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Problem Discussion: Within Scania’s engine assembling the engines are assembled, 

tested and painted. Based on the customers increased demands 
on higher power and torque, longer service life, experienced 
quality and decreasing of weight Scania increases their 
demands on their engines. The most frequently used method 
of assembling engines is using screw joints. To be able to 
optimize the screw joints based on weight, service life etc. the 
tightening of the screws has to result in the right amount of 
preload. Since most of the tightenings presently is based on 
the friction, the scatter of the preload can be very large. A 
method of more accurately determining the preload is to 
measure its elongation when the screw is loaded. Based on 
this, the preload can be calculated. The great advantage of this 
method is that it’s completely independent of the friction 
between the screw and the clamped parts, the effect of gaskets 
etc. 

 
Purpose:  The purpose of the master thesis is to investigate the ultrasonic 

technique and its potential in production; the affecting factors, 
under what conditions the technique can be used and the 
reliability of the measurements. Another purpose is to evoke 
an interest of the technique at the companies who makes 
tightening equipments. 
 

Methodology:  The thesis is divided into four parts. The first part is dedicated 
to understand the technology and build up a knowledge base 
for the authors. This will be done partly by doing theoretical 
studies and partly by doing practical studies with the 
equipment that Scania has got. The second part is dedicated to 
gather information and benchmarking, to see what equipment 
and knowledge is available in the area, both within and outside 
of Scania. In the third part, a pilot will be built up to be able to 
test tightening equipments controlled by the elongation. The 
fourth part is devoted to evaluation and analyzing of the 
results from the third part. 
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Conclusions:  The technique of elongation controlled tightening will, when 

used in production; reduce the spread of preload in screw 
joints. This results in both lower material and assembling costs 
depending on the more optimized joint. The optimization leads 
to usage of smaller bolts and weight being saved. The 
technique also leads to less need of control after tightening 
because the previously used control parameters can be used as 
checking parameters. 

 
Key Words:  Ultrasound, Screw joints, Preload, Clamp force, Elongation 

controlled tightening, Scania 
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Sammanfattning 
 
Titel: Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom 

produktion - En utvärdering av förlängningsstyrd åtdragning 
 
Författare:    Rickard Holm och Thomas Johansson 
 
Handledare: Magnus Danielson, Verkstadschef DEMD, Scania CV AB 

Tor Rönnholm – Kvalitets- och förbandstekniker, DEMD, Scania 
CV AB 
Unto Ojaniemi – Kvalitetstekniker, DEMD, Scania CV AB 

 
Problemställning:  Inom Scanias motormontering monteras, provas och målas 

Scanias motorer. Utifrån kundernas ökade krav på högre effekt 
och vridmoment, längre livslängd, upplevd kvalitet samt minskad 
vikt ökar Scania kraven på sina motorer. Den mest använda 
monteringsmetoden inom motormontering är skruvförband. För 
att ha möjligheten att optimera skruvförbanden utifrån vikt, 
livslängd etc. krävs det att åtdragningen av skruvarna 
åstadkommer rätt förspänningskraft. En metod för att mer exakt 
bestämma vilken förspänningskraft som uppkommer i skruven 
vid åtdragning är att mäta dess förlängning då den belastas. 
Utifrån detta kan sedan förspänningskraften beräknas. Detta kan 
utföras med hjälp av ultraljudsmätning. Den stora fördelen med 
denna metod är att den är helt oberoende av friktionen mellan 
skruv och gods, inverkan av packningar etc. 

 
Syfte:  Examensarbetet syftar till att utreda ultraljudstekniken och dess 

potential för användning inom produktion; vilka faktorer som 
påverkar mätningarna, under vilka förhållanden tekniken går att 
tillämpa samt tillförlitligheten i mätningarna. Arbetet syftar 
också till att skapa intresse hos företag som levererar 
åtdragningsutrustning och visa dem att intresse för sådan här 
utrustning finns. 

 
Metod: Arbetet är indelat i fyra delar. Den första delen består av att 

skapa en förståelse och bygga upp en kunskapsbas hos 
författarna. Detta kommer dels att göras genom teoretiska studier 
och dels genom att praktiskt arbeta med den mätutrustning som 
finns tillgänglig hos Scania idag. Den andra delen består av 
informationssökning och benchmarking för att se vilken 
utrustning och kunskap som finns inom området, både inom men 
också utanför Scania. I den tredje delen kommer en 
testanläggning att byggas upp för att få möjligheten att testa 
åtdragningsutrustningar som styrs av skruvens längdförändring. I 
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den sista delen utvärderas och analyseras resultaten som 
framkom i den tredje delen. 

 
Slutsats:  Tekniken med förlängningsstyrd åtdragning kommer, då den 

appliceras inom produktion att minska spridningen av 
förspänningskraften i förbanden. Detta leder till att både 
material- och monteringskostnader kommer att minska beroende 
på att förbandet kan optimeras på ett sätt som ökar 
materialutnyttjandet i både gods och skruv.  Det ökande 
materialutnyttjandet medför att mindre skruvar kan användas och 
vikt sparas, dessutom minskas behovet av efterkontroll vid 
montering då det under åtdragning är möjligt att använda de 
tidigare styrande parametrarna som kontrollmetoder.  

 
Nyckelord:  Ultraljud, Skruvförband, Förspänningskraft, Klämkraft, 

Förlängningsstyrd åtdragning, Scania 
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Förord 
 
Detta examensarbete utgör den sista delen av vår utbildning vid Lunds Tekniska 
Högskola. Arbetet som har varit mycket lärorikt och intressant har utförts vid Scanias 
motormontering i Södertälje. 
 
Först och främst vill vi ta tillfället och tacka våra handledare på Scania CV AB, 
Magnus Danielson, Unto Ojaniemi, Tor Rönnholm samt Lars Oxelmark som lät oss 
utföra detta arbete och tacka för all hjälp under arbetets gång. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till Carl Carlin och Arne Roloff vid Atlas Copco 
Tools för all den kunskap och utrustning som de har bistått med under arbetet. 
 
Ett stort tack riktas också till Nedschroef Fasternes och då främst till Martin Janssen 
vid Nedschroef Techno Centre i Helmond, Holland. 
 
Till sist vill vi tacka vår examinator Lars Vedmar vid avdelningen för Maskinelement, 
Lunds Tekniska Högskola samt våra opponenter, Lars Josephsson och Jakob Jönsson 
för deras värdefulla åsikter och tips om arbetet och rapporten. 
 
Lund 2008-12-12 
 
Rickard Holm 
Thomas Johansson 
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Nomenklatur 
 
A    mm2    Area 
Aers   mm2    Area i godset som upptar kraften 
Anom   mm2    Area baserad på skruvens nominella diameter 
As    mm2    Skruvens spänningsupptagande area i den gängade delen 
Ast   mm2    Skruvstammens tvärsnittsarea 
C    N/mm   Styvhet 
Ch    N/mm   Styvheten i den påkända delen av skruvhuvudet 
Cfg   N/mm   Den fria gängans styvhet 
Cg    N/mm   Godsets styvhet 
Cgi   N/mm   Styvheten i den delen av gängorna som är i gängingrepp 
Ckärna  N/mm   Styvheten i den delen av kärnan som är i gängingrepp 
Cs    N/mm   Skruvens styvhet 
Cst   N/mm   Skruvstammens styvhet 
Ct    N/mm   Förbandets styvhet 
D    mm    Diameter 
DA   mm    Diameter på godsets påkända area 
Ders   mm    Diameter på ersättningsarea 
d    mm    Skruvens nominella diameter 
d1    mm    Skruvens innerdiameter 
d2    mm    Skruvens medeldiameter 
d3    mm    Skruvens kärndiameter 
dst    mm    Skruvstammens diameter 
dhål   mm    Skruvhålets diameter 
di    mm    Kontaktytans innerdiameter 
dm    mm    Kontaktytans medeldiameter 
ds    mm    Skruvens spänningsupptagande diameter i den gängade delen 
dy    mm    Kontaktytans ytterdiameter 
E    N/mm2   Elasticitetsmodul 
Eg    N/mm2   Godsets elasticitetsmodul 
Es    N/mm2   Skruvens elasticitetsmodul 
F    N     Kraft 
Ff    N     Förspänningskraft 
Fg    N     Kraft i godset 
Fl    N     Last som verkar på förbandet  
Fs    N     Axialkraft i skruven 
G    N/mm2   Skjuvmodul 
H    mm    Gängans grundtriangelhöjd 
l    mm    Längd 
lfg    mm    Längden på skruvens fria gänga 
lgi    mm    Längden på den delen av gängorna som är i ingrepp 
lsk    mm    Längden på den påkända delen i skruvhuvudet 
lk    mm    Klämlängd 
lkärna   mm    Längden på den delen av kärnan som är i gängingrepp 
ls    mm    Skruvens längd 
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lst    mm    Längden på skruvstammen 
M    Nm    Totalt åtdragningsmoment 
Mg    Nm    Gängmoment 
Mu     Nm    Friktionsmoment mellan skruvskalle och underlag 
P     mm    Gängans stigning 
p    N/mm2   Yttryck på gods 
α      °     Halva profilvinkeln 
α G   (°C)-1   Godsets längdutvidgningskoefficient 
α S   (°C)-1   Skruvens längdutvidgningskoefficient 
β    °     Skruvens profilvinkel 
∆l    mm    Längdförändring 
∆T   °C    Temperaturförändring 
δ    mm    Deformation 
δs     mm    Skruvens deformation 
δfg     mm    Deformation i skruvens fria gänga 
δg     mm    Godsets deformation 
δgi     mm    Deformation i gängorna som befinner sig i gängingrepp 
δkärna    mm    Deformation i skruvens kärna 
δsk     mm    Deformation i skruvskallen 
δst     mm    Deformation i skruvstammen 
ε         Töjning 
φ     °     Gängans medelstigningsvinkel 
ρ    kg/m3   Densitet 
σ    N/mm2   Nominell spänning 
µg          Gängans friktionskoefficient 
µtot        Total friktionskoefficient 
µu          Friktionskoefficient mellan skruvskalle och underlag 
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1 Introduktion 

1.1 Om Scania CV AB 

Scanias vision är att vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa 
varaktiga värden för sina kunder, anställda, aktieägare och i de samhällen som Scania 
verkar. 
 
Scania är en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar samt 
industri- och marinmotorer. På lastbilssidan utvecklar och tillverkar Scania enbart 
lastbilar med en totalvikt på minst 16 ton och busstillverkningen är koncentrerad mot 
bussar med hög passagerarkapacitet. Scania marknadsför också produkter och tjänster 
inom service och finansiering för att ha möjligheten att erbjuda sina kunder 
helhetslösningar inom transportsektorn. 
 
Idag är Scania verksamma på mer än hundra marknader och antalet anställda uppgick 
2007 till drygt 35 000 varav 12 000 i Sverige. Utöver de 35 000 som är anställda av 
Scania jobbar cirka 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 
kundserviceorganisation. 
Under 2007 levererade Scania 68 654 tunga lastbilar, 7 224 bussar samt 7 228 
industri- och marinmotorer. Omsättningen 2007 uppgick till 84,5 miljarder SEK och 
resultatet efter skatt blev 8,5 miljarder SEK.1 

1.2 Bakgrund 

Inom Scanias motormontering monteras, provas och målas Scanias motorer. Utifrån 
kundernas ökade krav på högre effekt och moment, längre livslängd, upplevd kvalitet 
samt minskad vikt ökar Scania kraven på sina motorer. 
Den mest använda monteringsmetoden inom motormontering är skruvförband. För att 
ha möjligheten att optimera skruvförbanden utifrån vikt, livslängd etc. krävs det att 
åtdragningen av skruvarna åstadkommer rätt förspänningskraft. En av de mest 
använda och även mer precisa metoder som förekommer i produktionen idag, bygger 
på att skruven dras med ett bestämt moment och därefter dras med en angiven vinkel. 
Då denna metod bl.a. är friktionsberoende ger den en viss osäkerhet i hur stor den 
faktiska förspänningskraften i förbandet blir. För ett förband som enbart dras med 
momentdragning och där friktionen mellan skruv och gods ligger inom det av Scania 
godkända intervallet 0,10 – 0,15 samt att spridningen av momentet i 
åtdragningsutrustningen är ±15 % ger detta en variation i förspänningskraften på ca 
±35 %.2 
En metod för att mer exakt bestämma vilken förspänningskraft som skruven ger 
upphov till är att mäta dess förlängning då den belastas. Utifrån detta kan sedan 
förspänningskraften beräknas. Detta kan utföras med hjälp av ultraljudsmätning. Den 
stora fördelen med denna metod är att den är helt oberoende av friktionen mellan 
skruv och gods, inverkan av packningar etc. samt yttre påverkan såsom luftfuktighet. 

                                                      
1 www.scania.com, 2008-06-09 
2 Scania Std. 3637 (2008) 
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1.3 Syfte 

Examensarbetet syftar till att utreda ultraljudstekniken och dess potential för 
användning inom produktion; vilka faktorer som påverkar mätningarna, under vilka 
förhållanden tekniken går att tillämpa samt tillförlitligheten i mätningarna. Arbetet 
syftar också till att skapa intresse hos företag som levererar åtdragningsutrustning och 
visa att det finns en efterfrågan av den här tekniken. 

1.4 Mål 

1.4.1 Primärt mål 
Att bygga upp en pilotanläggning för mätning av förspänningskraften med hjälp av 
ultraljudsteknik där tester och mätningar kan utföras. Resultaten från dessa 
undersökningar kommer sedan att ligga till grund för ett beslut om fortsatt satsning 
mot åtdragningsteknik med inbyggd ultraljudsteknik. 
 
1.4.2 Sekundära mål 
Författarna vill med detta examensarbete uppnå en högre kunskapsnivå inom ämnet 
skruvförband samt de metoder som används för att mäta den eftersträvade 
förspänningskraften samt sprida den kunskapen inom Scania CV AB. Därtill är även 
målsättningen att inom Scania CV AB skapa en förståelse för hur ultraljudstekniken 
kan användas för mätning av förspänningskraft.  

1.5 Metodik 

Den första delen av arbetet kommer att bestå av teoretiska och praktiska studier för att 
hos författarna skapa en grundläggande förståelse för vilka problem som finns, dels 
inom mätning av förspänningskraften idag och dels vilka svårigheter som finns med 
mätning med ultraljud. 
I den andra delen av arbetet kommer tyngdpunkten att ligga på benchmarking samt 
informationssökning. Benchmarkingen kommer att göras för att se vilken kunskap 
som finns inom området idag, både inom och utanför Scania. Syftet med 
benchmarkingen och informationssökandet är att förvärva den teoretiska kunskap som 
behövs för att bygga upp en pilotanläggning. 
Testuppställningen byggs upp i den tredje delen av projektet för att få möjlighet att 
undersöka hur ultraljudstekniken fungerar i en mer produktionsliknande miljö. Det 
som behöver undersökas är vilka krav som ställs på skruvarna, om utrustningen måste 
anpassas för produktion osv. 
I den fjärde och sista delen kommer analyser och utvärderingar av resultaten från 
undersökningarna i testuppställningen att genomföras. 
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1.6 Avgränsningar 

Arbetet inriktas på att ta fram en lösning för att montera de mest kritiska förbanden, 
såsom ramlageröverfall, vevstakens överfall samt cylinderhuvud där automatiska 
skruvdragare används.  
För att i en eventuell framtida produktion hålla nere komponentkostnader, inriktas 
arbetet enbart mot utrustning som kan hantera standardskruvar som inte innehåller 
mätutrustning, påklistrade piezokristaller eller andra komponenter än själva skruven. 
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2 Skruvförband och åtdragningsteknik 
I detta kapitel redovisas översiktligt skruvens och skruvförbandens mekanik, de 
faktorer som påverkar förbandets hållfasthet, åtdragnings- samt kontrollmetoder. För 
den som är intresserad och önskar en djupare genomgång av de samband som styr 
bland annat dimensionering av skruvförband redovisas mer ingående ekvationer i 
bilaga A. 

2.1 Skruvförbandets mekanik 

2.1.1 Skruvens mekanik  

 
Figur 2.1: Skruvgängans basgeometrier 3 

När ett moment appliceras på skruven uppstår en axialkraft i skruven. I ett initialt 
skede är denna kraft lika med förspänningskraften. Därför är det av yttersta vikt att 
känna till sambanden mellan moment och axialkraft i en skruv. Det är dessa samband 
som ligger till grund för beräkning av vilka åtdragningsmoment som ska användas vid 
montering av skruvförband. 
 
Momentet som krävs för att uppnå en viss förspänningskraft i en skruv beror dels av 
skruvdimensionen, dels av friktionen i gängan och dels av friktionen i ytan mellan 
skruvskalle och gods. För en skruv med profilvinkeln β=60° (ISO-standard) kan 
sambandet mellan axialkraften och momentet skrivas som: 
 

( ) ( )1.25,058,016,0 2 muGS ddPFM ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= µµ
 

                                                      
3 Toth G. (2003) Standard STD165, utgåva 8 
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där dm är kontaktytan mellan skruvskalle och godsets medeldiameter och beräknas 
enligt följande: 
 

( )2.2
2

iy
m

dd
d

+
=

 
Ett vanligt antagande är att µG = µU = µtot vilket ger följande approximation av 
ekvation (2.1): 
 

( )( ) ( )3.25,058,016,0 2 mtotS ddPFM ⋅+⋅⋅+⋅⋅= µ
 
där de tre konstanterna, 0,16, 0,58 samt 0,5 är approximationer från den fullständiga 
ekvationen av sambandet mellan moment och axialkraft, se ekvation 2.6 i bilaga A. 
 
Alla dessa variabler bidrar till en stor osäkerhet i vilken kraft som kommer att uppnås. 
Kan en eller flera variabler reduceras i ekvationen kommer osäkerheten att minska 
och likaså spridningen av förspänningskraft. 
 
2.1.2 Skruvförbandets F-δ diagram 
Då axialkraften i skruven ökar allt eftersom skruven dras åt ökar också kraften i 
godset vilket ges av den kraftjämvikt som måste råda, Fg = - Fs. Dessa krafter ger i sin 
tur upphov till en deformation av både skruv och gods, δs och δg, vilka kan ses som 
funktion av Fs och Fg. Sambandet mellan F och δ antas här variera linjärt inom det 
elastiska området enligt Hookes lag och illustreras i figur 2.2.  

 

 
Figur 2.2: Skruvens och godsets deformation som funktion av kraften 
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För att göra diagrammet mer användbart, roteras och translateras kurvan för godset 
och då erhålls det som kallas för skruvförbandets F-δ diagram vilket kan ses i figur 
2.3. 

 
Figur 2.3: Skruvförbandets F- δ diagram 

 
Den kraft som appliceras i skruven vid montering kallas för förspänningskraft, Ff och 
är i detta skede lika med Fs. Då en kraft, Fl appliceras på förbandet kommet kraften i 
skruven att öka och därmed skilja sig från förspänningskraften. Lasten kommer att 
fördela sig olika mellan skruven och godset, hur mycket av kraften som upptas av 
skruven respektive godset beror på deras respektive styvhet. Den del som är styvast 
kommer också att ta upp den största delen av kraften, vilket syns tydligt i diagrammet 
när lasten läggs in, Fl, se figur 2.4. 

 

 
Figur 2.4 Skruvförbandets F- δ diagram med inlagd last 
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2.2 Skruvförbandets styvhet 

2.2.1 Styvhet 
För att beräkna hur mycket av kraften som kommer att tas upp av skruven respektive 
godset måste δs och δg beräknas. Som har nämnts tidigare varierar sambandet linjärt 
inom det elastiska området enligt Hookes lag vilket ger: 
 

( )4.2δ

δε

σ

εσ

⋅
⋅

=⇒















=

=

⋅=

l
AE

F

l

A
F

E

 

 
Vanligtvis förenklas ekvation (2.4) genom att införa styvheten C: 
 

( )5.2
l

AE
C

⋅
=  

 
vilket då ger följande uttryck för kraften: 
 

( )6.2δ⋅=CF  
 
2.2.2 Skruvens styvhet 
Vid beräkning av skruvens styvhet måste skruven delas in i olika delar då skruvens 
styvhet varierar på grund av bl.a. att skruvstammen kan olika diametrar, gängad 
respektive ogängad del. De olika delarnas styvhet beräknas sedan separat för att 
därefter adderas till en total styvhet. De delar skruven delas in i, ses i figur 2.5. 
 

 
Figur 2.5: Skruvens olika delar med deras respektive längd 
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Nedan beskrivs vilka parametrar som styr beräkningarna av styvheten i skruvens olika 
delar. 
Styvheten i skruvhalsen beräknas med hjälp av halsens diameter och längd, lst. 
För den del av skruvens gängade del som inte är i gängingrepp, dvs. ingår i 
klämlängden, beräknas styvheten med hjälp av skruvens kärndiameter, d3 och längden 
på den fria gängan, lfg. 
Styvheten i skruvhuvudet och i den delen av skruven som är i gängingrepp tillhör de 
delar av skruven som inte ingår i klämlängden men deformeras ändå. 
I den del av skruven som är i gängingrepp baseras uträkningen av styvheten Ckärna på 
skruvens kärndiameter och på en längd som är lika med halva skruvens diameter. 
Styvheten Cgi i gängorna som är i gängingrepp måste också beaktas då det uppstår en 
axialrörelse mellan gängorna i skruven och godset beroende på deformationen i 
desamma. Längden som används i dessa uträkningar är 0,4·d där diametern är 
densamma som skruvens nominella diameter. 
För beräkning av styvheten i skruvskallen används skruvens nominella diameter för 
att bestämma den påkända arean, längden, lh i skallen sätts till halva skruvens 
diameter. 
 
Den totala styvheten för skruven blir då: 
 

( )7.2
111111

kärnagiskfghs CCCCCC
++++=

 
 
Den beräknade styvheten i skruven kan variera från den verkliga då styvheten kan 
variera mellan två skruvar av samma sort på grund av t.ex. materialfel såsom 
dislokationer, vilket bidrar till en ökad osäkerhet. Beräkningarna ger ändå en 
tillräckligt bra uppskattning om skruvens styvhet för att användas vid 
åtdragningsberäkningar. 
 
