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Sammanfattning 
 
Meritor tillverkar sju olika pinjongfamiljer och alla har ett gemensamt problem, nämligen att 

pinjongerna kröks under härdningsprocessen. För att åtgärda problemet så riktas pinjongerna 

manuellt i en riktningsmaskin. Operatören placerar pinjongen i riktningsmaskinen och 

kontrollerar hur stort slaget på pinjongen är med hjälp av en mätklocka, sedan appliceras en 

kraft upp till 1000kN för att räta ut pinjongen. Meritor har satt ett maximalt slagvärde på 

0,3mm. Nackdelen med denna metod är att operatören inte vet hur stor kraft som appliceras 

och om pinjongen får några defekter av denna process. 

 

Målet med examensarbetet var att undersöka och analysera en eller två av Meritors 

pinjongfamiljer. Hur påverkas strukturen i materialet av kraften som appliceras på pinjongen? 

Undersöka möjligheten att höja nuvarande maximala slagvärdet och ge underlag för eventuell 

automatisering av riktningsmaskinen. 

 

Slutsatsen av undersökningen är att brott uppstår vid ett slag på 0,25mm vid riktning av raka 

pinjonger till sneda, detta motsvarar en kraft på 200kN. Brott löper som störst risk att uppstå i 

avfasade och graderade områden. Dagens metod är inte optimal för att rikta pinjongerna 

eftersom operatören inte vet hur stor kraft som appliceras. För eventuell automatisering av 

maskinen så krävs mer undersökningar. 
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Abstract 
 
Meritor produces seven different pinion families and all of them have the same type of 
problem. The problem is that the pinion bends under the development process. The way to 
restore the problem for the operator is to put up the pinion in the straightening machine, see 
how large stroke the pinion have, then apply a force up to 1000kN to straighten out the 
pinion. Meritor has a tolerance value of 0,3mm. This method has a disadvantage for the 
operators and that’s that they can’t see how much force they are applying on the pinion.  
 
The purpose with this project was to investigate and analyze one or more of Meritor pinion 
families. How the structure of the material is affected by the force that’s being applied on 
the pinion and to see if it’s possible to raise the current maximal force value and provide an 

automatization of the straighten machine. 
 
Conclusions of the examination are that the pinions can be bended up to 0,25mm without 
breaking. This is from a straight pinion to a crooked pinion and matches a force of 200kN. 
The pinion is most fragile around graded and chamfered areas. The method that’s used today 
isn’t optimal to aligning pinions, because the operator doesn’t know how big force that’s 
being applied. More research is needed if Meritor is switching over to an automatization of 
the machine.
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Förord 
 

Examensarbete omfattar 15hp och är utfört av Jonas Eriksson och Nima Maleknia på 

Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet och är sista delen av programmet. 

Uppdragsgivaren för projektet är Meritor HVS i Lindesberg. Företaget tillverkar fram- och 

bakaxlar till tunga fordon. Största kund är Volvo lastvagnar. Handledare på företaget har varit 

Milenko Kvrgic. 

 

Vi vill tacka våra handledare, Patrik Karlsson och Daniel Eriksson, på Örebro universitet för 

all hjälp vi fått för att besvara våra frågor och funderingar. Stort tack till Meritor och vår 

handledare på företaget Milenko Kvrgic som har gett oss möjligheten att genomföra vårt 

examensarbete. Vi vill även tacka personalen på företaget för deras samarbete. 
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Ordlista: 

Pinjong: Kallas ofta Kugghjul på svenska. Betyder att ett hjul med tänder som hakar i 

tänderna på ett annat kugghjul som t.ex. driver en maskin. 

Applicera: Använda något. 

Assambly: Hopsättning. 

Simuleringsprogram 

Höggradigt: Stor eller har mycket av något. 

Systematiskt: (Vetenskapligt) Efter en särskilt plan, ordning. 

Fysikalisk: Egenskaper hos materialet. 

Teoretiska: Som har att göra med teorier. 

Finita elementmetoden: Hållfasthetsanalys och beräkningar 

Hårdhet: Hur hårt något är. 

Härdning: Göra något stark och tåligt. 

Struktur: Hur något ihop eller har byggts. 

Töjning: Något utsatt för drag eller tryckspänning . 

Operatör: Maskinskötare. 

Definiera: Beskriva exakt något betyder. 

Parameter: Konstant som kan antas olika värden i olika sammanhang. 

Indikator (teknik): Mät- eller registreringsinstrument. 

Elementarfall 4:  Tabellsamling ur mekanik och hållfasthet. 

Elasticitetsmodul (E-modul):  beskriver förhållanden mellan mekanisk spänning och 

deformation.  

Magnetsprovsprovning: Magnetpulverprovning är en oförstörande provningsmetod som 

används för att finna defekter i och strax under ytan på ferromagnetiska material (järn, stål, 

nickel etc.). 

Felkällor: Något som har påverkat resultatet. 

Konstruerade: Bygga något. 

Distanser: Avstånd eller sträcka. 

Solid: Fast form.  

Simulera: Efterlikna något verkligt. 

Krökta: Något som inte är rakt längre. 

http://www.synonymer.se/?query=mät
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Meritor, tidigare Arvin Meritor, är världsledande inom tunga fordonsindustrin. Företaget 

grundades i början av 1900-talet i Detroit, delstaten Michigan. I över hundra år har företaget 

erbjudit innovativa produkter med överlägsen prestanda, effektivitet och tillförlitlighet. 

Meritor är ledande leverantör av drivlina, rörlighet, broms och eftermarknadslösningar för 

tunga fordon. Företagen har verksamheter i 25 länder varav en verksamhet i Lindesberg, 

Sverige. Fabriken i Lindesberg ägdes tidigare av Volvo Lastvagnar och såldes vid årsskiftet 

1998/99 till Meritor Automotive, som efter ett samverkande med Arvin år 2000 ingick i Arvin 

Meritor-koncernen fram till mars 2011 då namnet Meritor återtogs. I Lindesberg tillverkas 

fram- och bakaxlar till tunga fordon. En stor del av produktionen levereras till Volvo 

lastvagnars olika monteringsfabriker. [1] 

 

Meritor konkurrerar med Scania, som också är världsledande inom tunga fordon. Scania 

tillverkar bussar, lastbilar samt verksamheter inom försvar och marin. 

