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Sammanfattning 

Samhället ställer idag allt högre miljökrav vilket medför en fortlöpande 

utveckling av maskinelement mot lättare och effektivare anordningar. Det 

ställs krav på utsläppen från de färdmedel som dagligen används och 

utvinningen av energi från miljövänliga källor skall effektiviseras. En 

komponent som används i stor utsträckning inom fordonsindustrin är 

planetväxeln. Kraven på planetväxlars prestation blir allt högre samtidigt 

som tillverkningen ska ske snabbare och på ett allt mer effektivt sätt. Vid 

tillverkning av planet-, sol- och ringhjul så kan inte exakt diameter erhållas 

på grund av toleranskrav, detta samt andra brister leder till ojämn 

lastfördelning när fler än tre planethjul används.   

Målet med arbetet är att ta fram koncept på en förinställning hos 

planethjulen i en planetväxel med sex planethjul. Olika lösningar togs fram 

genom designprocessen och ett koncept valdes för vidare utveckling. De 

produktegenskaper som uppdragsgivaren främst ville se i lösningen var 

monteringseffektivitet, få komponenter samt att det baserades på enkel 

teknik. För det valda konceptet genererades en monteringsanvisning, 3D-

modeller samt kostnadsuppskattningar för att visa att det fanns en lönsamhet 

med idéen. 

Projektet avgränsades genom användning av ett beräkningsprogram kallat 

KISSsoft. KISSsoft användes för framtagning av sol-, planet- och ringhjul 

för fem olika planetväxlar. Planetväxlarna som genererades var en 

referensväxel, två där kuggbredden var variabel samt två där diametern var 

variabel. Lastfördelningsfaktorn för de fyra sistnämnda planetväxlarna 

ansågs vara de yttre gränser för vilka den mekaniska förinställningen skulle 

hamna mellan. Då simulering inte var en del av detta projekt så fastställdes 

aldrig den exakta lastfördelningsfaktorn.  

Utifrån de genererade planetväxlarna kunde en kostnadsuppskattning samt 

viktuppskattning utföras. Planetväxlar med den mekaniska förinställningen 

jämfördes mot en konventionell planetväxel. Planetväxlarna var 

dimesionerade för samma lastfall, men variabler så som kuggbredd och 

modul lät varieras var för sig. Detta visade på möjliga minskningar av vikt, 

tillverkningskostnad samt volym. 

3D-modeller skapades baserat på kuggdata för planetväxlarna som 

beräknades i KISSsoft. Utifrån 3D-modellerna kunde dimensionerna 

jämföras för de olika planetväxlarna. Med hjälp av en 3D-modell av 

planetväxeln kunde en rekommendation av monteringsprocessen skapas.   

Baserat på de resultat som uppkom i arbetet kan en rekommendation 

framföras till uppdragsgivaren att det finns en potentiell lönsamhet med 

konceptet som gör det relevant att utföra simulering och konstruktion för att 

kunna börja med tester.  
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Summary 

As a society we are constantly trying to limit our impact on the environment 

with regulations. This pushes the development of machine elements towards 

lighter and more efficient solutions. Regulations combined with a growing 

use of environmentaly friendly energy sources affects the transport industry. 

One component that is being frequently used in the transportation industry is 

the planetary gear train (PGT). The demands on the performance of PGTs 

are rising as the manufacturing process needs to be shortened and made 

more efficient. It is not possible to achieve an exact diameter when 

manufacturing planetary-, sun- and ring gears, this together with other flaws 

will lead to an uneven distribution of the load when more than three 

planetary gears are being used. 

The objective is to develop concepts with a mechanical pre-setting in a PGT 

with six planetary gears. Different solutions were developed by working 

with the design process and a concept was chosen for further development. 

The product objectives that were of the highest importance to the company 

were efficiency in the mounting process, few components and that the 

chosen concept should be based on simple technology. Mounting 

instructions, 3D-models and cost estimates were produced for the chosen 

concept to show the benefits. The project was restricted to the use of a 

calculation program by the name of KISSsoft. KISSsoft was used to produce 

the gear data for the sun-, planetary- and ring gears for five different PGTs. 

The gear sets generated were one that was used as a reference, two with the 

gear thickness as a variable and two with the diameter as a variable. The 

load distribution factors for the four PGTs with variable gear thickness and 

module were used as boundaries for an interval. The load distribution factor 

for the mechanical pre-setting will be somewhere in this interval. Due to the 

fact that simulation was not a part of this project, the exact load distribution 

factor was not determined.  

A cost and weight estimation was performed on the generated PGTs. The 

PGTs with the mechanical pre-setting were compared to a conventional 

PGT. The PGTs were all dimensioned for the same loads and variables such 

as gear width and module were varied one at a time. This comparison 

showed a possibility for reductions in weight, manufacturing costs and 

volume. 

3D-models were made based on the gear data for the PGTs from KISSsoft. 

The dimensions for the different PGTs could be compared based on these 

3D-models. The 3D-model for the PGT with even load distribution was used 

to produce a recommendation for the mounting process. A recommendation 

is put forward to the company based on the results from this project. It says 

that there are potential benefits with the concept which makes it relevant to 

perform simulation and calculations for the chosen concept. 
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Abstract 

Kraven på planetväxlars prestation blir allt högre samtidigt som 

tillverkningen ska ske snabbare och på ett allt mer effektivt sätt. Vid 

tillverkning av planet-, sol- och ringhjul så kan inte exakt diameter erhållas, 

detta samt andra brister leder till ojämn lastfördelning när fler än tre 

planethjul används. Målet med arbetet var att ta fram ett koncept på en 

förinställning för planethjul i en planetväxel med koniska kugghjul, samt 

kostnadsuppskattning och monteringsanvisning för konceptet. Studien 

resulterade i att det kan finnas en lönsamhet för konceptet, vilket medför att 

vidare simulering och tester anses varar aktuellt.  

 

Nyckelord: SwePart, planetväxel, koniska kugghjul, beveloida kugghjul, 

lastfördelning, förinställning, viktreducering, konceptgenerering, 

konceptstudie, produktutveckling. 
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1. Introduktion 

I introduktionen ges förståelse till rapportens bakgrund, mål, syfte och 

avgränsningar. Problemformuleringen för rapporten presenteras här. 

1.1 Bakgrund  

Samhället ställer allt högre miljökrav vilket medför en fortlöpande 

utveckling av maskinelement mot lättare och effektivare anordningar. Det 

ställs krav på utsläppen från de färdmedel som dagligen används och 

utvinningen av energi från miljövänliga källor skall effektiviseras. År 2010 

fanns det en miljard bilar, bussar och lastbilar, till år 2035 förväntas det växa 

till 2 miljarder. Under dessa 25 år måste alltså utsläppen från fordon 

halveras för att det ska ligga kvar på den nuvarande nivån. Totalt sjönk 

CO2-utsläppen i de dåvarande 15 EU-länderna med 6.5% mellan 1990-

2008, men under samma tidsperiod ökade utsläppen från transportsektorn 

med 21% [1]. 

Vid utveckling av effektivare maskiner finns det många faktorer att beakta. 

En effektivare maskin kan uppnås med allt från starkare och lättare material 

till nya effektivare konstruktionslösningar. Många maskiner behöver någon 

form av transmission för att på ett korrekt vis kunna utföra sin uppgift. 

Denna transmission kan exempelvis ske med remmar, kugghjul eller kedjor. 

I kuggtransmissioner är kuggarnas inbördes placering och utseende det som 

skiljer planet- differential- och hypoidväxellådor från varandra. I 

kuggtransmissioner är den avgörande faktorn för storleken på 

transmissionen hur väl krafterna kan överföras på ett jämnt och kontrollerat 

vis. 

Planetväxlar består av ett ringhjul, planethjul, planetbärare samt solhjul 

vilket kan ses i figur 1.1. En av fördelarna med en planetväxel är att 

kuggingreppet fördelas på flera planethjul. 
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Figur 1.1 - Komponenter i en planetväxel [2].  

 Detta medför att planetväxeln kan överföra större moment än växlar med ett 

kuggingrepp i en kompaktare design. Vid tillverkning av planethjul så kan 

inte exakt diameter erhållas, detta samt andra brister leder till ojämn 

lastfördelning mellan planethjulen [3-7]. 

En ojämn lastfördelning uppstår endast när antalet planethjul blir fler än tre 

[8]. Osäkerheten kring lastfördelningen vid fler planethjul leder till 

överdimensionerade planetväxlar som i sin tur leder till att mer energi krävs 

för att driva växeln samt att om planetväxeln befinner sig på en maskin eller 

fordon i rörelse så krävs det mer energi för att accelerera den extra massa 

som överdimensioneringen medför. För att lösa detta problem tillverkas 

planethjulen koniska och ett aktivt balanseringssystem justerar ingreppet 

mot solhjul och ringhjul [9]. Alltså blir planethjulets diameter variabel 

beroende på trycket i axiell led och en bättre lastfördelning kan uppnås. 

1.2 Problemdiskussion 

Vid konstruktion av planetväxlar är det många parametrar som styr 

resultatet. Om en av dessa parametrar kan elimineras eller dess effekt 

minimeras så blir det lättare att förutsäga vilka laster en planetväxel med 

okänt antal planethjul kan överföra. 

Kraven på planetväxlars prestation blir allt högre samtidigt som 

tillverkningen ska ske snabbare och på ett allt mer effektivt sätt. Detta 

innebär att eventuella förbättringar som görs på planetväxlars prestanda även 

ska underlätta vid montering. 
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När fler än tre planethjul används i en planetväxel uppstår problem med att 

fördela lasten jämnt mellan planethjulen [6]. Detta beror på precisionen i 

tillverkningen, då det är omöjligt att tillverka två planethjul med exakt 

samma diameter. Om detta problem kan elimineras så kan planetväxlar med 

ett större antal mindre planethjul användas vilket innebär att dimensionerna 

för planetväxlar kan minskas och en högre effektivitet kunde uppnås. 

Uppdragsgivaren, Swepart Transmission AB, har en konceptidé som baseras 

på koniska kugghjul och en aktiv balansering som styrs av hydraulik eller 

med ett länkage, se bilaga 1. Swepart har vid simuleringar av konceptidén 

kommit fram till att planethjulens axiella position justeras av 

balanseringssystemet när vanligt förekommande kuggdefekter applicerats på 

planethjulen, se figur 1.2. 

 

 

Figur 1.2 - Planethjulens vertikala position med tandtjockleksvariation och tangentiellt positionsfel 

[10]. 

Nackdelen med detta koncept är att det kräver en pump till hydrauliken samt 

en tank. Antalet komponenter och det utrymme som behövs för konceptet 

kommer även begränsa antalet områden som denna lösning kan appliceras 

på. Därför ska detta arbete fokuseras på en lösning som ryms inom 

planetväxeln vilket blir enklare att montera och kommer kunna appliceras i 

större utsträckning. 

1.3 Problemformulering 

Ur problemdiskussionen kunde en undersökningsfråga formuleras enligt 

följande: 

"Hur kan kuggingreppet i en planetväxel med koniska kugghjul justeras på 

ett kostnadseffektivt sätt genom axiell förflyttning av planethjulen?" 
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1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att få en bättre förståelse för de faktorer som avgör 

konstruktionen av hållbara och effektiva planetväxlar. Detta för att vidare 

kunna generera koncept för att förbättra lastfördelningen hos planethjulen i 

en planetväxel.  

1.5 Mål 

Målet med arbetet är att ta fram ett koncept på en förinställning hos 

planethjulen i en planetväxel. För att uppnå detta mål har två delmål satts 

upp:  

Delmål 1: Genom designprocessen generera koncept som låser planethjulen 

med en förinställning. 

Delmål 2: För det valda konceptet ska monteringsanvisningar, 3D modeller 

samt kostnadsuppskattning tas fram.  

1.6 Avgränsningar 

Projektet består av konceptgenerering och är begränsat till att hitta 

mekaniska lösningar som kan appliceras inom planetväxeln. Resultatet av 

arbetet kommer avgränsas till 3D modeller, kostnadsuppskattning och 

monteringsanvisningar. Kostnadsuppskattning och monteringsanvisningar 

sker på specifikt valda växlar som anges i bilaga 2-6. Inga fysiska tester 

kommer utföras och inga prototyper kommer tillverkas. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs metodologin för arbetet, samt de olika vetenskapliga 

syn- och angreppssätt som används. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom forskning finns det två olika förhållningssätt, nämligen positivism och 

hermeneutik. Dessa förhållningssätt kan vara så pass skilda i dess tolkning 

av information att det kan ge vitt skilda resultat [11]. 

2.1.1 Positivism 

Positivismen fick sitt namn av den franske sociologen Conte. Den bygger på 

den vetenskapliga metodologin som används till att förenkla invecklade 

händelser på ett sätt som våra sinnen kan förstå. Positivismen använder 

verifierbarhetsprincipen som menar att något kan endast vara en 

vetenskaplig sanning om det är verifierbart. Denna princip användes för att 

dra en linje mellan sig och bland annat metafysiken samt spekulationer. 

Positivismen hade som mål att sammanföra alla vetenskaper så de alla var 

uppbyggda på samma vis. Idealt så ska teorier och hypoteser formuleras som 

matematiska formler. Den positivistiska forskningen kännetecknas även av 

reduktionismen som innebär att varje större problem reduceras till mindre 

delproblem som i sin tur kan studeras var för sig [11]. 

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutik handlar om att tolka information. Från början tolkades 

bibeltexter, men dess metoder har därefter även använts på icke-religiösa 

texter. Hermeneutiker försöker se helheten i ett problem, de menar att 

problemet i sin helhet inte är samma sak som summan av de delproblem det 

kan delas upp i. Istället för att försöka beskriva en teori med lagar framhävs 

vad som är speciellt i varje enskild tolkning och att många tolkningar kan 

vara upplysande [11]. 

2.1.3 Val av synsätt 

Då arbetet kommer baseras på teorier med vetenskaplig bakgrund och ett 

problem delas upp i mindre delproblem så kommer arbetets synsätt att vara 

positivistiskt. Hermenuetik kommer även används då tolkningar utförs på 

insamlad information. 
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2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

Inom forskning så är syftet att ta fram olika teorier som ska kunna ligga som 

kunskapsunderlag för hur verkligheten ser ut. Teorierna ska med andra ord 

ligga så nära verkligheten som möjligt. När teorier tas fram så baseras dessa 

på empiri. Empiri är ett samlingsnamn för information och data om det 

området som forskningen bedrivs inom. Uppgiften som forskare har är därav 

att bevisa relationen mellan empirin och teorin. Det finns tre olika 

tillvägagångsätt att relatera teorin till empirin: deduktion, induktion och 

abduktion [11]. 

2.2.1 Deduktion 

Ett deduktivt förhållningssätt bygger på principen att med hjälp av befintliga 

teorier dras slutsatser om en specifik händelse [12]. Bevisets gång följs med 

ett logiskt tänkande, utefter det dras en slutsats om orsak eller verkan. En 

hypotes tas fram ur den befintliga teorin, hypotesen ska sedan testas 

empiriskt i det enskilda fallet som studeras. [11].   

2.2.2 Induktion 

Det induktiva förhållningsättet bygger på att först görs en observation. 

Observationen görs utan att koppla undersökningen till en teori. Först efter 

insamlingen av empiri och information så skapas en teori om 

forskningsobjektet. Ett induktivt arbetssätt innebär att en hypotes skapas då 

forskaren ser ett mönster hos forskningsobjektet. Detta ska sedan bevisas 

och en generell teori tas fram. Det kan vara svårt att veta hur stor räckvidd 

teorin kommer ha samt hur generell den är, då empirin gäller för ett speciellt 

fall [11]. 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är ett arbetssätt som är en kombination av deduktion och 

induktion. Med ett induktivt synsätt tas en hypotes fram om ett 

forskningsobjekts mönster. Den framtagna hypotesen ska sedan testas, detta 

görs med hjälp utav deduktion. Hypotesen som har tagits fram ska 

appliceras på olika fall. På så sätt kan hypotesen eller teorin bli mer 

omfattande. Forskaren blir inte lika låst i sin studie, som om endast 

induktion eller deduktion används [11].   
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2.2.4 Val av angreppssätt  

Detta arbete kommer till stor del att genomföras med ett deduktivt 

angreppssätt. Detta eftersom befintliga teorier om planetväxlar och 

maskinelement nyttjas. Det framtagna konceptet kommer sedan jämföras 

mot en referensväxel, vilket kan ses som ett induktivt angreppssätt.  

2.3 Forskningsmetod  

Inom forskning finns det främst två olika metoder för att samla in data och 

bearbeta den. En kvalitativ metod innebär förståelse inom ett specifikt 

område uppnås med hjälp av tidigare erfarenhet inom området samt en viss 

mängd insamlad information. En kvantitativ metod innefattar mer fokus på 

insamling av en stor mängd data inom det område som slutsatserna ska dras 

[13-14].     

2.3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsmetod är en metod som används när förståelse för ett 

specifikt område ska uppnås. Det handlar om att samla information från 

olika håll för att kunna se ett sammanhang. Som forskare inom ett område så 

kan det handla om att utgå från sin tidigare kunskap och erfarenhet inom 

ämnet. Detta innebär att forskaren har ett objektivt utgångsläge. I en 

kvalitativ studie spelar även fördomar en central roll. Tanken är att analysera 

skillnaden mellan fördomar och faktabaserad information inom området. En 

kritisk aspekt är att samla reliabel data för området. Eftersom att resultatet 

baseras på forskarens kunskap och slutsatser inom ämnet, så möts oftast 

kvalitativa metoder av skepticism, jämfört med exempelvis kvantitativa 

tester där ett konkret resultat kan uppnås [13]. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden bygger på att alla fenomen har kvalité och egenskap 

som är säregen för just det fenomenet. Därav anses det vara svårt att mäta 

dessa fenomens egenskaper kvantitativt [14].  
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2.3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att mätningar eller någon form av test utförs. 

Själva utgångspunkten för en kvantitativ studie är att det som studeras har en 

form av prestation som kan mätas numeriskt [14]. För att sedan analysera 

mätvärdena och dra en slutsats. Den kvantitativa metoden uppfattas som 

något konkret, det vill säga att hur någonting uppför sig kan slås fast. Det 

uppfattas som en mer reliabel metod jämfört med den kvalitativa 

forskningsmetoden. Då den kvalitativa metodens resultatet baseras mer på 

en persons värderingar och kunskap om ämnet. Notera att detta kan vara ett 

stort problem, de flesta kan se ett kvantitativt resultat som en faktisk 

sanning. Men det behöver inte nödvändigtvis innefatta en större sanning 

jämfört med en kvalitativ studie. Om det är så att analysen av testdatan är 

felaktig eller om det inte finns tillräckligt med kunskap om den 

bakomliggande teorin samt erfarenhet av det som studeras, så kan slutsatsen 

vara felaktig [13]. 

2.3.3 Val av forskningsmetod 

Detta arbete kommer utföras med hjälp av en kvalitativ studie. Detta innebär 

att det inte kommer att samlas in stora mängder information via exempelvis 

laborationer och enkäter som ska analyseras. Det primära fokuset kommer 

istället att ligga på att dra nytta av tidigare känd kunskap inom det 

maskintekniska området för att generera koncept och ta fram konceptskisser 

på det koncept som via designprocessen anses vara det bästa.  

2.4 Datainsamling  

När data samlas in till ett forskningsarbete så kallas den för empirisk data. 

Syftet med empirin är att den ska kunna ge stöd för slutsatserna som 

forskaren kommer fram till. Dessa källor kan delas upp i tre olika kategorier. 

Primärkällor, sekundärkällor samt tertiärkällor [15]. 

2.4.1 Primärkälla 

Om data som samlas in av den som utför en undersökning anses den vara 

primär. Det innebär att man analyserar rådata som samlats in på egen hand. 

Exempel på primärdata är enkäter, intervjuer, observationer eller mätningar 

[12]. Med andra ord så samlas egen data som sedan kan analyseras, till 

skillnad från sekundärdata där informationen är hämtad av en annan person 

[15].   
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2.4.2 Sekundärkälla 

Sekundärdata är som tidigare nämnt insamlat av en annan part. Det kallas 

även för andrahandskällor. Exempel på andrahandskällor är rapporter, samt 

böcker, dessa ska vara baserade på primära källor [12]. Den stora fördelen 

med en sekundär källa är besparingen av tid. Är den sekundära källan bra så 

kan den också ge tips på hur man ska eller inte ska göra för att genomföra en 

lyckad undersökning. Den största nackdelen som sekundärdata kan ha är om 

den samlas in för tidsbesparing och inte för att den håller en hög kvalitet. 

Med andra ord så krävs det att den samlas in med ett kritiskt tänkande.   

2.4.3 Tertiärkälla 

Artiklar och böcker som baseras på sekundärdata kallas för tertiärkällor. De 

kan vara en sammanfattning av ett område där forskning bedrivs. Ofta kan 

källan vara förenklad för att den ska vara begriplig för människor som inte 

bedriver forskning inom ämnet. Därav så är det en källa som lämpas när en 

övergripande förståelse inom ett ämne önskas. Notera att den med andra ord 

ej lämpas som stöd för nya teorier och slutsatser [15].  

2.4.4 Val av källor 

I detta arbete kommer det inte samlas in data på egen hand, då arbetets 

huvudområde är konceptgenerering. Vilket innebär att slutsatserna kommer 

att baseras främst på sekundärdata samt tertiärdata i form av patent och 

artiklar. 

2.5 Sanningskriterier 

När information samlas in så ska den transformeras till olika modeller. Det 

finns två sätt att analysera data. Datan analyseras utifrån dess validitet och 

reliabilitet [12]. 
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2.5.1 Validitet 

Begreppet validitet innefattar att all data som samlas in ska vara relevant för 

det som testas. Det innebär att om exempelvis en laboration genomförs för 

att bekräfta någon form av ansats så ska inte data som ej kan stärka ansatsen 

samlas in. Det vill säga att det handlar om att det inte är relevant att samla in 

data om den ändå inte är viktig för studien. Arbetet ska vara utformat på ett 

sådant vis att resultat och slutsatser ger stöd till de tolkningar som görs [16].  

Validitet kan delas upp i inre- och yttre validitet. Den inre validiteten är hur 

pass bra den operationella mätningen stämmer överens med begreppet. Det 

innebär att om ett antal av något ska mätas, så kan det som mäts delas upp i 

olika stora kategorier beroende på vad den som mäter tycker är lämpligt. 

Därav kan olika personer mäta samma objekt i olika stor omfattning, vilket 

påverkar resultatet. Den yttre validiteten avser hur bra resultatet 

överensstämmer med sanningen [12]. 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur kritiskt informationen som samlas in granskas, i 

kombination med hur noggrant informationen samlas in. Om en laboration 

och dess resultat ska vara trovärdigt, så ska en annan person med samma 

utrustning kunna utföra försöket och få samma resultat. Det ska inte finnas 

någon risk för spridning. Ett sätt som kan användas för att testa om resultatet 

är reliabelt är att använda sig av test-retest metoden, då görs testet om efter 

en viss tidpunkt för att bekräfta att spridningen på resultatet är rimligt. Om  

en hög reliabilitet inte uppnås så påverkas validiteten negativt, men om en 

hög reliabilitet erhålls så behöver inte nödvändigtvis validiteten vara hög 

[16].  

2.5.3 Val av sanningskriterier 

För att uppnå en hög reliabilitet med avseende på den insamlade 

informationen i arbetet så kommer använda källor att granskas kritiskt 

samtidigt som flera källor som säger samma sak eftersträvas. Validitet med 

avseende på information innefattar en eftersträvan att undvika insamling av 

information som inte gynnar arbetet.  

För att verifiera konceptet konkurrenskraftighet så kommer det att jämföras 

med en konventionell planetväxel ur aspekterna kostnad, vikt och 

dimensioner. 
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2.6 Sammanfattning Metod 

Sammanfattningsvis så kommer arbetet att utföras enligt valda metoder, se 

figur 2.6.1.

 

Figur 2.6.1 - Sammanfattande tabell över valda metoder. 

 

  

• Positivism & hermenuetik Vetenskapligt 
förhållningssätt 

• Deduktion & induktion Vetenskapligt 
angreppsätt 

• Kvalitativ metod 
Forskningsmetod  

• Sekundär-& tertiärkälla 
Datainsamling 

• Reliabilitet & validitet 
Sanningskriterier 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs teori om de relevanta stegen i 

produktutvecklingsprocessen, kuggtransmissioner och kuggegenskaper samt 

relevanta maskinelement. Teorin används för att på bästa sätt kunna besvara 

undersökningsfrågan.  

3.1 Produktutveckling 

Produktutveckling används när en befintlig produkt ska förändras eller när 

en helt ny produkt ska tas fram. Denna utveckling upprepar ofta förbestämda 

steg som går från att definiera ett problem till att validera och utföra 

designen, se figur 3.1.1 [17]. 

 

 

Figur 3.1.1 - Produktutvecklingsprocessens åtta steg 
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Utför 
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designprocessen 
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Då arbetet som ska utföras går ut på att komma fram till koncept så kommer 

enbart de fyra första stegen i designprocessen att vara relevanta för detta 

arbete. Därför visas ingen teori för utvecklande av arkitektur, validering av 

design, utförande av design och iteration av designprocessen. Den 

designprocess som kommer användas under projektet kan ses i figur 3.1.2. 

Den börjar med kundönskemål och en definiering av projektet och slutar 

med 3D – modeller.  

 

 

Figur 3.1.2 – Produktutvecklingsprocessen för projektet.  

 

3.1.1 Definiering av problem 

När ett designprojekt går fel i ett tidigt stadie händer det ofta på ett av två 

olika vis. Det första är att en design görs utan att en komplett bild av 

problemet har skapats. Detta leder ofta till en lösning som kanske inte löser 

det givna problemet eller gör de på ett felaktigt sätt. Det andra sättet det kan 

gå fel på är om problemet inte är tillräckligt väldefinierat. Detta får som 

följd att designern inte vet var de ska börja, pressen att komma fram till 

resultat ökar och en framtvingad design som inte löser det givna problemet 

blir resultatet [17]. 
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•  Uppdragsbeskrivning 
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•  Definiera mål 
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•  Brainstorming 
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•  Första sållning av koncept 

•  Pugh - analys 
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•  Design för manuell montering 
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3.1.1.1 Definiera projektet 

Projektet definieras i fem steg: 

1.) Välj projekt. 

2.) Gör en skiss på konceptet. 

3.) Definiera och anpassa processen. 

4.) Identifiera ägare, kund och användare. 

5.) Skriv en uppdragsbeskrivning. 

