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Abstract 
 
The purpose of this thesis work is to evaluate how the physical behaviour of a pipe bend is 
affected by the pipe bending procedure. Effects such as initial ovalization, thinning, 
thickening and plastic hardening from the bending procedure are examined and the 
mechanical properties of pipe bends containing these effects are investigated. 
 
This has been evaluated by creating a detailed Finite Element model of a pipe that is being 
bent. Then the differences compared to a bent tube in a virgin state, so called Elbow elements 
and an analytical in-house program have been evaluated. The virgin state refers to a model of 
a pipe that is bent from the beginning, thus having a homogeneous thickness and not 
containing any plastic hardening. The Elbow element is a calculationally cheap element, 
specially developed for accurate calculations of pipe bends in an initially virgin state. 
 
The goal with the thesis work is to get a better picture of what happens to a pipe as it is being 
bent, how this affects the mechanical properties and to evaluate the possibility to develop an 
easy method for taking these effects into account when using the Elbow element. 
 
This report describes the layout of the work and how the detailed FE-model has been 
constructed. One step to being able to use the Elbow element with respect to changes in shape 
and plastic hardening from the manufacturing process has been presented, the differences are 
though considered being too big to be able to use the Elbow elements with enough confidence 
in the results. The problems that remain are presented and discussed and proposals for further 
work are presented. 
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Sammanfattning 
 
Avsikten med detta examensarbete är att undersöka hur det fysikaliska beteendet hos en 
rörkrök påverkas av bockningsprocessen. Effekter så som initiell ovalisering, förtunning, 
förtjockning samt plastiskt hårdnande från bockningsprocessen har granskats och 
hållfastheten i ett rör innehållande dessa effekter har analyserats.  
 
Detta har undersökts genom att skapa en detaljerad Finita Element-modell av ett rör som 
kröks och att sedan utvärdera hållfasthetsegenskaperna jämfört med jungfruliga rörkrökar, så 
kallade Elbowelement och ett analytiskt in-house-program. Ett jungfruligt tillstånd syftar på 
att en rörkrök är skapad som ett krökt rör från början, därmed har det en helt homogen 
tjocklek och är utan något plastiskt hårdnande. Elbowelement är ett beräkningsmässigt billigt 
element, speciellt framtaget för noggrann beräkning av initiellt jungfruliga rörkrökar. 
 
Målet med examensarbetet är att få en bättre bild av vad som händer i ett rör då det bockas, 
hur det påverkar röret hållfasthetsmässigt och att undersöka möjligheten att ta fram en metod 
för hur det på ett enkelt sätt kan implementeras för Elbowelementen.  
 
Rapporten beskriver hur arbetet lagts upp och hur det gåtts till väga för att skapa den 
detaljerade FE-modellen. En grund till att kunna använda Elbowelementen och ta hänsyn till 
formändring och plastiskt hårdnande från bockningsprocessen har lagts fram, men 
skillnaderna anses vara för stora för att Elbowelementen skall kunna användas med tillräcklig 
konfidens över resultaten. Problem som kvarstår presenteras och diskuteras samt förslag på 
fortsatt arbete ges.  
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Förord 
 
Detta examensarbete har utförts som en avslutande del i min civilingenjörsutbildning i 
Maskinteknik på Linköpings Tekniska Högskola. Examensarbetet är utfört på Saab 
Aerosystems i Linköping under 20 veckor höstterminen 2008. 
 
Arbetet har handlat om hållfasthet hos rörkrökar, hur bockningsprocessen påverkar 
hållfasthetsegenskaperna och hur detta kan implementeras i en förenklad modell.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min examinator professor Kjell Simonsson på avdelningen 
Hållfasthetslära vid Linköpings Tekniska Högskola, alla på Saab som har hjälpt mig och gett 
mig ett mycket trevligt bemötande. Sist men inte minst ett tack till Abaqus som har lånat ut en 
gratislicens till pre-processorn Abaqus/CAE, utan den hade arbetet inte kunnat genomföras.  
 
 
 
Erik Holmberg 
 
Linköping, november 2008 
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Nomenklatur 
 

Variabel Beskrivning 
A0 Ursprunglig tvärsnittsarea 
ALF2 Konstant 
cd Vågutvidgningshastighet 
Dmax Största diameter på ett tvärsnitt 
Dmin Minsta diameter på ett tvärsnitt 
Dnom Nominell, ursprunglig diameter 
DY Ytterradie 
E E-modul 
F Kraft 
Le Kortaste karakteristiska längden i en mesh 
L0 Ursprunglig längd 
n Antal tidsinkrement 
OMEG Ovalitet, indata till ELBOW 
P Tryck 
q Von Mises effektivspänning 
R Krökningsradie 
RA Storaxel på ellips 
RB Lillaxel på ellips 
RN Medelradie som används i ELBOW 
r0 Rörets medelradie 
Sij Spänningskomponenter 
s Sträcka 
T Simuleringstid 
T Rörtjocklek som används i ELBOW 
t Rörets godstjocklek 
t0 Nominell godstjocklek 
Z Ovalitet 
∆L Längdändring 
∆t Tidssteg 
δij Kronecker´s delta 
ε Sann töjning 
ε0 Teknisk töjning 
εelastisk Elastisk töjning 
εplastisk Plastisk töjning 
εtot Totala töjningen 
θ Bockvinkel 
λ Styvhetskonstant 
μ Friktionskoefficient 
ρ Densitet 
σ Sann spänning 
σ0 Teknisk spänning 
σi Normalspänning i riktning i 
σm Medelvärde av normalspänningarna 
σt Spänning i tangentiellt led 
σx Spänning i axialled 

iτ   Skjuvspänning i riktning i 
Φ Vinkel i tvärsnitt, Omkrets 
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1 Introduktion 
Vid tillverkning av rörkrökar ändras rörets form från att vara helt rakt med ett cirkulärt 
tvärsnitt och homogen godstjocklek, till att bli krökt med ett ovalt tvärsnitt och varierande 
godstjocklek. Detta arbete ger en inblick i hur bockningsprocessen går till, hur processen 
påverkar rörets form och framför allt hur formändringen påverkar röret hållfasthetsmässigt. 
 

1.1 Kort presentation av företaget 
Saab grundades 1937 och har sedan dess utvecklat och levererat produkter inom försvar och 
civil säkerhet världen över. Saab har i skrivande stund över 13700 anställda med kontor i alla 
kontinenter och med produkter och tjänster i över 50 olika länder.  
 
Saab Aerosystems är en affärsenhet inom Saabgruppen vars huvudprodukt är stridsflygplanet 
JAS 39 Gripen. Arbete pågår även inom områdena obemannade farkoster, taktiska system, 
pilotutbildning, simulatorer och nätverksbaserat försvar. 
 
Sektionen för systemhållfasthet på Saab Aerosystems har ansvar för hållfastheten på i princip 
allt på Gripen förutom skrovstrukturen. 
 

1.2 Problemformulering 
Tidigare har ett egenutvecklat Saabprogram, ELBOW, använts för att dimensionera rörkrökar. 
I ELBOW görs dock en del förenklingar och det är därför önskvärt att för dimensionering av 
rör använda sig av simuleringar i FE-programmet Abaqus [1]. En full analys är dock 
tidskrävande, både i form av pre-processning och i beräkningstid.  
 
Av den anledningen skall en utvärdering ske av ett så kallat Elbowelement som finns i 
Abaqus, som är till för att på ett enkelt och tidsmässigt billigt sätt beräkna rörkrökar. 
Elbowelementen är alltså en elementtyp som finns i FE-programmet Abaqus och har ingen 
koppling till programmet ELBOW. En nackdel med Elbowelementen är att de inte tar hänsyn 
till den plastiska deformation som rörböjen har utsatts för, utan utgår ifrån ett jungfruligt 
tillstånd. Därmed söks ett enkelt sätt att skala någon eller några parametrar för att korrigera 
för detta.  
 
Genom att skapa en detaljerad FE-modell av ett rör som kröks, innehållande alla verktyg med 
korrekta dimensioner och egenskaper kan en djupare förståelse erhållas för vad som händer 
med ett rör under bockningsprocessen, samt hur det påverkar rörkröken hållfasthetsmässigt. 
 
FE-modellen skall kunna visa: 
 

• ovalisering av tvärsnittet 
• förändring av godstjockleken 
• plastisk töjning 
• återfjädring 
• maximala spänningar och restspänningar 
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Den detaljerade FE-modellen skall jämföras med olika modeller av ett initiellt krökt rör med 
helt jungfruliga egenskaper, det vill säga, inte utsatt för någon plastisk deformation. 
Skillnader i hållfasthet mellan de olika modellerna skall sedan utvärderas. Genom att jämföra 
olika dimensioner och material skall en generell metod för att skala egenskaperna hos den 
jungfruliga rörböjen för att motsvara egenskaperna hos den verkliga rörböjen eventuellt 
kunnas ta fram. 
 

1.3 Arbetsgång 
Eftersom arbetet skulle utföras i FE-programmet Abaqus som författaren helt saknade 
förkunskaper till inleddes arbetet med en tvådagarskurs, ”Introduction to Abaqus/Standard 
and Abaqus/Explicit”. Kursen behandlade grundläggande information om de två olika lösarna 
med hjälp av redigering av indatafiler, alltså inte med hjälp av pre-processorn som använts 
under arbetet. Kursen gav en god inblick i vilka olika typer av problem som går att lösa och 
på vilket sätt modeller byggs upp. Den presenterade även skillnader mellan de två lösarna, 
skillnader mellan olika analystyper, samt skillnader mellan till exempel olika 
kontaktformuleringar.  
 
Själva arbetet fortsatte sedan med att läsa instruktionen och källkoden till ELBOW för att 
förstå hur det fungerar och för att inse dess begränsningar.  
 
Nästa steg var att börja med den detaljerade FE-modellen som används för att simulera 
krökningen av ett rör. Här saknades expertis om hur processen gick till, vilket har inneburit ett 
antal besök i rörbockningsverkstaden för att fånga processförloppet på ett verklighetstroget 
sätt. 
 
Efter detta skapades modeller av de jungfruliga rören och en modell med Elbowelementen i 
Abaqus, vartefter statiska kollaps- och spänningsanalyser av dessa kördes. 
 
Under den senare delen av arbetet skedde utvärdering av resultaten och dokumentering.  
 

1.4 Upplägg 
Tabell 1-1 visar en matris över de modellkombinationer som jämförts. Varje kolumn 
representerar en modell och raderna skiljer på cirkulärt- eller ovalt tvärsnitt. Som exempel 
representerar 11 en ELBOW-modell med helt cirkulärt tvärsnitt och 21 representerar en 
ELBOW-modell med ovalt tvärsnitt. 
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Tabell 1-1. Matris över de olika modellkombinationerna, visande cirkulärt eller ovalt tvärsnitt 

 1 2 3 4 
 ELBOW Skalmodell, 

jungfrulig 
Skalmodell, bockat 
rör. Med och utan 
plastisk töjning. 

Elbowelement, 
Elbowelement+ 

Pipeelement 
 
 
 
1 

  

 
 

Ej möjlig 
kombination 

 
 
2 

  

 
Ej möjlig 

kombination 

 
 
Totalt undersöks alltså fyra modeller utan ovalitet, det vill säga 11, 12 och 14 i matrisen, där 
14 representerar två olika modeller.  
 
Utöver detta undersöks fyra modeller med ett ovaliserat tvärsnitt, alltså 21, 22 och 23 i 
matrisen. Position 23 representerar alltså två olika modeller som är skapade med den 
detaljerade FE-modellen. Den ena innehåller plastisk töjning från tillverkningsprocessen och 
på den andra har dessa skalats bort.  
 
Position 13 och 24 består av kombinationer som inte är möjliga, det går inte att kröka ett rör 
utan att det blir ovalt och Elbowelementen kan inte hantera initiell ovalitet.  
 
En spänningsanalys görs av samtliga modeller för tre olika lastfall enligt: 

• Enbart inre övertryck 
• Enbart stängande moment 
• Kombination av inre övertryck och stängande moment 

 
Modellerna undersöks också mot kollaps enligt: 

• Kollaps vid stängande förskjutning av rörkröken 
• Kollaps vid öppnande förskjutning av rörkröken 
• Kollaps vid inre övertryck 
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2 Bockningsprocessen 

2.1 Historia 
De tidigaste verktygen som användes vid rörkrökning var gjorda av trä och all böjning skedde 
såklart helt manuellt. Sedan dess har många tekniska framsteg skett, både inom material, 
maskiner och verktyg, med allt bättre toleranser som resultat. Idag är alla verktyg gjorda av 
metaller som är mycket hårdare än röret som krökts och ytbehandlingar kan till stor del 
bestämma beteendet hos kontakten mot röret. I de tidigare maskinerna var böjar med en 
krökningsradie mindre än två gånger diametern mycket svåra, vilket medförde att många 
företag föredrog att svetsa ihop rördelar istället för att använda dragbockning. Ett annat 
problem var att skapa sammansättningar av krökar med olika vinklar av samma rör. Med 
dagens CNC-maskiner och CAD-system är det dock enkelt att skapa komplexa system och 
krökningsradier som till och med är mindre än rörets diameter är möjliga. 
 

2.2 Bockningsmetoder 
Den rörbockningsmetod som har undersökts i detta examensarbete är dragbockning, vilket 
som namnet antyder innebär att röret bockas genom att det dras runt en profil. Även andra 
metoder för att skapa rörkrökar förekommer, men dragbockning är en vanlig metod då den ger 
stor noggrannhet, god hållfasthet och möjlighet till automatisering. Dragbockning kräver en 
uppsättning verktyg för varje dimension, men driftskostnaden blir därefter låg. Exempel på 
andra metoder är till exempel pressbockning, induktionsbockning samt ihopsvetsning av 
krökta rördelar.  
 

2.3 Grunder 
Ett rör som böjs önskas få en viss krökningsradie och en viss böjvinkel. För att erhålla detta 
böjs röret runt en profilskiva som är ett verktyg som har den radie som önskas, se Figur 2-1. 
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Figur 2-1. De yttre verktygen som används vid bockningsprocessen 

 
 
Profilskivan har en urgröpning med samma radie som röret, vilket röret ligger i. När ett rör 
böjs sker i princip två saker. Utsidan av röret blir tunnare och vill kollapsa inåt och insidan av 
röret trycks ihop och vill veckas. För att undvika detta placeras ett dorn inuti röret vars 
funktion är att bibehålla tvärsnittet genom att förhindra att röret kollapsar inåt. 
 
 

 
Figur 2-2. De inre verktygen som används vid bockningsprocessen 

 
 
På dornet sitter även ett antal kulor som är fjädrande fastsatta så att de kan rotera i förhållande 
till varandra. Dessa följer med en bit i kröken för att minska ovaliteten. Antalet kulor varierar 
beroende på krökradie, rörets radie och rörtjocklek. Från början är det samma avstånd mellan 
alla kulor, men i verkstaden har det med tiden ändrats efter hand rörarbetarna märkt att det har 
gett bättre resultat eller varit enklare att få en bra krök. I vissa fall har rörarbetarna till och 
med plockat bort en kula för att de tyckt att det klämt för mycket.  
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En veckutjämnare är ett verktyg som är format för att passa runt halva röret och sitter innan 
profilskivan. Dess uppgift är att hålla emot på insidan av kröken så att inte för mycket 
material matas in i böjen vilket resulterar i att veck uppstår. 
 
För att dra med röret runt profilskivan kläms det fast med två låsbackar. Dessa sitter efter 
profilskivan på under- respektive ovansidan av röret. Den undre låsbacken är i verkligheten 
fastskruvad i profilskivan och bägge låsbackarna roterar med profilskivan när en rotation 
läggs på runt dess mittpunkt. För att röret ska tryckas mot profilskivan och för att hjälpa till 
att mata fram röret sitter ett verktyg kallat löpare på ovansidan av röret, innan profilskivan. På 
löparen ansätts ett tryck som trycker röret mot profilskivan och veckutjämnaren. Löparen 
translaterar i rörets ursprungliga axialriktning när profilskivan och låsbackarna roteras för att 
på så sätt mata fram material och hålla tryck utan att skapa repor på röret. Det är därför 
mycket viktigt att löparen translaterar i rätt hastighet. 
 
