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Sammanfattning 
Grenrören i en motor utsätts för stora termiska och mekaniska belastningar, vilka gör att 
grenrören ofta spricker. Idag kan inte sprickbildningen fullständigt uttydas ur beräkningarna, 
syftet med arbetet är därför att se om dessa kan förbättras genom att använda en mer 
avancerad krypmodell än den som används idag. 
 
Ett förslag till krypmodell har tagits genom att studera ett antal i litteraturen funna modeller. 
De som valts ut är modeller enligt Norton, Bailey-Norton, Marin-Pao, Picket och Findley. 
Parametrarna i de olika modellerna har bestämts genom kurvanpassning av enaxliga prov på 
de aktuella grenrörsmaterialen. Resultaten visar att modellerna enligt Marin-Pao, Picket och 
Findley alla kan beskriva mätkurvorna nästan exakt. Problem uppstår dock med att man får 
parametrar som beror av både spänning och temperatur. Av dessa tre modeller anses Marin-
Pao vara den bästa, då det är den av de tre som har minst antal parametrar. Utvärderingen ger 
vidare att Norton är den modell som är enklast, och beaktat över alla prover, den vars resultat 
bäst ansluter sig till mätdata. Valet görs att gå vidare med både Marin-Paos och Nortons 
modell.  
 
De två aktuella modellerna har lagts in som subrutiner till FE-programmet ABAQUS. Tester av 
modellerna görs först på ett litet kubiskt element och sedan på hela grenröret. Jämförelser görs 
mellan Norton, Marin-Pao och den modell som används idag – ”Two-layer viscoplasticity 
model”. Såväl Marin-Paos modell som Nortons beskriver verkligheten bättre än den idag 
använda modellen och av de båda är Nortons modell den som mest tillfredställande speglar 
verkligheten. Det är dessutom den modell som är mest stabil och beräkningsmässigt 
effektivast. Som en rekommendation inför fortsatt arbete föreslås därför användning av 
Nortons modell, samt ett utökat antal krypprover. 
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Abstract 
The exhaust manifold in an engine is subjected to large thermal and mechanical loads. These 
loads lead to crack initiation and it is difficult to predict in which area this occurs. The aim of 
this thesis work is to improve the predictive capabilities of the Finite Element program 
ABAQUS by adding a better creep model than the one currently in use. 
 
The creep models that are studied are the models by Norton, Bailey-Norton, Marin-Pao, 
Picket and Findley. The material parameters in the models are obtained by curve fitting of the 
creep curves available. The models by Marin-Pao, Picket and Findley can fit the material data 
almost perfect. Problem occurs when the parameters become dependent on both temperature 
and stress. Out of these three models Marin-Pao is considered to be the best, since it contains 
the smallest number of material parameters to be determined. The evaluation of the curve 
fitting procedure shows that Norton is the simplest model, and looking at all curves, the one 
that fits the experimental data best. A choice is made to proceed with the models by Norton 
and Marin-Pao. 
 
The creep models have been programmed into a subroutine to the Finite Element program 
ABAQUS. At first some tests were carried out on a small cubic element, and then the exhaust 
manifold was analyzed. A comparison was made between the models by Norton, Marin-Pao 
and the model used today called ”Two-layer viscoplasticity model”. Both Norton’s and 
Marin-Pao’s model make a better prediction of the creep strain. Out of these two Norton’s 
model is the one that makes the best approximation and it is also considered most favorable, 
due to its simplicity, stability and efficiency. The recommendation for further work is to use 
Norton’s model for creep modeling of the exhaust manifolds. 
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att implementera en lämplig modell i Finita Element-programmet 
ABAQUS för att beräkna kryptöjningar i grenrör. Detta görs genom att studera de prov som är 
gjorda, finna en lämplig modell, programmera en subrutin i Fortran och implementera denna i 
ABAQUS. Utvärdering sker sedan genom jämförelse med verkliga prov. 
 

1.2 Bakgrund 
Grenrören i bensin- och dieselmotorer utsätts för stora påfrestningar i form av bland annat 
termiska laster och vibrationer. Vid utveckling av nya motorer används avancerade Finita 
Element-beräkningar för att beräkna grenrörens livslängd. I dagsläget används en ”Two-layer 
viscoplasticity model” för att ta hänsyn till de tidsberoende plastiska töjningarna, så kallade 
kryptöjningar, som uppstår. Det har visat sig att denna modell inte är tillräcklig utan det 
behövs en utökad modell som bättre beskriver hur materialet uppför sig under höga 
temperaturer.  
 

1.3 Problemformulering 
Under en körcykel utsätts motorn för höga termiska laster och stora temperaturgradienter då 
man kör på olika varvtal, stannar och så vidare. Vid höga varvtal blir temperaturen hög och 
när man sedan stannar eller minskar varvtalet sjunker temperaturen. De varma avgaserna leds 
ut från cylindrarna, genom grenrören och sedan vidare till avgassystemet. Grenrören blir då 
mycket varma. Eftersom de sitter inspända med skruv och inte kan röra sig medför den 
termiska utvidgningen att tryckspänningar bildas. Tryckspänningarna tillsammans med den 
förhöjda värmen medför att materialet förutom att det deformeras plastiskt dessutom får en 
plasticering som ökar med tiden, så kallad kryp. När grenrören sedan kyls ner igen har de 
blivit för korta på grund av kryptöjningen och det leder till att dragspänningar bildas som till 
slut gör att materialet spricker 
 
Under utvecklingen genomgår motorn ett antal test för att kontrollera att den klarar de 
belastningar som den utsätts för. För grenrör används bland annat TermoShock- och Dynamic 
cycle-prov. Vid TermoShockprov simuleras hur motorn belastas under en körcykel. Provet 
görs genom att köra motorn på hög last och högt varvtal och sedan snabbkyla den. Varje cykel 
pågår 24 minuter och den upprepas cirka 1000 gånger. För att simulera detta används 
avancerade Finita Element-beräkningar. Dessa tar idag ingen hänsyn till de kryptöjningar som 
uppstår. Resultaten av dessa beräkningar ger hyfsade prediktioner av var den största risken för 
sprickbildning finns, dock visar de att grenröret blir längre medan det i verkligheten blir 
kortare. Genom att implementera en krypmodell i beräkningarna kan man få en uppfattning 
om var de största kryptöjningarna sker och på så sätt bättre förutse var sprickbildningsrisken 
blir som störst. Detta görs genom att hitta en lämplig materialmodell som beskriver 
kryptöjningen som funktion av tiden och sedan implementera den i en subrutin till det i dessa 
applikationer använda FE-programmet ABAQUS. 
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1.3.1 Material 
Ductile Iron Society [1] beskriver på sin hemsida bland annat de material som idag används 
till grenrören, framför allt SiMo och D5S. SiMo är ett ferritiskt segjärn legerat med kisel och 
molybden. Vid cykliska laster över en viss temperatur passerar de ferritiska segjärnen en 
kritisk punkt då ferrit omvandlas till austenit. Denna omvandling ger volymsändringar som i 
sin tur leder till sprickor och minskat motstånd mot oxidation. Addering av kisel gör att denna 
kritiska temperatur ökar. Kisel gör också att sträckgräsen ökar och att värmeutvidgningen 
minskar. För stor andel kisel i materialet gör det sprött och därför anses en andel på fyra till 
sex procent vara optimal. 
 
Molybden som är känt för att förbättra egenskaperna för krypmotstånd och brottegenskaper 
hos stål fungerar även på samma sätt för segjärn. Ett tillägg på cirka en halv procent molybden 
i ferritiska segjärn ökar resistansen mot kryp och brott. Molybdenhalter över två procent kan 
göra materialet mindre segt och därför bör halten hållas lägre än så. 
 
Kombinationen av kisel och molybden ger ett material som är relativt billigt, har högt 
motstånd mot oxidation och bra egenskaper vid cyklisk last under hög temperatur. 
 
D5S är ett så kallat austenitiskt segjärn. Även detta har goda egenskaper vid hög temperatur 
såsom högt motstånd mot oxidation, låg värmeutvidgning och hög duktilitet. Materialet 
används ofta i applikationer där materialet utsätts för cykliska termiska laster. Eftersom D5S 
är austenitiskt vid alla temperaturer genomgår det inte någon omvandling från ferrit till 
austenit och tål därmed högre temperaturer än SiMo och är bättre vid cykliska temperatur-
laster. 
 
Anledningen till att man använder sig av SiMo trots att det har sämre mekaniska egenskaper 
än D5S är att det är billigare. 
 

1.4 Avgränsningar 
I grenrören används fler material än de som beskrivits tidigare, men eftersom problemet med 
kryp är störst i SiMo och D5S kommer endast krypeffekterna i dessa material att studeras. Av 
dessa två kryper SiMo mest och därför kommer detta material att studeras mest noggrant. 
 
Eftersom krypförloppet är så pass kort kommer tertiärkryp aldrig att uppstå och alltså kommer 
inte ekvationer och metoder för att räkna på just tertiärkryp att tas upp. 
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2 Teori 
Kryp definieras som tidsberoende plastisk deformation. För mer information om kryp 
hänvisas till [2]-[8], [10]-[11] och [13]-[14]. Även om fenomenet kryp inträffar då den 
pålagda spänningen är under sträckgränsen, inträffar det enbart vid en förhöjd temperatur. 
Vad som räknas som förhöjd temperatur är individuellt för varje material men man brukar 
använda sig av en tumregel att en förhöjd temperatur är en temperatur överstigande 0.3·Tm, 
där Tm är smälttemperaturen i grader Kelvin. 
 
Ett vardagligt exempel på kryptöjning är att gamla kyrkfönster är tunnare längst upp och 
tjockare längre ner; detta beroende på det kryp som har skett genom århundradena under 
inverkan av gravitationen och solvärmen. Även i dagens moderna elektronikapplikationer fås 
problem med kryp, till exempel i microchips där man ofta får en förhöjd temperatur. 
 
Forskningen inom kryp började ungefär då den industriella revolutionen pågick. Nya 
maskiner som alstrade värme medförde ett helt annat behov av att se hur material kryper. De 
flesta kryptester har gjorts på prover som utsätts för en enaxlig konstant last under konstant 
temperatur. Forskningen har däremot fortfarande inga exakta svar på hur kryp fungerar i mer 
komplicerade situationer, framför allt då kryp och utmattning agerar samtidigt. 
 

2.1 Fysikalisk beskrivning 
Då ett prov utsätts för en last sker först en omedelbar elastisk töjning. Vid en förhöjd 
temperatur kommer sedan töjningen öka med tiden, så kallad kryptöjning. Kryptöjningens 
storlek beror av temperatur och spänning. Kryptöjningen definieras generellt vid små 
deformationer som den totala töjningen minus den elastiska töjningen [8]. 
 

EE
TotccceTot σεεεσεεε −=⇒+=+=    (2.1) 

 
För ett så kallat Maxwell-material, se Figur 2.1 nedan, ges kryphastigheten av: 
 

η
σε =c&       (2.2) 

 
Figur 2.1  Figuren visar hur töjningen i ett Maxwell material delas upp mellan elastisk- och kryptöjning 
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Vid krypning med konstant spänning fås: 

00 =⇒= σσσ &      (2.3) 

Insatt i Ekvation 2.2 fås 

Ctcc +⋅=⇒=
η
σε

η
σε 00&      (2.4) 

 

Med begynnelse villkoret att vid tiden noll är töjningen 
E

0σ
 fås slutligen 

 

E
tc 00 σ

η
σε +⋅=      (2.5) 

 
se Figur 2.2 
 

 
Figur 2.2 Krypning vid konstant spänning 

 
Material som kryper återhämtar sig också. Ett prov som erhållit en kryptöjning kommer, när 
lasten avlägsnas, först att få en omedelbar elastisk återhämtning men även en tidsberoende 
återhämtning, se Figur 2.3. Detta förutsatt att man dock fortfarande har en förhöjd temperatur.  
All kryptöjning kommer dock inte att försvinna.  
 
I Figur 2.3 finns även exempel på spänningsrelaxation. Spänningsrelaxation är också exempel 
på fenomenet kryp. Innebörden är att spänningen minskar i ett prov då töjningen hålls 
konstant.  
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Figur 2.3 Krypkurva med återhämtning (a) och exempel på relaxation (b). 

 
Enaxliga krypprov gjorda med konstant last ger den karakteristiska krypkurvan i Figur 2.4. 
Utifrån krypkurvan ses att kryp typiskt uppvisar tre olika faser. I det första, det primära steget 
är kryphastigheten först hög för att sedan minska och plana ut. Det andra, sekundära steget, 
nås då kryphastigheten blivit i princip konstant. Vid det tredje steget ökar kryphastigheten 
drastiskt och brott kommer sedermera att ske. Variationen på hur krypkurvorna ser ut för olika 
material är stor, där vissa material knappt uppvisar något tertiärkryp, vissa inget primärkryp 
och andra inget sekundärkryp. 
 