2.2.3 Godsets styvhet 
Det finns idag ett flertal olika sätt att beräkna godsets styvhet. Den mest vedertagna 
metoden bygger på att en kraftupptagande area beräknas fram utifrån hur mycket 
gods som finns tillgängligt för att uppta belastning. Den framräknade kraftupptagande 
arean används sedan i ekvationen för beräkning av styvheten. Hur den 
kraftupptagande arean ska beräknas avgörs av till vilket av de tre olika geometriska 
fall det aktuella förbandet tillhör, se figur 2.6. 
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Figur 2.6: De tre olika geometrifallen vid beräkning av godsets styvhet 

 
I det första fallet, fall a, är den tillgängliga arean som kan uppta förspänningskraften 
mindre eller lika med den arean som skruven belastar godset med. I detta fall används 
godsets area som den kraftupptagande arean. 
I det andra fallet, fall b, är diametern på den area som finns tillgänglig för att ta upp 
belastning större än skruvens kontaktdiameter men mindre än klämlängden och 
kontaktdiametern tillsammans. I detta fall bildas tryckspänningar i godset som 
minskar radiellt ut från skruvaxeln och ut mot de klämda delarnas periferi. 
Samma sak gäller för det sista fallet, fall c. Det som skiljer fall c mot fall b är att 
diametern på det gods som finns tillgängligt i fall c är större än klämlängden och 
skruvens kontaktyta tillsammans, därför räknas en ersättningsdiameter fram som 
sedan ligger till grund för beräkning av den kraftupptagande arean. Alla ekvationer 
för framräkning av den kraftupptagande arean samt godset styvhet redovisas i bilaga 
A under avsnitt 2.2.3. 

2.3 Friktionens inverkan 

 
Figur 2.7: Fördelning av monteringsmomentet i ett skruvförband 
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Som tidigare har kunnats ses beror förspänningskraften som uppkommer då en skruv 
dras åt med ett bestämt moment till stor del på storleken av friktionskoefficienten, 
dels i anliggningsytan mellan skruvskalle och gods och dels i gängorna. Vid normala 
förhållanden åtgår 90 % av momentet till att övervinna friktionen i förbandet, endast 
resterande 10 % ger upphov till förspänningskraften. En ändring av friktionen ger 
därmed stora utslag i variationen på förspänningskraften. Enligt Scanias riktlinjer bör 
friktionskoefficienten, både i anliggningsytor och i gängorna att variera mellan 0,10 
och 0,15. Denna variation kan ge en spridning på 32 % i förspänningskraften då 
skruvarna dras med en momentstyrd skruvdragare med en spridning på ±15 %. Detta 
kan verifieras enligt ekvation 2.3, se även figur 2.8. I verkligheten varierar 
friktionskoefficienten vanligen mellan 0,08 och 0,17, vilket med en momentstyrd 
åtdragning ger en ännu större spridning. 
 

 
Figur 2.8: Spridning i förspänningskraft vid åtdragning med samma nominella moment 

2.4 Påverkande faktorer 

Som tidigare har nämnts har friktionen stor inverkan på vilken förspänningskraft som 
uppnås. Det finns även andra variabler som påverkar förspänningskraftens storlek 
men som inte kan påverkas vid åtdragningen. Dessa variabler måste tas hänsyn till vid 
konstruktion av förbandet. Två faktorer som presenteras nedan är temperatureffekten 
och sättningar. 
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2.4.1 Temperatureffekter 
När förbandet utsätts för en avvikande temperatur gentemot den som rådde vid 
monteringen, kommer förspänningskraften i förbandet att ändras. Om kraften kommer 
att öka eller minska avgörs av om temperaturdifferensen är positiv eller negativ. Om 
skruv och gods har olika längdutvidgningskoefficienter, kommer dessa att förlängas 
olika mycket. Detta ger att längdändringen som uppstår på grund av 
temperaturdifferensen kan uttryckas som: 
 

( ) ( )8.2kgs lTl ⋅−⋅∆=∆ αα  

 
Den resulterade förspänningskraften med hänsyn till temperaturförändring blir då: 
 

( ) ( )9.2tgsF ClF ⋅∆−+= δδ  

 
där: 
 

( )10.2
gs

gs
t CC

CC
C

+

⋅
=

 
 
Om ∆T är stort och positivt samt att αS < αG, kommer förspänningen att öka och det 
finns risk för att de olika delarna inom förbandet plasticeras. Vid omvänt förhållande, 
dvs. om ∆T är stort men negativt och αS > αG, kommer förspänningen att minska och 
det finns risk för att de ingående delarna i förbandet lossnar. Detta fenomen är 
tämligen vanligt då skruvarna vanligtvis är tillverkade av stål medan många av de 
delar som monteras ihop är framställda av aluminium. Längdutvidgningskoefficienten 
för aluminium är ungefär två gånger större än för stål. Aluminiumgodset kommer 
därmed att utvidgas eller dras ihop två gånger mer än skruvarna i stål när 
temperaturen ändras. 
 
2.4.2 Sättningar 
En annan viktig faktor som påverkar förspänningskraften i förbandet är sättningar. 
Sättningar är plastisk deformation som kan uppträda i de olika kontaktytorna, t.ex. 
mellan in- och utvändiga gängor och i anliggningsytan mellan skruvskalle och gods. 
Denna deformation kan bero på bland annat oplanhet mellan ytorna eller dålig 
ytjämnhet. På grund av dessa sättningar kommer förbandet att relaxera, dvs. 
axialkraften i skruven kommer att minska utan påverkan från någon yttre kraft. 
Packningar, färgskikt och polymera material är andra faktorer som kan bidra till att 
relaxation uppstår i ett förband. När förbandet belastas kan ytterligare sättningar 
uppstå vilket bidrar till att förspänningskraften i förbandet sedan minskar från den 
ursprungliga när förbandet sedan avlastas igen. I vissa fall kan relaxationen vara så 
stor att efterdragning av förbandet är nödvändig för att säkerställa förbandets 
funktionsduglighet.4  

                                                      
4 Toth G. (2003) Standard STD165, utgåva 8 
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2.5 Åtdragningsteknik 

Idag används ett flertal olika åtdragningsmetoder inom industrisektorn. Val av metod 
styrs av hur kritiskt förbandet är. Som regel gäller att en mer exakt åtdragning kräver 
en dyrare åtdragningsutrustning. Gemensamt för alla metoder som används inom 
Scania idag är att de alla är mer eller mindre beroende av friktionen i gängorna och i 
anliggningsplanet. Dessa metoder inklusive sträckgränsstyrd dragning som är 
oberoende av friktionen samt de kontrollmetoder som används för att kontrollera att 
rätt förspänningskraft har uppnåtts presenteras kort nedan. Även åtdragningsfaktorn 
som är ett mått på hur stor spridning i förspänningskraften som kan förväntas vid 
åtdragning av ett flertal skruvar med samma metod presenteras. 
 
2.5.1 Åtdragningsfaktor 
Åtdragningsfaktorn beskriver den skillnad i förspänningskraft som uppkommer då ett 
flertal skruvar dras åt med samma metod och därmed noggrannheten metoden har. 
Åtdragningsfaktorn är definierad som den maximala förspänningskraften dividerad 
med den minimala som kan uppkomma. Faktorer som påverkar förspänningskraften 
är skillnaden i friktion, gängform, stigningsskillnad, variation på ytbeläggningen och 
osäkerheten i åtdragningsmaskinen. 
Den maximala förspänningskraften som uppkommer får inte leda till brott i skruven 
och den minimala kraften måste vara tillräcklig hög för att försäkra sig om att 
förbandet inte lossnar. 
Om åtdragningsfaktorn kan minimeras kan skruvstorleken också minimeras vilket 
leder till ett mer väldimensionerat förband och minskade kostnader.5  
 

                                                      
5 Polzer B. och Kofink W. (2000) Technical Solutions from the leader of Pulse Tool    
Technology, Cooper Industries, INC. 
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2.5.2 Momentdragning 
Vid momentdragning dras skruven till ett visst bestämt moment. Momentdragning 
kan delas upp i två olika grupper. Den första gruppen består av pneumatiska maskiner 
som antingen är pulserande eller slående och den andra gruppen består av elektriska 
verktyg. De två stora fördelarna med de pneumatiska maskinerna är att de är billiga 
relativt de elektriska och att ett minimalt reaktionsmoment når användaren. En stor 
nackdel är att de låter mer än de elektriska. De elektriska maskinerna har fördelen att 
de ger en exaktare dragning då skruvarna kan segdras, men till skillnad från de 
pneumatiska maskinerna ger de elektriska ett stort reaktionsmoment till användaren. 
När det förutbestämda momentet har uppnåtts stannar skruvdragaren. Då 90 % av 
momentet åtgår för att övervinna friktionskraften bidrar små variationer av 
friktionskoefficienten till stora variationer av förspänningskraften. För att inte riskera 
att skruvarna ska överbelastas vilket t.ex. kan inträffa när friktionen är lägre än den 
förväntade, måste en hög säkerhetsfaktor finnas på skruvarna. Detta ger att skruvarna 
maximalt kan utnyttjas till 70-75 %. Exempel på en dragningssekvens och godkänt 
fönster kan ses i figur 2.9. 
 

 
Figur 2.9: Dragningssekvens för momentdragning 

 



Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion 

15 

2.5.3 Momentdragning med vinkelövervakning 
Momentdragning med vinkelövervakning innebär att vinkeln som skruven dras med 
övervakas men att momentet är den styrande parametern. Med denna metod kan 
faktorer som påverkar att den önskade förspänningskraften inte uppnås upptäckas. 
Faktorer som kan leda till detta är exempelvis för hög eller låg friktion mellan skruv 
och gods, att skruven har skurit i gängan eller att fel skruvkvalité har använts. 
För att använda sig av momentdragning med vinkelövervakning krävs det att det i 
skruvdragaren finns både moment- och vinkelgivare installerade. Skulle det önskade 
momentet uppnås utan att vinkeln faller inom ett bestämt intervall, larmar 
vinkelövervakningen. Inom vilket intervall som dragningen ska godkännas baseras på 
tidigare dragningar av samma förband. Ett litet avgränsat vinkelintervall för godkända 
dragningar betyder säkert resultat. Då åtdragningssekvensen med godkända fönster är 
väl definierade kan skruven utnyttjas till ca 90 % av sin kapacitet. För ett exempel på 
en dragningssekvens med godkänt fönster, se figur 2.10. 
 

 
Figur 2.10: Dragningssekvens för momentdragning med vinkelövervakning 
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2.5.4 Moment- och vinkeldragning 
För att minimera friktionens inverkan på åtdragningen används moment- och 
vinkeldragning. Vid moment- och vinkeldragning dras skruvarna först med ett 
startmoment. Detta startmoment ska väljas så lågt som möjligt för att minimera 
friktionens inverkan men tillräckligt högt för att sättningar i förbandet inte ska inträffa 
efter momentdragningen är avklarad. Efter att startmomentet har uppnåtts, dras 
skruven ytterliggare, men nu med en bestämd vinkel samtidigt som momentet 
övervakas. Denna vinkeldragning ger upphov till en viss förlängning av skruven som 
är proportionell mot förspänningskraften. Med denna metod utnyttjas skruvens 
kapacitet till ca 90 %. Hur en dragningssekvens kan se ut och godkänt fönster visas i 
figur 2.11. 
 

 
Figur 2.11: Dragningssekvens för momentdragning + vinkeldragning 
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2.5.5 Sträckgränsstyrd dragning 
Sträckgränsstyrd åtdragning är den metod som utnyttjar skruvens kapacitet mest, ända 
upp till 98 %. När sträckgränsdragning används dras skruvarna först med ett 
grundmoment för att säkerställa att skruvarna är ordentligt anlagda mot godset. 
Därefter börjar skruven dras samtidigt vinkeln och momentet mäts kontinuerligt och 
förhållandet mellan dessa parametrar jämförs. Då förhållandet ändras dvs. att skruven 
måste dras med en större vinkel för att uppnå samma momentändring som innan 
avbryts dragningen. Skruven har i detta fall börjat plasticeras och spänningen i 
skruven ligger väldigt nära den maximala som skruven kan uppta. Ett exempel på en 
sekvens för en sträckgränsstyrd dragning visas i figur 2.12. 
 

 
Figur 2.12: Dragningssekvens för en sträckgränsstyrd dragning 
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2.6 Kontrollmetoder 

Inom Scania finns det idag fyra manuella kontrollmetoder för att säkerställa att 
momentet som krävs för att vrida skruven ytterligare eller lossa den är det minsta 
tillåtna för att uppnå önskad förspänningskraft. 
 
2.6.1 Kontrollmetod 1 
I kontrollmetod 1 dras skruven ytterligare, när skruven börjar röra sig läses det 
moment som krävdes för att ändra på skruvens läge av. Detta moment ska minst vara 
det minsta tillåtna för att uppnå önskad förspänningskraft. Denna metod ger ett 
slutmoment efter kontroll, som är i genomsnitt 10-12 % högre än det ursprungliga 
dragna momentet. 
 
2.6.2 Kontrollmetod 2a 
När kontrollmetod 2a används märks skruvskallens position mot godset först ut, 
därefter lossas skruven med 60 grader. I nästa steg dras skruven åter till dess 
ursprungsläge och där utläses vilket moment som har krävts. För att den ursprungliga 
åtdragningen ska godkännas ska det nya momentet ligga i ett intervall 3-5 % under 
det ursprungliga dragna momentet eftersom kontaktytorna har anpassats mot varandra 
och då glider lättare mot varandra. 
 
2.6.3 Kontrollmetod 2b 
Metoden är en vidareutveckling av den ovan nämnda. Skruvskallens position märks 
först ut och därefter lossas skruven helt. Skruven dras sedan åt med ett startmoment 
och sedan med vinkeldragning. Skruvskallen ska efter detta ha passerat sitt 
ursprungliga läge, vilket tyder på att kontaktytorna har slitits in mot varandra. 
Metoden tillämpas då moment- och vinkeldragning har använts från början. 
 
2.6.4 Kontrollmetod 3 
Den tredje och sista kontrollmetoden är den enda av dessa tre som inte ändrar 
skruvens läge. Denna metod är därför lämplig när t.ex. ett sträckgränsdraget förband 
har använts och skruven inte bör belastas ytterligare. Med en momentnyckel dras 
skruven med ett moment som är fem procent lägre än det minsta tillåtna. Rör sig inte 
skruven, anses förbandet vara godkänt. 
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3 Ultraljud 

3.1 Principbeskrivning 

Principen med att använda ultraljud för att bestämma förspänningskraften i ett 
skruvförband är i grunden en relativt enkel metod. En givare kombinerad med en 
omformare sätts mot skruvens ände, vanligtvis skruvskallen. Omformaren konverterar 
därefter en elektrisk signal till en mekanisk ljudvåg i ultraljudets frekvensområde. 
Efter att vågen har skickats iväg kommer den att reflekteras mot den andra änden av 
skruven och sedan detekteras av givaren. Ljudvågen omvandlas då till en elektrisk 
signal, som skickas vidare till en mätningsutrustning. Eftersom denna signal är 
mycket svag i förhållande till den som skickades in i omformaren förstärks signalen i 
mätutrustningen. Mätutrustningen har till uppgift att mäta tiden det tar för den 
elektriska signalen från det att den har skickas ut tills den kommer tillbaka igen. 
Tiden kommer att ändras beroende på skruvens längd, dvs. beroende på om skruven 
är åtdragen eller inte. Om tidsskillnaden i obelastat respektive belastat tillstånd 
beräknas kan skruvens längdändring också beräknas. Denna längdändring står i direkt 
proportion till vilken kraft skruven utsätts för. Den största fördelen jämfört med 
exempelvis momentstyrd åtdragning är oberoendet av friktionskoefficienten i 
förbandet. Med ultraljud som styrande parameter ökar alltså säkerheten för att uppnå 
rätt förspänningskraft. 

3.2 Ultraljudets fysik 

3.2.1 Generering av ultraljud 
Ljudvågor som har en frekvens över 20 kHz brukar benämnas ultraljud. Vid 
mätningar av det aktuella slaget används frekvenser omkring 5 till 15 MHz. För att 
skapa vågor med denna höga frekvens utnyttjas oftast det piezoelektriska fenomenet. 
Piezoelektricitet är förmågan hos vissa material att generera en elektrisk impuls då det 
utsätts för mekanisk påkänning. Den frekvens som åsyftas här är kristallens 
resonansfrekvens, vilken bestäms av dess tjocklek.6 En tunn kristall har en högre 
resonansfrekvens jämfört med en tjock. Materialgrupper som är speciellt lämpade för 
ändamålet är kristaller och vissa keramer. Det finns både naturliga och konstgjorda 
ämnen som fungerar piezoelektriskt. Piezoeffekten är även reversibel, vilket gör att en 
elektrisk impuls med en viss frekvens sätter materialet i svängning och genererar på 
så sätt en ljudvåg. Det piezoelektriska materialet kan alltså användas både som en 
sändare och mottagare, vilket är precis vad som utnyttjas vid ultraljudsmätningar. 

                                                      
6 StressTel (2003) Guide to Ultrasonic Inspection of Fasteners, StressTel rev. B 
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3.2.2 Vågtyper 
Det finns två former av vågtyper vid mätning av förspänningskraft med ultraljud; 
longitudinella och transversella. För en longitudinell våg svänger punkterna i 
vågmediet i samma riktning som utbredningriktningen, dvs. skruvens centrumaxel. 
De transversella vågornas punkter svänger vinkelrätt mot utbredningsriktningen. 
Hastigheten i materialet skiljer sig kraftigt mellan de olika vågtyperna. För vanliga 
stålsorter är hastigheten med longitudinella vågor ca 5900 m/s och med transversella 
ca 3200 m/s. Vanligast för mätning av förspänningskraft är användning av 
longitudinella vågor. Detta beror delvis på att transversella vågor inte kan överföras 
med flytande kopplingsmedium, vilket är det vanligaste sättet att överföra ljudvågor 
mellan sensor och testobjekt.7 Mer om överföring av ljudvågor presenteras i avsnitt 
3.4.3.  
 
3.2.3 Låga kontra höga frekvenser 
Frekvensens storlek påverkar överföringen av ljudvågarna genom två parametrar, 
bandvidd och absorption. Bandvidden anger hur mycket ljudvågen kommer att 
spridas ut över en viss sträcka. En ökning av frekvensen gör att bandvidden minskar 
vilket medför att vågen blir mer fokuserad. Därmed är en högre frekvens att föredra 
då störningar minimeras genom att en mindre del av vågen studsar mot skruvens sidor 
vilket bidrar till störningar i signalen. Samtidigt som frekvensen ökar kommer  även 
absorptionen av ljudvågen öka i materialet. Att absorptionen ökar innebär att energin 
från ljudvågen kommer att stanna kvar i materialet istället för att reflekteras tillbaka 
mot sensorn.8  
 
3.2.4 Akustisk impedans 
Ljud färdas genom material under påverkan av ljudtryck. Med ljudtryck menas de 
små variationerna runt det statiska atmosfärstrycket som uppfattas som ljud. Den 
akustiska impedansen definieras som ljudtryck per partikelvolymshastighet dvs. hur 
svårt det är för partiklarna (volymselementen) att röra sig. Den akustiska impedansen 
(Z) för ett material definieras som produkten av materialets densitet och akustisk 
hastighet. Det är skillnaden i akustisk impedans mellan olika material som avgör hur 
stor del av ljudvågen som reflekteras och hur stor del som transmitteras.9 
 

                                                      
7 Hartmann G. (2007) Potentials and Limitations of Ultrasonic Clamp load Testing, SAE 
International 
8 StressTel (2003) Guide to Ultrasonic Inspection of Fasteners, StressTel rev. B 
9 http://www.ndt-ed.org/, 2008-10-15 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosf%C3%A4rstryck&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljud
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3.2.5 Dämpning 
När ljud färdas genom ett medium, minskar dess intensitet med avståndet dvs. 
amplituden hos ultraljudvågen minskar och påverkar därmed kvaliteten på signalen 
som reflekteras tillbaka. Denna försvagning är resultatet av spridning och absorption 
av ljudvågen. Den samlade effekten av spridning och absorption kallas dämpning. 
Förhållandet uttrycks enligt följande samband: 
 

)1.3(flDämpning d ⋅⋅=α
 
Dämpningskoefficienten vid 5 MHz för några olika material visas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1: Dämpning för olika material10 

Material Dämpning [dB/mm] 
PVC 1,12 
PMMA 0,64 
Polystyren 0,18 
ABS 1,11 
Nylon 1,60 
Vatten 0,0055 
Kromstål 0,1 
 
 

                                                      
10 E.A.Ginzel & R.K.Ginzel (1994) Ultrasonic properties of a new low attenuation dry 
couplant elastomer, Ginzel Brothers & Associates Ltd. 
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3.3 Hantering av mätsignaler 

3.3.1 Mätmetod 
Hanteringen av de elektriska signalerna kan göras på två olika sätt, dels genom 
”impuls-eko”- eller dels genom ”eko-eko”-metoden. Med impuls-eko-metoden mäts 
tiden från det att en elektrisk impuls skickas ut, omvandlas till en ljudvåg och sedan 
tillbaka till en elektrisk impuls igen. Detta innebär att hänsyn måste tas till 
fördröjning i mätutrustning, kabel, sensor och det kopplingsmedium som används för 
att fylla luftspalten mellan sensorn och skruvskallen. Fördröjningen i de tre 
förstnämnda kan anses vara stabila, medan fördröjningen i kopplingsmediet är 
betydligt svårare att förutsäga eftersom spaltens höjd bl.a. beror på vilket tryck som 
sensorn trycks mot skruvskallen med. 
Eko-eko-metoden tar bort inverkan från fördröjningar i kringutrustningen genom att 
jämföra flera ekon med varandra. Genom att lägga ekona på varandra kan istället 
perioden mätas, vilket gör att enbart tiden för ljudvågen genom skruven mäts. 
Metoden kräver att signalerna som ska jämföras är likvärdiga vilket också gör att 
kontaktförhållandena mellan skruvskallen och sensorn måste vara goda. Detta gör att 
eko-eko-metoden inte är lika flexibel som impuls-eko-metoden. För en schematisk 
skiss över hur de olika mätmetoderna fungerar, se figur 3.1. 
 