Projektet startar med en idé till ett problem som ska lösas. Det första som 

ska göras är att namnge problemet, ända fram till att ett problem har blivit 

formulerat som "jag önskar att..." eller "jag tycker inte om när..." så är det 

svårt att börja med en designprocess. När problemet har fått ett namn är det 

bra att börja med en skiss då det är det enklaste sättet att få alla i projektet att 

förstå den grundläggande idén. Efter det så ska processen definieras och 

anpassas. Designprocessen måste anpassas efter eventuella 

tidsbegränsningar så det finns tid för både process och tillämpning av 

processens resultat. Besluta därför vilka delar av designprocessen som ska 

inkluderas i arbetet och vilka som kan uteslutas. För att få en ökad förståelse 

om vem designen är riktad mot och vilka som är involverade är det bra att 

identifiera ägare, kund och användare. Ägare av projektet är den som sätter 

mål och bestämmer över stora designbeslut, kunden är den som köper 

designen och användaren är den som använder designen i dess syfte. Det 

sista steget när projektet ska definieras är att skriva en uppdragsbeskrivning. 

Uppdragsbeskrivningen är en kortfattad beskrivning ur ägarens perspektiv 

av målen hos systemet som ska designas. På så vis kan det fastställas att 

ägarens behov finns med i den slutgiltiga designen [17]. 

3.1.2 Mätning av behov och målsättning 

I denna del av produktutvecklingen omvandlas de generella målen från 

kunden till specifika mätbara mål som produkten ska uppfylla.   
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3.1.2.1 Definiera mål  

När målen samlas in från kunden är det viktigt att de formuleras i form av 

vad produkten ska utföra, inte hur. På detta vis undviks eventuella 

begränsningar som den specifika formuleringen skulle medföra [18]. Denna 

omvandling sker genom att först sammanfatta kundens specifika önskemål 

till mer generella mål för produkten. Dessa generella mål görs sedan om till 

frågor. Om detta inte görs så är det inte säkert att den information som 

senare samlas in kommer vara av betydelse för arbetet. Därför formuleras 

målen om som kvantitativt mätbara frågor [17]. 

3.1.2.2 Analytisk hierarkiprocess 

Nästa steg är att väga de mål som produkten ska uppfylla. Vissa mål 

kommer att vara direkt motsägande mot varandra, vilket betyder att om ett 

blir uppfyllt så har det en direkt negativ inverkan på det andra målet. För att 

kunna utveckla en produkt som i så stor utsträckning som möjligt uppfyller 

kundens krav behöver de olika målen vägas mot varandra. Det är viktigt att 

denna vägning sker i detta tidiga skede eftersom det ännu inte finns några 

koncept som kan påverka designerns uppfattning om hur viktiga de olika 

målen är [17]. Denna vägning sker enklast genom den analytiska 

hierarkiprocessen utvecklad av Thomas L. Saaty. Saaty definierar en 

hierarki som en struktur med flera lager. I figur 3.1.3 visas ett exempel på en 

hierarki. Här befinner sig överst ett mål följt av ett lager med kriterier, de 

kan även kallas för objektiv. Längst ner finns alternativen. De är alternativ 

på lösningar som uppnår kriterier eller objektiv [19].  

 

 

Figur 3.1.3 – En hierarki med tre nivåer 
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De olika objektiven vägs mot varandra och tilldelas ett individuellt värde 

vilket kan ses i exemplet i tabell 3.1.1. Summan för värdet på alla kriterier 

ska bli ett. På samma vis som med kriterierna vägs de olika alternativen 

inom ett kriterium mot varandra. Värdet för varje alternativ multipliceras 

med det givna värdet för kriteriet, dessa värden för alternativen kallas för 

relativ prioritet [17]. Även här ska summan av värdet för alla alternativen 

under ett kriterium bli ett. När vägning av alternativen ska ske gäller det att 

rätt frågor ställs [19]. 

Vilket alternativ uppfyller objektivet bäst? Även känt som dominans.  

Hur mycket bättre än de andra alternativen är det? Även känt som intensitet.  

Sedan används det alternativ som genom resonemang har framkommit vara 

sämre som utgångspunkt och resterande alternativ multipliceras med en 

faktor baserat på vilken intensitet det överskrider utgångsalternativet [19]. 

  

Tabell 3.1.1 - Relativ prioritet för produktobjektiv 

1 Objektiv 1 Objektiv 2 Objektiv 3 

  0,3 0,5   

  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt.6 

2 0,2 0,8         

3     0,4 0,1 0,5   

4           1 

Uträkning 0,3*0,2 0,3*0,8 0,5*0,4 0,5*0,1 0,5*0,5 0,2*1 

Relativ 

prioritet 
0,06 0,24 0,2 0,05 0,25 0,2 

 

 

Det sista steget i den analytiska hierarkiprocessen sker när de olika 

alternativen har vägts mot varandra och den relativa prioriteten har 

beräknats. Det är då dags att sortera alternativen i stigande ordning baserat 

på deras relativa prioritet vilket kan ses i exemplet i tabell 3.1.2. En 

grundförståelse har nu etablerats genom att på ett analytiskt sett förstå och 

bryta ner problemet. Nästa steg blir att översätta produktobjektiven till 

tekniska krav med tillhörande mål på prestanda [17]. 
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Tabell 3.1.2 - Relativ prioritet och rankning av produktobjektiv 

Produktobjektiv 

Relativ 

prioritet Rank 

Alternativ 5 0,25 1 

Alternativ 2 0,24 2 

Alternativ 6 0,2 3 

Alternativ 3 0,2 4 

Alternativ 1 0,06 5 

Alternativ 4 0,05 6 

Total 1   

 

3.1.2.3 Kvalitetshuset 

Kvalitetshuset är en bra metod för att lyckas med kundcentrerad planering. 

Figur 3.1.4 visar hur ett kvalitetshus kan se ut. Kundönskemål fylls i till 

vänster i kvalitetshuset. Kundens värdering av de olika önskemålen fylls i 

viktningskolumnen. Detta görs för att fokusera på de saker som kunden 

värdesätter mest [20].  

I sambandsmatrisen mellan produktegenskaper och kundönskemål så ska 

relationen mellan dessa synas. Ett exempel är att ha en bock om en 

produktegenskap och ett kundönskemål har ett starkt samband. Medans ett 

kryss visar att de saknar direkt relation till varandra.  

I målvärden ska ett specifikt mål för varje produktegenskap fyllas i. 

Exempel för en produktegenskap kan vara att produkten ska vara lätt. 

Målvärdet blir då en maximal tillåten vikt.   

I sambandsmatrisen som befinner sig längs upp i kvalitethuset, så ska 

relationen mellan de olika produktegenskaperna fyllas i. Två 

produktegenskaper kan påverka varandra på ett positivt eller ett negativt sätt.   

Konkurrensjämförelsen visar på en skala hur varje konkurrent i förhållande 

till sin egna produkt uppfyller de olika kundönskemålen. Om en konkurrent 

presterar avsevärt bättre på ett önskemål som kunden värdesätter, så bör en 

förbättring ske [20].  

Den tekniska konkurrensjämförelsen bygger på samma princip, här 

undersöktes de olika produktegenskaperna istället.   
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Figur 3.1.4 - Begrepp i kvalitetshus. 

 

3.1.3 Utforskning av designutrymmet  

De allra vanligaste fallgroparna för designteam är en bristande vilja att 

utforska designutrymmet, vilket enklast undviks genom att dedikera en 

majoritet av tiden för utforskning.  

 

3.1.3.1 Utforskning av koncept  

Det första steget vid utforskningen är att hitta koncept som är relevanta till 

det problem som ska lösas. Det systematiska tillvägagångssättet för 

utforskningsprocessen börjar med att problemet klargörs och funktionerna 

bryts ned. Detta följs av brainstorming, där de genererade idéerna 

organiseras som konceptfragment. Till slut sker en rensning och expandering 

av givna konceptfragment [17]. Brainstormingen är endast kostsam om den 

ej ges tillräckligt med tid och uppmärksamhet, därför är det viktigt att låta 

utforskningen av koncept ta den tid det behöver [18]. Annars finns det en 

risk att nya idéer kommer fram senare i designprocessen och designteamet 

tvingas ta flera steg bakåt i designprocessen. För att säkerställa att detta görs 

kan följande definition av ett koncept användas:   

Ett koncept är en idé som har utvecklats tillräckligt för att de fysiska 

principer som styr dess beteende kan undersökas [21].   

Först när alla koncept uppfyller definitionen kan de anses vara färdiga.  
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 3.1.3.1.1 Klargör problemet och bryt ned funktionerna 

Utan förståelse för problemet kan inte kreativa lösningar produceras. Det är 

därför viktigt att utgå från en kravspecifik design. De primära funktionerna 

hos produkten definierar det centrala designproblemet. När lösningar för 

dessa problem tas fram ska även övriga krav uppfyllas, men de övriga 

kraven är inte utgångspunkten. Designteamet måste särskilja på krav som 

specificerar huvudsakliga förmågor och de som specificerar restriktioner. 

Systemet måste uppfylla de huvudsakliga förmågorna för att lyckas med 

uppdraget. Restriktionerna är krav på hur systemet ska uppfylla de 

huvudsakliga förmågorna. Kort sagt så ska designteamet särskilja på vad 

systemet måste göra och hur det måste göra det. Detta görs bäst genom att 

de huvudsakliga förmågorna ses ur ett perspektiv med fokus på beteende. 

Förmågorna analyseras i detalj och omformuleras i en abstrakt form, till 

exempel som "accepterar energi" eller "omvandlar lagrad energi till 

rörelseenergi". Denna abstrakta formulering hjälper till att bredda 

omfattningen av problemet vilket i sin tur ger fler lösningar. Nästa steg är att 

isolera de viktigaste detaljerna. Alla projekt är begränsade på den tid som får 

läggas på innovativa och utforskande lösningar, därför är det viktigt att den 

tiden fokuseras på de områden med störst utvecklingspotential som 

samtidigt är viktiga för kunden. Det är en svår balansgång mellan de tidigare 

nämnda fallgroparna och att samtidigt förstå tidsbegränsningen och utnyttja 

den till fullo [17]. 

  

3.1.3.1.2 Brainstorming 

Ett konceptfragment är en idé som kan användas för att uppfylla ett 

funktionskrav. Det behöver inte nödvändigtvis vara billigt, kompatibelt med 

andra funktionskrav eller konceptfragment, eller ens praktiskt. Det är helt 

enkelt en lösning på en del av problemet [21]. Vid brainstorming får inte 

några fel eller brister i föreslagna idéer tas upp förrän brainstormingen är 

slutförd. På detta vis kan man se till att kreativiteten inte hämmas, då det är 

kreativa och inte realistiska lösningar som eftertraktas [17]. 

Dokumenteringen av brainstormingen är väldigt viktig för det fortsatta 

arbetet då idén bakom ett koncept lätt kan glömmas bort om det endast ges 

ett namn. Därför är det viktigt att dokumentera alla koncept med namn och 

enkla skisser [21]. Skisser har även fördelen att de förmedlar en idé till de 

andra medlemmarna av brainstormingen på ett enkelt sätt som lätt leder till 

nya idéer. Om brainstormingen inte ger nya idéer eller om gruppen känner 

att de fokuserar för mycket på en lösning kan det vara bra att istället kolla på 

hur liknande problem löses. Detta görs enklast genom att bryta ner 

problemet till något simpelt så som "en axiell kraft" eller "något som 

fixeras". Det kan vara i mindre eller större skala än det givna problemet så 

länge det ger inspiration till nya konceptidéer [18]. 
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3.1.3.1.3 Optimering av designval  

Den lista som arbetades fram under brainstormingen med konceptfragment 

kan vara svårtolkad och det blir svårt att se sammanhang. Därför är det 

fördelaktigt att organisera dessa till ett mer lättläst format. En variant är att 

lista konceptfragmenten i en trädstruktur se figur 3.1.5. Detta 

klassifikationsträd börjar med olika kategorier som succesivt förgrenar sig 

till lösningar som i sin tur kan förgrena sig vidare [17]. 

  

Figur 3.1.5 - Exempel på klassifikationsträd  

 

3.1.3.1.4 Rensa och expandera 

Fördelen med klassifikationsträdet är att det går att se om det behöver 

expanderas eller rensas på sina "grenar". Om det bara är angivet ett enstaka 

alternativ under någon kategori kan det vara bra att utöka den delen. 

Samtidigt är det dags att börja rensa i trädet, det är till exempel inte ofta 

explosioner kan användas så det kan komma att rensas bort. Fördelen med 

att ha det kvar så här långt är att det blir tydligt om denna kategori kunde ge 

något praktiskt användbart. Om det hade förkastats tidigare så kunde även 

eventuella idéer som det förde med sig ha gått förlorade [17]. 

 

  

T
il

lf
ö
r 

en
er

g
i 

Kemisk 

Explosion 

Intern förbränning 

Elektrisk 

Elektrisk motor 

Solceller 

Batteri 

Mekanisk Fysiskt arbete 



   

 

21 

Andersson, Dahlman & Svensson 

3.1.4 Optimera designvalen 

Ett flertal designval har gjorts i designprocessen hittills, till exempel 

rensningen och expanderingen av klassifikationsträdet. Det har nu blivit tid 

att välja ett designkoncept som den resterande tiden av designprojektet ska 

fokuseras på. Den vanligaste tekniken för att välja ett koncept är Pugh-

analysen [17]. Stegen som följs i en Pugh-analys listas nedan: 

1. Identifiera de alternativa designkoncepten. 

2. Identifiera relevanta egenskaper för produkten. 

3. Gör en första sållning av koncepten. 

4. Betygsätt alla koncept utefter de relevanta egenskaperna. 

5. Utför vägning av egenskaper. 

6. Ranka koncepten baserat på betyg. 

7. Välj ett koncept. 

I det första steget av Pugh-analysen identifieras koncepten från tidigare steg 

i designprocessen. Därefter identifieras alla de egenskaper som är viktiga för 

att produkten ska uppfylla sitt syfte. En egenskap kan elimineras om det inte 

blir någon skillnad på designalternativen med syfte på egenskapen. Eller om 

designalternativen skiljer sig på samma sätt för denna egenskap som för en 

annan. Alltså kan en egenskap elimineras om den inte är relevant eller om 

den är överflödig [17].  

Vid den första sållningen av koncept så tas de koncept bort för vilka det är 

uppenbart att de inte kommer vara relevanta eller realistiska produkter. 

Denna sållning kan göras genom att utnämna ett koncept som 

referenskoncept. Alla andra koncept jämförs sedan mot referenskonceptet 

och hur väl det uppnår de önskade egenskaperna. Om ett koncept uppnår en 

egenskap på samma nivå som referenskonceptet kan det ges värdet noll, är 

det bättre så anges det med ett (+) och sämre med ett (-). Referenskonceptet 

ges värdet noll i alla egenskaper. Denna sållning visar tydligt vilka koncept 

som är värda att lägga ner mer tid på och vilka som bör lämnas där och då 

[17]. 
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För att kunna jämföra koncepten på ett noggrannare vis behövs ett större 

mätintervall än sämre till bättre som användes tidigare. Därför ges nu 

referenskonceptet värdet 3 på varje egenskap. Resterande koncept betygsätts 

på en femgradig skala (1-5) utifrån hur de jämfört med referenskonceptet 

uppnår en given egenskap. För att nå en ännu högre noggrannhet kommer 

även den relativa prioriteten från tabell 3.1.2 att användas som vikt för de 

olika egenskaperna. Det näst sista steget i Pugh-analysen går ut på att ranka 

koncepten utefter deras totala betyg. Det totala betyget ges genom att 

summera varje enskilt betyg för egenskaperna hos ett koncept som har 

multiplicerats med de olika vikterna som egenskaperna nu har blivit givna. 

Det koncept som får högst totala betyg är det koncept som bör väljas. En 

diskussion kan föras om huruvida de givna vikterna för egenskaperna 

stämmer överens med hur designteamet ser problemet [17]. 

3.1.5 Validering 

Det sista steget i designprocessen handlar om att förbättra konceptet ur 

monteringssynpunkt, framtagning av 3D-modeller och slutgiltig optimering. 

3.1.5.1 Optimering 

Den slutgiltiga optimeringen handlar om att ta det valda konceptet och 

färdigställa det till en komplett lösning. För att uppnå en fungerande produkt 

kommer vissa kompromisser vara nödvändiga [17]. Det betyder att inte alla 

produktobjektiv kan mötas till fullo utan några behöver prioriteras över de 

andra. Därför kan det vara fördelaktigt att gå tillbaka till kvalitetshuset för 

att se vilka produktobjektiv som skall prioriteras och på så vis få en produkt 

som tillmötesgår kundens önskningar i så stor utsträckning som möjligt. 

 

3.1.5.2 Design för manuell montering  

Även om det finns en lösning för varje komponent som behövs i konceptet 

så är det inte säkert att det är den bästa lösningen. Det finns ett flertal 

aspekter som är viktiga att gå igenom för varje komponent för att säkerställa 

att de underlättar så mycket som möjligt i monteringen [18]. Komponenter 

som riktar in sig själva är fördelaktiga vid montering, ju mindre precision 

som krävs vid monteringen desto lägre kan monteringstiden bli. Varje 

dimension som en komponent behöver riktas in i har en negativ effekt på 

monteringstiden. Om en komponent kräver ett verktyg för att monteras så tar 

det ofta längre tid, därför är det fördelaktigt för monteringen att välja simpla 

komponenter som monteras i en rörelse så som styrpinnar istället för 

skruvar. Det sista som är viktigt att ha i åtanke vid montering är att 

komponenterna skall helst låsas fast direkt när de har blivit monterade. Detta 

minskar risken att de hamnar fel, skadar eller flyttar andra komponenter. 
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Det kanske inte är möjligt att uppnå alla förbättringar som nämndes ovan för 

varje komponent, men är designteamet medvetna om dem och försöker 

applicera dem så kan det slutgiltiga resultatet skilja sig stort från konceptet 

som tidigare valdes [18].  

Om monteringen kommer att ske manuellt så kan designen optimeras genom 

att titta på två ytterligare punkter för varje enskild komponent. Dels om en 

komponent kan elimineras helt eller kombineras med en annan komponent 

till en gemensam del. Samt att uppskatta tiden som krävs från att greppa en 

komponent tills att den är monterad. Uppskattningen av tider samt antalet av 

varje komponent sätts in i en tabell för att åskådliggöras den totala 

monteringstiden [22]. Jämförs sedan samtliga monteringsmoment så kan en 

bedömning göras för att se om det är några komponenter som kräver en 

större andel tid än de övriga och om tiderna för monteringsmomenten kan 

reduceras.   

För att optimera den manuella monteringen av en produkt eller ett koncept 

så finns det punkter att gå igenom för att förbättra designen. Gå igenom 

designen och se om det är möjligt att minimera antalet av varje komponent 

och om det går att använda exempelvis en typ av skruv istället för flera 

olika. Försöka att eliminera så mycket manuella justeringar som möjligt då 

de ofta är tidskrävande. Ersätt istället justeringarna med exempelvis 

styrpinnar, alternativt konstruera om komponenter så de justeras in av sig 

självt mot ytan de placeras på. Designa komponenter som inte kan monteras 

på fel sätt genom att exempelvis göra dem osymmetriska. Vidare för att 

underlätta monteringen så kan montörens arbete underlättas genom att se till 

att alla komponenter finns i närheten samt att försöka se till att montören 

inte behöver omlokalisera sig mer än nödvändigt för att spara tid [22]. 

 

 

3.1.5.3 Implementering (3D-modellering) 

Det sista steget i produktutvecklingsprocessen innebär en slutgiltig 3D–

modell av konceptet efter optimeringen. I modellen skall 

alla komponenter sammanställas så som det är tänkt att de ska vara när 

monteringen är genomförd. Det är även bra att visa sammanställningen i en 

exploderad vy [21]. Denna sammanställningsritning behöver vara av 

sådan noggrannhet att det framgår hur tillverkning samt montering är tänkt 

att genomföras. Monteringen blir ofta tydligast genom den exploderade 

vyn.  
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3.2 Maskinelement 

Samtliga koncept innehåller olika typer av maskinelement. I denna del finns 

teori om samtliga maskinelement som är gemensamma för koncepten samt 

de konceptspecifika maskinelementen.  

3.2.1 Lager 

I konstruktioner med roterande axlar så krävs det någon form av lager för att 

ge axeln stöd samt låta den rotera. Till växellådor så är det lika viktigt att 

välja rätt lager som övrig konstruktion av växeln. Faktum är att det 

förekommer mer haveri av lager än av kugghjul i växellådor. Det finns två 

olika typer av lager, glidlager samt rullningslager. Rullningslager innefattar 

både kullager och rullager [23]. Generellt så klarar ett kullager högre 

rotationshastigheter, medan rullager klarar en högre radiell last [24]. 

Viktiga egenskaper för ett lager är små energiförluster och lågt slitage. 

Samtidigt som det ska ta stor last och tillåta hög rotationshastighet [23]. 

Principen för ett rullningslager består av fyra olika komponenter: [25] 

 Ytterring som är i kontakt med huset. 

 Hållare som skiljer, håller och fördelar rullkropparna. 

 Rullkroppar som är antingen kulor eller rullar. 

 Innerring som är i kontakt med axeln.  

  



   

 

25 

Andersson, Dahlman & Svensson 

3.2.1.1 Nållager 

Ett nållager är en form av rullager där rullarnas längd i förhållande till deras 

diameter är fyra eller större. Denna typ av lager lämpas därav då det behövs 

ett lager som ej kräver ett stort radiellt utrymme.  För att minska behovet av 

radiellt utrymme så är det inte ovanligt att nållager saknar inner, ytterring 

eller båda delar. I lager som saknar innerring så rullar rullarna direkt mot 

axeln, se figur 3.2.1. Vilket innebär att axeln som lagret monteras på måste 

uppfylla rekommenderade krav på hårdhet och på ytfinhet. Ett nållager kan 

ta upp relativt stora radiella krafter men är känsliga för felorientering [23-

25]. 

 

 

Figur 3.2.1 - Nållager [26] 

3.2.1.2 Koniskt rullager 

Koniska rullager är en variant av rullager då lagerbanorna vinklas, se figur 

3.2.2. Detta medför att lagret klarar av både radiella- samt axiella krafter. 

Koniska rullager kräver en axiell kraft för att fungera då de annars skulle 

falla isär. Ett koniskt rullager klarar under denna förutsättning en stor radiell 

belastning [23,25]. 

 

 

Figur 3.2.2 - Koniskt rullager [26] 
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3.2.1.3 Axialkullager 

Ett axialkullager är ett kullager som tar upp krafter i axiell riktning. De är 

inte konstruerade för att ta upp någon radiell kraft. Konstruktionen är lika 

som för radiallager bortsett från att den yttre- och inre rullbanan roteras 

nittio grader så att lagret tar krafter axiellt istället för radiellt. I figur 3.2.3 

visas ett enradigt axialkullager. Enradiga axialkullager tar endast upp axiella 

krafter i en riktning. Axialkullager som tar upp axiella krafter i båda 

riktningarna kallas för tvåradigt axialkullager [23].  

 

 

Figur 3.2.3 - Axialkullager [26] 

3.2.1.4 Livslängd lager 

För att erhålla ett rullningslagers livslängd så kan följande formel användas: 

 𝐿 = (𝐶/𝑃)𝑝                                                      Ekvation.(1) 

L är livslängd i antal miljoner rotationsvarv 

C är det dynamiska bärighetstalet i Newton 

P är ekvivalent lagerlast i Newton 

p är 3 vid beräkning av kullager och 10/3 vid beräkning av rullager.  

Notera att den beräknade livslängden försämras drastiskt om lagret används i 

en arbetsmiljö som utsätter lagret för vatten, höga temperaturer, och andra 

föroreningar. Ett lager lever längre om det är verksamt i en ren miljö med 

god smörjning. Om lagret sköts enligt rekommendation så finns det en gräns 

för hur länge lagret kommer att vara brukbart. Detta beror på 

kontaktutmattning. Kontaktutmattningen beror på pitting som innebär att 

delar av rullkroppar och lagerbanor bryts ner [23,25,27]. 

3.2.1.5 Rotationshastighet och friktion 

Ett rullningslager har en låg friktion, har lagret en för hög friktion så 

kommer värme utvecklas. Olika komponenter utvecklar friktionen, allt från 

friktion mellan rullkropp och hållare till friktion i tätningar.                 
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Friktion i lager uppkommer av både rotationshastighet och lasten [25]. En 

förhöjd temperatur ger lagret en rad konsekvenser: 

 Smörjmedlets viskositet försämras när temperaturen ökar. 

 Lager som har en hållare bestående av plast riskerar att försvagas. 

 Materialet kan bli mjukt och hållfastheten kan försämras. 

 Kontaktkrafterna mellan axel och innerring kan öka om temperaturen 

ökar då spelet påverkas.   

Tillverkare av lager ger ofta anvisningar om hur friktionsförluster kan 

beräknas. Vilket möjliggör en rotationshastighet utan att riskera haveri på 

grund av friktionsvärme. Utsätts ett lager för extrema rotationshastigheter så 

är inte beräkningarna lika givna. Om hastigheterna är tillräckligt höga så 

spelar centrifugalkraften en roll på rullkropparna. Då kan keramiska 

rullkroppar vara en lösning då de är hårdare och har lägre vikt jämfört med 

rullkroppar av stål [25].  

3.2.3 Gängor 

Gängor är huvudkomponenten i skruvförband där en mutter och skruv oftast 

används för att hålla samman en konstruktion. Gängan består bland annat av 

gängprofil, stigning, inner- och ytterdiameter. Gängan kan göras invändig 

som till en mutter eller utvändig som till en skruv. Om inskruvningen sker 

medurs är det högergänga och i motsatt fall med inskruvning moturs blir det 

vänstergänga, högergänga är vanligast förekommande av de två. Stigningen 

beskriver den axiella förflyttningen per gängvarv och mäts då i millimeter. 

Den kan även beskrivas av antalet stigningar per längdenhet och mäts då i 

tum. Skruvarna är specificerade efter ytterdiameter samt stigning [23]. 

 

3.2.4 Fjädrar 

Fjädrar är maskinelement bestående av ett elastiskt material som gång på 

gång kan absorbera och lagra energi som sedan släpps ut. Detta medför ofta 

att fjädern måste kunna deformeras många gånger utan att den ursprungliga 

formen förändras. Fjädrar kan klassificeras på många olika vis. De kan 

klassificeras baserat på deras form eller utefter material och belastningstyp. 

Det vanligaste materialet är ett speciellt fjäderstål framtaget med önskade 

egenskaper. En fjäder är konstruerad för att omvandla kraft till deformation. 