Ett datorprogram räknar automatiskt ut hur långt fram röret skall skjutas och vilken vinkel 
röret måste bockas med för att kompensera för återfjädring, så att vinkeln blir korrekt.  
 
Smörjning är mycket viktigt för att skapa en bra krök. Det finns många typer av oljor, fetter 
och smörjpastor. Vilken typ som används beror främst på vilket material som skall bockas. De 
delar som smörjs är de inre delarna och eventuellt löparen och veckutjämnaren. Det är mycket 
viktigt att undvika att det kommer smörjmedel på profilskivan och låsbackarna då det ej får 
uppstå någon glidning vid dessa delar.  
 
Verktygen finns i olika typer av material och vad som används beror på vilket material röret 
som skall bockas är gjort av. Vanligtvis är verktygen gjorda i mycket hårdare material än röret 
vilket innebär att verktygsförslitningen blir mycket liten. Ett undantag är dock titanrör som är 
så pass hårda att de ändå ofta ger betydande förslitningar på verktygen. Även flera typer av 
ytbehandlingar finns för att påverka slitage och friktion. Generellt sett brukar låsbackarna ha 
samma ytbehandling som profilskivan och dornet brukar ha samma som veckutjämnaren.  
 

2.4 Ovalitet 
Då ett rör kröks förlängs det i den yttre delen och utsätts för kompression i den inre delen av 
kröken. Förlängningen på den yttre delen ger upphov till en förtunning av godstjockleken, 
medan kompressionen på den inre delen ger upphov till en förtjockning av godset. Mitt på 
sidorna anses ingen förändring av godstjockleken ske.  
 
Då ett rör kröks sker en ovalisering av tvärsnittet. Avståndet mellan den yttre och den inre 
delen av kröken minskar i större utsträckning än vad avståndet mellan sidorna gör.  
 
Ovaliteten, Z, definieras i [2] enligt Ekvation 2-1 och maximal tillåten ovalitet är 5 % enligt 
[3]. 
 

100minmax ⋅
−

=
nomD

DDZ  

Ekvation 2-1 
  
I Figur 2-3 åskådliggörs ett tvärsnitt av ett krökt rör, med respektive mått införda.  
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Figur 2-3. Ett tvärsnitt taget ur den krökta modellen i Abaqus/CAE 

 
 

2.5 Restspänningar 
Efter avlastning och återfjädring återstår fortfarande en del restspänningar i röret, främst 
dragspänningar vid den yttre ytan samt tryckspänningar vid den inre ytan. 
 
En större krökradie innebär mindre töjningar i röret. Likaså innebär en mindre rördiameter 
mindre töjningar i materialet. Krökradie, rördiameter samt materialegenskaper är därav 
parametrar som påverkar storleken av restspänningarna.  
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3 Beräkningsmetoder 

3.1 Finita elementmetoden 
Finita elementmetoden, FEM, är en numerisk metod för att lösa till exempel 
hållfasthetsproblem och värmeöverföringsproblem. FEM ger få restriktioner på geometri, 
material, randvillkor och laster vilket medför att problem som är omöjliga att lösa med 
handräkning kan approximeras med denna matematiska modell. En FE-analys byggs upp i tre 
steg. Först byggs modellens geometri upp och på denna skapas element som är uppbyggda av 
ett antal noder. På dessa noder ansätts sedan laster, låsningar o.s.v. Detta görs i en så kallad 
pre-processor. Pre-processorn skapar en indatafil som beskriver problemet och detta beräknas 
sedan i en lösare. Resultaten kan slutligen åskådliggöras i en så kallad post-processor.  
 

3.1.1 Programval 
Samtliga steg i FE-analysen har utförts med Abaqus version 6.8. Pre-processorn som har 
använts är Abaqus pre-processor, kallad Abaqus/CAE, vilken även har använts för att post-
processa resultaten. Två olika typer av lösare har använts, en implicit lösare och en explicit. 
Den implicita lösare som använts är Abaqus/Standard och den har använts till samtliga 
statiska problem. För de dynamiska körningarna har den explicita lösaren, som heter 
Abaqus/Explicit, använts. 
 
Att Abaqus har valts som FE-program beror på att målet är att använda Abaqus för 
rörberäkningar på Saab och för att de Elbowelement som skall utvärderas är unika för 
Abaqus. Därav föreföll det sig lämpligt att använda samma program som pre- och post-
processor. 
 

3.1.2 Implicit/Explicit 
En dynamisk körning går att köra antingen explicit eller implicit. Den grundläggande 
skillnaden mellan teknikerna ligger i att en explicit metod uppfyller jämvikten enligt Newtons 
andra lag, F=ma i början av varje tidssteg. Abaqus/Explicit använder en explicit central-
differans integrering vilket innebär att accelerationer vid tiden t används för att beräkna 
hastigheter vid tiden t+∆t/2 och förskjutningar vid tiden t+∆t. I den implicita metoden 
används direktintegration, alltså beräknas konfigurationen så att jämvikten, F=ma, uppfylls i 
slutet av tidssteget, t+∆t. Detta innebär att tidssteget i den explicita metoden är begränsat i 
storlek till skillnad från den implicita metoden. En konsekvens av detta är att en explicit 
körning kräver många fler tidsinkrement än en implicit körning. Dock så är varje 
tidsinkrement i den explicita metoden inte alls lika tidsmässigt kostsamt som i den implicita 
metoden. 
 
Den explicita metoden är idealisk vid modellering av stora modeller med korta förlopp där 
dynamik och diskontinuerliga icke-linjäriteter, så som kontakt, är betydande. Den implicita 
metoden passar bättre då problemets tidsförlopp är mycket längre än modellens 
vibrationsfrekvens och inga diskontinuerliga icke-linjäriteter förekommer. Den implicita FE-
metoden kan få problem att nå konvergens på grund av till exempel kontakt och friktion, 
dessutom kan lösningen bli mycket kostsam på grund av de stora ekvationssystem som 
uppstår och som måste lösas i varje tidssteg. Storleken på tidssteget har ingen inverkan på 
stabiliteten i den implicita metoden, men ett mindre tidssteg innebär en noggrannare lösning. 
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Detta kallas för att den implicita metoden är ”unconditionally stable”, till skillnad från den 
explicita metoden som är ”conditionally stable”. 
 

3.1.3 Tidsaspekter 
Vid en explicit FE-simulering finns det fyra olika tider att skilja på - processtiden, 
simuleringstiden, beräkningstiden, samt tidssteget. Processtiden är den tid som processen tar 
att genomföra i verkligheten. I detta fall, när det gäller att bocka ett rör, är processtiden 
omkring ett par sekunder. Simuleringstiden är en fiktiv tid som används av FE-programmet 
för att kunna lägga på laster och randvillkor mjukt och vid rätt tillfällen. Simuleringstiden är i 
detta fall mellan 0.01 och 0.02 sekunder. Beräkningstiden är slutligen den tid som datorn 
behöver för att lösa problemet och är alltså beroende av modellens storlek och datorkapacitet. 
Tiden har under detta arbete varit allt mellan 15 minuter upp till 15 timmar. Eftersom den 
explicita metoden är villkorligt stabil måste tidssteget vara tillräckligt litet. Det minsta stabila 
tidssteget beräknas som faktorn mellan den kortaste karakteristiska längden av meshen, Le, 
och vågutvidgningshastigheten i materialet, cd, enligt Ekvation 3-1. 
 

d

e

c
Lt =Δ  

Ekvation 3-1 
 
I ett endimensionellt fall innebär det stabila tidssteget den minsta tiden det tar för en våg att 
röra sig genom ett element, där det kortaste elementet då blir avgörande. I det 
endimensionella fallet kan vågutbredningshastigheten, enligt [4], beskrivas som: 
 

ρ
Ecd =  

Ekvation 3-2 
 

3.1.4 Metoder för att minska beräkningstiden  
I en tredimensionell explicit körning spelar elementstorleken en betydande roll för 
beräkningstiden. Under antagande att tidssteget hålls konstant under hela simuleringen så 
innebär en halvering av elementstorleken i alla riktningar att beräkningstiden ökar med en 
faktor 16 [5]. Detta beror på att det ryms åtta element i det gamla elementets volym och att 
den karakteristiska längden halverats, vilket enligt Ekvation 3-1 även halverar det stabila 
tidssteget. Totalt blir det alltså åtta gånger så många element att beräkna och antalet 
beräkningar som krävs fördubblas på grund av det halverade tidssteget. Egentligen uppdateras 
dock tidssteget hela tiden eftersom den karakteristiska längden ändras då meshen deformeras.  
 
Under antagande att elementstorleken i en modell hålls konstant finns det två olika sätt att 
minska beräkningstiden för beräkningen datorn utför - ökad simuleringshastighet och 
masskalning.  
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3.1.5 Ökad simuleringshastighet 
För att minska antalet tidsinkrement som krävs i en simulering kan simuleringshastigheten 
ökas. Detta görs genom att minska simuleringstiden. Hela processförloppet simuleras alltså 
snabbare än vad det går i verkligheten och på så sätt krävs färre beräkningar. 
 

3.1.6 Masskalning 
Masskalning innebär att ett materials densitet ökas artificiellt. En ökad densitet innebär att 
vågutbredningshastigheten minskar enligt Ekvation 3-2 ovan. En minskad 
vågutbredningshastighet innebär i sin tur att tidssteget kan vara större utan att modellen blir 

ostabil. Att öka densiteten en faktor f2 minskar alltså antalet tidsinkrement, n, till 
f
n . Under 

antagande att ∆t är konstant genom hela simuleringen så blir simuleringstiden  och 

således minskar även simuleringstiden från T till 

tnT Δ⋅=

f
T .  

 
Masskalning ger alltså samma effekt som ökad simuleringshastighet, skillnaden är att 
masskalning inte behöver påverka hela modellen eftersom det kan användas på en viss del 
eller ett antal element som är kritiska.  
 

3.1.7 Begränsningar 
Både ökad simuleringshastighet och masskalning begränsas av att tröghetskrafter ökar och 
helt kan dominera lösningen. För att kontrollera att detta ej är fallet jämförs den kinetiska 
energin i den deformerande kroppen med den inre energin i densamma. Den kinetiska energin 
bör vara mycket mindre än den inre energin om lösningen skall kunna anses som god.  
 
En annan begränsning, som inte gäller för masskalning, är om till exempel materialet är 
mycket hastighetsberoende. 
 
I Figur 3-1 och Figur 3-2 visas grafer över kinetisk energi samt inre energi mot tiden. Den 
första är utan någon masskalning och har en rimlig andel kinetisk energi. Den andra är ett 
exempel på när modellen har masskalats för mycket, vilket kan ses på att den kinetiska 
energin är för stor relativt den inre energin. Som en följd av de ökade tröghetskrafterna har 
röret komprimerats mer i området mellan veckutjämnaren, profilskivan och de inre kulorna.  
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Figur 3-1. Plot över inre energi(blå kurva) och kinetisk energi(röd kurva) i röret utan masskalning 

 
 

 
Figur 3-2. Plot över inre energi(blå kurva) och kinetisk energi(röd kurva) i röret med masskalning 
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3.2 Elbowelementsmodell 
I Abaqus elementbibliotek ingår ett set med element som är speciellt anpassade för att snabbt 
och noggrant beräkna rörkrökar. Dessa kallas Elbowelement och finns i fyra olika utföranden. 
Generellt för alla är att de ser ut som enkla balkelement, fast de egentligen är skalelement som 
tillåter ett rörs typiska deformationer. Elementen tar hänsyn till ovalisering och vridning som 
uppstår under last, men är begränsade i den mån att de inte kan hantera initiell ovalitet. I Figur 
3-3 visas en skissad bild av ett linjärt balkelement och ett linjärt skalelement. För balkelement 
beskrivs tvärsnittets utseende separat. Ett enda balkelement räcker alltså för att modellera hela 
tvärsnittet eftersom det visas som ett sträck, medan tvärsnittet ofta delas upp i flera mindre 
segment då skalelement används.  
 
 

 
Figur 3-3. Skiss av ett linjärt balkelement till vänster och ett linjärt skalelement till höger 

 
 
Ovalisering och vridning hanteras med hjälp av Fourier-interpolation runt röret och i längdled 
används polynomisk interpolation. Det som skiljer elementtyperna åt är om den polynomiska 
interpolationen är linjär eller kvadratisk, ifall vridning tas med eller försummas och vilket 
antal Fourier-termer som används.  
 
De mest fullständiga elementen är ELBOW31 och ELBOW32 som använder linjär- 
respektive kvadratisk interpolation. De sista två elementen, ELBOW31B och ELBOW31C, 
har en något enklare uppbyggnad och kräver mindre beräkningstid. De tar inte hänsyn till 
vridningen i elementet och försummar även de axiella gradienterna av ovaliseringen. 
ELBOW31C hoppar dessutom över de udda numren, förutom det första, i Fourier-
utvecklingen, vilket ger en något snabbare lösning i fallet då rörets radie är liten i jämförelse 
med krökens radie. [6] 
 
Elbowelementen kan kopplas ihop med så kallade Pipeelement på raka delar där ovalitet och 
vridning inte är förväntat. Pipeelement är en variant av balkelement som är speciellt 
anpassade för att beräkna rör. Pipeelementen är ännu billigare än Elbowelementen 
beräkningsmässigt, men kan inte deformera lika avancerat som Elbowelementen, som är 
uppbyggda av skal. 
 
Två speciella typer av randvillkor finns dessutom till Elbowelementen, Nowarp, som inte 
tillåter någon vridning och Nooval, som inte tillåter någon ovalisering. Även en kombination 
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av dessa finns samlad under namnet Nodeform, vilken dessutom hindrar tvärsnittet från att 
utvidgas. Dessa randvillkor går inte att komma åt ifrån pre-processorn utan måste manuellt 
skrivas till i indatafilen.  
 
Även Elbowelementen måste väljas genom att manuellt lägga till dem i indatafilen. Varför de 
inte går att nå direkt genom Abaqus/CAE framgår inte i manualen för elementen, [6] och [7]. 
Elementdefinitionen väljs istället genom att skriva section=elbow och definitionen kräver tre 
datarader enligt: 
 
*BEAM SECTION, SECTION=ELBOW 
Radie, tjocklek, krökradie 
Den punkt där ändarnas tangenter korsar varandra 
Antal integrationspunkter genom tjockleken, antal integrationspunkter runt 
röret, antal ovaliseringsmoder 
 
På datarad två skall alltså koordinaterna för den punkt som åskådliggörs i Figur 3-4 skrivas in. 
För ett rakt rör innebär det alltså att vilken punkt som helst på den delen kan väljas. 

 
 

 
Figur 3-4. Åskådliggörande av punkt  

 
 
Antalet ovaliseringsmoder är samma sak som antalet Fourier-termer som tas med i 
utvecklingen. Väljs noll termer innebär det att röret inte kan ovalisera och det beter sig då mer 
som ett Pipeelement. Max antal termer är sex stycken.  
 

3.2.1 Visualisering av resultat 
Eftersom Elbowelementen ser ut som balkelement blir även den tillgängliga informationen då 
modellen post-processas begränsad. Ett exempel på hur elementen åskådliggörs visas i Figur 
3-5. Det går till exempel inte att läsa av värden på olika positioner runt röret, vilket innebär att 
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det inte finns information om var de största töjningarna och spänningarna uppstår. I Abaqus 
onlinemanual [7] finns dock en programmeringsrutin som kan läsa integrationspunkternas 
position och visualisera hur tvärsnittet har ovaliserat. Rutinen finns för 
programmeringsspråken Fortran, C++ samt Python. Detta kräver en kompilator, men 
resultatet kan sedan importeras till Abaqus/CAE för att skapa en plot och visualisera 
resultatet. En liknande rutin tillåter användaren att skapa data över variationen av en variabel 
längs en linje eller runt röret. Dessa rutiner har ej undersökts närmare i detta arbete.  
 
 

 
Figur 3-5. Exempel på hur en modell uppbyggd av Elbowelement kan visas i post-processorn 

 
 

3.3 ELBOW 
ELBOW är ett program som är utvecklat i början av 80-talet av Saab. Det beräknar 
spänningar, flexibilitets- och rörkonstanter samt tvärsnittets egenskaper hos raka och krökta 
rör.  
 
