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Sammanfattning 

Kugghjulstransmissioner är idag den mest använda typen av alla mekaniska 

transmissioner och en kugghjulstransmission som har utvecklats mycket de senaste 

50 åren är planetväxeln. En fördel med en ideal planetväxel är att det ingående 

vridmomentet delas lika mellan planethjulen. Dock kan olika tillverknings- och 

monteringsfel ge upphov till ojämn lastfördelning mellan planethjulen. Den ojämna 

lastfördelningen är ett allvarligt problem som påverkar lastkapaciteten och 

stabiliteten i systemet och den kan även ge upphov till oljud.  

För att motverka effekten av olika tillverkningsfel har Swepart Transmission AB 

(Swepart) tagit fram ett koncept på ett balanseringssystem. Med en jämn 

lastfördelning i en planetväxel kan materialets mekaniska egenskaper utnyttjas till 

fullo och planetväxelns dimensioner kan då minskas utan att förlora sin 

momentöverföringskapacitet. Mindre dimensioner kan leda till lägre vikt och ett 

bättre materialutnyttjande leder till en lägre resursförbrukning vilket bidrar till en mer 

hållbar produktutveckling. 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur en planetväxel kan optimeras 

genom användning av Sweparts balanseringssystem. Arbetet ska även innefatta en 

kostnadsuppskattning för de optimerade planetväxlarna. Syftet med 

kostnadsuppskattningen är att avgöra ifall den optimerade planetväxeln är 

konkurrenskraftig jämfört med dagens konventionella planetväxlar. Arbetet 

undersöker också ifall höghållfasta stål förbättrar en planetväxel ytterligare. Målet 

med det här arbetet är att optimera en given planetväxel från Swepart genom att 

minska planetväxelns dimensioner och reducera vikten så mycket som möjlig.  

Samtliga planetväxlar i detta arbete genererades i programvaran KISSsoft och en 

referensväxel skapades i samråd med Swepart. Referensväxeln skapades för att 

användas som en jämförelse för de resterande planetväxlarna. De data som 

genererades av KISSsoft användess för att skapa 3D-modeller av planetväxlarna i 

SolidWorks. I en av dessa 3D-modeller introducerades sedan olika tillverkningsfel. 

Tillverkningsfelens inverkan på lastfördelning och balanseringssystemets förmåga att 

reducera dessa fel undersöktes med programvaran MSC Adams. Resultatet från 

simuleringarna användes för att optimera planetväxlarna. En massberäkning utfördes 

och en kostanduppskattning gjordes av de optimerade planetväxlarna. 

Undersökningen har visat rent teoretiskt att en planetväxels massa och dimensioner 

kan reduceras kraftigt vid användning av Sweparts balanseringssystem. Även 

tillverkningskostnaderna kan reduceras. Vid användning av IQ-Steel förbättrades 

dessa egenskaper ytterligare 

Författarna rekommenderar att Swepart fortsätter att bedriva forskning på 

balanseringssystemet för att utveckla ett funktionellt balanseringssystem som kan 

appliceras i praktiken. Denna rekommendation ges då undersökningen har visat att 

det finns mycket att vinna på en planetväxel med jämn lastfördelning. 
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Summary 

Gear drives are today the most common type of mechanical transmission system and 

a transmissions system that has been hurriedly developed over the last 50 years is the 

planetary gear train (PGT). One of the advantages of an ideal PGT is that the ingoing 

torque is divided equally between the planets. However, different manufacturing and 

assembly errors may cause uneven load distribution between the planets. The uneven 

load distribution is a serious problem that affects the load capacity and the stability of 

the system and it can also cause noise. 

In order to reduce the effects of different manufacuring errors, Swepart Transmission 

AB (Swepart) has developed a concept of an active force balancing system. With an 

even load distribution in a PGT, the mechanical properties of the material can be 

fully utilized and the dimensions of the PGT can then be reduced without losing its 

torque transmission capacity. Smaller dimensions can lead to a reduction in weight 

and better material utilization leads to lower resource consumption which contributes 

to a more sustainable product development 

The purpose of this study is to investigate how a PGT can be optimized when using  

Swepart's balancing system. The study also includes an estimate of the 

manufacturing cost for the optimized PGTs. The purpose of this estimate is to 

determine if the optimized PGTs are competitive compared to today's conventional 

PGTs. The study also investigates if high-strength steel can improve a PGT further. 

The aim of this study is to optimize a given PGT from Swepart by reducing the 

dimensions and the weight of the PGT as much as possible. 

All PGTs in this study were created using the software KISSsoft. A reference PGT 

was created in cooperation with Swepart and this reference PGT was developed to be 

used as a comparison for the remaining PGTs. The data generated by KISSsoft were 

then used to create 3D models of the PGTs in SolidWorks. In one of these 3D 

models, different manufacturing errors was later introduced. 

The manufacturing errors impact on the load distribution and the balancing system's 

ability to reduce these errors were then investigated using the MSC Adams software. 

The result of these simulations were then used to optimize the PGTs. A calculation of 

the mass and an estimate of the manufacturing cost was then performed on the 

optimized PGTs. 

This study shows that the mass and dimensions of a PGTs theoretically can be  

significantly reduced by using Swepart's balancing system. This study also shows 

that the manufacturing costs could be reduced and by using IQ-Steel, these properties 

could be improved even further. 

The authors recommend that Swepart continue to conduct research on the force 

balancing concept to develop a functional system with practical applications. This 

recommendation is given because the study has shown that there is a lot to be gained 

on a PGT with an even load distribution.  
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Abstract 

Arbetets syfte är att undersöka hur en planetväxel kan optimeras med avseende på 

kostnad och momentöverföringskapacitet då det konceptuella balanseringssystemet 

skapat av Swepart Transmission AB appliceras på en planetväxel. Arbetet undersöker 

även huruvida höghållfasta stål kan användas för att optimera en planetväxel 

ytterligare. Planetväxlarna i detta arbete genererades i programvaran KISSsoft och 

3D-modeller av dessa planetväxlar skapades i SolidWorks. Olika tillverkningsfel 

introducerades i en planetväxel och dess inverkan på lastfördelningen mellan 

planethjulen samt balanseringsystemets förmåga att reducera dessa fel undersöktes 

med hjälp av programvaran MSC Adams. Resultatet från undersökningarna i MSC 

Adams användes sedan för att optimera planetväxlarna. För planetväxlarna utfördes 

slutligen en mass- och kostnadsjämförelse för att undersöka hur konkurrenskraftig en 

planetväxel med Sweparts balanseringssystemet är jämfört med dagens 

konventionella planetväxlar. 

Nyckelord: Planetväxel, Lastfördelning, Balanseringssystem, IQ-Steel, Beveloida 

kugghjul, Optimering, MSC Adams, KISSsoft, Hållbar produktutveckling.   
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Förord 

Detta examensarbete är det arbete som avslutar högskoleingenjörsutbildningen i 

Maskinteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Detta arbete erbjöds av Swepart 

Transmission AB i Liatorp efter vi tagit kontakt med dem under hösten 2016. Ett 

företagsbesök bokades in för att diskutera arbetets problemformulering, mål och 

syfte. Besöket resulterade i ett stort intresse för det presenterade ämnet då både 

Swepart och vi som författare såg potential med att arbeta inom detta ämne. Titeln till 

detta examensarbete valdes till "Optimering av en planetväxel genom användning av 

ett aktivt balanseringssystem" och utfördes mellan 2016-12-21 till 2017-06-02.  

För att göra det möjligt att genomföra detta arbete har vi tagit hjälp av en rad 

kvalificerade personer med olika kunskaper beroende på vilken del i arbetet som 

skulle utföras.  

Vi riktar ett stort tack till vår handledare på Linnéuniversitet, Andreas Linderholt, 

lektor vid institutionen för maskinteknik, för de råd och ideliga stöd som vi fått under 

arbetets förlopp. Hans kunskaper inom MSC Adams gav oss förutsättningarna att 

genomföra de simuleringar som krävts för detta arbete. 

Vi vill även tacka;  

Izudin Dugic, lektor vid institutionen för maskinteknik vid Linnéuniversitetet i 

Växjö, för hjälp vid rapportskrivandet.  

Henrik Alm, mastersstudent vid Linköpings Universitet, för rådgivning och tips 

relaterat till genomförandet av arbetet.  

Stefan Johansson, Micael Carlsson och Ola Bergsman, IT-avdelningen vid 

institutionen för maskinteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö, för deras effektiva 

arbete då tekniska problem uppstått med programvarorna. 

Övrig personal på institutionen för maskinteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö, för 

de tips och trevliga mottagande vi fått under arbetet förlopp. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Hans Hansson, teknisk chef på Swepart 

Transmission AB, för all den teknisk kunskap och expertis som krävts för att 

handleda oss genom genomförandet av detta arbete. De tekniska frågor som 

uppkommit under genomförandet har ständigt blivit snabbt besvarade. Hans 

omfattande kunskaper och intresse för kuggtransmissioner har fått oss motiverade att 

genomföra detta arbete även vid motgångar och tidspress. 

Detta arbete har varit lärorikt, intressant och gett oss båda ett större intresse för 

kuggtransmissioner och att lösa tekniska problem med hjälp av simuleringar. 

Tack! 

 

 

Alexander Eng Stensson                  Martin Olsson 
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Variabellista 

För att erhålla en god struktur i teorikapitlet har alla variabler sammanställts 

och beskrivits i Tabell 1: 

 
Tabell 1: Variabellista 

Variabelnamn Beskrivning Enhet Ekvationsnummer 

𝛼 Ingreppsvinkel [°] (33), (34) 

𝛼𝑛 Ingreppsvinkel i normalplanet [°] (9), (15), (16), 

(18), (19) 

𝛼𝑡 Ingreppsvinkel i 

tranversalplanet 
[°] (26), (27), (28), 

(30) 

𝑎𝑤 Axelavstånd för kuggväxlar 

med profilförskjutning 
[mm] (12) , (21), (22), 

(23), (24), (26), 

(27), (68) 

𝑎𝑦 Ingreppsvinkel vid godtycklig 

diameter 
[°] (16) , (17) 

𝛽 Snedvinkel [°] (29) 

𝛽𝑏 Snedvinkel vid bascirkeln [°] (23), (24), (30) 

𝜀 Vinkelfel [°] (68) 

𝜂 Verkningsgrad - (55), (61), (62) 

𝜂𝑘 
Verkningsgrad i varje 

kuggingrepp 

- (51), (52), (53), 

(54), (56), (59), 

(61), (62) 

𝜌𝑔 
Approximerad radie för 

kuggarna på det stora hjulet 
[mm] (34) 

𝜌𝑝 
Approximerad radie för 

kuggarna på det lilla hjulet 
[mm] (33) 

𝜎𝐹 Kuggrotspänning [MPa] (31], (32) 

𝜎𝐻 Kontaktspänning [MPa] (35) 

ɸ Konvinkel [°] (36) 

𝜓 Vinkel för tandtjockleken vid 

delningscirkeln 
[rad] (18) 

𝛺 Planethjulets vinkelhastighet 

kring sitt egna centrum 
[rad/s] (38), (39), (41), 

(42) 

𝜔1 Vinkelhastighet för solhjulet 

[rad/s] (37), (39), (43), 

(44), (45), (47), 

(50), (51), (53), 

(57) 

𝜔2 Vinkelhastighet för ringhjulet 

[rad/s] (40), (42), (43), 

(48), (50), (52), 

(53), (58) 
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Tabell 1: Variabellista fortsättning 

Variabelnamn Beskrivning Enhet Ekvationsnummer 

𝜔𝑐 
Vinkelhastighet för 

planethjulets centrum 

 

 

[rad/s] 

(38), (39), (41), 

(42), (43), (44), 

(45), (47), (48) 

(49), (50), (51), 

(52), (53), (57), 

(58) 

𝜔𝑔 Vinkelhastigheten för det 

stora kugghjulet 
[rpm] (2), (4) , (5) 

𝜔𝑖𝑛 
Vinkelhastigheten tillfört 

planetväxeln 

[rad/s] (44), (55) 

𝜔𝑝 Vinkelhastigheten för det 

lilla kugghjulet 
[rpm] (2), (4), (5) 

𝜔𝑢𝑡 Vinkelhastigheten ut från 

planetväxeln 
[rad/s] (44), (55) 

𝐴 Tvärsnittsarea för 

hydraulkolv 
[m

2
] (69) 

𝑎 Axelavstånd [mm] (1), (64) 

𝑏 kuggbredd [mm] (31), (36) 

𝑑 Delningsdiameter [mm] (8), (9), (10), (13), 

(18) 

𝑑1 Drivande kugghjulets 

referenscirkel 
[m] (25), (26) 

𝑑𝑎 Toppdiameter [mm] (10) 

𝑑𝑎2 Toppdiameter för planethjul [mm] (63) 

𝑑𝑏 Grunddiameter [mm] (10) 

𝑑𝑓 Bottendiameter [mm] (13) 

𝑑𝑔 Delningsdiameter för stora 

kugghjulet 
[mm] (1), (34) 

𝑑𝑝 Delningsdiameter för lilla 

kugghjulet 
[mm] (1), (33) 

𝑑𝑤1 Delningscirkel för det 

drivande kugghjulet 
[mm] (20), (25), (26) 

𝑑𝑦 Godtycklig diameter [mm] (16), (17) 

𝐸1 Tillförd effekt på solhjulet [W] (46), (47), (50) 

𝐸2 Tillförd effekt på ringhjulet [W] (47), (49), (51) 

𝐸𝑐 Tillförd effekt på 

planetbäraren 
[W] (46), (49), (50) 

𝐸𝑓 Effektförlust [W] (47), (50), (59), 

(60) 
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Tabell 1: Variabellista fortsättning 

Variabelnamn Beskrivning Enhet Ekvationsnummer 

𝐸𝑔 Elasticitetsmodulen för stora 

kugghjulet 
[Pa] (35) 

𝐸𝑖𝑛 Effekt tillfört planetväxeln  [W] (60), (61), (62) 

𝐸𝑝 Elasticitetsmodulen för lilla 

kugghjulet 
[Pa] (35) 

𝐸𝑅 Rullningsförlust [W] (57), (58), (59), 

(61), (62) 

𝐸𝑢𝑡 Effekt ut från planetväxeln  [W] (60), (61) 

𝑒 Positionsfel [mm] (68) 

𝐹𝑎 Axiell kraftkomposant  [N] (23), (24), (29) 

𝐹𝑎,𝑛 Axiell kraft från ingreppet 

mellan planet- och solhjul 
[N] (69) 

𝐹𝑏𝑒𝑟 Beräkningslast [N] (32) 

𝐹𝑏𝑛 Normalkraft i normalplanet [N] (24), (30) 

𝐹𝑏𝑡 Normalkraft i transversalplanet [N] (22), (23), (24), 

(28) 

𝐹𝑟 Radiell kraftkomposant [N] (21), (22), (24), 

(27) 

𝐹𝑡 Kraftkomposant i 

transversalplanet 
[N] (25), (26), (27), 

(28), (29), (30), 

(31) 

𝐹𝑤 Kraftkomposant vid 

delningscirkeln 
[N] (20), (21), (22), 

(23), (24), (25), 

(26) 

𝑓 Avstånd mellan två 

intilliggande planethjuls 

toppdiametrar 

[mm] (63) 

𝑔1 Radie för solhjulets grundcirkel [mm] (37), (38), (39), 

(43) 

𝑔2 Radie för ringhjulets 

grundcirkel 
[mm] (40), (41), (42), 

(43) 

𝑔𝑐 Radie för planethjulets 

grundcirkel 
[mm] (38), (39), (41), 

(42) 

𝛥ℎ𝑎 Topphöjdsminskning [mm] (12) 

ℎ𝑎 Topphöjd [mm] (11) 

ℎ𝑓 Fothöjd [mm] (13), (14) 

𝑖 Utväxling - (3) , (5) 

𝐾𝐹𝛼 Lastfördelningsfaktor för 

böjning 
- (32) 

𝐾𝐹𝛽 Lastutbredningsfaktor för 

böjning 
- (32) 

𝐾𝛾 Lastfaktor - (66), (67) 
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Tabell 1: Variabellista fortsättning 

Variabelnamn Beskrivning Enhet Ekvationsnummer 

𝑘 Ett heltal - (65) 

𝑙 Centrumavstånd mellan två 

planethjulen 
[mm] (63), (64) 

𝑀1 Moment på solhjulsaxel 

[Nm] (45), (47), (50), 

(51), (53), (54), 

(56), (57) 

𝑀2 Moment på ringhjulsaxel 

[Nm] (45), (48), (50), 

(52), (53), (54), 

(56), (58) 

𝑀𝑐 Moment på planetbäraren [Nm] (45), (49), (50) 

𝑀𝑔 Moment för det stora 

kugghjulet 
[Nm] (4) , (5) 

𝑀𝑖𝑛 Ingående moment [Nm] (55) 

𝑀𝑝 Moment för det lilla 

kugghjulet 
[Nm] (4) , (5) 

𝑀𝑢𝑡 Utgående moment  [Nm] (55) 

𝑚𝑛 Modul i normalplanet 

[mm] (7), (8), (11), 

(12), (14), (15), 

(18), (19), (31), 

(36) 

𝑁 Antal planethjul - (64), (65), (66), 

(69), (70) 

𝑝 Delning (pitch) [mm] (7) 

𝑝 Vätsketryck [Pa] (70) 

𝑅 Grundutväxling - (43), (54), (56) 

𝑟𝑏 Grundcirkelradie [mm] (6) 

𝑟𝑔 Stora kugghjulets radie [mm] (1) 

𝑟𝑝 Lilla kugghjulets radie [mm] (1) 

𝑆𝐹 Säkerhetsfaktor - (71) 

𝑠 Tandtjocklek vid 

referenscirkel 
[mm] (15), (18) 

𝑠𝑦 Tandtjocklek vid godtycklig 

radie 
[mm] (16) 

𝑇1 Vridmoment från det 

drivande hjulet 
[Nm] (20), (25) 

𝑇𝑑𝑖𝑚 Ingående vridmoment på 

solhjulet 
[Nm] (67) 

𝑇𝑖𝑛 Ingående vridmoment [Nm] (45), (67) 

𝑇𝑢𝑡 Utgående vridmoment [Nm] (45) 

𝑡 Parameter som ger en 

momentan radie på 

evolventkurvan 

- (6) 

𝑈 Utväxling - (45), (55) 
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Tabell 1: Variabellista fortsättning 

Variabelnamn Beskrivning Enhet Ekvationsnummer 

𝑣1,1 Normalhastighet i kontakten 

mellan planet- och solhjul 
[m/s] (37) 

𝑣1,𝑐 Normalhastighet i kontakten 

mellan planet- och solhjul 
[m/s] (38) 

𝑣2,2 Normalhastighet i kontakten 

mellan planet- och ringhjul 
[m/s] (40) 

𝑣2,𝑐 Normalhastighet i kontakten 

mellan planet- och ringhjul 
[m/s] (41) 

𝜈𝑔 Poissions tal för strora 

kugghjulet 
- (35) 

𝜈𝑝 Poissions tal för lilla 

kugghjulet 
- (35) 

𝑊𝑧𝑤 Kuggvidd [mm] (19) 

𝑥 Profilförskjutning - (11), (14), (15), 

(16), (18), (19) 

𝑥1 Profilförskjutning för det lilla 

kugghjulet 
- (12) 

𝑥2 Profilförskjutning för det 

stora kugghjulet 
- (12) 

𝑥𝑒,𝑖 Profilförskjutning på 

yttersidorna 
- (36) 

𝑥𝑚 Profilförskjutning i 

mittsegmenet 
- (36) 

𝑌 Formfaktor - (31) 

𝑌𝛽 Snedvinkelfaktor för böjning - (32) 

𝑌𝜀 Ingrepptalsfaktor - (32) 

𝑌𝐹 Formfaktor för böjning - (32) 

𝑧 Tandantal - (8), (16), (18), 

(19) 

𝑧1 Kuggtal på kugghjulet fixerat 

på axel 1 
- (43) 

𝑧1 Tandantal för solhjulet - (66) 

𝑧2 Kuggtal på kugghjulet fixerat 

på axel 2 
 (43) 

𝑧3 Tandantal för ringhjulet - (66) 

𝑧𝑔 Antal kuggar på stora 

kugghjulet 
- (3) , (5) 

𝑧𝑛 Slagrörelse för en cylinder - (71) 

𝑧𝑝 Antal kuggar på lilla 

kugghjulet 
- (3) , (5) 

𝑧𝑤 Antal kuggar som 

kuggvidden beräknas över 
- (19) 
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1. Introduktion 

I introduktionen ges en bred bild av bakgrunden och problemformuleringen 

för detta arbete diskuteras fram. Arbetets mål och syfte klargörs och 

avgränsningarna för arbetet presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Kugghjul har länge varit en del av den tekniska utvecklingen och är idag den 

mest använda typen av alla mekaniska transmissioner. 

Kugghjulstransmissioner används i stor utsträckning då de är överlägsna 

andra typer av transmissionssystem, speciellt när man jämför verkningsgrad 

och dimensioner. Verkningsgraden för kugghjulstransmissioner kan vara så 

hög som 99 [%]. Nackdelar med kugghjul jämfört med andra typer av 

kraftöverföringssystem är det högre priset och dess oljud. 

Kugghjulstransmissioner används för att överföra rotationsenergi från en 

axel till en annan. Kugghjulen är utformade så att den största delen av 

rotationsenergin överförs genom att kuggarna rullar mot varandra. En viss 

glidning mellan kuggarna förekommer dock vilket leder till energiförluster. 

Kugghjul finns idag att tillgå i olika storlekar och utformningar, exempelvis 

cylindriska, sneda och koniska. Kugghjul kan tillverkas med en diameter i 

allt från några mikrometer till uppemot 30 meter [1-3].  

En kugghjulstransmission som har utvecklats mycket de senaste 50 åren är 

planetväxeln. Planetväxeln har fått sitt namn genom att minst ett kugghjul är 

fixerat på en axel som är fri att röra sig i en omloppsbana kring ett centralt 

kugghjul. Det centrala kugghjulet kallas för solhjul och kugghjulen som rör 

sig i  banor kring solhjulet kallas för planethjul. Planetväxeln är även 

uppbyggd av ett ringhjul, en planetbärare, axlar, lager och kopplingar, se 

Figur 1 [2]. 

 
Figur 1. Planetväxel 
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Planetväxlar används främst då stor effekt vid höga rotationshastigheter ska 

överföras. Den här typen av växlar är vanligt förekommande inom 

fordonsindustrin, vindkraftverk och lyftkranar, se Figur 2. En fördel med 

planetväxlar är att det ingående vridmomentet delas mellan planethjulen och 

därför kan en kompaktare design och en lägre vikt erhållas [2, 4]. 

 
Figur 2. Mercedes 9G-Tronic automatväxellåda [5] 

Utvecklingen av kugghjulstransmissioner har syftat till att nå ett bättre 

materialutnyttjande och en högre utväxling per yt- och viktenhet vilket 

ställer höga krav på materialets hållfasthetsegenskaper. Ett stål som 

vanligtvis används för tillverkning av kugghjulstransmissioner är sätthärdat 

stål. För att nå dagens efterfrågan på material med bättre 

hållfasthetsegenskaper har mycket forskning gjorts för att ta fram renare stål 

genom att ta bort skadliga inneslutningar. Detta leder till att materialet blir 

mer isotropt och mer homogent. På grund av dessa egenskaper ökar då 

materialets utmattningshållfasthet. Ett exempel på sådant stål är Ovako IQ-

Steel. De isotropiska egenskaperna för IQ-Steel leder till att lasterna på ett 

kugghjul kan öka från 30 [%] till upp mot 100 [%], vilket medger lättare och 

mer hållbara produkter, se Figur 3 [6-8].  

 
Figur 3. Utmattningshållfasthet [6] 
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1.2 Problemformulering 

En planetväxel med 𝑛 planethjul är designad för att varje planethjul ska bära 

1/𝑛 av det ingående vridmomentet. Detta är dock bara sant för det ideala 

fallet då det råder jämn lastfördelning mellan planethjulen. Olika 

tillverknings- och monteringsfel ger upphov till ojämn lastfördelning mellan 

planethjulen vilket leder till att ett eller flera planethjul antingen går i 

ingrepp före eller efter de andra planethjulen. Flera olika tillverkningsfel kan 

ge upphov till ojämn lastfördelning i en planetväxel, exempelvis positionsfel 

av solhjulets axelhål, kast för kugghjulen och variation av planethjulens 

tandtjocklek. Den ojämna lastfördelningen är ett allvarligt problem som 

påverkar lastkapaciteten och stabiliteten i systemet och den kan även ge 

upphov till oljud. Tidigare forskning visar att lastfördelningen är känslig för 

positionsfel i tangentiell riktning och att känsligheten ökar med antalet 

planethjul. Forskningen tyder också på att flytande system är bättre än icke 

flytande system på att fördela lasten [9-13]. 

För att motverka effekten av dessa tillverkningsfel och på så sätt erhålla 

bättre lastfördelning mellan planethjulen har Swepart Transmission AB 

(Swepart) tagit fram ett koncept på ett balanseringssystem. 

Balanseringssystemet använder sig av beveloida kugghjul som monteras på 

hydrauliska kolvar i en växel och kopplas sedan in till ett slutet hydrauliskt 

system, se Figur 4.  