 

Tabellen nedanför visar Meritors finansiella sammanfattning för Lindesbergs verksamhet 

kalenderår 2014. Bild 1 visar Meritors globala verksamheter. [1] 

 

 

2014 Finansiell sammanfattning (tkr)  

Totala intäkter 3766 

Bruttoresultat 487 

Rörelseresultatet 217 

Nettoresultat 249 

Antal anställda 950 st 

 
 (Tabell 1: Visar finansiella sammanfattning för Meritor i Lindesberg.) 

(Bild 1: Visar Meritors globala verksamhet.) 
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1.2 Projektet 

Meritor tillverkar just nu sju olika pinjongfamiljer och samtliga har ett gemensamt problem, 

nämligen att pinjongerna kröks under härdningsprocessen. Krokigheten åtgärdas genom att 

operatören riktar pinjongerna i en riktningsmaskin med en kraft upp till 1000kN. 

Examensarbetet kommer att innehålla undersökningar av pinjonger som riktas och hur 

materialstrukturen påverkas när kraften appliceras på pinjongerna. Företaget har satt ett 

maximal slagvärde på hur mycket pinjongen får vara krökt innan riktning och vill undersöka 

möjligheten till att utöka denna gräns. 

 

Frågor som skall besvaras: 

 Hur stor får den maximala kraften vara vid riktning av pinjongerna? 

 Kan brott uppstå vid riktning av pinjonger med en krokighet på 0,3mm? 

 Det maximala slaget är i dagsläget 0,3mm. Går det att utöka detta? 

 Finns det möjlighet att automatisera riktningsmaskinen? 

Informationen som mottagits från företaget är materialcertifikat, dragprovsstavar (för att 

genomföra dragprov), hårdhetsmätningar, kemisk analys av materialet, samt ritningar av 

pinjongerna som skall undersökas. Informationen kommer att behandlas med hjälp av CAD-

programmet Creo parametric 2.0 för att bygga modeller av pinjongerna. Modellerna kommer 

sedan att analyseras med hjälp av dataprogrammet Ansys 14.5. 

 

1.3 Projektet syfte: 

Med hjälp av undersökning vill Meritor granska möjligheten att övergå från manuell riktning 

till automatisering. Vid manuell riktning så måste operatören gå på känsla och vet inte hur stor 

kraft som kommer att appliceras för att räta till pinjongen så att den hamnar inom toleransen 

(0-0,05mm). Med hjälp av automatisering av riktningsmaskinen kan Meritor minimera antalet 

skrotade pinjonger och även underlätta för operatören att ägna sig åt andra arbetsuppgifter. 

 

1.4 Avgränsningar: 

Pinjongerna drabbas av en krokighet under härdningsprocessen. Detta kommer dock inte att 

undersökas då det är tar mycket tid att undersöka och examensarbetet har sin tidsbegränsning. 

Meritor har även meddelat att det finns ett företag som inriktar sig på att lösa  problemen som 

uppstår vid härdning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Riktning av pinjongen är det sista momentet i produktionen innan den är färdig för montering. 

Innan pinjongen kommer till monteringen går den genom en härdningsprocess och under 

härdningen drabbas pinjongen av en krokighet. Krokigheten på pinjongen måste rätas ut innan 

den går vidare till montering. För att åtgärda problemet ställs pinjongen upp i 

riktningsmaskinen (se bild 2). Detta görs genom att operatören fäster pinjongen i maskinen 

med hjälp av två stycken dubbdockor (en på vardera sidan) sedan roteras pinjongen i 

maskinen och utslaget av krokigheten visas med hjälp av mätklockan. Pinjongen ställs in i det 

läget där klockan indikerar det största värdet och sedan appliceras en kraft upp till 1000kN. 

Nackdelen med dagens metod är att operatören inte vet hur mycket kraft som bör appliceras 

för att rikta pinjongen, operatören får istället gå på känsla. Detta kan resultera i att det 

applicerats för mycket kraft för att rikta pinjongen rätt. Företaget har i dagsläget satt ett 

maximalt slagvärde på hur mycket pinjongerna får vara krökta innan riktningsskedet och det 

maximala slaget ligger på 0,3mm. Företaget vill ha en djupare analys kring vad som sker i 

materialet samt om brott inträffar när operatören riktar pinjongerna. En gemensam modell på 

pinjongerna för att eventuellt kunna övergå till att automatisera maskinen efterfrågas. 

  

 

Hammare 

Klocka 

Pinjong 

Riktstöd 

(Bild 2: Visar hur operatören ställer upp pinjongen i riktmaskinen och kontrollerar slaget med hjälp av klockan.) 

Dubbdocka 
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

 

Företaget har i dagsläget gjort en undersökning kring vad som händer med materialet i 

pinjongerna. Olika skikt består av olika mängder kol. Hur mycket kol och hur djupa skikten är 

efter sätthärdning har Meritor kunskap om. Pinjonger har även behandlats med 

magnetpulverprovning för att kontrollera eventuella sprickor. Företaget har även gjort egna 

tester av riktade pinjonger och jämfört med sina egna färdigriktade pinjonger i fabriken. 

Samma tester av pinjonger har gjorts i företagets fabrik i Cameri (Italien). Det finns även ett 

företag i Tyskland som forskar om hur man ska minimera eller eliminera krökningen vid 

härdningen så att ett riktningsarbete ej behöver vidtas. [15] 
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2.3 Beskrivning av teknikområdet 

 

Teknikområden som kommer att beröras är till mestadels tillverkningsteknik. För att kunna 

lösa problemet på examensarbetet så krävs det att man han goda kunskaper inom CAD, FEM, 

konstruktionsmaterial och matematik. Nedanför finns en kortfattad beskrivning av 

teknikområdena. 

 

Computer-aided design (CAD) är ett simuleringsprogram som är baserad på digitaldesign och 

man kan skapa modeller som sedan används vid konstruktioner. Programmet som används för 

att modellera i examensarbetet är Creo parametric 2.0. 

 

Finita elementmetoden (FEM) är ett höggradigt, systematiskt datorprogram. Med hjälp av 

finita elementmetoden kan man analysera olika praktiska problem t.ex. att beräkna spänningar 

i en konstruktion. Marknaden för datorprogrammet är stor och det som används på 

universitetet är Ansys 14.5. 