ELBOW är en analytisk lösare som räknar linjärt och som ej tar hänsyn till plasticitet. 
Programmet har en inbyggd funktion för ovalitet, men denna tar endast hänsyn till ovalitet vid 
beräkning av spänningarna beroende på inre övertryck. Samtliga yttre laster beräknas med ett 
cirkulärt tvärsnitt, även om en initiell ovalitet anges. Dessa laster kan bestå av normallast och 
moment i godtycklig riktning. Den totala lasten bestäms sedan genom superposition av de 
olika lastfallen.  
 
Vid beräkning av spänningar på grund av inre övertryck används endast ett tvärsnitt av 
rörkröken. Röret anses alltså har samma ovalitet genom hela kröken. Krökningsradien 
behandlas endast som en styvhetskonstant, λ, som definieras enligt: 
 

2
0r

Rt
=λ  

Ekvation 3-3 
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Det inre övertrycket läggs på medelradien och även tjockleksvariationen i kröken tas hänsyn 
till vid beräkning av böjspänning på grund av inre övertryck. Tjockleken antas vara konstant 
på sidorna och ha förtunnats på ovansidan lika mycket som den har förtjockats på undersidan. 
Det vill säga, följa formeln: 
 

( )( )φsin10 Ttt −=  
Ekvation 3-4 

 

 
Figur 3-6. Tjockleksvariation [2] 

 
 
Det råder viss motsägelse i dokumentationen om programmet angående ifall det har antagits 
att det existerar någon böjspänning på grund av det inre övertrycket eller ej, men spänningen i 
rörets längdriktning anses ändå vara felaktig [2]. Ingen kommentar om hur felaktig den är ges. 
Spänningen i cirkelled anses däremot vara korrekt.  
 
Spänningar på grund av normallast och vridmoment är beräknade enligt handboksformler och 
spänningar på grund av moment i och vinkelrätt krökens plan är serieutvecklingar som är 
härledda ur satsen om potentiella energins minimum.  
 
Styrkan med ELBOW är att det är snabbt och enkelt. Det är lätt att ändra dimensioner, 
krökningsradie och laster och då det är en analytisk lösare så är beräkningstiden praktiskt 
taget lika med noll.  
 
Svagheten med ELBOW är att det endast räknar linjärt och inte hanterar plasticitet. Det görs 
även en del andra förenklingar i det, så som att försumma ovalitet förutom vid inre övertryck. 
Dess noggrannhet kan därför ifrågasättas. 
 

3.4 Tydliggörande 
Elbowelementen och programmet ELBOW har ingen som helst koppling till varandra. 
Elbowelement är element som finns i FE-programmet Abaqus och ELBOW är ett analytiskt 
program utvecklat av Saab. Både Elbowelementen och ELBOW är dock speciellt utvecklade 
för dimensionering av rörkrökar. 
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4 Modellbeskrivningar 

4.1 Översikt 
I detta arbete har sex olika FE-modeller av ett tvåtums rör skapats och jämförts. Samtliga har 
en 90 graders bockvinkel. Modellerna representerar samma krök fast under olika 
förutsättningar. En av rörmodellerna innehåller deformationer och plastiska töjningar från 
tillverkningen, ett har deformationer från tillverkningen men är utan töjningarna, två modeller 
är skapade som jungfruliga rör, det vill säga krökta fast utan några som helst deformationer. 
Den ena med cirkulärt tvärsnitt och det andra med ett delvis ovalt tvärsnitt. Även Abaqus 
specialframtagna Elbowelementen har undersökts, dels separat och dels i kombination med 
Pipeelement. Slutligen har även det analytiska programmet ELBOW använts. 
 
De modeller som skapats är gjorda för att stämma väl överens med ett verkligt 
inspänningsfall. Kröken har därför förlängts med raka delar vid rörändrarna där den ena änden 
är fast inspänd, motsvarande en anslutning till en apparat eller flygplansskrovet. I den andra 
änden har tvärsnittet låsts mot deformation för att på så sätt motsvara en koppling mot till 
exempel ett annat rör. Då moment undersökts har detta lagts på i mitten av den fria ändens 
tvärsnitt, vilket sedan fördelats jämnt över randen. På så sätt läggs momentet på utan att 
blanda in några andra krafter.  
 
Samtliga modeller har även skapats som entumsrör för att ha ytterligare en rördimension att 
undersöka och för att bekräfta att resultaten för tvåtumsrören även stämmer för mer än bara 
den rördimensionen. Modellerna av entumsrör är skapade på samma sätt som tvåtumsrören, 
vilket beskrivs för vardera modell senare i detta kapitel. 
 

4.2 Programkörning i Abaqus 
Krökningen av röret innebär stora deformationer och diskontinuerliga olinjära fenomen så 
som kontakt och är därför gjord i Abaqus/Explicit. Även förspänningen har gjorts med den 
explicita lösaren, även om en statisk körning, utan någon dynamik inblandad, hade varit 
snabbare. Anledningen till detta är att kontaktdefinitionerna i Abaqus/Standard och 
Abaqus/Explicit skiljer och det därav skulle vara osäkert hur kontakten hanterades i 
övergången. Att kontaktdefinitionerna skiljer beror på att kraven på konvergens och prestanda 
samt att de numeriska kraven skiljer mycket mellan Abaqus/Standard och Abaqus/Explicit 
[4]. 
 
När krökningen är klar görs en statisk analys av rörets återfjädring, där de krafter som verkar i 
röret och mot verktygsytorna ersätts av punktlaster som uppdateras tills röret når jämvikt. En 
dynamisk analys skulle här kräva en dämpning för att nå jämvikt på rimlig tid. Eftersom den 
statiska analysen använder en annan lösare än den dynamiska explicita behöver en omstart 
göras, eftersom Abaqus inte stödjer att både Explicit och Standard anropas ifrån samma CAE-
fil. En omstart innebär att indata-filen kopieras till en ny fil där geometri och mesh måste 
förbli samma som innan. I den nya filen skrivs sedan ett tillägg som medför att 
initialtillståndet vid den nya körningen motsvarar sluttillståndet ifrån den tidigare. Sedan kan 
nya beräkningssteg skapas där till exempel nya randvillkor och laster kan läggas till, analysen 
behöver inte heller vara av samma typ som innan.  
 



 
 

18 

 

 
– Analysmetoder för rörsystem – 

När röret har återfjädrat och nått jämvikt har det valts att gå tre olika vägar. Dels att belasta 
röret i det tillstånd som det befinner sig och dels att göra en upplösningsbehandling och 
därefter tilldela röret de materialegenskaper det får efter en varmåldring. På så sätt skalas de 
inbyggda spänningarna bort, men ovaliteten och tjockleksförändringen i röret bevaras. Det 
tredje sättet är att importera den deformerade meshen efter återfjädringen. Detta åskådliggörs i 
Figur 4-1. 
 
 

 
Figur 4-1. Träd över modeller med omstarter och import 

 
 
I det första fallet läggs laster på direkt efter att röret har återfjädrat. Röret innehåller då 
plastiska töjningar, inre spänningar och deformationer från bockningsprocessen. Eftersom 
ELBOW ej kan hantera plasticitet undersöks samtliga laster endast under elastisk 
deformation. Således görs ytterligare en omstart där materialets förmåga att plasticera tas bort. 
Materialet kommer alltså töjas linjärt även om töjningen egentligen ligger över sträckgränsen. 
På så sätt behövs inte heller återfjädringen simuleras på nytt vid varje nytt lastfall.  
 
Det andra fallet, då röret skulle upplösningsbehandlas, skulle en inbyggd funktion i Abaqus 
som heter Anneal användas. Denna funktion finns endast i den explicita lösaren, vilket 
innebär att ytterligare en omstart krävs. Tyvärr fungerade detta ej då en bug påträffades i 
Abaqus version 6.8. Denna bug uppstod då omstarten från Abaqus/Standard till 
Abaqus/Explicit skulle göras och innebär att Anneal-funktionen inte kunnat användas i detta 
examensarbete. Den mest korrekta modellen har därmed inte kunnat utvärderas.  
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Anneal–funktionen är till för att simulera en process där materialet värms upp till en 
temperatur där mikrostrukturen kan omkristalliseras och dislokationer försvinner. Det den gör 
är helt enkelt bara att nollställa alla aktuella variabler, i detta fall så skulle alltså spänningar 
och plastiska töjningar plockas bort. För att sedan lägga last på denna modell skulle återigen 
en omstart krävas så att standardlösaren kunnat användas för att köra en statisk analys. 
 
I det tredje fallet, då den deformerade meshen importeras, erhålls en modell med korrekt 
ovalitet som är helt fri från töjningar och spänningar. Dock så följer tjockleksdefinitionen inte 
med utan måste definieras på nytt, viket innebär att tjockleken blir homogen. En importerad 
modell blir alltså lik den upplösningsbehandlade modellen, förutom att tjockleksförändringen 
inte tas med.  
 
Som mest krävs alltså fyra körningar och tre omstarter. Eftersom modellen ej får ändras 
mellan omstarterna innebär det att en ändring medför att allt måste köras om från början, 
vilket är tidskrävande. För att endast ändra last behövs däremot de tre första körningarna 
endast göras en gång och det går sedan relativt snabbt att ändra lasttyp och köra en ny analys. 
 

4.3 Bockade modellen 
Modellen är uppbyggd av nio olika delar där vissa delar återanvänds. Totalt är det 11 stycken 
delar i modellen. Dessa är sammankopplade och låsta med randvillkor. Mellan de delar som 
är i kontakt med varandra under någon del av processen är kontakt definierad så att dess ytor 
inte kan penetrera varandra och för att få korrekta kraftreaktioner mellan delarna. Med hjälp 
av randvillkor ansätts translationer och rotationer av delar för att skapa till exempel 
förspänning och det böjande momentet. Med hjälp av länkar och kopplingar låses delar 
antingen fast eller fjädrande i förhållande till varandra. 
 
 

 
Figur 4-2. De olika delarna sammansatta i pre-processorn 

 
 
Röret är skapat genom att medelradien på det cirkulära tvärsnittet extruderats till önskad 
längd. Tjockleken tilldelas sedan jämnt utifrån medelradien så att ytter- och innerdiameter blir 
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korrekta. Röret är meshat med linjära skalelement med reducerad integration, kallade S4R. 
Kvadratiska skalelement fungerar inte i Abaqus/Explicit. 
 
Verktygen är skapade av så kallade stela ytor, vilket innebär att de inte kan deformeras. 
Eftersom materialet som verktygen är gjorda av är så pass mycket hårdare än rörets material 
sker ingen deformation eller anmärkningsvärd förslitning av verktygen. Två olika typer av 
stela ytor finns, den ena är analytiska ytor som kan beskrivas matematiskt och som därför inte 
behövs meshas. Den andra typen är så kallade diskreta ytor, vilka kan ha en godtycklig form 
och därför kräver en mesh. 
 
De två låsbackarna samt löparen och veckutjämnaren är skapade av diskreta ytor eftersom 
analytiska ytor som extruderas får oändlig längd. Parter som är skapade genom svepning, till 
exempel profilskivan, är skapad av två analytiska ytor. På så sätt erhålls en helt slät yta med 
korrekt radie. Även de inre kulorna är modellerade med analytiska ytor. 
 
Eftersom de analytiska ytorna inte har någon tjocklek eller tilldelas något material får de 
heller inte någon massa eller tröghet. Detta får därför tilldelas ytorna så att de beter sig som en 
solid stel yta under simuleringen. För att bestämma massan och trögheten på de inre kulorna 
skapades de, var för sig, som en solidmodell och tilldelades en hårdmetalls densitet i en ny fil 
i pre-processorn. Det var då möjligt att genom pre-processorn skriva ut massa och tröghet för 
just den kulan. Genom att använda verkliga, eller åtminstone rimliga värden på massa och 
tröghet byggs inga orealistiska krafter in i modellen. Övriga stela verktygsytor har sina 
förskjutningar låsta med randvillkor och det är därför inte lika viktigt att deras värden är 
korrekta, men relevanta uppskattningar har ändå gjorts.  
 
 

 
Figur 4-3 Dorn med tre kulor 

 
 
Dornets korrekta position var enligt rörarbetarna att främre delen av dornet skulle ligga i linje 
med mitten av profilskivan, eventuellt kanske lite längre fram om ovaliteten blev för stor. 
Enligt verktygstillverkaren [8] är dock ett lämpligt riktvärde att placera dornet ungefär fem 
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millimeter framför profilskivans mitt. Dornets position i de olika körningarna kan studeras i 
Bilaga A. 
  
Kulorna är i verkligheten sammankopplade med kulleder som möjliggör rotation kulorna 
sinsemellan. Detta innebär att en kula endast kan rotera kring infästningspunkten, vilket är i 
föregående kula för de två yttre och i dornet för den innersta kulan. Detta har modellerats 
genom att kulorna är skapade med en distans som är lika lång som avståndet mellan 
respektive kulor. En referenspunkt längst ut på distansen är sedan kopplad till en 
referenspunkt på föregående kula eller dorn. Kopplingen är en sammansättning av två typer 
av länkar, som i Abaqus heter ”Join” och ”Flexion-Torsion”. ”Join” -länken låser frihetsgrad 
ett till tre, det vill säga samtliga translationer, men lämnar rotationen fri. ”Flexion-Torsion” 
tillåter användaren att ange ett moment som krävs för att rotera länken i respektive 
frihetsgrad. 
 
 

 
Figur 4-4. Ett symmetrisnitt av det bockade röret, visande kulornas rotation 

 
 
I verkligheten går kulorna emot varandra då vinkeln bli tillräckligt stor. Abaqus/Explicit kan 
ej hantera kontakt mellan två analytiska ytor, så för att kunna modellera detta användes en 
låsning som stoppar rotationen då vinkeln uppnår ett föreskrivet värde. Ett lokalt 
koordinatsysten har lagts i mitten av varje kula och systemet följer kulans rotation. Vinkeln 
jämförs relativt två koordinatsystem, så ifall en kula roterar lite innebär det att nästa kulas 
maximala vinkel, relativt ett globalt koordinatsystem, ökar proportionellt lika mycket. Istället 
för att få en kraft vid kontakten mellan de två kulorna överförs istället kraften genom länken, 
då en kula nått sin maximala vinkel. En annan möjlighet hade varit att modellera kulorna som 
solida eller som ytor och sedan lägga skal över dem, men detta skulle innebära ökad 
beräkningstid och en komplexare kontaktdefinition. 
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För att kunna lägga en förspänning på den övre låsbacken som ligger kvar då låsbacken 
roterar skapades en ”Connector” mellan den övre och den undre låsbacken. Denna låser det 
relativa avstånd mellan låsbackarna. Den undre låsbacken sitter i verkligheten fastskruvad i 
profilskivan och dess rörelse har i modellen därför låsts till profilskivans. Förspänningen är 
skapad med en ”Connector motion” som minskar avståndet mellan låsbackarna. Eftersom den 
undre låsbacken är fastlåst trycks alltså den övre nedåt och skapar en förspänning mot röret. 
Genom att sedan låsa hastigheten i Connectorn säkras låsbackarnas relativa position då 
rotationen läggs på och således bibehålls trycket.  
 

4.3.1 Dimensioner och krafter 
Från början troddes det att det skulle finnas ritningar på verktygen och att något mått på till 
exempel hur stor den förspänning som läggs på är. Så var dock inte fallet så samtliga 
verktygsdimensioner är därför uppmätta i verkstaden och storleken på förspänning och 
löparens translation har provats fram i Abaqus för att få processen att fungera. 
 
I verkstaden skrivs rördimension och bockvinkel in i en dator, som automatiskt ställer in 
maskinen i ett bra grundläge. Rörarbetarna kan sedan gå in och öka eller minska någon 
parameter, men allt är uttryckt i ”antal pinnar” och går ej att översätta till några andra enheter. 
Detta har försvårat utvecklingen av modellen avsevärt då det varit svårt att avgöra vad ett fel 
berott på, om det varit uppbyggnaden av modellen som varit felaktig eller om något annat. 
Slutligen valdes att styra allt med förskjutningar, vilket är enklare än att styra med tryck. 
Storleken på förskjutningen på förspänningen har provats fram så att den ger spänningar i 
röret som ligger en bit under sträckgränsen och som inte tillåter något glid under processen. 
Detta eftersom rörarbetarna sagt att det inte får uppstå några synliga skador på röret.  
 