 
 

 
Figur 2.4 Exempel på en krypkurva där de tre stegen primär- sekundär- och tertiärkryp är utmärkta. 
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Kryphastigheten är starkt beroende av temperaturen där man vid en ökad temperatur får en 
ökad kryphastighet. Temperaturberoendet beaktas oftast i krypmodeller genom temperatur-
beroende parametrar. Kryphastigheten beror även av spänningen där ökad spänning ger ökad 
kryphastighet. Ett exempel på hur krypkurvan förändras med olika temperaturer och 
spänningar ses i Figur 2.5.  
 

 
 

 
Figur 2.5 Krypkurvans variation vid förändring av spänning och temperatur. 

 
 
Hur krypproven är gjorda har också en stor inverkan på vad krypkurvan får för utseende. Till 
exempel har den hastigheten med vilken man höjer spänningen från noll till den nivå som är 
tänkt för det specifika krypprovet betydelse för hur stor kryptöjning man får, se Figur 2.6. 
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Figur 2.6 Inverkan på krypkurvan av hur snabbt lasten läggs på.  
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2.2 En kort metallurgisk förklaring 
Den underliggande orsaken till att ett material kryper är att atomer och vakanser förflyttas 
genom kristallgitter och längs korngränser [2]. Töjningshastigheten påverkas naturligtvis av 
förekomsten av dislokationer, men beror främst av temperaturen. Beroende på temperatur och 
spänning förekommer olika typer av krypmekanismer såsom korngränsdiffusion, bulk-
diffusion (diffusion genom korn istället för längs korngränser) och dislokationskryp. Det 
händer även att olika krypmekanismer förekommer samtidigt och samverkar. 
 

2.2.1 Dislokationskryp 
Vid dislokationskryp styrs kryphastigheten av dislokationsrörelser som sker genom glidning 
eller klättring. Så länge det inte finns några hinder rör sig dislokationerna i glidsystem. När ett 
hinder, såsom korngränser, inlösta partiklar, karbider med mera, påträffas måste disloka-
tionerna klättra det vill säga byta glidsystem. För att detta skall ske krävs en högre energi, som 
kan erhållas genom en förhöjd temperatur eller genom att spänningen ökar då dislokationerna 
staplas vid hindret. Är dessutom en pålagd spänning närvarande hjälper den dislokationerna 
att röra sig i samma riktning som spänningen. 
 

2.2.2 Nabarro-Herringkryp 
Denna krypmekanism är en så kallad bulkdiffusion där atomer och vakanser diffunderar och 
framför allt vid hög temperatur och låg spänning. Den beror inte på dislokationsrörelser och är 
därför till sin natur mycket olik dislokationskryp. Vid låg last bildas områden med tryck- 
respektive dragspänningar i kornen. Masskoncentrationen i områden med dragspänning 
minskar och i komprimerade områden minskar koncentrationen av vakanser vilket leder till 
mass- och vakansgradienter. Kombinationen spänning och temperatur ger energi för diffusion 
så massa flyttas mot områden med lägre koncentration det vill säga de som utsätts för 
dragspänning, medan vakanser flyttas mot komprimerade områden. Dessa rörelser gör att 
kornet växer i dragspänningsområden och krymper i tryckspänningsområden, se Figur 2.7. 
 
 
 

 
Figur 2.7 Figuren visar hur kornets form förändras vid Nabarro-Herringkryp. 

 
 
 
Kryphastigheten styrs av materialets diffusionsegenskaper och rådande mekaniska och 
termiska laster. 
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2.2.3 Coblekryp 
Coblekryp fungerar på ungefär samma sätt som Nabarro-Herringkryp, genom att massa och 
vakanser diffunderar men i detta fall diffunderar de längs korngränser, så kallad 
korngränsdiffusion. Korngränser ger bra möjlighet för mass- och vakansflöden. Coblekryp 
kan uppstå samtidigt som Nabarro-Herringkryp och vanligtvis adderas de olika 
töjningshastigheterna. Coblekryp sker vid lägre temperaturer eftersom det inte krävs lika 
mycket energi för diffusion längs korngränser. Vid högre temperaturer dominerar 
bulkdiffusion eftersom antalet korngränser är begränsat. I finkorniga material med ett större 
antal korngränser är av samma anledninf Coblekryp av större vikt än i grovkorniga material. 
 

2.3 Enaxligt kryp 
De flesta prov och modeller som gjorts för att beskriva kryp är framtagna för det enaxliga 
fallet med konstant last och konstant temperatur. Merparten av modellerna som används för 
att beskriva kryp är empiriskt framtagna det vill säga det handlar om att på bästa sätt försöka 
anpassa den framtagna krypdatan till en matematisk modell. Nedan följer en kort genomgång 
av föreslagna enaxliga krypmodeller. 
 
Nortons lag 
Det vanligaste sättet att matematiskt beskriva enaxligt sekundärkryp är att använda sig av 
Nortons lag. 
 
 

At
K

N
c +⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
σε       (2.6) 

 
där K och N är parametrar som beror av spänning och temperatur, och där A är storleken på 
primärkrypet. Nortons lag fungerar ofta bra och är dessutom lättanvänd. Däremot så får man 
ingen inblick i hur primärkrypet utvecklas. 
 
Bailey-Nortons lag 
En variant av Nortons lag som inte enbart beskriver sekundärkryp utan också primärkryp är 
Bailey-Nortons lag. 
 

nmc tAσε =        (2.7) 

 
där A, m och n är temperaturberoende parametrar. 
 
Andrades lag 
Andrades lag var en av de första modellerna för att beskriva kryp. Modellen har ett begränsat 
användningsområde då den endast beskriver primärkryp. 
 

qc tB
1

⋅=ε       (2.8) 
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där B och q är parametrar som beror av spänning och temperatur, och där parametern q ofta 
sätts till 3. 
 
 
Marin-Paos modell 
En ekvation som beskriver både primär- och sekundärkryp är Marin-Paos modell som ser ut 
enligt följande: 
 

( ) BteA ktc +−= −1ε       (2.9) 

 
där A, B och k är temperatur- och spänningsberoende parametrar. Den första delen av 
ekvationen beskriver primärkrypet som en exponentiell kurva medan den andra delen 
beskriver sekundärkrypet som en rät linje. 
 
Pickets modell 
Pickets modell är en variant av Nortons lag där man har brutit ut spännings- och 
temperaturberoendet. 
 

knc tTAea ⋅⋅−⋅= σε )/(       (2.10) 

 
där a, A, n och k är materialparametrar. 
 
Findleys modell 
Findleys modell är en utvidgning av Marin-Paos modell där man på samma sätt som ovan har 
försökt bryta ut spänningsberoendet från parametrarna. 
 

( ) tLeK qktpc ⋅⋅+−⋅= − σσε 1     (2.11) 

 
där K, p, k, L och q är temperaturberoende parametrar. 
 
Detta är bara en liten del av de samband som tagits fram för att matematiskt beskriva enaxligt 
kryp. För en mer utförlig listning av olika modeller som beskriver kryp, bland annat tertiär-
kryp se [2], [3], [5]. 
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2.4 Hårdnandemodeller vid kryp 
De enaxliga modeller som tidigare presenterats gäller enbart för konstant temperatur och 
konstant spänning. För att utveckla modellerna till att även gälla när dessa storheter varierar 
införs så kallade hårdnandemodeller – tidshårdnande och töjningshårdnande. Stoufer och 
Dame [2] beskriver hårdnandet på följande sätt. Kryptöjningen beräknas genom att integrera 
kryptöjningshastigheten för varierande temperatur och spänning. För att kunna göra detta 
måste mekaniska och termiska laster samt materialets historia vara kända. Hårdnande-
modellerna kan ses som ett sätt att hoppa mellan olika kryptöjningskurvor när temperatur och 
spänning ändras. I de flesta krypmodeller kan kryptöjningen skrivas som en funktion av 
spänning, temperatur och tid. 
 

),,( tTc σψε =       (2.12) 

 
Kryptöjningshastigheten i hårdnandemodellerna kan då skrivas som 
 

t
c

∂
∂

=
ψε&        (2.13) 

 

Detta uttryck tar inte hänsyn till temperatur- eller spänningsändring och skall därför endast 
användas för långsamt varierande temperaturer och spänningar. Den ackumulerade 
kryptöjningen kan beräknas som 
 

dtcc εε &∫=        (2.14) 

 
För att visa skillnaden mellan tids- och töjningshårdnade används Bailey-Nortonlagen, 
Ekvation 2.8. Då spänningen varierar är töjningshastigheten av intresse och Ekvation 2.8 
deriveras då med avseende på tiden. 
 

1−=
∂
∂

= nm
c

c ntA
t

σεε&       (2.15) 

 
Detta är den så kallade tidshårdnandemodellen. Den visar att kryptöjningshastigheten beror på 
spänning, tid och temperatur. Ingen hänsyn har tagits till tidsderivatan för spänningen vilket 
gör att denna formulering passar bäst då spänningen ändras långsamt. 
 
En annan formulering kan fås genom att lösa ut tiden ur Ekvation 2.16. 
 

n

m

c

A
t

1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

σ
ε

      (2.16) 

 
Insatt i Ekvation 2.15 fås nu 
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( )( ) nncnmnc nA /1//1 −
= εσε&       (2.17) 

 
Detta uttryck beskriver töjningshårdnande. Skillnaden mellan tids- och töjningshårdnande 
beskrivs mer utförligt nedan. 
 

2.4.1 Tidshårdnande 
Vid tidshårdnande ses den ackumulerade kryptöjningen som en funktion av temperatur, 
spänning och den ackumulerade tiden. När temperatur eller spänning ändras gör inte den 
ackumulerade tiden det, och kryptöjningen kan beräknas för det nya tillståndet. För en 
variabel spänningshistoria visas tidshårdnande nedan i Figur 2.8. Ett prov utsätts för en 
spänning, σ1, under tiden t1. Spänningen ökar sedan till σ2. Krypkurvan ”flyttas” då från 
punkten A till punkten B och den nya krypkurvan ser ut som den streckade linjen med samma 
lutning som kurvan för σ2. 
 
 

 
Figur 2.8 Tidshårdnande 

 
Tidshårdnandemodellen är enkel vid beräkningar för hand men den ger dåligt resultat då stora 
variationer i spänning och temperatur sker. 
 

2.4.2 Töjningshårdnande 
Till skillnad från fallet tidshårdnande används här den ackumulerade kryptöjningen för att 
beskriva materialtillståndet. I de flesta fall måste en ekvivalent tid användas. Den beräknas 
genom att använda en krypmodell med de nuvarande värdena på temperatur, spänning och 
ackumulerad kryptöjning. När spänning eller temperatur ändras gör inte den ackumulerade 
kryptöjningen det och kryptöjningen kan då beräknas för det nya tillståndet. Ett prov belastas 
med spänningen σ1 under tiden t1. Spänningen höjs sedan till σ2. Den ekvivalenta tiden hittas 
genom en horisontell förflyttning till kurvan för σ2. Kryptöjningshastigheten beräknas då med 
den nya spänningen, σ2, och den ekvivalenta tiden, teq. På motsvarande sätt som innan 
”flyttas” krypkurvan från punkten A till B. Töjningshårdnande anses ge en mer korrekt 
lösning än tidshårdnande men kräver mer komplicerade beräkningar eftersom den beräkning 
av den ekvivalenta tiden kan kräva iterativa metoder. 

kryptöjning 

tid t1 t2

σ1 

σ2 

A 

B 

C 
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Figur 2.9 Töjningshårdnade 

 
Värt att ta upp är vad Harry Kraus skriver i sin bok, Creep Analysis [4]; ”Many argue that 
there is so much scatter in creep data one might as well use the  simplest possible solution”. 
Det vill säga att tidshårdnande kan ge ett tillfredställande resultat även om beskrivningen är 
enklare än töjningshårdnande. 
 

2.5 Fleraxligt kryp 
På grund av svårigheterna med att utföra tester för fleraxliga spänningstillstånd är de data som 
finns tillgängliga oftast framtagna genom enaxliga prov och därför finns lite information om 
hur material kryper under fleraxlig belastning. I praktiken finns få användningsområden för 
enaxliga modeller och därför måste dessa utökas till att även beskriva det fleraxliga fallet [4]. 
För att göra detta kan i många fall följande antaganden göras 
 

• Materialet är isotropt. 
• Responsen beror inte på medelspänning. 
• Volymetrisk töjning kan försummas. 
• Responsen är lika i drag- och tryck. 