 
Figur 3.1: ”Impuls-eko”- och ”eko-eko”-metoden 11 

 

                                                      
11 Hartmann G. (2007) Potentials and Limitations of Ultrasonic Clamp load Testing, SAE 
International 
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3.3.2 Vågform 
Vågorna som genereras av de piezoelektriska kristallerna har olika utseende beroende 
på kristallernas olika egenskaper såsom uppbyggnad och material. Det finns 
framförallt två olika vågformer som används när ultraljud används som tjockleks- 
eller längdmätning. Vilken vågform som är att föredra beror på vilken mätmetod och 
hur avancerad mätutrustning som används. De enklaste mätutrustningarna såsom 
Olympus 35, som ofta mäter ”impuls-eko” och där längdmätningen baseras på en 
punkt i kurvan, till exempel den högsta punkten i kurvans första topp, är en enkel 
kurva som visas i figur 3.2 att föredra. Detta då risken att mätinstrumentet ska byta 
mätpunkt mellan två olika punkter på kurvan minimeras då det finns få men tydliga 
max- och minvärden på kurvan.  

 
Figur 3.2: Vågform genererad av sensor M112, 10 MHz 

 
När ett mer avancerade mätinstrument används, såsom den av Fraunhofer utvecklade 
mätutrustningen som beskrivs närmare i kapitel 4, är det mer fördelaktigt att använda 
sig av en mer symmetrisk kurva, se figur 3.3. Detta då denna mätutrustning använder 
sig av ”eko-eko”metoden samt att den istället för att bara mäta en punkt på kurvan 
jämför hela vågen från de två ekorna med varandra och får på det sättet ett mer 
tillförlitligt resultat. 

 
Figur 3.3: Vågform genererad av sensor från Krautkramer, 10 MHz 
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3.4 Påverkande faktorer 

När ultraljud används för att bestämma skruvens längd eller längdförändring finns det 
ett antal faktorer som påverkar mätningar. Dessa är: 
 

• Ultraljudssensorns diameter 
• Kopplingsmedium 
• Förbandets utseende 
• Skruvens mätytor avseende plan- och jämnhet 
• Skruvens temperatur 
• Variation av skruv- och klämlängd 
 

3.4.1 Ultraljudssensorns diameter 
Diametern på sensorn inverkar på förmågan att rikta ljudvågen. I princip gäller att en 
större diameter gör det lättare att rikta ljudvågen . Det är önskvärt att ha en så riktad 
ljudvåg som möjligt eftersom vågen då kan riktas mot skruvens ände och därmed 
minska störningarna från reflektioner från gängor och skruvstam. Det som begränsar 
storleken på diametern är storleken på skruvskallen. En sensor med stor diameter 
överför dessutom ljud bättre än en sensor med liten diameter.12 
 
3.4.2 Kopplingsmedium 
Ljudvågorna överförs dåligt genom luften jämfört genom fasta material, vilket gör att 
mätningarna måste ske så nära objektet som möjligt. En metod för att åstadkomma en 
luftfri spalt mellan sensorn och skruven är att använda något flytande medium, 
vanligtvis glycerin, som fyller igen spalten. Denna metod används oftast då mätningar 
utförs manuellt före och efter att skruven har dragits åt. I sammanhang där ultraljud 
ska styra åtdragningen används i förekommande fall inte denna metod då det inte är 
önskvärt under produktionsförhållanden. I dessa fall kan olika typer av membran 
användas, vanligtvis utav olika silikongummi, för att säkerställa god överföring av 
ultraljudsvågorna. Materialets främsta egenskap är att ha en så låg 
dämpningskoefficient som möjligt för att överföra ultraljudsvågorna.  
 
3.4.3 Förbandets utseende 
Ytorna som ska klämmas ihop måste vara plana och parallella för att få ett tydligt 
eko. Detta eftersom skruven annars kan utsättas för böjning vid åtdragningen, vilket 
leder till att ljudvågen efter reflektion kan missa mottagaren. Om signalen ändå når 
fram kan denna vara felaktig p.g.a. att den har reflekterats inne i skruven flera gånger 
och därmed tagit en längre väg än vad den verkliga förlängningen representerar. 
Dessa krav bör vara uppfyllda i alla typer av skruvförband för att belasta skruven på 
ett funktionsriktigt sätt, men är speciellt viktigt då ultraljudsmätningar förekommer.13 
 

                                                      
12 StressTel (2003) Guide to Ultrasonic Inspection of Fasteners, StressTel rev. B 
13 Norbar USA Inc. (2007) USM-3 Ultrasonic Bolt Meter, Operation and reference manual 
2.0 
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3.4.4 Skruvens mätytor avseende plan- och jämnhet 
För att utföra mätningar på skruvar måste några olika förhållanden beaktas. Den yta 
som mätsensorn ska ha kontakt med samt den som ljudvågen reflekteras mot måste 
vara plan och utan upphöjda märkningar såsom hållfasthetsklassningar eller 
skruvtillverkarens namn mm. Detta för att säkerställa att mätningarna blir exakta och 
genomförbara. Ytornas ojämnheter bör, vid ultraljudsmätningar, maximalt vara 1,6 
µm för att få bästa resultat.14 
 
3.4.5 Skruvens temperatur 
Temperaturen inverkar också på mätresultaten. Temperaturändringar medför inte bara 
att skruvens längd ändras, även ljudhastigheten i materialet är direkt beroende av 
temperaturen. Ljudhastigheten för solida isotropiska material kan uttryckas enligt 
följande samband: 
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Eftersom både elasticitetsmodul, skjuvmodul och densitet är temperaturberoende 
parametrar gäller detsamma för ljudhastigheten. En temperaturökning kommer att ge 
lägre elasticitetsmodul, skjuvmodul och densitet, vilket gör att det är svårt att 
förutsäga om ljudhastigheten kommer att öka eller minska vid förhöjd temperatur. 
Samtidigt är respektive egenskapers temperaturberoende linjärt endast inom vissa 
gränser. Vid höga temperaturer kommer t.ex. elasticitetsmodulen att avta snabbare. 
Temperaturskillnader förekommer i produktionssammanhang exempelvis då skruvar 
flyttas mellan kallförråd till uppvärmda utrymmen. Temperaturen kommer även att 
ändras under åtdragningsförloppet p.g.a. friktionens inverkan. Hur mycket 
temperaturen ändras beror bl.a. på under vilken tid som skruven dras åt. Ett så kort 
åtdragningsförlopp som möjligt är önskvärt för att värmegenereringen som uppstår i 
kontaktytorna mellan skruv och gods inte ska hinna spridas till skruvens centrum 
under mätningarna, samtidigt bidrar ett snabbt åtdragningsförlopp till en större 
värmegenerering.  
För att visa skillnaden mellan den verkliga förlängningen och den som kan utläsas 
med ultraljudsmätningar har tester genomförts på Nedschroef Techno Centre, 
Helmond, Holland. I försöket användes 5 st M16x140 som mättes med mikrometer 
och ultraljudsutrustning vid 5°C, 24°C och 54°C. Medellängden vid 24°C uppmättes 
med mikrometer till 153,598 mm och med ultraljud till 153,59 mm. Resultatet av 
försöket visar att lutningen i grafen, se figur 3.4, är ungefär 8 gånger större för 
ultraljudsmätningar jämfört med den verkliga längdförändringen. Detta visar tydligt 
på att temperaturen påverkar längdmätningar med ultraljud. Det linjära förhållandet 
gör det möjligt att kompensera för felet om skruvens temperatur mäts innan 
åtdragning börjar. Utrustningarna som kommer att testas använder sig inte av detta, 

                                                      
14 StressTel (2003) Guide to Ultrasonic Inspection of Fasteners, StressTel rev. B 
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utan där förutsätts det att skruvarna har rätt temperatur vid montering och samma 
temperatur under hela monteringsförloppet.  

α = 11.7·10-6 / °C

α = 92.4·10-6 / °C
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Figur 3.4: Resultat av undersökning av ultraljudets temperaturberoende 

 
För temperaturändringar inuti skruven under åtdragning är det emellertid svårt att 
kompensera för, då dessa är svåra att mäta. 
 
3.4.6 Variation av skruv- och klämlängd 
Innan åtdragning mäts skruvens längd. Detta möjliggör kontroll av att rätt skruv 
används då den tillåtna variationen av skruvens ursprungslängd kan bestämmas. Detta 
gör att ultraljudsmetoden blir säkrare än andra metoder då en möjlig felkälla inom 
monteringen reduceras. Däremot kan en ultraljudstyrd skruvdragare liksom andra 
skruvdragare inte upptäcka om en variation i klämlängden förekommer. Skulle en 
variation av klämlängden förekomma, kommer detta att påverka mätresultaten, 
beroende på att längden av den delen av skruven som sträcks ändras och därmed 
skruvens styvhet. I bilaga A redovisas ett räkneexempel som visar på hur en differens 
i klämlängden påverkar den resulterande förspänningskraften. Som exempel har 
skruvförbandet som håller fast svänghjulskåpan använts. Resultatet av de beräkningar 
visar att en längdändring av klämlängden på ±0,5 mm ger en ändring av 
förspänningskraften på ungefär ±0,2 kN vilket med den förväntade 
förspänningskraften på 50 kN ger ett fel på ca 0,4 %.  
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3.5 Akusto-elastisk effekt 

När en skruv dras åt och spänningen i den ökar, minskar ljudhastigheten. Detta leder 
till att både ändringen av ljudhastigheten och längdförändringen av skruven då 
skruven sträcks bidrar till ändring av den tid det tar för ljudvågen att färdas genom 
skruven. Konsekvensen blir att den, av en ultraljudsutrustning, uppmätta 
förlängningen blir större än vad den i verkligheten är. Detta fenomen kallas för den 
akusto-elastiska effekten.  I de fall som det behövs kompenseras för detta fenomen är 
när förspänningskraften i ett förband ska mätas och skruvens styvhet är uttryckt i 
kN/mm. En speciell enhet har därför införts för den fiktiva förlängningen, vilken 
benämns US-mm (Ultra Sonic-mm). 
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Den akusto-elastiska konstanten ligger mellan 3-4 för stål. Värdet kan variera bl.a. 
beroende på vilka legeringsämnen som används. Denna konstant gäller då skruven 
töjs elastiskt. Om skruven töjs så att plasticering uppstår kommer ljudhastigheten att 
börja öka igen för att till slut återgå till ursprungshastigheten. För övrigt gäller även 
att ljudhastigheten till största delen ändras om skruven belastas i samma riktning som 
ljudvågen färdas. Torsionsspänningar har i undersökningar visat sig ge försumbar 
inverkan på resultaten.15 
Då den akusto-elastiska effekten kan variera mellan olika skruvar, måste konstanten 
för den aktuella skruven tas fram med hjälp av tester för att få tillförlitliga resultat i 
mätningarna. Som ett test för att se hur den akusto-elastiska effekten varierar har tio 
M12x100 Nedsonic-skruvar dragits åt i en testrigg. I testriggen är det möjligt att mäta 
skruven manuellt med en mikrometer vilket är en nödvändighet för att det ska vara 
möjligt att räkna ut den aktuella akusto-elastiska konstanten. 
Skruvarna har dragits med en moment-vinkeldragning, detta för att få ett repeterbart 
åtdragningsförlopp, med minimal inverkan av felfaktorer såsom 
friktionskoefficienten. Dragningen startade med ett startmoment på 30 Nm och 
därefter drogs skruven med en vinkel på 150° i steg om 15º. Efter varje dragning mäts 
skruvens längd med både en ultraljudsutrustning och mikrometer. Den akusto-
elastiska konstanten fås sedan fram enligt formel 3.7. 
 

                                                      
15 http://www.izfp.fraunhofer.de/fue/portal/onlinebestimmung.html, 2008-06-01 



Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion 

28 

( )7.3.
l

l
konstelastiskakusto US

∆
∆

=−

 
Resultatet från testerna visar på en rätt stor spridning av den akusto-elastiska effekten 
i början på dragningarna. Spridningen minskar sedan allt eftersom skruvarna dras åt. 
Resultatet visar också tydligt att den akusto-elastiska effekten avtar när skruven träder 
in i det plastiska området, dvs. när lutningen på kurvan i moment-vinkeldiagrammet 
börjar avta. Moment-vinkeldiagram från åtdragningarna visas i figur 3.5 och den 
akusto-elastiska effekten från samma åtdragningar redovisas i figur 3.6. 
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Figur 3.5: Moment-vinkeldiagram 
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Figur 3.6: Akusto-elastisk konstant 
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4 Testutrustning 
I detta kapitel presenteras den utrustning i form av skruvdragare, hylsa samt skruvar 
som kommer att användas för tester av ultraljudstekniken.  

4.1 Nedsonic 

För att undersöka ultraljudsteknikens potential som styrande parameter vid åtdragning 
av skruvförband lånas en utrustning från skruvtillverkaren Nedschroef. Utrustningen 
har utvecklats av Fraunhofer Institut Zerstörungsfrei Prüfverfahren i Tyskland i 
samarbete med Nedschroef samt EST, Elektronische Schraub- und 
Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG. Utrustningen består av en luftdriven 
pulsmaskin som har utrustats med en speciell hylsa med en inbyggd ultraljudssensor. 
Sensorn är fjäderbelastad och ledad med två kardankopplingar för att säkerställa 
kontakt mot skruvskallen även då hylsan snedställs. På sensorn finns även ett 
membran av silikongummi fäst för att överföra signalerna mellan sensorn och 
skruvskallen. Sensorn är fastmonterad i hylsan vilket gör att den roterar med samma 
varvtal som hylsan. Detta gör att signalen från ultraljudssensorn måste överföras 
trådlöst från hylsan till den stillastående skruvdragaren. Signalen överförs via 
induktion för att minimera störningar i signalen. Signalen behandlas i en dator med 
programvaran UBTC, Ultrasonic Bolt Tightening Control, se kapitel 4.1.2. En 
schematisk skiss av testutrustningen visas i figur 4.1. Den luftdrivna pulsdragaren 
från Yokota är ursprungligen kopplad till en styrenhet med beteckningen YETC-200 
som kan kontrollera åtdragningsmomentet. Skruvdragarens momentområde är 
anpassat för M12-skruvar och har ett maxmoment på 140 Nm vid ett lufttryck på 0,6 
MPa. Skruvdragaren har en tvåstegsreglering inbyggd i avtryckaren, som gör det 
möjligt att reglera varvtalet. Avstängningen av lufttrycket sker genom att styrenheten 
skickar ut en signal till en magnetventil som stänger av luftflödet till skruvdragaren. 
Styrenheten har även ett antal ingångar, som gör det möjligt att styra ventilen från en 
extern signal. Detta utnyttjas med programvaran UBTC, som vid en bestämd 
förlängning kan skicka ut en signal till styrenheten som direkt kontrollerar elventilen.  
För att bestämma styvheten för det valda förbandet utförs tester i 
dragprovningsutrustning med skruvarna som används, material från den gängade 
delen och med den klämlängd som är aktuell. Dragprovningsmaskinen ställs in på en 
slutlig kraft som ska uppnås och under tiden som skruven töjs, mäts och lagras tiden 
det tar för ljudet att färdas fram och tillbaka med samma programvara som används 
för att styra åtdragningen. Styvheten kan därmed uttryckas i kN/ns. 
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Figur 4.1: Principskiss av Nedsonicutrustningen 

4.2 UBTC – Ultrasonic Bolt Tightening Control 

Mjukvaran som används för styrningen av åtdragningen samt två kretskort där bl.a. 
ultraljudsignalen behandlas är utvecklat av Fraunhofer Institut Zerstörungfrei 
Prüfverfahren, IZFP. 
Den förlängning som under åtdragning kontinuerligt mäts med ultraljudssensorn 
registreras i programmet uttryckt i nanosekunder. Det som avses med förlängning i 
sammanhang som rör denna utrustning är den tid det tar för en ljudvåg att färdas från 
skruvskalle – skruvände – skruvskalle. Denna tid brukar benämnas ”TOF” efter 
engelskans time of flight. För att beräkna längden på skruven måste alltså tiden delas 
med två först. Ett tröskelvärde ställs in för hur mycket längre tid det ska ta för ljudet 
att färdas fram och tillbaka jämfört med den ursprungliga tiden. När detta värde har 
uppnåtts avbryts åtdragningen. 
I programvaran finns en mängd olika parametrar och fönster som gör det möjligt att 
ställa in bl.a. signalstyrka och vilka ekon som mätningarna ska ske mellan. De 
viktigaste inställningar samt vad dessa gör för skillnad i åtdragningarna redovisas i 
kapitel 4.2.1 till 4.2.5. 
 
4.2.1 Monitoring Local Time-Of-Flight Measurements 
Dialogrutan ”Monitoring Local Time-Of-Flight Measurements” används för att 
påbörja åtdragningssekvensen. Genom att trycka på knappen ”Acquire” påbörjas 
sekvensen med att först göra ett antal kontrollmätningar som visar om signalerna 
ligger inom det mätbara området. Om dessa mätningar är godkända kan 
dragningssekvensen påbörjas. Om inte mätningarna blir godkända, t.ex. om 
amplituden för signalen är för hög, kommer sekvensen att avbrytas. I denna ruta ställs 
målvärdet för förlängningen av skruven in. Förlängningen kan ställas in antingen 
relativt ursprungslängden eller som ett absolut värde. Samtliga åtdragningar som 
kommer att utföras kommer att styras med en absolut förlängning av skruven. Efter 
avslutad ådragningssekvens visas även ett diagram med förlängning på y-axeln och 
antal sampel på x-axeln, se figur 4.2. I samma diagram kan även en kurva över 
moment läggas in om en sådan givare finns på skruvdragaren. Förlängningen visas i 
grönt och momentet i blått. Den horisontella gröna linjen visar nollnivån för tiden det 
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tar för ljudet att färdas fram och tillbaka i skruven och den röda linjen målvärdet för 
tiden i åtdraget tillstånd. 
 

 
Figur 4.2: Monitoring Local Time-Of-Flight Measurements 

 
4.2.2 Select Data Acquisition and Transfer Intervals 
I denna dialogruta utförs mätningar av skruven i stillastående tillstånd. Resultatet 
visas i form av ekona från ultraljudet genom skruven och presenteras grafiskt. På x-
axeln visas antal sampel, där 80 sampel motsvarar 1 µs. En förskjutning av fönstret 
kan ställas in som tar bort excitationspulsen, vilken är den puls som aldrig går in i 
skruven utan bildas av reflektionen mot skruvskallen. Denna förskjutning visas 
emellertid inte på x-axeln utan skalan börjar alltid på 0. På y-axeln visas ekonas 
amplitud. Den maximalt tillåtna amplituden är 40000. Skulle signalen vara starkare 
och amplituden överstiger 40000 kapas ekot av och blir därmed omätbart. 
I rutan ”Frame” ställs de sökområden in, både bredden och placering av dem, som 
programvaran sedan söker inom för att hitta ekon. 
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Figur 4.3: Select Data Acquisition and Transfer Intervals 

 
4.2.3 Basic Data Acquisition Parameter 
Signalstyrkan som mäts i decibel ställs in i denna dialogruta. Här definieras också hur 
stor förskjutningen samt hur brett fönstret som ses i föregående dialogruta ska vara. 
Den tredje inställningen som utförs i dialogrutan är av hur många längdmätningar ett 
medelvärde ska bildas som sedan används när programvaran ska avgöra skruvens 
faktiska längd. Ett högt värde ger en hög säkerhet gentemot felmätningar, men ett 
högt värde gör att varje mätning tar längre tid vilket påverkar hur snabbt 
skruvdragaren stängs av när målvärdet på förlängningen har uppnåtts. 
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Figur 4.4: Basic Data Acquisition Parameter 

 
4.2.4 Bolt Tightening Control Parameter 
I detta fönster görs inställningar för start- och stoppvillkor. För startvillkoret finns två 
parametrar. Den första parametern bestämmer antalet kontrollmätningar som krävs 
för att starta åtdragningen. Den andra bestämmer det minsta tillåtna värdet på 
amplituden för ekona inom de uppsatta ramarna. Om amplituden av någon anledning 
försvagas under åtdragningen och understiger detta värde, kommer sekvensen att 
avbrytas.  
Det stoppvillkor som ställs in är endast det översta, vilket bestämmer det minsta antal 
godkända mätningar med rätt förlängning som krävs för att stoppa 
åtdragningssekvensen. De två andra har redan ställts under ”Monitoring Local Time-
Of-Flight Measurements”. 
Under ”Air Pressure Settings” kan den pneumatiska skruvdragaren ställas in för att ha 
ett lågt tryck då skruven äntras i godset för att ökas till den maximala då en viss 
procentuell förlängning har uppnåtts. 
 



Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion 

34 

 

 
Figur 4.5: Bolt Tightening Control Parameter 

 
4.2.5 Analog TOF Output Configuration 
Här görs de inställningar som bestämmer hur den analoga utsignalen mellan 0-10 volt 
ska mappas. Först väljs om mappningen av färdtiden ska göras relativt eller i absolut i 
förhållande till skruvens längd. Här används absolut mappning genomgående för de 
framtida testerna. För att göra inställningen av de två mappningspunkterna krävs att 
skruven längd före och efter åtdragning är känd. I punkt 1 anges värdet för skruvens 
ursprungliga längd eller något lägre, för att ta hänsyn till toleranser för skruvens 
längd. För den skruv som kommer att användas i senare tester med en total 
skruvlängd på omkring 110 mm ger detta tiden 37,4 ns. För att rymma eventuella 
avvikelser sätts tiden till 37,3 µs med en utspänning på 0 volt. I punkt 2 sätts värdet 
för tiden till 37,8 µs, dvs. 500 ns mer än den ursprungliga tiden samtidigt som 
spänningen ut ges ett värde på 10 volt. Detta ger att varje volt kommer att motsvara 
50 ns. 
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Figur 4.6: Analog TOF Output Configuration 
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4.3 Atlas Copco Tools 

Då Scanias intresse ligger i elektriska skruvdragare då dessa ger bättre arbetsmiljö 
och flertalet av de skruvdragare som idag används vid Scanias motormontering är just 
elektriska kommer tester att utföras med elektriska dragare 
För att möjliggöra dessa tester bistår Atlas Copco Tools utvecklingsavdelning med en 
demoutrustning som innehåller en spindel samt styrenheten PowerMACS för styrning 
av spindeln. För att överföra signalen mellan den roterande till den stillastående delen 
av skruvdragaren lånas även en släpringskoppling. 
 
4.3.1 PowerMACS 
PowerMACS är den styrenhet som används för att styra QMX-spindlar och används 
oftast för momentdragning, moment- och vinkeldragning eller sträckgränsdragning. 
Den har även en analog ingång som kan hantera en signal mellan 0 och 10 volt. 
Denna signal omvandlas till en digital signal som sedan kan används som styrande 
parameter. Enheten har en nätverksanslutning för kommunikation mellan enheten och 
en PC. Enheten har även en inbyggd PLC som också kan användas för att 
programmera valfria logiksekvenser.16 
 

 
Figur 4.7: PowerMACS (Foto: Atlas Copco) 

4.3.2 WinTC 
WinTC är det användargränssnitt som används för att programmera samtliga 
åtdragningsparametrar såsom exempelvis spindelhastighet, ramp för spindelhastighet, 
åtdragningsmoment och vinkeldragning för spindeln mm. Programmet kan även 
användas för att visualisera gjorda åtdragningar i form av grafiska resultat där 

                                                      
16 http://www.atlascopco.com, 2008-10-23 
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exempelvis moment och vinkel visas mot tiden för gjord åtdragning. Signalen som 
skickas ut från Fraunhofer-styrenheten och som omvandlas till en digital signal i 
PowerMACS kan i programmet skalas till att motsvara volt/nanosekund. Om signalen 
som styr åtdragningen skulle förloras innan sekvensen är slutförd finns en inställning 
som begränsar momentet och som då avslutar dragningen. 
 
4.3.3 QMX 
QMX-spindeln består av en borstlös likströmsmotor med ett momentområde från 30-
150 Nm. Den har inbyggd givare för moment- och vinkelmätning. Spindeln används 
vanligen i fasta installationer där reaktionsmomentet från åtdragningen tas upp av en 
fast konstruktion. I det aktuella fallet kommer spindeln att förses med ett handtag och 
hängas upp i ett balansblock då åtdragningarna ska göras. Reaktionsmomentet tas 
därmed upp av operatören. Noggrannheten för QMX-dragaren är ± 2,5 % för 
momentstyrning.17 
 

 
Figur 4.8 QMX-spindel (Foto: Atlas Copco) 

 
4.3.4 Släpringskoppling 
För att överföra den elektriska signalen från den roterande hylsan till styrenheten från 
Fraunhoferinstitutet, krävs någon form av koppling. I det aktuella fallet används en 
släpringskoppling. Släpringskopplingen fungerar genom att signalen från sensorn leds 
in i en cylinder. Runt cylindern ligger två band som fungerar som strömavtagare.  

                                                      
17 http://www.atlascopco.com, 2008-10-23 



Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion 

38 

4.4 Egenutvecklad hylsa 

För att ha möjligheten att koppla ihop de båda ultraljudsstyrenheterna med 
åtdragningsutrustningen från Atlas Copco konstrueras och tillverkas en hylsa med en 
inbyggd ultraljudssensor. Författarna hoppas även att den egenkonstruerade hylsan 
ska ge en ökad förståelse för tekniken och de problem som finns med 
signalöverföringen från skruv till styrenhet. 
Den egenkonstruerade hylsan kommer också att göra det möjligt att koppla både en 
elektrisk och en pneumatisk skruvdragare till styrenheten från Fraunhoferinstitutet 
och därmed ha möjligheten att utföra jämförande prov på noggrannheten mellan de 
olika skruvdragarna. 
 
4.4.1 Konstruktion av hylsa 
Då mätning av skruvens längd ska ske kontinuerligt under dragning, krävs det att en 
hylsa konstrueras där en sensor sitter inbyggd. Som utgångsämne till hylsan kommer 
en 18 millimeters krafthylsa att användas. Krafthylsan är av lång modell, 78 
millimeter, för att få plats med utrustningen inuti. En förlängare måste också ingå i 
konstruktionen för att nå alla de skruvar som ska användas i försöken. Sensorn som 
sitter monterad i hylsan måste vara fjäderbelastad för att säkerställa att den ligger tätt 
mot skruvskallen. Dessutom måste den vara ledad för att ha möjligheten att följa 
eventuella snedställningar mellan skruvskalle och sensor. För att uppfylla detta har 
två lösningsförslag arbetats fram.  
 
Konstruktion A: Den första konstruktionen bygger på att innerringen från ett sfäriskt 
radialledlager demonteras från ytterringen. Innerringen kommer sedan att monteras 
inuti hylsan och fungera som led för ultraljudssensorn. Ledlagret kommer att hindras 
från att skjutas ut för långt genom att tre stoppskruvar gängas i hylsan. Då djupet på 
den sexkantiga delen av hylsan är för stort för att skruvskallens överdel ska nå in till 
sensorn då flänsen ligger an mot hylsan, måste hylsan först förkortas. 
Signalöverföringen från hylsa och förlängare till släpringskoppling kommer att ske 
genom att en kabel från sensorn leds upp genom förlängaren och in i isolatorn som 
sitter monterad längst upp i förlängaren. På kabeln sitter en mässingscylinder 
fastlödd. I isolatorn trycks sedan mässingscylindern mot släpringskontaktens 
fjäderbelastade stift. För konstruktion A, se figur 4.9.  
 

 
Figur 4.9: Konstruktion A 
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Konstruktion B: Det andra konstruktionsförslaget har istället för inneringen från ett 
sfäriskt radialledlager en hållare med en fläns. Hållaren sitter runt ultraljudssensorn 
och flänsen fungerar både som led och som stöd för fjädern. I konstruktion B, liksom 
i konstruktion A är hylsan förkortad och hela konstruktionen hindras från att skjutas 
ut för långt av tre stoppskruvar. Även signalöverföringen till släpringskontakten är 
tänkt att fungera på samma sätt som i konstruktion A. För konstruktion B, se figur 
4.10. 

 
Figur 4.10: Konstruktion B 

 
Vilken av konstruktion A eller B som kommer användas beror på vilken av dem som 
ger den mest stabila signalöverföringen och bäst anpassning av sensor mot 
skruvskalle. 
 
4.4.2 Val av fjäder 
En av de viktigaste komponenterna i konstruktionen är fjädern, Det är fjädern som 
avgör hur väl konstruktionen klarar av att ta upp snedställningar. För att få fram en 
fjäder som ger en tillförlitlig kontakt mellan skruvskallen och sensorn kommer ett 
flertal olika fjädrar med olika dimensioner och styvheter att testas.  
 
4.4.3 Membran 
Flytande medium är inte önskvärt i produktion. Dels på grund av att det innebär ett 
extra moment i monteringen att applicera det på antingen skruven eller sensorn, dels 
kan det flytande mediet spridas till delar av motorn där det kan påverka till exempel 
friktionen i andra skruvförband. Därför kommer två olika fasta membran att provas.  
Det ena membranet, Aqualene, är utvecklat av Olympus. Membranet består av en 
elastomermatta. Mattan kan fås i olika tjocklekar och storleken på membranen 
anpassas efter behov. Den mattan som har använts i proven har en tjocklek på 0,9 
mm. Den akustiska impedansen för mattan är omkring 0,28 dB/mm vid 10 MHz. 
Det andra membranet som kommer att testas är utvecklat och marknadsförs av 
Sonemat. Membranet levereras som två flytande komponenter. Membranen gjuts 
sedan för att passa den enskildes behov. För att testa Sonemat göts ett flertal membran 
med en tjocklek på ca 1 mm.  Liksom Aqualene har Sonemats membran en låg 
akustisk impedans, ca 0,11 dB/mm, dvs. något bättre egenskaper än vad Aqualene 
har. 
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4.5 Nedsonic-skruvar 

För att minimera problem vid styrning av åtdragning med hjälp av ultraljud har 
Nedschroef tagit fram en typ av skruv, kallad Nedsonic. En skruv av denna typ skiljer 
sig på ett antal punkter jämfört med vanliga standardskruvar. Ytorna på skruvskalle 
och ände är utformade för att vara plana och parallella med varandra. 
Hållfasthetsmärkning och namn på skruvtillverkare är nedsänkta i skruvskallen 
istället för att vara upphöjda, detta för att inte hindra sensorn att få en bra kontakt med 
skruvskallen. Utformningen av skruvänden är gjord så att signalen i mitten reflekteras 
tillbaka mot sensorn medan övriga reflektioner, som kan vara en källa till störningar, 
inte når sensorn. Dessutom är minst halva skruvlängden gängad till skillnad mot en 
vanlig skruv som inte har någon nedre gräns för hur stor del som måste vara gängad. 
Genom att minst halva längden är gängad absorberas många av de störande signaler 
som reflekteras från den icke-plana delen av skruvänden då de kommer att studsa ett 
flertal gånger inuti skruven. Utseendet av en Nedsonic-skruv visas i figur 4.11. 
 

 
Figur 4.11: Nedsonic-skruvens design (Illustration: Nedschroef) 

4.6 Kontrollmetoder 

För verifiering av åtdragningarna med den elektriska och pneumatiska 
åtdragningsutrustningen kommer mikrometer och ultraljudsutrustningen från 
Olympus att användas. Nedan följer en kort presentation av deras prestanda och 
noggrannhet. 
 
4.6.1 Mikrometer 
Den mikrometer som används i tester har ett mätintervall på mellan 100-125 mm. Det 
maximalt tillåtna felet är ± 6 µm18. Med den i kapitel 5 beräknade styvheten på 183,5 
kN/mm ger detta ett fel på ± 1,1 kN. Då mätning av skruven utförs både i odraget och 
åtdraget tillstånd blir det maximala felet som mikrometern kan visa ± 2,2 kN dvs. ± 
4,4 % . Även om mikrometern inte kan ge ett absolut värde på förlängningen av 
skruven kan den ändå användas för att undersöka repeterbarheten av åtdragningarna. 

                                                      
18 http://katalog.toolstore.se/webspeed/external/artinfo.p?bolagid=V15&artnr=95420105, 
2008-10-09 



Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion 

41 

4.6.2 Olympus 35 
Mätutrustningen från Olympus är tänkt att användas för mätning av tjocklek för olika 
material men kan mycket väl användas för att mäta förlängningen av skruvar. 
Mätaren kan ställas in i tre olika mätlägen beroende på vilket sätt mätningarna utförs 
på och vilken noggrannhet som eftersträvas.  
 

• Mode 1: Den enklaste metoden mäter mellan excitationspulsen till det första 
ekot från mätobjektet och är den metod som används mest och för generella 
tjockleksmätningar. Metoden kan endast användas tillsammans med flytande 
kontaktmedium där sensorn har direktkontakt med mätobjektet. Den 
uppskattade noggrannheten med metoden är ± 0,1 mm. 

 
• Mode 2: Mäter mellan ekot från kontaktmediet och till baksidan av 

mätobjektet. Används då sensorn inte har direktkontakt med objektet, 
exempelvis då ett fast kopplingsmedium överför signalen. Om metoden 
används med flytande kopplingsmedium, exempelvis glycerin, fås samma 
resultat som med Mode 1 eftersom excitationspulsen och ekot från 
kopplingsmediumet i princip ligger på avstånd. Uppskattad noggrannhet är ± 
0,002 mm. 

 
• Mode 3: Mäter mellan två ekon från mätobjektet, dvs. ingen påverkan från 

kopplingsmedium. Metoden är den mest exakta men kräver också att 
materialet som ska mätas uppfyller vissa krav. Det främsta kravet är att 
materialet som ska mätas har en låg dämpningskoefficient samt en hög 
akustisk impedans. De flesta metaller kan mätas med metoden, vilket därmed 
inkluderar skruvar. Noggrannheten för metoden är ± 0,002 mm.19 

 
De mätningar som kommer att utföras i kapitel 5 görs med metoden Mode 3 för att få 
så noggranna resultat som möjligt. Mätningarna utförs i enheten µs, dvs. tiden det tar 
för ljudet att färdas fram och tillbaka i skruven. Eftersom upplösningen på 
instrumentet i detta läge endast är två decimaler kan förlängningen endast uttryckas i 
jämna tiotal nanosekunder. Med en avrundning på ± 10 ns kan detta översättas med 
den experimentellt bestämda styvheten på 0,151 kN/ns till ± 1,51 kN, detta ger med 
två mätningar en maximal osäkerhet på ± 3,02 kN dvs. 6,04 %. 

                                                      
19 http://www.olympus-ims.com, 2008-11-05 
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5  Tester 
I detta kapitel beskrivs alla tester som genomförts. Det som redovisas är 
förutsättningar, tillvägagångssätt och målet med testerna. Resultatet för testerna 
redovisas i kapitel 6. Gemensamt för alla tester är att Nedsonic-skruvar används 
uteslutande. 

5.1 Testförband 

Testerna med ultraljudsutrustningen kommer att utföras på Scanias utvecklingslinje 
där i genomsnitt en motor om dagen monteras. Komponenten som ska monteras är 
svänghjulskåpan, som fästs med 9 st. M12x100 med hållfasthetsklass 8.8, se figur 5.1. 
Anledningen till att svänghjulskåpan kommer att användas som testobjekt är att 
antalet skruvar som kan testas i varje förband är relativt många, än viktigare är att 
skruvarna har rätt dimension, dvs. M12 med en nyckelvidd på 18 mm som är 
detsamma som hylsan på den pneumatiska skruvdragaren som kommer att testas. 
Skruvarna, som monteras i motorblocket håller även fast en stålplåt som ligger som 
ett lock på de områden som inte täcks upp mellan blocket och kåpan. På stålplåten 
fästs även andra komponenter såsom t.ex. startmotor. Skruven har en oförlorbar 
bricka för att underlätta monteringen. Eftersom svänghjulskåpan är gjuten i 
aluminium är brickan även en förutsättning för att inte trycket på aluminiumgodset 
ska överstiga det tillåtna och för att inte orsaka skador i form av repor i godset när 
skruven dras åt. Med en friktionsberoende åtdragningsmetod ger även brickan en 
bättre uppskattning av friktionen då skruvskallen i stål glider mot stålbrickan och inte 
mot aluminiumgodset. Legeringen som används i kåpan är AlSi9Cu3Fe, som är en av 
de vanligaste legeringarna för pressgjutning. Materialets maximalt tillåtna 
hålplantryck är omkring 290 N/mm2 och draghållfastheten 240 N/mm2.20 
 

 
Figur 5.1: De nio skruvarna som håller svänghjulskåpan 

                                                      
20 Toth G. (2003) Standard STD165, utgåva 8 
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5.1.1 Beräkning av maximala spänningar i gods 
Delning mmP 75,1=  

Medeldiameter mmd 863,102 =  
Den bärande ytan på skruvskallens undersida har följande mått: 
 

mmd

mmd

i

y

13

17

=

=
   

vilket ger mm
dd

d iy
m 15

2
=

+
=  

 
Åtdragningsmomentet för skruvarna är 95 Nm och om den totala friktionen i 
förbandet varierar mellan 0,10 och 0,15 kan förspänningskraften beräknas med den 
förenklade ekvationen (2.3).  
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Den oförlorbara brickans yttre diameter är mmDy 5,27=  och hålet i 

svänghjulskåpan har diametern mmDi 5,14= . Utifrån detta kan hålplantrycket på 
aluminiumgodset beräknas enligt följande: 
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Detta ger en säkerhet på 2,2 mot det maximalt tillåtna hålplantrycket. 
 
5.1.2 Beräkning av maximala spänningar i skruv 
Med den tidigare beräknade maximala förspänningskraften som kan uppkomma vid 
momentstyrd dragning kan spänningen i skruven beräknas enligt följande: 
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Om friktionen är låg kommer skruven att töjas plastiskt eftersom sträckgränsen är 
omkring 640 N/mm2. Skruven ligger därmed på dess maximala kapacitetsutnyttjande 
under dessa förutsättningar. 
 
5.1.3 Kontroll av nuvarande förspänningskraft 
För att i fortsättningen uppnå samma förspänningskraft som tidigare men med 
längdändringen som styrande parameter görs en kontroll av vilken förspänningskraft 
som uppnås med den nuvarande momentstyrda dragningen. Innan skruvarna monteras 
mäts deras längd med Olympus 35, därefter dras de åt med 95 Nm med 
momentnyckel för att sedan åter mätas. Resultatet från detta redovisas i nedanstående 
tabell. För att räkna om mellan US-mm till mm används faktorn 3,5. 
 

Tabell 5.1: Längd före och efter åtdragning 

Skruv nr. 
Längd före  
åtdragning [mm] 

Längd efter  
åtdragning [US-mm] Längdändring ∆l [mm] 

1 106,64 107,62 0,280 
2 106,61 107,48 0,249 
3 106,66 107,67 0,289 
4 106,65 107,56 0,260 
5 106,58 107,50 0,263 
6 106,56 107,42 0,246 
7 106,62 107,44 0,234 
8 106,69 107,60 0,260 
9 106,54 107,44 0,257 

 
 
5.1.4 Beräkning av skruvens styvhet 
För att bestämma förspänningskraften i förbandet måste skruvens styvhet beräknas. 
Detta kräver att ytterligare geometriska förutsättningar om skruven och kåpan är 
kända. Som tidigare nämndes finns en stålplåt mellan kåpan och motorblocket, vars 
tjocklek är 8 mm. Klämlängden på svänghjulskåpan är 70 mm. Vidare tillkommer 
också brickans tjocklek, som är 4 mm. Detta ger en total klämlängd på 82 mm. 
Beräkningarna av skruvens styvhet utförs med hjälp av teorin presenterad i bilaga A, 
avsnitt 2.2.2. Elasticitetsmodulen för materialet är 210 GPa. 
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5.1.5 Beräkning av förspänningskraft 
Med skruvens totala styvhet beräknad samt de uppmätta längdändringarna i skruvarna 
kan förspänningskraften beräknas enligt följande: 
 

sF ClF ⋅∆= , vilket ger resultatet i tabell 5.2. 
 

Tabell 5.2: Förspänningskraft i skruvförbandet 

Skruv 
nr. 

Längd före  
åtdragning 
[mm] 

Längd efter  
åtdragning [US-
mm] 

Längdändring ∆l 
[mm] 

Klämkraft 
[kN] 

1 106,64 107,62 0,280 52,82 
2 106,61 107,48 0,249 46,89 
3 106,66 107,67 0,289 54,43 
4 106,65 107,56 0,260 49,04 
5 106,58 107,50 0,263 49,58 
6 106,56 107,42 0,246 46,35 
7 106,62 107,44 0,234 44,19 
8 106,69 107,60 0,260 49,04 
9 106,54 107,44 0,257 48,50 

Medelklämkraft [kN] 48,98 
 
 
5.1.6 Byte av skruv 
För närvarande finns inte den aktuella skruven i Nedsonic-utförande. Den skruv som i 
dagsläget kan levereras med rätt förutsättningar för ultraljudsmätningar är en 
flänsskruv med hållfasthetsklassen 10.9. Detta innebär bland annat att den tål högre 
belastningar men även att den också blir sprödare. Styvheten i skruven kommer inte 
att ändras mycket då geometrin i princip är densamma för flänsskruven. Måtten för 
flänsskruven framgår nedan: 
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Klämlängden blir i detta fall kortare eftersom brickan nu ersätts med flänsen på 
skruvskallen. Med samma beräkningsgång som för den ursprungliga skruven ger detta 
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nu en total styvhet för skruven på mmkNCs /5,183= . Styvheten beräknades denna 
gång med hjälp av ett program som gör samma beräkningssteg som de tidigare 
redovisade. Figuren nedan visar måtten för skruven samt resultatet av beräkningarna i 
programmet. 
 

 
Figur 5.2: Styvhet för M12x100, klämlängd 78,1 mm 

Styvheten i skruven, uttryckt i kN/ns är 0,151, detta baserat på de tidigare beskrivna 
tester, kapitel 4.1, som är utförda vid Nedschroef Techno Centre i Holland. 
Undersidan på skruvskallen lutar in mot skruvens centrum med en vinkel som har ett 
toleransintervall på 0,5° – 1,5°, se figur 5.3. 

 
Figur 5.3: Konvinkel för flänsskruv 

Denna geometri kommer att bidra till ett initialt högre tryck mot godset vid flänsens 
yttre periferi. Den minsta bärande ytan på skruvskallen har diametern 23,5 mm. Med 
en förspänningskraft på det eftersträvade 50 kN ger detta ett tryck på godset på 186,1 
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N/mm2, om ytorna ligger helt an mot varandra vilket är godkänt. Vad som däremot 
framkom då flänsskruven provmonterades mot en svänghjulskåpa var att betydande 
märken kunde upptäckas efter att skruven hade dragits åt och sedan lossats. För att 
undvika detta kommer därför en 4 mm tjock stålbricka att monteras mellan 
skruvskallen och godset. Detta innebär att klämlängden ökas, vilket leder till att en ny 
styvhet måste beräknas. Figur 5.4 visar skruvens beräknade styvhet. De 
experimentella tester som gjordes för att bestämma styvheten gav ett värde på 0,147 
kN/ns. 
 