Hur långt löparen skall translatera har också provats fram utifrån att rörarbetarna sagt att den 
rör sig lika snabbt eller eventuellt lite långsammare än profilskivan. Om det gällde för 
hastigheten mitt på röret eller längs ut på röret visste de dock ej. Genom test visade det sig 
dock att en hastighet, eller en ekvivalent translationslängd, motsvarande mitten på röret 
verkade rimlig. Translationslängden är uträknad genom att ta kvoten mellan rotationsvinkeln 
och ett helt varv, multiplicerat med omkretsen vid mitten på röret, vilket alltså motsvarar 
krökningsradien, enligt: 
 

RRs θπ
π
θ

=×= 2
2

 

Ekvation 4-1 
 
Det är givetvis ett visst glapp mellan röret och verktygen. Glappet är dock mycket litet och 
svårt att mäta upp. De verktyg som sitter utanpå röret är därför modellerade utan glapp.  
 

4.3.2 Bockade modeller 
Eftersom utseendet på röret varierar mycket beroende på hur verktygen ställs in är det viktigt 
att utvärdera hur skillnaderna påverkar röret hållfasthetsmässigt. Tre stycken körningar av den 
bockade modellen har därför körts och jämförts. Samtliga modeller har självklart kontrollerats 
så att de inte når brott under bockningen och så att ovaliteten inte överskrider sin maximalt 
tillåtna gräns. För att ställa in verktygen så att rören fått de egenskaper som eftersökts har 
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masskalning använts. På så vis gick körningarna snabbare och det har då varit möjligt att testa 
flera körningar innan en noggrannare körning, utan masskalning körts. 
 
Den första modellen skapades så att huvudtöjning ett och tre var ungefär jämnstora. Detta 
innebär att töjningen på utsidan av rörkröken är av samma storlek som kompressionen på 
insidan, vilket i sin tur innebär att röret har utsatts för så pass ren böjning som möjligt.  
 
På den andra modellen flyttades dornet två millimeter bakåt för att tillåta röret att ovalisera 
något mer. Det medförde även att det blev mer kompression än drag i röret.  
 
Den tredje modellen skapades så att töjningen blev större än på de andra modellerna och så att 
töjningen var större än kompressionen. Detta skapades genom att minska translationslängden 
på löparen så att den inte drar fram lika mycket material och genom att dra åt veckutjämnaren 
lite mer så att den håller emot hårdare. Dornet behölls i det bakåtflyttade läget.  
 
Hur inställningarna varierats mellan de olika modellerna framgår i Bilaga A. 
 

4.3.3 Kontakt 
Med kontakt menas i FE-sammanhang det fenomen som uppstår då till exempel två ytors väg 
korsar varandra. FE-programmet har initiellt ingen vetskap om att ytorna inte få gå igenom 
varandra och därför måste kontakten mellan olika delar definieras för att undvika penetration. 
 
Abaqus/Explicit erbjuder två olika kontaktalgoritmer för kontakt mellan två deformerbara 
ytor eller en deformerbar och en stel yta. Dessa är ”General contact” och ”Two-surface 
contact” också kallad kontaktpar. Den första letar upp alla ytor och kanter i modellen och 
ansätter kontakt mellan samtliga dessa. Det går sedan att gå in manuellt och plocka bort 
kontakten mellan vissa ytor och även tilldela särskiljda kontaktegenskaper mellan ytor. 
 
Den andra metoden går ut på att välja två ytor i taget och definiera kontakten mellan dessa två 
ytor. Den ena ytan väljs som Master-yta och den andra ytan som Slave-yta. Kontakten 
fungerar sedan så att den yta som är Master-yta tillåts penetrera Slave-ytan men inte vice 
versa. När en nod på Slave-ytan penetrerar Master-ytan ansätts en fjäder med tillräckligt stor 
kraft för att trycka tillbaka noden ut ur Master-ytan. Metoden lägger på kontaktrestriktionen 
två gånger, där den byter Master- och Slavedefinitionen den andra gången och använder sig 
sedan av medelvärdet. Detta innebär att ingen nod på den ena parten kan penetrera ytan på 
den andra, vilket benämns som ”Surface-to-surface”-kontakt i Abaqus/CAE. Ett undantag är 
analytiska ytor, vilka saknar noder och därför alltid betraktas som Master-ytor.  
 
Den kontaktformulering som använts i den bockade modellen är en penaltymetod vilket är en 
metod som inte tillför några nya okända variabler till ekvationssystemet så som andra 
metoder, till exempel Lagrange Multiplier gör [9]. I den explicita lösaren finns ”Penalty”-
formulering och en ”Kinematic”-formulering att välja mellan. Penaltyformuleringen är dock 
den enda som fungerar tillsammans med analytiska ytor. 
 
Tre olika kontaktegenskaper har använts, en för alla delar som är i kontakt med den inre ytan 
av röret och de andra två för alla delar som är i kontakt med rörets yttre yta. På den yttre ytan 
skiljs det på statisk och kinetisk friktionskoefficient, där värden är hämtade ur [10]. Ingen 
kontakt mellan verktygsdelarna har varit nödvändig. Kontakten har definierats som ”Finite 
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sliding” vilket innebär att ytorna tillåts glida och rotera mycket i förhållande till varandra. Det 
andra möjliga valet är ”Small sliding” vilket är mer anpassat till kontaktpar där den relativa 
lägesändringen är liten.  
 

4.4 Importmodell 
Genom att importera den deformerade meshen efter att den bockade modellen har återfjädrat, 
enligt Figur 4-1, erhålls en modell med egenskaper så nära den upplösningsbehandlade 
modellen som möjligt. Skillnaden är att importmodellen får en homogen tjocklek. En 
skalmodell skapas ifrån varje bockad modell, det blir följaktligen tre stycken importmodeller 
för tvåtumsröret.  
 

4.5 Skalmodeller 
För att jämföra de andra resultaten med ett rör helt utan deformationer så skapades två olika 
skalmodeller. En med ett helt cirkulärt tvärsnitt genom hela kröken och en med cirkulära 
ändar som övergår till ett ovalt tvärsnitt mitt på kröken. Vid spänningsanalysen är röret 
modellerat med både kvadratiska och linjära skalelement. Vid kollapsanalysen har linjära 
skalelement använts eftersom det är linjära element som använts vid den explicita körningen 
då röret bockas. De modeller som jämförs är således alltid uppbyggda av samma typ av 
skalelement. Fem integrationspunkter genom tjockleken har använts.  
 
 

 
Figur 4-5. Röret med ovalt tvärsnitt utsatt för ett stängande moment 

 
 

4.5.1 Cirkulärt tvärsnitt 
Det cirkulära röret skapades genom att svepa det cirkulära tvärsnittet runt dess medellinje som 
ritades upp med en ”wire” för att skapa kröken och de raka delarna.  
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4.5.2 Ovalt tvärsnitt 
För att skapa tvärsnittet som övergår från cirkulärt till ovalt användes funktionen ”Loft” i 
Abaqus/CAE. Denna fungerar så att de tvärsnitt som önskas på en viss position ritas upp där 
och därefter så dras en eller flera ”wires” som beskriver hur ytan skall skapas däremellan. I 
denna modell valdes innerradien för att beskriva hur ytan skulle skapas. Detta medför att 
innerradien har den korrekta krökradien, men att medelradie och ytterradie får små avvikelser. 
Innerradien valdes eftersom det är den som är i kontakt med verktyget under tillverkningen 
och borde således vara mest korrekt.  
 
Det har antagits att max ovalitet uppstår mitt på kröken och att tvärsnittet är helt cirkulärt på 
krökens ändar. I det verkliga fallet återstår eventuellt en liten del ovalitet vid krökens ändar. 
För att skapa det ovala tvärsnittet på samma sätt som det skapas i ELBOW har källkoden 
undersökts och sambandet som beskriver ovaliteten har brutits ut. På så sätt erhålls samma 
samband mellan medelradie, lillaxel och storaxel i båda fallen. Det samband som används i 
ELBOW är följande:  
 
Först beräknas medelradien enligt: 
 

22
TDYRN −=  

Ekvation 4-2 
 
Därefter multipliceras medelradien med den aktuella ovaliteten, uttryck i procent. Detta värde 
divideras sedan med 200. Varifrån siffran 200 kommer framgår ej, men antagligen är det en 
faktor som är framtagen som ett slags medelvärde. Omkretsen på det ovala tvärsnittet borde 
överensstämma med omkretsen på det cirkulära, men för att räkna ut omkretsen på ett ovalt 
tvärsnitt krävs numeriska metoder. Detta kan vara en anledning till att siffran 200 tagits som 
ett medelvärde. Alltså: 
 

200
*2 RNOMEGALF =  

Ekvation 4-3 
 
Slutligen beräknas stor- och lillaxel genom att denna konstant adderas till eller subtraheras 
från medelradien enligt: 
 

2
2
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Ekvation 4-4 
 
Loft-funktionen är känslig för hur tvärsnitten skapas och ostabil om till exempel en ”wire” 
används för att skapa ett tvärsnitt. Det som kan göras istället är att skapa plana skalytor som 
tvärsnitt och sedan plocka bort dessa ytor i efterhand. Det gäller också att se till att skapa 
ytorna på samma sätt, till exempel när ett cirkulärt tvärsnitt skapas så väljs först en 
centrumpunkt och sedan en punkt på randen som radien måttsätts mot. Om denna punkt inte 
skapas på samma ställe på tvärsnitten utan kanske en på högersidan och en på vänstersidan så 
använder programmet ändå dessa för att skapa ytan, vilken då blir fel. Det skapas inte heller 
en helt symmetrisk modell om dessa punkter väljs till enbart höger eller vänstersidan, därav 
valdes slutligen en punkt på krökens ytterradie som det måttsattes mot.  
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För att minska beräkningstiden har symmetri utnyttjats i dessa modeller. Röret har alltså 
delats i axialled och den andra halvan har ersatts med randvillkor. De randvillkor som använts 
är att hela randen är låst i tangentiellt led samt låst för rotation kring två av axlarna. På så sätt 
modelleras hela modellen på ett korrekt sätt. Dock uppstår en liten konflikt med den Coupling 
som har lagts på och med den fast inspända änden, men inverkan blir endast lokalt och så pass 
liten att den inte har någon inverkan på kröken.  
 

4.6 Elbowelementsmodell 
Modellen bestående av Elbowelement byggdes upp med samma geometri som 
skalmodellerna. Antalet integrationspunkter genom tjockleken valdes till fem, vilket är 
samma som för skalmodellerna och för antalet integrationspunkter runt röret följdes 
manualens rekommendation för rör [7]. Maximalt antal ovaliseringsmoder har tagits med.  
 
Eftersom Elbowelementen ser ut som balkelement går det inte att visualisera hur tvärsnittet 
har deformerat. Därför låstes båda ändarna med randvillkoret NOOVAL för att försäkra att 
även den fast inspända ändens tvärsnitt är låst mot utvidgning. 
 
Elbowelementen har även undersökts i kombination med Pipeelement. Dessa har använts på 
de raka delarna och Elbowelement har använts i rörkröken. Genom att använda Pipeelement 
minskar beräkningstiden, vilket kan vara viktigt då stora rörsystem analyseras. 
Elbowelementen måste låsas med randvillkoret NOWARP för att kombinationen ska fungera 
som en enhet.  
 
De element som använts är ELBOW32 och PIPE32, som är de mest fullständiga Elbow- 
respektive Pipeelementen.  
 

4.7 ELBOW 
Eftersom ELBOW är en analytisk lösare behöver ingen geometri byggas upp, det räcker att 
fastställa ett antal indata. Röret beskrivs genom diameter, tjocklek, ovalitet och 
krökningsradien. ELBOW räknar endast elastiskt och därför räcker det med E-modul och 
tvärkontraktionstalet för att beskriva materialet. Även trycket och momentet matas in som 
enkel indata. Tre olika moment finns att välja på. Det som använts är moment i planet, det vill 
säga, stängande moment.  
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5 Material 

5.1 Allmänt 
Det material som har använts vid programkörningarna är en aluminiumlegering baserad på 
magnesium och kisel. Här används två olika tillstånd av aluminiumet, ett härdat och ett 
ohärdat tillstånd. Materialnamnet är 6061-T4 i det ohärdade tillståndet och 6061-T6 i det 
härdade tillståndet.  
 
Aluminiumlegeringen 6061 har mycket god svetsbarhet i förhållande till andra 
aluminiumlegeringar som kan värmebehandlas och det har även utmärkt 
korrosionsbeständighet. Materialet köps in som dragna rör i rålängd och i ohärdat tillstånd, 
alltså som 6061-T4. Vid T4-tillståndet är materialet upplösningsbehandlat och sedan 
kallåldrat. Formbarheten i kallt tillstånd benämns som ”god” i T4-tillståndet och som ”mindre 
god” för T6-tillståndet [11]. Rörbockningen sker därför i T4-tillståndet. Efter 
bockningsprocessen skickas vissa rör på varmåldring för att nå T6-tillståndet. Varmåldringen 
sker i en temperatur mellan 155-165 grader Celsius och pågår under 15-20 h, vartefter 
materialet får svalna i luft [12].  
 
Vid cirka 100 grader börjar den process som minskar de inre spänningarna i aluminiumet, 
men för en upplösningsbehandling krävs dock en temperatur av 530-540 grader och sedan 
vattenkylning. Under varmåldringen reduceras alltså de inre spänningarna till viss del, men ej 
fullständigt. Ingen dokumentation om hur stor del som försvinner eller kvarstår finns.  
 
Vid vissa specialtillfällen har materialet upplösningsbehandlat till ytterligare ett tillstånd, så 
kallat T2-tillstånd. Vid detta tillstånd är materialet mycket formbart vilken kan krävas vid till 
exempel mycket små krökningsradier. Dock är materialet i detta tillstånd mycket 
svårhanterligt då det enkelt deformeras med handkraft. 
 

5.2 Klassningssystem för aluminiumlegeringar 
Det fyrsiffriga klassningssystemet som beskriver materialet består för smidesgods av nio 
grupper där första siffran bestäms av det huvudsakliga legeringsämnet. I detta fall en sexa, 
vilket innebär att det är magnesium och kisel. Då den första siffran är mellan 2 och 8 så 
indikerar den andra siffran på om det är någon modifiering på legeringen. En nolla som i detta 
fall innebär därmed att det är originallegeringen. De två sista siffrorna har ingen speciell 
betydelse utan är bara till för att skilja de olika legeringarna inom gruppen. För till exempel 
gjutna material gäller ett annat klassningssystem.  
 
Grupperna 2xxx, 6xxx och 7xxx är de legeringar som kan kallåldras. De andra än 6xxx är 
dock begränsade till att användas vid lägre temperaturer än cirka 175 grader då de lätt 
överåldras eller rekristalliseras annars.  
 
För de legeringar som kan värmebehandlas finns ett system bestående av en bokstav följt av 
en siffra. De tillstånd som behandlas här är T4 och T6. ”T” innebär att det är ett stabilt 
tillstånd, medan till exempel ett W innebär att det är ett ostabilt. Den efterföljande siffran 
indikerar att en viss sekvens av behandlingar har skett.  
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• T4- innebär att materialet är upplösningbehandlat och sedan kallåldrat tills det nått ett 
stabilt tillstånd.  

• T6-innebär att materialet är upplösningbehandlat och därefter varmåldrat.  
 
Efter en upplösningsbehandling behöver rören även riktas. För rör i T4-tillståndet gäller att de 
riktas efter kallåldringen och rör i T6-tillståndet riktas innan de varmåldras. Saabs 
motsvarighet till T6-tillståndet skapas genom varmåldring från T4-tillståndet. Det görs alltså 
ingen upplösningsbehandling innan varmåldringen sker. Antagligen görs ingen 
upplösningsbehandling eftersom varmåldringen sker under så pass lång tid och vid tillräckligt 
hög temperatur för att inre spänningar och dislokationer ändå skall kunna försummas.  
 
En upplösningsbehandling görs endast i vissa fall då det är mycket svets på en liten detalj och 
då det är viktigt att ha samma hållfasthet på samtliga delar i röret.  
 

5.3 Materialmodell 
Den materialmodell som använts i FE-modellen är av ett isotropt elasto-plastiskt material. Att 
det är isotropt innebär att det anses ha samma egenskaper i alla riktningar till skillnad från till 
exempel ett anisotropt material, exempelvis trä, som har olika egenskaper i olika riktningar. 
Elasto-plastiskt innebär att materialet tillåts töjas både elastisk och plastiskt. 
 