 
Dessutom måste naturligtvis gälla att den tredimensionella modellen reduceras till den 
endimensionella vid enaxlig belastning.  
 
Det första som måste göras är att definiera effektivspänningen och den effektiva 
kryptöjningshastigheten. Ett sätt att göra det är enligt följande: 
 

c
ij

c
ij

c
e

ijije SS

εεε

σ

&&&
3
2
2
3

=

=
     (2.18) 

 

där Sij betecknar spänningsdeviatorn. 

t2 

kryptöjning 

tidt1 

σ1 

σ2 

A B 

C 

te
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Kryptöjningshastigheten kan vid associerad flytning skrivas som 
 

3,2,1, == jiSij
c
ij λε&       (2.19) 

 

där λ är en proportionalitetskonstant. Genom att sätta samman ovanstående ekvationer fås ett 
uttryck för λ 
 

dt
d c

e

e

ε
σ

λ
2

3
=       (2.20) 

 

Som nämnts tidigare kan enaxlig kryptöjning till exempel beskrivas med hjälp av uttrycket 
 

nmc tAσε =        (2.21) 

 

Detta uttryck utökas till att gälla även fleraxliga spänningstillstånd genom att införa 
effektivvärden för spänning och töjning; 
 

nm
e

c
e tAσε =        (2.22) 

 
Insatt i Ekvation 2.21 fås nu 
 

11

2
3

2
3 −−== nm

e

c
e

e

tAn
dt

d
σ

ε
σ

λ      (2.23) 

 
Beroende på om man sedan använder sig av en tidshårdnande eller töjningshårdnande modell 
blir kryptöjningshastigheten 

11

2
3 −−= nm

eij
c
ij tAnS σε&      (2.24) 

(tidshårdnande) 
 
respektive 
 

nnc
e

nm
e

n
ij

c
ij nAS /)1(1)/(/1 )(

2
3 −−= εσε&      (2.25) 

(töjningshårdnande) 
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2.6 Kryp-utmattning 

2.6.1 Cyklisk last 
Då en metall utsätts för enaxlig, cyklisk belastning kommer responsen att bli olika beroende 
på materialets mekaniska egenskaper samt aktuell amplitud- respektive medelspänning [2]. 
Det är ofta svårt att förutse hur metallen beter sig under cyklisk last eftersom dessa 
egenskaper skiljer sig mycket från egenskaperna vid monoton drag- och tryckspänning, till 
exempel kan andra typer av hårdnande och mjuknande uppstå. Figur 2.10 visar den så kallade 
Bauschingereffekten. Två prov belastas i drag- respektive tryckspänning till punkterna A och 
A’. De plasticerar innan de når dessa punkter och två sträckgränser, σyd och σyt, mäts upp och 
visar sig vara lika stora. Om man nu tittar på ett tredje prov som först belastas i drag till A och 
sedan avlastas och belastas i tryck kommer detta prov att plasticera vid punkten B, det vill 
säga innan det når sträckgränsen, σyt. Alltså har hårdnandet i drag reducerat sträckgränsen i 
tryck. 
 

 
Figur 2.10 Baucshingereffekten. 

 
Vid cyklisk belastning finns det tre olika effekter som kan uppstå, hårdnande, mjuknande och 
cyklisk stabilitet. Vid konstant töjning gör cykliskt hårdnande att den inelastiska töjningen 
minskar samtidigt som spänningen ökar. På samma sätt för cykliskt mjuknande minskar 
spänningen och den inelastiska töjningen ökar. Cykliskt stabila material varken hårdnar eller 
mjuknar vid cyklisk belastning. Vilket av dessa fenomen som sker beror på materialets 
mikrostruktur vid belastningens början. Vanligtvis brukar material som är mjuka hårdna vid 
cyklisk last och vice versa. 

σ 

ε

A

A’

B

2 σy 
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Figur 2.11: (a) cyklisk stabilitet, (b) cykliskt hårdnande, (c) cykliskt mjuknande 

 
Det finns även en fjärde effekt som innebär att en obegränsad ökning av den plastiska 
töjningen leder till att strukturen till slut blir obrukbar på grund av den förändring av 
geometrin som skett. Detta kallas ratchetting. Vanligtvis sker ratchetting snabbast i de tidiga 
cyklerna för att sedan minska vilket tyder på ett tidsberoende fenomen. Ratchetting kan även 
uppstå av endast cykliska termiska laster på grund av skillnaden i sträckgräns för olika 
temperaturer. 
 

2.6.2 Kryp under inverkan av cyklisk last 
Kryp och utmattning är var för sig svåra problem som fortfarande inte är helt utredda och 
förstådda. Av detta inses att frågan om hur dessa fenomen interagerar blir ännu mer komplex. 
 
Vid en förhöjd temperatur kommer ett prov som utsätts för utmattning, till exempel 
töjningskontrollerat enligt Figur 2.12, även att genomgå kryp [4]. Krypningen sker framför 
allt då töjningshastigheten är låg. Den låga töjningshastigheten medför att mer tid spenderas 
vid spänningstopparna där kryphastigheten är som störst. Antalet cykler till brott ökar alltså 
vid en ökad töjningshastighet och minskar vid en lägre töjningshastighet. 
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Figur 2.12:Utmattningscykel, där figur (a) visar lasten och (b) hur spänningen utvecklas. 

 
Om provet utöver den cykliska spänningslasten även utsätts för en varierande temperaturlast 
kan krypratchetting [2] uppstå. Precis som då man enbart har plastisk töjning innebär 
ratchetting en okontrollerad ökning av töjningen. Vid kryp tar detta formen av att primär-
krypet blir större för varje cykel och att sekundärkrypet eventuellt får en större kryphastighet. 
Ratchettning kan ställa till stora problem då skillnaden mot ett vanligt konstant-last kryptest är 
stor, se Figur 2.13. 
 

 

 
Figur 2.13 Exempel på ratchetting vid en varierade last. 
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Vid fallet då man har en cyklisk last som skiftar från dragspänning till tryckspänning fungerar 
varken modellen för tidshårdande eller töjningshårdnande som diskuterades i Kapitel 2.5. 
Kraus [4] beskriver fritt översatt problemet enligt följande. ”En spänning i drag, σ1, som ger 
upphov till kryptöjningen ε1 borde enligt töjningshårdnade medföra att det hårdnande som 
uppstått i drag finns kvar vid skiftningen till tryckspänning. Det vill säga om sekundärkryp 
uppnås vid dragspänningen borde man i tryck börja i sekundärkrypsområdet. Detta stämmer 
inte, när spänningen skiftar från drag till tryck kommer krypet i drag bete sig som om provet 
inte tidigare varit utsatt för någon last.” Se Figur 2.14. Den streckade linjen i töjnings-
diagrammet visar speglingen av den krypkurva som fåtts vid σ1. Förenklingen att man får 
samma kryptöjning i drag som tryck har gjorts i detta arbete, något som för de flesta material 
inte är korrekt. 
 
 

 
 

 
 

Figur 2.14 Figuren visar hur det hårdnade som uppstått vid tryck inte finns kvar vid dragspänning. 

 
Om storleken på tryckspänningen inte är lika stor som den spänning man har haft i drag 
kommer man däremot få ett hårdnade kvar när provet åter utsätts för dragspänning. Storleken 
på detta hårdnande är skillnaden mellan kryptöjningen vid dragspänning och kryptöjningen 
vid tryckspänning. I Figur 2.14 är detta ε1-ε2 vilket alltså är noll och inget hårdnade återstår. 
Figur 2.15 visar ett exempel på kryptöjning vid en mer varierande lastcykel. Här fås också ett 
bevarat hårdnade och skillnad på kryptöjning. 
 
 

 
Figur 2.15 Kryp vid en mer varierad cykel, där man får kvar hårdnade då man åter har tryckspänningar. 
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2.7 Implementering i ABAQUS 
Det FE-program som idag används för att göra beräkningar på grenröret är ABAQUS [6]-[7]; ett 
av de stora globalt spridda generella FE-programmen. Här kommer inte tas upp närmare hur 
ett FE-program fungerar i allmänhet, och inte heller specifikt hur ABAQUS fungerar, den 
intresserade hänvisas till [6], [7]. Däremot kommer en beskrivning på hur man i ABAQUS gör 
för att hantera fenomen som kryp. 
 
I ABAQUS finns möjlighet att för ett antal olika fenomen så som friktion, konduktans och kryp 
skriva egna subrutiner och länka dem in till huvudprogrammet. Ett huvudprogram består av 
indata, något som ska räknas ut och ofta ett antal olika steg där provet utsätts för olika 
belastningar som till exempel uppvärmning, kylning eller att man lägger på spänning, se 
Bilaga A för exempel på en indatafil.  
 
Kryp kan som tidigare nämnts modelleras i ABAQUS genom att skriva en egen subrutin men 
man har även möjlighet att använda de rutiner som redan finns i ABAQUS. Följande modeller 
finns definierade: 
 
Tidshårdnademodell, Bailey - Norton 

nmc tqA~=ε&  (2.26) 

 
Töjninghårdnandemodell 

( )[ ]( ) 1
1

1~ ++= nncmc nqA εε&  (2.27) 

 
Sinushyperbolicusmodell 

( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜
⎝

⎛
−

∆
−= z

mc

R
HqBA
θθ

ε exp~sinh&  (2.28) 

 
där  
A, B, n, m = materialparametrar 
q~ = σ = von Misesspänning 
t = tid 

cε& = kryptöjningshastighet 
cε = kryptöjning 

∆H = aktiveringsenergi 
θ = temperatur 
θz = absoluta nollpunkten 
R = allmänna gaskonstanten 
 
I en så kallad materialfil anger man själv värden på materialparametrarna för olika 
temperaturer och sedan interpolerar ABAQUS mellan dessa värden. Exempel på en materialfil 
finns i Bilaga B. 
 
Subrutinerna i ABAQUS ger viss frihet att själv kunna föra in egna materialfenomen men 
rutinerna har även vissa begränsningar och ramar som man måste hålla sig inom. Till exempel 
är det bestämt från början vilka data man får in till rutinen och vilka data man skall skicka ut. 
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I fallet där man skall skriva en krypsubrutin skall den räkna fram hur stor kryptöjning man får 
under ett tidsinkrement. I Bilaga G finns ett exempel på en krypsubrutin med förklaring till 
variablerna. För att lättare kunna förklara hur kopplingen mellan huvudprogrammet och 
subrutinen fungerar visas nedan en schematisk bild över ett huvudprogram som anropar en 
krypsubrutin: 
 
 

HUVUDPROGRAM 

 
Figur 2.16 Schematisk beskrivning av huvudprogram och subrutin. 

 
Ett huvudprogram består alltså av ett antal olika steg som beskriver till exempel förspänning, 
temperaturändring eller statisk belastning. Stegen pågår en viss tid och varje helt tidssteg 
delas upp i ett antal små tidsbitar, tidsinkrement. För varje tidsinkrement används ett antal 
iterationer för att hitta en lösning som konvergerar. Om man har ett steg där man har ett 
visköst beteende kommer subrutinen anropas för varje iteration. Längden på tidsinkrementen 
varierar och ändras allt eftersom förutsättningarna ändras. När tillräckligt antal iterationer 
gjorts och en tillfredsställande lösning hittats påbörjas nästa tidsinkrement. När rutinen 
anropas får den förutom ett tidsinkrement även in en spänning, σ1, och en temperatur, T1, som 
gäller vid just den tiden. Subrutinen räknar med hjälp av detta ut hur stor kryptöjning man får 
för just detta inkrement och skickar tillbaka en töjningsändring till huvudprogrammet. Huvud-
programmet räknar ut vad som sker med spänning, töjning och temperatur. Subrutinen 
anropas åter på detta sätt vid varje iteration i varje inkrement. Detta pågår tills stegtiden tar 
slut. 
 