 

Figur 4. Koncept av balanseringssytem [14] 

Tanken med balanseringssystemet är att det ska reducera den ojämna 

lastfördelningen ifall ett eller flera planethjul bär mer eller mindre last än de 

övriga hjulen. Beräkningar och simuleringar har tidigare utförts för att 

undersöka balanseringssystemets funktion då olika tillverkningsfel 

introducerats i en planetväxel. Inga fysiska tester av balanseringssystemet 

har utförts men simuleringarna tyder på att den ojämna lastfördelningen 

nästan helt kan reduceras i fallen med tangentiella positioneringsfel av 

planethjulen och skillnader i tandtjocklek. Eftersom känsligheten för fel som 

ger upphov till en ojämn lastfördelningen ökar med ökande antal planethjul, 

ökar också nyttan med att använda sig av balanseringssystemet när antal 
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planethjul ökar. För planetväxlar med färre än fyra planethjul finns det 

enklare sätt att uppnå jämn lastfördelning, exempelvis genom en flytande 

planetbärare [9, 13, 15].  

På grund av problem med lastfördelningen är det idag sällan fördelaktigt att 

konstruera en planetväxel med fler än tre planethjul. Med en jämn 

lastfördelning i en planetväxel kan materialets mekaniska egenskaper 

utnyttjas till fullo och fler men mindre planethjul kan användas för att dela 

på lasten. Detta leder till att planetväxelns dimensioner kan minskas utan att 

förlora sin momentöverföringskapacitet. Vid dimensionering av planethjul 

har materialets utmattningshållfasthet stor inverkan. Planethjulens 

dimensioner kan därför reduceras ytterligare genom användningen av stål 

med högre utmattningshållfasthet. Mindre dimensioner kan leda till lägre 

vikt och ett bättre materialutnyttjande leder till en lägre resursförbrukning. 

Inom fordonsindustrin där planetväxlar är vanligt förekommande är vikt en 

viktigt egenskap då en lägre vikt leder till en lägre bränsleförbrukning vilket 

i sin tur reducerar mängden skadliga luftföroreningar. Kan 

resursförbrukningen minskas genom ett bättre materialutnyttjande bidrar 

detta till en mer hållbar produktutveckling. I det här examensarbetet ska det 

därför undersökas hur balanseringssystemet kan användas för att förbättra 

planetväxlar, vilket leder till undersökningsfrågan för detta arbete: 

Hur mycket kan en planetväxels dimensioner minskas genom användningen 

av flera, men mindre planethjul samt ett aktivt balanseringssystem, och hur 

konkurrenskraftigt blir detta koncept jämfört dagens konventionella 

planetväxlar? 

1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur en planetväxel kan optimeras 

genom användning av Sweparts balanseringssystem. Arbetet ska innefatta en 

kostnadsuppskattning för de optimerade planetväxlarna. Syftet med 

kostnadsuppskattningen är att avgöra ifall de optimerade planetväxlarna är 

konkurrenskraftiga jämfört med dagens konventionella planetväxlar. Arbetet 

består också i att undersöka hur IQ-Steel påverkar kostnaden, dimensioner 

för en planetväxel.   

1.4 Mål 

Målet med det här arbetet är att optimera en given planetväxel från Swepart. 

Planetväxeln från Swepart  är ett exempel på en planetväxel som är vanligt 

förekommande inom fordonsindustrin. Målet med optimeringen är att 

minska planetväxelns dimensioner och reducera vikten så mycket som 

möjlig. Detta ska uppnås genom användning av fler planethjul med mindre 

dimensioner och Sweparts balanseringssystem. Planetväxeln ska ha en 

utväxling på 3,5, ett utgående moment på 3000 [Nm] samt ett ingående 

varvtal på 1500 [rpm]. Planetväxelns livslängd ska vara minst 20000 [h] och 
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planetväxeln ska vara tillverkad av sätthärdat stål. En liknande optimering 

då planetväxeln är tillverkad i IQ-Steel ska utföras. Målet är att undersöka 

om IQ-Steel kan reducera dimensionerna ytterligare jämfört med en 

planetväxel tillverkad av sätthärdat stål. Under optimeringen ska 

hållfasthetsberäkningar utföras i beräkningsprogramvaror och kontaktkrafter 

ska analyseras med hjälp av simuleringar. Material- och 

tillverkningskostnader ska beräknas för de optimerade planetväxlarna.  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer vara teoretiskt och bestå av hållfasthetsberäkningar och 

simuleringar. Inga fysiska tester kommer att utföras. Materialen som 

används vid optimeringen är begränsade till sätthärdat stål och IQ-Steel. De 

beveloida kugghjulen ska konstrueras med en konvinkel på 3 [°]. För 

optimeringen av planetväxeln är antalet planethjul begränsade till sex 

stycken. Detta beror främst på att balanseringssystemet blir komplicerat att 

konstruera vid användningen av fler än sex planethjul och ryms därför inte 

inom tidsplanen för detta arbete. De tillverkningsfel som ska undersökas 

begränsas till tandtjockleksvariationer och positionsfel för planethjulen. 

Kostnadsuppskattningen och massberäkningen avgränsas till planetväxlarnas 

kugghjul. 
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2. Metodologi 

I metodologin beskrivs olika vetenskapliga metoder, synsätt och 

angreppssätt. I detta kapitel beskrivs även vilka tillvägagångssätt som 

inkluderas i arbetet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

I detta kapitel beskrivs två vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella i 

dagens diskussioner inom vetenskap och forskning. En god förståelse om 

dessa krävs för att kunna bedriva en framgångsrik forskning. Den här 

förståelsen krävs även för att kunna ta del av den kontinuerliga diskussionen 

om hur vetenskap bedrivs, samt för att kritiskt granska den kunskap som 

producerats mot bakgrunden av de val som gjorts av vetenskapligt 

förhållningssätt. De två vetenskapliga förhållningssätten är; positivismen 

och hermeneutiken [16]. 

2.1.1 Positivism 

Positivismens syfte är att skapa kunskap som är positiv och utvecklande för 

mänskligheten och har sina rötter från den naturvetenskapliga traditionen. 

Positivisterna invände mot filosofisk spekulation, metafysik och 

“ovetenskap”. Positivistiska vetenskapsfilosofer försökte därför under 1900-

talet skapa en gränslinje mellan det som skilde vetenskap från icke 

vetenskap, såsom metafysisk spekulation, religion, etik och politik. Detta 

skulle göras genom att ett teoretiskt uttalande skulle kunna översättas till en 

verifierbara observation [16]. 

Positivismens idé kan kännas igen genom att en hypotes formulerad i 

språklig sats verifieras genom empirisk prövning. Positivismen har fått kritik 

på grund av att det visade sig vara omöjligt att separera teori och observation 

då en människas teoretiska grund medför en subjektiv hållning till 

mätningarna. Detta leder till att information filtreras när en observation görs. 

Positivisterna tvingades därför att erkänna tveksamheter om möjligheten att 

separera teori och verklighet [16]. 

Tanken med positivismen är att all vetenskap skall konstrueras enhetligt. 

Detta ska göras genom att skapa kunskap med hjälp av generella lagar som 

helst skall vara beskrivna på ett neutralt, formaliserat och korrekt språk. Det 

positivistiska idealets tankesätt är att en forskare alltid ska vara objektiv; 

forskarens personliga, religiösa, politiska och känslomässiga läggning ska 

inte påverka forskningens resultat. Resultatet i ett arbete ska inte ändras om 

forskaren byts ut [16]. 
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2.1.2 Hermeneutik 

Den hermeneutiska forskningstraditionen handlar om tolkningsläran och är 

ett vetenskapligt syfte där grundförutsättningarna för den mänskliga 

existensen studeras och tolkas. Forskningstraditionen vill uppnå förståelse 

av fenomenet som studeras och tolkas som positivismens raka motsats. 

Hermeneutikerna menar att det krävs en förmåga att sätta sig in i andra 

människors tillstånd för att förstå och kunna förklara en text eller historiska 

händelser. Forskningsobjektet ska studeras subjektivt utifrån forskarens 

förståelse. De tankar, intryck, kunskap och känslor som forskaren besitter 

ska ses som en möjlighet att utnyttja, inte ett hinder, för att tolka och förstå 

ett forskningsobjekt. Forskaren börjar tolkningsprocessen med en viss 

förståelse som kallas förståelsehorisont. Förståelsehorisonten består av en 

mängd omedvetna antaganden som vägleder forskaren, när detaljerna 

undersöks, för att skapa en preliminär tolkning. Den preliminära tolkningen 

kan sedan styrkas eller revideras med hjälp av detaljundersökningen och 

under tolkningsprocessen växlas betraktandet mellan helheten och delarna. 

Tolkningsprocessen kallas för den hermeneutiska cirkeln och upphör när 

samstämmigheten mellan tolkningarna är tillräcklig. Hermeneutiken står för 

kvalitativa förståelse- och tolkningssystem där forskaren kan studera 

forskningsobjektet med en öppen och engagerad roll [16, 17].  

2.1.3 Val av synsätt 

För att erhålla en grundläggande förståelse av ämnet inleddes 

undersökningen med en litteraturstudie. Först lades fokus på 

kugghjulstransmissioner i allmänhet för att sedan inrikta sig mot 

planetväxelns uppbyggnad. Här studerades kugghjulets geometrier och dess 

mekaniska egenskaper. Detta gjordes för att få en förståelse för vilka 

parametrar som påverkar lastfördelningen i en planetväxel. Arbetet grundar 

sig i den positivistiska vetenskapen då arbetet använder sig av tidigare 

teorier för att svara på undersökningsfrågan. Undersökningsfrågan prövas 

sedan objektivt med hjälp av beräkningsprogram och datasimuleringar. 

Arbetet har även hermeneutistiska inslag då balanseringssystemet 

visserligen fungerar i teorin medan den fysiska utformningen ännu inte är 

konstruerad och beprövad. Valet av den fysiska utformningen är en 

subjektiv bedömning och vid närmare studier på detaljnivå kan 

uppfattningar om helhetsintrycket av utformningen förändras. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

För att forskaren ska ha en möjlighet att skapa teorier som ger så korrekt 

kunskap om verkligheten som möjligt krävs det underlag för teorierna. 

Underlaget ska bestå av data och information och kallas för empiri. Arbetet 

med att relatera teori och verklighet med varandra är ett centralt problem 

inom det vetenskapliga arbetet. För att möjliggöra för forskaren att behandla 

arbetet med att relatera teori och empiri på olika sätt introduceras tre viktiga 

begrepp; deduktion, induktion och abduktion [16].   

2.2.1 Deduktion 

En forskare som arbetar deduktivt kan kännetecknas av att teorier om 

enskilda företeelser skapas utifrån allmänna principer och redan existerande 

teorier. Hypoteser härleds från en redan existerande teori och prövas sedan 

empiriskt för att antingen bekräftas eller dementeras. När ett deduktivt 

arbetssätt används, antas det styrka objektiviteten i forskningen som ett 

resultat av att utgångspunkten är tagen från en redan existerande teori. En 

risk med detta angreppssätt är att forskningsprocessen blir påverkad och 

styrd av forskarens tidigare personliga uppfattningar vilket kan leda till att 

intressanta upptäckter kan förgås [16]. 

2.2.2 Induktion 

Det induktiva angreppssättet syftar på att forskaren ska upptäcka och 

utforska, vilket innebär att forskaren utan att ha stöd från en tidigare 

accepterad teori, ska studera forskningsobjektet för att sedan utforma en 

teori baserad på den insamlade informationen och empirin. Informationen 

ska anses ha samlats in helt utan tidigare förutsättningar, men likväl här som 

i det deduktiva angreppssättet är det helt ofrånkomligt att forskarens 

personliga uppfattningar och idéer påverkar de teorier som framställs. 

Eftersom den beskrivna teorin baseras på en specifik situation eller grupp av 

människor finns det risk att informationen om teorins bredd och generalitet 

inte är tillräcklig [16, 18]. 

2.2.3 Abduktion 

Det abduktiva angreppssättet kan ses som en kombination av induktion och 

deduktion. Angreppssättet används för att nå fram till slutsatser angående 

vad som är orsaken till en observation. Det induktiva steget i abduktionen 

innebär att forskaren formulerar ett hypotetiskt eller teoretiskt mönster 

utifrån ett enskilt fall. Det hypotetiska mönstret ska leda till en förklaring av 

fallet. Nästa steg i processen blir att hypotesen deduktivt prövas på nya fall. 

Genom att forskaren arbetar abduktivt kan hypotesen utvecklas och breddas 

för att nå en mer generell utsträckning. Fördelen med detta är att forskaren 
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inte blir låst i samma utsträckning och därför kan arbeta mer fritt jämfört 

med då arbetet utförs strikt deduktivt eller induktivt [16, 18].  

 

Då alla forskare är påverkade av sina personliga uppfattningar och tidigare 

erfarenheter kan ingen forskning utföras helt förutsättningslöst. Det finns då 

en risk att forskaren väljer sina studieobjekt baserat på tidigare forskning 

vilket kan leda till att den formulerade hypotetiska teorin utesluter andra 

alternativa tolkningar [16, 18]. 

2.2.4 Val av angreppssätt 

Arbetet utförs mestadels med ett deduktivt angreppssätt då planetväxelns 

utformning skapas utifrån redan existerande teorier. Balanseringssystemet 

kommer utformas i en simulerad miljö med ett induktivt synsätt. Den 

inverkan som balanseringssystemet har på lastfördelningen i planetväxeln 

ska sedan testas i en simulerad miljö för att jämföra de simulerade värdena 

mot tidigare teoretiskt beräknade värden. Detta kan ses som ett induktivt 

angreppssätt. 

2.3 Forskningsmetod 

Problem kan uppmärksammas på flera olika sätt. Många problem har sitt 

ursprung i olika samhällsbehov men problem kan också uppstå genom att ej 

tidigare kända fenomen har observerats. Det är därför viktigt att reflektera 

över hur problemet har uppkommit. Genom att bestämma problemets 

ursprung kan den metod som är mest lämpad för frågeställningen väljas. 

Metoderna som används inom forskningssammanhang delas in i två 

huvudgrupper; kvalitativa metoder och kvantitativa metoder [18, 19].    

2.3.1 Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att det finns en personlig koppling 

mellan forskare och undersökning. Med kvalitativa studier försöker man 

skapa en mer fullständig uppfattning av karaktären för den företeelse man 

studerar. Kvalitativa studier är nödvändigt för att förklara fenomen som är 

svåra, eller ibland omöjliga att mäta direkt, exempelvis känslor. Det finns 

många skilda uppfattningar om kvalitativa metoder och de betraktas med 

långt större skepsis än kvantitativa metoder. Många forskare hävdar att 

kvalitativa metoder är ovetenskapliga och oprecisa medan andra hävdar att 

de är de enda som är meningsfulla. Kvalitativa studier används i allmänhet 

för att uppnå andra värden än de rent tekniska eller mätbara [18, 19]. 
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2.3.2 Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder går ut på att omvandla information till numeriska 

värden och utifrån dessa genomföra statistiska analyser. Metoden syftar till 

att förklara olika fenomen och ska vara förutsättningslös och objektiv. 

Forskaren ska ta avstånd från undersökningsobjektet och inga subjektiva 

åsikter ska synas i resultatet [19].  

2.3.3 Val av metod 

Informationen i arbetet hanteras till större del kvantitativt. Den insamlade 

informationen och de resultat som genereras från simuleringar och 

beräkningsprogram består av kvantitativ data. Informationen angående 

simulering och utformning av balanseringssystemet har samlats in genom att 

rådfråga erfarna personer. Detta har gjorts  för att skapa en mer fullständig 

uppfattning om balanseringssystemet. Insamling av information genom 

rådfrågning kan ses som en kvalitativ metod. 

2.4 Datainsamling 

Det finns många olika tillvägagångssätt för att samla in data. 

Datainsamlingens omfattning beror på den tid och de resurser som finns 

tillgängliga. För att insamlad data ska vara användbara och betydelsefulla  

måste de analyseras och bedömas. I det här kapitlet presenteras olika 

metoder för datainsamling [20].   

2.4.1 Dokument 

Dokument är information som har nedtecknats eller på andra sätt bevarats. 

Exempel är tryckta texter, statistik, register, bandupptagningar och filmer. 

Dokument kan användas för att besvara olika frågeställningar kring olika 

förhållanden eller händelser. Det är viktigt att kritiskt granska informationen 

som är presenterad i dokumenten för att kunna avgöra ifall informationen är 

trovärdig. Vid insamling av dokument är det viktigt att samla in material 

som stödjer mer än bara undersökningsfrågan. Genom att begränsas till viss 

fakta kan en skev bild av en händelse eller ett skeende uppträda [16].  

2.4.2 Observation 

Observation är en teknik för att samla information från händelser i naturliga 

situationer. I vetenskapliga sammanhang får observationen inte vara 

slumpmässig, utan krav ställs på att den ska utföras på ett systematiskt sätt 

där informationen registreras systematiskt. Observationsmetoden används 

oftast i explorativa undersökningar eller som komplement till information 

insamlad med andra metoder. Observationsmetoden är dyr och tidskrävande. 
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En undersökning måste därför göras för att avgöra ifall det finns resurser att 

genomföra observationer innan metoden används för att samla in 

information [16]. 

2.4.3 Källkritik 

Källkritik eller källgranskning kan delas in i fyra olika faser; observation, 

ursprung, tolkning och användbarhet. Det är viktigt att som författare skaffa 

sig en överblick över de källor som finns tillgängliga och vilka som är 

relevanta för problemställningen. Källmaterialet måste grunda sig på fakta 

och en klar bild av källans syfte måste förekomma. För att bestämma 

ursprunget till en källa måste författaren svara på frågor angående vilka som 

var upphovsmännen, när och var källan blev till, vilket syftet var och hur 

källan har hittats. Detta ger en klar bild över källans tillkomst och beslut om 

källans användningsområde kan fattas. För att tolka en källa måste en analys 

av dess innehåll utföras. Författaren måste kunna sätta sig in i situationen 

och det sociala sammanhanget som gällde under tidsperioden då källan 

uppkom. Flera källor måste granskas för att ge en så komplett bild av 

situationen som möjligt. Ett annat skäl till att granska flera källor är att en 

enda källa sällan är tillräcklig för den rådande frågeställningen. Författaren 

ska kunna tolka meningsfull information från flera olika källor. En viktig del 

i att bestämma om en källa är användbar är att bestämma vilken trovärdighet 

källan har. En källas trovärdighet bestäms genom en yttre- och en inre 

analys. Den yttre analysen jämför en källas information med informationen i 

andra, helst oberoende, källor. Finns en hög grad av överensstämmelse 

stärker det den valda källans trovärdighet. En inre analys är en analys av den 

valda källan. Den inre analysen fokuserar på punkter som; inre 

överensstämmelse, generell säkerhet i källans innehåll, möjlighet att förstå 

och återge det källan beskriver samt upphovsmannens subjektiva perspektiv 

[19].   

2.4.4 Primär- och sekundärdata 

Vid insamling av information skiljer man på primär- och sekundärdata. 

Primärdata är ny information som har samlats in. En viktig fördel med 

primärdata är att informationen som samlats in är aktuell och kan anpassas 

för den givna frågeställningen. Sekundärdata är information som finns sedan 

tidigare, ett exempel är statistiska register. En fördel med sekundärdata är att 

den generellt sett blir billigare än primärdata. Sekundärdata kan användas 

för att stödja den insamlade primärdatan [21].  

2.4.5 Val av datainsamlingsmetod 

Arbetet består av både primärdata, sekundärdata och observationer. 

Sekundärdata baserade på tidigare forskning samlades in genom 

litteraturstudier. Sekundärdatans information användes för att få en 
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förståelse om planetväxelns uppbyggnad och lastfördelning. Under 

insamlingen av sekundärdatan har ett kritiskt tänkande tillämpats för att 

bedöma trovärdigheten av innehållet i materialet. För att hitta källor med 

hög trovärdighet har flera artiklar jämförts med varandra. 

I detta arbete har även observationer utförts i form av numeriska 

simuleringar. För att verifiera pålitligheten i simuleringen jämförs resultatet 

med data från andra beräkningsprogram. De data som genereras av 

simuleringen anses som primärdata.  

2.5 Undersökningsmetod 

När en undersökning ska utföras utifrån en problemformulering måste det 

först bestämmas hur undersökningen ska gå till, de individer som ska 

medverka ska identifieras, vilken eller vilka tekniker som ska används för att 

samla information ska fastställas, undersökningens tidsplan ska planeras och 

om en förstudie behövs utföras ska bestämmas. Dessa är alla viktiga 

parametrar som beslut ska fattas om innan en undersökning utförs. De tre 

vanligaste undersökningsuppläggningarna har fått egna beteckningar; 

surveyundersökning, fallstudie och experiment [16]. 

2.5.1 Surveyundersökning 

En surveyundersökning hänvisar till en undersökning på en större grupp 

med hjälp av undersökningsmedel; exempelvis frågeformulär och intervjuer. 

Detta ger möjligheten att ge information om ett stort antal parametrar eller 

att ge en stor mängd information om ett begränsat antal parametrar. 

Surveyundersökningar används ofta för att besvara frågor gällande vad, var, 

när och hur. En viktig fråga vid surveyundersökningar är om resultat av 

undersökningen gäller för andra externa grupper än de som deltagit i 

undersökningen. Denna faktor kallas för generaliserbarhet. När en 

undersökning utförs på en större avgränsad grupp kallas den gruppen för en 

population och det måste tydligt beskrivas vem som tillhör populationen 

eller inte. Om resurserna finns för att undersöka hela populationen kallas det 

för en totalundersökning, men om det av olika anledningar inte finns 

resurser eller möjligheter för att undersöka hela populationen måste ett 

slumpmässigt urval göras. Om urvalet gjorts på ett korrekt sätt ska resultatet 

från urvalet vara representativt för hela populationen [16].  

2.5.2 Fallstudier 

Fallstudier innebär att en undersökning utförs på en mindre grupp, där ett 

“fall” kan vara en situation, en organisation, en grupp individer eller en 

enskild individ. I en fallstudie kan även flera fall undersökas samtidigt. När 

en undersökning utförs för att studera processer eller förändringar är 

fallstudier vanligt förekommande. Fallstudien utgår från ett 
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helhetsperspektiv och försöker samla in så täckande information som 

möjligt. Det är vanligt förekommande att använda sig av flera olika metoder 

för att samla in information för att ge en så klar bild som möjligt av det 

aktuella fallet [16]. 

2.5.3 Experiment 

En typ av undersökningsupplägg där en viss mängd variabler studeras och 

där andra variabler som kan påverka de studerade variablerna kontrolleras är 

ett experiment. I ett experiment finns det två viktiga termer; den oberoende 

variabeln och den beroende variabel. Den oberoende variabeln är den 

variabel som kan manipuleras och som kan påverka hur den beroende 

variabeln reagerar. I ett experiment studeras oftast olika grupper; en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen utsätts för den 

oberoende variabelns inverkan för att se hur den beroende variabeln 

påverkas och kontrollgruppen utsätts enbart för den beroende variabeln. När 

ett experiment utförs är det viktigt att kontrollera individfaktorn och 

situationsfaktorn. Detta beror på att de speciella egenskaper som 

förekommer hos en individ kan variera beroende på hur den oberoende 

variabeln manipuleras. Individfaktorn kontrolleras bäst genom att utföra en 

slumpmässig fördelning av de individer som ingår i experimentet. 

Situationsfaktorn kontrolleras bäst genom att utföra experimentet i ett 

laboratorium där individerna kan utsättas för exakt samma situationer [16]. 

2.5.4 Val av undersökningsmetod 

Undersökningen i detta arbete sker främst genom experiment. Experimenten 

sker i form av numeriska simuleringar där den oberoende variabeln är 

kugghjulens geometri och Sweparts balanseringssystem och den beroende 

variablen är planetväxelns lastfördelning. Planetväxelns lastfördelning 

verifieras genom numerisk simulering.  

2.6 Urval 

Mängden information vid en undersökning kan bli för stor för att hantera, 

både kostnads- och tidsmässigt. Ett urval eller stickprov måste då tas fram 

för att bestämma vilken information som är relevant för undersökningen. 

Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval är två typer av urval som 

används vid fördelning av information [22].  

2.6.1 Sannolikhetsurval 

Ett sannolikhetsurval är ett urval baserat på en slumpmässig grund. Genom 

att använda ett urval baserat på slumpmässig grund kan den mänskliga 

faktorn elimineras. Den mänskliga faktorn kan påverka urvalet av de enheter 
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som väljs till undersökningen. Sannolikheten för att enheterna blir valda till 

undersökningen behöver inte vara lika stor, men det ska finnas vetskap om 

hur stor den är för de olika enheterna. Den mest grundläggande formen av 

sannolikhetsurval kallas för obundet slumpmässigt urval och bygger på att 

varje enhet i urvalsunderlaget har samma möjlighet att bli vald till urvalet 

[19, 22]. 

2.6.2 Icke-sannolikhetsurval 

Icke-sannolikhetsurval är ett begrepp som syftar till de former av urval som 

inte baseras på de sannolikhetsprinciper som sannolikhetsurvalet utförs 

utifrån. Begreppet täcker då ett större antal urvalsstrategier som inte är 

baserade på slumpmässighet, exempelvis bekvämlighetsurval, kedjeurval 

och kvoturval. Dessa urval kan vara fördefinierade baserat på vilken ålder, 

kön eller politisk åsikt och används i första hand vid kvalitativa 

undersökningar. Genom att använda sig av medvetna urval kan relationen 

mellan orsak och verkan upptäckas och presenteras i resultatform [19, 22]. 