Då ett material som deformerats återgår till sin ursprungliga form utan några kvarstående 
defekter kallas det för elastisk deformation. Om däremot materialet efter avlastning har 
kvarvarande deformationer, det vill säga, ej ser ut som innan materialet belastades, sägs 
deformationen ha varit plastisk.  
 
Lite förenklat kan det sägas att i en elastisk deformation omvandlas den energi som krävs för 
att deformera materialet till potentiell energi som gör att materialet återgår till sitt viloläge 
efter avlastning. En plastisk deformation innebär att materialets sträckgräns har överskridits 
och en del av arbetet som krävs för att deformera materialet omvandlas då till 
mikrostrukturellt upplagrad energi, samt värme på grund av inre friktion i materialet. 
 
Krökning av ett rör är ett exempel på plastisk deformation då röret ursprungligen är rakt, men 
efteråt förblir krökt. Figur 5-1 visar en typisk spänning/töjnings-kurva för ett elasto-plastiskt 
material, där punkt B ligger på sträckgränsen. Om materialet töjs mindre än till punkt B har 
töjningen varit helt elastisk och återgår till punkt A efter avlastning. Om materialet sträcks 
förbi punkt B töjs det även plastiskt. En avlastning från den plastiska kurvan, punkt C till 
punkt D, följer den elastiska kurvans lutning, vilket medför att en del av töjningen kvarstår. 
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Figur 5-1. Dragprovskurva visande på- och avlastning 

 
 

5.4 Plasticitetskurva 
Det finns ingen dragprovkurva för Aluminium 6061-T4 gjord av Saab. För att skapa en 
materialkurva att använda vid simuleringen hittades två kurvor ur olika handböcker [13], [14]. 
Den ena kurvan visade sann spänning/töjning och den andra visade teknisk spänning/töjning. 
Det framgick ej hur dragproven gått till eller om det gällde rör eller plåtdetaljer. Dessutom 
stämde sträckgräns och brottgräns ej riktigt överens kurvorna sinsemellan och ingen av dem 
stämde heller med data som dokumenterats av Saab. I samråd med materialexperter 
bestämdes att kurvan med teknisk spänning/töjning var den som verkade rimligast och sträck- 
och brottgräns anpassades till data ur [14]. 
 
I Abaqus efterfrågas plasticitetskurvan som en tabell över sann spänning och sann plastisk 
töjning. Ett tillräckligt stort antal punkter för att få en jämn kurva lästes därför av ifrån 
dragprovskurvan och räknades om till sann spänning/töjning. Sann spänning och sann töjning 
beräknades enligt:  
 

( )00 1 εσσ +=  
Ekvation 5-1 

 
( )01ln εε +=  

Ekvation 5-2 
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där tekniska spänningen, 0σ  och tekniska töjningen, 0ε  är definierade enligt Ekvation 5-3 och 
Ekvation 5-4. Den totala töjningen består av en elastisk del och en plastisk del, enligt 
Ekvation 5-5, varur den plastiska töjningen med hjälp av omskrivningen i Ekvation 5-6 kan 
skrivas enligt Ekvation 5-7. 
 

0
0 A

F
=σ  

Ekvation 5-3 
 

0ε =
0L
LΔ  

Ekvation 5-4 
 

plastiskelastisktot εεε +=  
Ekvation 5-5 

 

Eelastisk
σε =  

Ekvation 5-6 
 

Etotplastisk
σεε −=  

Ekvation 5-7 
 
 
För just denna kurva angavs dock den plastiska töjningen separat.  
 
Plasticitetskurvan måste definieras en bit förbi brottgränsen, annars tolkar Abaqus kurvan som 
idealplastisk så fort en punkt nått över brottgränsen. Töjningen blir då mycket stor lokalt där 
plastisk töjning först uppstått. Som förlängning av plasticitetskurvan valdes ett linjärt 
beteende i tangentens riktning. Detta åskådliggörs i Figur 5-2 som visar den framtagna 
plasticitetskurvan. 
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Figur 5-2. Plasticitetskurvan som har använts i analyserna  

 
 

5.5 Formbarhetskurva 
När röret bockas utsätts det för töjningar i mer än en riktning i planet samtidigt, ett så kallat 
fleraxligt spänningstillstånd råder. Den materialkurva som är framtagen gäller för ett enaxligt 
dragprov, alltså dragning i endast en riktning. När ett material belastas i flera riktningar kan 
det utsättas för större töjningar utan att nå brott än vid belastning i en riktning. Därför används 
ett ”Forming Limit Diagram”, FLD som är en kurva över största huvudtöjningen mot minsta 
huvudtöjningen. Den beskriver hur mycket materialet kan töjas i två riktningar och brott sker 
då en töjning når upp till kurvan. I Abaqus/CAE definieras en FLD-kurva som en tabell över 
de två töjningarna. Tabellen är skapad genom avläsning av en befintlig FLD-kurva [15], 
tabellen återges i Tabell 5-1 och resultatet ses i Figur 5-3.  
 
 

Tabell 5-1. Punkter för FLD-kurvan 
Major Principal Minor Principal 

Strain Strain 
0.380 -0.2000 
0.280 -0.1200 
0.220 -0.0400 
0.205 -0.0279 
0.205 0.0000 
0.210 0.0279 
0.248 0.0700 
0.320 0.2230 
0.325 0.3400 
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Figur 5-3. Formbarhetskurvan som använts i analyserna 

 
 
Genom att skriva ut töjningarna i till exempel en punkt går det att se var i FLD-kurvan den 
punkten hamnar. Det går då att se om brott förväntas eller inte och det går dessutom att se på 
vilket sett punkten töjts, till exempel om den är nära brott i kompression eller i drag. På så sätt 
går det att dra slutsatser om processen och om varför ett eventuellt brott uppstår. Tyvärr 
erbjuder Abaqus inte denna möjlighet. Istället erhålls en faktor på hur nära brott punkten är, 
där en faktor ett innebär att töjningen nått upp till kurvan och således brott skett. Ingen 
information om på vilket sett brottet skett erhålls alltså.  
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6 Spänningsanalys 
De laster som använts vid jämförelserna är inre tryck och stängande moment. Tre olika tryck- 
och momentnivåer har undersökts. Dels har inverkan av dem analyserats separat och även en 
kombination av bägge har undersökts.  
 
Det första trycket som testades kom från ett verkligt fall där trycket var max 0.3 MPa. På detta 
lades en säkerhetsfaktor 1.5 som används vid dimensionering av flygdetaljer och dessutom 
ytterligare en säkerhetsfaktor 1.5 som används på detaljer med hög kritikalitet. Totalt alltså 
0.675 MPa. 
 
Det största trycket valdes så att samtliga spänningskomponenter i det ovaliserade röret låg en 
bit under sträckgränsen enligt ELBOW. Detta tryck var 2.0 MPa. Ett tredje tryck valdes för att 
få ytterligare en spänningsnivå mellan dessa två nivåer och valdes till 1.5 MPa.  
 
Momenten som undersökts valdes så att de enligt ELBOW gav ungefär samma 
spänningsnivåer i det ovala röret som trycken gav. Momentet valdes till 13000, 24000 
respektive 29000 Nmm. 
 
Trycket har antagits verka på ett rör med slutna ändar. Istället för att sätta dit ett lock på änden 
har trycket ersatts med en linjelast på rörets ena ände och ett randvillkor på den andra. 
Randvillkoret låser randen i axialriktningen, vilket innebär att en kraft ansätts som är 
tillräckligt stor för att röret inte ska flytta på sig. Det som vill flytta röret i denna riktning är 
just trycket på väggen i rörkröken, vars yta är lika stor som ett lock skulle varit. Kraften på 
den andra änden har räknats ut enligt Ekvation 6-1 och resultaten visas i Tabell 6-1. 
 

222
0

0

2
00 rP

r
rP

r
PAF

F p ⋅
====

π
π

πφ
 

Ekvation 6-1 
 
 

Tabell 6-1. Ekvivalenta linjelaster som ersätter slutna ändar  

Tryck 
Linjelast för 

entumsmodellen [N/mm] 
Linjelast för 

tvåtumsmodellen [N/mm] 
0.675 4.13623125 8.42248125 

1.5 9.191625 18.716625 
2 12.2555 24.9555 

 
 
För att lägga på momentet utan att skapa några andra krafter skapades en referenspunkt 
centrerat i ändens tvärsnitt. Denna referenspunkt kopplades sedan till alla noder på änden med 
en ”Coupling”, vilken låser nodernas translationer och rotationer till referenspunktens.  
 
För jämförelse mellan de olika modellerna har von Mises effektivspänning använts. Detta på 
grund av att den enkelt och tydligt framgår i båda programmen och att den minskar effekten 
av att en enskild spänning skulle vara definierad olika mellan de olika programmen eller vara 
felaktig. Effektivspänningen definieras enligt [16], med tensornotation, som: 



 
 

34 

 

 
– Analysmetoder för rörsystem – 

ijij SSq
2
3

=  

Ekvation 6-2 
 

där ijijij pS δσ +=  och iip σ
3
1

−= . 

 
Där ijσ  är spänningskomponenterna, iiσ  är en summa av alla jämna index och ijδ  är 
Kroneckerdeltat som är definierat enligt:  
 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
≠

=
ji
ji

omij 1
0

δ  

Ekvation 6-3 
 

Detta innebär att Kroneckerdeltat blir noll för alla blandade termer, vilket medför att 
skjuvspänningarna i spänningsdeviatorn blir samma som de verkliga skjuvspänningarna. För 
alla normalspänningar blir Kroneckerdeltat lika med ett, vilket innebär att 
normalspänningarna i spänningsdeviatorn blir lika med den verkliga normalspänningen minus 
medelvärdet av alla normalspänningarna, definierat enligt: 
 

( )zyxm σσσσ ++=
3
1  

Ekvation 6-4 
 
De olika spänningskomponenterna blir alltså: 
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7 Kollapsanalys 

7.1 Kollaps på grund av förskjutning 
För att få ett mått på hur formningen påverkar röret jämfört med ett jungfruligt rör har kollaps 
och styvhet i röret jämförts mellan de olika modellerna. En förskjutning har ansatts i rörets 
ände och kraften som krävts för att skapa denna förskjutning har lästs av. Vid en viss 
förskjutning sker en kollaps av röret då kraften som krävs för att skapa ytterligare förskjutning 
minskar. En graf över kraft mot förskjutning kan då skapas och jämföras mellan de olika 
fallen. Samma graf ger även en uppfattning av styvheten i röret eftersom grafen fram till sin 
maxpunkt är linjär.  
 
Kollaps på grund av förskjutning har testats på det cirkulära och det ovala initiellt krökta 
röret, på modellen med Elbowelement, på de importerade modellerna och på den krökta 
modellen som innehåller samtliga plastiska töjningar, spänningar, tjockleksvariationer etc.  
 
De randvillkor som använts är att ena änden har varit fast inspänd och den andra änden har 
varit fri. Den fria änden har dock låsts med en ”Coupling” till en punkt på änden, vilket 
innebär att röränden inte kan deformera, för att på så sätt motsvara koppling till en apparat 
eller ett rör.  
 
Både en öppnande och en stängande förskjutning har testats och plottats.  
 

7.1.1 Bockade modellen 
Det hade varit önskvärt att kunna skapa en referenspunkt i mitten av tvärsnittet och koppla 
denna till röränden. På denna referenspunkt skulle sedan förskjutningen läggas vilket skulle 
medföra att kraften fördelades jämnt över ändnoderna. Tyvärr följer en sådan punkt inte med 
röret i definitionen när en modell omstartas, utan hamnar där den placerades i det 
odeformerade läget. Istället har den punkten som är längst ut på krökens tvärsnitt valts för att 
lägga på förskjutningen och denna punkt har sedan kopplats till ändnoderna med en 
”Coupling”. 
 
Det hade även varit önskvärt att hela tiden styra förskjutningen i rörändens plan för att erhålla 
ett rent stängande moment. Abaqus version 6.8 ger dock inte möjlighet att styra randvillkor i 
lokala koordinatsystem. En metod att styra förskjutningen med en connector med ett 
medroterande koordinatsystem togs fram som fungerade för de initiellt kröka rören, men 
samma problem som med referenspunkten uppstod med lokala koordinatsystem när modellen 
omstartades. Det lokala systemets position uppdaterades inte. Genom att hämta punkter från 
slutet av återfjädringen kunde ett lokalt system läggas in, men återigen blev det problem med 
att koppla ihop samtliga punkter. Istället styrs förskjutningen enbart i en global riktning. 
 
Ett test utfördes på den initiellt krökta skalmodellen för att utvärdera hur stor inverkan 
punkten och riktningen som förskjutningen ansätts i hade. Skillnaden i kraft som krävs för att 
uppnå kollaps visade sig vara mindre än 1 %. Av den anledningen anses skillnaden i 
sammanhanget vara försumbar och den yttre punkten och en global riktning har använts för 
att testa kollaps vid förskjutning. Samma punkt har använts på samtliga modeller.  
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7.1.2 Importmodellen 
Genom att importera den deformerade meshen efter återfjädringen fås en korrekt geometri 
med ovalitet helt utan några töjningar eller spänningar, men tjockleken måste omdefinieras 
och blir därför homogen. Däremot följer referenspunkter och lokala koordinatsystem med och 
hamnar på korrekt position.  
 

7.1.3 Initiellt krökta modeller 
På den ovala och den cirkulära initiellt krökta skalmodellen lades förskjutningen och 
låsningen på i samma punkter som på övriga modeller. 
 

7.1.4 Elbowelementsmodellen 
Elbowelementsmodellen är skapad med samma geometri, låsningar och förskjutning som 
övriga modeller. Eftersom de visas som balkelement är förskjutningen lagd på den yttersta 
noden, det går alltså inte att avgöra vart på tvärsnittet förskjutningen ansatts. Men då hela 
tvärsnittet på ytterranden är låst med randvillkoret NOOVAL spelar det en ytterst liten roll.  
 

7.2 Kollaps på grund av inre övertryck 
Att köra en modell till kollaps genom att lägga på en last är generellt sett svårt eftersom 
modellen får problem att konvergera och avbryts. Att styra en förskjutning är därför enklare 
eftersom det är enkelt att räkna ut vart varje punkt ska hamna vid ett visst beräkningssteg. För 
att ändå få ett mått på hur högt tryck modellerna klara innan kollaps har ett stort tryck lagts på 
och sedan har modellen fått gå tills den får numeriska problem och kraschar. Med ett 
förbestämt kriterie för när rörmodellen anses ha kollapsat kan den tiden läsas av. Eftersom 
trycket rampas på enligt en linjär kurva är det sedan enkelt att räkna ut vid vilket tryck som 
kollapsen har skett.  
 
Samma modeller som vid kollaps på grund av förskjutning har använts.  
 

7.2.1 Kollapskriterium 
När en implicit körning inte kan konvergera med det tidssteg som först föreslås minskas 
automatisk tidssteget. Uppnås inte konvergens med det tidssteget heller minskas det 
ytterligare och så vidare. Användaren kan själv bestämma hur litet det minsta tidssteget tillåts 
vara och maximala antalet inkrement som tillåts innan programmet avslutar körningen. På så 
sätt går det ställa hur långt körningen går innan programmet ger ett felmeddelande och 
avbryter. Därför har ett kollapskriterium tagits fram så att samtliga modeller jämförs på 
samma sätt. Kriteriet har bestämts vara att rörmodellen anses ha kollapsat då tryckskillnaden i 
ett beräkningssteg är mindre än 1 %. Eftersom ett linjärt förhållande råder mellan tryck och 
tid innebär det att det räcker att kolla på tidssteget relativt den totala tiden. 
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8  Resultat 

8.1 Ovalitet 
Max uppmätt ovalitet på de krökta modellerna av tvåtumsrör redovisas i Tabell 8-1. 
Observera att dessa värden endast bör ses som riktvärden då dess noggrannhet är tveksam på 
grund av avsaknaden av ett bra verktyg för avläsning av ovaliteten. 
 