 

Konstruktionsmaterial används för att känna till och förstå materialets egenskaper och 

egenheter. Materialens fysikaliska-, tekniska- egenskaper för tillverkning, samt 

konstruktionen i materialet ska förstås. 

 

Matematiken ger förståelse för bakgrunden till FEM-analyser och beräkningarna som har 

gjorts. 
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2.4 Teori  

I teorikapitlet behandlas den teoretiska basen för uppdraget. Genomgång av 

materialegenskaper, dragprov och finita elementmetoden görs. 

2.4.1 Härdning 

Syftet med härdning är att ge stålet önskad hårdhet, endera helt igenom materialet eller till ett 

specifikt djup under ytan. Austenit området bildas genom upphettning av stålet. Beroende på 

hur stålet svalnar så erhålls olika strukturer i materialet. Låter man stålet svalna långsamt efter 

upphettning så återgår det till sin ursprungliga struktur. Om man kyler stålet snabbt efter 

uppnådd upphettningstemperatur t.ex. med vatten, olja eller luft bildas det helt ny struktur 

som beror på stålsammanssättningen och det kallas martensit. Stålet blir mycket hårt och 

sprött. Genom att snabbt kyla stålet så undertrycks den normala omvandlingen och ny 

tvångstrukturen bildats direkt från austeniten. [10] 

 

 

 

2.4.2 Anlöpning 

Efter att ståldetaljen gått genom härdningen kan detaljen anlöpas. Anlöpning innebär att man 

åter upphettar materialet till en viss temperatur under en viss tid för att avlasta önskvärda 

områden på en detalj ifrån spänningar. Detta görs för att undvika sprickor. Efter att 

anlöpningen gjorts så låter man materialet svalna i rumstemperatur. [10] 

  

(Bild 3: a) Austenit struktur b) Martensit struktur) 

a) b) 
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2.4.3 Dragprov: 

Dragprov görs för att bestämma materialets hållfasthetsegenskaper och även för att 

kontrollera materialets egenskaper. 

 

Normalt brukar dragprov göras vid rumstemperatur men i vissa fall görs det vid högre 

temperaturer för att få kännedom om egenskaper hos materialet. För att kunna utföra dragprov 

används en dragprovmaskin. Flera provstavar görs enligt standard (se bild 4). Anledningen till 

att fler provstavar görs är att minimera antalet felkällor som kan uppstå. Provstaven spänns 

fast i dragprovmaskinen och därefter belastas provstaven successivt med en kraft tills 

materialet ger vika. 

 

 

Parallellt med att provstaven belastats uppmäts samhörande värden på töjning och kraft i ett 

diagram (se bild 5). 

  

(Bild 4: Provstav enligt standard E8/E8M-13a. A= längden av reducerad area, D=diametern, R=radien, G= mätområde ) 

(Bild 5: Exempel på ett  töjningsdiagram eller s.k. dragprovskura.) 



 

Rev 03, 2016-02-14 Jonas Eriksson, Nima Maleknia 14 (39) 

Diagrammet enligt bild 5 visar samband mellan spänningen σ (sigma) och töjningen ε 

(epsilon). 

Rp: flyttområde, högsta spänning vid vilken ett rätlinjigt samband råder mellan σ och ε.  

Rpn: förlängningsvärden, spänning vid vilken den kvarstående töjningen är n procent. 

ReH: övre sträckgräns, spänning som motsvarar den uppåtriktade spetsen i en belastnings och 

töjningsdiagram, som inleder sträckgränsområdet. 

ReL: undre sträckgräns, lägsta spänning inom sträckgränsområdet. 

Rm: brottgräns, högsta spänning som en kropp utsätts för innan brott inträffar. 

E-modul: betyder måttet på styvheten på materialet. [2,10] 

Efter att brottet inträffat beräknar man förlängningen, Z=provstavsareans procentuella 

minskning vid brottstället, enligt formeln: 

 

𝑧 =
𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎 − 𝑛𝑦 𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎
∗ 100% 

 

Slutligen uppmätts förlängning vid brott, A= provstavens procentuella förlängning vid brott.  

 

𝐴 =
𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡−𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑚ä𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑚ä𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑
∗ 100%   
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2.4.4 Hårdhetsprov: 

För att få en uppfattning om materialets hållfasthet görs hållfasthetsmätningar. 

Hårdhetsprovning är en vanlig metod för att kontrollera materialets egenskaper. Alla 

hårdhetsmetoder är i princip desamma. Man trycker en hård kropp. Antingen en kula, kon 

eller en pyramid, mot materialet som ska undersökas. Intryckets djup eller utsträckning i 

sidled mäts. Värdet som erhålls är ett uttryck för materialets hårdhet och det transformernas 

till ett hårdhetstal. Vanligaste metoderna för att utföra hårdhetsprovning är Brinell, Rockwell 

och Vickers. [2,10] 

 

Brinell:  
Vid hårdhetsprovning enligt Brinell används en stålkula som trycks in i materialet (se bild 6) 

med en viss kraft mot materialets yta. Hårdheten enligt Brinell betecknas med HB. 

 

Formeln för att beräkna Brinellhårdheten: 

Brinellhårdheten =
2 ∗ 0,12 ∗ F

𝜋𝐷(𝐷 − √𝐷2 − 𝑑2)
 

Där: 

F= Belastningen i N (0,12*F blir belastningen i kp). 

D= Kuldiametern i mm. 

d= Intryckets diameter, mäts efter avlastningen i mm. 

Hårdhetstalet som erhålls läses ur från en tabell. 

  

(Bild 6: Hårdhetsprovning enligt Brinell. Övre delen av bilden visar en kulan som trycks mot en kropp, nedre delen visar intrycket efter kulan.) 
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Rockwell: 

Vid hårdhetsprovning enligt Rockwell används antingen en stålkula som intrycksdon (HRB) 

eller en diamantkon (HRC). 

 

HRB och HRC är beteckningar för hårdheten enligt Rockwell. När provningen utförs läser 

man av hårdhetstalet i båda fallen på en mätklocka som sitter på maskinen som bild 7 visar. 