För de flesta metallfjädrar så är detta ett nästintill linjärt samband, men för 

vissa andra material så som gummi stämmer det sämre på grund av stor 

materialdeformation eller att materialegenskaperna inte är desamma i hela 

fjädern [25]. 
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3.2.4.1 Skruvfjädrar och snäckfjädrar 

Skruvfjädrar består oftast av en rund stång som har formats till en spiralform 

likt en skruv, se figur 3.2.4. De flesta skruvfjädrar utsätts för tryck. Detta 

medför en risk för överbelastning där fjädervarven kommer i kontakt med 

varandra, vilket bör undvikas. Skruvfjädrar kan även utformas med olika 

stigningar på de olika varven. Detta medför att fjädern inte längre uppför sig 

linjärt och styvheten ökar ju mer den deformeras. En ovanlig variant är att 

tråden inte är cirkulär utan äggformad eller rektangulär vilket ger en starkare 

fjäder. Det är även möjligt att utforma fjädern koniskt. Även detta ger en 

fjäder som blir styvare vid större deformation [25]. En snäckfjäder har även 

den en spiralform, men storleken på spiralen ökar konstant samtidigt som 

snäckfjädern saknar höjdförskjutning likt skruvfjädern, se figur 3.2.4. 

 

 Figur 3.2.4 - Skruvfjäder till vänster och snäckfjäder till höger. 

3.2.4.2 Fjäderbrickor 

 Fjäderbrickor består av en cirkulär konisk platta med ett genomgående hål 

som klarar av en stor kraft i en liten volym. Genom att stapla fjäderbrickor 

på varandra kan de enskilda deformationerna adderas till en total 

deformation. Fjäderbrickornas deformation är inte linjär. För varje formation 

som fjäderbrickorna kan formeras se figur 3.2.5 så finns det olika 

fjäderkaraktärer [25]. 

 

Figur 3.2.5 - Fjäderbrickor i olika kombinationer 
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3.2.4.3 Membranfjädrar 

Membranfjäder även kallad solfjäder, är vanligt förekommande i 

tryckplattor i kopplingar till personbilar. Membranfjädern är en variant av 

fjäderbricka med en hel ytterring samt "solstrålar" in mot mitten, se figur 

3.2.6. 

 

Figur 3.2.6 - Membranfjäder 

3.2.5 Hydrauliska system 

Hydraulik är energiöverföring med hjälp av en vätska. Används en vätskas 

tryckenergi så kallas det hydrostatik. Medans hydrodynamik innebär att 

vätskans rörelseenergi utnyttjas.  

Den hydraulik som används mest är hydrostatik. Fördelaktiga egenskaper 

för hydrostatik är [23]: 

 Användbart i extrema temperaturen.  

 Möjligt med stor acceleration och retardation samt kompakt konstruktion 

tack vare hög energitäthet. 

 Möjligt att bygga system som klarar kortvarig överbelastning. 

 Moment och kraft under små tidskonstanter tack vare hög styvhet. 
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Hydraulvätskan förvaras i en hydraultank och tanken har följande uppgifter. 

Den ska rymma cirka 2-3 gånger det volymflödet som pumpen presterar i 

liter per minut. Hydraultanken ska avskilja vatten som uppkommer på grund 

av kondens från hydraulvätskan. Vattnet kan orsaka korrosionsangrepp i 

tanken vilket ej är önskvärt. Tanken ska avskilja hydraulvätskan från övriga 

föroreningar då dessa belastar övriga filter i systemet. Tanken bör ha en 

utformning som möjliggör separation av eventuell luft från hydraulvätskan. 

Hydraultanken bör även kyla vätskan i vissa fall då värme genererats på 

grund av tryck [23].  

Principen för hydrostatiska system bygger på att en hydraulpump drivs av en 

motor. Hydraulpumpen trycksätter hydraulvätskan till ett givet tryck 

beroende på mothållet som kan bestå av en hydraulkolv eller en 

hydraulmotor. Trycket och riktning styrs via ventiler. Vilket innebär att en 

rörelse av en kolv kan erhållas om trycket regleras. Vidare så kan kolven 

tryckas tillbaka om ventiler styr vätskan via en annan ledning och trycksätter 

den andra sidan av kolven. 

Vanliga medium som används inom hydrodynamik är oljor, vatten, men vid 

hydrostatik är även fett, silikon och lim möjliga att använda. 

Kraften som kan erhållas med en kolv beror av trycket som pumpen 

genererar samt arean för kolven. En kolv som har oljetillförsel från ett hål 

kallas för enkelverkande hydraulcylinder [23]. Ekvation (2) visar hur 

kolvkraften för en enkelverkande cylinder beräknas.  

 𝐹 = 𝑝 ∗ 𝐴 ∗ ᶯ𝑚𝑒𝑘                                                       Ekvation.(2) 

F är kolvkraften i Newton 

P är vätsketryck i Pascal 

ηmek   är mekanisk verkningsgrad i procent 

A är kolvarea i m
2 

  



   

 

31 

Andersson, Dahlman & Svensson 

3.3 Kuggtransmissioner 

Det finns många varianter på kuggtransmissioner där alla har det 

gemensamma syftet att ändra utväxlingen. Det finns transmissioner med flera 

kugghjulskombinationer exempelvis utvändig-och invändig rakkugg med 

parallella- och koaxiella axlar. En annan variant är enkla växlar med endast 

en utväxling, exempelvis hypoidväxel, differentialväxel och planetväxel. I en 

planetväxel kombineras koaxiella axlar med parallella axlar samt invändiga 

och utvändiga kuggar. Notera att en automatväxellåda utnyttjar flera 

kugghjulskombinationer, medans en navreduktion använder enbart en 

förbestämd kugghjulskombination. Allmänt för kuggtransmissioner gäller att 

utväxlingen är beroende av vinkelhastigheten för ingående respektive 

utgående axel [23]. 

 𝑈 =  
𝜔𝑖𝑛 

𝜔𝑢𝑡 
                                                                                                     Ekvation.(3) 

U är utväxlingen 

𝜔𝑖𝑛  är vinkelhastigheten för ingående axel i rad/s 

𝜔𝑢𝑡  är vinkelhastigheten för utgående axel i rad/s 

3.3.1 Planetväxlar 

Planetväxeln är en växel som lämpas om man är ute efter en kompakt växel. 

Den består av ett ringhjul, ett solhjul samt ett antal planethjul, se figur 3.3.1 

Fördelen med en planetväxel är att man har generellt mer kuggar i ingrepp 

tack vare utformningen av växeln. Planethjulen sitter på en gemensam 

planethållare och principen bygger på att man tack vare olika kuggantal på 

ringhjulet, planethjulen och solhjulet kan få ut olika rotationshastigheter. 

Detta åstadkommer man genom att låsa någon av axlarna. Då ringhjulet, 

planetbäraren samt solhjulet har en koncentrisk relation så överförs 

vridmomentet axiellt [28].  

För att kunna jämföra olika kuggtransmissioners prestanda så beräknas 

växelns momentöverföringskapacitet vilken beskriver relationen mellan 

maximalt tillåtet vridmoment och växelns vikt. 

𝑀𝑘 =  
𝑇𝑚𝑎𝑥 

𝑚 
                                                            Ekvation.(4) 

Mk är momentöverföringskapacitet i Nm/kg 

Tmax är vridmoment i Nm 

m är massan i kg 
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Som tidigare nämnts kan en planetväxel överföra ett stort moment i 

förhållande till växelns storlek. Anledningen till detta är att man har ett 

flertal planethjul. Då varje planet är i ingrepp med sol- och ringhjul så 

erhålls ett större antal kuggar i ingrepp. När vridmomentet fördelas på fler 

kuggar så kommer kraften i tänderna att minska och 

lastöverföringskapaciteten ökar [28].  

En enkel planetväxel kan generera tre olika utväxlingar beroende på hur 

effekten förs igenom planetväxeln. Det som avgör utväxlingen är vilka 

komponenter som regleras. Möjligheterna för reglering är begränsade till 

vilken axel som är ingående, vilken axel som är utgående samt vilken axel 

som är låst, se figur 3.3.1. Ett exempel är att effekten ges in på solhjulet, 

effekten tas ut på planetbäraraxeln samt att ringhjulet hålls låst. Detta fall 

ger en reduktionsväxel med högre vridmoment och lägre hastighet på 

utgående axel. 

 

 

Figur 3.3.1 - Komponenter i en planetväxel [25]. 

 

3.3.2 Evolventprofil 

Vid tillverkning av kugghjul finns ett flertal tillvägagångsätt att utforma dem 

och det vanligaste är raka kuggar med evolventprofil se figur 3.3.2.  
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Figur 3.3.2 - Evolventkurvan. [2]  

Evolventprofilen är en beprövad och väl fungerande utformning på kuggar 

eftersom den medför rullning och gnidning i ingreppet. Profilen ges av 

ändpositionen till en linje som är tangentiell mot bascirkeln [2]. Två stycken 

motstående evolventer utgör grunden för en kuggtand, sedan justeras 

dedendummåttet för frigång vid ingrepp, se figur 3.3.3. Parametrar som styr 

avståndet mellan evolventerna (kuggtjockleken) är radien för 

delningscirkeln, radien för grundcirkeln samt vinklar för interferenspunkter 

utmed den tangent som genererat evolventen, se figur 3.3.4. 

Evolventprofilen är även fördelaktig på grund av att den är lätt att generera 

genom hyvling enligt MAAG-metoden eller genom skruvfräsning med en 

Hobb [25]. Beskrivning av symboler visas i tabell 3.3.1. 

 

 

Figur 3.3.3 Två motstående evolventer genererar en kuggtand [25]. 
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Verktygssystemet för framställning av kugghjul med evolventprofil är 

uppbyggt efter ett speciellt modulsystem för att minska antalet verktyg och 

möjliga kuggprofiler. För att två kugghjul skall kunna gå i ingrepp med 

varandra så krävs det att de har samma modul. Modulen kan beskrivas som 

sambandet mellan kugghjulets rullcirkel och antal tänder [29]. 

 𝑚 =  
𝑑𝑟 

𝑧
                                                    Ekvation.(5)           

m är modulen mätt i mm 

𝑑𝑟  är rulldiametern i mm 

Z är antalet kuggtänder       
 

Profilförskjutning är ett sätt att justera tandtjockleken genom att förflytta 

referensprofilen från eller mot kugghjulet vid tillverkning. Profilförskjutning 

anges som avståndet mellan delningsplanet för referensprofilen och 

delningscirkeln för kugghjulet som genereras [30]. 

 

 

Figur 3.3.4 - Profilförskjutning vid kuggenerering [30]. 
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3.2.3 Utvändig rakkuggväxel 

Utvändig rakkuggväxel kallas de uppsättningar då man har två utvändiga 

kugghjul i kontakt med varandra. Här skiljer man på drivande och drivet 

hjul. Det drivande hjulet kallas ofta för pinjong eller drev och är av mindre 

storlek i en reduktionsväxel. Utväxlingen som ges av uppsättningen kan 

beskrivas som relationen mellan kugghjulens tandantal, vridmoment eller 

rotationshastighet [29]. 

För att generera ett helt kugghjul så spelar fler parametrar roll, dessa är 

viktiga för kuggens egenskaper, se figur 3.3.5 [25]. Beskrivning av symboler 

visas i tabell 3.3.1. 

 

Figur 3.3.5 Terminologi och geometri för kugghjul [25].  
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Tabell 3.3.1 Förklarande av beteckningar för figur 3.3.3 & 3.3.5. 

Symbol: Förklaring: Enhet: 

rr Radie för delningscirkeln [mm] 

sr Kuggtandens tjocklek [mm] 

sb Kuggtandens tjocklek vid grundcirkeln [mm] 

rb Radien för grundcirkeln [mm] 

θ Vinkeln mellan två punkter på evolventen, 

skärande i grundcirkeln och 

delningscirkeln 

[°] 

αr Vinkeln mellan två punkter utmed den 

tangent som genererar evolventen, 

skärande i grundcirkeln och 

delningscirkeln 

[°] 

p Pitch (delning) [mm] 

ha Kuggtandens höjd (addendum) [mm] 

hf Kuggtandens djup (dedendum) [mm] 

ra Radie för toppcirkeln [mm] 

r Radie för delningscirkeln [mm] 

re Radie för evolventfotcirkeln [mm] 

rb Radie för grundcirkeln [mm] 

rf Radie för bottencirkeln [mm] 

 

De vanligaste skadorna på rakkuggar är utmattning förekommande i 

kontaktytan eller tandroten. Skador som kan uppstå där är pittingskador 

respektive böjutmattning resulterande i sprickbildning, se figur 3.3.6 [29]. 

En annan skada på utvändiga kugghjul kan vara att hjulet spricker mellan 

kuggtandroten och innerdiametern, respektive kuggtoppen och 

ytterdiametern för invändiga kuggar. Minsta möjliga godstjocklek bör därför 

vara 120 procent av kuggtandens höjd [31]. Vid haveri beroende på dessa 

skador är lasten av stor betydelse, risken för haveri minskar då kraften är 

välkänd. Något som kan göra lasten svårare att identifiera hos planethjul i 

planetväxlar är lastfördelningsfaktorn Kγ . 
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Figur 3.3.6. Spänningsfördelning för kuggtand i ingrepp [29]. 

3.3.3 Invändig rakkuggväxel 

En invändig rakkuggväxel består av en invändig kuggkrans och ett utvändigt 

kugghjul som är placerade så att be bådas centrum är placerade innanför 

kuggingreppet. Utformningen för en invändig kuggkrans är motsvarande 

materialet utanför ett utvändigt kugghjul med samma kuggantal, se figur 

3.3.7. Tillverkning av invändiga rakkuggar kan ske genom hyvling som 

gröper fram kuggprofilen enligt Fellowsmetoden [25,29]. 

 

Figur 3.3.7 Invändig kuggkrans genererad av utvändigt kugghjul [29]. 
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3.3.4 Koniska kugghjul (beveloid)  

Konventionella kugghjul kan även göras koniska vilket innebär att 

diametern i ena änden inte är samma som i andra, se figur 3.3.8, samt att 

kuggtandtjockleken skiljer utmed längden beroende av en variabel 

profilförskjutning. Profilförskjutningen utmed kuggbredden är variabel 

beroende på profilförskjutning i ett centralt snitt, kuggbredd och konvinkeln, 

se ekvation (6) [10]. När profilförskjutningen ändras kan underskärning 

förekomma vid tån samt att kuggen riskerar att gå i spets vid hälen, se figur 

3.3.9. 

 

 

Figur 3.3.8 - Koniskt kugghjul [31].            Figur 3.3.9 - Profilförskjutning för koniskt kugghjul [32]. 
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Med hjälp av konvinkeln på kugghjulen kan en önskad axialvinkel fås 

mellan ingående och utgående axel. Uppsättningen kan även konstrueras så 

att axlarna ligger parallellt eller koaxiellt vilket ger upphov till axiella 

krafter [29]. Dessa axiella krafter uppstår eftersom profilförskjutningen 

ändras utmed kuggbredden vilket medför att kontaktytan mellan kuggarna 

ligger i en snedvinkel likt snedkugg. Denna snedvinkeln på kontaktytan som 

ger upphov till dessa axiella krafter är väldigt liten vilket ger små axiella 

krafter. Snedvinkeln är beroende av ingreppsvinkeln och konvinkeln 

[10,31]. 

Δ𝛽 = tan−1(tan(𝛼) sin(𝜙))                                        Ekvation. (7) 

 𝛽 är snedvinkeln i ° 

 𝛼  är ingreppsvinkeln i ° 

 𝜙  är konvinkeln i ° 

 

  

 𝑥𝑒,𝑖 = 𝑥𝑚 ±
𝑏 tan(𝜙)

2𝑚𝑛
                                                   Ekvation. (6)       

𝑥𝑒,𝑖   är profilförskjutningen beroende av position i mm 

 𝑥𝑚  är profilförskjutningen i ett centralt snitt av kugghjulet i mm 

b  är kuggbredd i mm 

𝜙   är konvinkeln i ° 

𝑚𝑛  är modulen mätt i mm 
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3.3.5 Lastfördelning för planetväxlar 

I en teoretisk planetväxel fördelas lasten lika på samtliga planethjul, oavsett 

antalet planethjul. I verkligheten stämmer detta upp till tre planethjul. Om 

fler planethjul används kommer lasten ej fördelas jämnt. För planetväxlar 

med fler än tre planethjul så kan förhållandet mellan lastfördelning och antal 

planethjul beskrivas enligt en graf, se figur 3.3.10 [33]. 

  

Figur 3.3.10 - Lastfördelningsfaktor 

Grafen styrs av ekvation (8): 

Kγ = 1+0,25∗ √(𝑁 − 3)                                                       Ekvation.(8) 

Kγ är lastfördelningsfaktorn 

N är antalet planethjul 

Appliceringsområden för lastfördelningsfaktorn är likt en säkerhetsfaktor. 

Likt en säkerhetsfaktor så dimensioneras en växel med ojämn lastfördelning 

för en högre last än vad den tål teoretiskt. Ingående vridmoment kan 

multipliceras med lastfördelningsfaktorn för att få den kraft som verkar på 

kuggtanden. 
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𝐹𝑡 =  
2Kγ∗𝑇𝑖𝑛

𝑑∗𝑁
                                                                  Ekvation.(9) 

 𝐹𝑡 är den tangentiella kraften på tanden mätt i Newton 

Kγ är lastfördelningsfaktorn 

 𝑇𝑖𝑛 är vridmoment på ingående axel i Nm 

d  är rullcirkelns diameter i mm 

N är antalet planethjul 

Formeln i ekvation (9) kan förenklas något för att ge ingående vridmoment 

för en icke ideal växel: 

𝑇𝑖𝑛 =  
𝑇𝑡∗𝑁

Kγ
                                                              Ekvation.(10) 

 𝑇𝑖𝑛 är vridmoment på ingående axel i Nm 

 𝑇𝑡 är teoretiskt vridmoment på ingående axel i Nm 

N är antalet planethjul 

Kγ är lastfördelningsfaktorn 

Formeln för lastfördelningsfaktorn Kγ i ekvation (8) är en tumregel och 

gäller generellt om inte andra sätt finns för att bestämma 

lastöverföringsförmågan i en planetväxel så som simulering och 

provkörning. Som det framgår i grafen så avtar lastöverföringsförmågan för 

planethjulen allt eftersom antalet planethjul ökar [33]. Exempel på 

anledningar till varför lasten inte fördelas jämnt listas nedan: 

-Excentricitet mellan ringhjul, planethjul och solhjul. 

-Ej precist kuggtandsavstånd. 

-Variation av tandtjocklek hos planethjul. 

-Positionsfel av hål till planetbärare i planethjul. 
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I en planetväxel med tre stycken planethjul se figur 3.3.11 så fördelas 

kraften lika på grund av att solhjulet måste vara i statisk jämnvikt [2]. Ett 

solhjul kan alltid röra sig på grund av glapp i kuggingrepp eller böjning. 

Detta medför att om ett planethjul lastas mer än de andra två, så flyttar sig 

solhjulet för att jämna ut planethjulens laster.   

  

 

Figur 3.3.11 - Planetväxel med tre planethjul. [2] 

I ett system med fler än tre planethjul, se figur 3.3.12. Så är solhjulet i 

statiskt jämnvikt, men notera att krafterna på planethjulen inte är lika stora 

på alla fyra planethjul. I exemplet med fyra planethjul så räcker det att 

krafterna på motsatta planethjulen tar ut varandra för att jämnvikt ska råda. 

Detta medför att man kan ha några planethjul som överbelastas, samtidigt 

som de övriga tar mindre last än vad de är konstruerade för. 

Det finns olika tillvägagångssätt gällande hantering vid ojämn 

lastfördelning. Ett sätt är att ha en planetväxel som är helt stum, vilket 

innebär att precisa toleranser måste erhållas. En annan lösning kan vara att 

några komponenter kan röra på sig. Ett sista exempel kan vara att ha någon 

form av mekanisk justering för att jämna ut lasten på planethjulen [2]. 

 

 

Figur 3.3.12 - Planetväxel med fyra planethjul. [2] 
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3.3.6 Planetväxel med koniska kugghjul 

Appliceras koniska kugghjul som komponenter i en planetväxel så ger det 

möjligheter att justera kuggingreppet mellan planethjul, solhjul och ringhjul. 

Detta kan delvis kompensera för ovan listade fel förekommande i 

konventionella planetväxlar. Eftersom kugghjulen har en svagt konisk vinkel 

så kan planethjulen justeras i axiell led och på så vis bestäms diametern vid 

en viss punkt på kuggbredden. Två varianter som finns patenterade är med 

justerbart ringhjul och solhjul, se figur 3.3.13, eller med justerbara 

planethjul i axiell led, se figur 3.3.14 [9]. 

 

Figur 3.3.13 Planetväxel med koniska kugghjul [9]. 

 

Figur 3.3.14 Planetväxel med koniska kugghjul och aktiv balansering från bilaga 1. 
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4. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs processen för framtagning av koncept med alla 

ingående komponentval och 3D-modellering. Kostnadsuppskattning av 

konceptet samt monteringsanvisningar är beskrivna. 

4.1 Produktutvecklingsprocessen 

I denna del beskrivs genomförandet av designprocessen. Designprocessen i 

detta projekt går från definiering av problem, mätning av behov, uppsättning 

av mål, utforskning av designutrymmet och optimering av designval till 

slutgiltiga 3D – modeller med kostnadsuppskattningar och 

monteringsanvisningar.  

4.1.1 Definiera projektet 

När en planetväxel består av fler än tre planethjul så råder det inte jämn 

latfördelning. Uppdragsgivaren Swepart Transmission AB önskar en enkel 

samt billig lösning för att förbättra lastfördelningen vid användning av fler 

än tre planethjul.  

Förinställningen kommer i detta projekt utformas för applicering på en 

planetväxel med sex planethjul och koniska kugghjul. Idéen är att med 

koniska kugghjul och en axiell kraft F, kunna ändra planethjulets axiella 

position i relation till ringhjulet och solhjulet. Diametern på planethjulet i 

ingrepp är beroende av dess axiella position och diametern styr på så vis 

kuggingreppet, se figur 4.1.1. 

 

Figur 4.1.1 - Skiss på idéen 
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Koncepten ägs av studenterna som utför arbetet. Swepart Transmission AB 

är kund samt uppdragsgivare. Användare av koncept är företag som 

använder eller producerar planetväxlar. Efter möte med uppdragsgivaren 

kunde en uppdragsbeskrivning genereras. Uppdragsbeskrivningen består av 

de huvudsakliga målen för konceptet och formulerades enligt följande: 

"Uppdraget är att utveckla ett koncept för förinställning av planetväxel. 

Förinställningen skall innehålla få komponenter, vara underhållsfri samt 

lätt att applicera." 

I samråd med uppdragsgivaren så fastställdes samtliga kundönskemål. 

Därefter genererades en tabell med önskemålen samt en kategorisering av 

dessa, se tabell 4.1.1.   

 

Tabell 4.1.1 - Kundönskemål 

Utveckla ett underhållsfritt koncept med 

balanseringsfunktion 

Acceptabelt resultat jämfört 

med aktiv balansering 

Billig jämfört med aktiv 

balansering 

Utveckla ett koncept med få komponenter som är 

enkelt att montera och ställa in 

Enkel montering 

Få komponenter  

Enkel förinställning 

Utveckla ett koncept som tar hänsyn till utmattning 
Samma livslängd som 

planetväxel 

Utveckla ett koncept som kan appliceras på n antal 

planethjul 
Oberoende av antal planethjul 
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4.1.2 Mätning av behov och målsättning 

I nästa steg rankades de olika produktgrupperna mot varandra vilket kan ses 

i tabell 4.1.2.  

 

4.1.2.1 Analytiska hierarkiprocessen 

Genom diskussion med företaget framkom att det viktigaste med konceptet 

var att det skulle baseras på enkel teknik medans det var mindre viktigt att 

det är oberoende av antalet planethjul. Vidare uttryckte företaget en önskan 

om ett monteringseffektivt koncept där även förinställningsprocessen sker på 

ett smidigt sätt vilket försökte betonas när produktobjektiven vägdes mot 

varandra.  

 

Tabell 4.1.2 – Uträkning av relativ prioritet hos produktobjektiven. 

              Uträkning 
Relativ 

prioritet 

Utveckla ett enkelt koncept 0.4 

Utveckla ett koncept med få 

komponenter 
0.2       0.4*0.2 0.08 

Utveckla ett 

monteringseffektivt koncept 
0.4       0.4*0.4 0.16 

Utveckla ett koncept med 

enkel förinställningsprocess 
0.4       0.4*0.4 0.16 

Utveckla ett hållbart koncept 0.3 

Utveckla ett koncept som 

klarar av utmattning 
  0.25     0.3*0.25 0.075 

Utveckla ett koncept med 

hänsyn till 

stresskoncentrationer 

  0.25     0.3*0.25 0.075 

Utveckla ett koncept med 

enkel teknik 
  0.5     0.3*0.5 0.15 

Utveckla ett koncept som är 

oberoende av antalet 

planethjul 

0.1 

Utveckla ett koncept som 

appliceras på varje enskilt 

planethjul 

    0.4   0.1*0.4 0.04 

Utveckla ett påbyggbart 

koncept 
    0.6   0.1*0.6 0.06 

Övrigt 0.2 

Utveckla ett underhållsfritt 

koncept 
      0.4 0.2*0.4 0.08 

Utveckla ett koncept med 

balanseringsfunktion 
      0.6 0.2*0.6 0.12 
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I tabell 4.1.3 visas en sammanställning av produktobjektivens relativa 

prioritet samt rankning. Att utveckla ett koncept som är monteringseffektivt, 

som har enkel förinställningsprocess samt bygger på enkel teknik var av 

högst prioritet. 

Tabell  4.1.3 – Relativ prioritet och rankning av produktobjektiv.  

Produktobjektiv 
Relativ 

prioritet 
Rank 

Utveckla ett monteringseffektivt koncept 0.16 1 

Utveckla ett koncept med enkel förinställningsprocess 0.16 1 

Utveckla ett koncept med enkel teknik 0.15 2 

Utveckla ett koncept med balanseringsfunktion 0.12 3 

Utveckla ett koncept med få komponenter 0.08 4 

Utveckla ett underhållsfritt koncept 0.08 4 

Utveckla ett koncept med hänsyn till 

stresskoncentrationer 
0.075 5 

Utveckla ett koncept som klarar av utmattning 0.075 5 

Utveckla ett påbyggbart koncept 0.06 6 

Utveckla ett koncept som appliceras på varje enskilt 

planethjul 
0.04 7 

 

4.1.2.2 Kvalitetshuset 

I detta steg togs ett kvalitetshus med ovan framtagna produktobjektiv fram, 

se bilaga 7. Den önskade riktningen av förändring för samtliga tekniska 

egenskaper och målvärden bestämdes. Samband för de olika tekniska 

egenskaperna etablerades från starkt positiv till starkt negativ. Teknisk 

svårighet samt kostnad för att uppnå de tekniska egenskaperna uppskattades 

på en skala från ett till fem där ett högre värde innebär en större 

svårighetsgrad. Ur kvalitetshuset kan det utläsas att tiden för förinställning 

samt antalet komponenter kommer vara de viktigaste målen att uppnå.  