På grund av att kryptöjningen beräknas för varje inkrement får man svårt att på ett behändigt 
sätt använda krypmodeller som är tidsberoende. Att beräkna ändring i kryptöjning för varje 

Till rutinen: 
∆t, σ, T

Till huvud-
programmet: 
∆εc 

Steg1 
På lastning: 
(statiskt) 
Stegtid = 20 s 

Steg2 
Uppvärmning 
(visköst 
beteende) 
Stegtid = 500 s

Steg 3 
Varmt 
(visköst) 
Stegtid = 500 s 

Steg 4 
Nedkylning 
(visköst) 
Stegtid = 500 s 

Steg 5 
Lasten tas bort 
(statiskt) 
Stegtid = 20 s 

Subrutin CREEP 
 
Beräknar ändring i 
kryptöjning, ∆εc 
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inkrement fungerar bara då man beräknar kryptöjningen enligt en modell som innehåller 
kryphastigheten. Man kan ta sig runt problemet genom att räkna ut hur stor töjning man får 
efter hela tiden som har passerat i steget och ta bort den töjning man får om man har hela 
steget minus tidsinkrementet, det vill säga: 
 
 

 )(*),(*),( ttTftTf helahelac ∆−−=∆ σσε  (2.29)  

 
Man har däremot kvar problemet med att tiden startar i noll för varje nytt tidssteg. Detta 
medför att man åter får primärkryp vilket ger en större kryphastighet. Man skulle här kunna 
använda sig av den totala tiden som beräkningen pågått, men eftersom det inte är säkert att 
alla tidsteg har ett visköst beteende blir även detta missvisande. 
 
Förutom de olika alternativa krypmodellerna finns en möjlighet att använda sig av en ”Two-
layer viscoplasticity” modell, vilken är tänkt att användas då man har en varierad last och 
stora temperaturvariationer. Modellen kombinerar elastiskt, plastiskt och visköst beteende 
enligt Figur 2.17 nedan.  
 

 
Figur 2.17 Schematisk beskrivning av ”Two-layer viscoplasticity model”.  

 
 
För att beskriva den viskösa delen används antingen någon av de ”creep”-rutiner som finns i 
ABAQUS (dock inte Sinushyperbolicusmodell) eller genom att göra en egen rutin. Dessutom 
måste parametern 
 

pv

v

KK
K

f
+

=      2.30 

 
specifieras, där Kv är elasticitetsmodulen för den elastiskt-viskösa delen och Kp för den 
plastiska delen. 
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3 Kurvanpassning 
För att få fram en lämplig modell för krypbeteendet görs först en kurvanpassning på de prover 
som finns. Flera olika modeller för kryp testas. Nortons modell testas för sin enkelhet, Marin-
Paos modell för att hitta en bättre beskrivning av kryp. Pickets och Findleys modeller testas 
för att se om man kan få en bättre beskrivning av krypkurvan fast man har parametrar som 
enbart är beroende av en variabel. Kurvanpassning görs även av Bailey-Nortons modell då 
den redan finns som subrutin i ABAQUS och därmed borde vara lämplig att använda 
Kurvanpassningen utvärderas för att se vilka modeller det kan vara värt att gå vidare med. 
 
Kryptester på de material som används i grenrören är sedan tidigare utförda. Testerna är 
gjorda med enaxlig, konstant spänning under konstant temperatur. De finns tillgängliga för 
fyra olika temperaturer med olika spänningar. Nedan visas ett exempel från varje temperatur. 
 

 
Figur 3.1: 400°C Figur 3.2: 600°C 

 

 
Figur 3.3: 730°C Figur 3.4: 815°C 

 
Som man kan se ändras kurvorna beroende på vilken temperatur och spänning som använts. 
För 400ºC fås ingen riktig krypkurva trots att relativt hög spänning lagts på eftersom 
temperaturen är så låg att ingen kryptöjning sker. Man ser också tydligt att ju högre 
temperaturen är desto större andel av kurvan är tertiärkryp. 
 
Det första steget är att hitta en modell som kan beskriva dessa krypkurvor. Krypkurvorna 
sparas i filer med två kolumner, en för tid, t och en för kryptöjning, ε. För att hitta de 

εc 

εc εc

εc

t t 

t t 



 Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör 

Arvidsson&Ekbladh, LiTH 2006    22

materialparametrar som ingår i olika modeller görs kurvanpassningar med hjälp av MATLAB. 
Det vill säga linjära interpolationer genomförs för att få fram ekvationer för parametrarnas 
eventuella beroende av spänning och eller temperatur. Olika modeller testas med hjälp av de 
sparade värdena för ε och t. De modeller som bäst beskriver kurvorna implementeras sedan i 
ABAQUS för vidare utvärdering. 
 

3.1 Försök med Marin-Paos modell 
Som nämnts i Kapitel 2.3 är Marin-Paos modell en modell som approximerar primärkrypet 
med en exponentialfunktion och sekundärkrypet med en rät linje enligt följande: 
 

( ) BteA ktc +−= −1ε  (3.1) 

 
där A, B och k är parametrar beroende av temperatur och spänning. A, B och k bestäms 
genom kurvanpassning i MATLAB. En linjär interpolation av sekundärkrypet ger lutningen och 
värdet där linjen skär ordinatan. Lutningen motsvarar som tidigare nämnts parametern B, A är 
storleken på primärkrypet och motsvarar värdet där den räta linjen skär ordinatan. Hur länge 
primärkrypet varar beskrivs av parametern k. När man så räknat ut A och B kan även k 
beräknas genom att man reducerar töjningen till att bara beskriva den exponentiella delen av 
krypkurvan: 
 

kt
A

ABte
A

ABt c
kt

c

red −=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−−
→=

−
−−

= − εεε ln  (3.2) 

 
Här får man alltså en rät linje med εred som funktion av tiden. Genom en linjär interpolation 
fås lutningen på denna linje, alltså parametern k. Nedan visas exempel på grafer över hur 
parametrarna för SiMo varierar med spänningen för olika temperaturer. I Bilaga C visas dessa 
grafer för de övriga temperaturerna. 
 

          
Figur 3.5 Parametern A som funktion av 

spänningen, SiMo 
Figur 3.6 Parametern B som funktion av 

spänningen, SiMo 

 

σ 

A 
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Figur 3.7 Parametern k som funktion av spänningen, SiMo 

 
Graferna visar hur A först ökar med ökad spänning för att sedan nå en topp och därefter 
minska. Förklaringen till detta är att vid låga spänningar ökar krypningen generellt med ökad 
spänning, det vill säga man får både mer sekundärkryp och mer primärkryp. När spänningen 
har nått en viss nivå blir kryphastigheten så stor att man snabbare får sekundärkryp vilket 
medför att A, det vill säga primärkrypet minskar. 
 
Graferna som visar parametrarnas beroende av spänningen ser inte likadana ut för olika 
temperaturer vilket betyder att parametrarna inte enbart beror av spänningen utan även av 
temperaturen. Detta medför att istället för att ha en enkel endimensionell funktion för att 
beskriva hur parametrarna varierar behövs en ytfunktion för varje parameter. Med hjälp av 
MATLAB genomförs en interpolation mellan de olika framtagna värdena för respektive 
parameter. Linjär interpolation väljs för att få relativt enkla ytor, där MATLAB använder en 
triangelbaserad form för att interpolera linjärt i rummet. Parametrarna ritas upp som ytor med 
spänning, temperatur och A, B respektive k på de tre axlarna. Figur 3.8-11 visas de olika 
ytorna för parametrarna. 
 

 
 

Figur 3.8 A som funktion av spänning och 
temperatur. De runda prickarna visar framtagna 

värden på parametern. 

Figur 3.9 Samma som Figur 3.9 från en annan 
vinkel 
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Figur 3.10: Ytan för parametern B. Figur 3.11: Ytan för parametern k. 

 
Ytorna approximeras sedan med hjälp av ett antal linjära plan som tillsammans skapar ytan. 
Ekvationen för de olika planen fås fram genom att titta på ytorna och tänka sig plan mellan 
punkter, punkterna som väljs ses i Tabell 3.1 Med hjälp av punkterna approximeras räta linjer 
som tillsammans bildar ekvationen för olika plan.  
 
Yta A (600,40.1) (600,70.3) (815,8.1)  
Yta B (600,40.1) (600,70.3) (730,12.533) (815,8.1) 
Yta k (600,40.1) (600,70.3) (730,12.533) (815,8.1) 
Tabell 3.1 Punkter mellan vilka planen tas fram. 

 
Punkten (0,0) finns med för alla tre parametrarna. 
 
Ytorna som bildas av planen visas i Figur 3.12-13 nedan i samma graf som de ursprungliga 
ytorna vilket ger en bild av hur bra approximationen är. 
 
 

 
Figur 3.12 Planen för parametern A inlagda i 

ytfunktionen. 
Figur 3.13 Samma som Figur 1-12 från en annan 

vinkel. 
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Figur 3.14 Plan inlagda i ytan för parametern B. Figur 3.15 Plan inlagda i ytan för parametern k. 

 
De framtagna ekvationerna för hur parametrarna varierar testas mot mätdata. Två exempel på 
hur detta faller ut syns nedan, där den blå linjen är mätdata och den rosa är krypningen enligt 
Marin-Paos modell. Resterande grafer finns i Bilaga D. 
 

 
Figur 3.16 SiMo 600°C 50.1MPa Figur 3.17 SiMo 600°C 40.1MPa 

 
Av graferna kan man utläsa att i de punkter där ytfunktionerna skall approximera mellan-
liggande värden stämmer inte den beräknade krypkurvan bra överens med den experimentellt 
framtagna. I de fall där ytfunktionerna är skapade med hjälp av just de värdena, som för fallet 
600°C grader 50.1MPa, stämmer naturligtvis kurvorna bra. 
 
På samma sätt som för SiMo görs kurvanpassningar för D5S, se Bilaga E. Eftersom ytorna för 
parametrarnas variation blir så komplicerade utvecklas ingen Marin-Pao modell för D5S. 
 

3.2 Pickets modell 
En modell som beskriver kryptöjningen som funktion av både spänning och temperatur är 
Pickets ekvation. Modellen testas för att se om det går att använda en modell där parametrarna 
endast beror av temperatur och därmed undvika problem med parametrar som behöver 
beskrivas av ytfunktioner. 
 

knTAc tea ⋅⋅⋅= − σε )/(  (3.3) 

εcεc 

t t 
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Uttrycket logaritmeras: 
 

tkn
T
Aac lnlnlnln ++−= σε  (3.4) 

 
Denna ekvation ritas upp i MATLAB för en viss spänning och temperatur som en rät linje och 
sedan görs en linjär interpolation för töjningen som funktion av tiden. Detta ger direkt 
parametern k som lutningen på linjen och linjens skärningspunkt med ordinatan, m, ger 
möjlighet att räkna ut resterande parametrar. 
 

ii n
T
Aam σlnln +−=  (3.5) 

Eftersom det är tre obekanta kvar behövs tre ekvationer, alltså tre olika kurvor med olika 
spänningar för att lösa ut parametrarna. Med i = 1, 2, 3 fås ett ekvationssystem som löses i 
MATLAB. Många olika kurvor kan användas för att lösa ekvationssystemet, men meningen är 
att samma resultat skall fås oberoende av vilka man använder. 
 
I figurerna nedan visas resultatet då kurvorna för 815°C, 8.1 MPa och 600°C, 45 respektive 
50 MPa använts. De blå kurvorna är de givna testvärdena och de rosa kurvorna är de kurvor 
som beskrivs av Pickets ekvation med de parametrar som räknats fram.  
 

 
Figur 3.18 SiMo 600°C 

 

εc 

t 
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Figur 3.19 SiMo 600°C 

 

 
Figur 3.20 SiMo 815°C 

 
Som kan ses beskriver Pickets ekvation primär- och sekundärkrypet bra. Problemet är att de 
olika värden på k som räknats ut för de tre kurvorna inte överensstämmer och därmed fås även 
här en parameter som beror av både temperatur och spänning. Första kurvan har ett k = 
0.7656, den andra k = 0.7936 och den sista k = 0.8001. Om man räknar ut ett medelvärde för k 
för de tre kurvorna och sedan använder sig av samma k för de tre olika kurvorna fås följande 
resultat: 
 
 

εc 

εc 

t 

t 
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Figur 3.21: SiMo 600°C, medelvärde av k Figur 3.22: SiMo 600°C, medelvärde av k 

 

 
Figur 3.23: SiMo 815°C, medelvärde av k 

 
För de två sista kurvorna stämmer testvärde och de framtagna värdena fortfarande bra överens 
beroende på att deras k inte skiljde sig så mycket från varandra. Den första kurvan däremot 
visar att k är väldigt känsligt, om man ändrar det för mycket stämmer kurvorna inte alls bra 
överens. Även här fås alltså en krypmodell där parametrarna beror på både spänning och 
temperatur. 
 

3.3 Findleys modell 
Findleys modell testas precis som för Pickets modell för att se om man kan använda en modell 
där man har parametrar enbart beroende av en variabel. Som nämnts i Kapitel 2.3 beskriver 
Findleys modell kryptöjningen enligt 
 

( ) tLeK qktpc ⋅⋅+−⋅= − σσε 1  (3.6). 