 

 

 

 

Vickers: 

Vid hårdhetsprovning med Vickers används ett pyramidformat diamantkon som intrycksdon. 

Själva utförandet av provningen är i princip detsamma som Brinell. Hårdhetstalet är kvoten av 

belastningen (kilopond) och diagonalen. Formeln för att beräkna Vickers är följande: 

 

Vickershårdheten =
2 ∗ 0,102 ∗ F sin

136°
2

𝑑2
 

 

Där: 

F= Belastningen i N (Samma som Brinell) 

d= Intryckets diagonal mäts efter avlastning i mm 

 

Hårdhetstalet för Vickers beteckna som HV. Hårdhetstalen som erhålls från provningen läses 

ur en tabell på samma sätt som Brinell. [2,10] 

  

(Bild 7: Hårdhetsprovning med Rockwell.) 
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2.4.5 Finita elementmetoden (FEM) 

 

Finita elementmetoden (FEM) är baserad på en numerisk metod som används för att lösa 

fysikaliska problem. Finita elementmetoden gör det möjligt att systematisk beräkna många 

storheter på alla typer av konstruktioner noggrant. [9,10,11,14] 

 

I FEM så uppdelas konstruktionen systematiskt i element som är kopplade till varandra i 

noder som bild 8 illustrerar. Det finns en rad olika typer av element: linjära, raka, krökta, 

plana, som antingen har triangel- eller fyrhörningsformade strukturer. Given och sökt data 

förbinds till elementens nodpunkter. Processen av valda variabler inom elementen återges av 

angiven elementfunktion, vanligtvis linjära- eller polynomfunktioner. Elementfunktioner med 

ökat gradtal ger ökad noggrannhet och det medför att antalet element kan minskas. Ett 

beräkningsnät (mesh) bildas av alla element och noder som ingår i konstruktionen. 

[9,10,11,14] 

 

Fem steg för att utföra FEM 

 

Steg1: Definiering 

Definiera problemet och gör antaganden för att förenkla problemet: 

 Genom att förenkla modellen t.ex. att ta bort detaljer som är obetydliga för analysen 

förebygger man att eventuella komplikationer kan uppstå vid kontrollering av 

beräkningsnätet. 

 Genom att definiera supportvillkoren (fäst- och kraftpunkter). 

 

Steg 2: Diskretisering 

Undersökning av beräkningsnätet, som innebär att modellen diskretiseras i en samling av 

element och noder. ”Diskret” är matematiskt term för icke kontinuerlig. 

 

Steg 3: Val av element 

Det finns olika varianter av element beroende på vilken programvara som används. Bild 8 

visar olika typer av element som är bundna till noder. 

  
(Bild 8: Visar olika typer av element bundna till noder [8].) 
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Steg 4: Inför parametrar 

Utifrån supportvillkoren som definierats införs krafter och stöd. Parametrarna kommer att få 

villkor att bete sig som verkligheten. 

 

Steg 5: Kontroll av resultat 

Kontrollera resultaten med hjälp av olika verktygen som programmet har att erbjuda t.ex. 

Normal Stress, Equivalent Stress och Directional Deformation. Resultaten bör även 

kontrolleras med verkligheten. [8,9,10] 

 

2.4.5.1 Tillämpningsområden 

FEM används för att utföra avancerade tekniska beräkningar och används inom många 

områden som till exempel: Analysera nya tekniska lösningar (försvaret och industrin mm.), 

effektivisera rutinberäkningar inom byggbranschen, optimera en konstruktion och ersätta 

experiment med ”datorexperiment”. 

Nu för tiden används FEM helt eller delvis för att lösa konstruktionsproblem inom tekniska 

områden. Exempelvis inom fordonsindustrin, byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner 

etc. [2,11,12] 

 

2.4.6 Plasticering och segt brott 

Materialet plasticeras när konstruktionen har utsatts för spänningar som överskridit 

sträckgränsen, det gör så att dislokationerna börjar glida. I materialet så uppstår det 

permanenta förändringar som kvarstår efter avlastning. [2,12] 

 

Segt brott innebär att materialet deformeras innan själva brottet inträffar. Det bestäms av den 

statiska spänningen i förhållande till materialets sträckgräns och brottöjning. [2,12] 
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3 Metod 

 

3.1 Metoder för genomförande 

I detta kapitel klargörs vilka moment som utförts under arbetet med pinjongriktning i 

anslutning till Meritors problem. Vad som iakttagits, vilka åtgärder som har använts för att 

passera olika barriärer och svårighet som uppstått beskrivs. Alla experiment som gjorts för att 

nå fram till en lösning beskrivs även. 

 

 

3.2 Nulägesanalys 

Första steget är att analysera hur maskinen som används vid riktning fungerar och få en 

överblickande bild av den. Andra steget är att studera hur pinjongerna sitter uppspända och 

kontrollera måtten vid punkterna där stöd och don tar i pinjongen. 

Genom att mäta vart stöden kommer att befinna sig på pinjongen och var kraften appliceras 

får man en bild av vad riktmaskinen gör. Detta kan användas vid senare analyser och 

illustrationer av riktningen. Om stöden ligger närmare pinjongens mitt kommer detta resultera 

i att den applicerade kraften kommer bli större än vad som är nödvändigt och vise versa.  

 

 Nulägesanalys Modellen Beräkningar Dragprov Ansys Experiment 

(Bild 9: Visar ungefär vart riktstöd och don(hammaren) kommer att befinna sig på pinjongen.) 
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Diskussioner med medarbetarna har gjorts för att se vad som tycks om dagens lösning för att 

rikta pinjonger. Eftersom dagens lösning är manuell så läggs varje pinjong upp i 

riktningsmaskinen och man kontrollerar om pinjongerna är innanför toleranskraven. Pinjonger 

utanför toleransen riktas. Pinjonger vars slag befinner sig mellan 0-0,05mm behöver inte 

åtgärdas och går vidare i produktionen. Om pinjongen inte uppfyller toleranskraven så lägger 

man den med den sida upp som har störst värdet på slaget. En spak dras manuellt och trycker 

ner ett hydraul drivet don med en kraft upp till 1000kN. I detta ögonblick gäller det att gå på 

känsla då det är operatören som bestämmer hur stor kraft som ska appliceras. Ju längre 

spaken, som tillför kraften, är nerdragen desto mer kraft kommer att appliceras. Erfarenheten 

som krävs kan medföra att det är svårt för nya medarbetare att utföra riktningen. I samtal med 

operatörerna har framförts att dragandet i spaken kan orsaka förslitningsskador på axlarna. 