2.6.3 Val av urval 

Informationshanteringen för detta arbete sker genom icke-sannolikhetsurval. 

Informationen inriktade sig mot planetväxels uppbyggnad och 

lastfördelningsproblem. Ett medvetet val gjordes i att arbetet skulle utgå 

utifrån en konventionell planetväxel. Valet är intressant och relevant då den 

konventionella planetväxel är vida använd i dagens samhälle. En stor mängd 

information samlades in för att sedan genomgå en urvalsprocess där källor 

relevanta för arbetet valdes ut och informationen granskades kritiskt. 

2.7 Sanningskriterier 

Oavsett vilken metod som väljs för att samla in information, måste 

informationen alltid granskas kritiskt. Den kritiska granskningen utförs för 

att fastställa trovärdigheten och sanningshalten i informationen som tagits 

fram. För att upprätthålla en hög sanningshalt i undersökningen krävs det att 

man redan från början kan ge undersökningen hög validitet och reliabilitet. 

[18, 20]. 

2.7.1 Validitet 

Validitet kan beskrivas som ett mått på om undersökningen lyckats mäta 

eller beskriva det som undersökningen syftade till att mäta. En mer exakt 

definition av validitet är; “utformningen av en forskningsinsats i syfte att 

kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 

undersökning leder fram till ska utgöra ett starkt stöd för de tolkningar som 

görs”. Vanligtvis har validiteten att göra med de data och den analys som 
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används i forskningen och hänvisar till kvaliteten i data och förklaringarna. 

En forskare måste kunna visa att de data och de analyser som används i 

undersökningen är förankrade i relevanta, tillförlitliga och verkliga ting för 

att kunna göra anspråk på att undersökningen har en hög validitet. Den höga 

validiteten verkar som läsarens garanti för att undersökningen inte utgår från 

bristfällig data och felaktiga tolkningar [20, 23].   

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet är ett mått på hur väl ett mätinstrument 

motstår olika slag av slumpmässigt inflytande. Om mätinstrumentet visar 

samma eller approximativt samma resultat under flera olika oberoende 

mätningar av ett och samma objekt sägs mätinstrumentet ha god reliabilitet. 

Det är omöjligt att undvika att det någonstans under insamlingen och 

bearbetningen av den data som ska användas innehåller fel. Därför är det 

forskarens uppgift att sträva efter att göra felen så små som möjligt.  

Problem med låg reliabilitet kan uppstå i tolkande mätningar då 

undersökningen inte är oberoende av vilken forskare som utför 

undersökningen. Felaktiga tolkningar kan även uppstå vid olika mättekniker 

då forskarens mätkunskaper varierar.  För att minska risken för låg 

reliabilitet kan; rutiner och instruktioner inom de olika stadierna i 

forskningen tas fram, den involverade personalen utbildas och inmatade data 

kontrolleras [16, 19]. 

2.7.3 Objektivitet 

Objektivitet beskrivs som opartiskhet. Opartiskhet kan vara svår att uppnå 

då det är svårt att upptäcka egna fördomar och förutfattade meningar. 

Strävan efter objektivitet betyder att man i kontroversiella ämnen uttrycker 

synpunkter från alla håll och inte låter sig påverkas av tidigare kunskaper 

eller yttre faktorer [24].  

2.7.4 Val av sanningskriterier 

De data och resultat som tagits fram under arbetets gång har främst tagits 

fram i en digital miljö. Mätinstrument i det här fallet är simulering- och 

beräkningsprogram. Dessa program använder sig av matematiska 

lösningsmetoder och erhåller därför en hög reliabilitet och validitet rent 

teoretiskt. För beräkning av kugghjulets geometri används 

beräkningsprogramvaran KISSsoft vilken använder sig av analytiska 

lösningsmetoder för att generera kugghjulets geometri och förhåller sig till 

internationella standardiseringar. För att få en bättre förståelse för 

balanseringssystemets inverkan på planetväxeln används programvaran 

MSC Adams vilken är ett multi-body-dynamic verktyg för att dynamiskt 

simulera ett flertal kroppar och deras inverkan på varandra. MSC Adams 
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använder numeriska lösningsmetoder och resultatet erhåller därför en god 

hög reliabilitet.  

Arbetet erhåller en god objektivitet då inga tidigare erfarenheter eller 

särintressen påverkar resultatet under arbetets gång.  

2.8 Sammanfattning av metodologin 

Utifrån de presenterade metoderna kan de som valts för att uppnå arbetets 

syfte sammanställas, se Figur 5. 

 
Figur 5. Valda metoder för arbetes syfte 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs och presenteras teorier och forskning som är 

relevant för arbetet. Teorin och forskningen syftar på att ge en förståelse 

inom de områden som arbetet omfattar.  

3.1 Transmissioner 

Människan har alltid haft ett behov av att kunna lyfta eller flytta tunga 

objekt. I tidigt skede fick människan förlita sig på enbart muskelkraft när 

olika objekt behövde flyttas. När transmissionssystemet uppfanns kunde 

människan lyfta samma objekt eller tyngre men med mindre muskelkraft, se 

Figur 6 [25]. 

 
Figur 6. Äldre kuggtransmission av trä [26] 

Under det 4:e århundradet f.Kr. beskrev Aristoteles kugghjulet som en 

rotationsrörelse som reverseras när ett kugghjul driver ett annat kugghjul. 

Grekiska uppfinnare började använda kuggtransmissioner till vattenhjul och 

klockor runt det 3:e århundradet f. Kr men det skulle dröja fram till 1700-

talet innan nästa stora utveckling av kugghjulet skulle göras. Uppfinnare 

försökte då att utnyttja evolventkurvan för att tillhandahålla en konstant 

rotationshastighet mellan två kugghjul [27].  

Under den industriella revolutionen på 1800-talet började kugghjul att 

tillverkas och användas i ett bredare område än tidigare, och under 1900-

talet förbättrades utformningen och tillverkningen av kugghjulet snabbt [26]. 
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Även andra typer av transmissioner bestående av remmar, friktion och 

kedjor har använts under århundraden. Mekaniska transmissioner delas in i 

två grupper, se Figur 7 [2]: 

 Transmissionssystem vid användning av friktion. 

 Transmissionssystem vid användning av ingrepp. 

 

 
Figur 7. Olika typer av transmissionssystem [2] 

De två grupperna delas sedan in i mindre grupper beroende på om de är i 

direktkontakt med varandra eller om flexibla anslutningar används för att 

överföra momentet. Alla dess transmissionssystem används fortfarande idag 

i olika utsträckningar och inom olika användningsområden, se Diagram 1 

[2].  
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Diagram 1. Global spridning av mekaniska transmissioner och växlar [2] 

Dessa transmissionssystem utvecklas ständigt inom material och 

utformning. Det breda användningsområdet gör det svårt att föreställa ett liv 

utan transmissionssystem. 

3.2 Kugghjulstransmissioner 

Kugghjul definieras som ett maskinelement försett med kuggar (tänder) och 

har syftet att överföra roterande rörelse till ett annat kugghjul. En 

kugghjulsväxel är i sin enklaste form uppbyggt av kugghjul med olika 

diametrar som roterar kring fixerade axlar. Kugghjulens många 

användningsområden kräver att kugghjulen anpassas efter de olika 

situationerna. Detta har lett till en utveckling av flera olika 

kugghjulsgeometrier, se Figur 8 [2, 26, 28]. 

 

 
Figur 8. Olika typer av kugghjul [29] 
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Vridmomentet i kuggväxeln överförs genom direktkontakt mellan hjulens 

kuggar. Ett krav som ställs på kuggväxlar är att utväxlingen mellan 

kugghjulen ska vara konstant, de vill säga att båda kugghjulen ska ha 

konstanta vinkelhastigheter. Kugghjulets geometri måste utformas för att 

uppfylla detta krav [2, 26, 28]. 

För att få en förståelse om kugghjulets geometri och funktion studeras en 

utvändig rakkuggväxel (cylindriska kugghjul). I en utvändig rakkuggväxel 

är det nödvändigt att kunna skilja de två kugghjulen ifrån varandra. De 

storheter som tillhör det mindre av de två hjulen kommer fortsättningsvis 

indexeras med 𝑝 (pinion) medan storheterna till det större hjulet kommer 

indexeras med 𝑔 (gear). Axelavståndet mellan två kugghjul betecknas 𝑎, se 

Figur 9 och definieras enligt ekv(1) [2, 26, 28]. 

 

 
Figur 9. Kuggprofil [2] 

 
𝑎 =

(𝑑𝑝 + 𝑑𝑔)

2
= 𝑟𝑝 + 𝑟𝑔 

( 1 ) 
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Vinkelhastigheten 𝜔𝑝 från det lilla kugghjulet överförs till det stora 

kugghjulet med ett förhållande vilket leder till att det stora kugghjulet får en 

annan vinkelhastighet 𝜔𝑔. Förhållandet mellan vinkelhastigheterna kallas för 

utväxling 𝑖 och definieras enligt ekv(2) [2, 26, 28]. 

 𝑖 =
𝜔𝑝

𝜔𝑔
 

( 2 ) 

Antalet kuggar på det lilla kugghjulet betecknas här 𝑧𝑝 och antalet kuggar på 

det stora kugghjulet betecknas 𝑧𝑔. När det lilla hjulet har roterat ett varv har 

𝑧𝑝 antal kuggar förts fram på det lilla kugghjulet och lika många kuggar har 

förts fram på det stora kugghjulet. Det stora kugghjulet har därför roterat 

𝑧𝑝/𝑧𝑔 varv. Utväxlingen 𝑖 kan nu uttryckas i form av kuggantal enligt ekv(3) 

[2, 26, 28]. 

 
𝑖 =

1
𝑧𝑝

𝑧𝑔

=
𝑧𝑔

𝑧𝑝
 

( 3 ) 

Om det lilla hjulet antas drivande, verkar ett moment 𝑀𝑝 i samma riktning 

som kugghjulets vinkelhastighet 𝜔𝑝. Momentet 𝑀𝑔 som verkar på det stora 

kugghjulet kommer då att verka i motsatt riktning mot vinkelhastigheten 𝜔𝑔. 

För att uppnå statisk jämvikt mellan kugghjulen och med ett antagande om 

att verkningsgraden 𝜂 =  1 kan effektbalansen mellan hjulen nu definieras 

enligt ekv(4) [2, 26, 28]. 

 𝑀𝑝 ∗ 𝜔𝑝 = 𝑀𝑔 ∗ 𝜔𝑔 ( 4 ) 

 

Utväxling 𝑖 kan nu enligt ekv(2), ekv(3) och ekv(4) uttryckas enligt ekv(5) 

[2, 26, 28]. 

 
𝑖 =

𝜔𝑝

𝜔𝑔
=

𝑧𝑔

𝑧𝑝
=

𝑀𝑔

𝑀𝑝
 

( 5 ) 

3.2.1 Kugghjulets geometri och terminologi 

För att uppnå kravet med konstant utväxling mellan kuggarna är dess 

geometri viktig. I Figur 10 visas ett godtyckligt ingrepp mellan två kuggar. 

När kugghjulen roterar krävs det att kontaktytornas gemensamma normal 

alltid skär linjen mellan kugghjulens centrum i en och samma punkt P. P är 

här delningspunkten (pitch point), se Figur 10. Den punkt på kontaktbanan 

till vilket samtliga normaler är riktade kallas för rullpunkt. Kontaktbanan 

genom rullpunkten blir då en rätt linje och kallas för ingreppslinje. Vinkeln 

𝛼 för ingreppslinjen kallas för ingreppsvinkel och är konstant under hela 

ingreppet, se Figur 9 [2, 26, 28]. 
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Figur 10. Kugghjul i ingrepp [26] 

En kuggprofil som uppfyller ovan nämnda krav är evolventprofilen vilken är 

utformade enligt en så kallad evolventkurva, se Figur 11. En evolventkurva 

genereras då en linje L, se Figur 11 rullas längs med en cirkel. Cirkeln kallas 

i det här fallet för grundcirkeln [2, 26, 28]. 

 
Figur 11. Evolvent av en cirkel [2] 
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Evolventkurvan kan beskrivas parametriskt enligt ekv(6) [30]; 

 
{
𝑥 ∗ (𝑠/𝑟𝑏)

𝑦 ∗ (𝑠/𝑟𝑏)
} = [

𝑐𝑜𝑠 (𝑠/𝑟𝑏) −𝑠𝑖𝑛 (𝑠/𝑟𝑏)

𝑠𝑖𝑛 (𝑠/𝑟𝑏) 𝑐𝑜𝑠 (𝑠/𝑟𝑏)
] {

𝑟𝑏

−𝑠
} 

( 6 ) 

I Figur 12 återges kugghjulets profil. Den evolventa kuggprofilen förlängs ut 

från delningscirkeln (pitch circle) med ett avstånd som kallas topphöjd 

(addendum), den yttre cirkeln är därför ofta kallad toppcirkel (addendum 

circle). Kuggprofilen förlängs samtidigt ner från delningscirkeln med ett 

avstånd kallat fothöjd (dedendum) och bildar här bottencirkeln (dedendum 

circle) [26]. 

 
Figur 12. Kugghjulsprofil och terminologi [26] 

I Figur 13 visas en komplett kugg och dess terminologi. Vid beräkningar av 

kuggeometri är kuggarnas delning 𝑝 viktig och  modulen 𝑚𝑛 används som 

mått på kuggens storlek. För korrekt ingrepp mellan kuggar krävs det att 

kugghjulen i en växel har samma modul [2, 26, 28].  
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Figur 13. Kuggprofil och terminologi [31] 

Modulen 𝑚𝑛 definieras enligt ekv(7); 

 𝑚𝑛 =
𝑝

𝜋
 

( 7 ) 

Kugghjulets delningsdiameter 𝑑 beräknas enligt ekv(8) 

 𝑑 = 𝑧 ∗ 𝑚𝑛 ( 8 ) 

Kugghjulets grunddiameter 𝑑𝑏 beräknas enligt ekv(9) 

 𝑑𝑏 = 𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑛) ( 9 ) 

Kugghjulets toppdiameter 𝑑𝑎 beräknas enligt ekv(10) 

 𝑑𝑎 = 𝑑 + 2 ∗ ℎ𝑎 ( 10 ) 

ℎ𝑎  är topphöjden och definieras enligt ekv(11) 

 ℎ𝑎 = 𝑚𝑛 ∗ (1 + 𝑥) − 𝛥ℎ𝑎  ( 11 ) 

 

𝛥ℎ𝑎 är topphöjdsminskningen och definieras enligt ekv(12) 

 
𝛥ℎ𝑎 = 𝑚𝑛 ∗ (

𝑧1 + 𝑧2

2
+ 𝑥1 + 𝑥2) − 𝑎𝑤 

( 12 ) 

Kugghjulet bottendiameter 𝑑𝑓 beräknas enligt ekv(13) 

 𝑑𝑓 = 𝑑 − 2 ∗ ℎ𝑓 ( 13 ) 

ℎ𝑓 är fothöjden och definieras enligt ekv(14) 

 ℎ𝑓 = 𝑚𝑛 ∗ (1,25 − 𝑥) ( 14 ) 
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Tandtjockleken 𝑠 vid referenscirkeln kan beräknas som verktygets 

tanddelning i den raka linje som rullar på kugghjulets referenslinje enligt 

ekv(15), se Figur 14 [2].   

 𝑠 =
𝜋 ∗ 𝑚𝑛

2
+ 2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑛) 

( 15 ) 

 
Figur 14. Snittvy av tänder i ingrepp [2] 

Tandtjockleken 𝑠𝑦 vid en godtycklig radie med förutsättning att tanden 

erhåller en evolventprofil vid denna radie kan beräknas enligt ekv(16), se 

Figur 15 [2]. 

 
𝑠𝑦 = 𝑑𝑦 ∗ (

𝜋

2 ∗ 𝑧
+

2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛼𝑛

𝑧
+ 𝑖𝑛𝑣(𝛼𝑛) − 𝑖𝑛𝑣(𝛼𝑦)) 

( 16 ) 

 

Där 𝑖𝑛𝑣(𝛼𝑛) är evolventfunktionen och utalas vanligtvis involutan av 𝛼𝑛 

[28]. 
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Figur 15. Tandtjocklek vid godtycklig diameter [2] 

Ingreppsvinkeln α𝑦 vid den godtyckliga diametern 𝑑𝑦 beräknas enligt 

ekv(17) [2]. 

 
𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑦) =

𝑑𝑏

𝑑𝑦
  

( 17 ) 

Halva vinkeln 𝜓 för tandtjockleken vid delningscirkeln definieras enligt 

ekv(18), se Figur 15 [2]. 

 
𝜓 =

𝑠

𝑑
=

0,5 ∗ 𝜋 ∗ 𝑚𝑛 + 2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑚𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑛)

𝑚𝑛 ∗ 𝑧
=

𝜋

2 ∗ 𝑧
+

2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑛)

𝑧
 

( 18 ) 

3.2.2 Kontrollmätmetoder 

Det finns ett antal olika mätmetoder för att kontrollera att ett kugghjul är 

tillverkat inom den tillåtna toleransavvikelsen. De två vanligaste 

mätmetoderna är kuggvidds- och pinnmåttmätning. Båda metoderna mäter 

mått med en noggrannhet på några hundradels millimeter och mätverktyget 

som används är en mikrometer [28, 31]. 

Vid kuggviddsmätning mätes det största avståndet 𝑤 över 𝑧𝑤 stycken 

kuggar, se Figur 16. 𝑧𝑤 väljs så att mätdonet med säkerhet berör de 

användbara kuggflankerna [31].  

 



 

 

32 

Alexander Eng Stensson, Martin Olsson 

 
Figur 16. Kuggviddsmätning [31] 

Enligt SS 1863 beräknas kuggvidden 𝑊𝑧𝑊 över 𝑍𝑊 kuggar enligt ekv(19) 

[31]; 

 𝑊𝑧𝑊 = 𝑚𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑛) ∗ [
𝜋

2
(2 ∗ 𝑧𝑤 − 1) + 𝑧 ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝛼𝑛)] +  

 2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑚𝑛 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑛) ( 19 ) 

3.2.3 Kuggkrafter 

De krafter som verkar på kugghjul utvecklas här för ett snedskuret kugghjul 

vilket kan betraktas som ett cylindriskt kugghjul med en snedvinkel 𝛽, för 

vilket krafterna kommer från det drivande kugghjulets vridmoment. Vid 

ingrepp ger detta upphov till en normalkraft 𝐹𝑏𝑛 𝑠𝑒 Figur 17. 𝐹𝑏𝑛 delas in i 

två komposanter enligt [2]: 

1. En axiell kraftkomposant 𝐹𝑎  som verkar längs kugghjulets axel. 

2. En kraftkomposant vid grundcirkelns periferi, som i sin tur är 

uppdelad i följande komposanter: 

a. En radiell kraftkomposant 𝐹𝑟. 

b. En kraftkomposant 𝐹𝑤  vid delningscirkelns periferi. 
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Figur 17. Krafter på en snedskuren kugg [2] 

𝐹𝑤  definieras enligt ekv(20); 

 
𝐹𝑤 =

2 ∗ 𝑇1

𝑑𝑤1
 

( 20 ) 

De ovan nämnda krafterna kan nu beräknas. Den radiella kraften 𝐹𝑟 enligt 

ekv(21), kraften vid bottencirkelns periferi 𝐹𝑏𝑡 enligt ekv(22), den axiella 

kraften 𝐹𝑎  enligt ekv(23) och normalkraften på bottencirkeln 𝐹𝑏𝑛 enligt 

ekv(24) [2]; 

 𝐹𝑟 = 𝐹𝑤 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑤) ( 21 ) 

 

 
𝐹𝑏𝑡 =

𝐹𝑤

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑤)
= √𝐹𝑤

2 + 𝐹𝑟
2 

( 22 ) 

 
𝐹𝑎 = 𝐹𝑏𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛽𝑏) =

𝐹𝑤

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑤)
∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛽𝑏) 

( 23 ) 

 
𝐹𝑏𝑛 =

𝐹𝑏𝑡

𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑏)
=

𝐹𝑤

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑤) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑏)
= √𝐹𝑤

2 + 𝐹𝑟
2 + 𝐹𝑎

2 
( 24 ) 

 

  



 

 

34 

Alexander Eng Stensson, Martin Olsson 

Vid dimensionering av kugghjul används referenscirkeln som utgångspunkt 

och vridmomentet 𝑇1 på det drivande kugghjulet definieras enligt ekv(25) 

[2].  

 
𝑇1 =

1

2
∗ 𝑑𝑤1 ∗ 𝐹𝑤 =

1

2
∗ 𝑑1 ∗ 𝐹𝑡 

( 25 ) 

 

Relationen mellan referens- och delningscirkel ger ekv(26) [2]. 

 
𝐹𝑤 =

𝑑1

𝑑𝑤1
∗ 𝐹𝑡 =

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑤)

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑡)
∗ 𝐹𝑡 

( 26 ) 

 

Genom att sammanställa ekv(26) med ekv(20) och ekv(23) ges slutligen 

uttrycket för de krafterna som verkar på en kugg. Den radiella kraften 

𝐹𝑟  beräknas enligt ekv(27), kraften som verkar vid bottencirkelns periferi 

𝐹𝑏𝑡 beräknas enligt ekv(28), den axiella kraften 𝐹𝑎  beräknas enligt ekv(29) 

och normalkraften 𝐹𝑏𝑛 vid bottencirkeln beräknas enligt ekv(30), se Figur 18 

[2].       

 
Figur 18. Krafter som verkar på en kugg i ingrepp [2] 

 
𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∗

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑤)

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑡)
∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑤) =

𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑤)

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑡)
∗ 𝐹𝑡 

( 27 ) 

 
𝐹𝑏𝑡 =

𝐹𝑡

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑡)
 

( 28 ) 

 𝐹𝑎 = 𝐹𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛽) ( 29 ) 

 
𝐹𝑏𝑛 =

𝐹𝑡

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑡) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑏)
 

( 30 ) 

3.2.4 Kuggar under belastning 

När kuggarna belastas kommer de krafter som uppstår under ingreppet att ge 

upphov till spänningar i kuggen. Om dessa spänningar blir tillräckligt stora 

kan detta ge upphov till skador på kugghjulen. Vanliga skador som en kugg 

utsätts för är skador i kontaktytorna på grund av för stort kontakttryck och 

skador som uppkommer i kuggroten på grund av böjning. Både ytskador och 

skador på kuggroten är utmattningsskador och kugghjulen måste därför 
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dimensioneras efter detta. I Figur 19 visas ett kuggpar i ingrepp och 

spänningen är störst där linjerna ligger tätast [26, 27]. 

 
Figur 19. Kontaktspänningar vid ingrepp [26] 

Den första erkända analysen om spänningar i kuggar presenterades av 

Wilfred Lewis år 1892. En parabelformad konsolbalk placerades i kuggen 

för att avgöra i vilken punkt spänningen blev som högst, se Figur 20. 

Beräkningarna utgår från den elementära balkböjningsteorin [26, 28]. 

 
Figur 20. Böjspäning i en kugg enligt balkteorin [26] 
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Lewis gjorde följande förenklingar i analysen [26]: 

 Hela lasten är applicerad på toppen av en enstaka kugg. 

 Den radiella kraftkomposanten 𝐹𝑟 är försumbar. 

 Lasten är fördelad jämnt över kuggbredden. 

 Krafter som uppstår från friktionen när kuggarna glider är 

försumbara. 

 Spänningskoncentrationer i kuggroten är försummande. 

En variant på Lewis ekvation är ekv(31), böjspänningen 𝜎𝐹 för en kugg 

beräknas då [26]; 

 
𝜎𝐹 =

𝐹𝑡

𝑚𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑌
 

( 31 ) 

Vid en modern kugghjulsdimensionering tas ytterligare faktor som påverkar 

böjspänningar i beaktning [2]: 

 Hastigheten vid delningscirkeln. 

 Precision vid tillverkningen. 

 Ingreppstal. 

 Spänningskoncentrationer vid kuggroten. 

 Stötpåkänningar. 

 Noggrannhet och styvhet vid montering. 

 Tröghetsmoment för kugghjulen och andra roterande maskinelement. 

Enligt svenska standard SS 1871 kan böjspänningarna 𝜎𝐹 för en kugg 

definieras enligt ekv(32) [31]. 

 
𝜎𝐹 = 𝑌𝐹 ∗ 𝑌𝛽 ∗ 𝑌𝜀 ∗

𝐹𝑏𝑒𝑟 ∗ 𝐾𝐹𝛼 ∗ 𝐾𝐹𝛽

𝑏 ∗ 𝑚𝑛
 

( 32 ) 

Beräkningar av kuggspänningen med balkböjningsteorin är en 

approximation och för exakta beräkningar måste numeriska metoder 

användas [28].  
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För beräkningar av kontaktspänning betraktas två kuggar i ingrepp, se Figur 

21.  

 
Figur 21. Kuggkontakt [28] 

I kontaktpunkten kan kuggar approximeras med två cylindrar med radier lika 

med krökningsradien för evolventprofilerna vid delningspunkten. Radierna 

𝜌𝑝 och 𝜌𝑔 fås ur ekv(33) och ekv(34) [2, 26, 28]. 