4.1.3 Utforskning av designutrymmet 

Problemet delades upp i två möjliga lösningar. Den första lösningsprincipen 

bygger på att planethjulen låses permanent i axiell led när rätt position har 

uppnåtts vid förinställning. Denna typ av lösning tros vara enklare att 

montera och ställas in, men uppnår förmodligen inte höga nivåer av 

lastfördelning. Därför kommer även den andra lösningsprincipen att 

undersökas.  

I den andra lösningsprincipen skall planethjulen utsättas för en axiell kraft 

som ska motverka den ojämna lastfördelningen på ett mer dynamiskt vis än 

en axiell låsning. Detta tros uppnå en bättre lastfördelning men är 

förmodligen svårare att montera och ställa in.  



   

 

48 

Andersson, Dahlman & Svensson 

4.1.3.1 Brainstorming 

De olika lösningsförslag som generades genom brainstorming visas i figur 

4.1.2. 

 

 

Figur 4.1.2 - Brainstorming 
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Efter de olika lösningsförslagen tagits fram, se bilaga 8, kunde vissa förslag 

elimineras samtidigt som några utvecklades vidare. Grenen med elektronik 

togs bort helt då det inte anses vara en enklare lösning jämfört med den 

hydrauliskt aktiva balanseringen. Grenen med hävarm kunde utökas med 

länkage. 

Under mekaniska fjädrar eliminerades skruvfjäder då den utför samma 

funktion som en fjäderbricka men kräver större utrymme vilket inte är en 

önskvärd egenskap. Vidare så kunde även pneumatik elimineras då 

hydraulik anses vara en bättre lösning i en oljefylld växellåda. Eftersom 

systemet ska vara slutet anses även hydraulik vara bättre i detta syfte då det 

är enklare att förhindra läckage jämfört med gas. 

Sprint eliminerades som alternativ då det bygger på samma princip som en 

kil med det är svårare att hålla den precision som krävs då kilen kan justeras 

planeten i axiellt läge medans en sprint är begränsad i en position. Det sista 

som eliminerades var svets. Det kunde elimineras eftersom de ingående 

komponenterna i en växellåda inte lämpar sig för svetsning både med 

avseende på den värmebehandling de har genomgått tidigare samt den 

renlighet som vill uppnås i en växellåda kan riskeras då svetsning producerar 

oönskade partiklar. De justeringar som har gjorts på brainstormingen kan ses 

i figur 4.1.3 
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Figur 4.1.3 - Rensning och expandering 
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4.1.4 Optimering av designvalen 

Vid optimering av designvalen så jämfördes koncepten mot varandra. Först 

genom en grov sållning och sedan genom djupare analys av deras 

produktegenskaper. Nedan ses samtliga jämförelser mellan 

referenskonceptet och de övriga koncepten. Dessa jämförelser gjordes 

separat för de två olika lösningsprinciperna.  

4.1.4.1 Sållning av koncept 

Skisser av samtliga genererade koncept kan ses i bilaga 8. Av koncepten 

som bygger på gängor valdes gängkoncept 4 ”Skruv” då det är bäst ur 

monteringssynpunkt och har en allmänt enkel utformning. Av de två 

limkoncepten valdes Limkoncept 1 då detta koncept tros ge bäst 

inställningsmöjligheter. 

 

4.1.4.2 Första vägning av koncepten för första lösningsprincipen 

Vid optimering av designvalen så sattes ett koncept som referenskoncept och 

resterande koncept jämfördes sedan utefter deras produktegenskaper mot 

referenskonceptet. I tabell 4.1.4 presenteras en kort beskrivning av de 

koncept som bygger på den första lösningsprincipen. I tabell 4.1.5 ses en 

sammanställning av vägningen mellan referenskonceptet och koncepten av 

den första lösningsprincipen.  

 

Tabell 4.1.4 – Beskrivning av koncept baserade på den första lösningsprincipen 

Koncept  Beskrivning  

Gängkoncept   
Består av en gängad planethjulsaxel samt ett gängat hål 

i planetbäraren  

Flera 

planethållare  

Konceptet består av två planetbärare med tre planethjul 

vardera  

Kil  
Kilkonceptet justeras axiellt med ett genomgående spår 

i axeln där en kil knackas in  

Shims  
Shims placeras mellan en ansats på axeln och utsidan 

av planetbäraren  

Lim  Sekretessbelagt 
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4.1.4.2.1 Val av referenskoncept för första lösningsprincipen 

För den första lösningsprincipen som bygger på axiell låsning av 

planethjulet används gängor som referenskoncept. Det ges därför värdet noll 

i alla produktegenskaper. De kvarvarande koncepten jämfördes sedan ur hur 

väl de uppfyllde produktegenskaperna jämfört med detta referenskoncept. 

 

4.1.4.2.2 Vägning av konceptet med flera planethållare 

När konceptet med flera planethållare jämfördes mot referenskonceptet 

resonerades det enligt följande. Flera planethållare är lika underhållsfritt som 

referenskonceptet då de båda saknar behov av underhåll. Konceptet med 

flera planethållare bygger på principen att tre planethjul kommer bära lika 

last. När flera planethållare används så kommer kraften mellan planethjulen 

inom respektive planethållare att vara lika, men jämfört mellan två olika 

planethållare behöver det inte vara så. För att få svar på hur stor denna 

skillnad kan vara behövs simulering och olika tester vilket är avgränsat från 

detta arbete. Därför antags lastfördelningen vara samma som för 

referenskonceptet. Konceptet består av färre komponenter jämfört med 

referenskonceptet, vilket är önskvärt. I avseende på montering och 

förinställning anses de vara enklare att montera jämfört referenskonceptet då 

det innehåller färre komponenter och baseras på samma arbetsmoment som 

vid montering av en planetväxel utan balansering. Konceptet med flera 

planethållare anses vara likvärdigt med referenskonceptet ur 

utmattningssynpunkt samt enkel teknik. Eftersom konceptet enbart är 

applicerbart på planetväxlar med ett antal planethjul som är jämnt delbart 

med tre så anses det vara mindre applicerbart än referenskonceptet. 

4.1.4.2.3 Vägning av konceptet med kil 

Nästa koncept som jämfördes mot referenskonceptet var det koncept som 

byggde på en kil. Då kilen anses vara underhållsfri ges den samma värde 

som referenskonceptet på denna egenskap. Det anses vara svårare att uppnå 

en noggrann förinställning med kilen då det axiella avstånd som ska justeras 

är väldigt litet och en gänga är mer precis vid justering. Denna svårighet vid 

förinställningen ger även upphov till sämre balansering. Kilen består av 

samma antal komponenter som referenskonceptet, monteringsförfarandet 

anses vara av likvärdig svårighetsgrad. Utmattning, enkel teknik och 

applicerbarhet anses vara likvärdigt med referenskonceptet och ges därför 

samma värde på dessa egenskaper. 
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4.1.4.2.4 Vägning av konceptet med shims 

Shims var nästa koncept som jämfördes mot referenskonceptet. Det ansågs 

prestera likvärdigt med referenskonceptet med avseende på underhåll och 

balansering eftersom en hög precision kan uppnås i axiell låsning och inga 

delar slits ut. Konceptet består av fler komponenter än referenskonceptet då 

olika tjocklekar av shims adderas tills önskad förflyttning har uppnåtts. 

Antalet shims som behövs gör det svårare att montera och ställa in. Eftersom 

förinställningen sker på varje enskilt planethjul så anses det vara lika 

applicerbart som referenskonceptet och det tros även vara lika bra ur 

utmattningssynpunkt då shimsen endast utsätts för en klämmande kraft. 

Konceptet bygger på enklare teknik då mindre förarbete krävs innan 

monteringen. 

4.1.4.2.5 Vägning av konceptet med lim 

Sekretessbelagt 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.1.5 - Sållning av koncept med axiell låsning 

Namn på 

egenskap 

Gängor 

(Referens) 

Flera 

planethållare 
Kil Shims Lim 

Underhållsfritt 0 0 0 0 0 

Balansering 0 0 - 0 0 

Komponentantal 0 + 0 - + 

Montering 0 + 0 - 0 

Förinställning 0 + - - 0 

Utmattning 0 0 0 0 0 

Applicerbar 0 - 0 0 0 

Enkel teknik 0 0 0 + + 

Resultat 0 2 -2 -2 2 

Ranking 2 1 3 3 1 
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4.1.4.3 Första vägning av koncepten för andra lösningsprincipen 

I tabell 4.1.6 presenteras en kort beskrivning av de koncept som bygger på 

den andra lösningsprincipen. I tabell 4.1.7 ses en sammanställning av 

vägningen mellan referenskonceptet och övriga koncept av den andra 

lösningsprincipen. 

 

Tabell 4.1.6 – Beskrivning av koncept baserade på den andra lösningsprincipen 

Koncept  Beskrivning  

Fjäderbricka  
Fjäderbrickor monteras på utsidan av planethållaren 

mellan planethållaren och en ansats på planethjulsaxeln  

 Magneter  

Magneter limmas på planetbäraren samt planethjulen. 

Magneterna repellerar och medför en axiell kraft så att 

planethjulen ligger i ingrepp   

Solfjäder  
En solfjäder monteras utanför planetbäraren och verkar 

med lika stor kraft på samtliga planethjulsaxlar  

Snäckfjäder  
En snäckfjäder håller en planethjulsaxel inspänd då axel 

och planetbärare är gängade  

Gummi  
Planethjulet justeras axiellt med hjälp av en o-ring mellan 

planetbärare och en ansats på planethjulsaxeln  

Länkage  
Med ett länkage så appliceras en kraft i den centrala leden 

så att samtliga planethjulsaxlar utsätts för lika stor kraft  

Hydraulik  
Bygger på ett hydraulsystem som medför att samtliga 

planethjulsaxlar utsätts för lika stort tryck  

 

4.1.4.3.1 Val av referenskoncept för andra lösningsprincipen 

Den andra låsningsprincipen bygger på en axiell kraft som ska kunna variera 

beroende på hur mycket planethjulen behöver justeras i sin position. 

Konceptet med fjäderbricka valdes som referenskoncept och hur bra de 

kvarvarande koncepten uppfyllde de olika produktegenskaperna jämfört med 

referenskonceptet kunde sedan bestämmas. 

 

4.1.4.3.2 Vägning av konceptet med magneter 

Det första konceptet som jämfördes var magnetkonceptet. Då magneterna 

limmas på plats anses det vara lika underhållsfritt och beständigt mot 

utmattning som referenskonceptet. Balanseringen anses vara sämre då de 

repellerande magneterna limmas fast i planethjul och planethållare utan 

möjlighet till justering av avståndet mellan de två magneterna. Konceptet 

består av fler komponenter och får därför sämre betyg på denna egenskap. 
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Monteringen blir svårare då alla komponenter skall limmas fast, även 

förinställningen blir dålig då konceptet ej går att justera axiellt. Ur 

utmattningssynpunkt kommer konceptet att klara sig väl då inga delar är i 

kontakt. Konceptet är anpassat för att appliceras på varje enskilt planethjul 

och bygger på enkel teknik och får därför samma värde som 

referenskonceptet. 

 

4.1.4.3.3 Vägning av konceptet med solfjäder 

Nästa koncept som jämfördes var solfjäderkonceptet. Det anses vara lika 

underhållsfritt som referenskonceptet, men det uppnår förmodligen lite 

sämre balansering då det inte är lika individanpassat och justerbart. 

Konceptet består av färre komponenter vilket även medför att montering och 

förinställning blir enklare än för referenskonceptet. Konceptet anses vara 

lika beständigt mot utmattning samt vara baserad på enklare teknik, men inte 

lika applicerbart då det behöver anpassas för varje möjlig diameter på 

planethållaren. 

 

4.1.4.3.4 Vägning av konceptet med snäckfjäder 

Efter solfjädern så jämfördes snäckfjädern med referenskonceptet. Det anses 

vara lika underhållsfritt och utmattningsbeständigt som referenskonceptet, 

men har ett större komponentantal och får därför ett sämre betyg i den 

egenskapen. Montering och förinställning är svårare att utföra och konceptet 

får därför ett sämre betyg. Det anses vara lika applicerbart och av samma 

tekniknivå som referenskonceptet då det är anpassat för varje enskilt 

planethjul. 

 

4.1.4.3.5 Vägning av konceptet med gummi 

Nästa koncept som jämfördes var gummi. Det anses inte vara lika 

underhållsfritt och utmattningsbeständigt som referenskonceptet då gummi 

åldras. Till vilken grad detta sker i en oljefylld växellåda är ej känt. 

Konceptet är jämbördigt ur balanseringssynpunkt då det kan flexa på samma 

vis som en fjäderbricka. Komponentantalet är samma och får därför samma 

betyg. Montering samt förinställning anses även vara likvärdigt. Eftersom 

konceptet appliceras på varje enskilt planethjul så får det samma betyg som 

referenskonceptet, det anses även vara av samma tekniknivå. 
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4.1.4.3.6 Vägning av konceptet med länkage 

Därefter jämfördes länkagekonceptet. Det ansågs vara lika underhållsfritt 

och beständigt mot utmattning då det består av fasta komponenter som ej 

åldras och klarar av miljön. Balanseringsförmågan anses jämbördig med 

referenskonceptet då konceptet fördelar krafterna mellan planethjulen 

genom sitt länkage på ett effektivt vis. Konceptet kommer innehålla fler 

komponenter och får därför ett sämre betyg, monteringen anses även vara 

mer komplicerad på grund av komponentantalet. Förinställningen anses vara 

av samma svårighetsgrad som för referenskonceptet. Konceptet är inte 

anpassat för varje planethjul utan behöver anpassas för varje storlek av 

planetväxel vilket ger den ett sämre betyg och anses även bestå av mer 

komplicerad teknik. 

4.1.4.3.7 Vägning av konceptet med hydraulik 

Det sista konceptet som jämfördes var hydraulikkonceptet. Eftersom 

konceptet kommer kräva viss mån av underhåll såsom trycksättning av 

systemet samt byten av olja så får det ett sämre betyg än referenskonceptet. 

För underlättat underhåll kan ovannämnda trycksättning och oljebyte ske i 

samband med oljebyten för planetväxeln. Gällande balansering så anses 

konceptet vara klart bättre av anledningen att det bygger på principen hos 

det aktiva balanseringssystemet. Då konceptet är mer komplext och 

innehåller flera komponenter så får det ett sämre betyg på komponentantal, 

applicerbarhet och enkel teknik. Det komplexa systemet medför även ett 

sämre betyg ur monteringssynpunkt, men eftersom förinställningen sker 

genom trycksättning i samband med monteringen så får den ett bättre betyg. 

Konceptet anses vara jämbördigt med referenskonceptet ur 

utmattningssynpunkt eftersom det kommer ske underhåll på konceptet. 

 

Tabell 4.1.7 - Sållning av koncept med axiell kraft 

Namn på 

egenskap 

Fjäderbricka 

(Referens) 
Magneter Solfjäder Snäckfjäder Gummi Länkage Hydraulik 

Underhållsfritt 0 0 0 0 - 0 - 

Balansering 0 - - 0 0 0 + 

Komponentantal 0 - + - 0 - - 

Montering 0 - + - 0 - - 

Förinställning 0 - + - 0 0 + 

Utmattning 0 0 0 0 - 0 + 

Applicerbar 0 0 - 0 0 - - 

Enkel teknik 0 0 + 0 0 - - 

Resultat 0 -4 2 -3 -2 -4 -2 

Ranking 2 5 1 4 3 5 3 
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4.1.4.4 Samtliga eliminerade koncept vid första vägningen  

Genom denna första sållning så kunde koncepten som byggde på magneter, 

snäckfjädrar, länkage och kil elimineras från vidare utveckling. 

 

4.1.4.5 Sållning med Pugh-tabell 

Efter den första sållningen av koncept så repeterades betygssättningen på 

samma vis men med en annan betygsskala. Denna gången användes en 

femgradig skala samt den relativa prioriteten hos produktegenskaperna. I 

tabell 4.1.6 presenteras vägningen med den nya betygsskalan för koncepten 

med axiell låsning. I den andra kolumnen ses den relativa prioriteten som 

här används som viktning. Viktningen multipliceras med varje enskilt betyg 

för respektive produktegenskap. Betygssättningen bygger på samma 

resonemang och motiveringar som vid den första sållningen. Alltså 

motsvarar ett (-) en etta eller tvåa, (0) motsvarar en trea och (+) motsvarar en 

fyra eller femma. Vid betyg ett samt fem ansågs en utökad motivering vara 

lämplig.  

4.1.4.5.1 Motivering av utvalda betyg för Pugh-tabell 

Flera planethållare erhöll en femma i dess förinställningsförmåga av 

anledning att detta koncept ej medför något extra steg i monteringen för dess 

förinställning. Vidare så erhöll flera planethållare en etta med avseende på 

applicerbarhet av anledning att den endast är applicerbar på planetväxlar där 

antalet planethjul är delbart med talet tre.  

Konceptet med shims tilldelades en etta i monteringsförmåga då det ansågs 

vara tidsödande samt av hög svårighetsgrad för att uppnå önskvärt resultat. 

Med avseende på enkel teknik så fick konceptet betyget fem, då shims är en 

enkel lösning med hög tillförlitlighet efter montering, se poängsättning i 

tabell 4.1.8.  
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Tabell 4.1.8 - Pugh-tabell för axiell låsning. 

Namn på 

egenskap 
Viktning 

Gängor 

(Referens) 

Flera 

planethållare 
Shims Lim 

    Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Underhållsfritt 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

Balansering 0.12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 

Komponentantal 0.08 3 0.24 4 0.32 2 0.16 4 0.32 

Montering 0.16 3 0.48 4 0.64 1 0.16 3 0.48 

Förinställning 0.16 3 0.48 5 0.8 2 0.32 4 0.64 

Utmattning 0.075 3 0.225 3 0.225 3 0.225 3 0.225 

Applicerbar 0.04 3 0.12 1 0.04 3 0.12 3 0.12 

Enkel teknik 0.15 3 0.45 3 0.45 5 0.75 4 0.6 

Resultat     2.595   3.075   2.335   3.105 

Ranking     3   2   4   1 

 

Vidare så betygssattes koncepten som bygger på en axiell kraft med den 

femgradiga betygsskalan, se tabell 4.1.9. Konceptet med en solfjäder erhöll 

en etta med avseende på balansering, då den trycker med samma kraft på 

samtliga planeter och ej olika krafter individuellt. Den erhöll betyget fem 

gällande montering samt förinställning, då konceptet bygger på att en enhet 

monteras dit för samtliga planethjul. Jämfört med koncept med individuella 

komponenter anses detta koncept vara monteringseffektivt, förinställningen 

blir effektiv då kraften justeras en gång och verkar på samtliga planeter. 

Konceptet med en solfjäder erhöll betyget ett gällande applicerbarhet då en 

solfjäder kommer passa till ett fåtal storlekar på planetväxlar. Det kommer 

medföra att flera olika dimensioner på solfjädrar kommer behövas vilket ej 

är önskvärt. 

Konceptet med hydraulik erhöll betyget ett gällande underhåll då konceptet 

innehåller flera komponenter och kommer behöva service i form av 

oljebyten och kontroll under planetväxelns livstid. Den erhöll betyget fem 

med avseende på balansering då konceptet har möjlighet att justera till jämn 

balansering. Med avseende på komponentantal så fick konceptet med 

hydraulik betyget ett då den kommer kräva fler komponenter jämfört med de 

övriga koncepten. Då fler komponenter krävs till varje enskild planet så 

tilldelas betyget ett även med anseende på montering. Då förinställningen 

innebär tryckssättning av ett slutet system som verkar på samtliga planethjul 

så anses den vara gynnsam och därav tilldelas betyget fem.   
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Konceptet fick betyget ett gällande applicerbarhet då systemet kommer 

kräva varierande dimensioner för komponenterna vid olika planetväxlar. 

Med avseende på enkel teknik så erhöll hydraulik betyget ett då den anses 

vara konceptet av högst komplexitet.  

Tabell 4.1.9 - Pugh-tabell för axiell kraft. 

Namn på 

egenskap 
Viktning 

Fjäderbricka 

(Referens) 
Solfjäder Gummi Hydraulik 

    Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Underhållsfritt 0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 1 0.08 

Balansering 0.12 3 0.36 1 0.12 3 0.36 5 0.6 

Komponentantal 0.08 3 0.24 4 0.32 3 0.24 1 0.08 

Montering 0.16 3 0.48 5 0.8 3 0.48 1 0.16 

Förinställning 0.16 3 0.48 5 0.8 3 0.48 5 0.8 

Utmattning 0.075 3 0.225 3 0.225 2 0.15 4 0.3 

Applicerbar 0.04 3 0.12 1 0.04 3 0.12 1 0.04 

Enkel teknik 0.15 3 0.45 4 0.6 3 0.45 1 0.15 

Resultat     2.595   3.145   2.44   2.21 

Ranking     2   1   3   4 

 

4.1.4.5.2 Val av koncept efter Pugh-tabell 

Av de koncept som låser planethjulen axiellt så var limkonceptet det som 

fick högst betyg, därefter kom konceptet med flera planethållare. Det 

vinnande konceptet av de som gav upphov till en axiell kraft var det med en 

solfjäder, därefter kom konceptet med fjäderbricka. I samråd med företaget 

så valdes limkonceptet ut av samtliga genererade koncept för vidare 

utveckling, se figur 4.1.4. 

  



   

 

60 

Andersson, Dahlman & Svensson 

Kompletterande komponentförklaring kan ses i tabell 4.1.10. Solfjädern 

erhöll högst betyg från Pugh-matrisen men den valdes inte utav anledningen 

att den inte förmodas generera önskvärd balansering. Den ansågs heller inte 

vara lika lätt att applicera på olika planetväxlar, då det krävs en specifik 

diameter på solfjädern för olika stora planetväxlar. De stora fördelarna som 

medförde att limkonceptet skulle utvecklas vidare var att det tros vara lätt att 

montera, utföra förinställning på och applicera på olika planetväxlar. 

Samtidigt så tros limkonceptet tillåta en viss flexibilitet i systemet.    

 

 

Sekretessbelagt  

 

  

Figur 4.1.4 - Limkoncept 1, bilaga 6 

 

Tabell 4.1.10 Komponentförklaring till konceptet 

 

 

Sekretessbelagt 

 

4.1.5 Validering 

 Valideringen består av optimering av det valda konceptet och dess ingående 

komponenter, design för manuell montering där komponenter väljs utifrån 

ett monteringseffektivt perspektiv samt implementering genom 3D-

modeller. 
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4.1.5.1 Optimering 

I optimeringsfasen togs alla delar fram som behövs för att ta konceptet 

vidare till ett stadie där det utför den givna funktionen. Konceptet bygger på 

en idé som justerar planethjulen i dess axiella led, det behövs dock många 

fler komponenter för att göra denna justering till verklighet. Konceptet skall 

appliceras på en planetbärare som är tillverkad i en solid del, vilket kommer 

påverka de komponentval som skall göras.  

Konceptet optimerades med synpunkt på lager och axiell låsning, se bilaga 

9. Denna optimering resulterade i en 2D-visualisering, se figur 4.1.5 med 

kompletterande komponentförklaring i tabell 4.1.11. 

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 4.1.5 – Snitt av 2D-modell  

 

Tabell 4.1.11 - Komponentförklaring till 2D-modell för limkoncept 

 

Sekretessbelagt 

 

 

 

4.1.5.2 Design för manuell montering 

För att göra konceptet enkelt att montera granskades alla komponenter för 

att kunna väljas och anpassas ur en monteringssynpunkt till specifika 

detaljer. 

 

4.1.5.2.1 Sekretessbelagt  

 

Sekretessbelagt 
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4.1.5.2.2 Val av lager  

Tidigare redovisades de olika möjligheter som finns för att lagra ett 

planethjul där nållager mellan planethjul och planethjulsaxeln var det 

alternativ som valdes för dess kompakta design. Nållagret är den lösning 

som tar minst plats i planethjulet samtidigt som det tar upp och fördelar den 

radiella kraften till axeln. Genom att hena den invändiga ytan i planethjulet 

och axelns yta till fina toleranser så behövs inga lagerbanor. Detta minskar 

kostnaden samt sparar plats.  

För att överföra de axiella krafterna mellan planethjulet och planethjulsaxeln 

så valdes en tryckbricka som axialglidlager. Krafterna som axialglidlagret 

skall överföra i det unika fallet är mycket små jämfört med dess vanliga 

applikationer, därför gjordes inga beräkningar. Detta grundas på att 

axialkraften är beroende av snedvinkeln för kuggingreppet vilken vanligtvis 

är 15-30°, men i fallet för detta koncept gäller beräkningar enligt ekvation 

(7) vilket ger en betydligt mindre snedvinkel. 

Δ𝛽 = tan−1(tan(𝛼) sin(𝜙)) = tan−1(tan(20) sin(3))   

 Δ𝛽 = 1,09° 

Vid en vanligt förekommande ingreppsvinkel på 20° och 3° konvinkel 

beräknas snedvinkeln till 1,09°, vilket är långt under 15-30°. 

Glidlagret kommer användas för att överföra de axiella krafterna mellan 

planethjul och axel. Fördelarna med glidlagret är att det tar liten plats 

samtidigt som den är i en fördelaktig miljö med god smörjning. 

 

4.1.5.3 Implementering 

När samtliga detaljer valts specifikt implementerades tredimensionella 

modeller. De värden som används för implementeringen valdes specifikt av 

företaget för att kunna användas vid kostnaduppskattning senare i 

genomförandet. 

 

4.1.5.3.1 Generering av planetväxlar i KISSsoft 

KISSsoft är ett beräkningsprogram för kugghjul och lager. Programmet 

gjorde det möjligt att få kuggdata samt volymer på kugghjulen då man anger 

värde på moment, utväxling, rotationshastighet, modul, material och dylikt. 

Programmet är uppbyggt så att de parametrar som är kända matas in och 

resterande parametrar beräknas till alternativa lösningar.  
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I detta fall så var varvtal in, vridmoment ut, utväxling, material samt 

livslängd givet. Swepart gav dessa parametrar baserat på vad som ansågs 

vara vanligt förekommande inom fordonsindustrin. De planetväxlarna som 

genererades är konstruerade för ett moment på 3000 Nm på utgående axel, 

ett ingående varvtal på 1500 rpm, en utväxling på 3.5 samt 20 000 timmars 

livslängd. Då samtliga planetväxlar dimensioneras efter samma situation så 

kommer resulterande egenskaper vara jämförbara. 