 
Figur 5.4: Styvhet för M12x100, klämlängd 82,1 mm 
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5.2 Test av elektrisk åtdragningsutrustning 

Då en elektrisk åtdragningsutrustning inte tidigare har testats tillsammans med 
längdmätning av skruven som styrande parameter, kommer tyngdpunkten av alla 
tester ligga på QMX-dragaren tillsammans med den egenutvecklade 
hylskonstruktionen. Tester kommer att utföras i en testrigg såväl som på förbandet 
som svänghjulskåpan är monterat med. Anledningen till att använda testriggen är att 
ha möjligheten att mäta skruvens längdförändring med mikrometer. I vissa tester 
kommer även längförändringen att mätas med Olympus 35, detta för att ha 
möjligheten att jämföra värden mellan två olika ultraljudsutrustningar. 
 
5.2.1 Hylskonstruktion 
Det första test som kommer att utföras är en utvärdering om vilken infästning av 
sensorn i hylsan samt vilken fjäder som ska användas. 
 
5.2.2 Signalöverföring 
För att utvärdera hur väl signalöverföringen i den egentillverkade hylsan och 
styrningen av QMX-dragaren fungerar kommer ett test att utföras i testriggen. I detta 
test kommer glycerin att användas som kopplingsmedium då glycerinets dämpning av 
signalstyrkan är väsentligt lägre än de båda membranens. 
 
Testförutsättningar: 

• Antal skruvar:              10 st. 
• Totalt antal åtdragningar:          50 st. 
• Målvärde, förlängning:           330 ns 
• Spindelhastighet:             10 varv/min 

 
5.2.3 Membran 
I ett tredje test kommer membranen att testas under åtdragning. Varje membran 
kommer att testas under 25 åtdragningar. 
 
Testförutsättningar: 

• Antal skruvar:              10 st. 
• Totalt antal åtdragningar:          50 st. 
• Målvärde, förlängning:           330 ns 
• Spindelhastighet             50 och 10 varv/min 
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5.2.4 Flerstegsåtdragning 
Då spindelhastigheten under ett verkligt åtdragningsförlopp varierar kommer 
ytterligare ett test att utföras i testriggen. Dessa åtdragningar kommer att delas in i två 
steg, först startar åtdragningen med ett högt varvtal, när skruven sedan har förlängts 
till ett visst målvärde kommer hastigheten att minska till 10 varv/min. Detta för att se 
hur utrustningen fungerar under ett realistiskt åtdragningsförlopp.  
 
Testförutsättningar: 

• Antal skruvar:              10 st. 
• Totalt antal åtdragningar:          50 st. 
• Målvärde, förlängning med starthastighet   30 ns 
• Målvärde, förlängning:           330 ns 
• Starthastighet              60 – 100 varv/min 
• Sluthastighet              10 varv/min 

 
5.2.5 Kritisk hastighet 
En viktig del i en åtdragningsutrustning för att uppnå ekonomiskt lönsamma 
åtdragningar är att utrustningen klarar av snabba åtdragningsförlopp. Därför kommer 
den högsta tillförlitliga starthastighet att testas fram. 
 
Testförutsättningar: 

• Målvärde, förlängning med starthastighet   30 ns 
• Målvärde, förlängning:           330 ns 
• Starthastighet              60 varv/min -   
• Sluthastighet              10 varv/min 

 
5.2.6 Svänghjulskåpa 
Då testerna i testriggen är slutförda kommer QMX-dragaren att testas på 
svänghjulskåpan. Syftet med detta test är att fortsatt utvärdera hur användarvänlig 
skruvdragaren är och hur den fungerar i en mer produktionsliknande miljö. I detta test 
kommer endast fem av de nio skruvarna att dras. Detta för att få samma testunderlag 
som med den pneumatiska skruvdragaren som saknar förlängare, vilket gör att endast 
fem skruvar kan dras med den utrustningen. Som kontrollmetod av noggrannheten i 
åtdragningarna, kommer här enbart Olympus 35 att användas då det inte är möjligt att 
komma åt de båda ändarna på skruven när de är monterade för att mäta skruven 
manuellt med en mikrometer. Åtdragningen görs i två steg. 
 
Testförutsättningar: 

• Antal skruvar:              5 st. per kåpa 
• Antal kåpor:               10 st. 
• Målvärde, förlängning med starthastighet   30 ns 
• Målvärde, förlängning:           340 ns 
• Starthastighet              80 varv/min 
• Sluthastighet              10 varv/min  
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5.3 Test av pneumatisk åtdragningsutrustning 

Den pneumatiska skruvdragaren från Yokota kommer också att testas och utvärderas, 
dels för att undersöka hur väl en mer utvecklad prototyp fungerar och dels för att 
utvärdera hur väl prototypen av den elektriska skruvdragaren fungerar i jämförelse. 
Liksom QMX-dragaren kommer Yokota-dragaren att testas både i testriggen och på 
svänghjulskåpan. 
 
5.3.1 Testrigg 
För att öka förståelsen för utrustningen och för att mäta noggrannheten i 
åtdragningarna kommer Yokota-dragaren att först testas i testriggen. Skruvarnas 
förlängning kommer att mätas både med Olympus 35 och en mikrometer. 
 
Testförutsättningar: 

• Antal skruvar:              10 st. 
• Totalt antal åtdragningar:          50 st. 
• Målvärde, förlängning:           330 ns 

 
5.3.2 Svänghjulskåpa 
I testerna i svänghjulskåpan kommer endast fem skruvar per kåpa att dras med 
Yokota-dragaren då denna saknar en förlängare, vilket krävs för att komma åt alla nio 
skruvar. 

 
Testförutsättningar: 

• Antal skruvar:              5 st. per kåpa 
• Antal kåpor:              10 st. 
• Målvärde, förlängning:          340 ns 
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultat av alla de olika tester som utförts. Analyser av 
resultaten presenteras i kapitel 7.  

6.1 Test av elektrisk åtdragningsutrustning 

6.1.1 Hylskonstruktion 
Det största problemet med hylskonstruktionen var att få sensorn att följa skruvens 
rörelse. Den kombination av sensorhållare och fjäder som fungerade bäst var 
konstruktion B tillsammans med lite längre, mjukare fjäder. Hylskonstruktion A var 
betydligt sämre på att ta upp snedställningar från skruvskallen. Detta märktes främst 
genom att signalen förlorades oftare under åtdragningsförloppen. Fjädern som 
används i konstruktionen har en innerdiameter på 10,5 mm, tråddiameter på 0,9 mm 
och en obelastad längd på 60 mm. 
Testerna av de båda membranen visade på att det med båda membranen inte är några 
problem att få tydliga och mätbara ekon, då testerna utförs manuellt med en kabel 
från Fraunhofers styrenhet. Båda membranen är här testade med en signalstyrka på 40 
dB. Med membranet från Sonemat fås ett kraftigare eko vilket visar på en lägre 
dämpningskoefficient, se figur 6.1 och 6.2. Då membranen sätts in i hylsan kommer 
signalöverföringen via släpringskopplingen bidra till mer brus i signalen vilket gör att 
resultaten inte riktigt kommer att bli desamma, men detta test ger en god 
fingervisning om vilket membran som är bäst lämpat för användning i en 
åtdragningsutrustning. Innan beslut tas om vilket membran som är bäst lämpat att 
använda i en åtdragningsutrustning måste också tester av membranens slitstyrka att 
utföras. 
 

 
Figur 6.1: Eko med Sonemat 

 

 
Figur 6.2: Eko med Olympus 
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6.1.2 Signalöverföring 
Testerna av signalöverföring och robusthet av konstruktionen föll mycket väl ut. I 
tabell 6.1 redovisas medelvärdet av de tio skruvarnas respektive längdförändring och i 
tabell 6.2 redovisas den genomsnittliga förspänningskraften som uppnåddes i varje 
skruv. Mikrometern visade på att den genomsnittliga förspänningskraften blev 50,68 
kN vilket är ca 1,4 % från det eftersträvade målvärdet på 50 kN. För fullständiga 
tabeller, se bilaga D. 
 

Tabell 6.1: Genomsnittlig längdförändring i skruvarna 

  Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] Mikrometer [mm] 

Skruv TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF L0 L ∆L 
1 37385 37725 340 37054 37398 344 110,40 110,68 0,28 
2 37403 37741 338 36974 37310 336 110,46 110,73 0,27 
3 37396 37736 340 36954 37310 356 110,45 110,72 0,27 
4 37399 37737 338 36956 37316 360 110,43 110,71 0,28 
5 37369 37708 339 36930 37282 352 110,37 110,64 0,27 
6 37402 37741 339 37090 37422 332 110,45 110,74 0,29 
7 37421 37761 339 37110 37444 334 110,51 110,80 0,29 
8 37370 37708 338 37058 37390 332 110,35 110,63 0,28 
9 37411 37750 339 37098 37442 344 110,48 110,75 0,27 
10 37384 37724 340 37068 37418 350 110,41 110,67 0,26 

Medel 37394 37733 339 37029 37373 344 110,43 110,71 0,28 

 

Tabell 6.2: Genomsnittlig förspänningskraft i skruvarna 

Skruv Fraunhofer [kN] Olympus 35 [kN] Mikrometer [kN] 
1 51,31 51,94 51,75 
2 51,07 50,74 49,91 
3 51,34 53,76 50,28 
4 51,01 54,36 50,65 
5 51,13 53,15 49,54 
6 51,16 50,13 53,58 
7 51,25 50,43 53,21 
8 51,04 50,13 51,38 
9 51,25 51,94 48,81 

10 51,28 52,85 47,71 
Medel 51,18 51,94 50,68 
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6.1.3 Membran 
Med en stillastående hylsa uppvisar membranen mycket goda egenskaper med starka 
och tydliga ekon som resultat. Då hylsan snedställs uppkommer problem med 
kontakten mellan skruvskalle och sensor. Detta fick som följd att det i ett 
åtdragningsförlopp där hylsans snedställning varierar, misslyckades de allra flesta 
åtdragningsförsök eftersom den styrande signalen förlorades.  
 
6.1.4 Flerstegsåtdragning 
Åtdragningarna från flerstegsåtdragningarna visade alla förutom en på mycket goda 
slutresultat. I den åtdragningssekvens vars resultat avvek från de övriga blev 
förlängningen av skruven betydligt större än målvärdet. Problemet och orsaken till 
felet analyseras i kapitel 7.1. Åtdragningarna visade också tydligt att upplösningen 
som WinTC uppdateras med är alldeles för låg för att få en hög noggrannhet vid 
högre spindelhastigheter. Detta får som konsekvens att den satta förlängningen, vid 
vilken hastighetsbytet ska ske, överskrids kraftigt vid de högre spindelhastigheterna i 
testet. Även om uppdateringsfrekvensen skulle ökas kommer troligen ändå värdet för 
den första förlängningen att passeras, eftersom trögheten i systemet ändå kommer att 
påverka övergången till det lägre varvtalet. Då den totala förlängningen som uppnås i 
det andra steget fortfarande mäts från ursprungslängden blir slutresultatet mycket 
noggrant. Den uppnådda förspänningskraften, enligt mikrometern, låg för alla 
godkända åtdragningar inom ±1,84 kN dvs. ± 4 %. Varje skruv har här dragits fem 
gånger, alla gånger med olika starthastigheter, från 60 varv/min till 100 varv/min. 
Den genomsnittliga uppnådda förlängningen i varje skruv redovisas i tabell 6.3 och 
den genomsnittliga förspänningskraften i varje skruv redovisas i tabell 6.4. 
 

Tabell 6.3: Genomsnittlig längdförändring i skruvarna 

  Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] Mikrometer [mm] 

Skruv TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF L0 L ∆L 
1 37413 37752 338 37104 37442 338 110,51 110,78 0,28 
2 37438 37779 341 37130 37476 346 110,58 110,85 0,27 
3 37411 37750 339 37100 37440 340 110,50 110,77 0,27 
4 37398 37735 337 37084 37424 340 110,44 110,72 0,28 
5 37398 37736 339 37086 37430 344 110,44 110,72 0,28 
6 37419 37756 337 37110 37446 336 110,49 110,77 0,28 
7 37424 37762 338 37110 37458 348 110,53 110,80 0,27 
8 37382 37722 340 37070 37410 340 110,40 110,67 0,27 
9 37395 37733 339 37084 37442 358 110,43 110,74 0,31 

10 37399 37738 339 37090 37428 338 110,45 110,73 0,28 
Medel 37408 37746 339 37097 37440 343 110,48 110,76 0,28 
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Tabell 6.4: Genomsnittlig förspänningskraft i skruvarna 

Skruv Fraunhofer [kN] Olympus 35 [kN] Mikrometer [kN] 
1 51,10 51,04 51,01 
2 51,55 52,25 49,54 
3 51,19 51,34 49,54 
4 50,89 51,34 52,11 
5 51,13 51,94 51,75 
6 50,89 50,74 51,38 
7 51,01 52,55 49,54 
8 51,34 51,34 49,54 
9 51,16 54,06 56,15 

10 51,22 51,04 51,38 
Medel 51,15 51,76 51,20 
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6.1.5 Kritisk hastighet 
Testerna av den kritiska hastigheten visade på goda resultat med en starthastighet upp 
mot 140 varv/min. I hastigheter över 140 varv/min förekommer fel på mer än 
varannan åtdragning, se kap 7.1. Som synes i tabell 6.6 där den uppnådda 
förspänningskraften i respektive skruv redovisas, visar Fraunhofers styrenhet att den 
eftersträvade förspänningskraften är uppnådd fastän den i verkligheten är betydligt 
högre. I tabell 6.5 visas den, enligt respektive mätmetod, uppnådda förlängningen i 
skruven. 
 

Tabell 6.5: Längdförändring i skruvarna 

Sekv. 
Starthast. 
[varv/min] 

Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] Mikrometer [mm] 

TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF L0 L ∆L 
1 60 37398 37734 336 37090 37430 340 110,44 110,73 0,29 
2 70 37398 37736 338 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
3 80 37399 37733 334 37090 37430 340 110,44 110,73 0,29 
4 90 37398 37738 340 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
5 100 37396 37733 337 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
6 110 37391 37722 331 37080 37410 330 110,44 110,72 0,28 
7 120 37395 37727 332 37080 37410 330 110,44 110,72 0,28 
8 130 37395 37736 341 37080 37420 340 110,44 110,73 0,29 
9 140 37396 37735 339 37080 37410 330 110,44 110,73 0,29 

10 150 37395 37734 339 37080 37500 420 110,44 110,80 0,36 
11 160 37400 37738 338 37090 37420 330 110,44 110,73 0,29 
12 170 37399 37734 335 37090 37510 420 110,44 110,80 0,36 
13 180 37400 37735 335 37090 37420 330 110,44 110,73 0,29 
14 190 37401 37740 339 37090 37520 430 110,44 110,80 0,36 
15 200 37403 37739 336 37090 37510 420 110,44 110,80 0,36 

Medel 37398 37734 337 37085 37443 359 110,44 110,75 0,31 
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Tabell 6.6: Genomsnittlig förspänningskraft i skruvarna 

Åtdragning Fraunhofer [kN] Olympus 35 [kN] Mikrometer [kN] 
1 50,74 51,34 53,22 
2 51,04 51,34 51,38 
3 50,43 51,34 53,22 
4 51,34 51,34 51,38 
5 50,89 51,34 51,38 
6 49,98 49,83 51,38 
7 50,13 49,83 51,38 
8 51,49 51,34 53,22 
9 51,19 49,83 53,22 
10 51,19 63,42 66,06 
11 51,04 49,83 53,22 
12 50,59 63,42 66,06 
13 50,59 49,83 53,22 
14 51,19 64,93 66,06 
15 50,74 63,42 66,06 

Medel 50,84 54,16 56,03 
 
6.1.6 Test i svänghjulskåpa 
Dragningarna i svänghjulskåpan visade på mycket goda resultat, utan avbrutna 
sekvenser. Ytterligare justeringar av parametrar i UBTC hade gjorts sedan 
åtdragningarna i testuppställningen vilket resulterat i en mycket liten spridning av 
testresultaten. 
 

Tabell 6.7: Längdförändring i skruvarna 

Skruv 

Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] 

TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF 
1 37412 37760 348 37208 37552 344 
2 37396 37741 345 37228 37566 338 
3 37423 37768 345 37218 37556 338 
4 37409 37754 345 37222 37560 338 
5 37429 37774 345 37226 37564 338 
6 37433 37776 344 37228 37568 340 
7 37431 37775 344 37228 37560 332 
8 37418 37760 343 37212 37548 336 
9 37414 37757 343 37228 37566 338 
10 37437 37781 344 37232 37572 340 

Medel 37420 37765 344 37223 37561 338 
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Tabell 6.8: Genomsnittlig förspänningskraft i skruvarna 

Skruv Fraunhofer [kN] Olympus 35 [kN] 
1 52,61 51,94 
2 52,16 51,04 
3 52,10 51,04 
4 52,03 51,04 
5 52,03 51,04 
6 51,91 51,34 
7 51,88 50,13 
8 51,73 50,74 
9 51,79 51,04 

10 51,91 51,34 
Medel 52,02 51,07 
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6.2 Test av pneumatisk åtdragningsutrustning 

6.2.1 Testrigg 
Liksom den elektriska åtdragningsutrustningen uppvisade den pneumatiska 
pulsdragaren samma fel där skruven sträcks över målvärdet, se kapitel 7.1. De resultat 
som redovisas i tabell 6.9 och 6.10 är från de åtdragningarna med lyckade resultat. Att 
enbart de lyckade resultaten redovisas beror på, att felet troligen kan programmeras 
bort, och därmed kan detta fel bortses ifrån i detta test. 
 

Tabell 6.9: Genomsnittlig längdförändring i skruvarna 

  Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] Mikrometer [mm] 

Skruv TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF L0 L ∆L 
1 37431 37772 341 37110 37470 360 110,51 110,81 0,30 
2 37430 37767 337 37108 37468 360 110,54 110,84 0,30 
3 37422 37759 338 37102 37464 362 110,48 110,77 0,29 
4 37390 37735 344 37068 37436 368 110,38 110,69 0,31 
5 37442 37780 338 37116 37474 358 110,52 110,82 0,30 
6 37420 37756 336 37102 37450 348 110,49 110,79 0,30 
7 37422 37757 335 37100 37460 360 110,50 110,78 0,28 
8 37423 37757 334 37108 37462 354 110,51 110,80 0,29 
9 37413 37748 335 37094 37446 352 110,47 110,77 0,30 

10 37408 37744 337 37088 37446 358 110,43 110,73 0,30 
Medel 37420 37757 338 37100 37458 358 110,48 110,78 0,30 

 

Tabell 6.10: Genomsnittlig förspänningskraft i skruvarna 

Skruv Fraunhofer [kN] Olympus 35 [kN] Mikrometer [kN] 
1 51,46 54,36 55,42 
2 50,89 54,36 55,78 
3 51,01 54,66 53,58 
4 52,00 55,57 56,52 
5 51,10 54,06 55,78 
6 50,71 52,55 54,32 
7 50,62 54,36 51,75 
8 50,46 53,45 53,95 
9 50,55 53,15 55,05 
10 50,83 54,06 54,32 

Medel 50,96 54,06 54,65 
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6.2.2 Test i svänghjulskåpa 
De tester som genomfördes i svänghjulskåpan visade på mestadels tillfredställande 
resultat. Det problem som uppkom var att åtdragningssekvensen avslutades innan rätt 
förlängning hade uppnåtts, detta fel utreds närmare i kapitel 7.2. Trots detta kunde 
alla mätningar genomföras med repeterbara värden genom att ett antal finjusteringar i 
UBTC, t.ex. ökning av signalstyrkan och inställning av trycket, fick utföras beroende 
på skruven som skulle dras. Denna känslighet är emellertid inte önskvärd i en 
produktionsutrustning.  
 

Tabell 6.11: Genomsnittlig längdförändring i skruvarna 

Skruv 

Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] 

TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF 
1 37426 37775 349 37222 37576 354 
2 37430 37781 350 37226 37582 356 
3 37424 37773 349 37224 37574 350 
4 37420 37770 350 37218 37578 350 
5 37424 37776 351 37224 37576 352 
6 37425 37775 350 37226 37572 346 
7 37426 37777 351 37226 37576 350 
8 37427 37781 354 37226 37576 350 
9 37424 37772 348 37222 37572 350 

10 37431 37783 352 37228 37576 348 
Medel 37426 37776 351 37224 37576 351 

 

Tabell 6.12: Genomsnittlig förspänningskraft i skruvarna 

Skruv Fraunhofer [kN] Olympus 35 [kN] 
1   52,73     53,45   
2   52,91     53,76   
3   52,70     52,85   
4   52,88     52,85   
5   53,03     53,15   
6   52,82     52,25   
7   53,03     52,85   
8   53,51     52,85   
9   52,58     52,85   

10   53,15     52,55   
Medel   52,93     52,94   
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7 Analys 
I detta kapitel kommer de tidigare presenterade testresultaten att analyseras. 

7.1 Överdragna skruvar 

7.1.1 Problembeskrivning 
Med båda de olika utrustningarna uppkommer fel i åtdragningarna när 
äntringshastigheten är för hög. Den uppkomna förspänningskraften kan i dessa fall bli 
väsentligt högre än målvärdet utan att styrenheten från Fraunhofer varnar att 
åtdragningen är ej korrekt genomförd. I dialogrutan, i vilken interaktionen med 
styrenheten genomförs, visas att skruvarna i dessa fall har förlängts 330 ns medan 
förlängningen i verkligen är närmare 500 ns. Figur 7.1 och 7.2 visar 
åtdragningsförloppet för ett ej korrekt och ett korrekt åtdragningsförlopp. Den gröna 
kurvan visar förlängningen uttryckt i nanosekunder och den blå kurvan visar 
åtdragningsmomentet. Den horisontella röda linjen visar målvärdet för förlängningen. 
Båda åtdragningarna som visas nedan är utförda i testriggen med anoljade skruvar för 
att få så lika friktionsförhållanden som möjligt. Åtdragningarna är gjorda med den 
pneumatiska pulsdragaren, vilket kan ses genom att de stegvisa förändringarna av 
förlängningen och momentet. Typiskt för de felaktiga åtdragningarna är att 
förlängningskurvan först visar en negativ förlängning samtidigt som moment stiger. 
Dessutom blir alltid slutmomentet högre för en misslyckad åtdragning, vilket också 
tyder på att skruven har dragits för mycket. En korrekt åtdragning uppvisar inte denna 
karakteristik utan har alltid en positiv förlängning samtidigt som momentet ökar.  
 