 

Maskinen har i dagsläget en indikator som ska upptäcka risk för sprickor. Den fungerar på ett 

sådant sätt att den reagerar på kraftiga förändringar i den axel där donet åker ner. Man vet inte 

om denna metod för att upptäcka sprickor är optimal då den kan ge felutslag. 

 

Riktning är det näst sista steget som sker innan en pinjong är färdigställd. Det betyder att 

härdning och all geometri är redan gjorda vid riktningsögonblicket och måste tas hänsyn till 

då gradningar och olika skikt av materialhårdhet kommer att påverka hur krafterna fördelas 

längs med pinjongen. Detta har särskild stor betydelse mellan riktstöden (se bild 9). 

 

När grunden för hur processen sker idag gjorts kan simuleringsarbetet för hur kraften 

påverkar pinjongen påbörjas. 
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3.3 Modellen 

Utifrån mätningar som gjorts på detaljerna som ingår vid riktningen och ritningar som 

mottagits ifrån Meritor kan arbetet med att illustrera pinjongen i riktningsskedet börja. 

Pinjongen (17X) modelleras upp som en solid i Creo parametric 2.0 med alla detaljer, 

avrundningar och gradningar som pinjongen har. Exakta detaljer är extra viktiga mellan 

riktstöden som pinjongen ligger på (radier och gradningar). När detta är gjort görs stöd och 

tryckdon som solider. Modellerna kan inte se ut som på ritningen, då man får ta hänsyn till att 

pinjongernas radie kan vara olika där stöden ska sitta fast. Radien på stöden är inte viktiga då 

användningen av riktstöden enbart är som fästpunkter senare i analysen.  

 

Vid en sätthärdning får man en hårdare yta och en mjukare kärna då ytan tar åt sig kolatomer 

[2.4.1]. För att illustrera detta så krävs det olika typer av material baserat på hårdheten. För att 

detta ska bli möjligt är man tvingad till att splittra upp soliden på pinjongen till flera parter 

med varje part lika stor som ett lager med samma hårdhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Bild 10: Hårdhetsmätning ifrån en färdig pinjong (17X). Där man ser hårdheten i materialet vid olika djup.) 
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Som bild 10 visar så kan man se hur stort härddjupet är vid olika mätningar. Vissa av värdena 

är lika eller mycket nära varandra och slås då ihop till ett lager (t.ex. Lager 1, HRC 37-38, 

Djup 1,8-2,0mm). Varje lager får en materiell egenskap, detta eftersom lagren har olika 

hårdheter. HRC 37-38 (Lager 1), 40-42 (Lager 2), 50 (Lager 3), 56-58 (Lager 4) och 59-60 

(Lager 5) utgör lager i respektive djup. För att få samtliga lager så skärs den färdiga modellen 

av pinjongen ner 3mm och sedan byggs ett 1mm lager av kärnan upp och därefter byggs 5 

lager av respektive hårdhet, som nämnts ovan, i HRC skalan. Utifrån tabellen (se bild 10) så 

kan man räkna ut tjockleken och bygga parterna. 

 

När alla parter är klara så monteras parterna samman i en assembly där kärnan är den del som 

man utgår ifrån. Sedan monteras skal för skal, stöd och don in i assemblyn. Stöd och don ska 

enbart vara fästpunkter respektive den punkt där kraften verkar. 

 

3.4 Beräkningar 

Kontrollering av fem-analysen utförs med enkla handberäkningar där man jämför olika 

värden på diametern.  

 

Pinjongen består av olika tvärmått och distanser. För att lättare kunna fastställa kraften som 

behövs för att rikta pinjongen en specifik sträcka utesluts några distanser och tvärmått som ej 

påverkar beräkningarna markant. 

 

För denna typ av hållfasthetsberäkning används elementarfall 4. 

 

Den parameter som är okänd är kraften. Ett antagande har gjorts på elasticitetsmodulen där 

den har ett approximativt värde som kommer att efterlikna konstruktionsstål [2.4.3]. Värdet 

kommer att bli mer exakt efter dragproven. Den maximala krökningen kommer att efterlikna 

en pinjong med ett slag på 0,35mm. 

För att få fram värden på tröghetsmomentet så utförs 3 steg som beskrivs nedanför. 

Tröghetsmomentet är beroende av diametern, bild 12 kommer att illustrera vart värden är 

hämtade ifrån. 

  

(Bild 11: Visar elementarfall 4) 
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Beräkningarna är utförda i 3 steg: 

1. Avgöra vad kraften blir med avseende på den minimala diametern. 

2. Avgöra vad kraften blir med avseende på den maximala diametern. 

3. Avgöra vad kraften blir med avseende på den genomsnittliga diametern. 

Givna värden exklusive diametrar och längder på respektive diameter: 

L=270mm (avstånd mellan stöd) 

δ=0,35mm 

E=200Gpa 

 

Tröghetsberäkning: 

Formel för tröghetsmoment: 
64

4D
I


  

Steg 1: 

4
4

205799
64

25,45
mmIMin 


 

Steg 2: 

4
4

1084559
64

56,68
mmIMax 


 

Steg 3: 

I detta fall behövs hänsyn till längder på respektive diameter vidtas. 

 


64

)/( 4DLL
I D

Genomsnitt



4

4444

894331

64

25,45)270/5,32(

64

5,60)270/64,16(

64
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64
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(Bild 12: Viktiga diametrar på pinjongen.) 
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Kraft beräkning 

När stegen är genomförda kan kraften kontrolleras med hjälp av elementarfall 4 (se bild 11). 
 

 

 

 

 

kNFMin 1,35
270

2057992004835,0
3




  

kNFMax 1,185
270

10845592004835,0
3




  

kNFGenomsnitt 7,152
270

8943312004835,0
3




  

 

Slutsats ifrån beräkningar 

Det som framkommer ur detta är att den kraft som fordras är minst 35,1kN om axeln har en 

diameter på 45,25mm, vilket är orimligt. Likaså är FMax orimligt då den syftar på en axel med 

en diameter på 68,29mm. Med detta kan det antas att kraften bör ligga mellan 35,1kN-

185,1kN. Med hjälp av den gemensamma diametern kan ett värde fås och det verka sannolikt 

(OBS! detta är utan plasticering, gradning och radier på pinjongen). 