Vid generering av växlarna i KISSsoft så hölls först ytterdiametern för 

ringhjulet konstant för att endast ha tjockleken som variabel. Växlarna som 

genererades med en konstant ytterdiameter var: 

 Tre planethjul, jämn lastfördelning (referensväxel) och modul (M=3mm). 

 Sex planethjul, ojämn lastfördelning (Kγ =1,4) och modul (M=3mm). 

 Sex planethjul,  ideal lastfördelning (Kγ =1,0) och modul (M=3mm). 

 

Lastfördelningsfaktorn för sex planethjul, ojämn lastfördelning (Kγ =1,4) 

och modul (M=3mm) togs fram genom ekvation (8): 

 

Kγ = 1+0,25* √(𝑁 − 3) = 1+0,25* (√(6 − 3) 

 

 Kγ =1,433 ≈ 1,4 

Vid en andra omgång så genererades två växlar till där modulen var variabel 

istället, vilket medför att ytterdiameter på ringhjul ändras och tjockleken är 

konstant. Dessa två växlar jämförs mot referensväxeln. Växlarna som 

genererades var: 

 Sex planethjul och ojämn lastfördelning (Kγ =1,4) och modul 

(M=2,7mm). 

 Sex planethjul och ideal lastfördelning (Kγ =1,0) och modul 

(M=2,35mm). 

 

Lastfördelningsfaktorn för sex planethjul och ojämn lastfördelning (Kγ =1,4) 

och modul (M=2,7mm) togs fram genom ekvation (8): 

 

Kγ = 1+0,25* √(𝑁 − 3) = 1+0,25* (√(6 − 3) 

 

 Kγ =1,433 ≈ 1,4 
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För den konventionella planetväxeln med tre planethjul erhålls en 

lastfördelningsfaktor Kγ =1,0 på grund av jämviktsvillkor, se figur 3.3.9. För 

planetväxlarna med sex planethjul och lastfördelningsfaktor Kγ =1,0 antas 

dessa uppnå optimal fördelning då det är det maximala gränsvärdet som en 

förinställning kan uppnå. 

  



   

 

65 

Andersson, Dahlman & Svensson 

Rapporter med specifikationer om de fem planetväxlarna finns i bilaga 2-6. 

Viktig information som är relevent senare i rapporten har markerats i varje 

bilaga. De genererade växlarna gavs nya namn för att lättare kunna skiljas åt, 

se tabell 4.1.12 

Tabell 4.1.12 - Definition av genererade växlar. 

Namn Antal 

planethjul 

Lastfördelnings 

faktor 

Modul Kuggbredd 

Planetväxel 1 

(Referens) 

3 1,0 3,0 44 

Planetväxel 2 6 1,4 3,0 32,5 

Planetväxel 3 6 1,0 3,0 23,5 

Planetväxel 4 6 1,4 2,7 44 

Planetväxel 5 6 1,0 2,35 44 

 

4.1.5.3.2 3D-modeller  

Från KISSsoft så importerades de olika kugghjulen till Solidworks. 

KISSsoft genererar solida kugghjul så hål för axlar fick adderas i 

Solidworks. Företaget rekommenderade att godset från kuggtandroten ner 

till hålet skall vara 1,5 x kuggtandshöjden för att undvika sprickbildning. 

Denna rekommendation användes för att bestämma samtliga diametrar hos 

solhjulen och planethjulen, samt för att addera gods på ringhjulen. Notera att 

framställningen av dessa hål togs med i kostnadsuppskattningen samt den 

korrekta härdvikten. En sammanställning för de fem olika växlarna togs 

fram för att kunna åskådliggöra skillnaden på dimensionerna. 

Ett hus kring planetväxeln krävs för att dels skydda växeln från partiklar 

men även agera som behållare för växellådsolja som behövs för att smörja 

komponenterna. Ett förslag på utformning av husdelar genererades för att 

kunna göra en sprängskiss till monteringsanvisningen. Husdelarna togs fram 

till Planetväxel 3. 
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4.1.5.3.3 Beräkning av nållager 

Då storleken på lagret i planethjulen ansågs vara en begränsande faktor så 

beräknades denna för att validera att samtliga växlar kan göras med valda 

dimensioner. Baserat på KISSsoft rapporterna i bilaga 2-6 så var följande 

parametrar kända: radiell kraft, olja, varvtalsskillnad mellan planetbärare 

och planethjul samt arbetstemperatur. Renlighet på oljan fick antas. Dessa 

parametrar i kombination med tillgänglig diameter i planethjulen användes i 

SKFs beräkningsverktyg. Lager som beräknades var det största möjliga 

lagret som rymdes i planethjulen. Renligheten eller partikeltätheten i oljan 

antogs vara så få partiklar som kunde väljas i verktyget för att få den längsta 

möjliga livslängden. Med givna och antagna inparametrar samt valt lager 

kunde resultat såsom livslängd och belastningsförhållande fås av 

beräkningsverktyget, se beräkningsrapporter i bilaga 9-13.  

4.2 Kostnadsuppskattning 

För att uppnå en så korrekt kostnadsuppskattning som möjligt gjordes den i 

samråd med företaget.  

Planetväxlarna jämfördes utefter deras totala vikt och kostnad efter inköp av 

material, bearbetning, härdning och montering. Kostnadsuppskattningen 

kommer inte att redovisas i detalj då det är beslutat i samråd med företaget. 

Momentöverföringskapaciteten är ännu ett relevant sätt att jämföra växlar 

mot varandra, men eftersom samtliga genererade växlar är dimensionerade 

efter samma maximala moment så kommer det enbart vara vikten som 

påverkar deras momentöverföringskapacitet. Då 

momentöverföringskapaciteten kommer vara proportionell mot 

viktminskningen så analyseras den inte vidare. 

I kostnadsuppskattningen så räknades inte in och utgående axlar med då 

samtliga växlar ska utsättas för samma ingående samt utgående moment. 

Husdelar beräknades inte i kalkylen heller då dimensionerna och material 

varierar beroende på applikationsområde.  

Referensväxelns vikt och totala kostnad användes som utgångspunkt vid 

jämförelserna och båda sätts därför till 100%. Med Planetväxel 1 som 

utgångspunkt så jämfördes sedan planetväxlar 2-5 mot denna referens. 
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4.3 Monteringsanvisningar  

 

Sekretessbelagt 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av konceptgenereringen, 

dimensionsförändringar, kostnadsuppskattning samt monteringsanvisningar. 

5.1 Konceptgenerering 

I figur 5.1.1 ses resultatet av det framtagna konceptet. Med avseende på 

tillverkning så är tanken att planetbäraren ska gjutas i ett stycke och därefter 

bearbetas vidare i Sweparts egna tillverkning. Swepart har utrustning för att 

tilverka och härda samtliga axlar och kugghjul.  

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 5.1.1 - Färdigt koncept med lösningsalternativ på hus 

 

 

I figur 5.1.2 presenteras en snittad vy av konceptet utan hus.  

 

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 5.1.2 - Snittad vy av färdigt  koncept 

 

 

I figur 5.1.3 visas en snittad vy av ett planethjul från figur 5.1.2 för att lättare 

åskådliggöra de olika komponenterna och deras funktion samt placering. 

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 5.1.3 - Vy på ett planethjul med axiell låsning 
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5.2. Dimensionsförändring (med avseende på tjocklek) 

I figurerna nedan så ses de olika övergripande dimensionerna för 

planetväxlarna. I figur 5.1.4 visas de övergripande dimensionerna för 

planetväxel 1 (referens). Referensväxeln har en modul på 3 mm och 

lastfördelningsfaktor på Kγ =1,0. 

 

Figur 5.1.4 - Övergripande dimensioner av Planetväxel 1. 

I figur 5.1.5 presenteras de övergripande dimensionerna för Planetväxel 2. 

Planetväxel 2 har en modul på 3 mm och en lastfördelningsfaktor Kγ =1,4 

 

 

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 5.1.5 - Övergripande dimensioner av Planetväxel 2. 

I figur 5.1.6 så visas de övergripande dimensionerna för Planetväxel 3. 

Planetväxel 3 har en modul på 3 mm och en lastfördelningsfaktor Kγ =1,0. 

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 5.1.6 - Övergripande dimensioner av Planetväxel 3. 

 

Sammanfattningsvis så skiljde sig tjockleken på planetväxlarna enligt 

följande. Planetväxel 1 (referens) hade en maximal tjocklek på 70 mm och 

ringhjulet hade en kuggbredd på 44 mm. Planetväxel 3 hade en maximal 
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tjocklek på 66 mm och ringhjulet hade en kuggbredd på 23,5 mm. Medans 

planetväxeln 2 hade en maximal tjocklek på 55 mm och ringhjulet hade en 

kuggbredd på 32,5 mm. 

 

5.3 Dimensionsförändring (med avseende på diameter) 

Nedan visas övergripande dimensioner för de två genererade planetväxlarna 

med en kuggbredd som är samma som för planetväxel 1, men en förändrad 

modul vilket påverkar diametern. 

Planetväxel 4 har en lastfördelningsfaktor på Kγ =1,4 och en modul på 2,7 

mm, se figur 5.1.7. 

 

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 5.1.7 - Övergripande dimensioner av Planetväxel 4. 

 

Planetväxel 5 har lastfördelningsfaktor Kγ =1,0 samt en modul på 2,35 mm, 

se figur 5.1.8. 

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 5.1.8 Övergripande dimensioner av Planetväxel 5. 

 

I figur 5.1.9 visas skillnaden i ytterdiameter gällande växel 1, växel 4 samt 

växel 5. Konceptets ytterdiameter kommer befinna sig mellan gränserna 

172-194 mm jämfört med växel 1 som har en diameter på 213 mm. 

 

 

Sekretessbelagt 

 

Figur 5.1.9 - Jämförelse av Planetväxel 4 och 5 mot referensväxeln. 
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5.4 Kostnadsuppskattning 

I tabell 5.2.1 visas en del av kostnadsuppskattningen för referensväxeln 

omvandlat i procentenheter. Tabellen visar de olika tillverkningskostnaderna 

och dess andel av totalkostnaden. Komponenternas andel av totalvikten 

utgör en del av tabellen då den påverkar kostnader relaterade till vikt. 

Kostnaden och vikten är viktiga aspekter för växelns användningsområden 

och konkurrenskraftighet.  

 

Tabell 5.2.1 - Kostnadsuppskattning för Planetväxel 1. 

  
Antal 

Kostnader Vikt 

Material Härdning Maskinbearbetning Komponent Montering kg % 

Solhjul 1 3,85% 0,70% 5,62%     0,92 9,85% 

Planethjul 3 6,70% 1,20% 11,51%     1,59 16,97% 

Ringhjul 1 10,91% 2,26% 23,45%     2,98 31,79% 

Planetbärare 1 5,94% 0 10,34%     3,14 33,46% 

Axel för 

planethjul 
3 2,03% 0,56% 5,23%     0,74 7,93% 

Lager 3       3,40%       

Sekretessbelagt 0       0,00%       

Sekretessbelagt 0       0,00%       

Sekretessbelagt 0       0,00%       

Sekretessbelagt 0       0,00%       

Montering           6,30%     

Delkostnad   29,43% 4,72% 56,15% 3,40% 6,30%     

Totalkostnad   100%     

Total vikt             9,39 100% 
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Kostnadsuppskattningen för Planetväxel 2 kan ses i tabell 5.2.2. 

Planetväxelns vikt och kostnad jämfördes med planetväxel 1. Dess kostnad 

ökade till 109,42% och dess vikt till 101,22% jämfört med planetväxel 1.  

Tabell 5.2.2 - Kostnadsuppskattning för Planetväxel 2. 

  
Antal 

Kostnader Vikt 

Material Härdning Maskinbearbetning Komponent Montering kg % 

Solhjul 1 2,93% 0,52% 3,98%     0,692 7,37% 

Planethjul 6 9,90% 1,72% 13,66%     2,27 24,19% 

Ringhjul 1 8,29% 1,67% 20,32%     2,2 23,44% 

Planetbärare 1 5,80% 0 10,11%     3,07 32,71% 

Axel för 

planethjul 
6 3,30% 0,95% 8,50%     1,268 13,51% 

Lager 6       6,80%       

Sekretessbelagt 6       1,36%       

Sekretessbelagt 6       0,68%       

Sekretessbelagt 6       0,45%       

Sekretessbelagt 6       0,92%       

Montering           7,56%     

Delkostnad   30,22% 4,86% 56,57% 10,21% 7,56%     

Totalkostnad   109,42%     

Total vikt             9,5 101,22% 
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Kostnadsuppskattningen för Planetväxel 3 kan ses i tabell 5.2.3. När planetväxel 

3 jämfördes med planetväxel 1 minskade kostnaden till 92,54% och vikten till 

81,27%.  

Tabell 5.2.3  - Kostnadsuppskattning för Planetväxel 3. 

  
Antal 

Kostnader Vikt 

Material Härdning Maskinbearbetning Komponent Montering kg % 

Solhjul 1 2,21% 0,37% 2,88%     0,494 5,26% 

Planethjul 6 7,16% 1,17% 9,35%     1,554 16,56% 

Ringhjul 1 6,25% 1,22% 16,24%     1,603 17,08% 

Planetbärare 1 5,73% 0 9,98%     3,03 32,29% 

Axel för 

planethjul 
6 2,68% 0,72% 6,92%     0,946 10,08% 

Lager 6       6,80%       

Sekretessbelagt 6       1,36%       

Sekretessbelagt 6       0,68%       

Sekretessbelagt 6       0,45%       

Sekretessbelagt 6       0,92%       

Montering           9,45%     

Delkostnad   24,03% 3,48% 45,37% 10,21% 9,45%     

Totalkostnad   92,54%     

Total vikt             7,627 81,27% 
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Kostnadsuppskattningen för planetväxel 4 kan ses i tabell 5.2.4. Vid 

jämförelse mot planetväxel 1 så ökade kostnaden till 120,22% och vikten till 

102,22%. 

Tabell 5.2.4 - Kostnadsuppskattning för Planetväxel 4. 

  
Antal 

Kostnader Vikt 

Material Härdning Maskinbearbetning Komponent Montering kg % 

Solhjul 1 3,15% 0,56% 5,06%     0,743 7,92% 

Planethjul 6 11,08% 2,13% 20,71%     2,811 29,96% 

Ringhjul 1 8,76% 2,00% 26,75%     2,646 28,19% 

Planetbärare 1 4,65% 0 8,09%     2,458 26,19% 

Axel för 

planethjul 
6 2,45% 0,70% 6,35%     0,935 9,96% 

Lager 6       6,80%       

Sekretessbelagt 6       1,36%       

Sekretessbelagt 6       0,68%       

Sekretessbelagt 6       0,45%       

Sekretessbelagt 6       0,92%       

Montering           7,57%     

Delkostnad   30,09% 5,39% 66,96% 10,21% 7,57%     

Totalkostnad   120,22%     

Total vikt             9,59 102,22% 
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Kostnadsuppskattningen för planetväxel 5 kan ses i tabell 5.2.5. Vid 

jämförelse med planetväxel 1 så ökande kostnaden till 104,82% och vikten 

minskade till 80,55%. 

Tabell 5.2.5  - Kostnadsuppskattning Planetväxel 5. 

  
Antal 

Kostnader Vikt 

Material Härdning Maskinbearbetning Komponent Montering kg % 

Solhjul 1 2,44% 0,41% 4,40%     0,543 5,79% 

Planethjul 6 8,32% 1,55% 18,03%     2,056 21,91% 

Ringhjul 1 6,98% 1,74% 23,46%     2,3 24,51% 

Planetbärare 1 3,91% 0 6,81%     2,07 22,05% 

Axel för 

planethjul 
6 1,86% 0,45% 4,80%     0,59 6,29% 

Lager 6       6,80%       

Sekretessbelagt 6       1,36%       

Sekretessbelagt 6       0,68%       

Sekretessbelagt 6       0,45%       

Sekretessbelagt 6       0,92%       

Montering           9,45%     

Delkostnad   23,51% 4,15% 57,50% 10,21% 9,45%     

Totalkostnad   104,82%     

Total vikt             7,56 80,55% 
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För att räkna ut volymen så användes den största diametern och tjockleken 

för varje enskild planetväxel. Då den verkliga lastfördelningsfaktorn ej 

fastställts så togs övre- och undre gränsvärden fram i form av olika 

planetväxlar i KISSsoft. I figur 5.2.1 åskådliggörs gränsvärden där 

Planetväxel 2 och 3 utgör intervallet när diametern hölls konstant och 

Planetväxel 4 och 5 utgör intervallet då tjockleken hölls konstant. Alltså 

varieras tjockleken i intervallet mellan Planetväxel 2 och 3 och diametern 

varieras i intervallet mellan Planetväxel 4 och 5.  

I figur 5.2.1 jämförs vikt, kostnad samt volym mot Planetväxel 1 som har 

värdet 100% i samtliga kategorier. I tabell 5.2.6 förtydligas de övre- och 

undre gränsvärdena. De gröna delarna av staplarna representerar en 

förbättring jämfört med Planetväxel 1 och de röda delarna representerar ett 

icke önskvärt resultat. 

 

Figur 5.2.1 - Sammanställning av vikt, kostnad & volym för planetväxlar 2-5. 

 

Tabell 5.2.6 Övre- samt undre gränsvärde för genererade planetväxlar 

 
Vikt Kostnad Volym 

Planetväxlar  2-3 4-5 2-3 4-5 2-3 4-5 

Övre 
Gränsvärde 

101,22% 102,22% 109,42% 120,22% 95,71% 93,02% 

Nedre 
Gränsvärde 

81,27% 80,55% 92,54% 104,82% 82,84% 73,14% 
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5.5 Monteringsanvisningar 

I tabell 5.3.1 syns antalet ingående komponenter i samband med 

monteringstid för varje komponent. Varje enskild växel kommer att ha en 

monteringstid på cirka 16 min. 

 

 

Tabell 5.3.1 Monteringstider för genererad planetväxel. 

 

 

Sekretessbelagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteringsanvisningarna skrevs sedan i en steg-för-steg form vilket liknar 

det nuvarande formatet som används vid monteringen av andra produkter 

hos Swepart. Förslag på monteringsanvisningar för det genererade konceptet 

ses i bilaga 16. 
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6. Analys och diskussion  

I kapitlet analys och diskussion behandlas analys av arbetets resultat, 

diskussion av metoden för arbetets genomförande samt diskussion av vad 

resultaten innebär. 

6.1 Metoddiskussion 

Då arbetet baserades på teorier med vetenskaplig bakgrund och ett problem 

delades upp i mindre delproblem så valdes arbetets synsätt att vara 

positivistiskt, men även hermeneutik användes då tolkningar utfördes på 

insamlad information.  

Detta arbete genomfördes med ett abduktiv angreppssätt. Induktivt 

angreppssätt för att ta fram en teori för det specifika fallet. Teorin testas 

sedan på ett deduktivt vis. Teorin hade kunnat genererats på ett annat sätt 

vilket kunde ha gett ett annat resultat. 

Detta arbete utfördes med hjälp av en kvalitativ studie. Anledningen till att 

detta valdes var främst för att arbetets fokus låg på att generera koncept och 

inte tester av befintliga produkter. Anledningen till detta var att företaget 

inte hade någon produkt att utföra testerna på. Hade fler och mer produkter 

liknande konceptet funnits tillgängliga hade tester kunnat utföras och 

studiens forskningsmetod hade varit kvantitativ. 

I arbetet samlades data in, då arbetets huvudsakligen varit 

konceptgenerering. Vilket innebar att slutsatserna baserades på sekundärdata 

samt tertiärdata i form av patent och artiklar. För att uppnå en hög reliabilitet 

med avseende på den insamlade informationen i arbetet så användes källor 

som kritiskt granskats. Validitet uppnåddes på ett bra sätt då endast relevant 

information som samlats in användes som underlag. 

6.2 Resultatdiskussion 

Under resultatdiskussionen analyseras och diskuteras olika delar av 

resultatet såsom generering av konceptet, konceptets konkurrenskraftighet i 

form av dimensionsförändringar och kostnader. 
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6.2.1 Konceptgenerering 

 

Sekretessbelagt 

6.2.2 Dimensionsförändringar 

Då projektets syfte är att generera en konceptidé och inte att konstruera en 

färdig planetväxel så beräknades endast de parametrar som ansågs vara 

viktigast för att generera en modell i 3D cad. Följande komponenter som det 

ej utfördes beräkning/simulering på är: Ingående-/ utgående axel samt lager 

till dessa, planethjulsaxlar, planetbärare samt husdelar. 

Vid generering av planetväxlarna i KISSsoft så togs först Planetväxel 1 fram 

som en referensväxel. Efter det så togs Planetväxel 2-3 fram där tjockleken 

varierades och till sist så genererades Planetväxel 4-5 där modulen 

varierades. Det hade därför varit fördelaktigt att ta fram en optimal variant 

då både modul och kuggbredd är variabler och sedan jämföra den mot de 

redan framtagna planetväxlarna. Det kan dock vara svårt att bestämma vad 

en optimal planetväxel är, då det beror på vilka resultat gällande kostnad, 

vikt och volym som kunden prioriterar mest. 

Ytterdimensionerna på lagren bestämdes av hur mycket material som behövs 

för att undvika sprickbildning samt brott hos planethjulen. Lagrens 

innerdiameter var sedan den styrande faktorn för planethjulsaxlarnas 

diameter. Planethjulsaxlarna är alltså inte beräknade ur hållfasthetssynpunkt 

då det gäller ett koncept och inte en prototyp eller en växel för produktion. 

  



   

 

80 

Andersson, Dahlman & Svensson 

En begränsande faktor med fler planethjul är att gapen för planethjulen i 

planetbäraren blir fler vilket medför att planetbärarens ben ges mindre plats. 

Blir dessa ben för tunna riskerar planetbäraren att bli vek och gå sönder. 

Benen måste kunna överföra vridmoment mellan planethjulsaxeln och 

planetbärarens axel.  

Vid återkoppling mot kvalitetshuset så sattes ett mål på en total 

dimensionförminskning på minst 90% av Planetväxel 1. I figur 5.2.1 kan det 

utläsas att målet kan uppnås för både tjockleks- och modulvariation. Det 

framgår även att modulens övre gränsvärde ligger närmare målet och 

kommer därför inte behöva en lika god lastfördelning jämfört med variabel 

tjocklek för att uppnå målet. 

Genom 3D-modellerna från Solidworks så framkom det att intervallen för 

totalvikten är i stort sett samma oavsett om kuggbredden eller modulen 

används som variabel för koncepten, vilket kan ses i figur 5.2.1. Det framgår 

tydligt att då de övre gränsvärdena på intervallen är likvärdig med 

referensväxeln så finns det möjligheter för betydande viktminskningar till 

80% av vikten för Planetväxel 1. Målet från kvalitetshuset var en 

viktminskning till minst 90% av vikten för Planetväxel 1. Detta tillsammans 

med likheten hos intervallen för tjockleks- och modulvariation medför att 

val av parameter att variera inte är av betydelse i denna aspekt. 

6.2.3 Kostnadsuppskattning 

Gällande kostnadsuppskattningen så är samtliga maskintimkostnader, 

operatörskostnader och olika maskintider tagna från Sweparts egna 

tillverkning av kugghjul. Utöver det så användes företagets prisuppgifter på 

materialkostnad samt kostnad för härdning per kilogram material. Dessa 

tider och tillverkningskostnader anses därav ha en hög validitet. Inga 

jämförelser gjordes mellan konceptet och den aktiva balanseringen i bilaga 

1. Detta ansågs inte kunna uppnå en hög validitet då mycket av 

komponenterna i den aktiva balanseringen var okända. 

Då företaget tillverkar kugghjul så är alla tider och kostnader för 

tillverkningen av kugghjul av hög validitet. Planetbärarens dimensioner är 

uppskattade så att de ska rymma kugghjul och konceptidéer. Därför kan inte 

dess kostnad ses som ett exakt värde för vad det skulle kosta att ta fram 

dessa planetbärare. Kostnaderna för de olika planetbärarna är dock 

jämförbara då de i stort sett består av skalade versioner av samma 

planetbärare. Kostnader för komponentinköp till konceptet är uppskattade i 

samråd med företaget och inte lika noggrant satta som 

tillverkningskostnaderna för kugghjulen.  
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Vid kostnadsuppskattningen användes ett övre gränsvärde som bestod av en 

planetväxel med sex planethjul, koniska kugghjul och lastfördelningsfaktor 

Kγ = 1,433. Lastfördelningsfaktorn är bestämd enligt tumregeln för vanliga 

planetväxlar, men lastfördelningsfaktorn kan eventuellt vara högre för en 

planetväxel med koniska kugghjul och ingen aktiv balansering jämfört med 

en traditionell planetväxel med raka kugghjul. Detta beror på att en liten 

axiell förflyttning av kugghjulen i en planetväxel med raka kugghjul inte 

påverkar lastfördelningen. Om ett kugghjul skulle förflyttas axiellt i en 

planetväxel med koniska kugghjul får det konsekvenser för lastfördelningen, 

vilket detta arbete är baserat på. En planetväxel med koniska kugghjul utan 

balansering kan då eventuellt hamna i positioner där lastfördelningen 

försämras ytterliggare.  Detta antagande sänker validiteten för det övre 

gränsvärdet. De undre gränsvärdena kommer dock vara kvar på samma nivå 

då de representerar en ideal lastfördelning. Alltså kan de övre gränserna för 

intervallen i figur 5.2.1 stiga till en högre nivå, men detta kräver simulering 

för att säkerställas. 

Vid kostnadsuppskattningen så framkom det att maskinbearbetningen för 

planetväxel 1 uppkom till 56,15 % av den totala kostnaden. När 

kuggbredden varierades så blev maskinbearbetningskostnaden 56,57 % för 

planetväxel 2 och 45,37 % för planetväxel 3. När modulen varierades så blev 

maskinbearbetningskostnaden 66,96 % för planetväxel 4 och 57,5 % för 

planetväxel 5. Detta innebär att när kuggbredden varieras så går 

maskinbearbetningskostnaden från en likvärdig nivå till en minskning av 

cirka 11 %. Jämfört med om modulen varieras så går 

maskinbearbetningskostnaden från en likvärdig nivå till en ökning av cirka 

11 %. Detta betyder att ur bearbetningssynpunkt så är det mest fördelaktigt 

att justera kuggbredden då detta har störst betydelse för bearbetningsarean.  