 

Tabell 8-1. Max uppmätt ovalitet på de krökta modellerna 
Modell Z tidigt på kröken [%] Z efter halva kröken [%] 

1 0.85 2.06 
2 1.02 2.1 
3 0.5 2.07 

 
 

8.2 Spänningsanalys 
Då last i form av tryck och moment lades på modellerna med alla inre spänningar och 
töjningar kvar dominerade lokala spänningskoncentrationer i kröken lösningen. Ett antal 
områden i kröken har alltså mycket större restspänningar än övriga områden vilket innebär att 
det inte är möjligt att läsa av spänningsskillnaden före respektive efter lasten lagts på. Den 
maximala spänningen i röret kan till och med sjunka då antingen trycket eller momentet läggs 
på, beroende på om drag eller tryck är den dominerande spänningen. Vad som dominerar 
beror på hur verktygen varit ställda vid tillverkningen. 
 
Av denna anledning finns inte den bockade modellen med i spänningsresultaten.  
 
En analys över vid vilken position på det radiella tvärsnittet som maxspänningen i röret 
uppstått har utförts och jämförts mellan ELBOW, skalmodellerna och importmodellerna. 
Samtliga har dock gett samma resultat, varför dessa tabeller valts att inte presenteras.  
 

8.2.1 Tvåtumsrör 
Här presenteras resultaten av spänningsanalysen för tvåtumsröret. Resultaten har delats upp i 
hur stor ovalitet modellerna har. Först presentas resultaten för de enskilda lasterna där lastfall 
1-3 är inre övertryck och lastfall 4-6 är böjmoment, därefter presentas en kombination av 
dessa laster. Samtliga spänningar är uttryckta i enheten MPa. 
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Tabell 8-2. Maximal von Mises-spänning vid enskilda laster, ingen ovalitet, Z=0 % 
Lastsfall nummer:  1 2 3  4 5 6 
  Inre tryck [Mpa]  Moment [Nmm] 
Modell 0.675 1.5 2 13000 24000 29000 
ELBOW 19.14 42.54 56.72 48.36 89.28 107.89 
Skalmodell, linjära element 19.31 42.84 57.10 47.98 90.55 110.5 
Skalmodell, kvadratiska element 19.25 42.79 57.05 49.64 93.79 114.6 
Elbowelement 19.24 42.74 56.98 43.98 83.08 101.3 
Elbowelement+Pipeelement 19.22 42.70 56.93  43.94 82.67 100.7 

 
 

Tabell 8-3. Maximal von Mises-spänning vid kombinerad last, ingen ovalitet, Z=0 % 
Lastkombination: 1 + 4 2 + 5 3 + 6 
ELBOW 46.84 78.47 92.26 
Skalmodell, linjära element 46.83 78.90 93.00 
Skalmodell, kvadratiska element 47.52 79.67 93.70 
Elbowelement 45.88 77.45 91.52 
Elbowelement+Pipeelement 44.82 76.00 89.90 

 
 

Tabell 8-4. Maximal von Mises-spänning vid enskilda laster, ovalitet 0<Z<5 % 
Lastsfall nummer:  1 2 3  4 5 6 
  Inre tryck [MPa]  Moment [Nmm] 
Modell 0.675 1.5 2  13000 24000 29000 
Importmodell 1 29.91 65.71 86.92  47.90 90.42 110.4 
Importmodell 2  30.41 66.65 88.08  47.73 90.10 110.0 
Importmodell 3 29.20 64.45 85.41  47.88 90.40 110.4 

 
 

Tabell 8-5. Maximal von Mises-spänning vid kombinerad last, ovalitet 0<Z<5 % 
Lastkombination: 1 + 4 2 + 5 3 + 6 
Importmodell 1 48.74 83.55 99.32 
Importmodell 2  49.72 85.76 101.2 
Importmodell 3 50.00 85.66 101.7 

 
 

Tabell 8-6. Maximal von Mises-spänning vid enskilda laster, ovalitet 5 % 
Lastsfall nummer:  1 2 3  4 5 6 
  Inre tryck [MPa]  Moment [Nmm] 
Modell 0.675 1.5 2  13000 24000 29000 
ELBOW 48.65 89.50 109.25  48.36 89.28 107.89 
Skalmodell, linjära element 39.96 77.13 96.39  48.36 91.25 111.4 
Skalmodell, kvadratiska element 41.10 78.84 98.24  50.32 95.11 116.2 
Elbowelement - - -  - - - 
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Tabell 8-7. Maximal von Mises-spänning vid kombinerade laster, ovalitet 5 % 

Lastkombination: 1 + 4 2 + 5 3 + 6 
ELBOW 25.52 47.03 61.41 
Skalmodell, linjära element 31.46 65.47 84.84 
Skalmodell, kvadratiska element 35.38 73.96 96.04 
Elbowelement - - - 

 
 

8.2.2 Entumsrör 
Här presenteras resultaten av spänningsanalysen för entumsröret.  
 
 

Tabell 8-8. Maximal von Mises-spänning vid enskilda laster, ingen ovalitet, Z=0 % 
Lastsfall nummer:  1 2 3  4 5 6 
  Inre tryck [Mpa]  Moment [Nmm] 
Modell 0.675 1.5 2 13000 24000 29000 
ELBOW 9.37 20.82 27.76 122.66 226.44 273.62 
Skalmodell, linjära element 9.459 21.01 28.00 123.2 234.9 288.3 
Skalmodell, kvadratiska element 9.419 20.93 27.91 126.4 241.6 296.8 
Elbowelement 9.437 20.97 27.95 119.7 228.8 280.9 
Elbowelement+Pipeelement 9.444 20.98 27.97  114.0 217.0 265.9 

 
 

Tabell 8-9. Maximal von Mises-spänning vid kombinerad last, ingen ovalitet, Z=0 % 
Lastkombination: 1 + 4 2 + 5 3 + 6 
ELBOW 109.19 186.69 215.49 
Skalmodell, linjära element 109.9 192.8 227.2 
Skalmodell, kvadratiska element 111.8 196.3 229.0 
Elbowelement 105.2 189.3 224.7 
Elbowelement+Pipeelement 103.7 186.9 222.0 

 
 

Tabell 8-10. Maximal von Mises-spänning vid enskilda laster, ovalitet 0<Z<5 % 
Lastsfall nummer:  1 2 3  4 5 6 
 Inre tryck [MPa]  Moment [Nmm] 
Modell 0.675 1.5 2  13000 24000 29000 
Importmodell 13.06 28.52 37.65  125.9 240.4 295.0 

 
 

Tabell 8-11. Maximal von Mises-spänning vid kombinerad last, ovalitet 0<Z<5 % 
Lastkombination: 1 + 4 2 + 5 3 + 6 
Importmodell 108.9 190.5 222.7 
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Tabell 8-12. Maximal von Mises-spänning vid enskilda laster, ovalitet 5 % 

Lastsfall nummer:  1 2 3  4 5 6 
  Inre tryck [MPa]  Moment [Nmm] 
Modell 0.675 1.5 2  13000 24000 29000 
ELBOW 20.18 42.93 55.85  122.66 226.44 273.62 
Skalmodell, linjära element 17.37 37.41 49.01  125.7 239.9 294.5 
Skalmodell, kvadratiska element 17.63 37.92 49.64  128.5 245.7 301.8 
Elbowelement - - -  - - - 

 
 

Tabell 8-13. Maximal von Mises-spänning vid kombinerade laster, ovalitet 5 % 
Lastkombination: 1 + 4 2 + 5 3 + 6 
ELBOW 97.66 163.26 185.95 
Skalmodell, linjära element 101.8 177.8 208.4 
Skalmodell, kvadratiska element 103.8 179.1 211.0 
Elbowelement - - - 

 
 

8.3 Kollapsanalys 
Här presenteras resultaten av kollapsanalysen. Tabellerna visar när kollaps skett för de olika 
modellerna vid stängande förskjutning, öppnande förskjutning samt för inre övertryck. Grafer 
över kraft mot deformation för samtliga modeller kan studeras i Bilaga B. 
 
 

Tabell 8-14. Kollaps vid stängande förskjutning 
Modell Kraft [N] Förskjutning [mm] 
Cirkulär skalmodell 276.561 32.0 
Oval skalmodell 269.372 33.6 
Elbowelement 334.319 55.2 
Elbowelement+Pipeelement 219.666 54.4 
Importmodell 1 276.421 32.8 
Importmodell 2 277.080 32.8 
Importmodell 3 277.302 32.8 
Bockad modell 1 439.036 40.0 
Bockad modell 2 438.697 40.0 
Bockad modell 3 429.635 40.0 
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Tabell 8-15. Kollaps vid öppnande förskjutning 
        Avbruten vid 
Modell Kraft [N] Förskjutning [mm] Kommentar Kraft [N] Förskjutning [mm] 
Cirkulär skalmodell 1468.944 138.00 konvergerat - - 
Oval skalmodell 1484.226 141.000 konvergerat - - 
Elbowelement - - ej konvergerat 1249.239 100.500 
Elbowelement+Pipeelement - - ej konvergerat 410.629 39.0 
Importmodell 1 1231.688 117.000 konvergerat - - 
Importmodell 2 1116.536 91.5 osymmetrisk - - 
Importmodell 3 111.499 91.5 osymmetrisk - - 
Bockad modell 1 - - ej konvergerat 1297.591 79.5 
Bockad modell 2 - - ej konvergerat 1350.142 79.5 
Bockad modell 3 - - ej konvergerat 1349.719 79.5 

 
 

Tabell 8-16. Kollaps vid inre övertryck 
Modell Tid vid kollaps [s] Tryck vid kollaps [MPa] Pålagt tryck [MPa] 
Cirkulär skalmodell 0.689 6.89 10 
Oval skalmodell 0.530 5.30 10 
Elbowelement 0.141 14.1 100 
Elbowelement+Pipeelement 0.133 13.3 100 
Importmodell 1 0.570 5.70 10 
Importmodell 2 0.570 5.70 10 
Importmodell 3 0.570 5.70 10 
Bockad modell 1 0.758 7.58 10 
Bockad modell 2 0.752 7.52 10 
Bockad modell 3 0.756 7.56 10 
 
 



 
 

42 

 

 
– Analysmetoder för rörsystem – 



 
 

43

 

 
– Analysmetoder för rörsystem – 

9 Diskussion 

9.1 Spänningsanalys 

9.1.1 Tryckdominerad last 
Vid tryckdominerad last spelar ovaliteten i röret en mycket stor roll. Inga anmärkningsvärda 
avvikelser mellan de olika modellerna uppstår då röret saknar ovalitet, den största skillnaden 
är under 1 %, vilket får anses vara försumbart. Vid fem procents ovalitet skiljer dock 
resultaten mellan ELBOW och skalmodellen med nästan 18 % som mest, vilket är en 
betydande skillnad. Vid enbart inre överryck som last ger i denna jämförelse ELBOW ändå ett 
konservativt resultat, då spänningen är högre än för skalmodellen. Med konservativt åsyftas 
att vid dimensionering skulle i detta fall ELBOW ge en större marginal mot att brott ändå 
skulle uppstå än vad skalmodellen skulle ge. Därmed är det i just detta fall säkrare att använda 
ELBOW, vilket då sägs vara konservativt gentemot skalmodellen.  
 
Importmodellerna ger liknande spänningsnivåer, men ett tydligt mönster mellan ovalitet och 
spänningsnivå kan urskiljas. Importmodell 2 har störst ovalitet och även högst spänningsnivå 
för alla tryck. Importmodell 3 har minst ovalitet och därmed lägst spänningsnivå vid alla 
tryck.  
 
Anmärkningsvärt är att vid lägre tryck närmar sig Elbowelementens resultat mer 
skalmodellens. För det lägsta trycket i entumsröret ger till och med Elbowelementen en 
marginellt högre spänning är vad skalmodellen med kvadratiska element ger.  
 
Samma iakttagelser gäller även för entumsrören som för övrigt får ungefär hälften så hög 
maximal effektivspänning som tvåtumsrören. En grov jämförelse kan här göras med 
ångpanneformlerna där en fördubbling av radien ger en fördubblig av spänningen i rörets 
längs- respektive tangentialriktning. 
 

9.1.2 Momentdominerad last 
Först och främst bör uppmärksammas att vid moment som last ger ELBOW samma resultat 
oavsett om ovalitet tas med eller ej. Detta på grund att ELBOW ej tar med ovaliteten vid 
pålagt moment, även om det anges som indata. Skalmodellerna ger dock en antydan till att 
detta inte är en speciellt dålig approximation då skillnaden mellan den ovala och den cirkulära 
skalmodellen, för alla testade moment, ligger mellan 1.35 % och 1.39 %. Ovaliteten spelar 
alltså endast en underordnad roll vid momentdominerad last, det ovala tvärsnittet får något 
lägre styvhet och därmed en lite högre spänningsnivå.  
 
Dock skiljer spänningarna en del mellan de olika modellerna. Elbowelementen i kombination 
med Pipeelementen ger styvast beteende och därmed lägst spänning, tätt följt av resultaten 
från enbart Elbowelementen. Därefter följer ELBOW och högst spänning ger skalmodellerna. 
Detta innebär att ELBOW inte räknar konservativt vid momentdominerad last. 
Elbowelementen beter sig ännu mindre konservativt.  
 
Samtliga importmodeller får liknande spänningsnivåer, skillnaderna är mindre än för den 
tryckdominerade lasten. De linjära skalelementen kan inte deformera lika smidigt som de 
kvadratiska och får därför ett styvare beteende, vilket medför att spänningen blir lite lägre.  
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Effektivspänningen för importmodellerna, som har linjära skalelement, stämmer som sig bör 
mycket väl överens för den cirkulära skalmodellen med linjära element. 
 

9.1.3 Kombinerad last 
Ett inre övertryck i ett rör gör att det deformerar i en öppnande rörelse och eftersom momentet 
som läggs på är ett stängande moment, tar en kombination av dessa till viss del ut varandra. 
Vid kombinerad last blir därmed spänningen inte högre än vad den blir som högst vid de 
enskilda lasterna, ett undantag är dock Elbowelementen med den lägsta lastkombinationen.  
 
Vid kombinerad last blir spänningen högre för ett rör utan ovalitet än för ett rör med ovalitet, 
trots att det ovaliserade röret har högre spänningsnivåer vid de enskilda lasterna. Detta beror 
på att spänningsnivåerna för de enskilda lasterna är jämnare för den ovala skalmodellen så de 
tar ut varandra till en större del. Av samma anledning får importmodellerna av tvåtumsrören 
störst effektivspänning vid kombinerad last. 
 
I ett rör utan ovalitet ger samtliga modeller liknande effektivspänning, med största avvikelse 
omkring 5 %. Kombinationen med Elbowelement och Pipeelement ger återigen lägst 
spänning på grund av den lägre spänningsnivån vid pålagt moment. Det bör även 
uppmärksammas att ELBOW inte räknar konservativt i förhållande till skalmodellen och att 
dessutom Elbowelementen inte är konservativa i förhållande till ELBOW.  
 
I ett rör med ovalitet blir skillnaden mellan ELBOW och skalmodellen mycket stor, drygt 36 
% som mest. Återigen är det skalmodellen som beter sig konservativt gentemot ELBOW. 
 

9.2 Kollapsanalys 

9.2.1 Kollaps på grund av stängande förskjutning 
Vid stängande förskjutning sker kollaps genom att ovaliteten ökar och röret plasticerar vid 
ellipsspetsarna på krökens sidor, enligt Figur 9-1.  
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Figur 9-1. Plastisk töjning på den cirkulära skalmodellen vid kollapsanalys 

 
 
Ovaliteten spelar en underordnad roll vid stängande förskjutning. Den cirkulära och ovala 
skalmodellen samt importmodellerna kollapsar vid ungefär samma förskjutning och för 
samma kraft. En viss inverkan av ovaliteten kan visserligen urskiljas. Den cirkulära 
skalmodellen uppträder styvast, följt av Importmodell 1 och slutligen den ovala skalmodellen 
som kräver lägst kraft. Importmodell 2 och 3 kräver en större kraft då de på grund av meshen 
inte är helt symmetriska.  
 
I modellerna med de plastiska töjningarna krävs en större kraft för att nå kollapsförskjutning 
och denna förskjutning sker även senare än för dem ovannämna modellerna. Detta förklaras 
genom att de har utsatts för plastiskt hårdnande och att de sedan når plasticitetskurvan vid en 
flackare del än vid början, se Figur 2-3. 
 