 

3.5 Dragprov 

Pinjongerna har genomgått en lång rad olika bearbetningsprocesser för att få den form och 

utförande som erhålls. När ett material bearbetas förändras materialsammansättningen och 

man får ett material med lägre hållfasthet [2,12]. För att kunna avgöra hur hållfastheten är i 

riktningsskedet så görs provstavar ifrån pinjonger. Samtliga provstavar är tillverkade av 

Meritor utifrån bifogade ritningar [Bilaga A].  

 

För att få så korrekt data som möjligt utförts fyra dragprov ifrån ohärdat material samt två 

dragprov ifrån härdat material. Ohärdat samt härdat material ska motsvara hållfastheten i 

kärnan respektive ytan. Dragproven utförs på Örebro universitet med hjälp av en 

dragprovmaskin (Instron).  

 

Gemensamt för samtliga dragprov är att provstaven har ett tvärsnitt på 16mm och en längd 

där brottet ska utföras på 80mm (A80). Alla dragprov är konstruerade efter E8/E8M -13a. 

Denna konstruktion av provstavar valdes för noggrannaste mätningar då maskinen krävde 

måttet A80 för att få plats i dragprovmaskin (Instron). 

  

F
L

EI

EI

FL Max
Max 

3

3 48

48
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3.5.1 Ohärdat dragprov 

Figur A 

 
Figur A visar att materialet har en plasticitet vid ca 70kN vilket motsvarar 348,1MPa och en 

brottgräns vid 113,8kN (566MPa).  Ett fel uppstod med inmatningsvärden vid detta dragprov 

som resulterade i fel brott, detta syns i slutet av kurvan men medför inte några större 

komplikationer. 

 

Figur B 

 
Figur B visar även denna att materialet har en plasticitet vid ca 70kN vilket motsvarar 

348,3MPa och en brottgräns vid 113,3kN (563,5MPa).   
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Figur C 

 
Figur C har något lägre värden än A respektive B men ingenting markant. Materialet har en 

plasticitet vid ca 69,1kN vilket motsvarar 343,9MPa och en brottgräns vid 113,5kN 

(564,5MPa).   

 

Figur D

 
Figur D har till skillnad från dragprov C lite högre gränser för både plasticitet och brottgräns. 

Resultatet ifrån detta dragprov gav en plasticitet vid ca 70,8kN vilket motsvarar 352,1MPa 

och en brottgräns vid 115,2kN (573MPa). 
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3.5.2 Härdat dragprov 

Figur E 

 
Figur E är ett av två genomförda dragproven för härdat material. Materialet har en plasticitet 

vid ca 201,2kN vilket motsvarar 1001MPa och en brottgräns vid 238,4kN (1186MPa). 

 

Figur F 

 
Figur F har liknande värden som figur E. Materialet har en plasticitet vid ca 198,1kN vilket 

motsvarar 985,7MPa och en brottgräns vid 240,9kN (1198MPa). Notera att figur F har detta 

utseende pga. brott vid änden av provstaven. 
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3.5.3 Resultat av dragprov 

 
 

 
 

 
Tabell 2 är resultatet av ohärdade dragprov. Då figurerna A-D är snarlika varandra jämförs 

värdena med varandra för att ta fram ett ungefärligt värde.  

 

 
 
 

 

Tabell 3 är likt tabell 2 fast för härdade prov. Ett resultat har tagits ifrån dragproven då inget 

av testerna var speciellt avvikande. Resultatet ifrån detta kommer att användas för att 

illustrera den hårda ytan och lager som ligger närmast ytan i Ansys. 

Figur YD Strength (Mpa) Max Load (kN) Max Strength (Mpa) 

A 70 348,1 113,8 566 
B 70 348,3 113,3 563,5 
C 69,1 343,9 113,5 564,5 

D 70,8 352,1 115,2 573 
Reultat 70,0 348,1 114,0 566,8 

Ohärdat 

Figur YD Strength (Mpa) Max Load (kN) Max Strength (Mpa) 
E 201,2 1001 238,4 1186 
F 198,1 985,7 240,9 1198 
Resultat 199,65 993,35 239,65 1192 

Härdat 

(Tabell 2: Resultat ifrån ohärdat dragprov.) 

(Tabell 3: Resultat ifrån härdat dragprov.) 
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3.6 Experiment  

Alla experiment är utförda med hjälp av Ansys där man med hjälp av dragproven [2.4.3], 

hårdhetsmätningar [2.4.4], handberäkningar [3.4] och modeller gjort FEM analyser. 

Experimenten kommer att behandlas steg för steg för att i slutänden nå ett färdigt resultat. 

 

Experiment ett 

Första experiment omfattar att man med hjälp av riktstöden [Bilaga A] testar om fästpunkter 

och tryckpunkter fungerar i Ansys. En enkel modell modelleras upp i form av en cylinder utan 

några varierande diametrar. Denna modell tar inte hänsyn till material eller liknande. Detta 

experiment har sin huvudsak för att se om stöden fallerar eller kräver mer datorkraft än 

nödvändigt. Slutsatsen av detta experiment blev att modellera om stöden till ett enklare 

utförande och ej ta hänsyn till ritningars mått på radien som ligger mot pinjongen. Istället tas 

hänsyn till pinjongens radie så inget glapp uppstår mellan pinjong och stöd. 

 

 

 

 

Experiment två 

Experiment två innefattar att modellen ska efterlikna ett härdat material. Modellen ifrån 

experiment ett är modellen som kommer att användas men med en del korrigeringar. Genom 

att skära bort 3mm av ytan och sedan bygga ett 1mm tjockt lager på den ytan som återstår så 

kan man simulera kärnan med hjälp av Ansys. Det 1mm tjocka lagret som har 

materialegenskaper likt kärnan görs enbart som hjälp för kontaktproblem vid FEM-analyser. 