 
Lutningen på den linjära delen av kurvan beskrivs av Lσq och genom att logaritmera detta 
uttryck kan man göra en linjär interpolation i MATLAB för två olika kurvor, Kurva 1 och Kurva 
2. Detta ger lutningen på kurvorna, c1 och c2, och följande ekvationssystem kan tecknas: 
 

εc 

εcεc 

t t 

t 
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 (3.7) 

 

Ur dessa ekvationer kan L och q lösas ut. Precis som för Marin-Pao beskriver uttrycket Kσp 
storleken på primärkrypet som i sin tur är där den räta delen av krypkurvan skär y-axeln. Med 
hjälp av detta kan parametrarna K och p beräknas. Interpolationen av den räta linjen ovan gav 
även skärningarna, m1 och m2, och då fås följande ekvationsystem; 
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 (3.8) 

 
Ekvation 1.8 ger parametrarna K och p, kvar är då endast parametern k som beskriver 
exponentialkurvan. På samma sätt som tidigare tas en reducerad kryptöjning fram som endast 
beskriver exponentialkurvan; 
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Även denna ekvation beskriver en rät linje och parametern k blir då lutningen på denna linje. 
Linjär interpolering för linjen kt ger k och därmed är alla parametrar i Findleys ekvation 
bestämda. 
 
Findleys modell har provats för spänningarna 50.1 MPa respektive 70.3 MPa vid temp-
eraturen 600°C och resultatet av kurvanpassningen visas i Figur 3.24-3.25 nedan. 
 

 
Figur 3.24 SiMo 600°C 
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Figur 3.25 SiMo 600°C 

 
Figur 3.24 och 3.25 visar kurvanpassning gjord för 50.1 MPa och 70.3 MPa. Nedan i Figur 
3.26 visas kurvan för 45 MPa gjord för 50.1 MPa och 45 MPa.  
 
 

 
Figur 3.26 SiMo 600°C 

 
 
Även Findleys ekvation beskriver primär- och sekundärkrypet på ett bra sätt. Däremot fås 
olika parametrar beroende på vilka kurvor som används för kurvanpassningen även om temp-
eraturen är densamma, det vill säga parametrarna beror även av spänningen. 
 
Även för parametern k fås olika resultat beroende på vilka kurvor som används. Ett exempel 
visas nedan på hur krypkurvan blir med värden från approximationen med 45 MPa och 
50.1 MPa om spänningen är 70 MPa. 
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Figur 3.27: Test för 70 MPa med parametrar framtagna med kurvorna för 45 MPa och 50.1 MPa. 

 
Det syns tydligt i Figur 3.27 att den approximerade kurvan inte hamnar i närheten av prov-
kurvan. Alltså går det inte heller för denna krypmodell att hitta parametrar som endast beror 
av temperatur och inte spänning. 
 

3.4 Bailey – Nortons modell 
I programmet ABAQUS finns färdiga krypmodeller som kan användas. En av dem är en variant 
av Nortons lag – Bailey-Nortons lag. 
 

nmc tAσε =  (3.10) 

 
där A, m och n är materialparametrar som beror av temperaturen. För att testa om denna 
ekvation fungerar tas materialparametrarna fram genom kurvanpassning på liknande sätt som 
tidigare. Ekvation 3.10 logaritmeras enligt följande: 
 

tnmAc lnlnlnln ++= σε  (3.11) 

Ekvationen beskriver nu en rät linje, ln(ε) som funktion av ln(t). Interpolation för två olika 
krypkurvor görs i MATLAB och lutningen på denna linje är lika med parametern n. Värdet där 
linjen skär ordinatan, p, ger ett ekvationssystem enligt följande: 
 

22
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lnln
lnln
σ
σ
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+=

 (3.12) 

 
Två ekvationssystem och två obekanta gör att ekvationssystemet kan lösas. Nedan visas 
exempel på hur kurvanpassningen blir för två olika spänningar, 40 MPa och 45 MPa, båda vid 
600°C. 
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t 



 Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör 

Arvidsson&Ekbladh, LiTH 2006    32

 

 
Figur 3.28 Bailey-Nortons lag, SiMo 600°C Figur 3.29 BaileyNortons lag SiMo 600°C 

 
På samma sätt görs kurvanpassning för 45 MPa och 50.1 MPa, resultatet för 50 MPa visas i 
Figur 3.30 nedan. 
 

 
Figur 3.30 Bailey-Nortons lag, SiMo 600°C. 

 
Även för Bailey-Nortons lag blir parametrarna olika beroende på vilka kurvor som använts i 
kurvanpassningen. Parametern n får olika värden beroende på vilken spänning man har och då 
uppstår samma problem som tidigare att man får parametrar beroende på både spänning och 
temperatur. 
 

3.5 Nortons modell 
Som nämnts i Kapitel 2.3 finns en variant av Nortons lag som enbart beskriver kryptöjnings-
hastigheten under sekundärkryp: 
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Modellen testas för att se om det eventuellt går att använda en enkel modell eller om 
skillnaden mot experimenten blir alltför stort. En enkel modell förmodas ha stora fördelar vid 
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senare implementering i programvaran då beräkningarna antagligen kommer att gå snabbare 
med denna modell jämfört med de mer komplicerade. 
 
För att lösa ut parametrarna, N och K, behövs värdet för olika kryptöjningshastigheter i för-
hållande till olika spänningar. För att få fram kryptöjningshastighet ur proven görs en inter-
polation i MATLAB av sekundärkrypet på samma sätt som gjorts för till exempel utvärderingen 
av Marin-Pao. Interpolationen ger lutningen på kurvan under sekundärkrypet det vill säga 
kryptöjningshastigheten under sekundärkrypet. Ekvation 3.13 logaritmeras enligt: 
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 (3.14) 

 
Denna ekvation är linjär och därmed kan man få fram parametrarna N och K med hjälp av 
linjär interpolation. De tidigare framtagna hastigheterna plottas mot respektive spänning i ett 
log-log diagram, se Figur 3.31. 

 

 
Figur 3.31 Log-log diagram av töjningshastighet för olika spänningar vid 600°C. Den rosa linjen visar 
hur den framräknade linjen kommer att se ut. 

 
Lutningen i diagrammet ger N-1 och skärningen med ordinatan ger ln(K). N och K sätts in i 
Ekvation 3.13. En jämförelse över hur väl Nortonkurvan stämmer överens med experimentella 
värden görs och nedan ses ett antal exempel. Den blå kurvan är experimentell data och den 
rosa linjen visar hur Nortons modell beskriver kryptöjningen. Övriga kurvor finns i Bilaga F. 
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Figur 3.32: SiMo vid 730°C med 13.0 MPa. Figur 3.33: SiMo vid 600°C med lasten 40.1 MPa 

 
Som bilderna visar missar Nortons modell som förväntat helt primärkrypet. Då dessutom 
parametrarna är framtagna som ett medelvärde stämmer kurvorna ibland inte bra överens. 
Skillnaden mellan kurvorna kan dock vara lite missvisande. Där kurvorna har dålig matchning 
är oftast krypningen betydligt mindre så den verkliga skillnaden mellan modellen och kurvan 
inte är så stor. 
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3.6 Slutsatser av kurvanpassningen 
Den modell som bäst kan beskriva mätdata är Marin-Paos modell. Även Pickets modell och 
Findleys modell kan få ett utseende som stämmer bra överens med mätdata men detta 
förutsätter att man även där har parametrar som varierar med både temperatur och spänning. 
Då Marin-Paos modell är den ekvation av dessa tre som har minst antal materialparametrar är 
det också den som anses vara bäst av dessa tre.  
 
Marin-Paos modell stämmer dock inte speciellt bra då de framtagna ekvationerna för de olika 
parametrarna används. Detta beror dels på att interpolationen av parametrarna som ger 
tredimensionella ytor ger ett osäkert resultat och dels på grund av att de framräknade planen 
för de olika parametrarna inte ligger exakt på de ytor som bildats. Känsligheten för skiftande 
värden på parametrarna i modellen blir tydlig. 
 
Kurvanpassningen av Norton-Baileys modell ger mycket skiftande värden på parametrarna, 
till exempel kan parametern A skifta mellan att vara tio upphöjt till 67 och tio upphöjt till 
minus 22. Att till exempel använda ett medelvärde för A blir inte alls representativt och därför 
är inte denna modell aktuell att använda. 
 
Försöken med Nortons modell visar att ekvationen missar allt det primärkryp som sker och 
ofta hamnar de approximerade värdena under mätdata. Norton approximerar aldrig mätdata så 
exakt som Marin-Pao men ligger i princip alltid i närheten av den experimentellt framtagna 
kurvan  
 
Norton är alltså den modell som om man tittar på alla grafer bäst överensstämmer med 
verkligheten. Marin-Pao däremot kommer närmare verkligheten genom att även beskriva 
primärkryp då man använder sig av precisa parametrar. Marin-Pao har dessutom endast tre 
materialparametrar som måste bestämmas. Vid fortsatt arbete kommer båda dessa modeller att 
implementeras i ABAQUS för vidare utvärdering. 



 Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör 

Arvidsson&Ekbladh, LiTH 2006    36

4 Implementering i ABAQUS 
De två modellerna Marin-Pao och Norton kommer först att testas på ett enkelt element. Detta 
för att se hur modellerna varierar. Då elementet är enklare går beräkningarna snabbt och det är 
lätt att testa för olika belastningar. Modellerna testas sedan på hela grenröret där även en 
jämförelse med den modell som används idag, ”Two-layer viscoplasticity model”, görs. 

4.1 Första utvärdering i ABAQUS 
För att vidare utvärdera modellerna Norton och Marin-Pao testas de i ABAQUS med enklare 
beräkningar. Detta görs genom att göra skriva krypsubrutiner i programmeringsspråket 
Fortran. För mer information om hur ABAQUS och dess subrutiner är uppbyggda se Kapitel 2.7 
 
Modellerna testas i två enkla analyser. Båda analyserna avser en kub som enbart består av ett 
element. Den ena analysen kallas mat_test2 och innehåller enbart två steg. Från början har 
kuben en förhöjd temperatur. I det första steget lägger man på en last och i steg två hålls 
kuben varm. I den andra analysen, mat_test, har kuben rumstemperatur från början. I det 
första steget lägger man på en last, i andra steget värmer man kuben, i tredje steget hålls 
temperatur och last konstant, i fjärde steget tar man bort lasten och i det femte kyler man 
kuben. 
 
Först testas mat_test2 för 70 MPa med temperaturen 600°C. Hur krypkurvan ser ut för de två 
olika modellerna ses i Figur 3.34-35.CE33 är kryptöjningen i riktningen som lasten lagts på. 
 

 
Figur 4.1Kryptöjningen enligt Nortons modell. Figur 4.2 Kryptöjningen enligt Marin-Paos modell. 

 
Som väntat blir kryptöjningen med Nortons modell en rät linje och den totala kryptöjningen 
blir 4.310·10-2. I försöket med Marin-Paos modell fås även primärkryp vilket inte finns för 
Nortons modell. Den totala kryptöjningen blir här 4.373·10-2. Primärkrypet i närbild finns i 
Figur 3.36. 



 Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör 

Arvidsson&Ekbladh, LiTH 2006    37

 
Figur 4.3 Primärkrypet för Marin-Paos modell 

 
Test utförs även med filen mat_test. Längden på de olika stegen finns i Tabell 3.4. Kuben 
värms till 600°C och har ingen pålagd last. Däremot är den inspänd så att den inte kan 
expandera mot botten och två kanter. Hur kryptöjningen ser ut visas i Figur 3.37-38.I Figur 
3.39-3.40 ses också det kryp som sker under steg tre, det vill säga när kuben hålls varm. 

 
Steg Tid [s] 

Steg 1 1000 
Steg 2 1000 
Steg 3 25000 
Steg 4 1000 
Steg 5 1000 

Tabell 4.1 Steglängden 

 

 
Figur 4.4 Totala kryptöjningen, Norton. Figur 4.5 Totala kryptöjningen, Marin-Pao. 
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Figur 4.6 Nortons modell inzoomning av steg 3. Figur 4.7 Marin-Paos modell inzoomning av steg 3. 

 
Den totala kryptöjningen med Nortons modell blir 8.113·10-3 och med Marin-Paos modell blir 
den 8.255·10-3. Under uppvärmningen blir kryptöjningen med Nortons modell 7.66·10-3 och 
med Marin-Paos modell 7.166·10-3. Med Nortons modell fås alltså en större kryptöjning under 
uppvärmningen medan med Marin-Paos modell blir kryptöjningen större då man håller 
värmen konstant. Anledningen till att kryptöjningshastigheten planar ut och till slut blir noll är 
att trycket på kuben beror på den termiska utvidgningen. När temperaturen ökar vill kuben 
utvidgas men eftersom den sitter fast inspänd bildas ett tryck. Desto större kryptöjning man 
får desto mindre tryck bildas av att kuben trycker mot inspänningarna. Till slut har 
kryptöjningen blivit så stor att spänningen på kuben är för låg för att kryp ska kunna fortsätta 
ske. 
 