För Elbowelementen råder en osäkerhet kring resultaten då kollaps sker vid en mycket större 
förskjutning än för övriga modeller. Även de linjära Elbowelementen har testats, men 
skillnaden i förskjutning mellan dessa och de kvadratiska blev endast 0.36 %. Det beror alltså 
inte på att elementen är kvadratiska och de övriga är linjära.  
 

9.2.2 Kollaps på grund av öppnande förskjutning 
Vid en öppnande förskjutning kollapsar ett rör genom att dess sidor rör sig mot mitten och till 
slut tvingar röret att vecka sig, enligt Figur 9-2. 
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Figur 9-2. Kollaps av den cirkulära skalmodellen vid öppnande förskjutning 

 
 
En öppnande förskjutning kräver att förskjutningen är större än vid en stängande för att 
kollaps skall ske. På grund av den stora förskjutningen kan det bli problem med konvergens, 
vilket medför att körningarna avbryts. De två skalmodellerna och importmodellerna är de 
enda som gick förbi sin kollapspunkt. För övriga modeller har kraft och förskjutning skrivits 
ut då modellen avbröts. Av det kan det åtminstone läsas ut att modellen med plastiska 
töjningarna behöver en större kraft än importmodeller för att nå en viss förskjutning. De 
plastiska töjningarna ger alltså kröken ett styvare beteende.  
 

9.2.3 Kollaps på grund av inre övertryck 
För inre övertryck ses likt för spänningsanalysen att ovaliteten har en mycket stor inverkan. 
Ovaliteten gör att styvheten i kröken minskar och den tål därmed ett lägre tryck innan kollaps 
sker. Importmodellerna, som har lägre ovalitet än den ovala skalmodellen, får ett kollapstryck 
som ligger mellan den cirkulära och den ovala skalmodellens kollapstryck, vilket förefaller 
rimligt. Noterbart är också att det plastiska hårdnandet medför att modellen tål ett högre tryck 
innan kollaps, trots att modellerna innehåller skillnader i godstjocklek. 
 
Elbowelementen ger återigen förvånansvärt stor skillnad gentemot övriga modeller genom att 
ha ett mycket styvare beteende. Kollapsen sker inte förrän vid ett mycket högre tryck. 



 
 

47

 

 
– Analysmetoder för rörsystem – 

9.3 Elbowelement 
Resultatet av detta arbete visar på en osäkerhet kring Elbowelementen, att möjligheten saknas 
att visualisera resultatet på ett lämpligt sätt försvårar dessutom arbetet. Skillnaden i 
förskjutning och tryck innan kollaps och avvikelser vid spänningsanalysen medför att det i 
nuvarande situationen inte går att bestämma en generell metod för att vara säker på att 
beräkningarna är konservativa.  
 

9.3.1 Antal ovaliseringsmoder 
Eftersom maximalt antal ovaliseringsmoder har använts för Elbowelementen har en 
undersökning utförts av vad som händer då färre antal moder tillåts. Med en halvering av 
antalet tillåtna ovaliseringsmoder i Elbowelementen sker ingen kollaps förrän den stängande 
förskjutningen är drygt tre gånger större än vid maximalt antal ovaliseringsmoder. Modellen 
får alltså ett alldeles för styvt beteende för att användas i en rörkrök.  
 

9.4 Felkällor  

9.4.1 Ovala skalmodellen 
Vid skapandet av skalmodellen med det ovala tvärsnittet antogs att maximal ovalitet uppstod 
mitt på kröken. Enligt rörarbetarna uppstår dock maximal ovalitet längre upp, mot krökens 
början. Tvärsnittet är inte heller helt cirkulärt där kröken slutar utan ovaliteten avtar 
successivt till ett cirkulärt tvärsnitt. Utseendet på tvärsnittet är dock mycket styrt av 
bockningsprocessen och till exempel hur dornet placeras och hur stor förspänning som 
anbringas påverkar resultatet avsevärt. Maximal ovalitet på de bockade modellerna uppträder 
dock längre ned på kröken, denna skillnad gentemot verkligheten kan bero på att rörarbetarna 
ställde dornet mitt över profilskivan istället för cirka fem millimeter framför som tillverkaren 
föreslår.  
 
Ovaliteten är dessutom definierad på samma sätt som den görs i ELBOW. Detta medför att 
storaxeln och lillaxeln på det ovala tvärsnittet skapas genom att addera respektive subtrahera 
den cirkulära medelradien med samma värde. Detta medför att storaxeln blir bredare än rörets 
ursprungliga bredd. Så är inte nödvändigtvis fallet i verkligheten, mätningar i verkstaden visar 
att även storaxeln i de flesta fall är mindre än rörets ursprungliga diameter.  
 

9.4.2 Bockade modellen  
I den bockade modellen finns det en del parametrar som innehåller tveksamheter. 
Materialmodellen är en felkälla som påverkar resultatet väsentligt. Även att inget glapp har 
lagts in i verktygen påverkar förmodligen resultatet liksom osäkerheten i 
friktionskoefficienter.  
 

9.5 Erfarenheter av bockade modellen 
Om det inre dornet och kulorna flyttas framåt, längre in i kröken så behålls tvärsnittet något 
bättre men klämkraften mellan röret och kulorna blir större. Detta är i enighet med att 
rörarbetarna har plockat bort en kula då de tyckte att den klämde för mycket.  
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Om dornet placeras för långt fram bildas en knöl på utsidan av rörböjen, vilket är en följd av 
att kulorna når sina maximala vinklar och kläms i böjen. Det föreslås från tillverkaren att ett 
bra sätt att ta reda på dornets bästa position är att testa tills det precis inte bildas en knöl. Om 
dornet placeras för långt bak i kröken ökar ovaliteten, används inte dornet överhuvudtaget 
kollapsar röret inåt enligt Figur 9-3. 
 
 

 
Figur 9-3. En körning utan det inre dornet, där röret kollapsat inåt 

 
 
En för stark fjäder i de inre kulorna kan ge deformationer på röret och en för svag fjäder gör 
att kulorna beter sig oroligt och får för stor snedställning. Spannet där fjäderkraften är lagom 
är ändå relativt stort. 
 
Förspänningen på låsbacken och på löparen är relativt kritisk. För lite förspänning på 
låsbacken innebär att den glider, vilket inte får uppstå då det skapar repor på röret och ökad 
ovalitet i kröken. Förspänningen får inte heller vara så stor så att den skapar märken eller 
kvarvarande deformationer i röret. Den bör alltså inte vara så stor att flyttöjningen i röret nås. 
Förspänningen på löparen måste vara stor nog för att det inte ska uppstå något glid mellan 
löparen och röret. En för stor förspänning ökar å andra sidan kontakttrycket mellan rörets inre 
yta och dornet samt kulorna, vilket försvårar processen. 
 
Veckutjämnaren spelar en viktig roll och är relativt känslig på hur den vinklas, en för stor 
vinkel innebär att materialet går in i kröken för snabbt och det bildas veck på insidan av 
kröken, se Figur 9-4. 
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Figur 9-4. Ett exempel på när materialet matats in för fort och veck har uppstått 

 
 
En för liten vinkel innebär att kontakten blir större och friktionskraften ökar. Materialet matas 
då inte fram tillräckligt utan för stora töjningar uppstår i kröken och dessutom vill löparen 
samtidigt mata fram material så glid uppstår mellan löparen och röret, såvida inte 
förspänningstrycket är så pass stort att röret deformeras istället. Spannet på vinklar som 
fungerar bra är relativt smalt, vilket ej överensstämmer helt med rörarbetarnas erfarenhet, då 
den verkliga processen inte är lika känslig.  
 
En för lång translation på löparen innebär att materialet trycks fram och tenderar att veckas på 
insidan av kröken, alltså liknande inverkan som att ha för lite kontakt med veckutjämnaren. 
Med rimlig friktion uppstår dock glid innan några synliga veck uppstår, men röret tappar 
kontakten mot profilskivan. För låg hastighet håller emot materialet och töjningen i materialet 
som redan är i kröken blir stor, eller beroende på friktionskoefficient, kan det istället börja 
glida i låsbacken.  
 

9.6 Misstag under utveckling av FE-modellen 
Under utvecklingen av FE-modellen har en del stora missuppfattningar om hur processen gått 
till gjorts. Inga förkunskaper om hur bockningsprocessen går till fanns innan arbetet 
påbörjades. Det har därför krävts fyra till fem verkstadsbesök för att fånga processens 
verkliga förlopp. Någon slags dokumentation om hur processen går till borde eventuellt ha 
lästs innan första verkstadsbesöket för att minska antalet missuppfattningar, men då det inte 
ens var klart vilken bockningsmetod som används var det svårt. 
 
Ett av de första stora felen som upptäcktes var att materialet verkade vara alldeles för hårt och 
ha en mycket låg brottöjning för att kunna formas. Lite efterforskning gjordes där det 
framgick att rören formas i T4-tillstånd och sedan varmåldras för att nå T6-tillståndet. 
Simuleringen hade alltså till en början körts i det härdade T6-tillståndet istället för T4-
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tillståndet som det egentligen har vid bockningen. När väl en ny plasticitetskurva tagits fram 
var materialet mycket enklare att forma och simuleringen gick något bättre. 
 
Under första verkstadsbesöket hade även en annan grundläggande företeelse missats, att 
löparen rör sig framåt med röret. Detta innebar att röret i princip låstes fast och friktionen var 
väldigt avgörande för hur resultatet blev. Dessutom höll den då inte heller tryck mot 
profilskivan vilket innebär att röret lyfte något från profilskivan.  
 
En annan del som upptäcktes vid samma verkstadsbesök var att veckutjämnaren inte satt 
parallellt med röret, utan vinklad någon grad. När veckutjämnaren vinklades någon grad 
minskade trycket mellan röret och veckutjämnaren när förspänningen läggs på löparen. 
Veckutjämnaren höll då inte längre fast röret lika mycket utan det blev enklare för röret att 
mata in material i kröken.  
 
Det fel i modellen som tagit upp mest tid är att fel randvillkor ansattes vid röränden före 
kröken. Randvillkoret ansattes som fast inspänt, det vill säga låstes i alla riktningar, men 
egentligen är röret inte låst i axialled. Detta berodde på ett missförstånd, när rörarbetaren sade 
att röret låstes fast tog han förmodligen förgivet att det förstods att det inte låstes i axialled. 
Att röret låste i alla frihetsgrader innebar att allt material som skulle in i kröken var tvunget att 
matas fram genom att skapa töjningar i röret. Dessa töjningar blev stora och gjorde även att 
röret smalnade av, vilket gav stora friktionskrafter mot det inre dornet och kulorna som följd. 
Det tog lång tid innan detta fel upptäcktes och många teorier om varför det inte fungerade 
arbetades fram och massor med körningar och test gjordes. Detta gav visserligen bra 
erfarenheter av programmet, men var väldigt tidsödande.  
 
När väl modellen började se hyfsad ut påbörjades finjusteringen av de inre kulorna. Dessa 
hade från början satts samman på ett felaktigt sätt. En modell för hur dornet och de inre 
kulorna satt ihop ritades upp efter första verkstadsbesöket och ingen misstanke lades på att 
den kunde vara felaktig. Därför gjordes många försök för att försöka få kulorna att följa rörets 
krökning på ett smidigt sätt innan det upptäcktes att modellen var felaktig. Kulorna hade satts 
samman med en rörlig länk i bägge ändar och avståndet mellan kulorna hade låsts med en stel 
länk som tillät rotation. Motståndet i kulorna modellerades med en länk av typen ”Bushing”, 
vilken gav möjlighet att tilldela fjäderkrafter i de sex frihetsgraderna. Detta hade till följd att 
fjäderkrafterna hade en mycket stor inverkan på slutresultatet. En korrekt modellering av 
kulorna gav ett mycket stabilare beteende och fjäderkraftens inverkan blev låg så länge den 
hölls inom rimliga gränser.  
 
Först skapades kulorna som ringar, utan någon sida. Detta medförde att kontakten ibland 
tappades eftersom ringen åkte igenom meshen och hamnade på fel sida av röret. När 
programmet sedan skulle uppdatera kontakten, hittades den inte och programmet valde då att 
släppa kontakten. Test gjordes med en analytisk skiva som låstes fast som en sida på kulan, 
men även då blev det problem med kontakten eftersom ytan och meshen hamnade vinkelrätt 
mot varandra. Om kontakten uppdaterades väldigt ofta fungerade denna lösning, men det 
ökade beräkningstiden. Slutligen skapades kulas som en enda analytisk yta, vilket medförde 
att kontakten fungerade mycket bra.  
 
Även med en modell som genererade rörkrökar som såg bra ut återstod en del problem för att 
skapa en krök där töjningarna låg under materialets brottöjning. Detta troddes först bero på 
felaktig inställning av verktygen, varför många olika inställningar undersöktes. En vektorplot 
över spänningsriktningarna påvisade dock att ett fleraxligt spänningstillstånd råder i kröken 
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istället för ett så gott som enaxligt, vilket först troddes föreligga. Därför implementerades en 
FLD-kurva, vilken antydde att materialet låg strax under brottgränsen.  
 
På de två senare bockade modellerna har meshen inte hamnat helt symmetrisk. Meshen borde 
ha styrts genom att välja ett visst antal element på en yta eller längs en kant istället för att 
välja storleken på meshen, vilket gjorts på dessa modeller. Skillnaden blir försumbar i de 
flesta fall, men en något osymmetrisk lösning erhålls. Denna osymmetri spelar i de flesta fall 
en försumbar roll men då en öppnande förskjutning läggs på kröken så deformerar den ej 
symmetriskt och kollapslasten blir därmed inte korrekt.  
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10 Verifiering 

10.1 Meshdensitet 
För att kontrollera att en tillräckligt hög meshdensitet har använts har tester gjorts med högre 
meshdensitet. Den variabel som skall undersökas jämförs sedan mellan modellerna och är 
skillnaden liten, anses meshdensiteten vara tillräcklig. På detta vis kan sedan flera körningar 
göras med den lägre meshdensiteten, vilket sparar tid.  

 
 

Tabell 10-1. Olika meshdensitet på den cirkulära skalmodellen, tryck 2MPa + moment 29000Nmm 
Meshstorlek [mm] Antal element Maximal von Mises-spänning [MPa] 

3 4869 93.00 
2 10881 93.30 
1 43602 93.51 
  Största skillnad: 0.55% 

 
 

Tabell 10-2. Elbowelement med olika antal element och antal integrationspunkter runt röret 

Meshstorlek [mm] Antal element 
Antal integrationspunkter 

runt röret 
Maximal von Mises- 

spänning [MPa] 
3 187 18 91.52 
1 560 36 91.53 
    Skillnad: 0.011% 

 
 
På den bockade modellen är det desto svårare att jämföra samma modell med olika 
meshdensitet. Eftersom det spelar stor roll hur verktygen ställs innebär det att det räcker med 
en relativt liten ändring för att det skall bli stor skillnad. Fler element innebär att röret kan 
deformera på fler sätt och blir därmed något mjukare i sitt beteende. När två millimeters 
elementstorlek användes blev kontakten för stor mellan röret och veckutjämnarens kant, vilket 
medförde stora lokala töjningar. De värden som anges i Tabell 10-3 är de som är kvar då de 
områdena med stora töjningarna har plockats bort. Värdenas riktighet är därför låg, hade 
processen gått jämnare hade töjningen varit större. Att ställa in verktygen så att modellen går 
perfekt med hög meshdensitet är tyvärr inte rimligt att göra då en körning kan ta omkring 15 
timmar. Därför har verktygen ställts in med den meshdensitet som gav en rimlig beräkningstid 
och som visade sig vara lagom vid de statiska körningarna. En elementstorlek på tre 
millimeter innebär även att det blir drygt 52 element runt om röret, motsvarande 6.89 
grader/element, vilket bör vara tillräckligt. 
 