Utöver denna kärna byggs även lager upp i respektive tjocklek ifrån hårdhetsmätningarna (se 

bild 10). Lagren testas i Ansys för att utvärdera om likande modeller skulle hålla i senare 

skede. Slutsatsen av detta experiment är att åtgärder måste vidtas med antal element [2.4.5] 

som kommer att användas. Det kommer att behövas mer noggranna beräkningar runt alla 

lager som finns vilket medför mer element. Kärnan kan beräknas utan att använda lika många 

element, vilket medför snabbare beräkningar för datorsystemen. 

  

(Bild 13: Bild ifrån första experimentet i form av en cylinder.) 



 

Rev 03, 2016-02-14 Jonas Eriksson, Nima Maleknia 30 (39) 

Experiment tre 

Det tredje experimentet var att applicera den materialdata som tagits av dragproven [3.5.1]. 

Ett genomsnittsvärde för härdat- respektive ohärdat material har används. Detta experiment 

bygger på det tidigare experimentet. Värden ifrån dragproven som används är sträckgräns, 

brottgräns och E-modulen. Egna material skapas i Ansys där informationen som fåtts av 

dragproven matas in. Två material skapas, ett för att representera härdat material och ett för 

det ohärdade. Inga åtgärder kommer att behöva göras i detta skede. Felkällor ifrån detta 

experiment är att om noggrannare beräkningar skall göras så krävs det mer data kring 

materialet. Två dragprovtyper har gjorts men modellen har sex lager. Detta betyder att det inte 

kommer finnas någon data som är korrekt mellan det yttre lagret och kärnan. 

 

Experiment fyra 

Experiment fyra infattar enbart att ta full nytta av dragproven. Samma modell som experiment 

tre, men istället för enbart inmatning av brottgräns, sträckgräns och E-modul så används den 

fulla informationen av dragproven. Punkt för punkt används som materialinformation ifrån 

dragprovkurvan. Fördelen med detta var att kunna eliminera en felkälla då inte exakt data 

kommer att används i experiment tre. Detta experiment resulterade till långa beräkningar och 

slopades på grund av just den extra tid som krävdes för resultat. 

 

Experiment fem 

Tanken med det femte experimentet var att kolla om modellen 17X [Bilaga A] var för 

tungjobbad i Ansys. Den cylindriska modellen skrotas helt och all information som vidtagits i 

experiment ett appliceras till 17X modellen (Stöd och dons utformning). En kraft som 

framtagits av handberäkningar [3.4] används som en utgångspunkt i analysen. Denna kraft är 

ej korrekt då den bortser ifrån gradningar, radier och olika diametrar. Kraften kommer att 

laboreras fram i detta experiment men kommer att behövs korrigeras i ett senare skede på 

grund av lager och materialdata. Ifrån detta experiment ser man onödiga punkter på modellen 

som kommer kräva extra datorkraft för att beräknas. Områden som innehåller punkterna 

korrigeras för att underlätta för systemen. Områden som är mest drabbade är gradningar och 

avrundningar. Känsliga punkter som ligger mellan riktstöden (se bild 14) kommer att behållas. 

  

(Bild 14: Visar olika kollager på modellen i ett detaljerat område mellan riktstöden.) 
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Experiment sex 

Av experiment fem fås en bra och stabil modell som sedan kan arbetas vidare på och används 

för vidare experiment. I experiment sex används modellen ifrån experiment fem och 

materialdata läggs in i FEM-analysen. Materialdata hämtas ifrån dragproven. Ohärdade 

dragproven representerar kärnan och det 1mm tjocka skalet som ligger i kontakt med kärnan. 

Härdade dragproven presenterar ytan och lager till det 1mm tjocka skalet. På modellen utförs 

fler tester med olika krafter för att kontrollera om modellen fallerar. 

 

 

 

 

 

Experiment sju 

Det sjunde och sista experiment är det som skall föreställa pinjongens riktningsskede vilket 

innebär att modellen ifrån experiment sex tas in och en krökning görs på modellen. För att 

detta skall kunna göras tas en härdad pinjong innan riktningsskedet och en mätning görs med 

hjälp av en mätmaskin. En kurva fås fram hur krökningen på pinjongen ser ut [Bilaga B]. 

Denna kurva ritas upp i Creo Elements och pinjong modellen kröks efter denna. Modellen tas 

in i FEM och materialdata appliceras. Tester med olika krafter genomförs för att kontrollera 

om modellen fallerar. På grund av datakapacitet och begränsningar i Ansys kunde ej denna 

modell användas då en beräkning tog ca 72 timmar. Mer tid och tillgång till obegränsade 

program samt bättre hårdvara skulle denna del kunna arbetas vidare på. Ett test av detta 

experiment visade dock resultat men mer information skulle behövas för att kunna dra några 

slutsatser av detta experiment.  

(Bild 15: Visar en färdig beräkningsnät (mesh) efter experiment sex.) 
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3.7 Verktyg  

 

Verktygen valdes för att kunna genomföra examensarbetet: 

 

 Ansys Workbench 14.5 

 Creo parametric 2.0 

 Instron (dragprovs maskin) 

 Microsoft Office 2010 

 

Verktygen valdes på grund av tillgängligheten.  

 

Den felkälla som kunde uppstå på grund av verktygen var vid dragproven. Flera dragprov 

gjordes för att felkällorna skulle minska. 

 

Instron är en dragprovmaskin, den användes för att kunna utföra dragproven. [3.5.1] 

 

Ansys Workbench 14.5 är en plattform för att kunna lösa tekniska problem. Med den kan man 

utföra en rad olika uppgifter. T.ex. importera modeller ifrån olika CAD-system, utföra FEM-

simuleringar med hjälp av designmodeller. Ansys användes för att utföra FEM-analyser samt 

simuleringar. 

 

Creo parametric 2.0 användes för att modellera upp pinjongerna, innan pinjongerna förs in i 

Ansys 14.5.  
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4 Resultat 

Utifrån alla beprövade experimentet så är experiment sju det mest korrekta, men på grund av 

dator- och programkapacitet ej varit möjligt att genomföra. Data som gick att få fram ifrån 

detta experiment var att när en kraft appliceras på 200kN så kommer pinjongen att rätas ut, 

sträckan på detta är ca 0,3mm. 