Den totala kostnaden för konceptet hade som mål att minskas jämfört med 

Planetväxel 1 enligt kvalitetshuset. Detta beror på att de vinster som görs vid 

en minskad åtgång av material kommer vägas upp av de komponenter som 

tillförs i konceptet. Då modulen varierades så kommer den stora 

bearbetningsarean tillsammans med komponentkostnaden göra att en 

kostnadsminskning ej blir möjlig, se figur 5.2.1. Då tjockleken varieras finns 

det en möjlighet för reduceringar av kostnaderna om en tillräcklig minskning 

av bearbetningsarean kan uppnås. 
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6.2.4 Monteringsanvisningar 

 

Sekretessbelagt 
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7. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatser för arbetet och rekommendationer till 

företaget. Rekommendationer för vidare forskning tas även upp. 

Undersökningsfrågan för arbetet lyder: 

"Hur kan kuggingreppet i en planetväxel med koniska kugghjul justeras på 

ett kostnadseffektivt sätt genom axiell förflyttning av planethjulen?" 

Denna ses nu som besvarad då ett koncept som utför funktionen genererats. I 

konceptidéen förklaras även konceptets funktion och hur det skall appliceras 

för att utföra sin funktion. Konceptet ses även som kostnadseffektivt då det 

jämförts mot konventionella växlar under arbetets gång. 

7.1 Slutsatser för arbetet 

Som slutsatser för arbetet så har en konceptidé tagits fram som vi samt 

uppdragsgivaren tror på. För att bekräfta konceptet så genererades fem 

planetväxlar med samma utväxling, ingående varvtal samt utgående 

moment. En referensväxel med tre planethjul genererades. Denna växeln har 

en jämn lastfördelning på grund av jämnviktsvillkor. Vidare så genererades 

Planetväxel 2 och 3 med samma diameter som referensväxeln och variabel 

kuggbredd. Efter jämförelse av dessa så genererades Planetväxel 4 och 5 där 

kuggbredden var samma som referensväxeln medan modulen var variabel.  

Valideringen bestod av en kostnadsuppskattning samt en viktuppskattning. 

Vid jämförelse av Planetväxel 2 och 3 mot planetväxel 1 så framkom det att 

då kuggbredden var variabel så varierade kostnaden från 92,54% till 109,42 

%. Vidare varierade vikten från 81,27 % till 101,22 %. Vid jämförelse av 

Planetväxel 4 och 5 mot planetväxel 1 så fastställdes det att när modulen var 

variabel så varierades kostnaden från 104,82 % till 120,22 %. Vikten 

varierade från 80,55 % till 102,22 %. 

En sprängskiss av 3D-modellen användes som underlag för att generera en 

monteringsanvisning som går igenom monteringen steg för steg. Baserat på 

monteringsanvisningen genererades en tabell med monteringstider för 

samtliga steg. Den totala monteringstiden för växeln är cirka 16 minuter 

vilket ligger nära den monteringstid som användes vid 

kostnadsuppskattningen. 

Det finns möjligheter att minska kostnad, vikt och volym för en planetväxel 

då en mekanisk förinställning används. Beroende på vilken kategori som  

fokus läggs på så lämpas olika parametrar som variabel. Generellt så är 

modulen lämplig att variera om en lägre volym eftersträvas, medans en 

variabel tjocklek kan ge en minskning av den totala kostnaden. Likvärdiga 

viktminskningar kan uppnås för både tjockleks- och modulvariation. 
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7.2 Vidare forskning 

Denna studie har resulterat i ett utvecklat koncept som var en av 

deluppgifterna från företaget. Vidare så har en kostnadsuppskattning samt 

monteringsanvisning tagits fram som var de resterande deluppgifterna. Efter 

det här arbetet så finns det olika moment som bör utföras för att kunna gå 

från koncept till en produktionsfärdig produkt. Gällande KISSsoft så har det 

uppkommit förslag på att materialet i planethjulen skulle kunna ersättas med 

clean steel för att ytterligare minska totalvikten och dimensionerna. Ett annat 

sätt att optimera storleken är att variera både kuggbredd och modul 

samtidigt, då endast kuggbredden och modulen varierades var för sig i detta 

arbete i KISSsoft. Skulle ett sådant arbete med en samtida förminskning av 

modul och kuggantal fortsätta blir det viktigare att ta hänsyn till minsta 

möjliga dimensioner på lager och axlar för att dessa skall hålla. Begränsande 

faktor vid optimering ur dimensionssynpunkt för växlar är hur liten 

planetbäraren kan göras med avseende på dess ben samt hur vridstyv den 

behöver vara. 

För att bekräfta konceptets förmåga att jämna ut lasten så krävs simulering. 

Detta är av avancerad nivå och inget som ryms inom tidsramarna för 

projektet när konceptgenerering är huvudområdet. Vid genomförd 

simulering så hade lastfördelningsfaktorn kunnat fastställas, vilket hade 

medfört att en bestämd storlek på växeln för konceptet kunnat bekräftas 

samt dimensionering av tillhörande komponenter för att få fram den verkliga 

kostnaden.  

 

Sekretessbelagt 
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Bilaga 2: KISSsoft Planetväxel 1 
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CALCULATION OF A SPUR PLANETARY GEAR STAGE 

 
Drawing or article number:     

Gear 1: 0.000.0     

Gear 2: 0.000.0     

Gear 3: 0.000.0     

Calculation method ISO 6336:2006 Method B     

   ------- Sun ----------- Planets ----------- Internal gear --- 

Number of planets  [p] (1) 3 (1) 

Power (kW)  [P]  134.633  
Speed (1/min)  [n] 1500.0  0.0 

Speed difference for planet bearing calculation (1/min) [n2]  1428.6  

Speed planet carrier (1/min) [nSteg]  428.6  

Torque (Nm)  [T] 857.1 0.0 2142.8 

Torque Pl.-Carrier (Nm) [TSteg]  2999.850  

 
Application factor [KA]  1.00  

Power distribution factor [Kgam]  1.00  

Required service life (h) [H]  20000.00  

Gear driving (+) / driven (-) + -/+ -  

Working flank gear 1: Right flank     

1. TOOTH GEOMETRY AND MATERIAL     

(geometry calculation according to ISO 21771:2007, DIN ISO 21771)    
 ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Center distance (mm) [a]  64.500  

Centre distance tolerance ISO 286:2010 Measure js7    

Normal module (mm) [mn]  3.0000  
Pressure angle at normal section (°) [alfn]  20.0000  

Helix angle at reference circle (°) [beta]  0.0000  

Number of teeth [z] 24 18 -60 

Facewidth (mm) [b] 44.00 40.00 44.00 

Hand of gear Spur gear    

Planetary axles can be placed in regular pitch.:  120°   

Accuracy grade [Q-ISO1328:1995] 6 6 6 

Inner diameter (mm) [di] 0.00 0.00  

External diameter (mm) [di]   0.00 

Inner diameter of gear rim (mm) [dbi] 0.00 0.00  

Outer diameter of gear rim (mm) [dbi]   0.00 

 
Material 
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Gear 1: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 2: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 3: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Surface hardness  HRC 61 HRC 61 HRC 61  

Material quality according to ISO 6336:2006 Normal (Life factors ZNT and YNT >=0.85)   

Fatigue strength. tooth root stress (N/mm²) [σFlim] 430.00 430.00 430.00 

Fatigue strength for Hertzian pressure (N/mm²) [σHlim] 1500.00 1500.00 1500.00 

Tensile strength (N/mm²)  [σB] 1200.00 1200.00 1200.00 

Yield point (N/mm²)  [σS] 850.00 850.00 850.00 

Young's modulus (N/mm²)  [E] 206000 206000 206000 

Poisson's ratio  [ν] 0.300 0.300 0.300 

Roughness average value DS, flank (µm)  [RAH] 0.60 0.60 0.60 

Roughness average value DS, root (µm)  [RAF] 3.00 3.00 3.00 

Mean roughness height, Rz, flank (µm)  [RZH] 4.80 4.80 4.80 

Mean roughness height, Rz, root (µm)  [RZF] 20.00 20.00 20.00 
 

 

Gear reference profile 1 :  

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 2 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 3 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 
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Summary of reference profile gears:    

Dedendum reference profile [hfP*] 1.250 1.250 1.250 

Tooth root radius Refer. profile [rofP*] 0.380 0.380 0.380 

Addendum Reference profile [haP*] 1.000 1.000 1.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 0.000 0.000 

Protuberance angle (°) [alfprP] 0.000 0.000 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 0.000 0.000 

Ramp angle (°) [alfKP] 0.000 0.000 0.000 

Type of profile modification: none (only running-in)    
Tip relief (µm) [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Lubrication type  Oil bath lubrication   
Type of oil  Oil: ISO-VG 100   

Lubricant base  Mineral-oil base    
Kinem. viscosity oil at 40 °C (mm²/s) [nu40]   100.00     

Kinem. viscosity oil at 100 °C (mm²/s) [nu100]   11.10     

Specific density at 15 °C (kg/dm³) [roOil]   0.901     

Oil temperature (°C)  [TS]   70.000     

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---   
Overall transmission ratio  [itot]   3.500    

Gear ratio   [u]   0.750  -3.333   

Transverse module (mm)  [mt]   3.000     

Pressure angle at pitch circle (°) [alft]   20.000     

Working transverse pressure angle (°) [alfwt]   23.388  23.388   

   [alfwt.e/i]  23.419 / 23.357 23.357 / 23.419  

Working pressure angle at normal section (°) [alfwn]   23.388  23.388   

Helix angle at operating pitch circle (°) [betaw]   0.000  0.000   

Base helix angle (°)   [betab]   0.000     

Reference centre distance (mm) [ad]   63.000  63.000   

Sum of profile shift coefficients [Summexi]   0.5416 -0.5416   

Profile shift coefficient  [x] 0.2074  0.3342 -0.8758  

Tooth thickness (Arc) (module) (module) [sn*] 1.7218  1.8141 0.9332  

Tip alteration (mm)   [k*mn] -0.125  -0.125 0.000  
Reference diameter (mm)  [d] 72.000  54.000 180.000  

Base diameter (mm)  [db] 67.658  50.743 169.145  

Tip diameter (mm)   [da] 78.994  61.755 179.255  

 (mm)  [da.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 / 61.745 179.255 / 179.265 

Tip diameter allowances (mm) [Ada.e/i] 0.000 / -0.010 0.000 / -0.010 -0.000 / 0.010 

Chamfer (1) / tip rounding (2)   0   0  1  

Tip chamfer (mm)   [hK]      0.101  

Tooth tip chamfer angle (°)  [delhK]      45.000  

Tip form diameter (mm)  [dFa] 78.994  61.755 179.456  

 (mm) [dFa.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 / 61.745 179.456 / 179.466 

Active tip diameter (mm)  [dNa.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 / 61.745 179.456 / 179.466 

Operating pitch diameter (mm) [dw] 73.714 55.286 / 55.286 184.286  

 (mm)  [dw.e] 73.731 55.299 / 55.273 184.243  

 (mm)  [dw.i] 73.697 55.273 / 55.299 184.329  

Root diameter (mm)   [df] 65.744  48.505 192.755  

Generating Profile shift coefficient [xE.e/i] 0.1754 / 0.1570 0.3022 / 0.2838 -0.9193 / -0.9422 

Manufactured root diameter with xE (mm) [df.e] 65.552  48.313 193.016  

  (mm) [df.i] 65.442  48.203 193.153  

Theoretical tip clearance (mm) [c] 0.750  0.750/ 1.000 0.875  

Tip clearance upper allowance (mm) [c.e] 0.921  0.921/ 1.219 1.046  

Tip clearance lower allowance (mm) [c.i] 0.831  0.831/ 1.115 0.956  
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Active root diameter (mm) [dNf]   69.526  51.805/ 51.492  189.936  

 (mm) [dNf.e]   69.548  51.824/ 51.510  189.893  

 (mm) [dNf.i]   69.509  51.790/ 51.479  189.970  

Root form diameter (mm) [dFf]   68.502   51.196  191.832  

 (mm) [dFf.e/i]  68.416 / 68.369 51.124 / 51.086 192.016 / 192 
.112                

Internal toothing: Calculation dFf with pinion type cutter (z0=              

  39, x0=  0.000)          

Reserve (dNf-dFf)/2 (mm) [cF.e/i]  0.589 /  0.546 0.212 / 0.178 1.109 / 1 
.023                

Height of bolt head (mm) [ha = mn * (haP*+x)]     3.497   3.878   0.373 

(mm)  [ha.e/i]   3.497 /  3.492  3.878 / 3.873 0.373 / 
0.368                

Dedendum (mm) [hf = mn * (hfP*-x)]     3.128   2.747   6.377 

(mm)  [hf.e/i]   3.224 /  3.279  2.844 / 2.898 6.508 / 
6.577                

Roll angle at dFa (°) [xsi_dFa.e/i]   34.529 /  34.513 39.742 / 39.722 20.309 / 
20.319                

Roll angle to dNf (°) [xsi_dNf.e/i]   13.637 /  13.494 11.887 / 11.694   

  [xsi_dNf.e/i]      9.998 / 9.793  29.237 / 29.294 

Roll angle at dFf (°) [xsi_dFf.e/i]   8.603 /  8.331  7.032 / 6.669 30.787 / 
30.855                

Tooth height (mm) [h]   6.625    6.625    6.750   

Virtual gear no. of teeth [zn]  24.000   18.000    -60.000   

Normal tooth thickness at tip circle (mm) [san]   2.082    1.760    2.522   

 (mm) [san.e/i] 2.011 / 1.962 1.686 / 1.634  2.431 /  2.378 

(without consideration of tip chamfer/ tip rounding)              

Normal space width at root circle (mm) [efn]   0.000    0.000    1.034   

 (mm) [efn.e/i] 0.000 / 0.000  0.000 / 0.000  0.994 /  0.973 

Max. sliding velocity at tip (m/s) [vga]   1.507   1.735/ 0.694   0.311   

Specific sliding at the tip [zetaa]   0.659   0.659/ 0.264   0.514   

Specific sliding at the root [zetaf]   -1.931   -1.931/ -1.056   -0.358   

Sliding factor on tip [Kga]   0.364   0.419/ 0.168   0.167   

Sliding factor on root [Kgf]   -0.419   -0.364/ -0.167   -0.168   

Pitch on reference circle (mm) [pt]      9.425        

Base pitch (mm) [pbt]      8.856        

Transverse pitch on contact-path (mm) [pet]      8.856        

Length of path of contact (mm) [ga]    12.382   13.224    

 (mm) [ga.e/i]   12.420 / 12.326 13.262 / 13.162   

Length T1-A (mm) [T1A]   8.005   17.598/ 4.374  29.978   

Length T1-B (mm) [T1B]  11.531   14.073/ 8.742  34.345   

Length T1-C (mm) [T1C]  14.631   10.973/ 10.973  36.576   

Length T1-D (mm) [T1D]  16.861   8.742/ 13.231  38.834   

Length T1-E (mm) [T1E]  20.387   5.216/ 17.598  43.202   

Diameter of single contact point B (mm) [d-B]   71.480  58.026/ 53.671  182.561  

(mm)  [d-B.e]   71.480  57.990/ 53.671  182.589  

(mm)  [d-B.i]   71.474  58.072/ 53.665  182.526  

Diameter of single contact point D (mm) [d-D]   75.596  53.671/ 57.229  186.124  

(mm)  [d-D.e]   75.563  53.671/ 57.194  186.124  

(mm)  [d-D.i]   75.638  53.665/ 57.277  186.137  

Transverse contact ratio [eps_a]     1.398   1.493    
Transverse contact ratio with allowances [eps_a.e/i]   1.402 / 1.392 1.497 / 1.486    

Overlap ratio  [eps_b]     0.000   0.000    

Total contact ratio [eps_g]     1.398   1.493    

Total contact ratio with allowances [eps_g.e/i]   1.402 / 1.392 1.497 / 1.486    
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2. FACTORS OF GENERAL INFLUENCE      

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Nominal circum. force at pitch circle (N) [Ft] 7936.111  7936.111  

Axial force (N)  [Fa] 0.0  0.0 0.0 

Axial force (total) (N)  [Fatot=Fa* 3] 0.0   0.0 

Radial force (N)  [Fr] 2888.508  2888.508  

Normal force (N)  [Fnorm] 8445.4 8445.4 8445.4 

Nominal circumferential force per mm (N/mm) [w] 198.40  198.40  

Only as information: Forces at operating pitch circle:      

Nominal circumferential force (N) [Ftw] 7751.550  7751.550  

Axial force (N)  [Fa] 0.0 0.0/ 0.0 0.0 

Axial force (total) (N)  [Fatot=Fa* 3] 0.0   0.0 

Radial force (N)  [Fr] 3352.433  3352.433  

Circumferential speed reference circle (m/s) [v]  4.04 (Planet)  

Running-in value (µm)  [yp] 0.600  0.637  
Running-in value (µm)  [yf] 0.637  0.713  

Gear body coefficient  [CR] 1.000  1.000  

Correction coefficient  [CM] 0.800  0.800  

Reference profile coefficient [CBS] 0.975  0.975  

Material coefficient  [E/Est] 1.000  1.000  

Singular tooth stiffness (N/mm/µm) [c'] 12.891  14.115  

Meshing stiffness (N/mm/µm) [cgalf] 16.740  19.336  

Meshing stiffness (N/mm/µm) [cgbet] 14.229  16.435  

Reduced mass (kg/mm) [mRed] 0.0039  0.0110  

Resonance speed (min-1) [nE1] 25918  22211  

Resonance ratio (-)  [N] 0.041  0.064  

Running-in value (µm)  [ya] 0.600  0.637  
Planet runs on rolling bearings. Planet pin fixed on both sides in the carrier..     

lpa (mm) = 52.00  b (mm) =  40.00 dsh (mm) =   27.00     

Tooth trace deviation (active) (µm) [Fby] 3.61  3.87  

from deformation of shaft (µm) [fsh*B1] 5.50  1.46  

(fsh (µm) =   5.50/ 1.46, B1= 1.00/ 1.00, fHb5 (µm) = 6.00/ 6.50)     

Tooth trace   0  0  

(0:without, 1:crowned, 2:Tip relief, 3:full modification)      

(4:Slightly crowned, 5:Helix angle modification, 6:Helix angle modification with crowning)    

from production tolerances (µm) [fma*B2] 12.02  12.38  

(B2= 1.00/ 1.00)       

Tooth trace deviation, theoretical (µm) [Fbx] 4.25  4.56  

Running-in value y.b (µm) [yb] 0.64  0.68  

Dynamic factor  [KV=max(KV12,KV23)] 1.04  
  [KV12,KV23] 1.02  1.04  

Face load factor - flank [KHb] 1.12  1.15  
- Tooth root [KFb] 1.10  1.13  

- Scuffing [KBb] 1.12  1.15  

Transverse load factor - flank [KHa] 1.00  1.00  
- Tooth root [KFa] 1.00  1.00  

- Scuffing [KBa] 1.00  1.00  

Helical load factor scuffing [Kbg] 1.00  1.00  

Number of load cycles (in mio.) [NL] 3857.1 1714.3 1542.9 
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3. TOOTH ROOT STRENGTH       

Calculation of Tooth form coefficients according method: B      
Internal toothing: Calculation of roF and sFn according to ISO 6336-3:2007-04-01    

Internal toothing: Calculation of YF, YS with pinion type cutter (z0=39, x0= 0.000, rofP*= 0.380)  

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Calculated with profile shift [x]  0.2074 0.3342 -0.8758 

Tooth form factor [YF]  1.60 1.52/ 1.36 0.90 

Stress correction factor [YS]  1.92 1.99/ 2.08 2.22 

Bending moment arm (mm) [hF]  3.65 3.49/ 3.07 4.04 

Working angle (°) [alfFen]  23.59 25.15/ 23.25 23.31 

Tooth thickness at root (mm) [sFn]  6.32 6.31/ 6.31 8.90 

Tooth root radius (mm) [roF]  1.49 1.40/ 1.40 1.80 

(hF* = 1.216/ 1.163/ 1.024/ 1.348  sFn* = 2.105/ 2.103/ 2.103/ 2.967)      

(roF* = 0.496/ 0.468/ 0.468/ 0.601 dsFn = 66.833/ 49.486/ 49.486/ -192.466 alfsFn = 30.0/ 30.0/ 30.0/ 60.0)  

Helix angle factor [Ybet]   1.00 1.00  
Deep tooth factor [YDT]   1.00 1.00  

Gear rim factor [YB]  1.00 1.00 1.00 

Effective facewidth (mm) [beff]  44.00 40.00/ 40.00 44.00 

Nominal stress at tooth root (N/mm²) [sigF0]  185.01 199.81/ 186.55 119.79 

Tooth root stress (N/mm²) [sigF]  212.22 229.21/ 218.71 140.45 

Permissible bending stress at root of Test-gear      

Notch sensitivity factor [YdrelT]  0.996 0.998/ 0.998 1.000 

Surface factor [YRrelT]  0.957 0.957 0.957 

size factor (Tooth root) [YX]  1.000 1.000 1.000 

Finite life factor [YNT]  0.866 0.881 0.882 

Alternating bending factor (mean stress influence coefficient) [YM]  1.000 0.700 1.000 

Stress correction factor [Yst]   2.00  

Yst*sigFlim (N/mm²) [sigFE]  860.00 860.00 860.00 

Permissible tooth root stress (N/mm²) [sigFP=sigFG/SFmin] 507.31 361.38/ 361.38 518.46 

Limit strength tooth root (N/mm²) [sigFG]  710.23 505.93/ 505.93 725.84 

Required safety [SFmin]  1.40 1.40 1.40 

Safety for Tooth root stress [SF=sigFG/sigF] 3.35 2.21/ 2.31 5.17 

Transmittable power (kW) [kWRating]  321.83 212.27/ 222.45 496.99 
 
 

 

4. SAFETY AGAINST PITTING (TOOTH FLANK)       

 ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Zone factor [ZH]  2.29  2.29  

Elasticity coefficient (√N/mm) [ZE]  189.81  189.81  

Contact ratio factor [Zeps]  0.931 0.914  

Helix angle factor [Zbet]  1.000 1.000  

Effective facewidth (mm) [beff]  40.00  40.00  

Nominal contact stress (N/mm²) [sigH0]  1025.76  636.79  

Contact stress at operating pitch circle (N/mm²) [sigHw]  1109.30  697.70  

Single tooth contact factor [ZB,ZD] 1.00   1.04/ 1.16 1.00 

Contact stress (N/mm²) [sigHB, sigHD] 1109.30 1157.68/ 806.66 697.70 

Lubrication coefficient at NL [ZL] 0.966  0.966/ 0.966 0.966 

Speed coefficient at NL [ZV] 0.977  0.977/ 0.977 0.977 

Roughness coefficient at NL [ZR] 0.951  0.951/ 0.975 0.975 

Material pairing coefficient at NL [ZW] 1.000  1.000/ 1.000 1.000 
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Finite life factor [ZNT] 0.875 0.897 0.900 

Small no. of pittings permissible: no    

Size factor (flank) [ZX] 1.000 1.000 1.000 

Permissible contact stress (N/mm²) [sigHP=sigHG/SHmin] 1178.75 1208.44/ 1238.33 1242.34 

Pitting stress limit (N/mm²) [sigHG] 1178.75 1208.44/ 1238.33 1242.34 

Required safety [SHmin] 1.00 1.00 1.00 

Safety factor for contact stress at operating pitch circle    

 [SHw] 1.06 1.09/ 1.77 1.78 

Safety for stress at single tooth contact [SHBD=sigHG/sigHBD]   1.06 1.04/ 1.54 1.78 

(Safety regarding transmittable torque) [(SHBD)^2] 1.13 1.09/ 2.36 3.17 

Transmittable power (kW) [kWRating] 152.02 146.70/ 317.28 426.86 
 

 
4b. MICROPITTING ACCORDING TO ISO/TR 15144-1:2014 

Pairing Gear 1- 2:   
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.) 
 

 

Pairing Gear 2- 3:  
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.) 
 