 
𝜌𝑝 =

𝑑𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛼)

2
 

( 33 ) 

 

 
𝜌𝑔 =

𝑑𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛼)

2
 

( 34 ) 

Detta ger nu enligt Hertz utmattningsspänningen 𝜎𝐻 för kontaktytan ekv(35); 

 

𝜎𝐻 = 0,564 ∗ √

𝐹𝑡 ∗ (
2

(𝑑𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛼))
+

2
(𝑑𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛼))

)

𝑏 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∗ (
1 − 𝜐𝑝

2

𝐸𝑝
+

1 − 𝜐𝑔
2

𝐸𝑔
)

 

 

( 35 ) 

3.2.5 Tandmodifiering 

Tandmodifiering är en modifiering av tandens flankyta. Detta görs för att 

förbättra kugghjulets egenskaper jämfört med kugghjulets standardgeometri.  

Genom att modifiera flankytan kan egenskaper som ljud, hållfasthet och 

kontaktförhållanden optimeras. Tandmodifiering leder även till att skarpa 

kanter avlägsnas vilket minskar risken för skador på tänderna då skarpa 

kanter har en risk att bli överkarboniserade vid härdningen, vilket resulterar i 
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att de blir hårda och spröda. Tre vanligt förekommande tandmodifieringar 

är, se Figur 22 [2, 32]: 

1. Toppavlättning. 

2. Flankbombering. 

3. Flankslutsavlättning. 

 

 
Figur 22. Tandmodifieringar [2,  32] 

Vid toppavlättning ökar ingreppet över tanden kontinuerligt över den 

tvärgående profilen. Detta leder till en mjukare ingång för ingreppet och 

bidrar till att lägre dynamiska laster verkar på tanden och en tystare gång 

kan erhållas. Genom användning av flankbombering avlägsnas en viss 

mängd material från tandens mittpunkt ut mot tandens kant och ger ytan en 

lätt konvext form. En konvex form gör att tanden bibehåller sin kontaktyta 

över tandens mittdel men tandens kanter blir då fria från påverkan av last. 

Fördelar med flankbombering är att större toleranser för snedställning kan 

användas vid monteringen, och en lägre ljudnivå kan erhållas vid belastning. 

En nackdel med flankbombering är att en högre ljudnivå kan uppstå vid låga 

belastningar på grund av att den aktiva kontaktytan minskats. Vid 

applicering av flankslutsavlättning avlägsnas material från tandens kanter 

som skapar en lätt infasning. Flankslutsavlättning kan användas för att 

undvika kontakt över tandens kanter vid snedställning och kan även ha en 

stor inverkan på styvheten och lastfördelningen i ingreppet [2, 32]. 

3.2.6 Beveloida kugghjul  

Beveloida kugghjul (conical involute gears eller beveloid gears) är ett 

koniskt kugghjul konstruerat som ett cylindriskt- eller snedskuret kugghjul 

men med en profilförskjutning som varierar linjärt över kugghjulets 

kuggbredd med en konvinkel ɸ, se Figur 23 [33, 34]. 
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Figur 23. Profil för ett beveloidkugghjul [33] 

Eftersom profilförskjutning varierar linjärt kan profilförskjutningen på 

yttersidorna 𝑥𝑒,𝑖 beräknas enligt ekv(36) [15, 33, 34]; 

 
𝑥𝑒,𝑖 = 𝑥𝑚 ±

𝑏 ∗ 𝑡𝑎𝑛(ɸ)

2 ∗ 𝑚𝑛
 

( 36 ) 

Beveloida kugghjul används när moment ska överföras mellan skeva, 

korsade eller parallella axlar. Den främsta fördelen vid användning av 

beveloida kugghjul är dess förmåga att motverka glapp då eventuella glapp 

kan elimineras genom axiella justeringar utan att behöva ändra 

centrumavståndet mellan kugghjulen [33, 34]. 

3.3 Planetväxel 

Planetväxlar kan i det enklaste fallet beskrivas med att minst ett kugghjul i 

växeln är lagrad på en axel som är fri att röra sig kring övriga kugghjuls 

fixerade lagercentrum. Det fria kugghjulet rör sig i en excentrisk bana kring 

de fixerade kugghjulen. Det fria kugghjulets rörelse kan liknas med en 

planets rörelse kring solen, det är från detta som växeln har fått sitt namn. 

Det icke-fixerade kugghjulet kallas för planethjul och det fixerade 

kugghjulet kallas för solhjul. Planethjulen i en planetväxel är lagrade på en 

hållare som kallas planetbärare. Planetbäraren brukar betecknas med C efter 

det engelska namnet carrier.  En planetväxel har också ett invändigt 

kugghjul som kallas för ringhjul. I Figur 24 ges en bild av den ovan beskriva 

planetväxel [2, 26, 28] 
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Figur 24. Planetväxel typ A [28] 

I Figur 25 beskrivs en planetväxel med två ihopkopplade planethjul och två 

solhjul. 

 
Figur 25. Planetväxel typ B [28] 

I Figur 26 visas varianter på planetväxlar där ett eller båda solhjulen är 

invändiga kugghjul. 
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Figur 26. Planetväxel typ C och D [28] 

Utvecklingen av planetväxlar har ökat kraftigt de senaste 50 åren och 

planetväxlar används idag inom alla maskintekniska områden. Planetväxlar 

är vanligt förekommande i vindkraftverk, fartyg, lyftkranar och inom 

fordonsindustrin. Planetväxlar har en mängd olika fördelar i olika 

situationer, exempelvis [2]: 

 Planetväxlar med rotationshastighet upp till 100 000 [rpm] är 

möjligt. 

 Lastfördelningen mellan planethjulen gör att planetväxeln 

dimensioner kan minskas. 

 Praktiskt taget obegränsad utväxling. 

 Relativt hög verkningsgrad. 

 Robust cylindrisk design vilket ger goda förutsättningar för 

integrering med roterande maskinelement. 

Planetväxlar har även nackdelar som är värda att nämna, några av dessa är 

[2]: 

 Komplicerad design jämfört med andra kuggtransmissioner. 

 Centrifugalkrafter uppkommer på planethjulen och dess lager. 

 Försvårade underhållsmöjligheter på grund av den robusta designen.   

 Mindre smörjmedel till följd av de mindre dimensionerna, detta leder 

till att smörjmedel måste fyllas på mer frekvent jämfört med andra 

kuggtransmissioner. 
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3.3.1 Utväxling 

Planetbäraren i en planetväxel roterar med en viss vinkelhastighet 

𝜔𝑐 medans planethjulen själva roterar kring sitt eget centrum. Detta göra att 

sambandet mellan kugghjulens rotationshastigheter blir komplicerat jämfört 

med utvändig rakkuggväxlar. För att beskriva sambandet mellan 

vinkelhastigheterna studeras en planetväxel av typ A, se Figur 27 [2, 26, 28]. 

 
Figur 27. Analys av hastigheter [28] 

Villkoret att kuggarna i ingrepp ska ha samma hastighet längs ingreppslinjen 

göra att normalhastigheten i kontakten mellan sol- och planethjul kan 

definieras enligt ekv(37) och ekv(38) [2, 26, 28]; 

 𝑣1,1 = 𝑔1 ∗ 𝜔1 ( 37 ) 

 𝑣1,𝑐 = (𝑔1 + 𝑔𝑐) ∗ 𝜔𝑐 − 𝛺 ∗ 𝑔𝑐 ( 38 ) 

Ekv(37) tillsammans med ekv(38) ger ekv(39) enligt; 

 𝑔1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐) = 𝑔𝑐 ∗ (𝛺 − 𝜔𝑐) ( 39 ) 

Enligt Figur 27 kan också normalhastigheten mellan planet- och ringhjul 

definieras enligt ekv(40) och ekv(41) [2, 26, 28]; 

 𝑣2,2 = 𝑔2 ∗ 𝜔2 ( 40 ) 

 𝑣2,𝑐 = (𝑔2 − 𝑔𝑐) ∗ 𝜔𝑐 + 𝛺 ∗ 𝑔𝑐 ( 41 ) 

Ekv(40) tillsamman med ekv(41) ger ekv(42); 

 𝑔2 ∗ (𝜔2 − 𝜔𝑐) = 𝑔𝑐 ∗ (𝛺 − 𝜔𝑐) ( 42 ) 
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Från ekv (39) och ekv(42) erhålls ekv(43) enligt; 

 𝑔1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐) = −𝑔2 ∗ (𝜔2 − 𝜔𝑐) ⇒
𝜔1 − 𝜔𝑐

𝜔2 − 𝜔𝑐
= −

𝑔2

𝑔1
= −

𝑧2

𝑧1
 

( 43 ) 

Detta härledda samband beskriver relationen mellan vinkelhastigheterna 𝜔1, 

𝜔2, och 𝜔𝑐. Relationen beskriver hur solhjulets relativa hastighet gentemot 

planetbäraren utväxlas. Utväxlingen kallas för grundutväxling och betecknas 

här med 𝑅 (den betecknas ibland 1/𝑅). Genom grundutväxlingen kan en 

planetväxels utväxling bestämmas. Utväxlingen kan nu definieras enligt 

ekv(44); 

 
𝑈 =

𝜔𝑖𝑛

𝜔𝑢𝑡
=

𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑖𝑛
=

𝜔𝑐

𝜔1
=

1

1 − 𝑅
 

( 44 ) 

3.3.2 Verkningsgrad 

En planetväxel kan ha en verkningsgrad som totalt sett är större än 

kuggverkningsgraden för de ingående växlarna. Detta beror på att delar av 

effekten överförs genom rullning och på så sätt uppstår inga förluster i form 

av glidning. Under beräkningar av verkningsgraden för planetväxlar brukar 

en positivt riktning definieras och i denna riktning räknas alla moment och 

varvtal positivt. En följd av detta är att alla moment kommer definieras 

positivt ifall de driver respektive axel i den positiva riktningen, vilket 

innebär att effekt tillförs. Ett moment som motverkar rörelsen kommer 

därför att bortföra effekt. Eftersom alla moment verkar längs samma linje 

ges en enkel momentjämvikt enligt ekv(45) [28];  

 𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀𝑐 = 0 ( 45 ) 

Detta ger också en effektbalans enligt ekv(46) [28]; 

 𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸𝑐 + 𝐸𝑓 = 0 ( 46 ) 

Som tidigare nämnts uppkommer förlusterna genom glidning mellan 

kuggflankerna. Glidningen uppstår vid effektöverföring mellan två fixerade 

axlar, detta innebär att det endast är rörelsen som sker relativt planetbäraren 

som ger upphov till förluster. På grund av att effekten överförs dels 

förlustfritt och dels med förluster görs en fiktiv uppdelning av 

effektöverföringen. Effektöverföringen delas upp i förlustfria överföringar 

(kopplingseffekter) och överföringar med förluster (rullningseffekter). 

Denna fiktiva uppdelning görs för att förenkla analysen och kan återges för 

planetväxlar av typ A enligt Figur 28 [28]. 
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Figur 28. Analys av effekt i en planetväxel av typ A [28] 

Effekten kan nu beskrivas enligt ekv(47-49); 

 𝐸1 = 𝑀1 ∗ 𝜔𝑐 + 𝑀1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐) ( 47 ) 

 𝐸2 = 𝑀2 ∗ 𝜔𝑐 + 𝑀2 ∗ (𝜔2 − 𝜔𝑐) ( 48 ) 

 𝐸𝑐 = 𝑀𝑐 ∗ 𝜔𝑐 ( 49 ) 

Effektmässig gäller nu detta enligt ekv(50); 

 −𝐸𝑓 = 𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸𝑐 = (𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀𝑐) ∗ 𝜔𝑐 + 𝑀1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐) +  

 𝑀2 ∗ (𝜔2 − 𝜔𝑐) = 𝑀1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐) + 𝑀2 ∗ (𝜔2 − 𝜔𝑐) ( 50 ) 

Momentjämvikten ger att summan av kopplingseffekterna blir noll, vilket 

betyder att kopplingseffekterna överförs förlustfritt. Alla förluster genereras 

av rullningseffekterna på sol- och ringhjulet. Räknas rullningseffekten 

positivt på solhjulet är den negativ på ringhjulet. Låt rullningseffekten som 

passerar planethjulen mellan två kuggingrepp betecknas med 𝐸𝑝, 

Verkningsgraden i varje kuggingrepp 𝜂𝑘 kan då definieras enligt ekv(51) 

och ekv(52) [28]; 

 
𝜂𝑘 =

𝐸𝑝

𝑀1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐)
 

( 51 ) 

 
𝜂𝑘 =

−𝑀2 ∗ (𝜔2 − 𝜔𝑐)

𝐸𝑝
 

( 52 ) 
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Ekv(51) tillsammans med ekv(52) ger ekv(53) enligt; 

 
𝜂𝑘

2 = −
𝑀2 ∗ (𝜔2 − 𝜔𝑐)

𝑀1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐)
 

( 53 ) 

 

Vilket kan definieras enligt ekv(54) som; 

 𝜂𝑘
2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑀1 + 𝑀2 = 0 ( 54 ) 

Ekv(54) tillsammans med momentjämvikt gör att förhållandet mellan 

momentet på vilka två axlar som helst kan bestämmas. Detta ger 

verkningsgraden 𝜂 enligt ekv(55) [28]; 

 
𝜂 = −

𝑀𝑢𝑡 ∗ 𝜔𝑢𝑡

𝑀𝑖𝑛 ∗ 𝜔𝑖𝑛
= −

𝑀𝑢𝑡

𝑀𝑖𝑛
∗

1

𝑈
 

( 55 ) 

Ifall det inte gäller att termen 𝑀1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐) > 0 överförs 

rullningseffekten från axel 2 till axel 1 istället och då gäller 𝐸𝑝 = 𝑀2 ∗

(𝜔2 − 𝜔𝑐) > 0, Vilket leder till sambandet enligt ekv(56) [28] 

 𝑅 ∗ 𝑀1 + 𝜂𝑘
2 ∗ 𝑀2 = 0 ( 56 ) 

Låt rullningsförsluten betecknas 𝐸𝑅, för 𝑀1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐) > 0 gäller enligt 

ekv(57) [28]; 

 𝐸𝑅 = 𝑀1 ∗ (𝜔1 − 𝜔𝑐) ( 57 ) 

Annars gäller enligt ekv(58); 

 𝐸𝑅 = 𝑀2 ∗ (𝜔2 − 𝜔𝑐) ( 58 ) 

Effektförlusten i växeln kan då definieras enligt ekv(59); 

 −𝐸𝑓 = (1 − 𝜂𝑘
2) ∗ 𝐸𝑅 ( 59 ) 

Effektbalansen kan också definieras enligt ekv(60); 

 𝐸𝑖𝑛 + 𝐸𝑢𝑡 + 𝐸𝑓 = 0 ( 60 ) 

Genom att använda sig av ekv(59) tillsammans med ekv(60) ges 

verkningsgraden 𝜂 för växeln enligt ekv(61); 

 
𝜂 = −

𝐸𝑢𝑡

𝐸𝑖𝑛
= 1 − (1 − 𝜂𝑘

2) ∗
𝐸𝑅

𝐸𝑖𝑛
 

( 61 ) 

 

 Vilket alternativt kan skrivas enligt ekv(62); 

 𝐸𝑅

𝐸𝑖𝑛
=

1 − 𝜂

1 − 𝜂𝑘
2 

( 62 ) 

En bra planetväxel ska därför ha en så liten rullningseffekt som möjligt [28]. 
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3.3.3 Ingreppsvillkor 

För att en planetväxel ska uppnå önskade driftegenskaper krävs det att 

följande två villkor är uppfyllda [2];  

1. Villkor för angränsande planethjul. 

2. Monteringsvillkor. 

3.3.3.1 Villkor för angränsande planeter 

Antalet möjliga planethjul är begränsat av det tillgängliga utrymmet i en 

planetväxel. Detta betyder att varje planethjuls kuggtopp måste gå fri från de 

intilliggande planethjulens kuggtoppar. Det måste alltså finnas ett avstånd f 
mellan två intilliggande planethjuls toppcirklar, se Figur 29 [2]. 

 
Figur 29. Villkor för angränsande planethjul [2] 

Från Figur 29 definieras avståndet  𝑙 mellan planethjulen enligt ekv(63); 

 𝑙 = 𝑑𝑎2 + 𝑓 ( 63 ) 

där 𝑙 definieras enligt ekv(64); 

 𝑙 = 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑠𝑖𝑛(
𝜋

𝑁
) ( 64 ) 

Vanligtvis brukar 𝑓 ≥  2 [mm] väljas [2, 28]. 
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3.3.3.2 Monteringsvillkor 

För att en planetväxel ska uppnå önskade driftegenskaper måste också varje 

kugg för alla planethjul gå i ingrepp med solhjulets kuggar samtidigt. För en 

planetväxel av typ A betyder detta att planethjulens kuggar måste gå in i 

utrymmet mellan kuggar i både ring- och solhjul. För att uppfylla detta 

måste villkor enligt ekv(65) uppnås, där 𝑘 är ett heltal [2, 28]. 

 𝑘 =
𝑧1 − 𝑧3

𝑁
 ( 65 ) 

3.3.4 Lastfördelning 

Syftet med en planetväxel är att överföra en jämn fördelad last från solhjulet 

till planetbäraren eller tvärtom. Planetväxelns stora fördel är att det ingående 

vridmomentet fördelas jämnt mellan planethjulen i växeln. För en 

planetväxel med 𝑛 antal planethjul överför därför varje planethjul 1/𝑛 av det 

ingående vridmomentet. Detta är dock bara sant för en ideal planetväxel, i 

praktiken förekommer olika tillverknings- och monteringsfel som göra att 

det ingående vridmomentet inte fördelas lika mellan planethjulen. 

Tillverknings- och monteringsfelen ger upphov till en ojämn lastfördelning 

genom att ett eller flera planethjul går i ingrepp antingen före eller efter de 

övriga planethjulen. Exempel på två vanliga tillverkningsfel som kan ge 

upphov till ojämn lastfördelning är; tandtjockleksvariationer samt 

tangentiella positionsfel på planethjulen [9, 11]. 

Jämn lastfördelning i en planetväxel med upp till tre planethjul är möjligt 

genom att göra alla belastade komponenterna flexibla. Flexibiliteten gör det 

möjligt att kompensera för de radiella förskjutningar som uppstår under drift 

på grund av dessa tillverkningsfel. Flexibilitet i de ingående delarna kan 

uppnås på två olika sätt [2]: 

1. Åtminstone en av huvudkomponenterna måste vara inbyggt delvis 

utan stöd. Detta göra att komponenten kan “flyta” med hänsyn till 

planethjulen. 

2. Alla delar som verkar för att föra över lasten måste göras så flexibla 

som möjligt. 

För planetväxlar med tre eller fler planethjul är den ojämna lastfördelningen 

hög och den ökar snabbt då antalet planethjul ökar. På grund av den ojämna 

lastfördelningen är det nödvändigt vid dimensionering av planetväxlar att ta 

hänsyn till en lastfaktor 𝐾𝛾. Lastfaktor 𝐾𝛾 definieras enligt ekv(66) [2]; 

 𝐾𝛾 ≈ 1 + 0,25 ∗ √𝑁 − 3 ( 66 ) 
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På grund av den ojämna lastfördelningen måste det ingående vridmomentet 

som verkar på solhjulet divideras med en lastfaktor. Det största vridmoment 

𝑇𝑖𝑛 som får verka på solhjulet kan definieras enligt ekv(67) [2, 15]; 

 
𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑑𝑖𝑚

𝐾𝛾
 

( 67 ) 

3.3.4.1 Positionsfel 

Positionsfel definieras som fel i positionen för planethjulens centrum. Felet 

uppstår under tillverkning på grund av toleranser på dimensioner som 

exempelvis planethjulets axelhål. I Figur 30 beskrivs ett positionsfel ē för ett 

planethjul i en planetväxel, alla andra planethjul i växeln är i deras teoretiska 

position [9]. 

 
Figur 30. Positionsfel för planethjulets axelhål [9] 

Positionsfelet gör att kontaktytan mellan ett kuggpar flyttas antingen 

närmare eller längre ifrån varandra, detta ger upphov till att planethjulet 

kommer i kontakt före eller efter de andra planethjulen. Ifall ett planethjul 

går i ingrepp före de andra planethjulen kallas felet för positivt. Positiva 

positionsfel gör att planethjulet bär mer last än de övriga planethjulen. Ett 

negativt positionsfel gör att planethjulet går i ingrepp efter de övriga 

planethjulen och därför bär mindre last än de övriga planethjulen [9].  

I detta arbete introduceras positionsfelet för ett planethjul i form av ett 

vinkelfel 𝜀 enligt ekv(68) [15]; 

 
𝜀 =

𝑒

𝑎𝑤
∗

180

𝜋
 

( 68 ) 
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3.4 Balanseringssystem  

I Figur 31 ges en beskrivning av hur Sweparts balanseringssystem fungerar. 

Idén med det hydrauliska balanseringssystemet är att beveloida kugghjul 

monteras på hydrauliska kolvar i en växel och kopplas sedan in till ett slutet 

hydrauliskt system [15].  

 
Figur 31. Hydrauliskt balanseringssystem [15] 

Systemet består av 𝑁 stycken planethjul i ingrepp med ett sol- och ringhjul. 

Den resulterade axiella kraften från ingreppet mellan planet- och solhjul 

betackas i figur 35 med 𝐹𝑎,𝑛 där 𝑛 = 1, . . . , 𝑁. En vertikal jämvikt i systemet 

erhålls enligt ekv(69) [15]; 

 𝐹𝑎,𝑛 = 𝑝 ∗ 𝐴[𝑁] gäller för: ∀𝑛, 𝑛 = 1, . . , 𝑁 ( 69 ) 

Genom att anta att hydraulvätskans densitet är konstant i hela systemet 

bevaras vätskevolymen och ekv(70) kan definieras enligt [15]; 

 

∑ 𝑧𝑛

𝑁

𝑛=1

= 0 

( 70 ) 

𝑧𝑛 är här slagrörelsen för en cylinder, se Figur 31. 

3.5 Utmattning 

Sedan 1800-talet har det uppmärksammats att material utsatta för dynamiska 

laster går sönder vid mycket lägre laster än vid statiska laster. En osäkerhet 

existerade hur man skulle konstruera och utföra beräkningar för dessa 

lastfall. Innan begreppet utmattning som ett lastfall definierats behandlade 

ingenjörer dynamiska laster på samma sätt som statiska laster, men med 

undantaget att en hög säkerhetsfaktor användes vid dynamiska laster. Detta 
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ledde till att konstruktioner överdimensionerades vilket i sin tur ledde till 

ökade tillverkningskostnader och otympliga konstruktioner [26, 34-36]. 

Uttrycket utmattning som ett lastfall introducerades inte förrän år 1839 då en 

fransk matematiker vid namnet Jean-Victor Poncelet publicerade en bok där 

han beskrev utmattning som ett lastfall med dynamiska laster. Utmattning är 

orsaken till cirka 80 [%] av alla haverier i strukturdelar där brott uppstått 

[26, 34-36]. 

Utmattning kan förekomma i många olika former [26, 34-36]. 

 Mekanisk utmattning: Uppstår vid enbart externa fluktuerande laster 

som skapar spänningar i materialet. 

 Utmattningskrypning: Uppstår när cykliska laster verkar på 

materialet i kombination med höga temperaturer. 

 Termomekanisk utmattning: Uppstår när cykliska laster verkar på 

materialet i kombination med att temperaturen fluktuerar. 

 Korrosionsutmattning: Uppstår vid repeterande laster i kombination 

att materialet utsätts för kemisk aggressiva ämnen eller korrosiva 

miljöer.  

 Glid- & rullkontaktutmattning: Uppstår vid repeterande laster i 

samband med att glidning eller rullning uppstår i materialens 

kontaktytor. 

 Fretting: Är en form av adhesiv nötning som uppstår när vibrationer 

med låg amplitud förekommer i materialens belastade kontaktytor. 

Utmattningsbrott uppstår då mikroskopiska sprickor bildas i ett materials 

mest kritiska område där det existerar stora lokala spänningar. Dessa 

sprickor växer under tid på grund av dynamiska laster och resulterar i att 

brott uppstår se Figur 32 och Figur 33 [35]. 
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Figur 32. Sprickbildning vid en ökad mängd belastningscykler [35] 

 
Figur 33. Utmattningsbrott  i en dörrfjäder [35] 

När ingenjörer idag ska utföra beräkningar för olika konstruktioner förlitar 

de sig på den empiriska data som ackumulerats från utmattningstester [26]. 

3.5.1 Säkerhetsfaktor 

Vid beräkningar av konstruktioner där säkerhet och hållbarhet har en stor 

inverkan används ofta begreppet säkerhetsfaktor 𝑆𝐹. Säkerhetsfaktorn för 

laster definieras som förhållandet mellan den last som ger upphov till brott 

och den last som appliceras på konstruktionen vid normal användning, enligt 

ekv(71) [26, 37]; 

 
𝑆𝐹 =

𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑔𝑒𝑟 𝑢𝑝𝑝ℎ𝑜𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
 

( 71 ) 

För att kunna välja en anpassad säkerhetsfaktor för konstruktionen som ska 

utföras behövs kunskap inom följande frågor [26, 37]: 

 Hur stor är osäkerheten för den påverkande lasten? 

 Hur stor är osäkerheten för materialets hållfasthet? 
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 Hur stor är osäkerheten för de påverkade lasterna i relation till 

materialets hållfasthet? 

 Hur stor bli konsekvenserna vid brott? Säkerhet för människan och 

ekonomisk kostnad? 

 Hur stor kostnad krävs för att erhålla en hög säkerhetsfaktor? 

Att välja rätt säkerhetsfaktor handlar mycket om balans. Alla konstruktioner 

i ett system måste erhålla säkerhetsfaktorer, men dessa kan skilja sig åt 

beroende på vilka lastfall eller situationer detaljerna utsätts för. Finns det 

risk för personskador så krävs det högre säkerhetsfaktorer medan vissa andra 

konstruktioner kan erhålla en lägre säkerhetsfaktor [26, 37]. 