4.1.1 Slutsatser av första utvärderingen i ABAQUS 
Då man inte vet hur den verkliga kryptöjningen egentligen ser ut för sådana här tester är det 
svårt att dra några exakta slutsatser eller säga vilken av modellerna som bäst beskriver 
verkligheten. Däremot kan man säga att resultaten inte ligger speciellt långt från varandra. 
Marin-Pao medför vissa problem med tiden, se Kapitel 2.7. Då programmet för varje nytt steg 
börjar räkna tiden vid noll får man åter ett område med primärkryp. Kryphastigheten är större 
vid primärkryp vilket antas medföra en missvisande stor kryptöjning. Då Nortons modell 
enbart använder en icke-tidsberoende hastighet uppstår här inte det problemet. Det är svårt att 
säga exakt vad problemet med tiden innebär och om det eventuellt är försumbart. 
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4.2 Analys av grenrör i ABAQUS 
Problemet med de livslängdsanalyser på grenrör som görs i nuläget är som tidigare nämnts att 
töjningen blir felriktad, det vill säga grenröret blir längre istället för att krympa som i 
proverna. Dessutom är det svårt att förutse var sprickbildningen sker och hur många cykler 
grenröret klarar av. För att ta reda på om analyserna blir bättre med de subrutiner som tagits 
fram görs flera analyser med två olika grenrör. En analys görs också utan krypsubrutin, med 
ABAQUS egna ”Two-layer viscous”-modell, för att se hur den skiljer sig från de andra. De 
krypmodeller som används är Marin-Paos och Nortons. Analyserna skall simulera ett Termo-
Shockprov, det vill säga grenröret kyls, värms och så vidare. När motorn är kall beskrivs de 
plastiska töjningarna av en plastisk flytlag med linjärt-kinematiskt hårdnande. De grenrör som 
testas används till dieselmotorn I5D, alltså en femcylindrig rak dieselmotor. Två olika 
varianter på denna motor, variant X och variant Y, testas med krypmodeller. Båda dessa 
grenrör testas med materialen SiMo och D5S. I Tabell 4.2 finns en översikt för de analyser 
som kommer att utföras. 
 

X Y 
SiMo ”Two-layer viscous model” SiMo Nortons modell 

SiMo Nortons modell D5S Nortons modell 
SiMo Marin-Paos modell  

D5S Nortons modell  
Tabell 4.2 Översikt över de analyser som kommer att utföras. 

 
Från början finns ett glapp mellan skruvar och skruvhål för att det skall finnas utrymme när 
grenröret krymper. Efter ett visst antal cykler kommer skruvhålen och skruvarna att gå emot 
varandra och det är önskvärt att ta reda på när detta sker. Skillnaden i förskjutning mellan två 
”kalla” steg, alltså när grenröret kyls, mäts upp i punkterna A och B, se Figur 4.8. Denna 
skillnad kommer efter ett visst antal cykler att stabilisera sig och man kan då säga att 
ändringen i förskjutning för varje efterföljande cykel antar detta värde. Eftersom glappet från 
början är känt kan man när man vet hur mycket grenröret krymper per cykel räkna ut antal 
cykler till skruvhål och skruvar möts. 
 

 
Figur 4.8 Grenrör till motorn X. 

A 

B 

Skruvhål 

1 
2 3 4 5
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Figur 4.8 visar även numreringen som används för piporna senare i texten. 
 
Man vill även utläsa ur analyserna var kryptöjningen och den plastiska töjningen blir som 
störst och kunna koppla det till var grenröret spricker. Grenrörens form ändras kontinuerligt 
när konstruktionsfel upptäcks och därmed fås olika områden där de spricker beroende på 
grenrörens konstruktion. 
 

4.2.1 Grenröret till X 
Grenröret till motorn X analyseras med de olika modellerna som nämnts ovan. I Figur 4.9-10 
nedan visas temperaturen när grenröret är som varmast. 
 

 
Figur 4.9 X-grenrörets temperatur när det är som varmast. 

 

 
Figur 4.10 Samma som Figur 4.9, baksidan. 

 

4.2.1.1 ”Two-layer-viscous model” 
Först görs en analys med ABAQUS egna ”Two-layer-viscous model” som beskrivits i Kapitel 
2.7 istället för krypsubrutin, materialet som används är SiMo. Nedan i Figur 4.11-13 visas 
amplituden för den plastiska töjningen där den är som störst i det sista kalla steget då man 
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räknat med att amplituden stabiliserat sig. Pilarna markerar var man får störst påkänning och 
storleken på den plastiska töjningsamplituden. 
 

 
Figur 4.11 Plastisk töjningsamplitud, insidan, X. 

 

 
Figur 4.12 Plastisk töjningsamplitud, utsidan, X. 

3.27·10-4

5.33·10-4

4.17·10-4

2.13·10-6 

1.72·10-6

1.24·10-6 

1.88·10-6 
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Figur 4.13 Samma som Figur 4.12 från en annan vinkel. 

 
I Figur 4.14-17 nedan visas kryptöjningsamplituden för X-grenröret beräknad med ABAQUS 
viskomodell. 
 

 
Figur 4.14 Kryptöjningsamplitud, insidan X-grenrör. 

 

2.50·10-4

8.01·10-4

5.66·10-4
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Figur 4.15 Samma som Figur 4.14 från en annan vinkel. 

 

 
Figur 4.16 Kryptöjningsamplitud, utsidan X-grenrör. 

 

6.98·10-4

5.66·10-4



Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör 
 

Arvidsson&Ekbladh LiTH 2006 44

 
Figur 4.17 Samma som Figur 4.14 från en annan vinkel. 

 
Nedan i Figur 4.18 visas ändring i förskjutning mellan två kalla steg. Som man kan se blir 
ändringen negativ i den vänstra änden och positiv i den högra änden vilket betyder att 
grenröret blir längre – vänster ände rör sig åt vänster och höger ände rör sig höger. 
 

 
Figur 4.18 Förskjutning i x-led, X. 

 
Skillnaden i förskjutning mellan de fem kalla stegen mäts upp. I Figur 4.19 nedan visas denna 
skillnad för de fem stegen. Från början fås en relativt stor förskjutning i båda ändar vilket kan 
förklaras med att vid första cykeln finns ingen friktion som hindrar grenröret från att röra sig. 
Detta ger alltså en betydligt större förskjutning än vid efterföljande cykler. 
 

x 

z 

5.61·10-4

5.06·10-4
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Figur 4.19 Ändring i förskjutning för de första cyklerna, viskös modell, X. 

 

4.2.1.2 Nortons modell 
En analys görs här på grenröret X med Nortons modell. I Figur 4.20 och 4.21 nedan visas den 
största kryptöjningsamplituden på insidan av grenröret från olika vinklar. 
 

 
Figur 4.20 Kryptöjningsamplitud, insidan, Nortons modell, X-grenrör. 

 

4.88·10-4

7.09·10-4 
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Figur 4.21 Samma som figur 4.20 från en annan vinkel. 

 
I Figur 4.22-23 nedan visas kryptöjningsamplituden på utsidan av grenröret.  
 

 
Figur 4.22 Kryptöjningsamplitud, utsidan, Nortons modell, X-grenrör. 

 

4.25·10-4

7.09·10-4 

4.29·10-4

3.54·10-4

4.88·10-4
6.36·10-4
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Figur 4.23 Samma som Figur 4.22 från en annan vinkel. 

 
I Figur 4.24 nedan visas skillnad i förskjutning mellan de sista kalla stegen för Nortons 
modell. 
 

 
Figur 4.24 Förskjutning i x-led, X, Nortons modell. 

 
Till skillnad från med ”Two-layer viscous model” fås förskjutning i positiv x-led i vänster 
ände och i negativ x-led i höger ände, här blir grenröret alltså kortare. 

7.85·10-4

3.76·10-4 

z 

x 
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I Figur 4.25 nedan visas ändringen i förskjutning som fås med Nortons modell. Även här fås 
en betydligt större förskjutning under första cykeln som dessutom är motriktad resterande 
förskjutningar. Alltså kommer grenröret att bli längre under första cykeln på grund av att 
friktionen inte tar emot. 
 

 
Figur 4.25 Ändring i förskjutning för de första cyklerna, Nortons modell, X. 

 
Från början är skruvhålen 12 mm i diameter och skruvarna är 8 mm i diameter, detta gör alltså 
att skruvhålen kan förflyttas 4 mm innan de tar i skruvarna. Ändringen i förskjutning dras 
ifrån dessa fyra millimeter i varje cykel till glappet har minskat till noll. Eftersom grenröret 
blir längre – skruvhålen blir större – vid den första cykeln kommer värdet på den för-
skjutningen att läggas till glappet. För de cykler som kommer efter den sjätte räknas med den 
förskjutning som togs fram för den sjätte cykeln eftersom man antar att förskjutningen 
stabiliserat sig då. Genom att räkna på detta sätt blir resultatet att det tar cirka 60 cykler innan 
skruvarna tar i skruvhålen. 
 

4.2.1.3 Marin-Paos modell 
För att jämföra skillnaden mellan de två olika krypmodellerna körs här en analys med Marin-
Paos modell. Nedan i Figur 4.26-27 visas bilder på kryptöjningsamplituden och pilarna 
markerar var påkänningarna blir som störst. 
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Figur 4.26 Kryptöjningsamplitud, utsidan, Marin-Paos modell, X-grenrör. 

 

 
Figur4.27 Samma som Figur 4.26 från en annan vinkel. 

 

5.15·10-4 

4.72·10-4 

4.11·10-4

5.84·10-4

4.54·10-4 
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Figur 4.28 Samma som Figur 4.26, baksidan. 

 

 
Figur 4.29 Kryptöjningsamplitud för insidan av grenröret, Marin-Paos modell, X-grenrör. 

 

4.31·10-4

4.67·10-4

4.16·10-46.48·10-4 
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Figur 4.30 Skillnad i förskjutning i x-led, Marin-Paos modell, X-grenrör. 

 
I Figur 4.31 nedan visas skillnaden i förskjutning, där man kan se att på samma sätt som för 
Nortons modell vid första cykeln fås en förlängning av grenröret medan grenröret vid 
efterföljande cykler blir kortare. 
 

 
Figur 4.31 Ändring i förskjutning för de första cyklerna, Marin-Paos modell, X. 

 
På samma sätt som för Nortons modell beräknas hur många cykler det tar innan skruvarna tar 
i skruvhålen. Här fås antalet cykler till cirka 30. 
 

4.2.1.4 Analys med D5S 
X testas även här med D5S eftersom det har testats under utvecklingen att tillverka detta 
grenrör i D5S. I Figur 4.32-33 nedan visas kryptöjningsamplituden för insidan av grenröret. 
 

x 

z 
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Figur 4.32 Kryptöjningsamplitud, insidan. D5S, X-grenrör. 

 

 
Figur 4.33 Samma som Figur 4.32 från en annan vinkel. 

 

9.97·10-5
2.72·10-4 

7.97·10-5

1.11·10-4

1.00·10-4
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Figur 4.34 Kryptöjningsamplitud på utsidan, D5S, X. 

 
Som man kan se i Figur 4.34 fås även en hel del kryptöjning på piporna uppe vid skruvarna.  
 

 
Figur 4.35 Samma som Figur 4.34. 

 

6.92·10-4 

3.62·10-4

1.13·10-4

7.97·10-5

4.14·10-4
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Figur 4.36 Ändring i förskjutning för de första cyklerna, X-grenrör i D5S. 

 
Förskjutningen som blir då man använder D5S skiljer sig från den som blir med SiMo. Den 
blir mindre samtidigt som den växlar riktning mellan cyklerna. 
 

4.2.2 Y-grenröret 
Y-grenröret är en utveckling av X-grenröret och används i de nyare Y-motorerna. I Figur 4.37 
nedan visas temperaturen när grenröret är som varmast. 
 

 
Figur 4.37 Y-grenrörets temperatur. 

 



Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör 
 

Arvidsson&Ekbladh LiTH 2006 55

 
Figur 4.38 Samma som Figur 4.37, baksidan. 

 
Analyser utförs även på detta grenrör med Nortons modell för att se hur områdena med 
kryptöjning stämmer överens med var sprickbildningen blir i proverna. I Figur 4.39 nedan 
visas kryptöjningsamplituden och dess storlek. 
 

 
Figur 4.39 Kryptöjningsamplitud, Nortons modell, Y. 