 

 

5. STRENGTH AGAINST SCUFFING      

Calculation method according to ISO TR 13989:2000     

Lubrication coefficient (for lubrication type) [XS] 1.000   
Scuffing test and load stage  [FZGtest] FZG - Test A / 8.3 / 90 (ISO 14635 - 1) 12 

Multiple meshing factor  [Xmp] 2.0 2.0  

Relative structure coefficient (Scuffing)  [XWrelT] 1.000 1.000  

Thermal contact factor (N/mm/s^.5/K)  [BM] 13.780 13.780 13.780 

Relevant tip relief (µm)  [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Optimal tip relief (µm)  [Ceff] 15.39 14.06  

Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes)  0 0/ 0 0 

Effective facewidth (mm)  [beff] 40.000 40.000  

Applicable circumferential force/facewidth (N/mm) [wBt] 232.035 238.176  

(1) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 232.035     

(2) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 238.176     

Angle factor  [Xalfbet] 1.027 1.027  

Flash temperature-criteria      
Lubricant factor  [XL] 0.854 0.854  

Tooth mass temperature (°C)  [theMi] 85.40 74.30  

theMi = theoil + XS*0.47*Xmp*theflm  [theflm] 16.39 4.57  

Scuffing temperature (°C)  [theS] 356.71 356.71  

Coordinate gamma (point of highest temp.) [Gamma] 0.558 -0.601   
(1) [Gamma.A]=-0.453 [Gamma.E]=0.393 
 
(2) [Gamma.A]=-0.601 [Gamma.E]=0.604  
Highest contact temp. (°C) [theB] 109.51 82.63 

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM] 50.058 50.058 

Approach factor [XJ] 1.032 1.030 

Load sharing factor [XGam] 0.381 0.333 

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaM] 23.46 23.46 ( 70.0 °C) 

Coefficient of friction [mym] 0.065 0.054 
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Required safety [SBmin]  2.000   

Safety factor for scuffing (flash temperature) [SB]  7.256 22.703  

Integral temperature-criteria      
Lubricant factor [XL]  1.000   

Tooth mass temperature (°C) [theMC]  93.64 73.50  

theMC = theoil + XS*0.70*theflaint [theflaint]  16.88 2.50  

Integral scuffing temperature (°C) [theSint]  363.29 363.29  

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]  50.058 50.058  

Running-in factor (well run in) [XE]  1.000 1.000  

Contact ratio factor [Xeps]  0.291 0.285  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaOil]  23.46 23.46  

Mean coefficient of friction [mym]  0.076 0.051  

Geometry factor [XBE]  0.395 0.088  

Meshing factor [XQ]  1.000 1.000  

Tip relief factor [XCa]  1.124 1.130  

Integral tooth flank temperature (°C) [theint]  118.96 77.25  

Required safety [SSmin]  1.800   

Safety factor for scuffing (intg.-temp.) [SSint]  3.05 4.70  

Safety referring to transmittable torque [SSL]  5.99 40.43  

6. MEASUREMENTS FOR TOOTH THICKNESS      

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 --- 

Tooth thickness deviation DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25  

Tooth thickness allowance (normal section) (mm) [As.e/i] -0.070/ -0.110 -0.070/ -0.110 -0.095/ -0.145 

Number of teeth spanned [k]  4.000 3.000 -9.000 

(Internal toothing: k = (Measurement gap number)      

Base tangent length (no backlash) (mm) [Wk]  32.431 23.583 -79.598 

Actual base tangent length ('span') (mm) [Wk.e/i] 32.366/ 32.328 23.517/ 23.480 -79.687/ 
-79.734      

Diameter of contact point (mm) [dMWk.m] 74.993 55.920 186.986 

Theoretical diameter of ball/pin (mm) [DM]  5.375 5.753 5.040 

Effective Diameter of ball/pin (mm) [DMeff] 5.500 6.000 5.250 

Theor. dim. centre to ball (mm) [MrK]  40.624 32.579 88.728 

Radial one ball mass (mm) [MrK.e/i] 40.550/ 40.508 32.515/ 32.478 88.846/ 88 
.907      

Diameter of contact point (mm) [dMMr.m] 73.275 56.170 185.071 

Diametral measurement over two balls without clearance (mm) [MdK] 81.247 65.158 177 
.456      

Diametral two ball measure (mm) [MdK.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814      

Measurement over pins according to DIN 3960 (mm) [MdR.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814      

Measurement over 3 pins (axial) according to AGMA 2002 (mm)     

 [dk3A.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814      

Actual dimensions over 3 rolls (mm) [Md3R.e/i] 0.000/ 0.000 0.000/ 0.000 -0.000/ -0.000 

Tooth thickness (chordal) in pitch diameter (mm) [sc]  5.161 5.433 2.800 

(mm) [sc.e/i] 5.091/ 5.051 5.363/ 5.323 2.705/ 2.655 

Reference chordal height from da.m (mm) [ha]  3.587 4.012 0.359 

Tooth thickness (Arc) (mm) [sn]  5.165 5.442 2.800 

(mm) [sn.e/i] 5.095/ 5.055 5.372/ 5.332 2.705/ 2.655 
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Backlash free center distance (mm)  [aControl.e/i] 64.333/ 64.237 64.694/ 64.798 

Backlash free center distance, allowances (mm) [jta] -0.167/ -0.263 0.194/ 0.298  

dNf.i with aControl (mm)  [dNf0.i] 69.230 51.261 190.615 

Reserve (dNf0.i-dFf.e)/2 (mm)  [cF0.i] 0.407  0.068 0.700 

Tip clearance   [c0.i(aControl)] 0.583  0.583 0.673 

Centre distance allowances (mm)  [Aa.e/i] 0.015/ -0.015 -0.015/ 0.015  

Circumferential backlash from Aa (mm)  [jtw_Aa.e/i] 0.013/ -0.013 0.013/ -0.013  
Radial clearance (mm)  [jrw] 0.278/ 0.152 0.313/ 0.179  

Circumferential backlash (transverse section) (mm) [jtw] 0.238/ 0.130 0.274/ 0.156  

Normal backlash (mm)  [jnw] 0.224/ 0.122 0.258/ 0.147  

Entire torsional angle (°)  [j.tSys]  0.2160/ 0.1387  
(j.tSys: Torsional angle of planet carrier for blocked shaft)     

7. GEAR ACCURACY       

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
According to ISO 1328:1995       

Accuracy grade   [Q-ISO1328] 6 6  6 

Single pitch deviation (µm)  [fptT] 8.50 8.50  9.00 

Base circle pitch deviation (µm)  [fpbT] 8.00 8.00  8.50 

Sector pitch deviation over k/8 pitches (µm)  [Fpk/8T] 13.00 12.00  18.00 

Profile form deviation (µm)  [ffaT] 8.50 8.50  9.50 

Profile slope deviation (µm)  [fHaT] 7.00 7.00  8.00 

Total profile deviation (µm)  [FaT] 11.00 11.00  13.00 

Helix form deviation (µm)  [ffbT] 10.00 8.50  10.00 

Helix slope deviation (µm)  [fHbT] 10.00 8.50  10.00 

Total helix deviation (µm)  [FbT] 14.00 12.00  15.00 

Total cumulative pitch deviation (µm)  [FpT] 27.00 27.00  35.00 

Runout (µm)   [FrT] 21.00 21.00  28.00 

Single flank composite, total (µm)  [FisT] 46.00 45.00  57.00 

Single flank composite, tooth-to-tooth (µm) [fisT] 20.00 19.00  21.00 

Radial composite, total (µm)  [FidT] 36.00 36.00  43.00 

Radial composite, tooth-to-tooth (µm)  [fidT] 14.00 14.00  15.00 

Axis alignment tolerances (recommendation acc. ISO TR 10064:1992, Quality 6)    
Maximum value for deviation error of axis (µm) [fSigbet] 7.80  7.80  

Maximum value for inclination error of axes (µm) [fSigdel] 15.60  15.60  

8. ADDITIONAL DATA       

Mass - calculated with da (kg)  [Mass] 1.688  0.938 3.014 

Total mass (kg)   [Mass]   7.517  

Moment of inertia (System referenced to wheel 1):      
calculation without consideration of the exact tooth shape     

single gears ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.0009213  0.0002815 0.0261 

System ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.001946   

Mean coeff. of friction (acc. Niemann)  [mum] 0.076  0.063  

Wear sliding coef. by Niemann  [zetw] 0.921  0.580  

Meshpower (kW)   96.166  96.166  
Gear power loss (kW)   0.434  0.154  

Total power loss (kW)    1.763   

Total efficiency     0.987   
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9. DETERMINATION OF TOOTH FORM 

 
Data for the tooth form calculation :  
Data not available. 
 
 

 

10. SERVICE LIFE, DAMAGE     

Required safety for tooth root [SFmin]  1.40  
Required safety for tooth flank [SHmin]  1.00  

Service life (calculated with required safeties):     
System service life (h) [Hatt]  81052  

Tooth root service life (h) [HFatt] 1e+006 1e+006 1e+006 

Tooth flank service life (h) [HHatt] 1e+006 8.105e+004 1e+006  
Note: The entry 1e+006 h means that the Service life > 1,000,000 h. 

 

Damage calculated on the basis of the required service life ( 20000.0 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00  24.68 0.00 

Damage calculated on basis of system service life [Hatt] ( 81052.4 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
 
 

 
REMARKS:  
- Specifications with [.e/i] imply: Maximum [e] and Minimal value [i] with  

consideration of all tolerances  
Specifications with [.m] imply: Mean value within tolerance  

- For the backlash tolerance, the center distance tolerances and the tooth thickness  
deviation are taken into account. Shown is the maximal and the minimal backlash corresponding 

the largest resp. the smallest allowances  
The calculation is done for the Operating pitch circle..  
- Details of calculation method: 

cg according to method B KV 

according to method B KHb, 

KFb according method C 

fma following equation (64), Fbx following (52/53/56) 
 

fsh calculated by exactly following the method in Annex D,  
ISO 6336-1:2006  

Literature: Journal "Antriebstechnik", 6/2007, p.64.  
KHa, KFa according to method B  

- The logarithmically interpolated value taken from the values for the fatigue strength and  
the static strength, based on the number of load cycles, is used for coefficients ZL, ZV, ZR, ZW, ZX, YdrelT, YRrelT and YX.. 

 
End of Report lines: 549 
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Important hint: At least one warning has occurred during the calculation: 

 
1-> Planetary stages with more than 3 planets:  
the load distribution coefficient should usually be greater than 1.0. 
 
 
 
 
CALCULATION OF A SPUR PLANETARY GEAR STAGE 

 
Drawing or article number:     

Gear 1: 0.000.0     

Gear 2: 0.000.0     

Gear 3: 0.000.0     

Calculation method ISO 6336:2006 Method B     

   ------- Sun ----------- Planets ----------- Internal gear --- 

Number of planets  [p] (1) 6 (1) 

Power (kW)  [P]  192.925  
Speed (1/min)  [n] 1500.0  0.0 

Speed difference for planet bearing calculation (1/min) [n2]  1428.6  

Speed planet carrier (1/min) [nSteg]  428.6  

Torque (Nm)  [T] 1228.2 0.0 3070.5 

Torque Pl.-Carrier (Nm) [TSteg]  4298.700  

 
Application factor [KA]  1.00  

Power distribution factor [Kgam]  1.00  

Required service life (h) [H]  20000.00  

Gear driving (+) / driven (-) + -/+ -  

Working flank gear 1: Right flank     

1. TOOTH GEOMETRY AND MATERIAL     

(geometry calculation according to ISO 21771:2007, DIN ISO 21771)    
 ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Center distance (mm) [a]  64.500  

Centre distance tolerance ISO 286:2010 Measure js7    

Normal module (mm) [mn]  3.0000  
Pressure angle at normal section (°) [alfn]  20.0000  

Helix angle at reference circle (°) [beta]  0.0000  

Number of teeth [z] 24 18 -60 

Facewidth (mm) [b] 32.50 28.50 32.50 

Hand of gear Spur gear    

Planetary axles can be placed in regular pitch.:  60°   
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Accuracy grade [Q-ISO1328:1995] 6 6 6 

Inner diameter (mm) [di]  0.00 0.00 

External diameter (mm) [di]   0.00 

Inner diameter of gear rim (mm) [dbi]  0.00 0.00 

Outer diameter of gear rim (mm) [dbi]   0.00 

 

Material      

Gear 1: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 2: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 3: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Surface hardness  HRC 61 HRC 61 HRC 61  

Material quality according to ISO 6336:2006 Normal (Life factors ZNT and YNT >=0.85)   

Fatigue strength. tooth root stress (N/mm²) [σFlim] 430.00 430.00 430.00 

Fatigue strength for Hertzian pressure (N/mm²) [σHlim] 1500.00 1500.00 1500.00 

Tensile strength (N/mm²)  [σB] 1200.00 1200.00 1200.00 

Yield point (N/mm²)  [σS] 850.00 850.00 850.00 

Young's modulus (N/mm²)  [E] 206000 206000 206000 

Poisson's ratio  [ν] 0.300 0.300 0.300 

Roughness average value DS, flank (µm)  [RAH] 0.60 0.60 0.60 

Roughness average value DS, root (µm)  [RAF] 3.00 3.00 3.00 

Mean roughness height, Rz, flank (µm)  [RZH] 4.80 4.80 4.80 

Mean roughness height, Rz, root (µm)  [RZF] 20.00 20.00 20.00 
 

 

Gear reference profile 1 :  

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 2 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 3 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 
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Tip radius factor [rhoaP*]  0.000  

Protuberance height factor [hprP*]  0.000  

Protuberance angle [alfprP]  0.000  

Tip form height coefficient [hFaP*]  0.000  

Ramp angle [alfKP]  0.000  

  not topping   

Summary of reference profile gears:    
Dedendum reference profile [hfP*] 1.250 1.250 1.250 

Tooth root radius Refer. profile [rofP*] 0.380 0.380 0.380 

Addendum Reference profile [haP*] 1.000 1.000 1.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 0.000 0.000 

Protuberance angle (°) [alfprP] 0.000 0.000 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 0.000 0.000 

Ramp angle (°) [alfKP] 0.000 0.000 0.000 

Type of profile modification: none (only running-in)    
Tip relief (µm) [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Lubrication type Oil bath lubrication   
Type of oil Oil: ISO-VG 100   

Lubricant base Mineral-oil base    
Kinem. viscosity oil at 40 °C (mm²/s) [nu40]  100.00     

Kinem. viscosity oil at 100 °C (mm²/s) [nu100]  11.10     

Specific density at 15 °C (kg/dm³) [roOil]  0.901     

Oil temperature (°C)  [TS]  70.000     

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---   
Overall transmission ratio  [itot]  3.500     

Gear ratio   [u]  0.750  -3.333   

Transverse module (mm)  [mt]  3.000     

Pressure angle at pitch circle (°) [alft]  20.000     

Working transverse pressure angle (°) [alfwt]  23.388  23.388   

   [alfwt.e/i]  23.419 / 23.357  23.357 / 23.419  

Working pressure angle at normal section (°) [alfwn]  23.388  23.388   

Helix angle at operating pitch circle (°) [betaw]  0.000  0.000   

Base helix angle (°)   [betab]  0.000     

Reference centre distance (mm) [ad]  63.000  63.000   

Sum of profile shift coefficients [Summexi]  0.5416  -0.5416   

Profile shift coefficient  [x] 0.2074 0.3342  -0.8758  

Tooth thickness (Arc) (module) (module) [sn*] 1.7218 1.8141  0.9332  

Tip alteration (mm)   [k*mn] -0.125 -0.125  0.000  
Reference diameter (mm)  [d] 72.000 54.000  180.000  

Base diameter (mm)  [db] 67.658 50.743  169.145  

Tip diameter (mm)   [da] 78.994 61.755  179.255  

 (mm)  [da.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 /  61.745 179.255 / 179.265 

Tip diameter allowances (mm) [Ada.e/i] 0.000 / -0.010 0.000 /  -0.010 -0.000 / 0.010 

Tip form diameter (mm)  [dFa] 78.994 61.755  179.255  

 (mm) [dFa.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 /  61.745 179.255 / 179.265 

Active tip diameter (mm)  [dNa.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 /  61.745 179.255 / 179.265 

Operating pitch diameter (mm) [dw] 73.714 55.286 / 55.286 184.286  

 (mm)  [dw.e] 73.731 55.299 / 55.273 184.243  

 (mm)  [dw.i] 73.697 55.273 / 55.299 184.329  

Root diameter (mm)   [df] 65.744 48.505  192.755  

Generating Profile shift coefficient [xE.e/i] 0.1754 / 0.1570 0.3022 /  0.2838 -0.9193 / -0.9422 

Manufactured root diameter with xE (mm) [df.e] 65.552 48.313  193.016  
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(mm) [df.i] 65.442 48.203  193.153 

Theoretical tip clearance (mm) [c] 0.750 0.750/ 1.000 0.875 

Tip clearance upper allowance (mm) [c.e] 0.921 0.921/ 1.219 1.046 

Tip clearance lower allowance (mm) [c.i] 0.831 0.831/ 1.115 0.956 

Active root diameter (mm) [dNf] 69.526 51.805/ 51.393 189.936 

(mm) [dNf.e] 69.548 51.824/ 51.410 189.893 

(mm) [dNf.i] 69.509 51.790/ 51.381 189.970 

Root form diameter (mm) [dFf] 68.502 51.196  191.832 

(mm) [dFf.e/i] 68.416 / 68.369 51.124 / 51.086 192.016 /   192 
.112        
Internal toothing: Calculation dFf with pinion type cutter (z0= 

 
Reserve (dNf-dFf)/2 (mm)  
.023  
Height of bolt head (mm) 

(mm) 

0.368 

Dedendum (mm) 

(mm)  
6.577  

Roll angle at dFa (°) 

20.114 

Roll angle to dNf (°) 

 
Roll angle at dFf (°) 

30.855 

Tooth height (mm)  
Virtual gear no. of teeth  
Normal tooth thickness at tip circle (mm) 

(mm) 

Normal space width at root circle (mm)  
(mm)  

Max. sliding velocity at tip (m/s) 

Specific sliding at the tip 

Specific sliding at the root 

Sliding factor on tip 

Sliding factor on root  
Pitch on reference circle (mm) 

Base pitch (mm) 

Transverse pitch on contact-path (mm) 

Length of path of contact (mm) 

(mm)  
Length T1-A (mm)  
Length T1-B (mm)  
Length T1-C (mm)  
Length T1-D (mm)  
Length T1-E (mm)  
Diameter of single contact point B (mm) 

(mm) 

(mm)  
Diameter of single contact point D (mm) 

(mm) 

(mm) 

 
Transverse contact ratio  
Transverse contact ratio with allowances 

Overlap ratio 

Total contact ratio 

 
 

39, x0=  0.000)         

[cF.e/i]  0.589 / 0.546 0.162 / 0.128 1.109 / 1 

[ha = mn * (haP*+x)]    3.497   3.878   0.373 

[ha.e/i]   3.497 / 3.492  3.878 /  3.873  0.373 / 

[hf = mn * (hfP*-x)]    3.128   2.747   6.377 

[hf.e/i]   3.224 / 3.279  2.844 /  2.898  6.508 / 

[xsi_dFa.e/i]   34.529 / 34.513  39.742 /  39.722  20.104 / 

[xsi_dNf.e/i]   13.637 / 13.494  11.887 /  11.694    
[xsi_dNf.e/i]     9.314 / 9.110 29.237 / 29.294 

[xsi_dFf.e/i]   8.603 / 8.331  7.032 /  6.669  30.787 / 

[h]   6.625   6.625  6.750    
[zn]  24.000  18.000  -60.000    

[san]   2.082   1.760  2.522    

[san.e/i] 2.011 / 1.962 1.686 / 1.634 2.431 /  2.378 

[efn]   0.000   0.000  1.034    

[efn.e/i] 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.994 /  0.973 

[vga]   1.507  1.735/ 0.694  0.311    

[zetaa]   0.659  0.659/ 0.264  0.543    

[zetaf]   -1.931  -1.931/ -1.186  -0.358    

[Kga]   0.364  0.419/ 0.168  0.175    

[Kgf]   -0.419  -0.364/ -0.175  -0.168    

[pt]     9.425        

[pbt]     8.856        

[pet]     8.856        

[ga]    12.382  13.527    

[ga.e/i]   12.420 / 12.326 13.565 / 13.465    

[T1A]   8.005  17.598/ 4.072  29.675    

[T1B]  11.531  14.073/ 8.742  34.345    

[T1C]  14.631  10.973/ 10.973  36.576    

[T1D]  16.861  8.742/ 12.928  38.531    

[T1E]  20.387  5.216/ 17.598  43.202     
[d-B] 71.480 58.026/ 53.671 182.561 

[d-B.e] 71.480 57.990/ 53.671 182.589 

[d-B.i] 71.474 58.072/ 53.665 182.526 

[d-D] 75.596 53.671/ 56.951 185.873 

[d-D.e] 75.563 53.671/ 56.917 185.873 

[d-D.i] 75.638 53.665/ 56.999 185.885 

 

[eps_a] 1.398 1.527 

[eps_a.e/i] 1.402 /  1.392 1.532 /  1.520 

[eps_b] 0.000 0.000 

[eps_g] 1.398 1.527 
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Total contact ratio with allowances [eps_g.e/i] 1.402 /  1.392 1.532 / 1.520  

2. FACTORS OF GENERAL INFLUENCE        

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Nominal circum. force at pitch circle (N)  [Ft] 5686.111   5686.111  

Axial force (N)   [Fa] 0.0  0.0  0.0 

Axial force (total) (N)   [Fatot=Fa* 6] 0.0    0.0 

Radial force (N)   [Fr] 2069.575   2069.575  

Normal force (N)   [Fnorm] 6051.0 6051.0  6051.0 

Nominal circumferential force per mm (N/mm) [w] 199.51   199.51  

Only as information: Forces at operating pitch circle:       

Nominal circumferential force (N)  [Ftw] 5553.876   5553.876  

Axial force (N)   [Fa] 0.0 0.0/ 0.0 0.0 

Axial force (total) (N)   [Fatot=Fa* 6] 0.0    0.0 

Radial force (N)   [Fr] 2401.971   2401.971  

Circumferential speed reference circle (m/s) [v]  4.04 (Planet)  

Running-in value (µm)   [yp] 0.600   0.637  
Running-in value (µm)   [yf] 0.637   0.713  

Gear body coefficient   [CR] 1.000   1.000  

Correction coefficient   [CM] 0.800   0.800  

Reference profile coefficient  [CBS] 0.975   0.975  

Material coefficient   [E/Est] 1.000   1.000  

Singular tooth stiffness (N/mm/µm)  [c'] 12.891   14.115  

Meshing stiffness (N/mm/µm)  [cgalf] 16.740   19.698  

Meshing stiffness (N/mm/µm)  [cgbet] 14.229   16.743  

Reduced mass (kg/mm)  [mRed] 0.0024   0.0110  

Resonance speed (min-1)  [nE1] 33215   22418  

Resonance ratio (-)   [N] 0.032   0.064  

Running-in value (µm)   [ya] 0.600   0.637  
Planet runs on rolling bearings. Planet pin fixed on both sides in the carrier..      

lpa (mm) = 37.05  b (mm) = 28.50 dsh (mm) =   27.00      

Tooth trace deviation (active) (µm)  [Fby] 3.61   5.10  

from deformation of shaft (µm)  [fsh*B1] 4.50   0.38  

(fsh (µm) =   4.50/ 0.38, B1= 1.00/ 1.00, fHb5 (µm) = 6.00/ 6.50)      

Tooth trace    0   0  

(0:without, 1:crowned, 2:Tip relief, 3:full modification)       

(4:Slightly crowned, 5:Helix angle modification, 6:Helix angle modification with crowning)     

from production tolerances (µm)  [fma*B2] 12.02   12.38  

(B2= 1.00/ 1.00)         

Tooth trace deviation, theoretical (µm)  [Fbx] 4.25   6.00  

Running-in value y.b (µm)  [yb] 0.64   0.90  

Dynamic factor   [KV=max(KV12,KV23)]  1.04   
   [KV12,KV23] 1.02   1.04  

Face load factor - flank  [KHb] 1.12   1.21  
- Tooth root  [KFb] 1.09   1.16  

- Scuffing  [KBb] 1.12   1.21  

Transverse load factor - flank  [KHa] 1.00   1.00  
- Tooth root  [KFa] 1.00   1.00  

- Scuffing  [KBa] 1.00   1.00  
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Helical load factor scuffing  [Kbg]   1.00  1.00  

Number of load cycles (in mio.)  [NL]  7714.3 1714.3 3085.7  

3. TOOTH ROOT STRENGTH         

Calculation of Tooth form coefficients according method: B       
Internal toothing: Calculation of roF and sFn according to ISO 6336-3:2007-04-01     

Internal toothing: Calculation of YF, YS with pinion type cutter (z0=39, x0= 0.000, rofP*= 0.380)   

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Calculated with profile shift  [x]  0.2074  0.3342 -0.8758  

Tooth form factor  [YF]  1.60 1.52/ 1.30 0.90  

Stress correction factor  [YS]  1.92 1.99/ 2.11 2.22  

Bending moment arm (mm)  [hF]  3.65 3.49/ 2.93 4.04  

Working angle (°)  [alfFen]  23.59 25.15/ 22.57 23.31  

Tooth thickness at root (mm)  [sFn]  6.32 6.31/ 6.31 8.90  

Tooth root radius (mm)  [roF]  1.49 1.40/ 1.40 1.80  

(hF* = 1.216/ 1.163/ 0.978/ 1.348  sFn* = 2.105/ 2.103/ 2.103/ 2.967)       

(roF* = 0.496/ 0.468/ 0.468/ 0.601 dsFn = 66.833/ 49.486/ 49.486/ -192.466 alfsFn = 30.0/ 30.0/ 30.0/ 60.0)   

Helix angle factor  [Ybet]   1.00 1.00   
Deep tooth factor  [YDT]   1.00 1.00   

Gear rim factor  [YB]  1.00  1.00 1.00  

Effective facewidth (mm)  [beff]  32.50 28.50/ 28.50 32.50  

Nominal stress at tooth root (N/mm²)  [sigF0]  179.46 200.93/ 182.97 116.20  

Tooth root stress (N/mm²)  [sigF]  204.18 228.61/ 219.82 139.60  

Permissible bending stress at root of Test-gear        

Notch sensitivity factor  [YdrelT]  0.996 0.998/ 0.998 1.000  

Surface factor  [YRrelT]  0.957 0.957 0.957  

size factor (Tooth root)  [YX]  1.000  1.000 1.000  

Finite life factor  [YNT]  0.854  0.881 0.870  

Alternating bending factor (mean stress influence coefficient) [YM]  1.000  0.700 1.000 

Stress correction factor  [Yst]   2.00   

Yst*sigFlim (N/mm²)  [sigFE]  860.00 860.00 860.00  

Permissible tooth root stress (N/mm²)  [sigFP=sigFG/SFmin] 500.31 361.38/ 361.38 511.31  

Limit strength tooth root (N/mm²)  [sigFG]  700.44 505.93/ 505.93 715.83  

Required safety  [SFmin]  1.40  1.40 1.40  

Safety for Tooth root stress  [SF=sigFG/sigF] 3.43 2.21/ 2.30 5.13  

Transmittable power (kW)  [kWRating]  472.73 304.97/ 317.17 706.63  

4. SAFETY AGAINST PITTING (TOOTH FLANK)        

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Zone factor  [ZH]   2.29 2.29   

Elasticity coefficient (√N/mm)  [ZE]   189.81 189.81   

Contact ratio factor  [Zeps]   0.931 0.908  

Helix angle factor  [Zbet]   1.000 1.000  

Effective facewidth (mm)  [beff]   28.50 28.50   

Nominal contact stress (N/mm²)  [sigH0]   1028.63 634.20   

Contact stress at operating pitch circle (N/mm²) [sigHw]   1111.82 710.01   

Single tooth contact factor  [ZB,ZD]  1.00 1.04/ 1.16 1.00  

Contact stress (N/mm²)  [sigHB, sigHD]  1111.82 1160.30/ 820.88 710.01  

Lubrication coefficient at NL  [ZL]  0.966 0.966/ 0.966 0.966  
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Speed coefficient at NL [ZV] 0.977 0.977/ 0.977 0.977 

Roughness coefficient at NL [ZR] 0.951 0.951/ 0.975 0.975 

Material pairing coefficient at NL [ZW] 1.000 1.000/ 1.000 1.000 

Finite life factor  [ZNT] 0.857 0.897 0.881 

Small no. of pittings permissible: no      

Size factor (flank)  [ZX] 1.000 1.000 1.000 

Permissible contact stress (N/mm²) [sigHP=sigHG/SHmin] 1153.96 1208.44/ 1238.33 1216.20 

Pitting stress limit (N/mm²) [sigHG] 1153.96 1208.44/ 1238.33 1216.20 

Required safety  [SHmin] 1.00 1.00 1.00 

Safety factor for contact stress at operating pitch circle      

  [SHw] 1.04 1.09/ 1.74 1.71 

Safety for stress at single tooth contact [SHBD=sigHG/sigHBD]   1.04 1.04/ 1.51 1.71 

(Safety regarding transmittable torque) [(SHBD)^2] 1.08 1.08/ 2.28 2.93 

Transmittable power (kW) [kWRating] 207.83 209.27/ 439.03 566.08 

4b. MICROPITTING ACCORDING TO ISO/TR 15144-1:2014    

Pairing Gear 1- 2:       
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.)    