För detaljer där en stor kunskap om påverkande laster och hållfasthetsdata 

existerar kan lägre säkerhetsfaktorer väljas. Detta leder till att vid 

dimensionering av kugghjul kan en säkerhetsfaktor väljas på nivåer: 

1,1 ≤ 𝑆𝐹 ≤ 1,5 [26, 37]. 

3.5.2 Utmattning för kugghjulstransmissioner 

Kugghjul utsätts för dynamiska laster när de används för att överföra 

roterande rörelser. Därför ställs det höga krav på kugghjulets förmåga att 

motstå utmattning som kan leda till plastisk deformation [26, 38].  

Brott i kugghjulets tänder på grund av utmattning är en vanlig orsak till 

haveri i en kugghjulstransmission. Brottet i tanden uppstår på grund av att en 

mikroskopisk spricka bildas i tandens aktiva flankområde. Dessa 

mikroskopiska sprickor växer sedan under ett stort antal cykler av 

belastning, se Figur 34 [26, 38]. 

 
Figur 34. Sprickbildning i tandflanken [39] 

När ett brott uppstått i en tand leder detta ofta till att en eller flera tänder 

havererar på grund av den förhöjda belastningen då färre tänder delar på 

lasten, se Figur 35 [38].  
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Figur 35. Kuggflanksbrott i växellåda [40] 

För att motverka utmattningsbrott krävs det bland annat god kunskap om 

kugghjulets smörjning och vilka temperaturer kugghjulet ska arbeta i [41].  

3.6 ISO (International Organization for Standardization) 

ISO är en självständig och icke-statlig internationell organisation som skapar 

standarder för hur produkter ska tillverkas, beräknas och hanteras. Dessa 

standarder ska säkerställa kvalité, säkerhet och effektivitet. Nya standarder 

skapas hela tiden då nya kunskaper erhålls och nya produkter utvecklas. Idag 

finns det 21579 standarder publicerade, alla med olika sifferkombinationer 

för att skilja dem från varandra [42]. 

3.6.1 ISO 6336:2006  

ISO 6336:2006 är ett sammanhängande system för att beräkna 

belastningskapaciteten i cylindriska och snedskurna evolventa kugghjul. 

Denna standard delas in i sex olika delar, där del fyra inte är fullt utvecklad 

än [42]: 

1. Del 1: Grundläggande principer, introduktion och generella 

påverkansfaktorer. 

2. Del 2: Beräkning av ytans hållbarhet. 

3. Del 3: Beräkning av tandens hållfasthet mot böjning. 

4. Del 4: Beräkning av tandflankens lastkapacitet. 

5. Del 5: Hållfasthet och kvalité på material. 

6. Del 6: Beräkning av livslängd vid dynamiska laster. 

Metoderna för dessa beräkningar är komplexa men även flexibla för att ge 

plats åt ny kunskap och information. Därför är dessa standarder inte 

utformade för att varken säkerställa prestandan av monterade 
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kuggtransmissioner eller för att användas av allmänna ingenjörer. 

Standarden är utformad för erfarna ingenjörer med stor kunskap om hur 

olika faktorer påverkar varandra och erfarenhet av att jämföra tidigare 

konstruerade växlar. De påverkande faktorerna kan bestämmas med hjälp av 

tre olika metoder [42]: 

1. Metod A: Denna metod används då resultat från fullskaliga tester, 

exakta mätningar eller omfattande matematiska analyser utförts på 

transmissionssystemet där all data är tillgänglig. 

2. Metod B: För denna metod härleds de påverkande faktorerna med en 

tillräcklig noggrannhet för de flesta applikationer. De antaganden 

som behövs för att härleda faktorerna ska dokumenteras. Om 

ytterligare information krävs för att nå en tillräckligt hög 

noggrannhet ska detta tas i beaktning. 

3. Metod C: Denna metod används när faktorer kan anges som 

förenklade approximationer. För varje antagande och bedömning ska 

information dokumenteras för att säkerställa resultatet.   

3.7 Material 

Material för tillverkning av kuggtransmissioner kan delas upp i icke-

metalliska- och metalliska material. Icke-metalliska kuggtransmissioner är 

vanligt förekommande när mindre laster verkar på en kuggtransmission, 

exempelvis leksaker och klockor. Dessa kuggtransmissioner är ofta 

tillverkade i termoplastiska eller värmehärdade plaster. Fördelar med att 

använda plaster vid tillverkning av kuggtransmissioner är [3, 43]: 

 Relativt låg tillverkningskostnad. 

 Snabb och enkel tillverkning. 

 Stora möjligheten att tillverka komplexa geometrier. 

 Eliminerar finbearbetning. 

 Låg densitet och friktion. 

 Jämn och tyst drift. 
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Plaster har dock även en del begränsningar [3]: 

 Lägre bärförmåga än metalliska material. 

 Temperaturkänsliga. 

 Svårt att tillverka högprecisionsdetaljer. 

 Dyr kostnad vid framtagning av tillverkningsformar för tillverkning 

vid lägre volymer. 

Metalliska material för tillverkning av kuggtransmissioner kan delas in i 

grupperna: järn- eller järnbaserade legeringar och icke-järnhaltiga 

legeringar. De mest förekommande metalliska materialen inom 

kuggtransmissioner är ythärdat stål och uppkolat stål. Dessa stål är de mest 

använda materialen för tillverkning av kuggtransmissioner, oberoende av 

materialklass [3]. 

3.7.1 Stål 

Stål definieras som en legering med järn som basmaterial, en kolhalt på 

under 2 [%] och ett flertal andra grundämnen. Innehållet av kol bidrar till att 

stålet kan härdas genom olika värmebehandlingar för att uppnå en önskvärd 

hårdhet. Stål är idag det viktigaste och mest producerade metalliska 

materialet. Den höga användbarheten för stål härleds från att; framställning 

av stål med olika egenskaper beroende på vilka legeringsämnen som tillsätts 

är en relativt billig process [44]. 

Vid producering av stål krävs det flera processer. Utgångsmaterialet för 

råjärnet som sedan används för att framställa råstål består av järnmalm. Från 

järnmalmen kan järnhaltiga mineraler såsom hematit eller magnetit brytas ut. 

Malmen anrikas vid gruvorna eftersom malm ofta innehåller mer än 40% 

gråberg. Produkten som erhålls efter anrikningen kallas för slig och ser ut 

som finkornig sand. Sligen måste sintras till större stycken då den är alldeles 

för finkornig för att smältas i en masugn, vilket skulle leda till att masugnen 

täpps igen. Från masugnen erhålls råjärnet och för att råjärnet ska kunna 

användas till ståltillverkning tillsätts legeringsämnen i smältprocessen. Två 

speciellt viktiga legeringsämnen för stålets egenskaper är svavel och fosfor. 

Vid stålframställningen ingår momenten; färskning, raffinering och legering. 

Dessa moment används för att erhålla önskvärda egenskaper för stålet [44].  

Stålets mikrostruktur bestämmer stålets egenskaper. Mikrostrukturen 

förändras beroende på vilken bearbetningsmetod och värmebehandling stålet 

utsätts för. Vid exempelvis kallvalsat (cold rolled) och glödgat (annealed) 

rostfritt stål kan en tydlig förändring ske, se Figur 36 [43, 45, 46].  
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Figur 36. Förändring av mikrostrukturen i kallvalsat och glödgat rostfritt stål [47] 

Studier har visat att två stål som framställts på samma sätt bestående av mer 

än 98 [%] järn kan uppvisa upp emot tio gånger så stor skillnad i 

draghållfasthet. Skillnaden härleds från små skillnader i legeringstillsatser 

och utförandet av kylningsprocessen. Kunskapen om att klassificera 

mikrostrukturens faser, korn och inneslutningar har en stor innebörd vid 

utveckling och tillverkning av nya stålsorter [44, 45,46]. 

Stål utmärks för sina egenskaper såsom hållfasthet, duktilitet, elektrisk 

konduktivitet, glänsande yta och mekanisk formbarhet [44]. 

Sätthärdat stål 

Sätthärdat stål är ett stål med bra skärbarhet och används konventionellt vid 

tillverkning av transmissionsdetaljer där det ställs höga krav på materialets 

ythårdhet och nötningsbeständighet. Dessa materialegenskaper uppnås 

genom uppkolning och efterföljande härdning som resulterar i att 

kompressiva restspänningar lokaliserar sig på ytan av materialet men 

materialets kärna bibehåller en mjuk ohärdad struktur. Restspänningarna i 

materialet minskar risken för sprickbildning. Det härdade området på ytan 

erhållet normalt ett härddjup, 1-1,5 [mm]. Materialets hållfasthetsegenskaper 

beror på dess sammansättning och dimensioner [44, 45]. 

16MnCr5 är ett vanligt förekommande sätthärdat stål vid tillverkning av 

transmissionsdetaljer. Den kemiska sammansättningen för 16MnCr5, se 

Tabell 2. 

 
Tabell 2: Kemisk sammansättning 16MnCr5 [8] 

 C Si Mn Cr Ni Mo 

16MnCr5 0,18 0,10 1,30 1,25 0,15 0,04 
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Clean steel 

Stålets renhet definieras genom dess innehåll av skadliga inneslutningar. 

Stålets innehåll av skadliga inneslutningar beskrivs av mängden främmande 

partiklar och mäts i [ppm] (parts per million). Vanligt förekommande 

främmande partiklar som kan skapa skadliga inneslutningar är; syre, svavel, 

kväve, kol, fosfor och väte. Ett materials inneslutningar påverkar materialets 

mikrostruktur och dess egenskaper. Om stålet erhåller en låg andel 

inneslutningar kan detta leda till högre utmattningshållfasthet och 

korrosionsbeständighet, se Figur 37 [8, 48, 49]. 

 
Figur 37. Utmattningshållfasthet vid reducerad storlek av skadliga inneslutningar [8] 

Två typer av clean steel är Ovakos IQ- & BQ-Steel. (isotropic quality- & 

bearing quality-steel). I IQ-Steel har mängden främmande partiklar av 

sulfider minskats till 10 [ppm] och för BQ-Steel har mängden minskats till 

80-100 [ppm], medans konventionella stål ofta innehåller runt 200-400 

[ppm]. IQ-Steel och BQ-Steel visar tydligt högre hållfasthet jämfört med ett 

konventionellt sätthärdat stål. Dessa studier är utförda vid roterande böjning 

då laster verkar i longitudinella- och transversella riktningar, se Figur 38 [8, 

48, 49]. 
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Figur 38. Test vid roterande böjning [8] 

Stålen kan optimeras för deras speciella ändamål genom att reducera den typ 

av skadliga inneslutningar som är mest skadligt för det aktuella lastfallet. 

Ovako 158Q (18CrNiMo7-6) är ett sätthärdat stål speciellt utformat för att 

minska förekomsten av oxider och sulfider i mikrostrukturen, till runt 10 

[ppm], se Figur 39 [8]. 

 
Figur 39. Skillnad i mikrostruktur vid ytan av materialet, 10,000 gånger förstoring [8] 

Ovako 158Q har den kemiska sammansättningen, se Tabell 3 [50]. 
 

Tabell 3: Kemisk sammansättning 158Q [8] 

 C Si Mn Cr Ni Mo 

Ovako 158Q 0,18 0,04 0,25 0,35 2,20 0,65 

Tester av utmattningshållfastheten för 158Q visar att vid roterande böjning 

kan stålet uppnå en 20 [%] högre utmattningsgräns än konventionellt 

sätthärdat stål, se Figur 40 [8]. 
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Figur 40. Utmattningsgräns vid roterande böjutmattning [8] 

Alla dessa egenskaper för renare stål leder till att kugghjul tillverkade i 

158Q kan konstrueras för högre laster eller mindre dimensioner, även en 

längre livstid jämfört med konventionella sätthärdade stål kan erhållas [8].  

3.8 Tillverkning 

För att kunna möta de högre kraven på momentöverföring, ljud och 

hållbarhet i kuggtransmissioner utvecklas dessa transmissioner ständigt. 

Detta ställer även högre krav på tillverkningsprocessen. Kugghjul kan 

tillverkas med en mängd olika metoder beroende på kugghjulets geometri 

och dess krav. I vidare bemärkelse kan tillverkningsprocessen delas upp i tre 

metoder [51, 52]: 

1. Gjutning: Kugghjul gjuts ofta i gjutjärn direkt i formar. Genom att 

tillverka kugghjul med denna process kan inga höga krav ställas på 

precision och ytjämnhet. Därför är denna process enbart 

rekommenderad då det ställs högre krav på kostnader än 

noggrannhet. 

2. Plastgjutning: Genom att använda formsprutning eller formpressning 

kan kugghjul i plast tillverkas. Kugghjul tillverkade med denna 

metod används främst till kuggtransmissioner där låga laster och 

konstanta varvtal verkar. 

3. Bearbetning: Detta är den vanligaste metoden för tillverkning av 

kugghjul. Kugghjulen bearbetas med hjälp av CNC-styrda skärande 

bearbetningsmaskiner utifrån ett kugghjulsämne till önskad 

dimension. För att uppnå hög precision och snabb tillverkning 

används ett flertal olika sorters kuggskärande metoder för att 

framställa kugghjul för olika områden. 
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3.8.1 Kuggskärande metoder 

Genom att använda sig av kuggskärande verktyg för att tillverka kugghjul 

kan högprecisisa kugghjul framställas med goda mekaniska egenskaper. Tre 

vanligt förekommande processer för att tillverka kugghjul är [51, 52]: 

 

1. Kugghyvling: Använder sig av principen att ett kugghjulsformat 

skärande verktyg roterar i fas med kugghjulsämnet (gear blank) och 

rör sig upp och ner i sin vertikala axel för att hyvla bort material från 

kugghjulsämnet, se Figur 41. Denna axiella rörelser repeteras till 

önskvärd dimension uppnåtts för kuggen [51, 52]. 

 
Figur 41. Kugghyvlingsprincipen [51] 

Genom att både det skärande verktyget och kugghjulsämnet roterar i 

fas erhålls en god kylning. Denna metod används främst vid 

tillverkning av kugghjul i mellan och stora storlekar för 

massproduktion. Metodens främsta nackdel är att det inte går att 

tillverka snäckväxlar med metoden [51, 52]. 

 

2. Kuggplaning: Ett kuggstångsformat skärverktyg (rack type cutter) 

arbetar fram och tillbaka längs kugghjulets axiella periferi. Samtidigt 

som denna rörelse utförs arbetar även verktyget mot 

kugghjulsämnets centrum till önskvärt kuggdjup uppnåtts, se Figur 

42 [51, 52]. 

 

 
Figur 42. Kuggplaning [51] 
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Denna metod används ofta vid tillverkning av stora kugghjul men har 

nackdelen att bearbetningscyklen tar lång tid [51, 52]. 

3. Snäckfräsning: Ett skärverktyg (hob) monteras på en horisontellt 

roterande axel och kugghjulsämnet fästs på en vertikalt roterande 

axel, se Figur 43. Rotationen mellan dessa axlar är samordnade så att 

kugghjulsämnets periferi har en matning i samma takt som 

skärverktygets spiralrörelse [51, 52]. 

 
Figur 43. Snäckfräsning [51] 

Snäckfräsning har ett flertal fördelar [51, 52]: 

 Snabb och ekonomisk process. 

 Flera olika geometrier kan tillverkas. 

 Flera kugghjul kan bearbetas samtidigt. 

Nackdelen med denna process är att tillverkning av invändiga kuggar 

inte är möjlig [51, 52]. 

3.9 Tillverknings- och materialkostnad 

För att erhålla en god ekonomisk produktion strävar industrin efter att 

uppfylla följande grundvillkor inom produktstekniken [53]: 

 Låga tillverkningskostnader. 

 God produktkvalitet. 

 Kort genomloppstid. 
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Problemet som uppstår då alla dessa villkor ska uppfyllas är att de är 

beroende av vararandra. Därför behövs en balans uppnås mellan [53]: 

 Produktionskostnaden. 

 Produktionskvalitén. 

 Produktionstiden 

Vid beräkning av tillverkningskostnader betraktas materialkostnader som en 

ej påverkbar faktor där materialets kostnad enbart beror på dess sort och 

volym. De tillverkningskostnader som betraktas som påverkbara är 

exempelvis de kostnader som relaterar till vilken tillverkningsprocess som 

används. I tillverkningsprocessen påverkar antalet bearbetningssteg och 

antalet av kvalificerad personal som krävs för att genomföra tillverkningen. 

Även utformningen av produktens geometri påverkar tillverkningskostnaden 

då komplexa geometrier ofta kräver dyra verktyg och en längre 

produktionstid [53]. 

3.10 Simulering 

Att utföra en simulering betyder att ett experiment utförs med hjälp av en 

simuleringsmodell. En specifik simuleringsmodell kan konstrueras för att 

lösa specifika problem. Modellen som skapas för att lösa dessa problem är 

då en avbildning av det specifika problemet som ska undersökas. När 

modellen skapas är kunskapen om det specifika problemet en viktig faktor 

då detta påverkar hur mycket modellen behöver förenklas jämfört med det 

verkliga problemet. Det är därför viktigt att noga kontrollera modellens 

kvalité för att säkerställa att den uppnår en tillräckligt korrekt korrelation 

med det verkliga problemet [54]. 

För att studera modellens beteende utförs detta med hjälp av olika 

experiment. Modellen måste därför programmeras så att den kan omvandlas 

till ett exekverbart språk. Innan experimentet kan utföras måste modellen 

förses med en tillräcklig mängd indata för att specificera modellen för det 

studerade problemet. Efter att experimentet är utfört finns oftast en stor 

mängd utdata som behöver sammanfattas och utvärderas. För att dra 

slutsatser från experimentet krävs det god kunskap och kontroll över 

experimentets kvalité och dess resultat. Små fel kan leda till grovt 

missvisande slutsatser [54].  
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3.10.1 MSC Adams 

MSC Adams är ett multi-body-dynamic verktyg där dynamiska simuleringar 

kan utföras för ett flertal kroppar. Dessa simuleringar utförs för att hjälpa 

ingenjörer att exempelvis studera dynamiken för kroppar som rör sig samt 

hur laster och krafter är fördelade i olika mekaniska system. I MSC Adams 

kan modeller skapas och olika experiment utföras. Den utdata som genereras 

av experimentet kan sedan analyseras i exempelvis grafer för att erhålla en 

förståelse för det undersökta ämnet, se Figur 44 [55]. 

 
Figur 44. Simulering i MSC Adams [55] 
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4. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitlet presenteras företaget Swepart Transmission AB, där arbetet i 

denna rapport är utfört. Information om planetväxelns betydelsefulla 

faktorer som påverkar dess användningsområden presenteras i detta kapitel. 

Detta kapitel avslutas med en beskrivning av den tidigare utförda 

forskningen som gjorts angående Sweparts balanseringssystem. 

4.1 Historia om företaget 

Swepart Transmission AB:s historia börjar år 1945 då bröderna Axel och 

Bertil Bengtsson grundade en mekanisk verkstad i Hultaberg i norra Skåne. 

Affärsidén var då tillverkning av skruvstycken, mässingsspindlar och 

hydraulikutrustning. Verksamheten gick bra och år 1956 flyttades 

verksamheten till Liatorp i Småland. År 1963 är Swepart en etablerad 

leverantör av transmissionsdetaljer, efterfrågan på kugghjul ökar och nya 

maskiner för svarvning och kuggbearbetning införskaffas. Genom en 

försäljning år 1976 blev Swepart en del av Tändsticksbolaget och bildar en 

maskindivision vid namn Arenco Parts. År 1980 bryter sig Arenco Parts loss 

från Tändsticksbolaget och bildar Swepart-gruppen. Swepart-gruppen hade 

då en omsättning på 29 [Mkr] och 100 anställda. Under 80-talet börjar 

Swepart utveckla egna produkter i samarbete med kunderna, där företaget 

ansvarar för konstruktion, tillverkning och montering. Swepart-koncernen 

förvärvas av Hexagon år 1996 och blir även kvalitetscertifierade enligt ISO-

9001 samma år, företaget har nu 140 anställda. I slutet av 90-talet gör 

Swepart stora investeringar i fabrikerna och blir en viktig leverantör till 

fordonsindustrin. Under mitten av 2000-talet satsar Swepart resurser på att 

utveckla konstruktions- och utvecklingsdelen av företaget. År 2007 köpte 

Swepart växellådsfabriken i Sibbhult från Scania. Företaget säljs av 

Hexagon till Merlinum AB år 2014 [56]  

4.2 Sweparts nuvarande verksamhet 

Idag är Swepart ett av Sveriges ledande företag inom utveckling och 

tillverkning av avancerade transmissionslösningar och har cirka 230 

anställda. Sweparts huvudkontor och fabrik ligger i Liatorp i Småland. 

Swepart tillverkar kugghjul, axlar, knut- och differentialkors och växellådor, 

se Figur 45 [56].  
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Figur 45. Produktsortiment [56] 

Swepart utvecklar och tillverkar många av produkterna i samarbete med sina 

kunder för att levererar en komplett och kundanpassad lösning. 

Produktionen sker i fabrikerna lokaliserade i Liatorp och Sibbhult. 

Produkterna tillverkas från råämne för att sedan monteras till kompletta 

växlar och skickas till kunder över hela världen. Sweparts kunder är främst 

den tunga fordonsindustrin men de har också kunder inom 

automationsteknik, skog- och entreprenadmaskiner [56]. 

4.3 Planetväxlar i dag 

Planetväxlar används idag inom ett brett spektrum av användningsområden, 

exempelvis inom fordonsindustrin, vindkraftverk och lyftkranar. Dessa 

användningsområden kräver oftast att en stor effekt ska uppnås vid höga 

rotationshastigheter. Inom fordonsindustrin är även vikt en betydelsefull 

faktor då den har stor inverkan på fordonets bränsleförbrukning. Genom att 

använda sig av en planetväxel där lasten kan delas lika mellan planethjulen 

kan en kompaktare och bättre materialutnyttjande växel erhållas. Av denna 

anledning bedrivs mycket forskning inom lastfördelning i en planetväxel [9-

13, 32]. Swepart har idag ett patenterat koncept på ett balanseringssystem. 

Idén med balanseringssystemet är att genom användning av beveloida 

kugghjul och villkoren enligt ekv(69) och ekv(70) erhålla en förbättrad 

lastfördelning i en planetväxel. Med en förbättrad lastfördelning i en 

planetväxel kan antingen lasten ökas eller dimensionerna minskas. Arbetet i 

denna rapport är baserat på Sweparts balanseringssystem. 

4.4 Balanseringssystem 

Balanseringssystemets princip har sedan tidigare testats genom simuleringar 

i programvaran MSC Adams, av Henrik Alm. Med hjälp av simuleringarna 

undersöktes det hur balanseringssystemets funktion påverkas vid 

användning av olika lager, lagerglapp och olika friktionskoefficienter i 

kontakten mellan kuggarna. Även olika konvinklar för de beveloida 

kugghjulen har undersökts. Simuleringarna utfördes vid relativt låga 

rotationshastigheter på solhjulet. Balanseringssystemet har också testats i 
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planetväxlar med 4, 5 och 6 planethjul. Vid en av simuleringarna användes 

en planetväxel med sex stycken planethjul där solhjulet roteras med en 

rotationshastighet på 30 [rpm]. Simuleringen utfördes två gånger för att 

jämföra resultatet då balanseringssystemet är inaktivt och aktivt, se Figur 46,  

Figur 47 och Figur 48 [15]. 

 
Figur 46. Modell för simulering [15] 

 
Figur 47. Kontaktkrafter med balanseringssystemet inaktivt [15] 

 
Figur 48. Kontaktkrafter med balanseringssystemet aktivt [15] 

Testerna tyder på att balanseringssystemet fungerar rent teoretiskt men för 

att säkerställa att balanseringssystemet är praktiskt användbart och lönsamt 

krävs det mer forskning. 
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5. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs och redovisas genomförandet av de processer som 

använts för utförandet av detta arbete. 

5.1 Litteraturundersökning 

För att skapa goda förutsättningar för genomförandet av detta arbete, 

inleddes arbetet med en litteraturstudie. Litteraturstudien inleddes med att 

samla information inom områden som ansågs relevant för detta arbete. 

Denna information klassificerades sedan för att först skapa en grundlig 

förståelse för hur kuggtransmissioner fungerar för att sedan gå in på mer 

specifika områden. Den teori som ansågs vara relevant presenteras i 

teorikapitlet. 

5.2 Programvaror 

I följande kapitel beskrivs de programvaror som använts för att generera, 

testa och utvärdera de planetväxlar som använts i detta arbete. 

5.2.1 MATLAB 

MATLAB är en plattform utformad för att lösa tekniska och vetenskapliga 

problem. I det här arbetet används MATLAB för att kontrollera att villkoren 

enligt ekv(64) och ekv(65) är uppfyllda för de genererade planetväxlarna. I 

detta arbete används MATLAB även för att generera geometri nödvändig för 

att rita beveloida kugghjul i SolidWorks. 

5.2.2 KISSsoft 

KISSsoft är en beräkningsprogramvara för dimensionering av olika 

maskinelement. Programmet kan användas för att utföra beräkningar på 

exempelvis cylindriska kugghjul, snedskurna kugghjul och planetväxlar. 

KISSsoft används för att generera de planetväxlar som arbetet bygger på. 