 
Figur 7.1: Ej korrekt åtdragning 
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Figur 7.2: Korrekt åtdragning 

7.1.2 Orsak 
Problemet uppstår i samband med att skruven äntras med en hög hastighet och då 
skruvskallens fläns slår emot underlaget med en stor kraft. När detta sker uppstår 
troligen en annan jämförelse av ekona än den ursprungliga. Följden blir att 
programvaran uppfattar detta som om att skruven har blivit kortare. Innan 
åtdragningen kan starta mäts skruvens längd. Denna längd utgör nollnivån för det 
angivna värdet för förlängningen. Om ekona jämförs på ett annorlunda sätt efter det 
att skruvskallen har slagit emot godset, kommer skruvdragaren att dra åt skruven 
hårdare. Detta för att uppnå det inställda målvärdet som utgår från det tidigare 
nollvärdet. 
 
7.1.3 Åtgärd 
Genom att äntra skruven med ett lågt varvtal, tills skruvskallens undersida har fått 
kontakt med underlaget minskas risken för att framkalla ett kraftigt slag och därmed 
också att ekona ska jämföras annorlunda än vad de gjordes från början.  
Med den pneumatiska pulsdragaren görs detta lättast genom att i UBTC ställa in 
lufttrycket i två steg. I det första steget reduceras trycket och hålls vid detta värde tills 
en bestämd förlängning har uppnåtts. Efter att detta värde har uppnåtts ökas trycket 
sedan till ett inställt värde för att möjliggöra slutföring av dragningen. 
På liknande sätt kan varvtalet för den elektriska utrustningen styras i flera steg och 
med tröskelvärden för när varvtalsändringen ska ske. Detta är endast en kortsiktig 
lösning på problemet. För att möjliggöra att utrustningen kan användas i produktion 
krävs en bättre lösning på problemet. En sådan lösning diskuteras närmare i kapitel 
8.2. 

7.2 Avbruten åtdragning 

7.2.1 Problembeskrivning 
Under de åtdragningar som gjordes i svänghjulskåpan med den pneumatiska 
skruvdragaren uppstod ofta problem där åtdragningen avbröts innan målvärdet för 
förlängningen hade uppnåtts. Dessa tester var de enda där oslipade Nedsonic-skruvar 
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användes i kombination med fast kopplingsmedium. Figur 7.3 visar hur ett 
åtdragningsförlopp för en oslipad Nedsonic-skruv ser ut. Under dessa åtdragningar 
har det första felet med jämförelsen av ekona kunnat undvikas genom att införa de 
föreslagna ändringarna i kapitel 7.1.3. 
 

 
Figur 7.3: Avbrutet åtdragningsförlopp, oslipad Nedsonic-skruv 

 
7.2.2 Orsak 
För varje avslutad dragning skapas en fil i UBTC där signalhistoriken kan analyseras 
genom att bl.a. se hur de båda ekona förändras under åtdragningsförloppet. Här syns 
tydligt att med den skruvlängd på 100 mm och där skruvänden är oslipad, blir det 
andra ekot gradvis svagare för att till slut vara så svagt att det inte kan urskiljas från 
bruset och därmed inte vara användbart som mätpunkt. Detta problem uppstod endast 
med pulsdragaren där ett membran används för att överföra signalen från sensor till 
skruvskallen. Det andra ekot blir troligtvis så svagt i slutet p.g.a. dämpningen av 
ljudvågen i membranet. Figur 7.4 visar hur de båda ekona ser ut i början av 
åtdragningssekvensen och figur 7.5 slutet av sekvensen. Figur 7.6 och 7.7 visar 
motsvarande bilder men med slipad skruvände. Från dessa jämförelser syns 
exempelvis att amplituden på ekona är betydligt större för den slipade skruven och att 
det andra ekot och är starkare med en slipad skruv. Att amplituden för signalen är 
lägre för den oslipade skruven kan tyda på att energi absorberas om ytan där ljudet 
ska reflektera mot har någon form av ytbehandling. En annan trolig orsak till att 
amplituden blir högre med en slipad skruv är att ytan mot vilken signalen reflekteras 
är större än för en oslipad Nedsonic-skruv.  
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Figur 7.4: Eko, inledning, oslipad skruv  Figur 7.5: Eko, avslutning, oslipad skruv 

   
Figur 7.6: Eko, inledning, slipad skruv  Figur 7.7 Eko, avslutning, slipad skruv 

 
Undersökningar gjordes även med en 65 mm lång oslipad Nedsonic-skruv, som drogs 
åt tills att en förspänningskraft på 50 kN hade uppnåtts. Detta förbands klämlängd var 
46 mm och för att fastställa vilken förlängning i nanosekunder som skulle ställas in, 
extrapolerades ett värde fram med hjälp av de två tidigare framtagna styvheterna där 
en klämlängd på 78 resp. 82 mm användes. Figur 7.8 och 7.9 visar signalens utseende 
före och efter åtdragning. Att amplituden för det andra ekot i åtdraget tillstånd här är 
större jämfört med en 100 mm lång oslipad skruv beror dels på att mindre energi går 
förlorad eftersom skruven är kortare men kan dels också bero att sensorn som 
används har en fokuserad ljudvåg som överensstämmer bättre med den kortare 
skruvens längd. 
 

   
Figur 7.8: Eko, inledning, kort skruv   Figur 7.9: Eko, avslutning, kort skruv 
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Att detta fel inte uppkommer när den elektriska skruvdragaren används beror på att 
glycerin används som kopplingsmedium, vilket har en väsentligt lägre 
dämpningskoefficient. 
 
7.2.3 Åtgärd 
Som tydligt kunde ses av föregående visade figurer gör en slipad skruvände att det 
andra ekot blir tydligare och mer identifierbart. Att slipa skruvar innan de ska 
användas i produktion ses emellertid inte som ett alternativ. Ett alternativ skulle 
möjligen vara att utforma skruvänden annorlunda jämfört med dagens utförande då 
skruvlängden passerar en viss gräns. En mer trolig lösning på problemet är att i 
programvaran införa en förstärkning av det andra ekot. En sådan funktion finns bl.a. i 
Olympus 35, vilket gör att det andra ekot kan förstärkas för att få samma amplitud 
som det första. Detta underlättar jämförelsen av de båda ekona väsentligt. 



Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion 

68 

7.3 Elektrisk åtdragningsutrustning 

7.3.1 Signalöverföring 
De första testerna av signalöverföringen visade på mycket goda resultat. Alla 
åtdragningar kunde utföras utan att signalen bröts under åtdragningsförloppet. 
Kontakten mellan skruvskallen och sensorn förlorades vid några tillfällen på grund av 
ryck i utrustningen orsakade av operatören då belastningen försvinner i samband med 
att utrustningen stängs av. Då åtdragningen redan är avslutad när kontakten bryts 
påverkar detta inte resultatet. Skulle det emellertid ske under åtdragning kommer 
förlängningsstyrningen att avslutas och åtdragningen avslutas först, då det i WinTC 
satta maxmomentet uppnås. Används fasta spindelhållare kommer risken för att 
förlora kontakten mellan sensorn och skruvskallen, både under åtdragningsförloppet 
och när detsamma avbryts att kraftigt minska eller försvinna helt. I diagrammet i figur 
7.10 visas den genomsnittliga uppnådda förspänningskraften i respektive skruv, att 
det förekommer stor spridning mellan mätresultaten beror troligen på en ovana att 
hantera mätutrustningen. Då detta bara var ett försök för att testa signalöverföringen 
kan spridningen i mätresultaten bortses ifrån. De vertikala strecken som utgår från 
mätpunkterna visar respektive mätmetods toleransgränser.  
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Figur 7.10: Fördelningen av förspänningskraft i respektive skruv 
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7.3.2 Membran 
Som nämndes i resultatet av testerna med membran var det mycket svårt att 
genomföra en hel åtdragning utan att kontakten mellan skruvskalle och sensor bröts. 
Detta kan bero på flera faktorer men den troligaste är att när membran används klarar 
sensorn inte att glida på skruvskallen då skruven snedställs i hylsan. Hur sensor beter 
sig gentemot skruvskallen när glycerin används kan ses i figur 7.11 och 7.12. 
 

   
Figur 7.11: Sensor ligger plant mot     Figur 7.12: Sensor har glidit mot  

skruvskallen                             skruvskallen 

 
Förskjutningen beror på att sensorns rotationspunkt ligger en bit ovanför 
skruvskallens yta. Då glycerin används som kontaktmedel mellan skruvskallen och 
sensorn underlättar detta uppkomsten av glidningen men då ett membran används blir 
friktionen för hög för att sensorn ska klara av att glida. Detta leder till att sensorn 
snedställs i förhållande till skruvskallen och kontakten bryts, se figur 7.13. 
 

 
Figur 7.13: Sensorn kan inte glida med membran och kontakten bryts 

För att eventuellt lösa problem testades styvare fjädrar inuti hylsan för att få dessa att 
trycka sensorn hårdare mot skruvskallen. Detta ledde till mycket små förbättringarna 
men osäkerheten i åtdragningarna förblev alldeles för stora för att hylskonstruktionen 
tillsammans med membran kunde testas vidare. 
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7.3.3 Flerstegsåtdragning 
Utfallet av testerna med flerstegsåtdragningarna var i genomsnitt goda. Liksom testet 
av den kritiska hastigheten visade detta test på att en starthastighet på 100 varv/min 
fungerar tillfredsställande. Detta möjliggör tidseffektiva och ekonomiskt lönsamma 
åtdragningar. För de kritiska förbanden där tekniken också främst riktar sig till 
förekommer det att skruvarna äntras i ett första steg för att sedan gå vidare till nästa 
station där den slutliga dragningen sker. I detta sista steg är varvtalet betydligt lägre 
eftersom det krävs större effekt då skruven ska förspännas. Ett lägre varvtal ger också 
större noggrannhet då dragningen ska stoppas och förbandet ges även större tid för 
sättning av de sammanfogade materialen. I figur 7.14 visas den genomsnittliga 
förspänningskraften i respektive skruv. För skruv nummer nio, där en åtdragning 
misslyckades och skruven överdrogs, syns det tydligt i diagrammet att mikrometerns 
och Olympusens resultat av den genomsnittliga förspänningskraften kraftigt avviker 
från resultat som Fraunhofers styrenhet visar. 
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Figur 7.14: Fördelningen av förspänningskraft i respektive skruv 
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7.3.4 Kritisk hastighet 
Testerna av den kritiska hastigheten visade på att den aktuella hylskonstruktionen och 
släpringskopplingen inte orsakar några fel under åtdragningssekvensen på 
äntringshastigheter upp till 200 varv/min, vilket var den högsta hastigheten som 
testades. Emellertid förekom frekvent problem med att skruvarna blev överdragna då 
äntringshastigheter på 140 varv/min och uppåt vilket beror på det i kapitel 7.1 
beskrivna fenomenet. Som synes i figur 7.15 visar mer än varannan skruv med en 
äntringshastighet på 140 varv/min och däröver på fel i åtdragningen. 
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Figur 7.15: Fördelningen av förspänningskraft i respektive skruv 
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7.3.5 Test i svänghjulskåpa 
Resultaten från åtdragningarna i svänghjulskåpan med den elektriska skruvdragaren 
visade på en mycket liten spridning, mätt med Olympus 35 blev spridningen ±5,9 % 
eller ± 3,0 kN. Styrenheten från Fraunhofer visade på en spridning av ±4,1 % eller 
±2,1 kN. Åtdragningsfaktorn beräknad med resultaten mätt med styrenheten blev 1,08 
och 1,13 med Olympus 35. Detta kan jämföras med 1,6 för moment- och 
vinkeldragning, vilken är den mest exakta metoden, som används på Scania i 
dagsläget. 
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Figur 7.16: Fördelningen av förspänningskraft i respektive skruv 
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8 Diskussion 

8.1 Slutsatser 

Under de 20 veckor som författarna utfört examensarbetet på Scanias 
motorproduktion har en mycket god förståelse uppnåtts för vilka problem och faktorer 
som finns att ta hänsyn till inom skruvförband. Den i särklass mest påverkande 
faktorn är friktionskoefficienten, vilken många av monteringsoperationerna är fullt 
beroende av. Den största vinsten med att införa längdmätning med ultraljud som 
styrande parameter är att beroendet av friktionen helt tas bort. De tester som 
genomförts med styrutrustningen från Fraunhoferinstitutet visar att tekniken har en 
mycket hög repeterbarhet när förhållandena är de rätta. Testerna visade också vilka 
problem som finns med tekniken. Bl.a. att det finns begränsningar för 
äntringshastigheten vilken verkar påverka hur ekona jämförs i programvaran. Felet 
gör att skruvarna överdras utan att detta registreras i programvaran som styr 
åtdragningen. Problemet, som uppkommer då skruvskallen träffar godset med en hög 
hastighet, verkar vara möjligt att undvika genom att programmera hastigheten i flera 
steg. Fenomenet upptäcktes under de tester som genomfördes i testuppställningen. 
Från testerna framkom även att den relativt enkla egenutvecklade prototypen av 
hylsan med inbyggd sensor fungerade tillräckligt bra för att ha möjlighet till att 
utvärdera den elektriska åtdragningsutrustningen. Fördelarna med en elektrisk 
utrustning är många jämfört med den pneumatiska. Genom att jämföra den egna 
hylskonstruktionen med den som finns monterad på den pneumatiska skruvdragaren 
hittades ett antal skillnader. Den krafthylsa från Bahco som modifierades har bl.a. ett 
något större spel mot skruvskallen, vilket gör att hylsan kan snedställas mer. Detta 
ställer i sin tur högre krav på konstruktionen inuti hylsan som tillåter sensorn att 
anpassa sig mot skruvskallens rörelse. Därtill är hylsan på pulsdragaren mer 
utvecklad genom att ha en lösning med fast kopplingsmedium. 

8.2 Rekommendationer inför framtida fortsättning 

Innan en förlängningsstyrd åtdragningsutrustning kan användas i produktion återstår 
mycket utvecklingsarbete. Det som främst måste åtgärdas gällande utrustningen från 
Fraunhoferinstitutet är dess fyra stora svagheter som framkommit under 
examensarbetets gång, vilka presenteras nedan. När dessa problem är lösta bör 
tekniken appliceras på en automatisk åtdragningsstation ute i produktion. Det första 
steget bör vara att övervaka signalen för att övertygas om att detta fungerar. Om detta 
faller väl ut kan istället signalen användas som styrande parameter och moment och 
vinkel användas endast som övervakande parametrar. 
 
Överdragning av skruvar: Detta fel är det allvarligaste och måste garanteras vara 
åtgärdat innan arbetet kan fortsätta. Arbetet med att åtgärda problemet bör utföras i 
tätt samarbete med Fraunhoferinstitutet då det är de som har utvecklat programvaran. 
I slutfasen av arbetet framkom det att ett liknande problem hade uppkommit hos 
dåvarande DaimlerChrysler, där också ultraljudtekniken har utretts, men att detta 
problem kunde avhjälpas genom en inställning i programvaran som kontrollerar 
åtdragningsförloppet. Vad exakt som görs för att lösa problemet eller hur avancerat 
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detta är, är inte känt i nuläget, utan måste förklaras av dem som har utvecklat 
programvaran och känner till fenomenet sedan tidigare. 

 
Förlorad signal: Detta problem är inte känt i samma utsträckning som det 
föregående eftersom skruvar av den längd som användes i testerna tidigare inte hade 
testats i samma omfattning. Ett sätt att avhjälpa problemet bör emellertid vara att på 
ett liknande sätt som i Olympus 35 förstärka styrkan för det andra ekot. En sådan 
ändring skulle innebära en mycket större säkerhet mot avbrutna mätningar. 

 
Hylskonstruktion till elektrisk skruvdragare: En liknande hylskonstruktion som 
idag sitter på den pneumatiska skruvdragaren måste anpassas för att möjliggöra 
användning tillsammans med någon av de elektriska åtdragningsutrustningar som 
finns på Scania. Den hylsa som kan komma att användas i ett test i produktion måste 
vara utformad så att delar lätt kan bytas ut då de har slitits ut.  
 
Förminskad signalöverföringsenhet: Den enhet som överför signalen från de 
roterande delarna till den stillastående skruvdragaren är idag alldeles för stor vilket 
gör att den inte kan användas på alla förband p.g.a. utrymmesbrist. Detta är en sak 
som måste beaktas innan en utrustning tas hem för vidare utvärdering. Det som 
framkom under arbetet var att släpringskopplingen från Atlas Copco fungerade bättre 
än de som tidigare har utvärderats hos Fraunhoferinstitutet. Denna lösning skulle i så 
fall vara en betydligt mindre kostsam och utrymmeskrävande och bör därför 
utvärderas närmare i ett verkligt åtdragningsförlopp. 
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Bilaga A - Ekvationer 
 
Avsnitt 2.1.1 
 
Sambandet mellan momentet i gängan och axialkraften i skruven ges nedan: 

 
För en skruv med profilvinkel på β = 60° (ISO-standard) kan ekvation (2.1) 
approximeras som: 

 
Sambandet mellan momentet i anliggningsplanet och axialkraften i skruven ges 
nedan. 
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Det totala åtdragningsmomentet för att uppnå den önskade axialkraften blir då: 
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Med tidigare införda approximationer kan ekvation (2.4) skrivas som: 
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Ett vanligt antagande är att µg = µu = µtot vilket ger följande approximation av ekvation 
(2.5): 
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Ur ekvation (2.4) kan axialkraften lösas ut vilket vid ett initialt skede vid åtdragning 
av skruven ger följande uttryck för förspänningskraften: 
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Avsnitt 2.2.1 
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Vanligtvis förenklas ekvation (2.8) genom att införa styvheten C: 
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Införs beteckningarna Cs och Cg, kan de respektive krafterna skrivas som: 
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Avsnitt 2.2.2 
 
För skruvstammen gäller följande: 
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Om skruvstammen har flera olika diametrar måste respektive del beräknas separat då 
Ast skiljer mellan de olika diametrarna.  
 
Styvheten i den del av skruvens gängade del som inte är i gängingrepp, dvs. ingår i 
klämlängden beräknas enligt följande ekvation: 
 

( )16.23

fg

ds
fg l

AE
C

⋅
=

 
där arean baseras på skruvens kärndiameter, d3. 
 
Styvheten för den del av skruven som är i gängingrepp gäller: 
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där 
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För styvheten i de gängor som är i gängingrepp gäller: 
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där 
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För styvheten i den påkända delen av skruvhuvudet gäller: 
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Skruvens totala töjning fås fram genom att addera töjningarna i de olika delarna av 
skruvarna. 
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Den totala styvheten för skruven blir då: 
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Avsnitt 2.2.3 
För de olika geometriska fallen gäller följande kraftupptagande area eller även kallad 
ersättningsarea. 
 
Fall a) 
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där det för förband med mutter eller genomgående gängade hål gäller: 
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och för bottenhål gäller: 
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Fall c) 
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där det för förband med mutter eller genomgående gängade hål gäller: 
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och för bottenhål gäller: 
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Styvheten för godset blir då: 
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Bilaga B - Beräkningar 
 
Avsnitt 3.4.6 
 
Styvheten i den skruv som ska användas vid testerna på svänghjulskåpan fås fram 
genom beräkning enligt de steg som tidigare presenterats. Styvheten blir därmed: 
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Den totala elasticiteten för skruven blir då: 
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Vilket ger skruvens totala styvhet: 
 

mmkNCs /456,183=  
För att uppnå en den önskade klämkraften på 50 kN krävs det att skruven, vid 
åtdragning, förlängs med 0,273 mm. 
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Skulle klämlängden, dvs. godsets tjocklek att variera med ±0,5 mm skulle det 
förändra skruvens styvhet då längden på den fria gängan ändras med lika mycket. 
Mest påverkar det skruvens styvhet då längden på den fria gängan ökar med 0,5 mm.  
 