 

0.0120 

0.00908 

0.0125 
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Figur 4.40 Samma som Figur 4.39, baksidan. 

 
I Figur 4.41 nedan kan man se att relativt stora kryppåkänningar även fås i turbon. Dessa 
kommer inte att utvärderas närmare därför att alla delar av turbon inte varit med i analysen 
vilket leder till att temperatur- och styvhetsrandvillkor inte stämmer med hur det är i verklig-
heten. 
 

 
Figur 4.41 Kryptöjning på turbon, Y. 

 

0.0302 
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Figur 4.42 Kryptöjningsamplitud, insidan, Y. 

 

 
Figur 4.43 Samma som Figur 4.42, framsidan. 

 
På samma sätt som gjorts tidigare beräknas antal cykler till skruvar och skruvhål går emot och 
här blir det cirka 175 cykler. I Figur 4.44 nedan visas förskjutningar för de sex kalla stegen. 
 

0.0162 

0.0201 
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Figur 4.44 Ändring i förskjutning hos Y, SiMo, de första cyklerna. 

 

4.2.2.1 D5S 
Även Y-grenröret testas med D5S och Nortons modell. Figur 4.45-48 visar kryptöjnings-
amplituden för insidan och utsidan av grenröret. 
 

 
Figur 4.45 Kryptöjningsamplitud, utsidan, D5S, Y-grenrör. 

 

1.46·10-5

2.12·10-5

1.29·10-5
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Figur 4.46 Samma som Figur 4.45, baksidan. 

 

 
Figur 4.47 Kryptöjningsamplitud, insidan, D5S, Y-grenrör. 

 

7.17·10-5

1.89·10-5
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Figur 4.48 Samma som figur 4.47 från en annan vinkel. 

 
Figur 4.49 visar ändring i förskjutning för de första cyklerna. 
 

 
Figur 4.49 Ändring i förskjutning för de första cyklerna, Y-grenrör, D5S, Nortons modell. 

 
På samma sätt som när D5S användes till X-grenröret rör sig grenröret väldigt lite jämfört 
med SiMo. 
 

4.2.3 Utvärdering av analyserna i ABAQUS 
Om man jämför de olika områdena där plastisk töjning och kryptöjning uppstår för de olika 
modellerna fås liknande resultat. Undantaget är den viskösa ABAQUS-modellen där ingen 
plastisk påkänning fås mellan pipa två och tre på X-grenröret. Skillnaden mellan Nortons och 
Marin-Paos modell är att där påfrestningarna är som störst ger Nortons modell mer 
kryptöjning medan Marin-Paos modell har ett mer utbrett område med lägre kryptöjning. 
Detta beror på att krypningen börjar vid olika tidpunkter för de olika modellerna. När 

1.02·10-5

5.57·10-5

1.71·10-4
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grenröret analyserat med Marin-Paos modell börjar krypa i ett tidigare skede än för Nortons 
modell sjunker spänningen allt eftersom, vilket i sin tur leder till att man får minskad 
kryptöjning. Med Marin-Paos modell fås alltså aldrig de kryptöjningstoppar som fås med 
Nortons modell. I Figur 4.50-51 nedan visas kryptöjningen över hela grenröret och samma 
skala har använts för de båda modellerna för att man lätt ska kunna se skillnaden. 
 

 
Figur 4.50 Kryptöjningsamplitud för Marin-Pao, X-grenrör. 

 

 
Figur 4.51 Kryptöjningsamplitud för Norton, X-grenrör. 

 
I analysen på X-grenröret med materialet D5S fås stora kryppåkänningar även upp vid 
skruvhålen. Spänningarna där blir större än när man använder SiMo. En förklaring till detta 
kan vara att SiMo har lägre sträckgräns och därmed sjunker grenröret gjort i SiMo ihop mer 
på mitten.  
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Den stora skillnaden mellan den viskösa ABAQUS-modellen och krypmodellerna är att 
förskjutningen blir motriktad, det vill säga i det första fallet blir grenröret längre medan med 
krypmodellerna blir det kortare. Den viskösa modellen ger alltså ett felaktigt resultat jämfört 
med hur grenröret beter sig i verkligheten när man testar motorn. Vid beräkning av hur många 
cykler grenröret klarar innan skruvarna tar i skruvhålen ger Marin-Paos modell ungefär 
hälften så lång livslängd som Nortons. 
 
Ändringen i förskjutning som beräknats för de analyser gjorda med D5S skiljer sig från de 
gjorda med SiMo. Den stabiliserar sig inte mot ett värde på samma sätt utan den växlar ibland 
mellan positiv och negativ. Det kan som tidigare sagts bero på att D5S har högre sträckgräns 
än SiMo och därför rör inte grenröret sig på samma sätt. 
 
Om man tittar på var grenröret spruckit under tidigare tester kan man se en hel del likheter 
med var man får hög kryppåkänning i analyserna. Däremot ser man i till exempel Figur 4.33 
och Figur 4.35 att stora påkänningar fås på baksidan mellan pipa två och tre. I de prover som 
gjorts på grenröret har man inte hittat några stora uppenbara sprickor där trots att analyserna 
visar på stora påkänningar där. För Y-grenröret ses i Figur 4.42 och 4.46-47 ser man att det är 
stora kryppåkänningar på baksidan och det har förekommit i prover att grenröret spruckit där. 
Denna jämförelse kan sammanfattas med att hyfsade prediktioner kan fås jämfört med de 
prover som gjorts men påkänningar fås i analysen även på ställen där inga uppenbara sprickor 
uppstått. 
 
En jämförelse görs för att se hur lång tid de olika analyserna tar. I Tabell () nedan visas tiden i 
sekunder för de olika analyserna. 
 

X, viskös modell, 
SiMo 

X, Nortons 
modell, SiMo 

X, Marin-Paos 
modell, SiMo 

X, Nortons 
modell, D5S 

411324 468267 292193 388439 
Tabell 4.3 Tid för de olika analyserna, X-grenröret. 

 
Y, Nortons modell, SiMo Y, Nortons modell, D5S 
323612 307313 

Tabell 4.3b Tid för de olika analyserna, Y-grenröret. 

 
Analysen med Nortons modell tar längre tid än analysen med Marin-Pao på grund av att ett 
villkor lagts in i subrutinen. Villkoret säger att krypmodellen inte skall användas när 
temperatur och spänning är för låg eftersom det skulle ta alltför lång tid att genomför en 
analys och man får numeriska problem när materialparametrarna blir för små. 
 
Om man jämför de två materialen SiMo och D5S fås som väntat lägre kryptöjning med D5S. 
Som beskrivits tidigare är detta material mer tåligt mot värme och detta kan alltså även ses i 
analyserna. 



 Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör 
 

Arvidsson&Ekbladh, LiTH 2006    
 

63

5 Diskussion 
Syftet med arbetet har varit att ta fram en krypmodell som möjliggör att på ett bättre sätt än 
idag kunna påvisa var sprickbildningar kommer att ske, samt få en mer korrekt prediktering 
av livslängden hos grenrören. 
 
Arbetets gång  
Det finns väldigt många teorier gällande kryp men få av dem är användbara på komplicerade 
problem såsom grenrörsanalyser. I dagens läge finns inga krypprov gjorda för de komplexa 
belastningar som grenrören utsätts för. De krypprov som finns att tillgå är enkla prov gjorda 
med konstant draglast och konstant temperatur. Grenrören däremot kommer att utsättas för en 
tryckbelastning vid uppvärmningen. En felkälla uppkommer då prov i drag generellt inte kan 
översättas till förhållanden i tryck. Dessutom utsätts grenrören för en kombination av 
utmattning och kryp, vilket är något som vi inte heller har tagit hänsyn till vid framtagande av 
modellen då inga prover gjorts för att ta reda på hur materialen beter sig under denna sortens 
belastning.  
 
Framtagning av krypmodell 
Då de prover som är gjorda inte är speciellt många uppstår problem med att tolka avvikelser 
bland parametervärden. Finns enbart fem punkter att tillgå kan man inte på ett enkelt sätt 
bortse från punkter som kan tyckas avvika från normen. Med ett större antal punkter skulle 
man även vid framtagning av ytfunktionen kunnat använda sig av en mer avancerad metod 
och få ut en ytfunktion direkt från MATLAB istället för att behöva sätta samman olika plan till 
en yta. Eventuellt skulle man här ha testat fler modeller. 
 
Vidare utvärdering i ABAQUS 
Eventuellt skulle man ha tagit med alla de testade modellerna till det här steget för att kunna 
se hur de varierar. Dessutom hade det varit bra om man kunde ha kört igenom modeller på ett 
sätt som man visste att man hade gjorda krypprov på och på sätt ha något att jämföra med. 
När det gäller beräkning av hur många cykler grenröret klarar finns inga svar på hur mycket 
kryptöjning grenröret egentligen tål då man under proverna inte kan mäta endast kryptöjning. 
Därför har man inga resultat att jämföra med. Denna jämförelse får i så fall göras efter att 
motorn testats och då se hur många cykler grenrören klarar. 
 
Det är svårt att jämföra kryptöjningsområden med var grenrören spricker i verkligheten på ett 
bra sätt då grenrörens konstruktion förändras kontinuerligt. 
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6 Slutsatser 
Av kurvanpassningen dras som tidigare nämnts slutsatsen att Nortons modell är att föredra 
framför Marin-Paos modell. Framför allt på grund av att den är enklare vilket gör 
parameterframtagningen mindre komplicerad. Att ta fram parametrar till Marin-Paos modell 
kräver en hel del jobb och som nämndes i diskussionen varierar resultaten för mycket för att 
man ska vara säker på att komma så nära sanningen som möjligt. Många felkällor spelar in 
och det är därför bättre att använda sig av en enklare modell för att minska dessa. Alltså 
återkommer man till citatet ”Many argue that since there is so much scatter in creep data one 
might as well use the simplest possible solution” Kraus (1980). Nortons modell är också 
bättre att använda vid cyklisk belastning då man har en konstant kryptöjningshastighet, den 
ändras inte allt eftersom tiden går. Eftersom man inte vet hur primärkrypet varierar under 
cyklisk last – om det ökar eller minskar för varje cykel och kanske till slut försvinner helt – är 
Nortons modell att föredra eftersom den endast beskriver sekundärkryp. 
 
Ytterligare en fördel med Nortons modell är att den är mer stabil under analyserna, för att 
Marin-Paos modell ska fungera på ett tillfredsställande sätt och inte ta alltför lång tid krävs att 
man lägger in villkor på hur stor spänningen och temperaturen måste vara. För Nortons 
modell behövs inte dessa villkor, den fungerar bra ändå och man kan anta att analyser med 
Nortons modell går snabbare än de med Marin-Paos modell om de båda har samma 
förutsättningar. 
 
Jämfört med den modell som idag används för att beräkna kryppåkänningar ger både Nortons 
och Marin-Paos modell en bättre prediktering av sprickbildningen och de töjningar som 
beräknats stämmer bättre med hur grenrören beter sig i proverna. Beräkning av grenrörens 
livslängd kommer alltså att stämma bättre om man använder sig av en krypmodell istället för 
endast den ABAQUS-specifika viskösa modell. 
 
För fortsatt arbete ges rekommendationen att använda sig av Nortons modell vid grenrörs-
analyser. För att få ett ännu bättre resultat borde fler prover göras på materialet, till exempel 
hur det beter sig under cyklisk belastning då kryp och utmattning samverkar och hur 
kryptöjningen blir när man har tryckspänningar. 
 