Beräkningar i KISSsoft sker enligt ISO 6336:2006 metod B. 

5.2.3 SolidWorks 

SolidWorks är en programvara för konstruktionslösningar. Programvaran 

kan användas för att skapa delar, sammanställningar, 2D-ritningar och 

innehåller även verktyg för att simulera och validera uppritade 

konstruktioner. SolidWorks används i detta arbete för att skapa 3D-modeller 

och sammanställningar av de planetväxlar tidigare genererade i KISSsoft. 
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5.2.4 MSC Adams 

MSC Adams är ett multi-body-dynamic verktyg där dynamiska simuleringar 

kan utföras för ett flertal kroppar. I detta arbete används MSC Adams för att 

testa olika tillverkningsfels inverkan på lastfördelningen i en planetväxel 

samt hur Sweparts balanseringssystem motverkar dessa fel. 

5.3 Generering av planetväxlar i KISSsoft 

I detta kapitel presenteras och beskrivs det förberedande arbete som utförts 

för att generera de planetväxlar som arbetet grundas på. Processen över 

hur planetväxlarna genererats i programvaran KISSsoft beskrivs. 

Parametrar som anses vara viktiga för att skapa en rättvis jämförelse 

mellan planetväxlarnas dimensionering presenteras även i detta kapitel. 

5.3.1 Förberedelser 

I detta arbetet ska fyra stycken planetväxlar genereras, se Tabell 4. 

 
Tabell 4: Planetväxlar som ska genereras 

 Antal planethjul: Material: Lastfaktor, 𝐊𝛄: 

Referensväxel 3 18CrNiMo7-6 1,0 

Planetväxel 1 6 18CrNiMo7-6 1,433 

Planetväxel 2 6 18CrNiMo7-6 1,0 

Planetväxel 3 6 Ovako 158Q 1,0 

För att uppnå en rättvis jämförelse mellan planetväxlarna utsattes alla 

planetväxlar för samma lastfall och dimensionerades efter referensväxelns 

säkerhetsfaktor för planethjulens ytutmattning 𝑆𝐹. Planetväxlarna 

dimensionerades med en så snarlik säkerhetsfaktor 𝑆𝐹 som möjligt.  

Dimensioneringen utfördes genom att variera kugghjulens bredd medan 

antalet tänder, modulen och profilförskjutningen för kugghjulen hölls 

konstanta för samtliga planetväxlar. Ingreppsvillkoren kontrollerades med 

hjälp av ett program i MATLAB, se Bilaga 1. Denna kontroll utfördes för 

samtliga planetväxlar i detta arbete. Planetväxel 1 och 2 genereras med 

samma material som för referensväxeln. Referensväxeln, planetväxel 1 och 

planetväxel 2 dimensionerades utifrån hållfasthetsegenskaperna för ett 

sätthärdat stål 18CrNiMo7-6. Under genereringen sattes för planetväxlarna i 

sätthärdat stål följande villkor angående hållfastheten: 
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● Kuggrotspänning, 𝜎𝐹 ska ej överskrida 350 [MPa] 

● Kontaktspänning, 𝜎𝐻 ska ej överskrida 1300 [MPa] 

● Säkerhetsfaktorn för planethjulets ytutmattning, SF ska ligga 

mellan 1,00-1,10 

Planetväxel 3 dimensionerades utifrån hållfasthetsegenskaperna för Ovakos 

158Q IQ-Stel.  

5.3.2 Referensväxel 

Referensväxeln skapades i samarbete med Swepart för att efterlikna en 

verklig planetväxel som idag används inom exempelvis fordonsindustrin. 

Arbetet utgår utifrån denna planetväxel under optimeringen. Referensväxeln 

genererades i KISSsoft med tre stycken planethjul och dimensionerades för 

ett ingående varvtal på 1500 [rpm], utgående vridmoment på 3000 [Nm], en 

utväxling på 3,5 och en livslängd för minst 20000 [h].  För att utföra 

genereringen krävdes ett ingående vridmoment för solhjulet. Det ingående 

vridmomentet beräknades enligt ekv(45); 

 
𝑈 =

𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑖𝑛
⇒ 𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑢𝑡

𝑈
=

3000

3,5
= 857,14 [𝑁𝑚] 

 

Med lastfaktorn  𝐾𝛾  =  1,0 beräknades det maximala vridmoment på 

solhjulet enligt ekv(67); 

 
𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑑𝑖𝑚

𝐾𝛾
⇒ 𝑇𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖𝑛 ∗ 𝐾𝛾 = 857,14 ∗ 1,0 =  857,14 [𝑁𝑚] 

 

Tandantalet för referensväxeln bestämdes till 24 tänder för solhjulet och 60 

tänder för ringhjulet. För att erhålla den bestämda säkerhetsfaktorn 

beräknades bredden till 44 [mm] för solhjulet, 40 [mm] för planethjulen och 

44 [mm] för ringhjulet. Data för referensväxeln genererad av KISSsoft 

presenteras i Tabell 17, se Bilaga 2. I KISSsoft genererades även en 3D-

modell för referensväxeln, se Figur 49. 
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Figur 49. Referensväxel 

5.3.3 Planetväxel 1  

Planetväxel 1 dimensionerades med sex planethjul och en lastfaktor enligt 

ekv(66); 

 𝐾𝛾 ≈ 1 + 0,25 ∗ √𝑁 − 3 = 1 + 0,25 ∗ √6 − 3 = 1,433  

Dimensioneringen utfördes med ett ingående vridmoment enligt ekv(45). 

 
𝑈 =

𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑖𝑛
⇒ 𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑢𝑡

𝑈
=

3000

3,5
= 857,14 [𝑁𝑚]  

 

Med lastfaktorn 𝐾𝛾  måste planetväxeln dimensioneras för det maximala 

vridmoment enligt ekv(67); 

 
𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑑𝑖𝑚

𝐾𝛾
⇒ 𝑇𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖𝑛 ∗ 𝐾𝛾 = 857,14 ∗ 1,433 =  1228,29 [𝑁𝑚] 

De data som genererades av KISSsoft för planetväxel 1 presenteras i Tabell 

18, se Bilaga 2. För att erhålla en likvärdig säkerhetsfaktor som för 

referensväxeln justerades bredden till 32,5 [mm] för solhjulet, 28,5 [mm] för 

planethjulen och 32,5 [mm] för ringhjulet. I KISSsoft genererades även en 

3D-modell för planetväxel 1, se Figur 50. 
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Figur 50. Planetväxel 1 

5.3.4 Planetväxel 2 

Planetväxel 2 är den växel som senare ska användas för att undersöka 

tillverkningsfelens inverkan på lastfördelningen och hur 

balanseringssystemet kan motverka dessa fel. Planetväxel 2 dimensionerades 

med 6 planethjul och med en lastfaktor 𝐾𝜸  =  1,0. Det ingående 

vridmomentet beräknades enligt ekv(45);  

 
𝑈 =

𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑖𝑛
⇒ 𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑢𝑡

𝑈
=

3000

3,5
= 857,14 [𝑁𝑚]  

 

Med lastfaktorn  𝐾𝛾  =  1,0 dimensionerades planetväxeln efter 

vridmomentet på solhjulet enligt ekv(67); 

 
𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑑𝑖𝑚

𝐾𝛾
⇒ 𝑇𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖𝑛 ∗ 𝐾𝛾 = 857,14 ∗ 1,0 =  857,14 [𝑁𝑚] 

De data som genererades av KISSsoft för planetväxel 2 presenteras i Tabell 

19, se Bilaga 2. För att erhålla en likvärdig säkerhetsfaktor som för 

referensväxeln justerades bredden till 23,5 [mm] för solhjulet, 19,5 [mm] för 

planethjulen och 23,5 [mm] för ringhjulet. I KISSsoft genererades även en 

3D-modell för planetväxel 2, se Figur 51. 
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Figur 51. Planetväxel 2 

5.3.5 Planetväxel 3  

Planetväxel 3 dimensionerades för ett ingående vridmomentet enligt 

ekv(45).  

 
𝑈 =

𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑖𝑛
⇒ 𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑢𝑡

𝑈
=

3000

3,5
= 857,14 [𝑁𝑚]  

 

Med lastfaktorn  𝐾𝛾  =  1,0 dimensionerades planetväxeln efter 

vridmomentet på solhjulet enligt ekv(67); 

 
𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑑𝑖𝑚

𝐾𝛾
⇒ 𝑇𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖𝑛 ∗ 𝐾𝛾 = 857,14 ∗ 1,0 =  857,14 [𝑁𝑚] 

Denna planetväxel dimensionerades även med förutsättningen att ett stål 

med bättre hållfasthetsegenskaper används, Ovako 158Q. Nya villkor 

angående hållfastheten bestämdes. Högsta tillåtna böjspänning i kuggroten 

𝜎𝐹 ökades med 50 [%] och högsta tillåtna yttryck 𝜎𝐻 ökades med 21 [%]. 

Dessa villkor utgick utifrån värdena som planetväxel 2 utsattes för, se Tabell 

19 i Bilaga 2 och beräknades till: 

● Kuggrotspänning, 𝜎𝐹  ska ej överskrida 345 [MPa] 

● Kontaktspänning, 𝜎𝐻 ska ej överskrida 1410 [MPa] 

De data som genererades av KISSsoft för planetväxel 3 presenteras i Tabell 

20, se Bilaga 2. För att erhålla en likvärdig säkerhetsfaktor som för 

referensväxeln justerades bredden till 17 [mm] för solhjulet, 13 [mm] för 

planethjulen och 17 [mm] för ringhjulet. I KISSsoft genererades även en 3D-

modell för planetväxel 3, se Figur 52. 
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Figur 52. Planetväxel 3 

5.4 Generering av planetväxlar i SolidWorks 

I detta kapitel beskrivs och presenteras de förberedelse och beräkningar 

som utfördes för att skapa planetväxlar i SolidWorks. Samtliga planetväxlar 

skapades utifrån den geometri som genererats av KISSsoft. 

5.4.1 Referensväxel 

Varje kugghjul skapades enskilt i SolidWorks utifrån den geometri som 

genererades av KISSsoft. Kugghjulens evolventprofil skapades i 

SolidWorks genom en parameterstyrd linje enligt ekv(6); 

 𝑥 = 𝑟𝑏 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡))  

 𝑦 = 𝑟𝑏 ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡) − 𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡))  

Solhjulets evolventprofil skapades enligt ekv(6); 

 𝑥 = 𝑟𝑏 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡)) =  67,658 ∗ 0,5 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡)) 

 𝑦 = 𝑟𝑏 ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡) − 𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡)) =  67,658 ∗ 0,5 ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡) − 𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡)) 

där 𝑟𝑏 = solhjulets grundcirkelradie. 

Planethjulets evolventprofil skapades enligt ekv(6); 

 𝑥 = 𝑟𝑏 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡)) =  50,743 ∗ 0,5 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡)) 

 𝑦 = 𝑟𝑏 ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡) − 𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡)) = 50,743 ∗ 0,5 ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡) − 𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡)) 

där 𝑟𝑏 = planethjulets grundcirkelradie. 
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Ringhjulet evolventprofil skapades enligt ekv(6); 

 𝑥 = 𝑟𝑏 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡)) =  169,145 ∗ 0,5 ∗ (𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑡)) 

 𝑦 = 𝑟𝑏 ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡) − 𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡)) = 169,145 ∗ 0,5 ∗ (𝑠𝑖𝑛(𝑡) − 𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑡)) 

där 𝑟𝑏 = ringhjulets grundcirkelradie. 

För alla kugghjul gäller: 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 

En planetbärare skapades och en sammanställning av systemet gjordes, se 

Figur 53. 

 
Figur 53. Sammanställning av referensväxeln 

5.4.2 Planetväxel 1 

Planethjulen i planetväxel 1 ritades med en bredd på 28,5 [mm] medans sol- 

och ringhjul ritades med en bredd på 32,5 [mm]. Samtliga kugghjul för 

planetväxel 1 ritades med samma evolventprofil som för referensväxeln. En 

planetbärare skapades och sammanställdes med kugghjulen, se Figur 54. 
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Figur 54. Sammanställning av planetväxel 1 

5.4.3 Beveloida kugghjul 

För planetväxel 2 och 3 ska alla ingående kugghjul vara beveloida då dessa 

planetväxlar ska använda Sweparts balanseringssystem. Ett program 

skapades i MATLAB och användes för att översätta de cylindriska 

kugghjulen som genererades från dimensioneringen i KISSsoft till beveloida 

kugghjul, se Bilaga 3. Programmet beräknar geometrin för kugghjulens 

yttersidor. För att skapa kugghjulen i SolidWorks ritas först yttersidorna för 

en halv kugg med ett inbördes avstånd lika med kugghjulets bredd, därefter 

används programmets loft, mirror och circular pattern- funktioner för att 

skapa hela kugghjulet. Evolventprofilen för samtliga kugghjul i planetväxel 

2 och 3 ritades enligt samma parameterstyrda linje som användes vid 

genereringen av referensväxelns evolventprofiler. Alla beveloida kugghjul 

ritades på samma sätt och en konvinkel på 3 [°] men med olika värden på 

kugghjulens bredd.  

5.4.4 Planetväxel 2 

Planethjulen i planetväxel 2 ritades med en bredd på 19,5 [mm] medans sol- 

och ringhjul ritades med en bredd på 23,5 [mm]. Planetväxel 2 är den växel 

som används för simuleringar i MSC Adams och kuggflanken delades därför 

in i 30 stycken linjesegment, se Figur 55. 
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Figur 55. Flankindelning för exportering till MSC Adams 

Alla kugghjul i planetväxel 2 ritades med samma flankindelning. En 

planetbärare skapades och sammanställdes med kugghjulen, se Figur 56. 

 

 
Figur 56. Sammanställning av Planeväxel 2 

5.4.5 Planetväxel 3 

Planethjulen för planetväxel 3 ritades med en bredd på 13 [mm] medans sol- 

och ringhjul ritades med en bredd på 17 [mm]. En planetbärare skapades och 

sammanställdes med kugghjulen, se Figur 57. 
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Figur 57. Sammanställning planetväxel 3 

5.5 Simuleringar med MSC Adams  

I detta kapitel beskrivs det hur balanseringssystemet skapades i MSC 

Adams. Här beskrivs också hur tandtjockleksvariationer och positionsfel 

introducerades i modellerna och vilka simuleringar som utförts. 

5.5.1 Balanseringssystem 

För att testa balanseringssystemets inverkan på lastfördelning i en 

planetväxel vid olika tillverkningsfel skapades en mekanisk representation 

av balanseringssystemet i MSC Adams, se Figur 58. 

 
Figur 58. Mekanisk representation av balanseringssystemet 
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Denna mekaniska representation av balanseringssystemet skapades för att 

uppfylla villkoren enligt ekv(69) och ekv(70). I Figur 59 presenteras de leder 

som användes för att skapa den mekaniska representationen av 

balanseringssystemet.  

 
Figur 59. Använda leder i MSC Adams 

5.5.2 Tandtjockleksvariation 

Tillverkningsfel i form av tandtjockleksvariationer introducerades på 

planethjulen i planetväxel 2. Felen infördes genom antagandet att toleransen 

för kuggviddsmätning över fem tänder varierar med 0,05 [mm]. Den nya 

tandtjockleken för planethjulen beräknades med ett program i MATLAB, se 

Bilaga 4 och sammanställningen i SolidWorks för planetväxel 2 

uppdaterades med de nya värdena för planethjulens tandtjocklek. 

5.5.3 Positionsfel 

Ett positivt positionsfel 𝑒 = 0,03  [mm] introducerades på ett av 

planethjulen i planetväxel 2. Positionsfelet introducerades i form av ett 

vinkelfel 𝜀 enligt ekv(68); 

 
𝜀 =

𝑒

𝑎𝑤
∗

180

𝜋
=

0,03

64,5
∗

180

𝜋
= 0,26649 [°] 

 

Planethjulet roteras sedan med detta vinkelfel kring solhjulets axel med hjälp 

av simuleringsverktyget MSC Adams. 

5.5.4 Simuleringar 

Sammanställningen av planetväxel 2 exporterades från SolidWorks som en 

parasolid-fil till MSC Adams. I samtliga tester belastades planetbäraren med 

ett vridmoment på 3000 [Nm] och ringhjulet fixerades. Alla tester utfördes 

två gånger, en gång då solhjulet roterades med ett varvtal på 60 [rpm] och en 

gång då solhjulet roterades med ett varvtal på 1500 [rpm]. En körplan 

bestämdes för att systematiskt utföra testerna, se Tabell 5. 
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Tabell 5: Körplan för de olika testerna 

 60 [rpm] 1500 [rpm] 

Test 1 Jämn lastfördelning Jämn lastfördelning 

Test 2 Tandtjockleksvariationer Tandtjockleksvariationer 

Test 3 Positionsfel Positionsfel 

Test 4 Tandtjockleksvariationer och 

positionsfel 

Tandtjockleksvariationer och 

positionsfel 

Friktionen i samtliga ingrepp hölls konstanta och gavs värdet 𝜇 = 0,05. Alla 

lager modellerades i MSC Adams och hölls konstanta under samtliga tester. 

I Tabell 6 beskrivs lagertyp och lagerglapp. 

 
Tabell 6: Lager och lagerglapp 

 Lager: Lagerglapp: 

Planethjul Cylindriskt nållager C0 

Solhjul Cylindriskt rullager 0 

Planetbärare Cylindriskt rullager 0 

 I Figur 60 ges en bild av hur systemet ser ut i MSC Adams. 

 
Figur 60. Planetväxel med ett balanseringssystem i MSC Adams 
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5.5.4.1 Test 1  

Test 1 utfördes för att simulera en planetväxel med jämn lastfördelning. 

Samtliga tänder för planethjulen gavs ett nominellt värde inom toleransen 

för kuggviddsmätning över fem tänder och inga positionsfel introducerades, 

se Tabell 7. 

 
Tabell 7: Tandtjockleksvariation och positionsfel för test 1 

 Tandtjockleksvariation [mm] Positionsfel [mm] 

Planethjul 1 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 2 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 3 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 4 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 5 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 6 Nominell (-0,075) 0 

 

Både vid 60 [rpm] och vid 1500 [rpm] var lasten jämnt fördelad mellan 

planethjulen, se Figur 61 och Figur 62. 

 
Figur 61. Lastfördelning vid 60 [rpm] med inaktivt balanseringssystem 
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Figur 62. Lastfördelning vid 1500 [rpm] med inaktiv balanseringssystem 

Studeras ett kort tidsintervall uppvisar simuleringen vid 1500 [rpm] samma 

beteende som simuleringen vid 60 [rpm], se Figur 63. 

 
Figur 63. Lastfördelning vid 1500 [rpm] med inaktivt balanseringsystem, 0,185-0,21 [s] 
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5.5.4.2 Test 2 

Test 2 utfördes för att undersöka lastfördelningen i en planetväxel när 

planethjulen har en varierande tandtjocklek. Två av planethjulen gavs en 

tandtjocklek motsvarande minimalt värde inom toleransområdet och två 

planethjul gavs ett maximalt värde inom toleransområdet. De resterande två 

planethjulen gavs en tandtjocklek motsvarande det nominella värdet inom 

toleransen, se Tabell 8. 

 
Tabell 8: Tandtjockleksvariation för planethjulen för test 2 

 Tandtjockleksvariation [mm] 

Planethjul 1 Max (-0,05) 

Planethjul 2 Nominell (-0,075) 

Planethjul 3 Min (-0,1) 

Planethjul 4 Max (-0,05) 

Planethjul 5 Nominell (0,075) 

Planethjul 6 Min (-0,1) 

Genomförandet av test 2 presenteras i Bilaga 5. 

5.5.4.3 Test 3 

Test 3 utfördes för att undersöka lastfördelning då ett positivt positionsfel 

introducerades på ett av planethjulen. Planethjulen gavs en tandtjocklek 

motsvarande det nominella värdet inom toleransen, se Tabell 9. 

 
Tabell 9: Tandtjockleksvariation och positionsfel för test 3 

 Tandtjockleksvariation [mm] Positionsfel [mm] 

Planethjul 1 Nominell (-0,075) 0,03 

Planethjul 2 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 3 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 4 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 5 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 6 Nominell (-0,075) 0 

Genomförandet av test 3 presenteras i Bilaga 6. 
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5.5.4.4 Test 4 

Test 4 utfördes för att undersöka vilken inverkan tandtjockleksvariationer 

och positionsfel har på lastfördelningen i en planetväxel, samt för att testa 

om balanseringssystemet kan motverka dessa fel. I Tabell 10 presenteras de 

tandtjockleksvariationer och positionsfel som undersöktes i detta test. 

 
Tabell 10: Tandtjockleksvariation och positionsfel för test 4 

 Tandtjockleksvariation [mm] Positionsfel [mm] 

Planethjul 1 Max (-0,05) 0,03 

Planethjul 2 Nominell (-0,075) 0 

Planethjul 3 Min (-0,1) 0 

Planethjul 4 Max (-0,05) 0 

Planethjul 5 Nominell (0,075) 0 

Planethjul 6 Min (-0,1) 0 

I första delen av test 4 undersöktes lastfördelningen då balanseringssystemet 

är inaktivt, se Figur 64 och Figur 65. 

 
Figur 64. Lastfördelning vid 60 [rpm] med inaktivt balanseringssystem 
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Figur 65. Lastfördelning vid 1500 [rpm] med inaktivt balanseringssystem 

I Figur 66 studeras ett kortare tidssteg för testet vid 1500 [rpm]. 

 
Figur 66. Lastfördelning vid 1500 [rpm] med inaktivt balanseringssystem, 0,185-0,21 [s] 

Testet visar att lastfördelningen i planetväxeln är ojämn och planethjul 1 och 

4 bär större andel last än de övriga planethjulen. Ett genomsnittsvärdet 

beräknades för hur mycket last varje planethjul bär vid de olika varvtalen 

och presenteras tillsammans med en tillhörande genomsnittlig lastfaktor, se 

Tabell 11. 
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Tabell 11: Lastfördelning vid olika varvtal med inaktivt balanseringssystem 

 60 [rpm] 1500 [rpm] 

Planethjul 1 9575 [N] 13565 [N] 

Planethjul 2 4716 [N] 3168 [N] 

Planethjul 3 4304 [N] 2599 [N] 

Planethjul 4 8243 [N] 11082 [N] 

Planethjul 5 5847 [N] 5276 [N] 

Planethjul 6 3179 [N] 447 [N] 

Genomsnittlig lastfaktor: 1,60 2,25 

Lastfaktorn beräknades genom att jämföra det planethjul som bär den största 

lasten med resultatet från test 1. Balanseringssystemet aktiverades nu och 

testet utfördes igen, se Figur 67 och Figur 68. 

 
Figur 67. Lastfördelning vid 60 [rpm] med aktivt balanseringssystem 
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Figur 68. Lastfördelning vid 1500 [rpm] med aktivt balanseringssystem 

I Figur 69 studeras ett kortare tidssteg för testet vid 1500 [rpm]. 

 
Figur 69. Lastfördelning vid 1500 [rpm] aktivt balanseringssystem, 0-0,12 [s] 

När balanseringssystemet är aktiverat uppnås en nästan jämn lastfördelning 

mellan planethjulen, se Tabell 12. 
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Tabell 12: Lastfördelning vid olika varvtal med aktivt balanseringssystem 

 60 [rpm] 1500 [rpm] 

Planethjul 1 6154 [N] 6032 [N] 

Planethjul 2 5980 [N] 6060 [N] 

Planethjul 3 5792 [N] 5916 [N] 

Planethjul 4 6163 [N] 6175 [N] 

Planethjul 5 5856 [N] 5942 [N] 

Planethjul 6 5931 [N] 6039 [N] 

Genomsnittlig lastfaktor: 1,03 1,03 

I Figur 70 och Figur 71 visas planethjulens vertikala position då 

balanseringssystemet är aktivt. 

 

 
Figur 70. Planethjulens vertikala position vid 60 [rpm] med aktivt balanseringssystem 
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Figur 71. Planethjulens vertikala position vid 1500 [rpm] med aktivt balanseringssystem 

Lastfaktorn från test 4 vid 1500 [rpm] när balanseringssystemet är aktivt ska 

användas för att optimera planetväxel 2 och 3. 

5.6 Optimering efter resultat från MSC Adams 

Test 4 gav en lastfaktor 𝐾𝛾 = 1,03 då balanseringssystemet är aktivt. Med 

lastfaktorn  𝐾𝛾 = 1,03 dimensionerades planetväxeln efter vridmomentet på 

solhjulet enligt ekv(68); 

 

 
𝑇𝑖𝑛 =

𝑇𝑑𝑖𝑚

𝐾𝛾
⇒ 𝑇𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖𝑛 ∗ 𝐾𝛾 = 857,14 ∗ 1,03 = 882,85 [𝑁𝑚]  

 

Vid dimensionering med denna lastfaktor fastställdes det att 

säkerhetsfaktorerna fortfarande befinner sig inom intervallet 1,0-1,1 och 

därför genererades ingen ny planetväxel. Samma sak gäller för planetväxel 3 

där lastfaktorns påverkan av spänningsnivåerna inte bryter maximala värdet 

för spänningsvillkoren. 