 

Tabell 10-3. Största och minsta huvudtöjning på den bockade modellen för olika storlek på meshen 
Meshstorlek[mm] Antal element LE min. LE max. CPU tid [hh:mm] 

3 15652 24.59 24.13 04:58 
2.5  22320 24.31 23.76 07:25 
2 35100 23.45 22.10 14:58 
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10.2 Återfjädring 
Enligt rörarbetare i verkstaden överbockas en krök som skall bli 90 grader ungefär 2 grader. 
Rören i FE-modellen är därför bockade 1.606 radianer, motsvarande ungefär 92 grader. I de 
modeller som importerats efter återfjädringen går det enkelt att mäta vinkeln mellan olika 
element. Eftersom elementen är små innebär det att även små lokala bucklor kan påverka 
vinkeln mycket. Som ses i Tabell 10-4 stämmer vinkeln dock mycket bra, vilket får ses som 
en verifiering av att FE-modellen återskapar bockningsprocessen på ett verklighetstroget sätt.  
Vinkeln har mätts på fyra olika positioner på samtliga rör, vilket framgår i tabellen.  
 
 

Tabell 10-4. Vinkel uppmätt vid olika positioner 
  Insidan av röret Utsidan av röret 
Modell nära kröken långt ifrån kröken nära kröken långt ifrån kröken 
2tum-1 90.51 90.03 89.90 89.77 
2tum-2 90.36 90.00 89.58 90.33 
2tum-3 89.96 89.83 89.85 90.16 
1tum 90.45 90.06 90.67 90.15 

 
 

10.3  Godstjocklek 
Enligt [3] är den största tillåtna godsförtunningen för rör med bokningsradie 1.8<R<2.5xD 
och i gällande aluminiumlegering maximalt 25 % av den nominella godstjockleken. I Abaqus 
kan ett skals tjocklek plottas, vilket innebär att det enkelt går att få fram den minsta och den 
största godstjockleken i röret efter att det har återfjädrat. Samtliga rör har kontrollerats och 
redovisas i Tabell 10-5 och Tabell 10-6. Som sig bör ligger godsförtunningen en god bit under 
gränsvärdet. Det finns inga krav på förtjockning av röret, men Tabell 10-6 visar ändå att 
tjockleksförändringen ligger inom rimliga gränser.  
 
 

Tabell 10-5. Minsta godstjocklek på de krökta modellerna 
Modell Minsta godstjocklek [mm] % av nominell tjocklek 

1 0.7433 16.4 
2 0.7460 16.1 
3 0.7444 16.3 

 
 

Tabell 10-6. Största godstjocklek på de krökta modellerna 
Modell Största godstjocklek [mm] % av nominell tjocklek 

1 1.030 15.9 
2 1.027 15.5 
3 1.025 15.3 

 
 

10.4 Ångpanneformlerna  
För att verifiera att trycken har lagts på korrekt och att röret reagerar som förväntat jämförs 
spänningarna på de raka delarna av rören med ångpanneformlerna [17]: 
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t
Rpt =σ  

Ekvation 10-1 
 

t
Rpx 2

=σ  

Ekvation 10-2 
 
som gäller för tunnväggiga rör med inre övertryck.  
 
Spänningarna har kollats på ett snitt mitt på de raka delarna på rören. På så sätt minimeras 
inverkan av kröken och inspänningsförhållandet. Eftersom spänningen inte är helt konstant 
har ett medelvärde av spänningarna i ett snitt tagits. Jämförelsen har gjorts med ett pålagt inre 
tryck på två MPa. Resultaten, som åskådliggörs i Tabell 10-7, visar på att trycket är korrekt 
pålagt och att modellerna fungerar som sig bör.  
 
 

Tabell 10-7. Spänning i tangential- respektive längdriktning 
Modell σt [MPa] σx [MPa]  
Cirkulär skalmodell 56.20 28.11 
Oval skalmodell 56.18 28.01 
Elbowelement 56.21 28.13 
Importmodell 55.50 28.17 
Ångpanneformler 56.140 28.07 

 
 

10.5 Formbarhetskurvan 
Utvärdering av formbarhetskurvan är som tidigare nämnt svårt då den enda informationen 
som erhålls är en faktor som beskriver hur långt ifrån brottkurvan materialet befinner sig. 
Genom att skapa ett set av alla element som hamnar i kröken efter bockningsprocessen kan 
faktorn sedan plottas för dessa element. På så sätt kan en kontroll utföras för att bekräfta att 
det inte skett ett brott under bockningen. I Tabell 10-8 redovisas de högsta faktorerna i de 
olika modellerna och i Figur 10-1 visas ett exempel på hur en plot av faktorerna kan se ut.  
 
 

Tabell 10-8. Maxvärde på FLD-faktor 
Modell maxvärde på faktor 

Tvåtumsrör 
1 0.96 
2 0.94 
3 0.95 

Entumsrör 
1 0.91 
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Figur 10-1. Exempel på hur FLD-faktorn åskådliggörs för ett antal element 

 
 

Samtliga modeller ligger alltså nära brott i vissa element. Dessa nivåer uppstår i ett mindre 
antal element, resterande element ligger betydligt lägre.  
 
Genom att granska vilka nummer det är på de element som ligger närmast brott går det sedan 
att söka upp dessa element på röret. De element som ligger närmast brott visade sig vara de 
som ligger längst ut och relativt långt ned i kröken, vilket markeras i Figur 10-2. 
 
 

 
Figur 10-2. Åskådliggörande, med markering i rött, av den del av kröken som ligger närmast brott 
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11 Slutsats 
Resultaten av detta arbete påvisar att det analytiska in-house-programmet ELBOW inte alltid 
räknar konservativt gentemot de skapade skalmodellerna. På grund av buggen i Abaqus går 
det i nuläget inte att jämföra med en så korrekt modell som möjligt. Den modellen bör dock 
vara lik Importmodellerna, om än något konservativ i förhållande. 
 
Elbowelementen uppvisar ett ännu mindre konservativt beteende än ELBOW. Avsaknaden av 
möjlighet att hantera initiell ovalitet och att visualisera resultaten lämnar dessutom en del att 
önska.  
 
Vid en kollapsanalys tål Elbowelementen dessutom mycket större förskjutningar och större 
tryck innan kollaps sker. Ytterligare arbete krävs därför för att utvärdera dem och en 
jämförelse med den mer korrekta bockade modellen och eventuellt verkliga rör bör göras. 
 
Det vore intressant om Abaqus skulle vilja implementera en möjlighet till att ange initiell 
ovalitet samt att utveckla funktionerna vid post-processningen. Eftersom elementen är 
uppbyggda av skal finns redan informationen, men den har av någon anledning valts att inte 
göras tillgänglig.  
 
De stora skillnader som påträffats mellan Elbowelementen och övriga modeller medför att det 
i nuvarande situationen inte går att bestämma en generell metod, som med säkerhet är 
konservativ, för att hantera formändring och plastiskt hårdnande från bockningsprocessen i en 
förenklad modell.  
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12 Fortsatt arbete 
Eftersom examensarbetet är utfört under en begränsad tid har det försökts undvika att gå allt 
för djupt i vissa detaljer. En del av examensarbetet har dessutom bestått av inlärning av de 
program som använts samt rapportskrivande. Några idéer på hur ett fortsatt arbete skulle se ut 
ges därför nedan. 
 
Först och främst bör ANNEAL-funktionen undersökas, buggen är nu uppmärksammad och 
bör därför vara korrigerad till nästa version av Abaqus. Med ANNEAL-funktionen kan 
rörkrökarna undersökas i det tillstånd de vanligtvis används, det vill säga med de geometriska 
deformationerna från bockningsprocessen, fast utan något plastiskt hårdnande.  
 
De materialdata som har använts har varit tveksamt och stora skillnader har upptäcks mellan 
olika källor. Ett dragprov i materialet Aluminium 6061-T4 bör utföras, gärna även ett 
fleraxligt dragprov för att skapa en formbarhetskurva, då det som använts nu är ett gammalt 
diagram från en osäker källa. Det bör även undersökas ytterligare hur varmåldringen går till 
för att göra om från T4- till T6- tillstånd, för att på så sätt få kännedom om hur stor del av de 
plastiska töjningarna som finns kvar efter processen. Därefter kan rören även undersökas vid 
belastningar som ger plastisk deformation på 6061-T6. 
 
Även en studie av hur friktion påverkar processen bör göras. Verktygen finns med olika 
ytbehandlingar för att ge olika friktionskoefficienter, en noggrannare undersökning av vad 
friktionskoefficienten blir i de olika fallen bör göras. 
 
Dessutom bör flera krökradier samt rördimensioner testas. Här har en krökradie av storleken 
2xD, alltså två gånger rörets diameter, använts. Utöver detta bör 1.5xD och 3xD testas då 
även de är vanligt förekommande. Flera rördiametrar än de två som analyserats bör även 
undersökas för att kunna bekräfta att beteenden är generella och inte endast stämmer på de rör 
som undersökts. Detta kräver dock desto mer arbete då det innebär att de verktyg som 
används i maskinen måste mätas och modellen måste göras om en hel del. Den befintliga 
modellen går dock att parametrisera till viss del, men förspänning, fjäderkrafter, translationer 
och verktygsinställningar är exempel på saker som måste testas fram på nytt.  
 
Även flera typer av material bör undersökas för att minimera inverkan av eventuella fel i 
materialdata. Även detta innebär mycket arbete då andra verktyg används till rör i andra 
material. Att byta material i befintliga modeller är ett snabbt sätt att få fram resultat för andra 
material, men då fångas inte processen på ett korrekt sätt. 
 
Hur röret ovaliserar är beroende på hur verktygen i maskinen ställs, detta påverkar även de 
inbyggda spänningarna och förtunning samt förtjockning av godstjockleken. Ännu fler 
inställningar av verktygen skulle därför kunna utföras och jämföras sinsemellan. Detta är dock 
tidskrävande och skillnaderna bör inte vara avgörande. Dimensionering sker ändå mot ett 
extremfall som motsvarar maximal tillåten ovalitet.  
 
Det är svårt att mäta upp ovaliteten direkt i post-processorn Abaqus/CAE. Ovaliteten mäts i 
ett tvärsnitt vinkelrätt krökningskurvan. Eftersom noderna på utsidan av kröken sällan hamnar 
på rätt linje i förhållande till noderna på krökens insida innebär det att ett något snett tvärsnitt 
mäts. Det är även svårt att hitta en linje som är helt vinkelrät mot krökningskurvan och 
dessutom finns ingen funktion för att direkt kompensera för skillnaden i godstjocklek. Denna 



 
 

60 

 

 
– Analysmetoder för rörsystem – 

får plottas upp separat och adderas till medelradien i efterhand. Av denna anledning vore det 
önskvärt att skapa en rutin som läser in utvald utdata ifrån Abaqus och beräknar maximal 
ovalitet. En sådan rutin skulle till exempel kunna skapas i MATLAB.  
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Bilaga A 
 
 

Tabell A-1. Parametervärden 
Parameter Värde Enhet Kommentar 
Materialparametrar för 6061-T4    
   Statisk friktionskoefficient, smorda delar 0.1   
   Kinetisk friktionskoefficient, osmorda delar 0.1   
   Statisk friktionskoefficient, osmorda delar 0.61   
   Kinetisk friktionskoefficient, osmorda delar 0.47   
   Densitet 2.71E-9 ton/mm3  
   E-modul 68000 MPa  
   Poisson´s ratio 0.3   
   Sträckgräns 131 MPa  
    
Simuleringstider (Explicit)    
   Förspänning 0.01 s  
   Bockning 0.02 s  
   Varmåldring -  Ej tidsberoende 
    
Initiellt tidssteg (Implicit)    
   Samtliga modeller och analyser 0.01 s Simuleringstid 1 s 
    
Simuleringsparametrar    
   Bockvinkel 1.606 rad Inklusive överbockning 
   Moment i "Flexion-Torsion" länkar 2000 Nmm  
   Massa på kulor i entumsmodellen 2.63E-5 ton  
   Massa på kula ett i tvåtumsmodellen 1.89E-4 ton  
   Massa på kula två och tre i tvåtumsmodellen 2.25E-4 ton  
   Massa på yttre verktyg på båda modellerna 0.01 ton   

 
 
 

Tabell A-2. Skillnader i inställningar mellan de tre olika modellerna av tvåtumsröret 
Parameter Modell 1 Modell 2 Modell 3 Enhet 
Avstånd mellan dornets framkant 
relativt profilskivans mittpunkt 5 3 3 mm 
Största huvudtöjning 24.13 23.71 24.94 % 
Minsta huvudtöjning 24.59 24.49 24.17 % 
Öppning på veckutjämnaren 0.8 0.8 0.4 mm 
Translationslängd på löparen 163 163 161 mm 
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Tabell A-3. Dimensioner för rör och verktyg i en- och tvåtumsmodellen 

Parameter Entums rör   Tvåtums rör Enhet 
Rör     
   Diameter (medellinje) 24.511  49.911 mm 
   Krökradie 50.8  101.6 mm 
   Tjocklek 0.889  0.889 mm 
   Elementstorlek 1.5  3 mm 
   Antal Element 13884  15652 st. 
Inre kula 1     
   Största diameter 23.25  48.64 mm 
   Minsta diameter 22.2  46.50 mm 
   Bredd 8.2  13.5 mm 
   Avstånd till tidigare kula/dorn 1.95  3.75 mm 
   Maximal tillåten vinkel 0.177  0.162 rad 
Inre kula 2     
   Största diameter 23.25  48.70 mm 
   Minsta diameter 22.2  47.67 mm 
   Bredd 8.2  15.3 mm 
   Avstånd till tidigare kula/dorn 2.3  7.0 mm 
   Maximal tillåten vinkel 0.208  0.254 rad 
Inre kula 3     
   Största diameter 23.25  48.70 mm 
   Minsta diameter 22.2  47.67 mm 
   Bredd 8.2  15.3 mm 
   Avstånd till tidigare kula/dorn 4.7  4.42 mm 
   Maximal tillåten vinkel 0.437  0.227 rad 
Dorn     
   Längd 150  150 mm 
   Diameter 23.5  48.8 mm 
Låsbackar     
   Längd 102  150 mm 
   Radie 12.7  25.4 mm 
   Största korda 25.22  50.5 mm 
   Elementstorlek 1  2 mm 
Löpare     
   Längd 210  600 mm 
   Radie 12.7  25.4 mm 
   Största korda 25.08  50.15 mm 
   Elementstorlek 1  2 mm 
Veckutjämnare     
   Längd 90  300 mm 
   Radie 12.7  25.4 mm 
   Största korda 25.08  50.16 mm 
   Elementstorlek 1  2 mm 
Profilskiva     
   Krökningsradie 50.8  101.6 mm 
   Inre radie 12.7  25.4 mm 
   Största korda 25.22   25.4 mm 
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Bilaga B 
Stängande förskjutning
 

 

 

 
Figur 1. Skalmodell, maxvärde (32.0, 276.561) Figur 4. Importmodell, maxvärde (32.8, 277.080) 
 

 

 

 
Figur 2. Oval skalmodell, maxvärde (33.6, 
269.372) 

Figur 5. Importmodell 3, maxvärde (32.8, 
277.302) 

 

 

 

 
Figur 3. Importmodell 1,maxvärde (32.8, 
276.421) 

Figur 6. Bockad model1, maxvärde (40.0, 
439.036) 



 
 

66 

 

 
– Analysmetoder för rörsystem – 

 

 
Figur 7. Bockad modell 2, maxvärde (40.0, 
438.697) 
 

 
Figur 8. Bockad modell 3,maxvärde (40.0, 
429.635) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 9. Elbowelement, maxvärde (55.2, 334.319) 
 
 

 
Figur 10. Elbowelement+Pipeelement, maxvärde 
(54.4, 219.666) 
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– Analysmetoder för rörsystem – 

Öppnande förskjutning  
 

 
Figur 11. Skalmodell, maxvärde (138.0, 
1468.944) 
 

 
Figur 12. Oval skalmodell, maxvärde (141.0, 
1484.226) 
 

 
Figur 13. Importmodell 1, maxvärde (117.0, 
1231.688) 
 

 
 

 
igur 14. Importmodell 2,maxvärde (91.5, F

1116.54) 
 

 
igur 15. Importmodell 3, maxvärde (91.5, F

1111.49) 
 

 
igur 16. Bockad model1, maxvärde (79.5, F

1297.591) 
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– Analysmetoder för rörsystem – 

 
igur 17. Bockad modell 2, maxvärde (79.5, F

 
igur 19. Elbowelement, maxvärde (100.5, F

1350.142) 
 

1249.239) 
 

 
 

Figur 20. Elbowelement+Pipeelement, maxvärde 
 

igur 18. Bockad modell 3, maxvärde (79.5, F
(39.0, 410.629) 1349.719) 
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