Styvheten i den delen blir då istället: 
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Vilket leder till att den totala styvheten blir: 
 

mmkNCs /411,182=⇒  
 
När skruven sedan sträcks de 0,273 mm som skruvdragaren är programmerad att 
göra, kommer den initiala klämkraften i förbandet att minska från 50 kN till 49,80 
kN, alltså en minskning med 0,4 %. 
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Bilaga C – Akusto-elastisk effekt 
 

Skruv Mätning Vinkel 
Moment Längd Akusto- 

elastisk 
konstant 

Längd  
efter 

lossning 
Slut- 

moment 
Ändring 
moment 

Mikrometer 
[mm] 

Ändring 
mikrometer 

Olympus  
[USmm] 

Ändring 
Olympus 

1 

0      110,44   110,45     

110,56 

1  30,0   110,50 0,06 110,67 0,22 3,67 
2 15 45,2 15,2 110,54 0,04 110,79 0,12 3,40 
3 30 61,2 16 110,57 0,03 110,94 0,15 3,77 
4 45 78,8 17,6 110,62 0,05 111,06 0,12 3,49 
5 60 98,8 20 110,67 0,05 111,26 0,20 3,60 
6 75 120,0 21,2 110,70 0,03 111,38 0,12 3,58 
7 90 137,6 17,6 110,76 0,06 111,57 0,19 3,50 
8 105 158,0 20,4 110,80 0,04 111,73 0,16 3,56 
9 120 171,6 13,6 110,84 0,04 111,86 0,13 3,52 

10 135 180,0 8,4 110,90 0,06 112,02 0,16 3,41 
11 150 183,6 3,6 110,95 0,05 112,12 0,10 3,27 

2 

0      110,39   110,40     

110,49 

1  30,0   110,46 0,07 110,64 0,24 3,43 
2 15 43,2 13,2 110,50 0,04 110,77 0,13 3,36 
3 30 62,8 19,6 110,55 0,05 110,92 0,15 3,25 
4 45 86,0 23,2 110,61 0,06 111,10 0,18 3,18 
5 60 105,6 19,6 110,65 0,03 111,25 0,15 3,33 
6 75 127,2 21,6 110,68 0,04 111,41 0,16 3,48 
7 90 148,4 21,2 110,73 0,05 111,59 0,18 3,50 
8 105 168,4 20 110,77 0,04 111,79 0,20 3,66 
9 120 182,0 13,6 110,82 0,05 111,97 0,18 3,65 

10 135 188,8 6,8 110,87 0,05 112,07 0,10 3,48 
11 150 192,0 3,2 110,93 0,06 112,20 0,13 3,33 
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Skruv Mätning Vinkel 
Moment Längd Akusto-

elastisk 
konstant 

Längd  
efter 

lossning 
Slut- 

moment 
Ändring 
moment 

Mikrometer 
[mm] 

Ändring 
mikrometer 

Olympus  
[USmm] 

Ändring 
Olympus 

3 

0       110,47   110,47     

110,61 

1   30,0   110,52 0,05 110,65 0,18 3,60 
2 15 51,6 21,6 110,55 0,03 110,77 0,12 3,75 
3 30 88,0 36,4 110,60 0,05 110,94 0,17 3,62 
4 45 120,8 32,8 110,64 0,04 111,09 0,15 3,65 
5 60 150,8 30 110,69 0,05 111,25 0,16 3,55 
6 75 178,8 28 110,73 0,04 111,45 0,20 3,77 
7 90 208,8 30 110,78 0,05 111,61 0,16 3,74 
8 105 226,4 17,6 110,83 0,05 111,75 0,14 3,61 
9 120 250,8 24,4 110,87 0,05 111,92 0,17 3,62 

10 135 254,4 3,6 110,93 0,06 112,07 0,15 3,48 
11 150 202,8 -51,6 110,98 0,05 112,17 0,10 3,33 

4 

0       110,43   110,43     

110,59 

1   30,0   110,51 0,08 110,73 0,30 3,75 
2 15 45,2 15,2 110,55 0,04 110,90 0,17 3,92 
3 30 64,0 18,8 110,61 0,06 111,08 0,18 3,61 
4 45 84,4 20,4 110,66 0,05 111,22 0,14 3,43 
5 60 106,4 22 110,70 0,04 111,43 0,21 3,70 
6 75 129,2 22,8 110,75 0,05 111,62 0,19 3,72 
7 90 155,2 26 110,80 0,05 111,82 0,20 3,76 
8 105 178,4 23,2 110,85 0,05 112,02 0,20 3,79 
9 120 192,2 13,8 110,91 0,06 112,12 0,10 3,52 

10 135 199,6 7,4 110,97 0,06 112,26 0,14 3,39 
11 150 206,0 6,4 111,03 0,06 112,36 0,10 3,22 
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Skruv Mätning Vinkel 
Moment Längd Akusto-

elastisk 
konstant 

Längd  
efter 

lossning 
Slut- 

moment 
Ändring 
moment 

Mikrometer 
[mm] 

Ändring 
mikrometer 

Olympus  
[USmm] 

Ändring 
Olympus 

5 

0       110,49   110,49     

110,61 

1   30,0   110,55 0,06 110,72 0,23 4,18 
2 15 43,6 13,6 110,60 0,05 110,91 0,19 3,82 
3 30 61,6 18 110,65 0,05 111,09 0,18 3,87 
4 45 80,0 18,4 110,69 0,05 111,26 0,17 3,85 
5 60 98,4 18,4 110,74 0,05 111,47 0,21 3,92 
6 75 119,2 20,8 110,80 0,06 111,67 0,20 3,87 
7 90 141,2 22 110,85 0,05 111,85 0,18 3,83 
8 105 159,6 18,4 110,89 0,05 112,03 0,18 3,85 
9 120 174,0 14,4 110,95 0,05 112,19 0,16 3,74 

10 135 183,6 9,6 111,00 0,06 112,27 0,08 3,49 
11 150 190,4 6,8 111,06 0,06 112,36 0,09 3,28 

6 

0       110,47   110,47     

110,60 

1   30,0   110,53 0,06 110,71 0,24 4,00 
2 15 46,4 16,4 110,59 0,06 110,90 0,19 3,58 
3 30 65,6 19,2 110,64 0,05 111,09 0,19 3,65 
4 45 82,4 16,8 110,69 0,05 111,27 0,18 3,64 
5 60 99,2 16,8 110,74 0,05 111,47 0,20 3,70 
6 75 120,4 21,2 110,79 0,05 111,65 0,18 3,69 
7 90 140,0 19,6 110,84 0,05 111,84 0,19 3,70 
8 105 158,4 18,4 110,89 0,05 112,01 0,17 3,67 
9 120 170,8 12,4 110,94 0,05 112,14 0,13 3,59 

10 135 179,2 8,4 110,99 0,05 112,26 0,12 3,44 
11 150 188,0 8,8 111,04 0,05 112,35 0,09 3,30 
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Skruv Mätning Vinkel 
Moment Längd Akusto-

elastisk 
konstant 

Längd  
efter 

lossning 
Slut- 

moment 
Ändring 
moment 

Mikrometer 
[mm] 

Ändring 
mikrometer 

Olympus  
[USmm] 

Ändring 
Olympus 

7 

0       110,42   110,45     

110,58 

1   30,0   110,49 0,07 110,74 0,29 4,14 
2 15 40,4 10,4 110,55 0,06 110,83 0,09 3,04 
3 30 59,2 18,8 110,59 0,05 111,01 0,18 3,29 
4 45 79,2 20 110,65 0,05 111,20 0,19 3,33 
5 60 102,4 23,2 110,69 0,05 111,38 0,18 3,44 
6 75 122,4 20 110,74 0,05 111,57 0,19 3,50 
7 90 144,0 21,6 110,78 0,04 111,73 0,16 3,56 
8 105 162,0 18 110,83 0,05 111,91 0,18 3,56 
9 120 175,6 13,6 110,89 0,06 112,03 0,12 3,40 

10 135 187,2 11,6 110,94 0,05 112,21 0,18 3,38 
11 150 191,2 4 111,00 0,06 112,27 0,06 3,14 

8 

0       110,42   110,43     

110,62 

1   30,0   110,51 0,09 110,75 0,32 3,56 
2 15 43,2 13,2 110,56 0,05 110,92 0,17 3,50 
3 30 62,0 18,8 110,62 0,05 111,09 0,17 3,38 
4 45 81,2 19,2 110,67 0,05 111,29 0,20 3,51 
5 60 104,0 22,8 110,73 0,06 111,46 0,17 3,32 
6 75 123,0 19 110,78 0,05 111,70 0,24 3,53 
7 90 144,0 21 110,83 0,05 111,87 0,17 3,51 
8 105 160,0 16 110,88 0,05 112,03 0,16 3,48 
9 120 172,0 12 110,94 0,06 112,16 0,13 3,33 

10 135 176,8 4,8 111,01 0,06 112,29 0,13 3,18 
11 150 185,6 8,8 111,06 0,06 112,40 0,11 3,08 
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Skruv Mätning Vinkel 
Moment Längd Akusto-

elastisk 
konstant 

Längd  
efter 

lossning 
Slut- 

moment 
Ändring 
moment 

Mikrometer 
[mm] 

Ändring 
mikrometer 

Olympus  
[USmm] 

Ändring 
Olympus 

9 

0       110,48   110,48     

110,60 

1   30,0   110,54 0,05 110,71 0,23 4,18 
2 15 43,6 13,6 110,59 0,05 110,92 0,21 4,19 
3 30 66,4 22,8 110,62 0,04 111,07 0,15 4,21 
4 45 87,6 21,2 110,67 0,05 111,26 0,19 4,11 
5 60 108,8 21,2 110,72 0,05 111,44 0,18 4,00 
6 75 126,0 17,2 110,78 0,06 111,66 0,22 3,93 
7 90 148,0 22 110,83 0,05 111,81 0,15 3,86 
8 105 166,4 18,4 110,88 0,05 111,98 0,17 3,75 
9 120 177,6 11,2 110,93 0,05 112,11 0,13 3,62 

10 135 176,4 -1,2 110,98 0,05 112,26 0,15 3,56 
11 150 157,2 -19,2 111,05 0,06 112,39 0,13 3,38 

10 

0       110,48   110,48     

110,61 

1   30,0   110,53 0,06 110,74 0,26 4,73 
2 15 46,4 16,4 110,58 0,05 110,92 0,18 4,40 
3 30 64,4 18 110,62 0,05 111,11 0,19 4,34 
4 45 77,6 13,2 110,68 0,05 111,27 0,16 3,95 
5 60 94,8 17,2 110,72 0,05 111,42 0,15 3,84 
6 75 109,6 14,8 110,76 0,04 111,63 0,21 4,04 
7 90 128,0 18,4 110,82 0,05 111,80 0,17 3,88 
8 105 145,6 17,6 110,87 0,06 111,99 0,19 3,82 
9 120 156,0 10,4 110,93 0,06 112,18 0,19 3,74 

10 135 166,4 10,4 110,98 0,05 112,28 0,10 3,56 
11 150 174,0 7,6 111,05 0,07 112,38 0,10 3,30 
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Bilaga D – Signalöverföring 

Skruv Åtdragning 
Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] Mikrometer [mm] 

TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF L0 L ∆L 

1 

1 37388 37727 339 37050 37400 350 110,39 110,68 0,29 
2 37385 37724 339 37060 37400 340 110,40 110,68 0,28 
3 37384 37724 340 37060 37390 330 110,40 110,68 0,28 
4 37385 37724 339 37050 37400 350 110,40 110,68 0,28 
5 37385 37727 342 37050 37400 350 110,40 110,68 0,28 

2 

1 37401 37739 338 36980 37300 320 110,46 110,73 0,27 
2 37400 37737 337 36980 37310 330 110,46 110,73 0,27 
3 37402 37745 343 36970 37310 340 110,46 110,73 0,27 
4 37402 37741 339 36970 37310 340 110,46 110,73 0,27 
5 37408 37742 334 36970 37320 350 110,46 110,74 0,28 

3 

1 37392 37731 339 36950 37300 350 110,45 110,72 0,27 
2 37396 37734 338 36950 37300 350 110,45 110,72 0,27 
3 37397 37739 342 36960 37310 350 110,45 110,73 0,28 
4 37396 37738 342 36950 37320 370 110,45 110,72 0,27 
5 37400 37739 339 36960 37320 360 110,45 110,73 0,28 

4 

1 37399 37738 339 36950 37320 370 110,43 110,71 0,28 
2 37400 37736 336 36950 37310 360 110,43 110,71 0,28 
3 37399 37736 337 36960 37310 350 110,43 110,70 0,27 
4 37400 37737 337 36960 37320 360 110,43 110,70 0,27 
5 37399 37739 340 36960 37320 360 110,43 110,71 0,28 

5 

1 37365 37703 338 36930 37280 350 110,37 110,64 0,27 
2 37370 37710 340 36930 37280 350 110,37 110,64 0,27 
3 37371 37710 339 36930 37290 360 110,37 110,64 0,27 
4 37370 37708 338 36930 37280 350 110,37 110,64 0,27 
5 37370 37708 338 36930 37280 350 110,37 110,64 0,27 

6 

1 37401 37743 342 37090 37410 320 110,45 110,74 0,29 
2 37403 37740 337 37090 37420 330 110,45 110,74 0,29 
3 37403 37740 337 37090 37420 330 110,45 110,74 0,29 
4 37403 37742 339 37090 37430 340 110,45 110,75 0,30 
5 37402 37741 339 37090 37430 340 110,45 110,74 0,29 

7 

1 37417 37758 341 37110 37440 330 110,51 110,80 0,29 
2 37421 37755 334 37110 37440 330 110,51 110,80 0,29 
3 37423 37762 339 37110 37440 330 110,51 110,80 0,29 
4 37422 37764 342 37110 37450 340 110,51 110,80 0,29 
5 37424 37765 341 37110 37450 340 110,51 110,80 0,29 

8 

1 37365 37704 339 37050 37390 340 110,35 110,63 0,28 
2 37370 37704 334 37060 37390 330 110,35 110,63 0,28 
3 37371 37710 339 37060 37390 330 110,35 110,63 0,28 
4 37371 37711 340 37060 37390 330 110,35 110,63 0,28 
5 37372 37710 338 37060 37390 330 110,35 110,63 0,28 

9 

1 37408 37749 341 37090 37440 350 110,48 110,74 0,26 
2 37411 37752 341 37100 37450 350 110,48 110,75 0,27 
3 37412 37750 338 37100 37440 340 110,48 110,75 0,27 
4 37412 37751 339 37100 37440 340 110,48 110,75 0,27 
5 37412 37750 338 37100 37440 340 110,48 110,74 0,26 

10 

1 37380 37717 337 37060 37410 350 110,40 110,66 0,26 
2 37384 37723 339 37070 37410 340 110,41 110,67 0,26 
3 37385 37724 339 37070 37420 350 110,41 110,67 0,26 
4 37385 37724 339 37070 37430 360 110,41 110,67 0,26 
5 37386 37730 344 37070 37420 350 110,41 110,67 0,26 

Medel 37394 37733 339 37029 37373 344 110,43 110,71 0,28 
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Förspänningskraft [kN] 

Skruv Åtdragning Fraunhofer Olympus 35 Mikrometer Medel Max differens 

1 

1 51,19 52,85 53,22 52,42 2,03 
2 51,19 51,34 51,38 51,30 0,19 
3 51,34 49,83 51,38 50,85 1,55 
4 51,19 52,85 51,38 51,81 1,66 
5 51,64 52,85 51,38 51,96 1,47 

2 

1 51,04 48,32 49,55 49,63 2,72 
2 50,89 49,83 49,55 50,09 1,34 
3 51,79 51,34 49,55 50,89 2,25 
4 51,19 51,34 49,55 50,69 1,79 
5 50,43 52,85 51,38 51,55 2,42 

3 

1 51,19 52,85 49,54 51,19 3,31 
2 51,04 52,85 49,54 51,14 3,31 
3 51,64 52,85 51,38 51,96 1,47 
4 51,64 55,87 49,54 52,35 6,33 
5 51,19 54,36 51,38 52,31 3,17 

4 

1 51,19 55,87 51,38 52,81 4,68 
2 50,74 54,36 51,38 52,16 3,62 
3 50,89 52,85 49,54 51,09 3,31 
4 50,89 54,36 49,54 51,60 4,82 
5 51,34 54,36 51,38 52,36 3,02 

5 

1 51,04 52,85 49,54 51,14 3,31 
2 51,34 52,85 49,54 51,24 3,31 
3 51,19 54,36 49,54 51,70 4,82 
4 51,04 52,85 49,54 51,14 3,31 
5 51,04 52,85 49,54 51,14 3,31 

6 

1 51,64 48,32 53,21 51,06 4,89 
2 50,89 49,83 53,21 51,31 3,38 
3 50,89 49,83 53,21 51,31 3,38 
4 51,19 51,34 55,05 52,53 3,86 
5 51,19 51,34 53,21 51,91 2,03 

7 

1 51,49 49,83 53,21 51,51 3,38 
2 50,43 49,83 53,21 51,16 3,38 
3 51,19 49,83 53,21 51,41 3,38 
4 51,64 51,34 53,21 52,07 1,87 
5 51,49 51,34 53,21 52,02 1,87 

8 

1 51,19 51,34 51,38 51,30 0,19 
2 50,43 49,83 51,38 50,55 1,55 
3 51,19 49,83 51,38 50,80 1,55 
4 51,34 49,83 51,38 50,85 1,55 
5 51,04 49,83 51,38 50,75 1,55 

9 

1 51,49 52,85 47,71 50,68 5,14 
2 51,49 52,85 49,54 51,30 3,31 
3 51,04 51,34 49,54 50,64 1,80 
4 51,19 51,34 49,54 50,69 1,80 
5 51,04 51,34 47,71 50,03 3,63 

10 

1 50,89 52,85 47,71 50,48 5,14 
2 51,19 51,34 47,71 50,08 3,63 
3 51,19 52,85 47,71 50,58 5,14 
4 51,19 54,36 47,71 51,09 6,65 
5 51,94 52,85 47,71 50,83 5,14 

Medel 51,18 51,94 50,68 51,27 3,03 



Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion 

92 

Bilaga E – Flerstegsåtdragning 

Skruv Åtd. 
Starthastighet Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] Mikrometer [mm] 

[varv/min] TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF L0 L ∆L 

1 

1 60 37411 37750 339 37110 37440 330 110,50 110,78 0,28 
2 70 37416 37755 339 37110 37450 340 110,51 110,79 0,28 
3 80 37415 37751 336 37100 37440 340 110,51 110,78 0,27 
4 90 37411 37751 340 37100 37440 340 110,51 110,79 0,28 
5 100 37414 37752 338 37100 37440 340 110,50 110,78 0,28 

2 

1 100 37436 37777 341 37130 37470 340 110,58 110,85 0,27 
2 90 37435 37780 345 37130 37480 350 110,58 110,85 0,27 
3 80 37440 37778 338 37130 37470 340 110,58 110,85 0,27 
4 70 37440 37786 346 37130 37480 350 110,58 110,85 0,27 
5 60 37439 37776 337 37130 37480 350 110,59 110,86 0,27 

3 

1 60 37410 37748 338 37100 37440 340 110,50 110,77 0,27 
2 70 37410 37747 337 37100 37440 340 110,50 110,77 0,27 
3 80 37410 37751 341 37100 37440 340 110,50 110,77 0,27 
4 90 37412 37751 339 37100 37440 340 110,50 110,77 0,27 
5 100 37412 37752 340 37100 37440 340 110,50 110,77 0,27 

4 

1 100 37396 37733 337 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
2 90 37398 37738 340 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
3 80 37399 37733 334 37090 37430 340 110,44 110,73 0,29 
4 70 37398 37736 338 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
5 60 37398 37734 336 37090 37430 340 110,44 110,73 0,29 

5 

1 60 37395 37736 341 37080 37430 350 110,44 110,73 0,29 
2 70 37399 37738 339 37080 37430 350 110,44 110,72 0,28 
3 80 37399 37736 337 37090 37430 340 110,44 110,72 0,28 
4 90 37398 37737 339 37090 37430 340 110,44 110,72 0,28 
5 100 37398 37735 337 37090 37430 340 110,44 110,72 0,28 

6 

1 100 37417 37753 336 37110 37450 340 110,49 110,77 0,28 
2 90 37417 37752 335 37110 37440 330 110,49 110,77 0,28 
3 80 37421 37759 338 37110 37450 340 110,49 110,77 0,28 
4 70 37421 37759 338 37110 37450 340 110,49 110,77 0,28 
5 60 37420 37758 338 37110 37440 330 110,49 110,77 0,28 

7 

1 60 37423 37760 337 37110 37450 340 110,53 110,80 0,27 
2 70 37425 37761 336 37110 37460 350 110,53 110,80 0,27 
3 80 37425 37768 343 37110 37460 350 110,53 110,80 0,27 
4 90 37424 37762 338 37110 37460 350 110,53 110,80 0,27 
5 100 37425 37760 335 37110 37460 350 110,53 110,80 0,27 

8 

1 100 37379 37715 336 37070 37410 340 110,40 110,67 0,27 
2 90 37383 37724 341 37070 37410 340 110,40 110,67 0,27 
3 80 37380 37724 344 37070 37410 340 110,40 110,67 0,27 
4 70 37383 37724 341 37070 37410 340 110,40 110,67 0,27 
5 60 37384 37722 338 37070 37410 340 110,40 110,67 0,27 

9 

1 60 37390 37728 338 37080 37420 340 110,43 110,72 0,29 
2 70 37392 37733 341 37080 37420 340 110,43 110,72 0,29 
3 80 37395 37733 338 37080 37510 430 110,43 110,80 0,37 
4 90 37399 37738 339 37090 37430 340 110,44 110,73 0,29 
5 100 37397 37735 338 37090 37430 340 110,44 110,73 0,29 

10 

1 100 37395 37733 338 37090 37420 330 110,45 110,73 0,28 
2 90 37399 37738 339 37090 37430 340 110,45 110,73 0,28 
3 80 37399 37739 340 37090 37430 340 110,45 110,73 0,28 
4 70 37400 37741 341 37090 37430 340 110,45 110,73 0,28 
5 60 37401 37739 338 37090 37430 340 110,45 110,73 0,28 

Medel 37408 37746 339 37097 37440 343 110,48 110,76 0,28 
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Förspänningskraft [kN] 

Skruv Åtdragning Fraunhofer Olympus 35 Mikrometer Medel Max differens 

1 

1 51,19 49,83 51,38 50,80 1,55 
2 51,19 51,34 51,38 51,30 0,19 
3 50,74 51,34 49,54 50,54 1,80 
4 51,34 51,34 51,38 51,35 0,04 
5 51,04 51,34 51,38 51,25 0,34 

2 

1 51,49 51,34 49,54 50,79 1,95 
2 52,10 52,85 49,54 51,50 3,31 
3 51,04 51,34 49,54 50,64 1,80 
4 52,25 52,85 49,54 51,55 3,31 
5 50,89 52,85 49,54 51,09 3,31 

3 

1 51,04 51,34 49,54 50,64 1,80 
2 50,89 51,34 49,54 50,59 1,80 
3 51,49 51,34 49,54 50,79 1,95 
4 51,19 51,34 49,54 50,69 1,80 
5 51,34 51,34 49,54 50,74 1,80 

4 

1 50,89 51,34 51,38 51,20 0,49 
2 51,34 51,34 51,38 51,35 0,04 
3 50,43 51,34 53,22 51,66 2,78 
4 51,04 51,34 51,38 51,25 0,34 
5 50,74 51,34 53,22 51,76 2,48 