Om man i det fortsatta arbetet behöver använda sig av en krypmodell som endast ska beskriva 
kryp under konstant last och temperatur borde Marin-Paos modell användas då den till 
skillnad från Nortons modell även beskriver primärkryp. Så fort man har en cyklisk belastning 
är det svårt att förutse hur materialet beter sig, om det blir primärkryp igen för varje ny cykel 
och om det i så fall ökar eller minskar för varje ny cykel. 
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A. Bilaga -Exempel på indatafil (mat_test) 
*HEADING 
Testing of materials with 2 Layer Visco Plastic Model 
**Här definieras koordinaterna för noderna 
*NODE,NSET=ALLNODES 
1       , 0.0 , 0.0 ,0.0 
2       , 1.0 , 0.0 ,0.0 
3       , 1.0 , 1.0 ,0.0 
... 
106     ,10.5 , 5.5 ,2.0 
107     ,20.5 , 5.5 ,2.0 
108     ,30.5 , 5.5 ,2.0 
**Här definieras vilken typ av element som används 
**och elementen delas in i olika grupp 
*ELEMENT,TYPE=C3D8,ELSET=KUB1 
1       , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
2       ,11,12,13,14,15,16,17,18 
*SOLID SECTION  ,ELSET=KUB1      ,MATERIAL=SiMo 
*EQUATION 
2, 
 5,3,1.0 ,101,3,-1.0 
2, 
 6,3,1.0 ,101,3,-1.0 
2, 
 7,3,1.0 ,101,3,-1.0 
… 
77,3,1.0 ,108,3,-1.0 
2, 
78,3,1.0 ,108,3,-1.0 
**Här skrivs den materialfil som används 
*INCLUDE, INPUT=MAT_TEST.mat 
**Även noderna delas in i olika grupper 
*NSET,NSET=BOTTEN 
 1, 2, 3, 4,11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34 
41,42,43,44,51,52,53,54,61,62,63,64,71,72,73,74, 
*NSET,NSET=KANTX 
 1, 4,11,14,21,24,31,34 
41,44,51,54,61,64,71,74 
*NSET,NSET=KANTY 
 1, 2,11,12,21,22,31,32 
41,42,51,52,61,62,71,72 
*NSET,NSET=TOPPEN_ALL 
101,102,103,104 
105,106,107,108 
*NSET,NSET=ELEM1 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,101 
*ELSET,ELSET=EL_ALL 
KUB1 
*PHYSICAL CONSTANTS, STEFAN BOLTZMANN= 0.56696E-13, ABSOLUTE ZERO=-0.27315E+03 
**Begynnelsevillkor 
*INITIAL CONDITIONS, type=temp 
ALLNODES,20.0 
**Steg 1, kompression 
*STEP,AMPLITUDE=RAMP,INC=200  
1:Kompressing 
*STATIC **Statisk analys 
1.0,10.0 **Stegtid 
**Något av förskjutning eller konstant last används 
*BOUNDARY,OP=NEW **Förskjutning 
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BOTTEN      ,3,,    0.000000 
KANTX       ,1,,    0.000000 
KANTY       ,2,,    0.000000 
101         ,3,,   -0.00000 
*CLOAD, OP=NEW **Konstant last 
101         ,3,   -60.000000 **första raden anger  
 **nodgrupp, andra  
 **riktning och  
 **tredje spänning 
**Nedan skrivs de resultat man vill ha ut för noder och element 
*OUTPUT,HISTORY,FREQ=1 
*NODE OUTPUT,NSET=TOPPEN_ALL 
RF,NT,U 
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=EL_ALL 
S,E,CE 
*OUTPUT,FIELD,FREQ=1 
*ELEMENT OUTPUT,POSITION=INTEGRATION POINTS 
S,E,CE,CEEQ 
*NODE OUTPUT 
U,NT 
** --- Output to *.dat file for FSF calculations ------------------------------- 
*EL PRINT, FREQ=1, ELSET=KUB1, POSITION=AVERAGED AT NODES 
S33, E33, CE33 
*NODE PRINT,FREQ=0 
*END STEP 
**Steg 2, värmning, visköst steg, här anropas subrutinen 
*STEP,AMPLITUDE=RAMP,INC=200  
2:Heating 
*VISCO, CETOL=0.01 
10.0,3600.0 
**Till denna temperatur värms elementen 
*TEMPERATURE, OP=NEW 
ELEM1,600 
*END STEP 
*STEP,AMPLITUDE=RAMP,INC=200  
**Steg 3, elementen hålls varma 
3:Hot 
*VISCO, CETOL=0.01 
10.0,18000.0 
*END STEP 
**Steg 4, spänningen eller förskjutningen lossas 
*STEP,AMPLITUDE=RAMP,INC=200  
4:Loosing 
*STATIC 
1.0,100.0 
*BOUNDARY,OP=MOD 
101         ,3,,    0.000000 
*CLOAD,OP=NEW 
101         ,3,     0.000000 
*END STEP 
*STEP,AMPLITUDE=RAMP,INC=200  
**Steg 5, kylning, alla noder får temperaturen 20°C 
5:Cooling 
*STATIC 
1.0,10.0 
*TEMPERATURE, OP=NEW 
ALLNODES,20.0 
*END STEP 
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B. Bilaga –Exempel på materialfil 
 
Exempel på en materialfil 
 
*MATERIAL,NAME=här skrivs materialnamnet 
**Material data created from NCODE testing for the Abaqus 2-layer-visco-plastic-
model 
 
**Elastiska egenskaper, E-modul, poisons tal vid olika temperaturer 
*ELASTIC,TYPE=ISOTROPIC 
166000       ,       0.33    ,       20 
150000       ,       0.33    ,       400 
130050       ,       0.33    ,       600 
120000       ,       0.33    ,       730 
75000       ,       0.33    ,       815 
 
**Plastiska egenskaper, sann töjning, ingenjörstöjning och temperatur 
*PLASTIC,HARDENING=KINEMATIC            
494.5 ,       0.00    ,       20 
621.1 ,       0.10    ,       20 
250.9 ,       0.00    ,       400 
389.0 ,       0.10    ,       400 
180.3 ,       0.00    ,       600 
207.3 ,       0.10    ,       600 
68.5  ,       0.00    ,       715 
102.7 ,       0.10    ,       715 
**Kryplag definierad av användare ska användas 
*CREEP,LAW=USER 
*DEPVAR 
1 
 
**Värmeutvidgning vid olika temperaturer 
*EXPANSION,TYPE=ISO,ZERO=21.85 
10.7E-06,  20 
11.4E-06, 200 
12.2E-06, 400 
12.6E-06, 500 
12.9E-06, 600 
13.2E-06, 700 
13.4E-06, 800 
13.5E-06, 850 
15.0E-06, 900 
16.4E-06, 950 
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C. Bilaga – Parametrar, Marin-Paos modell, SiMo 
Parametrarnas variation för varje temperatur: 

 
Figur C.1 SiMo A 600°C 

 

Figur C.2 SiMo B 600°C 

 

 
Figur C.3 SiMo k 600°C Figur C.4 SiMo A 730°C 

 
Figur C.5 SiMo A 730°C med taget medelvärde Figur C.6 SiMo B 730°C 
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Figur C.7 SiMo B 730°C med taget medelvärde Figur C.8 SiMo k 730°C 

  

Figur C.9 SiMo k 730°C med taget medelvärde  Figur C.10 SiMo A 815°C  

 
Figur C.11 SiMo B 815°C Figur C.12 SiMo k 815°C 
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D. Bilaga -Marin-Paos modell jämfört med mätkurvor 

 
Figur D.1 SiMo 600°C 40.1 MPa  Figur D.2 SiMo 600°C 45 MPa  

 

 
Figur D.3 600°C  50.1 MPa Figur D.4 600°C 54.9 MPa 

 

 
Figur D.5: 600°C 70.3 MPa  Figur D.6 730°C 12.0 MPa 



 Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör 
 

Arvidsson&Ekbladh, LiTH 2006    
 

72

 

Figur D.7: 730°C 12.6 MPa Figur D.8: 730°C 13 MPa 

 

Figur D.9: 730°C 15.1 MPa Figur D.10: 730°C 18.5 MPa 

 

Figur D.11: 815°C 6.6 MPa  Figur D.12: 815°C 7.0 MPa  
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Figur D.13: 815°C 8.1 MPa 
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E. Bilaga -D5s 
 
Parametrarna i Marin-Paos modell som funktion av spänningen för varje temperatur 
 

 
Figur E.1 A D5S 600°C                                                        Figur E.2 B D5S 600°C 

 

 
Figur E.3 k D5S 600°C Figur E.4 A D5S 815°C 

 

 
Figur E.5 B D5S 815°C FigurE.6 k D5S 815°C 

A 

σ 
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Figur E.7 A D5S 950°C Figur E.8 B D5S 950°C 

 
Figur E.9 k D5S 950°C 
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Figur E.10 Parametern A som funktion av spänning och temperatur. 

 

 
Figur E.11 Parametern A som funktion av spänning 

och temperatur från en annan vinkel. 
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Figur E.12 Parametern B som funktion av spänning och temperatur. 

 
 

 
Figur E.13 Parametern k som funktion av spänning 

och temperatur. 
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Nedan visas jämförelse mellan testkurvor för D5s och de kurvor som ritas med Nortons modell. 

 
Figur E.14: 600°C 75 MPa Figur E.15: 600°C 88.2 MPa 

 

 
Figur E.16: 600°C 100.1 MPa Figur E.17: 600°C 110 MPa 

 

 

Figur E.18 600°C 119 MPa Figur E.19 815°C 20 MPa 
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Figur E.20 815°C 21.5 MPa Figur E.21 815°C 25  MPa 

 

 
Figur E.22 815°C 25.2 MPa Figur E.23 815°C 27 MPa 

 

 
Figur E.24 815°C 29.9 MPa Figur E.25 950°C 4 MPa 
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Figur E.26 950°C 8.7 MPa Figur E.27 950°C 15.1 MPa 
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F. Bilaga –Nortons modell jämfört med mätkurvor 

 
Figur F.1 SiMo 600°C 40.1 MPa Figur F.2 SiMo 600°C 45 MPa 

 
Figur F.3 SiMo 600°C 50.1 MPa Figur F.4 SiMo 600°C 54 MPa 

 
Figur F.5 SiMo 600°C 70.3 MPa Figur F.6 SiMo 730°C 12.0 MPa 
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Figur F.7 SiMo 730°C 12.6 MPa Figur F.8 SiMo 730°C 13.0 MPa 

 

Figur F.9 SiMo 730°C 15.0 MPa Figur F.10 SiMo 730°C 18.5 MPa 

 

Figur F.11 SiMo 815°C 6.6 MPa Figur F.12 SiMo 815°C 7 MPa 
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Figur F.13 SiMo 815°C 8.1 MPa 
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G. Bilaga Fortran 
 
 SUBROUTINE CREEP(DECRA,DESWA,STATEV,SERD,EC,ESW,P,QTILD, 
1 TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,TIME,DTIME,CMNAME,LEXIMP,LEND 
2 COORDS,NSTATV,MOEL,NPT,LAYER,KSPT,KSTEP,KINC) 
 INCLUDE 'ABA_PARAM_INC' 
 CHARACTER*80 CMNAME 
 DIMENSION(DECRA(5),DESWA(5),STATEV(*),PREDEF(*),DPRED(*), 
1 TIME(2),EC(2),ESW(2),COORDS(*) 
 
  här skrivs koden för att definiera DECRA och DESWA 
 
 RETURN 
 END 
 
Variabler som måste definieras: 

• DECRA(1) : Vid metalliskt kryp definierat som ekvivalent deviatoriskt 
kryptöjningsincrement ,∆εc 
 

• DECRA(5): Definieras som 
q

c

∂
∆∂ ε  

 
Variabler som kan uppdateras 

• STATEV: En vektor som innehåller de användardefinierade, lösningsberoende tillstånds-
variablerna. Vektorn skickas in i början av inkrementet. 

 
Variabler som skickas in med information 

• EC(2): Värdet på εc vid slutet av inkrementet 
 

• QTILD: Von Mises ekvivalent spänning q 
 

• TEMP: Temperaturen vid slutet av inkrementet 
 

• DTEMP: Ändring av temperaturen under tidsinkrementet. 
 

• TIME(1): Stegtiden vid slutet av inkrementet. 
 

• TIME(2): Värdet på totala tiden i slutet av inkrementet. 
 

• DTIME: Tidsinkrement. 
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• CMNAME: Materialnamn som användaren definierar i indatan.  

 
• LEXIMP: Om LEXIMP =0 används explicit integration och man behöver bara definiera 

DECRA(1). 
 
Om LEXIMP =1 används implicit integration och man behöver definiera både 
DECRA(1) och DECRA(5) för att få snabb konvergens av lösningen. 
 

 
• LEND: Om LEND=0 kallas rutinen vid början av inkrementet. Vilket medför att man måste 

definiera DECRA(1) som den ekvivalenta kryphastigheten beräknad i början av 
inkrementet multiplicerad med tidsinkrementet. 
Om LEND=1 kallas rutinen vid slutet av inkrementet och DECRA(1) måste definieras 
som den ekvivalenta kryphastigheten vid slutet av inkrementet multiplicerat med 
tidsinkrementet. Dessutom bör STATEV uppdateras. 

 
• COORDS(3): En vektor som innehåller de aktuella koordinaterna. 

 
• NSTATV:  Antal lösningsberoende tillståndsvariabler. 

 
• NOEL: Elementnummer. 

 
• NPT: Integrationspunktsnummer. 

 
• LAYER: Lagernummer (för komposita skal och solider med olika lager) 

 
• KSPT: Sektionspunktsnummer inuti nuvarande lager 

 
• KSTEP: Stegnummer 

 
• KINC: Inkrementnummer 

 
 