5.7 Massberäkning 

För att skapa en jämförelse mellan de olika planetväxlarnas massa utfördes 

en massberäkning i SolidWorks. Den totala massan för planetväxlarna 

beräknades genom att addera växelns samtliga kugghjul, se Tabell 13. Ingen 

hänsyn togs till planetbäraren vid denna beräkning. 
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Tabell 13: Massberäkning av samtliga planetväxlar 

 Solhjul: 

[kg] 

Planethjul: 

[kg] 

Ringhjul: 

[kg] 

Total massa: 

[kg] 

Referensväxel 0,989 0,528 2,079 4,652 

Planetväxel 1 0,731 0,377 1,535 4,528 

Planetväxel 2 0,528 0,256 1,119 3,183 

Planetväxel 3 0,380 0,171 0,809 2,215 

5.8 Kostnadsuppskattning 

En kostnadsuppskattning utfördes för samtliga planetväxlar, se Bilaga 7. 

Kostnadsuppskattningen innefattar kostnader för material, bearbetning och 

härdning för planetväxelns kugghjul. Kostnadsuppskattningen utfördes i 

samråd med Swepart och bygger på deras produktionskostnader. 

Kostnaderna är sekretessbelagda och därför presenteras enbart en jämförelse 

av kostnaderna i detta arbete. Under kostnadsuppskattningen har 

referensväxel använts som utgångspunkt. För exakta kostnader kontakta 

Swepart Transmission AB. 
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6. Resultat 

Resultaten från de optimeringar som utförts presenteras i detta kapitel. 

Resultatet innefattar jämförelse av dimensioner, massa och kostnad. 

6.1 Dimension- och massjämförelse 

I Figur 72 presenteras en jämförelse av samtliga planetväxlars dimensioner. 

 
Figur 72.  Jämförelse av planetväxlarnas dimensioner 

I Figur 73 presenteras en jämförelse mellan planethjulens dimensioner för 

samtliga planetväxlar. 

 
Figur 73. Jämförelse av planethjulens dimensioner 



 

 

91 

Alexander Eng Stensson, Martin Olsson 

I Tabell 14 presenteras kugghjulens bredd för samtliga planetväxlar. 

 
Tabell 14: Bredd för samtliga planetväxlars kugghjul 

 Solhjul: 

[mm] 

Planethjul: 

[mm] 

Ringhjul: 

[mm] 

Referensväxel 44 40 44 

Planetväxel 1 32,5 28,5 32,5 

Planetväxel 2 23,5 19,5 23,5 

Planetväxel 3 17 13 17 

Planetväxlarnas massa i jämförelse med referensväxeln presenteras i Tabell 

15 och Diagram 2. 

 
Tabell 15: Massminskning för samtliga planetväxlar 

 Solhjul: 

[kg] 

Planethjul: 

[kg] 

Ringhjul: 

[kg] 

Total 

massa: 

[kg] 

Massminskning: 

[%] 

Referensväxel 0,989 0,528 2,079 4,652 - 

Planetväxel 1 0,731 0,377 1,535 4,528 2,67 

Planetväxel 2 0,528 0,256 1,119 3,183 31,58 

Planetväxel 3 0,380 0,171 0,809 2,215 52,39 

 
Diagram 2. Massjämförelse för samtliga planetväxlar 
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6.2 Kostnadsjämförelse 

Resultatet från kostnadsuppskattningen av samtliga planetväxlar med 

referensväxel som utgångspunkt presenteras i form av en kostnadsminskning 

i Tabell 16. 

 
Tabell 16: Kostnadsminskning för samtliga planetväxlar 

 Kostnadsminskning: [%] 

Referensväxel - 

Planetväxel 1 2,75 

Planetväxel 2 21,58 

Planetväxel 3 25,00 

I Diagram 3 presenteras en jämförelse av kostnaderna för samtliga 

planetväxlar där referensväxeln används som utgångspunkt.  

 
Diagram 3. Kostnadsjämförelse för samtliga planetväxlar 
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7. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet och jämförs med teorin presenterat i 

detta arbete. 

7.1 Dimension- och massjämförelse 

Simuleringarna från test 4 visar att den ojämna lastfördelningen mellan 

planethjulen som orsakas av tillverkningsfelen nästan helt kan elimineras då 

ett aktivt balanseringssystem används. Resultatet tyder på att dimensionerna 

rent teoretiskt kan minskas genom användning av Sweparts 

balanseringssystem och ett nästan idealt materialutnyttjande kan uppnås. 

Resultatet visar också att dimensionerna kan minskas ytterligare genom 

användning av IQ-Steel. 

Eftersom ett nästan idealt materialutnyttjande uppnås genom användningen 

av balanseringssystemet kan en planetväxels massa reduceras kraftigt. Det 

goda materialutnyttjandet då balanseringssystemet användes resulterade i att 

den totala massan för planethjulen för planetväxel 2 och 3 kunde reduceras 

trots att dubbelt antal planethjul användes. Resultatet visar även att för 

planetväxel 1, vilken är dimensionerad med en lastfaktor 𝐾𝛾 = 1,433, 

kunde planetväxelns massa minskas trots att den totala massan för dess 

planethjul var högre än massan för referensväxelns planethjul. 

7.2 Kostnadsjämförelse 

Resultatet från kostnadsuppskattning visade att materialkostnaden för 

kugghjul tillverkade av IQ-Steel hade något högre kostnad än kugghjulen 

tillverkade av sätthärdat stål. Materialkostnaden var högre för IQ-Steel trots 

att mindre materialvolym behövde användas för att tillverka kugghjulen. 

Detta resultatet var väntat då framställningen av IQ-Steel är dyrare än den 

för sätthärdat stål. Materialkostnaden för planetväxel 1 visade sig vara lägre 

än för referensväxeln, detta var inte väntat då den totala materialvolymen för 

planethjulen i planetväxel 1 är högre än den för referensväxeln. Den lägre 

materialkostnaden för planetväxel 1 beror på materialvolymen för sol- och 

ringhjulet kunde minskas vilket väger upp för planethjulens ökade volym. 

Lägst materialkostnad har planetväxel 2 vilket var väntat då planethjulens, 

solhjulets och ringhjulets materialvolym är lägre än referensväxelns. 

Kostnadsuppskattningen för kugghjulens bearbetning visade att kostnaden 

minskade med minskad bearbetningsarea vilket var helt väntat. Även här 

väger sol- och ringhjulets mindre materialvolym upp för kostnaden att 

bearbeta planethjulen för planetväxel 1. Kostnaden för härdningen minskade 

också med minskad materialvolym.  

Den totala kostnaden för planetväxel 1 är något lägre än den för 

referensväxel, detta är att vänta då kostnaden för material, bearbetning och 



 

 

94 

Alexander Eng Stensson, Martin Olsson 

härdning är lägre än referensväxel. Kostanden för planetväxel 2 är ännu 

lägre vilket förklaras av det goda materialutnyttjande som uppstår vid 

användning av balanseringssystemet. Lägst kostnad har planetväxel 3 vilket 

stämmer överens med hållfasthetsegenskaperna för IQ-Steel och ett nästan 

idealt materialutnyttjande genom användning av balanseringssystemet. Den 

högre materialkostnaden för IQ-Steel vägs upp av de lägre bearbetnings- och 

härdningskostnader vid en lägre materialvolym.  
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8. Diskussion  

I följande kapitel diskuteras arbetes resultat och genomförande. I detta 

kapitel tas även författarnas åsikter upp och förslag till förbättringar och 

fortsatta arbete ges. 

8.1 Genererade planetväxlar 

Valet att generera samtliga planetväxlar efter säkerhetsfaktorn för 

planethjulens ytutmattning gjordes i samråd med Swepart. Det bestämdes 

även att säkerhetsfaktorn skulle ligga mellan 1,0-1,1. Det låga värdet på 

säkerhetsfaktorn valdes på grund av att lastförhållanden ansågs vara väl 

kända och liten osäkerhet existerade. Samtliga planetväxlar dimensionerades 

efter denna säkerhetsfaktor för att erhålla en rättvis jämförelse mellan 

planetväxlarna. Planetväxlarna av sätthärdat stål fick inte överskrida ett 

maxvärde för kuggrotspänning 𝜎𝐹 på 350 [MPa] och ett maxvärde för 

kontaktspänning 𝜎𝐻 på 1300 [MPa]. Dessa maxvärden bestämdes för att inte 

överskrida det sätthärade stålets hållfasthetsegenskaper. Referensväxel, 

planetväxel 1 och planetväxel 2 dimensionerades efter 

hållfasthetsegenskaperna för 18CrNiMo7-6, detta gjordes då materialet har 

likvärdiga hållfasthetsegenskaper som 16MnCr5 vilket presenteras i 

teorikapitlet. Samtliga planetväxlar genererades i programvaran KISSsoft 

med cylindriska kugghjul. Även planetväxel 2 och planetväxel 3 genererades 

först med cylindriska kugghjul för att sedan översättas till beveloida 

kugghjul, detta var nödvändigt då det inte går att generera planetväxlar med 

beveloida kugghjul i KISSsoft. I detta arbete beräknades beveloida kugghjul 

med samma förutsättningar för hållfasthetsegenskaper som för cylindriska 

kugghjul. Vidare tester bör undersöka hållfasthetsegenskaper för beveloida 

kugghjul. 

De planetväxlar som studerades i detta arbete hade alla samma tandantal och 

modul för samtliga kugghjul som referensväxeln. Dimensioneringen skedde 

genom att variera kugghjulens bredd och därför behövdes inte tandantalet 

eller modulen ändras. Vidare hade tandantalet valts för att uppfylla 

monteringsvillkoret enligt ekv(66). En alternativ dimensionering hade 

kunnat utföras genom att hålla kugghjulens bredd konstant och variera 

tandantalet och modulen istället, detta hade erhållit en kompaktare 

planetväxel men inte samma reducering av massan som uppnås när bredden 

varieras. Utöver referensväxeln dimensionerades samtliga planetväxlar med 

sex planethjul. Anledningen till detta var dels för att erhålla en rättvis 

jämförelse mellan planetväxlarna och dels för att balanseringssystemet inte 

skulle bli för komplext att modellera i MSC Adams. Denna avgränsning 

sattes då författarna inte har någon tidigare erfarenhet av programmet 

Adams och simuleringarna skulle då inte hinnas utföras inom tidsramen för 

detta arbete. Vidare test bör undersöka balanseringssystemets inverkan på 

lastfördelningen när fler än sex planethjul används i en planetväxel.  
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De material som användes i modellerna av planetväxlarna begränsades till 

sätthärdat stål och IQ-Steel. Detta gjordes för att sätthärdat stål är ett vanligt 

förekommande material vid kugghjulstillverkning idag. IQ-Steel valdes för 

att undersöka materialets inverkan på en planetväxels dimensioner. Av 

intresse var också att undersöka ifall IQ-Steel var konkurrenskraftig jämfört 

med sätthärdat stål med hänsyn till dimensionsminskning och kostnad. 

Planetväxlarna dimensionerades efter ett ingående varvtal på 1500 [rpm], 

utgående vridmoment på 3000 [Nm], en utväxling på 3,5 och en livslängd 

för minst 20000 [h]. Dessa parametrar valdes för att efterlikna ett verkligt 

driftförhållande som en planetväxel kan utsättas för. 

Planetväxel 1 dimensionerades med en lastfaktor på 𝐾𝛾 = 1,433 och 

sätthärdat stål. Detta gjordes för att efterlikna ett verkligt fall där en 

planetväxel dimensioneras med sex planethjul och en lastfaktor för att 

kompensera för osäkerheten kring den ojämna lastfördelningen som kan 

uppstår på grund av olika tillverkningsfel. Denna planetväxel genererades 

för att användas som en jämförelse mellan en verklig planetväxel och en 

planetväxel som använder sig av Sweparts balanseringssystem. 

Planetväxel 2 genererades för att efterlikna det ideala fallet då det råder jämn 

lastfördelning mellan planethjulen i en planetväxel. Även denna planetväxel 

dimensionerades med sätthärdat stål. Planetväxeln dimensionerades med 

jämn lastfördelning mellan planethjulen eftersom denna planetväxel ska 

användas under samtliga simuleringar. Olika tillverkningsfel kommer senare 

att introduceras i denna planetväxel för att undersöka deras inverkan på 

lastfördelningen samt balanseringssystemets förmåga att reducera den 

ojämna lastfördelning som uppstår på grund av dessa fel.  

Planetväxel 3 genererades också för att efterlikna det ideala fallet med jämn 

lastfördelning mellan planethjul men här användes IQ-Steel istället för 

sätthärdat stål. För att skapa en rättvis jämförelse mellan planetväxlarna 

bestämdes nya villkor angående hållfastheten. Dess villkor utgick utifrån 

värdena för kuggrotspänning 𝜎𝐹 och kontakspänning 𝜎𝐻. Detta gjordes då 

inga materialstandarder för IQ-Steel existerar i KISSsoft, vilket leder till att 

dimensionering enligt säkerhetsfaktorer i det här fallet blir missvisande. 

Planetväxel 3 dimensionerades istället genom nya villkor för 𝜎𝐹 och 𝜎𝐻. 

Dessa villkor bestämdes i samråd med Swepart där en 50 [%] högre 

kuggrotspänning 𝜎𝐹 och 21 [%] högre kontaktspänning 𝜎𝐻 kunde tillåtas. 

Författarna anser att mer forskning krävs för att fastställa dessa värden. 

8.2 Generering av planetväxlar SolidWorks 

SolidWorks användes för att skapa de modeller som senare ska exporteras 

till MSC Adams och användas under simuleringarna. Anledningen till att 

SolidWorks användes för detta ändamål var främst för att författarna har 

goda kunskaper om programmet. En annan anledning till att SolidWorks 

användes var för att KISSsoft inte kan generera den kugghjulsgeometri för 
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planetväxel 2 och 3 som krävs för att Sweparts balanseringssystem ska 

erhålla en korrekt funktionalitet. Även referensväxel och planetväxel 1 

ritades i SolidWorks för att en rättvis jämförelse mellan planetväxlarnas 

massa skulle kunna erhållas.  

De beveloida kugghjulen som användes i detta arbete har alla en konvinkel 

på 3 [°], konvinkeln bestämdes i samråd med Swepart. Vidare tester bör 

utföras med varierande konvinkel för att bestämma hur mycket vinkeln 

påverkar balanseringssystemets funktion. 

Geometriöversättningen i MSC Adams använder polygoner för att 

representera kurvor vid importering av filer exporterade från programvaror 

som exempelvis SolidWorks. Kontinuerliga kurvor blir därför inte rättvist 

representerade och bör därför inte användas för simulering. Genom att dela 

in evolventprofilen för kugghjulen i 30 stycken linjesegment i SolidWorks 

kringgicks detta problem, se Figur 55. Anledningen till att 30 stycken 

linjesegment användes var för att det har visat sig fungera vid tidigare tester. 

Används för många linjesegment kan programfilerna bli onödigt stora men 

används för få linjesegment finns risken att resultatet inte blir tillräckligt 

noggrant. 

Planetbäraren som skapades för sammanställningen av planetväxel 2 ska 

enbart ses som en representation av en planetbärare. Den skapades enbart för 

att användas till simuleringen och inkluderades inte när planetväxelns massa 

och kostnad beräknades. 

8.3 Simuleringar med MSC Adams 

Simuleringarna utfördes för att testa hur tandtjockleksvariationer och 

positionsfel för planethjulen påverkar lastfördelning i planetväxel samt hur 

Sweparts balanseringssystem motverkar dessa fel. 

Den mekaniska representation av balanseringssystemet som skapades i detta 

arbete ska inte ses som en representation av ett riktigt balanseringssystem då 

modellen är förenklad och inte tillräckligt noggrann. Denna mekaniska 

representation skapades enbart för att uppfylla villkoren enligt ekv(69) och 

ekv(70). Vidare tester bör utföras där hänsyn tas till hastigheter i 

cylinderrörelsen och till friktionsförluster. Balanseringssystemet massa 

betraktades inte i detta arbete och inte heller de dynamiska påfrestningar 

som balanseringssystemet utsätts för. 

Tillverkningsfelen som undersöktes i detta arbete bestämdes i samråd med 

Swepart. De tillverkningsfel som undersöktes är tandtjockleksvariationer för 

planethjulens tänder samt positionsfel för ett planethjul. En kombination av 

de två tillverkningsfelen undersöktes också då detta anses vara vanligt 

förekommande. Tandtjockleken varierades mellan maxvärdet och minvärdet 

inom toleransen då dessa värden får förekomma i praktiken. Positionsfelet 

valdes till positivt eftersom detta göra att planethjulet går i ingrepp före de 
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andra planethjulen och därför bär mer last än de övriga hjulen. När 

kombinationen av tillverkningsfelens inverkan på lastfördelning skulle 

undersökas gavs det planethjulet som bar mest last från testet med 

tandtjockleksvariationer ett positivt positionsfel. Detta utfördes för att skapa 

ett slags värsta fall då felen förstärker varandra. Ett fel som inte testats i 

detta arbete men som balanseringssystemet kan tänkas reducera är 

avvikelser i koncentriciteten mellan solhjul, planetbärare och ringhjul. 

Författarna anser att andra förekommande tillverkningsfel bör undersökas 

för att avgöra i vilka fall balanseringssystemet kan användas för att reducera 

felens inverkan på lastfördelningen. 

Under simuleringarna belastades planetbäraren med 3000 [Nm] och 

ringhjulet fixerades, detta utfördes för att försöka efterlikna de 

driftförhållanden som planetväxlarna dimensionerades efter i detta arbete. 

Simuleringar utfördes först då solhjulet roterades med ett varvtal på 60 

[rpm] för att sedan utföras igen med ett varvtal på 1500 [rpm]. Detta gjordes 

för att kunna jämföra balanseringssystemets inverkan på lastfördelningen vid 

relativt låga varvtal med den inverkan det har på lastfördelningen vid relativt 

höga varvtal. Då simuleringstiderna för dessa tester blir betydligt kortare än 

för testerna vid högre varvtal utfördes dessa tester först. De kortare 

simuleringstiderna resulterade i att fel kunde upptäckas snabbare och 

eventuella korrigerar i modellen kunde utföras. Detta arbete behandlar bara 

konstanta varvtal och vidare tester bör utföras för att undersöka hur 

varierande varvtal påverkar balanseringssystemets funktion. 

Körplanen för detta arbete bestämdes i samråd med Swepart; först utfördes 

ett test där inga fel introducerades i modellen. Detta test utfördes för att 

användas som en referens för att jämföra lastfördelningen för de resterande 

testerna. De olika tillverkningsfelen testades först separat för att sedan 

kombineras. Anledningen till att tillverkningsfelen först testades separat var 

för att undersöka den inverkan som varje enskilt tillverkningsfel eventuellt 

har på lastfördelningen. Samtliga tester utfördes först då 

balanseringssystemet var inaktivt. Detta gjordes för att undersöka 

tillverkningsfelens inverkan på lastfördelningen, sedan aktiverades 

balanseringssystemet för att undersöka hur mycket lastfördelningen mellan 

planethjulen kunde förbättras. 

De lager och lagerglapp som användes i modellen för samtliga simuleringar 

bestämdes i samråd med Swepart. Ingen hänsyn togs till de krafter som 

verkar på lagerna och vidare tester bör undersöka detta. Även olika lager och 

lagerglapps inverkan på lastfördelningen och balanseringsystemets bör 

undersökas. Friktionen i kuggingreppen bestämdes i samråd med Swepart. 

Friktionen som introducerades i modellen hölls konstant vilket inte är helt 

korrekt då friktionen varierar beroende på ingreppets position, detta bör 

betraktas i framtida tester. Kontaktstyvheterna som introducerades i 

modellen är baserad på tidigare tester som utförts på kuggingrepp och 

undersöktes därför inte i detta arbete då författarna saknar tillräckliga 

kunskap inom detta område.  
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De återkommande toppvärdena för normalkraften som kan ses i graferna 

efter simuleringarna antas uppkomma vid varje nytt ingrepp, se Figur 61. 

Toppvärdena antas uppkomma när toppen av en kugg går i ingrepp med 

kuggflanken eftersom inga toppavlättningar har introducerats imodellen. 

Toppavlättning bör introduceras i framtida modeller. Under testerna när 

solhjulet roterades med ett varvtal på 1500 [rpm] behövde antalet steg som 

användes under simulering ökas cirka 80 gånger vilket resulterade i att 

många fler resultat sparades under simuleringstiden. Detta förklarar 

grafernas utseende vid 1500 [rpm], se Figur 62. Detta ökade också 

simuleringstiden för testerna och datafilerna blev onödigt stora. Det 

rekommenderas att ändra inställningar i MSC Adams så att exempelvis bara 

var femte lösning sparas, detta reducerar den tid som varje simulering tar att 

utföra samt reducerar resultatfilens storlek. Resulatet anses fortfarande vara 

tillräckligt noggrant trots att bara var femte lösning sparas. De spikar som 

kan ses i graferna vid ett varvtal på 1500 [rpm], se Figur 74, antas vara fel 

som uppstått i de numeriska lösningarna och bör därför inte tas hänsyn till. 

 
Figur 74. Fel med numeriska lösningar 

Den ojämna lastfördelningen som uppstår när tillverkningsfelen introduceras 

i modellen återspeglar inte lastfördelningen i ett verkligt fall eftersom 

modellen är förenklad. När balanseringssystem aktiverades kunde en klar 

förbättring av lastfördelningen mellan planethjulen ses, se Figur 67. 

Lastfördelning blev i samtlig fall nästa helt ideal. Resultatet angående 

lastfördelning när balanseringssystemet var aktivt är något missvisande då 

modellen är förenklad och ger därför inte en bra bild av hur 

balanseringssystemet kan tänkas fungera i praktiken.  

När balanseringssystemet är aktivt förskjuts de planethjul som bär störst 

andel last positivt i vertikalled vilket resulterar i att lasten minskar på dessa 

planethjul. De planethjul som bär minst andel last förskjuts negativt i 

vertikalled vilket resulterar att deras andel last ökar. Planethjulen förskjuts 
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kraftigt i början av simuleringen men uppnår sedan ett stabilt läge när 

samtliga planethjul bär lika stor andel last, se Figur 71. I det värsta fallet 

förskjuts ett planethjul nästan 2 [mm] vilket betyder att sol- och ringhjulets 

bredd måste vara tillräcklig för ta hänsyn till dessa förflyttningar. Bredden 

måste vara tillräcklig för att inte delar av planethjulets kontaktyta ska hamna 

utanför kontaktytan för sol- och ringhjulet. Testerna tyder på att en större 

vertikal rörelse krävs för att balansera en modell ju sämre lastfördelningen 

är. Testerna tyder också på att planethjulen förskjuts lika mycket vid 60 

[rpm] som vid 1500 [rpm] men simuleringar under en längre tidsperiod 

krävs för att bekräfta detta. Vidare tester bör studera hur mycket 

planethjulen oscillerar under tiden balanseringssystemet arbetar för att jämna 

ut lastfördelningen samt hur mycket det oscillerar när ett stabilt läge har 

uppnåtts.  

Något som inte har studerats i detta arbetet är hur beveloida kugghjul och 

användningen av ett balanseringssystem påverkar verkningsgraden för en 

planetväxel. Verkningsgraden bör undersökas i fortsatta tester då den är en 

viktigt egenskap för en planetväxel.  

Eftersom modellen som används under testerna är förenklad ska resultaten 

bara ses som en jämförelse mellan ett obalanserat och ett balanserat system, 

men resultatet tyder på att balanseringssystemet i teorin fungerar. Mer 

forskning och tester inom bland annat de områden författarna har diskuterat 

krävs för att avgöra ifall balanseringssystemet är praktiskt användbart. 

8.4 Optimering 

Ingen ny dimensionering av planetväxel 2 och 3 utfördes då resultatet från 

simuleringarna visade att en nästan ideal lastfördelning mellan planethjulen 

erhölls då balanseringssystemet användes. De kvarstående ojämnheterna i 

lastfördelningen mellan planethjulen är i ett praktiskt fall försumbara då 

planetväxelns säkerhetsfaktorer fortfarande ligger inom godkända nivåer och 

då inte påverkar planetväxelns dimensioner nämnvärt. 

8.5 Dimension- och massjämförelse 

Massjämförelsen tog bara hänsyn till massan för planetväxlarnas kugghjul, 

och ingen hänsyn togs till planetväxlarnas tillhörande axlar, lager och 

planetbärare. Detta undantag gjordes för att arbetet inriktades mot att 

undersöka ifall ett bättre materialutnyttjande kunde erhållas för kugghjulen i 

en planetväxel då ett aktivt balanseringssystem användes. Samtliga kugghjul 

för alla planetväxlar skapades på samma sätt i SolidWorks för att skapa en 

rättvis jämförelse. Dock skapades kugghjulen för planetväxel 2 och 3 med 

beveloida kugghjul.  
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Dimensionerna och vikten för planetväxel 1 kunde reduceras jämfört med 

referensväxeln trots att den dimensionerades med en lastfaktor. Massan för 

planetväxel 1 hade förmodligen blivit högre jämfört med referensväxels om 

massan för axlar, lager och planetbärare togs med i beräkningen. 

Ingen dimensionering eller massberäkning utfördes för balanseringssystemet 

eftersom ingen praktisk utformning för detta system existerar i dagens läge. 

Den mekaniska representationen av balanseringssystemet som användes 

under simuleringarna är inte utformad för att användas i praktiken. När en 

praktisk utformning för balanseringssystemet existerar bör dess massa 

betraktas för att erhålla en rättvis jämförelse mellan en planetväxel utan 

balanseringssystem och en planetväxel med ett balanseringssystem. Även 

massan för lager, axlar och planetbärare bör betraktas i denna jämförelse.  

8.6 Kostnadsuppskattning 

Även för kostnadsuppskattningen betraktades bara kostnaden för 

planetväxlarna kugghjul. Denna betraktelse utfördes då arbetet inriktades 

mot att undersöka ifall ett bättre materialutnyttjande kunde erhållas för 

kugghjulen i en planetväxel då ett aktivt balanseringssystem användes. 