5 

1 51,49 52,85 53,22 52,52 1,72 
2 51,19 52,85 51,38 51,81 1,66 
3 50,89 51,34 51,38 51,20 0,49 
4 51,19 51,34 51,38 51,30 0,19 
5 50,89 51,34 51,38 51,20 0,49 

6 

1 50,74 51,34 51,38 51,15 0,64 
2 50,59 49,83 51,38 50,60 1,55 
3 51,04 51,34 51,38 51,25 0,34 
4 51,04 51,34 51,38 51,25 0,34 
5 51,04 49,83 51,38 50,75 1,55 

7 

1 50,89 51,34 49,54 50,59 1,80 
2 50,74 52,85 49,54 51,04 3,31 
3 51,79 52,85 49,54 51,40 3,31 
4 51,04 52,85 49,54 51,14 3,31 
5 50,59 52,85 49,54 50,99 3,31 

8 

1 50,74 51,34 49,54 50,54 1,80 
2 51,49 51,34 49,54 50,79 1,95 
3 51,94 51,34 49,54 50,94 2,40 
4 51,49 51,34 49,54 50,79 1,95 
5 51,04 51,34 49,54 50,64 1,80 

9 

1 51,04 51,34 53,21 51,86 2,18 
2 51,49 51,34 53,21 52,02 1,87 
3 51,04 64,93 67,89 61,29 16,86 
4 51,19 51,34 53,22 51,91 2,03 
5 51,04 51,34 53,22 51,86 2,18 

10 

1 51,04 49,83 51,38 50,75 1,55 
2 51,19 51,34 51,38 51,30 0,19 
3 51,34 51,34 51,38 51,35 0,04 
4 51,49 51,34 51,38 51,40 0,15 
5 51,04 51,34 51,38 51,25 0,34 

Medel 51,15 51,76 51,20 51,37 1,88 
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Bilaga F – Kritisk hastighet 

Åtdragning Starthastighet 
[varv/min] 

Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] Mikrometer [mm] 

TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF L0 L ∆L 

1 60 37398 37734 336 37090 37430 340 110,44 110,73 0,29 
2 70 37398 37736 338 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
3 80 37399 37733 334 37090 37430 340 110,44 110,73 0,29 
4 90 37398 37738 340 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
5 100 37396 37733 337 37080 37420 340 110,44 110,72 0,28 
6 110 37391 37722 331 37080 37410 330 110,44 110,72 0,28 
7 120 37395 37727 332 37080 37410 330 110,44 110,72 0,28 
8 130 37395 37736 341 37080 37420 340 110,44 110,73 0,29 
9 140 37396 37735 339 37080 37410 330 110,44 110,73 0,29 
10 150 37395 37734 339 37080 37500 420 110,44 110,80 0,36 
11 160 37400 37738 338 37090 37420 330 110,44 110,73 0,29 
12 170 37399 37734 335 37090 37510 420 110,44 110,80 0,36 
13 180 37400 37735 335 37090 37420 330 110,44 110,73 0,29 
14 190 37401 37740 339 37090 37520 430 110,44 110,80 0,36 
15 200 37403 37739 336 37090 37510 420 110,44 110,80 0,36 

Medel 37398 37734 337 37085 37443 359 110,44 110,75 0,31 
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Förspänningskraft [kN] 

Åtdragning Fraunhofer Olympus 35 Mikrometer Medel Max differens 
1   50,74     51,34     53,22   51,76 2,48 
2   51,04     51,34     51,38   51,25 0,34 
3   50,43     51,34     53,22   51,66 2,78 
4   51,34     51,34     51,38   51,35 0,04 
5   50,89     51,34     51,38   51,20 0,49 
6   49,98     49,83     51,38   50,40 1,55 
7   50,13     49,83     51,38   50,45 1,55 
8   51,49     51,34     53,22   52,02 1,88 
9   51,19     49,83     53,22   51,41 3,39 

10   51,19     63,42     66,06   60,22 14,87 
11   51,04     49,83     53,22   51,36 3,39 
12   50,59     63,42     66,06   60,02 15,47 
13   50,59     49,83     53,22   51,21 3,39 
14   51,19     64,93     66,06   60,73 14,87 
15   50,74     63,42     66,06   60,07 15,32 

Medel 50,84 54,16 56,03 53,67 5,45 
 



Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion 

96 

Bilaga G – Svänghjulskåpa, elektrisk dragare 

Kåpa Skruv 
Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] 

TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF 

1 

1 37387 37730 343 37180 37540 360 
2 37425 37786 361 37220 37560 340 
3 37423 37771 348 37220 37560 340 
4 37399 37742 343 37200 37530 330 
5 37425 37772 347 37220 37570 350 

2 

1 37350 37698 348 37240 37590 350 
2 37429 37773 344 37230 37560 330 
3 37433 37777 344 37230 37570 340 
4 37428 37773 345 37230 37560 330 
5 37338 37684 346 37210 37550 340 

3 

1 37422 37766 344 37220 37560 340 
2 37411 37758 347 37210 37540 330 
3 37428 37773 345 37220 37570 350 
4 37417 37761 344 37210 37540 330 
5 37435 37780 345 37230 37570 340 

4 

1 37411 37753 342 37200 37540 340 
2 37429 37773 344 37220 37560 340 
3 37433 37777 344 37230 37570 340 
4 37338 37684 346 37230 37560 330 
5 37436 37783 347 37230 37570 340 

5 

1 37428 37774 346 37230 37560 330 
2 37434 37776 342 37230 37570 340 
3 37439 37785 346 37230 37580 350 
4 37423 37767 344 37220 37550 330 
5 37423 37768 345 37220 37560 340 

6 

1 37425 37771 346 37220 37560 340 
2 37435 37777 342 37230 37570 340 
3 37442 37784 342 37240 37580 340 
4 37427 37772 345 37220 37560 340 
5 37434 37778 344 37230 37570 340 

7 

1 37429 37772 343 37230 37560 330 
2 37411 37754 343 37210 37530 320 
3 37416 37759 343 37210 37550 340 
4 37436 37780 344 37230 37560 330 
5 37465 37810 345 37260 37600 340 

8 

1 37436 37777 341 37230 37560 330 
2 37434 37777 343 37230 37560 330 
3 37399 37742 343 37190 37530 340 
4 37411 37754 343 37210 37540 330 
5 37409 37752 343 37200 37550 350 

9 

1 37436 37781 345 37230 37570 340 
2 37426 37771 345 37220 37560 340 
3 37429 37774 345 37230 37570 340 
4 37336 37683 347 37230 37560 330 
5 37443 37776 333 37230 37570 340 

10 

1 37458 37801 343 37250 37590 340 
2 37435 37779 344 37230 37570 340 
3 37442 37787 345 37240 37580 340 
4 37434 37777 343 37230 37570 340 
5 37416 37760 344 37210 37550 340 

Medel 37420 37765 344 37223 37561 338 
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Förspänningskraft [kN] 

Kåpa Skruv Frauenhofer Olympus 35 Medel Max differens  

1 

1 51,79 54,36 53,08 2,57 
2 54,51 51,34 52,93 3,17 
3 52,55 51,34 51,94 1,21 
4 51,79 49,83 50,81 1,96 
5 52,40 52,85 52,62 0,45 

2 

1 52,55 52,85 52,70 0,30 
2 51,94 49,83 50,89 2,11 
3 51,94 51,34 51,64 0,60 
4 52,10 49,83 50,96 2,27 
5 52,25 51,34 51,79 0,91 

3 

1 51,94 51,34 51,64 0,60 
2 52,40 49,83 51,11 2,57 
3 52,10 52,85 52,47 0,76 
4 51,94 49,83 50,89 2,11 
5 52,10 51,34 51,72 0,76 

4 

1 51,64 51,34 51,49 0,30 
2 51,94 51,34 51,64 0,60 
3 51,94 51,34 51,64 0,60 
4 52,25 49,83 51,04 2,42 
5 52,40 51,34 51,87 1,06 

5 

1 52,25 49,83 51,04 2,42 
2 51,64 51,34 51,49 0,30 
3 52,25 52,85 52,55 0,60 
4 51,94 49,83 50,89 2,11 
5 52,10 51,34 51,72 0,76 

6 

1 52,25 51,34 51,79 0,91 
2 51,64 51,34 51,49 0,30 
3 51,64 51,34 51,49 0,30 
4 52,10 51,34 51,72 0,76 
5 51,94 51,34 51,64 0,60 

7 

1 51,79 49,83 50,81 1,96 
2 51,79 48,32 50,06 3,47 
3 51,79 51,34 51,57 0,45 
4 51,94 49,83 50,89 2,11 
5 52,10 51,34 51,72 0,76 

8 

1 51,49 49,83 50,66 1,66 
2 51,79 49,83 50,81 1,96 
3 51,79 51,34 51,57 0,45 
4 51,79 49,83 50,81 1,96 
5 51,79 52,85 52,32 1,06 

9 

1 52,10 51,34 51,72 0,76 
2 52,10 51,34 51,72 0,76 
3 52,10 51,34 51,72 0,76 
4 52,40 49,83 51,11 2,57 
5 50,28 51,34 50,81 1,06 

10 

1 51,79 51,34 51,57 0,45 
2 51,94 51,34 51,64 0,60 
3 52,10 51,34 51,72 0,76 
4 51,79 51,34 51,57 0,45 
5 51,94 51,34 51,64 0,60 

Medel 52,02 51,07 51,54 1,22 
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Bilaga H – Pneumatisk dragare i testrigg 

Skruv Åtdragning 
Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] Mikrometer [mm] 

TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF L0 L ∆L 

1 

1 37422 37762 340 37110 37460 350 110,50 110,80 0,30 
2 37435 37776 341 37110 37480 370 110,50 110,81 0,31 
3 37432 37780 348 37110 37480 370 110,51 110,82 0,31 
4 37433 37775 342 37110 37470 360 110,51 110,81 0,30 
5 37432 37765 333 37110 37460 350 110,51 110,80 0,29 

2 

1 37430 37769 339 37100 37470 370 110,53 110,84 0,31 
2 37430 37761 331 37110 37460 350 110,54 110,84 0,30 
3 37431 37770 339 37110 37470 360 110,54 110,85 0,31 
4 37431 37763 332 37110 37470 360 110,54 110,83 0,29 
5 37427 37771 344 37110 37470 360 110,54 110,85 0,31 

3 

1 37417 37765 348 37100 37470 370 110,48 110,78 0,30 
2 37422 37757 335 37100 37460 360 110,48 110,77 0,29 
3 37422 37755 333 37100 37460 360 110,48 110,77 0,29 
4 37423 37765 342 37100 37470 370 110,48 110,77 0,29 
5 37424 37755 331 37110 37460 350 110,48 110,77 0,29 

4 

1 37387 37733 346 37060 37430 370 110,38 110,69 0,31 
2 37390 37737 347 37070 37440 370 110,38 110,69 0,31 
3 37390 37737 347 37070 37440 370 110,38 110,69 0,31 
4 37391 37736 345 37070 37440 370 110,38 110,69 0,31 
5 37393 37730 337 37070 37430 360 110,38 110,68 0,30 

5 

1 37443 37774 331 37100 37480 380 110,51 110,82 0,31 
2 37443 37782 339 37120 37470 350 110,52 110,82 0,30 
3 37441 37786 345 37120 37470 350 110,52 110,83 0,31 
4 37441 37784 343 37120 37470 350 110,52 110,82 0,30 
5 37442 37776 334 37120 37480 360 110,52 110,82 0,30 

6 

1 37416 37755 339 37100 37450 350 110,49 110,79 0,30 
2 37419 37762 343 37100 37460 360 110,49 110,79 0,30 
3 37420 37757 337 37100 37440 340 110,49 110,79 0,30 
4 37422 37752 330 37100 37450 350 110,49 110,78 0,29 
5 37424 37754 330 37110 37450 340 110,49 110,78 0,29 

7 

1 37417 37752 335 37100 37460 360 110,50 110,78 0,28 
2 37422 37760 338 37100 37460 360 110,50 110,79 0,29 
3 37422 37754 332 37100 37460 360 110,50 110,78 0,28 
4 37425 37762 337 37100 37460 360 110,50 110,78 0,28 
5 37423 37757 334 37100 37460 360 110,50 110,78 0,28 

8 

1 37421 37752 331 37100 37460 360 110,50 110,80 0,30 
2 37423 37758 335 37110 37460 350 110,50 110,80 0,30 
3 37423 37755 332 37110 37460 350 110,51 110,80 0,29 
4 37423 37758 335 37110 37470 360 110,51 110,80 0,29 
5 37424 37762 338 37110 37460 350 110,51 110,80 0,29 

9 

1 37409 37751 342 37090 37440 350 110,47 110,77 0,30 
2 37413 37745 332 37100 37440 340 110,47 110,77 0,30 
3 37414 37749 335 37090 37450 360 110,47 110,77 0,30 
4 37414 37746 332 37100 37450 350 110,47 110,77 0,30 
5 37415 37748 333 37090 37450 360 110,47 110,77 0,30 

10 

1 37404 37737 333 37080 37440 360 110,44 110,73 0,29 
2 37409 37750 341 37090 37450 360 110,43 110,73 0,30 
3 37409 37747 338 37090 37450 360 110,43 110,73 0,30 
4 37408 37739 331 37090 37440 350 110,43 110,72 0,29 
5 37408 37748 340 37090 37450 360 110,43 110,73 0,30 

Medel 37420 37757 338 37100 37458 358 110,48 110,78 0,30 
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Förspänningskraft [kN] 

Skruv Åtdragning Fraunhofer Olympus 35 Mikrometer Medel Max differens 

1 

1 51,34 52,85 55,05 53,08 3,71 
2 51,49 55,87 56,89 54,75 5,39 
3 52,55 55,87 56,88 55,10 4,34 
4 51,64 54,36 55,05 53,68 3,41 
5 50,28 52,85 53,21 52,12 2,93 

2 

1 51,19 55,87 56,89 54,65 5,70 
2 49,98 52,85 55,05 52,63 5,07 
3 51,19 54,36 56,88 54,14 5,70 
4 50,13 54,36 53,21 52,57 4,23 
5 51,94 54,36 56,88 54,40 4,94 

3 

1 52,55 55,87 55,05 54,49 3,32 
2 50,59 54,36 53,21 52,72 3,78 
3 50,28 54,36 53,21 52,62 4,08 
4 51,64 55,87 53,21 53,58 4,23 
5 49,98 52,85 53,21 52,02 3,23 

4 

1 52,25 55,87 56,89 55,00 4,64 
2 52,40 55,87 56,89 55,05 4,49 
3 52,40 55,87 56,89 55,05 4,49 
4 52,10 55,87 56,89 54,95 4,79 
5 50,89 54,36 55,05 53,43 4,16 

5 

1 49,98 57,38 56,88 54,75 7,40 
2 51,19 52,85 55,05 53,03 3,86 
3 52,10 52,85 56,89 53,94 4,79 
4 51,79 52,85 55,05 53,23 3,26 
5 50,43 54,36 55,05 53,28 4,62 

6 

1 51,19 52,85 55,05 53,03 3,86 
2 51,79 54,36 55,05 53,73 3,26 
3 50,89 51,34 55,05 52,43 4,16 
4 49,83 52,85 53,22 51,97 3,39 
5 49,83 51,34 53,22 51,46 3,39 

7 

1 50,59 54,36 51,38 52,11 3,78 
2 51,04 54,36 53,22 52,87 3,32 
3 50,13 54,36 51,38 51,96 4,23 
4 50,89 54,36 51,38 52,21 3,47 
5 50,43 54,36 51,38 52,06 3,93 

8 

1 49,98 54,36 55,05 53,13 5,07 
2 50,59 52,85 55,05 52,83 4,46 
3 50,13 52,85 53,21 52,07 3,08 
4 50,59 54,36 53,21 52,72 3,78 
5 51,04 52,85 53,21 52,37 2,18 

9 

1 51,64 52,85 55,05 53,18 3,41 
2 50,13 51,34 55,05 52,17 4,92 
3 50,59 54,36 55,05 53,33 4,46 
4 50,13 52,85 55,05 52,68 4,92 
5 50,28 54,36 55,05 53,23 4,77 

10 

1 50,28 54,36 53,22 52,62 4,08 
2 51,49 54,36 55,05 53,63 3,56 
3 51,04 54,36 55,05 53,48 4,01 
4 49,98 52,85 53,21 52,02 3,23 
5 51,34 54,36 55,05 53,58 3,71 

Medel 50,96 54,06 54,65 53,22 4,14 
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Bilaga I – Svänghjulskåpa, pneumatisk dragare 

Kåpa Skruv 
Fraunhofer [ns] Olympus 35 [ns] 

TOF0 TOF ∆TOF TOF0 TOF ∆TOF 

1 

1 37421 37769 348 37220 37570 350 
2 37437 37792 355 37230 37600 370 
3 37422 37772 350 37220 37570 350 
4 37425 37776 351 37220 37570 350 
5 37425 37767 342 37220 37570 350 

2 

1 37436 37780 344 37230 37580 350 
2 37422 37777 355 37220 37570 350 
3 37424 37780 356 37220 37580 360 
4 37425 37772 347 37220 37580 360 
5 37445 37795 350 37240 37600 360 

3 

1 37427 37780 353 37230 37580 350 
2 37432 37773 341 37230 37570 340 
3 37418 37760 342 37220 37570 350 
4 37423 37771 348 37220 37570 350 
5 37421 37782 361 37220 37580 360 

4 

1 37434 37782 348 37240 37580 340 
2 37392 37734 342 37180 Ej mätbar   
3 37428 37782 354 37220 37580 360 
4 37427 37779 352 37230 37570 340 
5 37418 37773 355 37220 37580 360 

5 

1 37421 37775 354 37220 37580 360 
2 37426 37767 341 37230 37560 330 
3 37423 37784 361 37220 37590 370 
4 37424 37775 351 37220 37570 350 
5 37428 37777 349 37230 37580 350 

6 

1 37424 37767 343 37230 37560 330 
2 37430 37771 341 37230 37570 340 
3 37408 37769 361 37210 37570 360 
4 37427 37773 346 37220 37560 340 
5 37437 37795 358 37240 37600 360 

7 

1 37419 37765 346 37220 37570 350 
2 37435 37790 355 37230 37580 350 
3 37422 37770 348 37220 37570 350 
4 37427 37773 346 37230 37570 340 
5 37426 37787 361 37230 37590 360 

8 

1 37425 37785 360 37220 37580 360 
2 37437 37792 355 37230 37580 350 
3 37426 37784 358 37230 37580 350 
4 37421 37777 356 37220 37570 350 
5 37424 37767 343 37230 37570 340 

9 

1 37405 37754 349 37200 37560 360 
2 37421 37768 347 37220 37560 340 
3 37426 37778 352 37220 37580 360 
4 37423 37767 344 37220 37560 340 
5 37445 37794 349 37250 37600 350 

10 

1 37432 37783 351 37230 37580 350 
2 37434 37783 349 37230 37570 340 
3 37439 37796 357 37240 37590 350 
4 37434 37778 344 37230 37570 340 
5 37414 37773 359 37210 37570 360 

Medel 37426 37776 351 37224 37576 351 
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Förspänningskraft [kN] 

Kåpa Skruv Fraunhofer Olympus 35 Medel Max differens 

1 

1 52,55 52,85 52,70 0,30 
2 53,61 55,87 54,74 2,27 
3 52,85 52,85 52,85 0,00 
4 53,00 52,85 52,93 0,15 
5 51,64 52,85 52,25 1,21 

2 

1 51,94 52,85 52,40 0,91 
2 53,61 52,85 53,23 0,75 
3 53,76 54,36 54,06 0,60 
4 52,40 54,36 53,38 1,96 
5 52,85 54,36 53,61 1,51 

3 

1 53,30 52,85 53,08 0,45 
2 51,49 51,34 51,42 0,15 
3 51,64 52,85 52,25 1,21 
4 52,55 52,85 52,70 0,30 
5 54,51 54,36 54,44 0,15 

4 

1 52,55 51,34 51,94 1,21 
2 51,64 0,00 25,82 51,64 
3 53,45 54,36 53,91 0,91 
4 53,15 51,34 52,25 1,81 
5 53,61 54,36 53,98 0,76 

5 

1 53,45 54,36 53,91 0,91 
2 51,49 49,83 50,66 1,66 
3 54,51 55,87 55,19 1,36 
4 53,00 52,85 52,93 0,15 
5 52,70 52,85 52,77 0,15 

6 

1 51,79 49,83 50,81 1,96 
2 51,49 51,34 51,42 0,15 
3 54,51 54,36 54,44 0,15 
4 52,25 51,34 51,79 0,91 
5 54,06 54,36 54,21 0,30 

7 

1 52,25 52,85 52,55 0,60 
2 53,61 52,85 53,23 0,75 
3 52,55 52,85 52,70 0,30 
4 52,25 51,34 51,79 0,91 
5 54,51 54,36 54,44 0,15 

8 

1 54,36 54,36 54,36 0,00 
2 53,61 52,85 53,23 0,75 
3 54,06 52,85 53,45 1,21 
4 53,76 52,85 53,30 0,91 
5 51,79 51,34 51,57 0,45 

9 

1 52,70 54,36 53,53 1,66 
2 52,40 51,34 51,87 1,06 
3 53,15 54,36 53,76 1,21 
4 51,94 51,34 51,64 0,60 
5 52,70 52,85 52,77 0,15 

10 

1 53,00 52,85 52,93 0,15 
2 52,70 51,34 52,02 1,36 
3 53,91 52,85 53,38 1,06 
4 51,94 51,34 51,64 0,60 
5 54,21 54,36 54,28 0,15 

Medel 52,93 51,88 52,95 0,78 

(Mätresultaten från skruv 2 i kåpa 4 är inte medräknat i medelvärdesberäkningen) 
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Bilaga J – Ritningar 
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