 

I och med att experiment sju hade för noggranna beräkningar och blev för tidskrävande 

begränsades möjlighet och experiment sex valdes för närmare tester. I experiment sex gjordes 

ett flertal olika tester där jämföranden på kraft, sträcka samt hur mycket materialet kommer att 

klara belastningen. Utifrån testen kunde ett diagram (se bild 19) skissas och resultatet kunde 

fastställas. 

 

 

 

I bild 16 kan man tydligt se att det inte kommer att ske några stora förändringar i materialet. 

Utifrån dragproven [3.5.1] som har brottgräns på 566MPa och enligt experiment så utsätts 

kärnan max ca 540MPa. 

(Bild 16: Visar att det inte sker några stora förändringar i kärna. Max belastning är 540Mpa i kärnan.) 
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(Bild 17: Visar att störst spänning sker i graderade områden.) 

 

Utifrån bild 17 kan slutsatsen dras att störst spänning sker längs ytan och i graderade 

områden. Enligt dragproven för härdat material [3.5.2] så kommer ytan att hålla för krafter 

upp till ca 200MPa där ett maximalt tryck på ca 1100MPa uppstår. 

(Bild 18: Visar likt bild 17 att påfrestningarna är som störst i graderade områden mellan tryckdonen.) 
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(Bild 19: Diagrammet visar en kraftig förändring vid 200kN.) 

 

Ur diagrammet på bild 19 kan man se resultaten av samtliga tester som gjordes. Diagrammet 

visar att när pinjongen påverkas av en kraft på 200kN kommer ett brott att uppstå då 

materialet ej håller för den kraften. Detta motsvarar en sträcka på ca 0,25mm som man kan 

kröka pinjongen. Vilket är under den gräns Meritor har i dagsläget. Resultatet är inte så 

pålitligt eftersom experiment sju inte gick att genomföra som tidigare har nämnts. 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Resultatet av detta examensarbete är rimligt om hänsyn tas till grunderna som tagits fram 

ifrån material tester. Dock är det ett flertal felkällor i materialtester och annat som gör att 

resultat ej stämmer överens med verklighetsbilden. Även fortsatt arbete behövs då experiment 

sex var experimentet som gick att genomföra och mer data ifrån experiment sju behövs då 

detta är experimentet som liknar verkligheten. 

 

Felkällor som finns i resultatet är: 

 

 Mätvärden på pinjongen: Mätningar som utförts på pinjongen samt ritningar där mätvärden 

angivits kan bidra till felkällor på grund av mätfel. 

 Förenklad modell för lättare beräkningar i Ansys: Mätvärden har tagits in i CAD för att 

skapa modellen. Denna modell har sedan korrigerats för att underlätta för FEM-

beräkningar. Detta resulterar i att modellen och verkligheten ej stämmer överens i områden 

som är korrigerade. 

 En rak pinjong har används istället för en krökt pinjong i beräkningarna: Mjuk- och 

hårdvara begränsade experimenten och bidrog till en stor felkälla. Resultatet är av en rak 

pinjong som böjs istället för en böjd som rätas ut. 

 Materialdata som kan vara inkorrekt: Material som mottagits för att utföra dragproven kan 

vara felaktigt då det finns misstankar om att materialet tillhör en annan pinjongfamilj. 

 

Felkällorna har gjort att exakt data inte kunnat tas fram. 

 

Mer exakta tester kunde inte genomföras på experiment sju [3.6] på grund av begränsningar i 

Ansys, Creo parametric 2.0 och datorer som inte klarar av pinjong modellerna. Experiment 

sju går att genomföra med en förbättrad licens av Ansys och datorer som klarar av det. 

 

Modellen finns inför fortsatta experiment när krav på förbättrad mjuk- samt hårdvara kommer 

i bruk. Denna modell kan även användas på Meritors övriga pinjongfamiljer. 

 

Felkällor kan vara att det redan har uppstått sprickor i provstavarna eller att fel längd och 

diameterförhållande har erhållits efter svarvning. 
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5.2 Fortsatt arbete 

Resultatet, utifrån testerna som genomfördes, är inte helt korrekt om en jämförelse med 

verkligheten görs. Det som behövs är att mer information samlas och en analys av en mer 

exakt modell bör göras. Experiment sju [3.6] bör testas noggrannare och jämförelser mellan 

olika krafter skall göras. Tester av mer exakt material bör även göras då det kan finnas 

felkällor utifrån testerna som genomfördes via dragproven. Det bör även göras tester på 

pinjonger som har riktats där det finns misstankar om eventuella sprickor, detta kan t.ex. 

testas med hjälp av magnetpulverprovning. Testet ifrån magnetpulverprovning ska sedan 

jämföras med Ansys modellen. Det som även återstår är att genomföra experiment sju och 

genomföra liknande tester på övriga pinjongfamiljer. 
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6 Slutsatser 

Utifrån mätningar och data som examensarbetet har undersökt och information som tilldelats 

är svaret rimligt att en pinjong kröks ca 0,25mm med en kraft på 200kN utan att sprickor eller 

skada på materialet kommer att uppstå. Dock är detta inte frågan som Meritor vill ha svar på. 

Det som saknas för att frågan skall kunna besvaras är: 

 

• Undersök krökta pinjonger till raka (Experiment sju). 

• Genomför magnetpulverprovning på en riktad pinjong. 

• Jämför resultatet ifrån magnetpulverprovning med analyser ifrån experiment sju. 

 

När punkterna är genomförda bör ett exakt resultat fås om svaret är korrekt eller ej när 

verkligheten kan jämföras med en analys. Om detta skulle stämma så kan man fastställa att 

Ansys modellen är korrekt och en slutsats kan dras. 

 

Ett svar på experiment sju som lyckades fås fram är att en pinjong som är krökt och ska rätas 

förflyttar sig ca 0,3mm utan att skada materialet. Detta betyder att toleransen som Meritor har 

på 0.3mm i dagsläget är den samma och den bör ej höjas. 
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  Bilaga A 

 

Bilaga A: Ritning 

  

Ritning över ett av Meritors pinjong familjer 17X. 
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Hårdhetsmätning ifrån en färdig pinjong (17X). Där man ser hårdheten i materialet vid 

olika djup. 



  Bilaga B 

 

Bilaga B: Tabell 
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Diagrammet visar när ett brott sker i pinjongen. 

 