Kostnadsuppskattning undersöker den totala tillverkningskostnaden för 

samtliga planetväxlars kugghjul. Kostnadsuppskattningen utfördes i samråd 

med Swepart. Här togs kostnaden för material, bearbetning och härdning i 

beaktning och även en totalkostnad beräknades. Eftersom Sweparts 

tillverkningskostnader är sekretessbelagda skapades en kostnadsjämförelse 

med referensväxel som utgångspunkt. Referensväxels totala kostnad sattes 

därför till 100 [%] och skillnaden  i kostnad för de övriga planetväxlarna 

beräknades utifrån referensväxeln. 

Den totala kostnaden för planetväxel 1 var marginellt lägre jämfört med 

referensväxeln, denna förtjänst antas förloras då kostnaden för lager, axlar 

och planetbärare troligtvis blir betydligt högre jämfört referensväxeln 

Kostanden för planetväxel 3 där IQ-Steel används beräknades med samma 

kostnad för bearbetning som för sätthärdat stål men med en högre 

materialkostnad. Detta val gjordes i samråd med Swepart. 

Ingen kostnadsuppskattning utfördes för balanseringssystemet då en 

utformning inte existerar i praktiken. När en praktisk utformning för 

balanseringssystemet existerar bör en ny jämförelse utföras för att erhålla en 

rättvis jämförelse mellan en planetväxel utan ett balanseringssystem och en 

planetväxel med ett balanseringssystem. Även kostnader för lager, axlar och 

planetbärare bör betraktas i denna jämförelse. 
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9. Slutsatser 

Simuleringarna visar att balanseringssystemet fungerar rent teoretiskt. 

Genom att ett nästan optimalt materialutnyttjande erhölls då 

balanseringssystemet var aktivt kunde dimensionerna och massan för 

planetväxlarnas kugghjul reduceras kraftigt. Genom användning av IQ-Steel 

kunde dimensionerna och massan reduceras ytterligare. 

Det bättre materialutnyttjandet kunde även reducera kostnaderna, och 

resultatet visar att vid användning av IQ-Steel kunde kostnaderna reduceras 

ytterligare på grund av den minskade materialvolymen. 

Resultatet visar att balanseringssystemet är konkurrenskraftigt jämfört med 

dagens sätt att dimensionera planetväxlar, i alla fall rent teoretiskt.  

Slutsatsen med detta arbete är att det finns mycket att vinna inom kostnads- 

och massreducering genom att reducera den ojämna lastfördelningen som 

uppstår i en planetväxel på grund av olika tillverkningsfel. Slutsatsen är även 

att Swepart Transmission AB bör bedriva vidare forskning på konceptet av 

balanseringssystemet för att utveckla ett funktionellt balanseringssystem 

som kan appliceras i praktiken. 
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Bilaga 1: MATLAB- program för att kontrollera 

ingreppsvillkor 

 

%Det här programmet beräkna villkor för angränsande planeter  
%(condition of neighbouring) och monteringsvillkor (assembly 

condition) 
%Examsensarbete våren 2017, Martin Olsson & Alexander Eng 

%Stensson 

  
clear all 
clc 
% Kuggdata (Definierat av användare) 
z1= 24; % Solhjulets tandantal 
z3=-60; % Ringhjulets tandantal 
N= 6; % Antal planethjul 
k=(z1-z3)/N; % Assembly condition ( k= heltal) 
a=64.5; % Axelavstånd 
da2= 61.755; % Toppcirkeldiameter (planethjul) 

  
%---------------------------------------------------------------- 
%Assembly condition 
%---------------------------------------------------------------- 

  
if k==round(k); 
    disp('Monteringsvillkor uppfyllt'), 
else 
    disp('Monteringsvillkor ej uppfyllt, k måste vara ett 

heltal') 
end 

  
%---------------------------------------------------------------- 
%Condition of neighbouring 
%---------------------------------------------------------------- 

  
l=2*a*sin(pi/N); % Centrumavstånd mellan 2 planeter 
f=l-da2; % avståndet mellan två planethjuls toppcirklar 
if f>=2  
    disp('Avståndet mellan närliggande planeter är 

tillräckligt'),... 
        disp('Avståndet mellan planeter är:'), disp(f) 
elseif f>0 & f<2 
        disp('Rekommenderat att f>2, men planethjulen går fritt') 
    else 
        disp('ej tillräcklingt med utrymme för planethjulen') 
end 
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Bilaga 2: Data genererad av KISSsoft. 

Tabell 17: Data för referensväxel 

 Referensväxel 

Beskrivning: Variabel: Sol Planet Ring 

Tandantal z 24 18 -60 

Modul Mn 3 3 3 

Bredd b [mm] 44 40 44 

Snedvinkel β [°] 0 0 0 

Ingreppsvinkel αn [°] 20 20 20 

Profilförskjutning xm 0,2074 0,3342 -0,8758 

Delningscirkel d [mm] 72 54 180 

Centrumavstånd aw [mm] 64,5 

Antal planethjul N 3 

Lastfaktor Kγ 1,0 

Utväxling Utot 3,5 

Vridmoment Tdim [MPa] 857,14 0 2142,8 

Böjspänning σF [MPa] 212,22 229,21 / 218,71 140,45 

Ytspänning σH [MPa] 1109,3 1157,68 / 806,66 697,7 

Säkerhetsfaktor SF 1,06 1,04 / 1,54 1,78 

Vridmoment, in Tin [MPa] 857,14 

Vridmoment, ut Tut [MPa] 2999,85 

Rotationshastighet, in n [rpm] 1500 

Livslängd H [h] 20000 20000 20000 

Verkningsgrad η 0,987 
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Tabell 18: Data för planetväxel 1 

 Planetväxel 1 

Beskrivning: Variabel: Sol Planet Ring 

Tandantal z 24 18 -60 

Modul mn 3 3 3 

Bredd b [mm] 32,5 28,5 32,5 

Snedvinkel β [°] 0 0 0 

Ingreppsvinkel αn [°] 20 20 20 

Profilförskjutning xm 0,2074 0,3342 -0,8758 

Delningscirkel d [mm] 72 54 180 

Centrumavstånd aw [mm] 64,5 

Antal planethjul N 6 

Lastfaktor Kγ 1,433 

Utväxling Utot 3,5 

Vridmoment Tdim [MPa] 1228,29 0 3070,5 

Böjspänning σF [MPa] 204,18 228,61 / 219,2 139,6 

Ytspänning σH [MPa] 1111,82 1160,30 / 820,88 710,01 

Säkerhetsfaktor SF 1,04 1,04/1,51 1,71 

Vridmoment, in Tin [MPa] 857,14 

Vridmoment, ut Tut [MPa] 4298,7 

Rotationshastighet, in n [rpm] 1500 

Livslängd H [h] 20000 20000 20000 

Verkningsgrad η 0,987 
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Tabell 19: Data för planetväxel 2 

 Planetväxel 2 

Beskrivning: Variabel: Sol Planet Ring 

Tandantal z 24 18 -60 

Modul mn 3 3 3 

Bredd b [mm] 23,5 19,5 23,5 

Snedvinkel β [°] 0 0 0 

Ingreppsvinkel αn [°] 20 20 20 

Profilförskjutning xm 0,2074 0,3342 -0,8758 

Delningscirkel d [mm] 72 54 180 

Centrumavstånd aw [mm] 64,5 

Antal planethjul N 6 

Lastfaktor Kγ 1 

Utväxling Utot 3.5 

Vridmoment Tdim [MPa] 857,14 0 2142,8 

Böjspänning σF [MPa] 193,16 228,56 / 222,73 130,55 

Ytspänning σH [MPa] 1114,41 1163,00 / 825,00 713,57 

Säkerhetsfaktor SF 1,04 1,04/1,50 1,7 

Vridmoment, in Tin [MPa] 857,14 

Vridmoment, ut Tut [MPa] 2999,85 

Rotationshastighet, in n [rpm] 1500 

Livslängd H [h] 20000 20000 20000 

Verkningsgrad η 0,987 
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Tabell 20: Data för planetväxel 3 

 Planetväxel 3 

Beskrivning: Variabel: Sol Planet Ring 

Tandantal z 24 18 -60 

Modul mn 3 3 3 

Bredd b [mm] 17 13 17 

Snedvinkel β [°] 0 0 0 

Ingreppsvinkel αn [°] 20 20 20 

Profilförskjutning xm 0,2074 0,3342 -0,878 

Delningscirkel d [mm] 72 54 180 

Centrumavstånd aw [mm] 64,5 

Antal planethjul N 6 

Lastfaktor Kγ 1.0 

Utväxling Utot 3,5 

Vridmoment Tdim [MPa] 857.1 0.0 2142,8 

Böjspänning σF [MPa] 258,99 332,53 / 312,83 173,24 

Ytspänning σH [MPa] 1337,53 1395,86 / 976,09 844,25 

Säkerhetsfaktor SF 0,86 0,87 / 1,27 1,44 

Vridmoment, in Tin [MPa] 857,1 

Vridmoment, ut Tut [MPa] 2999,85 

Rotationshastighet, in n [rpm] 1500 

Livslängd H [h] 20000 20000 20000 

Verkningsgrad η 0,986 
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Bilaga 3: MATLAB- program för att översätta cylindriska 

kugghjul till beveloida kugghjul. 

%Det här programmet beräknar nödvändig geometri för att rita 

%bevelodia kugghjul i SolidWorks.  
%Examensarbete våren 2017, Martin Olsson & Alexander Eng Stensson 
%---------------------------------------------------------------- 

  
clear all 
clc 

  
% Definerar variabler (från KISSsoft) 
mn=3; % Normalmodul 
phi=(3*pi)/180; % Konvinkel i radianer 
bp=13; % Bredd för planethjulen 
bs=17; % Bredd för solhjul 
br=17; % Bredd för ringhjul 
z1=24; % Tandatal solhjul 
z2=18; % Tandantal planethjul 
z3=-60; % Tandantal ringhjul 
x1= 0.2074; %Profilförskjutning för solhjul 
x2= 0.3342;% Profilförskjuting planethjul 
x3=-0.8758; % Profilförskjutning ringhjul 
alpha_n=(20*pi)/180; % Ingreppsvinkel i radianer 
aw=64.500; % Centumavstånd 

  
%--------------------------------------------------------------- 
%Geometri för planethjul 
%--------------------------------------------------------------- 

  
d_p=mn*z2; % Delningsdiameter 
xm=x2; % Kuggens mittsnitt 
xfp=xm-(tan(phi)*bp)/(2*mn); % Profilförskjutning första snittet 
xtp=xm+(tan(phi)*bp)/(2*mn); % Profilförskjutning i sista snittet 
delta_hap= mn*(((z1+z2)/2)+x1+x2)-aw;%Beräknar topphöjdsminskning 
if delta_hap==0;  
    delta_hap=0; 
end 
ha_fp=mn*(1+xfp)-delta_hap; % Topphöjd i första snittet 
ha_tp=mn*(1+xtp)-delta_hap; % Topphöjd i sista snitet 
hf_fp=mn*(1.25-xfp); % Fothöjd i första snittet 
hf_tp=mn*(1.25-xtp); % Fothöjd i sista snittet 
db_p=d_p*cos(alpha_n); % Beräknar grundcirkeln 
da_fp=d_p+2*ha_fp;% Toppdiameter i första snittet  
da_tp=d_p+2*ha_tp;% Toppdiameter i sista snittet 
df_fp=d_p-2*hf_fp; % Bottendiamter i första snittet 
df_tp=d_p-2*hf_tp; % Bottendiamter i sista snittet 

  
planethjul=table(d_p,db_p,da_fp,df_fp,da_tp,df_tp,'VariableNames'

... 
    

,{'Delningsdiameter','grundcirkel','toppdiameter1','bottendiamete

r1',... 
    'toppdiameter2','bottendiameter2'}) % Skriver ut resultatet 

%på skärmen
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%---------------------------------------------------------------- 
% Geomteri för Solhjul 
%---------------------------------------------------------------- 

  
d_s=mn*z1; % Delningsdiameter 
xm=x1; % Kuggens mittsnitt 
xfs=(xm-(tan(phi)*bs)/(2*mn)); % Profilförskjutning första 

%snittet 
xts=(xm+(tan(phi)*bs)/(2*mn)); % Profilförskjutning i sista 

%snittet 
delta_has= mn*(((z1+z2)/2)+x1+x2)-aw;%Beräknar topphöjdsminskning 
if delta_has<0 
    delta_has=0 
end 
ha_fs=mn*(1+xfs)-delta_hap; % Topphöjd i första snittet 
ha_ts=mn*(1+xts)-delta_hap; % Topphöjd i sista snitet 
hf_fs=mn*(1.25-xfs); % Fothöjd i första snittet 
hf_ts=mn*(1.25-xts); % Fothöjd i sista snittet 
db_s=d_s*cos(alpha_n); % Beräknar grundcirkeln 
da_fs=d_s+2*ha_fs;% Toppdiameter i första snittet  
da_ts=d_s+2*ha_ts;% Toppdiameter i sista snittet 
df_fs=d_s-2*hf_fs; % Bottendiamter i första snittet 
df_ts=d_s-2*hf_ts; % Bottendiamter i sista snittet 
solhjul= 

table(d_s,db_s,da_fs,df_fs,da_ts,df_ts,'VariableNames'... 
    

,{'Delningsdiameter','grundcirkel','toppdiameter1','bottendiamete

r1',... 
    'toppdiameter2','bottendiameter2'}) % Skriver ut resultatet 

%på skärmen 
%---------------------------------------------------------------- 
% Geometri för ringhjul 
%---------------------------------------------------------------- 
d_r=abs(z3*mn); %Delningsdiameter 
xm=x3; % Kuggens mittsnitt 
xfr=xm-(tan(phi)*br)/(2*mn); % Profilförskjutning första snittet 
xtr=xm+(tan(phi)*br)/(2*mn); % Profilförskjutning i sista snittet 
delta_har= mn*(((z1+z3)/2)+x1+x3)-aw;%Beräknar topphöjdsminskning 
if delta_har<0 
    delta_har=0; 
end 
ha_fr=mn*(1+xfr)-delta_har; % Topphöjd i första snittet 
ha_tr=mn*(1+xtr)-delta_har; % topphöjd i sista snitet 
hf_fr=mn*(1.25-xfr); % Fothöjd i första snittet 
hf_tr=mn*(1.25-xtr); % Fothöjd i sista snittet 
db_r=d_r*cos(alpha_n); % Beräknar grundcirkeln 
da_fr=d_r-2*ha_fr;% Toppdiameter i första snittet  
da_tr=d_r-2*ha_tr;% Toppdiameter i sista snittet 
df_fr=d_r+2*hf_fr; % Bottendiamter i första snittet 
df_tr=d_r+2*hf_tr; % Bottendiamter i sista snittet 
ringhjul= 

table(d_r,db_r,da_fr,df_fr,da_tr,df_tr,'VariableNames'... 
    

,{'Delningsdiameter','grundcirkel','toppdiameter1','bottendiamete

r1',... 
    'toppdiameter2','bottendiameter2'}) % Skriver ut resultatet 

%på skärmen
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Bilaga 4: MATLAB- program för att beräkna 

tandtjockleksvariationer enligt kuggviddsmätning. 

%Det här programmet beräknar tandtjocken för en tand vid 

%delningscirkeln 
%samt variationer i tandtjockleken enligt kuggviddsmätning  

%(SS 1863) 
%Det har programmet beräknar också vinkeln för en halv tand  
%vid delningscirkeln 
%Examensarbete våren 2017, Martin Olsson & Alexander Eng Stensson 

  
clear all 
clc 

  
% Kuggdata 
mn=3; % Normalmodul 
z=60; % Antal tänder 
a_n=20*pi/180; % Ingreppsvinkel i radianer 
x=-0.727311292031383; % Profilförskjutning 
d=mn*z; % Delningscirkel 
z_m=5; % Antal tänder som mäts över 

  
%Toleranser 
tol_max=-0.05; % Maxvärde för toleransen 
tol_min=-0.1; % Minvärde för toleransen 
tol_nom=-0.075; % Nominellt värde för toleransen 

  
%--------------------------------------------------------------- 
% beräkningar av tandtjocklek 
%--------------------------------------------------------------- 
s_0=pi*mn/2+2*x*mn*tan(a_n); % tandtjockleken vid delningcirkeln 
% kuggvid över z_m kuggar (SS 1863) 
s_m=mn*cos(a_n)*(pi*(z_m-0.5)+z*(tan(a_n)-a_n))+2*x*mn*sin(a_n);  
w=[s_m,s_m+tol_min,s_m+tol_nom,s_m+tol_max]; % varitationer i 

tandtjocklek 
% tandtjocklek 
s=pi*mn/2+(w-mn*cos(a_n)*(pi*(z_m-0.5)+z*(tan(a_n)-

a_n)))/cos(a_n);  
psi=s./d.*180/pi % vinkel för en halv tand i grader (vid 

delningscirkeln) 
delning=360/(z*2) % delning mellan varje halv tand 
% skriver ut resultatet på skärmen 
vinkel=table(psi(1,1),psi(1,2),psi(1,3),psi(1,4),'VariableNames',

... 
    {'teoretiskt','tol_min','tol_nom','tol_max'})
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Bilaga 5: Genomförande av test 2. 

I första delen av test 2 undersöktes lastfördelningen då balanseringssystemet 

är inaktivt, se Figur 75 och  Figur 76. 

 
Figur 75. Lastförldening vid 60 [rpm] med inaktivt balanseringssystem 

 
Figur 76. Lastförldening vid 1500 [rpm] med inaktivt balanseringssystem 
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I Figur 77 visas lastfördelning vid 1500 [rpm] under ett kortare tidssteg. 

 
Figur 77. Lastförldening vid 1500 [rpm] med inaktivt balanseringssystem, 0,185-0,21 [s] 

Testet visar att lastfördelningen i planetväxeln är ojämn och planethjul 1 och 

4 bär större andel last än de övriga planethjulen. Ett genomsnittsvärde 

beräknades för hur mycket last varje planethjul bär vid de olika varvtalen 

och presenteras tillsammans med en tillhörande genomsnittlig lastfaktor, se 

Tabell 21. 

 
Tabell 21: Lastfördelning vid olika varvtal med inaktivt balanseringssystem 

 60 [rpm] 1500 [rpm] 

Planethjul 1 7687  [N] 9785 [N] 

Planethjul 2 5953 [N] 5867 [N] 

Planethjul 3 4327 [N] 2471 [N] 

Planethjul 4 7685 [N] 9785 [N] 

Planethjul 5 5955 [N] 5867 [N] 

Planethjul 6 4325 [N] 2426 [N] 

Genomsnittlig lastfaktor: 1,29 1,62 
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Lastfaktorn beräknades genom att jämföra det planethjul som bär den största 

lasten med resultatet från test 1 

En ny simulering utfördes då balanseringssystemet aktiverades. I Figur 78 

och Figur 79 kan balanseringssystemets inverkan på lastfördelningen ses. 

 
Figur 78. Lastförldening vid 60 [rpm] med aktivt balanseringssystem 

 
Figur 79. Lastförldening vid 1500 [rpm] med aktivt balanseringssystem
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I Figur 80 visas lastfördelningen under ett kortare tidssteg. 

 
Figur 80. Lastförldening vid 1500 [rpm] med aktivt balanseringssystem, 0,185-0,21 [s] 

När balanseringssystemet aktiverades förbättrades lastfördelningen mellan 

planethjulen märkbart, se Tabell 22. 

 
Tabell 22: Lastfördelning vid olika varvtal med aktivt balanseringssystem 

 60 [rpm] 1500 [rpm] 

Planethjul 1 6009 [N] 5989 [N] 

Planethjul 2 6051 [N] 6098 [N] 

Planethjul 3 5846 [N] 5919 [N] 

Planethjul 4 6149 [N] 6150 [N] 

Planethjul 5 5909 [N] 5936 [N] 

Planethjul 6 5991 [N] 6091 [N] 

Genomsnittlig lastfaktor: 1,03 1,02 
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I Figur 81 och Figur 82 visas planethjulens vertikal position då 

balanseringssystemet försöker motverka den ojämna lastfördelningen. 

 
Figur 81. Vertikal position for planethjulen vid 60 [rpm] med aktivt balanseringssytem 

 
Figur 82. Vertikal position för planethjulen vid 1500 [rpm] med aktivt balanseringssystem
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Bilaga 6: Genomförande av test 3. 

Först undersöktes lastfördelningen med balanseringssystemet inaktivt, se 

Figur 83 och Figur 84. 

 
Figur 83. Lastförldening vid 60 [rpm] med inaktivt balanseringssystem 

 
Figur 84. Lastförldening vid 1500 [rpm] med inaktivt balanseringssystem
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I Figur 85 visas lastfördelningen under ett kortare tidssteg. 

 
Figur 85. Lastförldening vid 1500 [rpm] med inaktivt balanseringssystem, 0,185-0,21 [s] 

Lastfördelningen i växeln är ojämn och planethjul 1 bär störst andel last. Ett 

genomsnittsvärde beräknades för hur mycket last varje planethjul bär vid de 

olika varvtalen och presenteras tillsammans med en tillhörande 

genomsnittlig lastfaktor, se Tabell 23. 

 
Tabell 23: Lastfördelning vid olika varvtal med inaktivt balanseringssystem 

 60 [rpm] 1500 [rpm] 

Planethjul 1 7888 [N] 10298 [N] 

Planethjul 2 4784 [N] 3326 [N] 

Planethjul 3 5938 [N] 5959 [N] 

Planethjul 4 6536 [N] 7352 [N] 

Planethjul 5 5935 [N] 5911 [N] 

Planethjul 6 4783 [N] 3303 [N] 

Genomsnittlig lastfaktor: 1,32 1,71 
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Balanseringssystemet aktiverade nu och testet utfördes igen, se Figur 86 och 

Figur 87. 

 
Figur 86. Lastförldening vid 60 [rpm] med aktivt balanseringssystem 

 
Figur 87. Lastförldening vid 1500 [rpm] med aktivt balanseringssystem
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I Figur 88 visas lastfördelningen vid ett kortare tidssteg. 

 
Figur 88. Lastförldening vid 1500 [rpm] med aktivt balanseringssystem, 0,185-0,21 [s] 

Lastfördelning förbättrades även här märkbart då balanseringssystemet 

aktiverades, se Tabell 24. 

 
Tabell 24: Lastfördelning vid olika varvtal med aktivt balanseringssystem 

 60 [rpm] 1500 [rpm] 

Planethjul 1 6116 [N] 6085 [N] 

Planethjul 2 5931 [N] 5986 [N] 

Planethjul 3 5967 [N] 6007 [N] 

Planethjul 4 5985 [N] 6075 [N] 

Planethjul 5 5956 [N] 6042 [N] 

Planethjul 6 5918 [N] 5979 [N] 

Genomsnittlig lastfaktor: 1,02 1,01 
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I Figur 89 och Figur 90 visas planethjulens vertikala position då 

balanseringssystemet är aktivt. 

 
Figur 89. Vertikal position för planethjulen vid 60 [rpm] med aktivt balanseringssystem 

 
Figur 90. Vertikal position för planethjulen vid 1500 [rpm] med aktivt balanseringssystem
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Bilaga 7: Kostnadsuppskattning. 

Tabell 25: Kostnadsuppskattning för referensväxel 

Referensväxel 

 Antal Kostnader [SEK] 

Material Bearbetning Härdning 

Solhjul 1 6,26 [%] 5,81 [%] 1,22 [%] 

Planethjul 3 10,88 [%] 19,11 [%] 1,96 [%] 

Ringhjul 1 17,71 [%] 34,49 [%] 2,56 [%] 

Delkostnad  34,85 [%] 59,41 [%] 5,74 [%] 

Totalkostnad  100 [%] 
 

Tabell 26: Kostnadsuppskattning för planetväxel 1 

Planetväxel 1 

 Antal Kostnader [SEK] 

Material Bearbetning Härdning 

Solhjul 1 4,76 [%] 4,29 [%] 0,90 [%] 

Planethjul 6 16,07 [%] 27,23 [%] 2,79 [%] 

Ringhjul 1 13,47 [%] 25,48 [%] 1,90 [%] 

Delkostnad  34,29 [%] 57,00 [%] 5,59 [%] 

Totalkostnad  96,88 [%] 
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Tabell 27: Kostnadsuppskattning för planetväxel 2 

Planetväxel 2 

 Antal Kostnader [SEK] 

Material Bearbetning Härdning 

Solhjul 1 3,58 [%] 3,10 [%] 0,65 [%] 

Planethjul 6 11,62 [%] 18,63 [%] 1,90 [%] 

Ringhjul 1 10,15 [%] 27,40 [%] 1,38 [%] 

Delkostnad  25,35 [%] 49,14 [%] 3,93 [%] 

Totalkostnad  78,42 [%] 
 

Tabell 28: Kostnadsuppskattning för planetväxel 3 

Planetväxel 3 

 Antal Kostnader [SEK] 

Material Bearbetning Härdning 

Solhjul 1 5,47 [%] 2,25 [%] 0,47 [%] 

Planethjul 6 16,81 [%] 12,42 [%] 1,26 [%] 

Ringhjul 1 15,49 [%] 19,82 [%] 1,00 [%] 

Delkostnad  37,78 [%] 34,49 [%] 2,73 [%] 

Totalkostnad  75,00 [%] 
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