Pairing Gear 2- 3:       
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.)    
 
 

 

5. STRENGTH AGAINST SCUFFING      

Calculation method according to ISO TR 13989:2000     

Lubrication coefficient (for lubrication type) [XS] 1.000   
Scuffing test and load stage  [FZGtest] FZG - Test A / 8.3 / 90 (ISO 14635 - 1) 12 

Multiple meshing factor  [Xmp] 3.5 3.5  

Relative structure coefficient (Scuffing)  [XWrelT] 1.000 1.000  

Thermal contact factor (N/mm/s^.5/K)  [BM] 13.780 13.780 13.780 

Relevant tip relief (µm)  [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Optimal tip relief (µm)  [Ceff] 15.48 14.13  

Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes)  0 0/ 0 0 

Effective facewidth (mm)  [beff] 28.500 28.500  

Applicable circumferential force/facewidth (N/mm) [wBt] 233.088 250.061  

(1) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 233.088     

(2) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 250.061     

Angle factor  [Xalfbet] 1.027 1.027  

Flash temperature-criteria      
Lubricant factor  [XL] 0.854 0.854  

Tooth mass temperature (°C)  [theMi] 97.07 78.01  

theMi = theoil + XS*0.47*Xmp*theflm  [theflm] 16.46 4.87  

Scuffing temperature (°C)  [theS] 356.71 356.71  

Coordinate gamma (point of highest temp.) [Gamma] 0.558 -0.629   
(1) [Gamma.A]=-0.453 [Gamma.E]=0.393 
 
(2) [Gamma.A]=-0.629 [Gamma.E]=0.604  
Highest contact temp. (°C) [theB] 121.29 87.32 

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM] 50.058 50.058 

Approach factor [XJ] 1.033 1.032 
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Load sharing factor [XGam]  0.381 0.333  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaM]  23.46 23.46 ( 70.0 °C)  

Coefficient of friction [mym]  0.065 0.055  

Required safety [SBmin]  2.000   

Safety factor for scuffing (flash temperature) [SB]  5.590 16.552  

Integral temperature-criteria      
Lubricant factor [XL]  1.000   

Tooth mass temperature (°C) [theMC]  111.56 76.37  

theMC = theoil + XS*0.70*theflaint [theflaint]  16.96 2.60  

Integral scuffing temperature (°C) [theSint]  363.29 363.29  

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]  50.058 50.058  

Running-in factor (well run in) [XE]  1.000 1.000  

Contact ratio factor [Xeps]  0.291 0.285  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaOil]  23.46 23.46  

Mean coefficient of friction [mym]  0.076 0.051  

Geometry factor [XBE]  0.395 0.088  

Meshing factor [XQ]  1.000 1.000  

Tip relief factor [XCa]  1.123 1.138  

Integral tooth flank temperature (°C) [theint]  137.00 80.26  

Required safety [SSmin]  1.800   

Safety factor for scuffing (intg.-temp.) [SSint]  2.65 4.53  

Safety referring to transmittable torque [SSL]  4.38 28.58  

6. MEASUREMENTS FOR TOOTH THICKNESS      

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 --- 

Tooth thickness deviation DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25  

Tooth thickness allowance (normal section) (mm) [As.e/i] -0.070/ -0.110 -0.070/ -0.110 -0.095/ -0.145 

Number of teeth spanned [k]  4.000 3.000 -9.000 

(Internal toothing: k = (Measurement gap number)      

Base tangent length (no backlash) (mm) [Wk]  32.431 23.583 -79.598 

Actual base tangent length ('span') (mm) [Wk.e/i] 32.366/ 32.328 23.517/ 23.480 -79.687/ 
-79.734      

Diameter of contact point (mm) [dMWk.m] 74.993 55.920 186.986 

Theoretical diameter of ball/pin (mm) [DM]  5.375 5.753 5.040 

Effective Diameter of ball/pin (mm) [DMeff] 5.500 6.000 5.250 

Theor. dim. centre to ball (mm) [MrK]  40.624 32.579 88.728 

Radial one ball mass (mm) [MrK.e/i] 40.550/ 40.508 32.515/ 32.478 88.846/ 88 
.907      

Diameter of contact point (mm) [dMMr.m] 73.275 56.170 185.071 

Diametral measurement over two balls without clearance (mm) [MdK] 81.247 65.158 177 
.456      

Diametral two ball measure (mm) [MdK.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814      

Measurement over pins according to DIN 3960 (mm) [MdR.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814      

Measurement over 3 pins (axial) according to AGMA 2002 (mm)     

 [dk3A.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814      

Actual dimensions over 3 rolls (mm) [Md3R.e/i] 0.000/ 0.000 0.000/ 0.000 -0.000/ -0.000 

Tooth thickness (chordal) in pitch diameter (mm) [sc]  5.161 5.433 2.800 

(mm) [sc.e/i] 5.091/ 5.051 5.363/ 5.323 2.705/ 2.655 

Reference chordal height from da.m (mm) [ha]  3.587 4.012 0.359 
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Tooth thickness (Arc) (mm)  [sn] 5.165  5.442 2.800 

 (mm)  [sn.e/i] 5.095/ 5.055 5.372/ 5.332 2.705/ 2.655 

Backlash free center distance (mm)  [aControl.e/i] 64.333/ 64.237 64.694/ 64.798 

Backlash free center distance, allowances (mm) [jta] -0.167/ -0.263 0.194/ 0.298  

dNf.i with aControl (mm)  [dNf0.i] 69.230 51.178 190.615 

Reserve (dNf0.i-dFf.e)/2 (mm)  [cF0.i] 0.407  0.027 0.700 

Tip clearance   [c0.i(aControl)] 0.583  0.583 0.673 

Centre distance allowances (mm)  [Aa.e/i] 0.015/ -0.015 -0.015/ 0.015  

Circumferential backlash from Aa (mm)  [jtw_Aa.e/i] 0.013/ -0.013 0.013/ -0.013  
Radial clearance (mm)  [jrw] 0.278/ 0.152  0.313/ 0.179  

Circumferential backlash (transverse section) (mm) [jtw] 0.238/ 0.130  0.274/ 0.156  

Normal backlash (mm)  [jnw] 0.224/ 0.122  0.258/ 0.147  

Entire torsional angle (°)  [j.tSys] 0.2160/ 0.1387  
(j.tSys: Torsional angle of planet carrier for blocked shaft)     

7. GEAR ACCURACY       

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
According to ISO 1328:1995       

Accuracy grade   [Q-ISO1328] 6 6  6 

Single pitch deviation (µm)  [fptT] 8.50 8.50  9.00 

Base circle pitch deviation (µm)  [fpbT] 8.00 8.00  8.50 

Sector pitch deviation over k/8 pitches (µm)  [Fpk/8T] 13.00 12.00  18.00 

Profile form deviation (µm)  [ffaT] 8.50 8.50  9.50 

Profile slope deviation (µm)  [fHaT] 7.00 7.00  8.00 

Total profile deviation (µm)  [FaT] 11.00 11.00  13.00 

Helix form deviation (µm)  [ffbT] 8.50 8.50  9.00 

Helix slope deviation (µm)  [fHbT] 8.50 8.50  9.00 

Total helix deviation (µm)  [FbT] 12.00 12.00  13.00 

Total cumulative pitch deviation (µm)  [FpT] 27.00 27.00  35.00 

Runout (µm)   [FrT] 21.00 21.00  28.00 

Single flank composite, total (µm)  [FisT] 46.00 45.00  57.00 

Single flank composite, tooth-to-tooth (µm) [fisT] 20.00 18.00  21.00 

Radial composite, total (µm)  [FidT] 36.00 36.00  43.00 

Radial composite, tooth-to-tooth (µm)  [fidT] 14.00 14.00  15.00 

Axis alignment tolerances (recommendation acc. ISO TR 10064:1992, Quality 6)    
Maximum value for deviation error of axis (µm) [fSigbet] 7.80  7.80  

Maximum value for inclination error of axes (µm) [fSigdel] 15.60  15.60  

8. ADDITIONAL DATA       

Mass - calculated with da (kg)  [Mass] 1.247  0.668 2.226 

Total mass (kg)   [Mass]   7.484  

Moment of inertia (System referenced to wheel 1):      
calculation without consideration of the exact tooth shape     

single gears ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.0006805  0.0002005 0.01928 

System ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.002141   

Mean coeff. of friction (acc. Niemann)  [mum] 0.076  0.063  

Wear sliding coef. by Niemann  [zetw] 0.921  0.620  

Meshpower (kW)   137.804 137.804  
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Gear power loss (kW) 0.311 0.114 

Total power loss (kW)  2.549 

Total efficiency  0.987 
 

 
9. DETERMINATION OF TOOTH FORM 

 
Data for the tooth form calculation :  
Data not available. 
 
 

 

10. SERVICE LIFE, DAMAGE     

Required safety for tooth root [SFmin]  1.40  
Required safety for tooth flank [SHmin]  1.00  

Service life (calculated with required safeties):     
System service life (h) [Hatt]  75284  

Tooth root service life (h) [HFatt] 1e+006 1e+006 1e+006 

Tooth flank service life (h) [HHatt] 1e+006 7.528e+004 1e+006  
Note: The entry 1e+006 h means that the Service life > 1,000,000 h. 

 

Damage calculated on the basis of the required service life ( 20000.0 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00  26.57 0.00 

Damage calculated on basis of system service life [Hatt] ( 75283.5 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
 
 

 
REMARKS:  
- Specifications with [.e/i] imply: Maximum [e] and Minimal value [i] with  

consideration of all tolerances  
Specifications with [.m] imply: Mean value within tolerance  

- For the backlash tolerance, the center distance tolerances and the tooth thickness  
deviation are taken into account. Shown is the maximal and the minimal backlash corresponding 

the largest resp. the smallest allowances  
The calculation is done for the Operating pitch circle..  
- Details of calculation method: 

cg according to method B KV 

according to method B KHb, 

KFb according method C 

fma following equation (64), Fbx following (52/53/56) 
 

fsh calculated by exactly following the method in Annex D,  
ISO 6336-1:2006  

Literature: Journal "Antriebstechnik", 6/2007, p.64.  
KHa, KFa according to method B  

- The logarithmically interpolated value taken from the values for the fatigue strength and  
the static strength, based on the number of load cycles, is used for coefficients ZL, ZV, ZR, ZW, ZX, YdrelT, YRrelT and YX.. 

 
End of Report lines: 545 
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Important hint: At least one warning has occurred during the calculation: 

 
1-> Planetary stages with more than 3 planets:  
the load distribution coefficient should usually be greater than 1.0. 
 
 
 
 
CALCULATION OF A SPUR PLANETARY GEAR STAGE 

 
Drawing or article number:     

Gear 1: 0.000.0     

Gear 2: 0.000.0     

Gear 3: 0.000.0     

Calculation method ISO 6336:2006 Method B     

   ------- Sun ----------- Planets ----------- Internal gear --- 

Number of planets  [p] (1) 6 (1) 

Power (kW)  [P]  134.633  
Speed (1/min)  [n] 1500.0  0.0 

Speed difference for planet bearing calculation (1/min) [n2]  1428.6  

Speed planet carrier (1/min) [nSteg]  428.6  

Torque (Nm)  [T] 857.1 0.0 2142.8 

Torque Pl.-Carrier (Nm) [TSteg]  2999.850  

 
Application factor [KA]  1.00  

Power distribution factor [Kgam]  1.00  

Required service life (h) [H]  20000.00  

Gear driving (+) / driven (-) + -/+ -  

Working flank gear 1: Right flank     

1. TOOTH GEOMETRY AND MATERIAL     

(geometry calculation according to ISO 21771:2007, DIN ISO 21771)    
 ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Center distance (mm) [a]  64.500  

Centre distance tolerance ISO 286:2010 Measure js7    

Normal module (mm) [mn]  3.0000  
Pressure angle at normal section (°) [alfn]  20.0000  

Helix angle at reference circle (°) [beta]  0.0000  

Number of teeth [z] 24 18 -60 

Facewidth (mm) [b] 23.50 19.50 23.50 

Hand of gear Spur gear    

Planetary axles can be placed in regular pitch.:  60°   
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Accuracy grade [Q-ISO1328:1995] 6 6 6 

Inner diameter (mm) [di]  0.00 0.00 

External diameter (mm) [di]   0.00 

Inner diameter of gear rim (mm) [dbi]  0.00 0.00 

Outer diameter of gear rim (mm) [dbi]   0.00 

 

Material      

Gear 1: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 2: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 3: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Surface hardness  HRC 61 HRC 61 HRC 61  

Material quality according to ISO 6336:2006 Normal (Life factors ZNT and YNT >=0.85)   

Fatigue strength. tooth root stress (N/mm²) [σFlim] 430.00 430.00 430.00 

Fatigue strength for Hertzian pressure (N/mm²) [σHlim] 1500.00 1500.00 1500.00 

Tensile strength (N/mm²)  [σB] 1200.00 1200.00 1200.00 

Yield point (N/mm²)  [σS] 850.00 850.00 850.00 

Young's modulus (N/mm²)  [E] 206000 206000 206000 

Poisson's ratio  [ν] 0.300 0.300 0.300 

Roughness average value DS, flank (µm)  [RAH] 0.60 0.60 0.60 

Roughness average value DS, root (µm)  [RAF] 3.00 3.00 3.00 

Mean roughness height, Rz, flank (µm)  [RZH] 4.80 4.80 4.80 

Mean roughness height, Rz, root (µm)  [RZF] 20.00 20.00 20.00 
 

 

Gear reference profile 1 :  

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 2 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 3 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 
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Tip radius factor [rhoaP*]  0.000  

Protuberance height factor [hprP*]  0.000  

Protuberance angle [alfprP]  0.000  

Tip form height coefficient [hFaP*]  0.000  

Ramp angle [alfKP]  0.000  

  not topping   

Summary of reference profile gears:    
Dedendum reference profile [hfP*] 1.250 1.250 1.250 

Tooth root radius Refer. profile [rofP*] 0.380 0.380 0.380 

Addendum Reference profile [haP*] 1.000 1.000 1.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 0.000 0.000 

Protuberance angle (°) [alfprP] 0.000 0.000 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 0.000 0.000 

Ramp angle (°) [alfKP] 0.000 0.000 0.000 

Type of profile modification: none (only running-in)    
Tip relief (µm) [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Lubrication type Oil bath lubrication   
Type of oil Oil: ISO-VG 100   

Lubricant base Mineral-oil base    
Kinem. viscosity oil at 40 °C (mm²/s) [nu40]  100.00     

Kinem. viscosity oil at 100 °C (mm²/s) [nu100]  11.10     

Specific density at 15 °C (kg/dm³) [roOil]  0.901     

Oil temperature (°C)  [TS]  70.000     

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---   
Overall transmission ratio  [itot]  3.500     

Gear ratio   [u]  0.750  -3.333   

Transverse module (mm)  [mt]  3.000     

Pressure angle at pitch circle (°) [alft]  20.000     

Working transverse pressure angle (°) [alfwt]  23.388  23.388   

   [alfwt.e/i]  23.418 / 23.357  23.357 / 23.418  

Working pressure angle at normal section (°) [alfwn]  23.388  23.388   

Helix angle at operating pitch circle (°) [betaw]  0.000  0.000   

Base helix angle (°)   [betab]  0.000     

Reference centre distance (mm) [ad]  63.000  63.000   

Sum of profile shift coefficients [Summexi]  0.5416  -0.5416   

Profile shift coefficient  [x] 0.2074 0.3342  -0.8758  

Tooth thickness (Arc) (module) (module) [sn*] 1.7218 1.8141  0.9333  

Tip alteration (mm)   [k*mn] -0.125 -0.125  0.000  
Reference diameter (mm)  [d] 72.000 54.000  180.000  

Base diameter (mm)  [db] 67.658 50.743  169.145  

Tip diameter (mm)   [da] 78.994 61.755  179.255  

 (mm)  [da.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 /  61.745 179.255 / 179.265 

Tip diameter allowances (mm) [Ada.e/i] 0.000 / -0.010 0.000 /  -0.010 -0.000 / 0.010 

Chamfer (1) / tip rounding (2)   0  0   1  

Tip chamfer (mm)   [hK]      0.101  

Tooth tip chamfer angle (°)  [delhK]      45.000  

Tip form diameter (mm)  [dFa] 78.994 61.755  179.456  

 (mm) [dFa.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 /  61.745 179.456 / 179.466 

Active tip diameter (mm)  [dNa.e/i] 78.994 / 78.984 61.755 /  61.745 179.456 / 179.466 

Operating pitch diameter (mm) [dw] 73.714 55.286 / 55.286 184.286  

 (mm)  [dw.e] 73.731 55.299 / 55.273 184.243  

 (mm)  [dw.i] 73.697 55.273 / 55.299 184.328  
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Root diameter (mm) [df]   65.744  48.505  192.755  

Generating Profile shift coefficient [xE.e/i] 0.1753 / 0.1570 0.3022 / 0.2838 -0.9193 / -0.9422 

Manufactured root diameter with xE (mm) [df.e]   65.552  48.313  193.016  

 (mm) [df.i]   65.442  48.203  193.153  

Theoretical tip clearance (mm) [c]   0.750  0.750/ 1.000  0.875  

Tip clearance upper allowance (mm) [c.e]   0.921  0.921/ 1.219  1.046  

Tip clearance lower allowance (mm) [c.i]   0.831  0.831/ 1.115  0.956  

Active root diameter (mm) [dNf]   69.526 51.805/ 51.492  189.935  

 (mm) [dNf.e]   69.548 51.824/ 51.510  189.893  

 (mm) [dNf.i]   69.509 51.790/ 51.479  189.970  

Root form diameter (mm) [dFf]   68.502  51.196  191.832  

 (mm) [dFf.e/i]  68.416 / 68.369 51.124 / 51.086 192.016 / 192 
.112               

Internal toothing: Calculation dFf with pinion type cutter (z0=             

  39, x0=  0.000)         

Reserve (dNf-dFf)/2 (mm) [cF.e/i]  0.589 / 0.546 0.212 / 0.178 1.109 / 1 
.023               

Height of bolt head (mm) [ha = mn * (haP*+x)]    3.497   3.878   0.373 

(mm)  [ha.e/i]   3.497 / 3.492  3.878 / 3.873 0.373 / 
0.368               

Dedendum (mm) [hf = mn * (hfP*-x)]    3.128   2.747   6.377 

(mm)  [hf.e/i]   3.224 / 3.279  2.844 / 2.898 6.508 / 
6.577               

Roll angle at dFa (°) [xsi_dFa.e/i]   34.529 / 34.513 39.742 / 39.722 20.309 / 
20.319               

Roll angle to dNf (°) [xsi_dNf.e/i]   13.637 / 13.494 11.887 / 11.694   

  [xsi_dNf.e/i]     9.998 /  9.793  29.237 / 29.294 

Roll angle at dFf (°) [xsi_dFf.e/i]   8.603 / 8.331  7.032 / 6.669 30.786 / 
30.855               

Tooth height (mm) [h]   6.625   6.625    6.750   

Virtual gear no. of teeth [zn]  24.000  18.000    -60.000   

Normal tooth thickness at tip circle (mm) [san]   2.082   1.760    2.522   

 (mm) [san.e/i] 2.011 / 1.962 1.686 /  1.634  2.431 /  2.378 

(without consideration of tip chamfer/ tip rounding)             

Normal space width at root circle (mm) [efn]   0.000   0.000    1.034   

 (mm) [efn.e/i] 0.000 / 0.000 0.000 /  0.000  0.994 /  0.973 

Max. sliding velocity at tip (m/s) [vga]   1.507  1.735/ 0.694  0.311   

Specific sliding at the tip [zetaa]   0.659  0.659/ 0.264  0.514   

Specific sliding at the root [zetaf]   -1.931  -1.931/ -1.056   -0.358   

Sliding factor on tip [Kga]   0.364  0.419/ 0.168  0.167   

Sliding factor on root [Kgf]   -0.419  -0.364/ -0.167   -0.168   

Pitch on reference circle (mm) [pt]     9.425        

Base pitch (mm) [pbt]     8.856        

Transverse pitch on contact-path (mm) [pet]     8.856        

Length of path of contact (mm) [ga]    12.382   13.224    

 (mm) [ga.e/i]   12.420 / 12.326 13.262 / 13.163   

Length T1-A (mm) [T1A]   8.005  17.598/ 4.374  29.978   

Length T1-B (mm) [T1B]  11.531  14.073/ 8.742  34.345   

Length T1-C (mm) [T1C]  14.630  10.973/ 10.973  36.576   

Length T1-D (mm) [T1D]  16.861  8.742/ 13.231  38.834   

Length T1-E (mm) [T1E]  20.387  5.216/ 17.598  43.202   

Diameter of single contact point B (mm) [d-B]   71.480 58.026/ 53.671  182.560  

(mm)  [d-B.e]   71.480 57.990/ 53.671  182.589  

(mm)  [d-B.i]   71.474 58.072/ 53.665  182.525  

Diameter of single contact point D (mm) [d-D]   75.596 53.671/ 57.229  186.124  

(mm)  [d-D.e]   75.563 53.671/ 57.194  186.124  

(mm)  [d-D.i]   75.638 53.665/ 57.277  186.137  
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Transverse contact ratio [eps_a]  1.398   1.493  

Transverse contact ratio with allowances [eps_a.e/i] 1.402 / 1.392 1.497 / 1.486  

Overlap ratio  [eps_b]  0.000   0.000  

Total contact ratio  [eps_g]  1.398   1.493  

Total contact ratio with allowances [eps_g.e/i] 1.402 / 1.392 1.497 / 1.486  

2. FACTORS OF GENERAL INFLUENCE        

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Nominal circum. force at pitch circle (N) [Ft]  3968.056   3968.056  

Axial force (N)  [Fa] 0.0   0.0  0.0 

Axial force (total) (N)  [Fatot=Fa* 6] 0.0     0.0 

Radial force (N)  [Fr]  1444.254   1444.254  

Normal force (N)  [Fnorm] 4222.7  4222.7  4222.7 

Nominal circumferential force per mm (N/mm) [w]  203.49   203.49  

Only as information: Forces at operating pitch circle:       

Nominal circumferential force (N) [Ftw]  3875.778   3875.778  

Axial force (N)  [Fa] 0.0  0.0/ 0.0 0.0 

Axial force (total) (N)  [Fatot=Fa* 6] 0.0     0.0 

Radial force (N)  [Fr]  1676.210   1676.210  

Circumferential speed reference circle (m/s) [v]   4.04 (Planet)  

Running-in value (µm)  [yp]  0.600   0.637  
Running-in value (µm)  [yf]  0.637   0.713  

Gear body coefficient  [CR]  1.000   1.000  

Correction coefficient  [CM]  0.800   0.800  

Reference profile coefficient [CBS]  0.975   0.975  

Material coefficient  [E/Est]  1.000   1.000  

Singular tooth stiffness (N/mm/µm) [c']  12.891   14.115  

Meshing stiffness (N/mm/µm) [cgalf]  16.740   19.336  

Meshing stiffness (N/mm/µm) [cgbet]  14.229   16.435  

Reduced mass (kg/mm) [mRed]  0.0024   0.0110  

Resonance speed (min-1) [nE1]  33215   22211  

Resonance ratio (-)  [N]  0.032   0.064  

Running-in value (µm)  [ya]  0.600   0.637  
Planet runs on rolling bearings. Planet pin fixed on both sides in the carrier..       

lpa (mm) = 25.35  b (mm) =  19.50 dsh (mm) =   27.00       

Tooth trace deviation (active) (µm) [Fby]  3.19   4.58  

from deformation of shaft (µm) [fsh*B1]  2.05   0.08  

(fsh (µm) =   2.05/ 0.08, B1= 1.00/ 1.00, fHb5 (µm) =  5.50/ 5.50)       

Tooth trace    0   0  

(0:without, 1:crowned, 2:Tip relief, 3:full modification)       

(4:Slightly crowned, 5:Helix angle modification, 6:Helix angle modification with crowning)     

from production tolerances (µm) [fma*B2]  10.61   10.97  

(B2= 1.00/ 1.00)         

Tooth trace deviation, theoretical (µm) [Fbx]  3.75   5.39  

Running-in value y.b (µm) [yb]  0.56   0.81  

Dynamic factor  [KV=max(KV12,KV23)]   1.04   
  [KV12,KV23]  1.02   1.04  

Face load factor - flank [KHb]  1.11   1.18  
- Tooth root [KFb]  1.07   1.12  

- Scuffing [KBb]  1.11   1.18  
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Transverse load factor - flank  [KHa]   1.00  1.00  

 - Tooth root  [KFa]   1.00  1.00  

 - Scuffing  [KBa]   1.00  1.00  

Helical load factor scuffing  [Kbg]   1.00  1.00  

Number of load cycles (in mio.)  [NL]  7714.3  1714.3 3085.7  

3. TOOTH ROOT STRENGTH         

Calculation of Tooth form coefficients according method: B       
Internal toothing: Calculation of roF and sFn according to ISO 6336-3:2007-04-01     

Internal toothing: Calculation of YF, YS with pinion type cutter (z0=39, x0= 0.000, rofP*= 0.380)   

    ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Calculated with profile shift  [x]  0.2074  0.3342 -0.8758  

Tooth form factor   [YF]  1.60  1.52/ 1.36 0.90  

Stress correction factor  [YS]  1.92  1.99/ 2.08 2.22  

Bending moment arm (mm)  [hF]  3.65  3.49/ 3.07 4.04  

Working angle (°)   [alfFen]  23.59 25.15/ 23.25 23.31  

Tooth thickness at root (mm)  [sFn]  6.32  6.31/ 6.31 8.90  

Tooth root radius (mm)  [roF]  1.49  1.40/ 1.40 1.80  

(hF* = 1.216/ 1.163/ 1.024/ 1.348  sFn* = 2.105/ 2.103/ 2.103/ 2.967)       

(roF* = 0.496/ 0.468/ 0.468/ 0.601 dsFn = 66.833/ 49.486/ 49.486/ -192.466 alfsFn = 30.0/ 30.0/ 30.0/ 60.0)   

Helix angle factor   [Ybet]   1.00 1.00   
Deep tooth factor   [YDT]   1.00 1.00   

Gear rim factor   [YB]  1.00  1.00 1.00  

Effective facewidth (mm)  [beff]  23.50 19.50/ 19.50 23.50  

Nominal stress at tooth root (N/mm²)  [sigF0]  173.20 204.93/ 191.33 112.15  

Tooth root stress (N/mm²)  [sigF]  193.16 228.56/ 222.73 130.55  

Permissible bending stress at root of Test-gear        

Notch sensitivity factor  [YdrelT]  0.996 0.998/ 0.998 1.000  

Surface factor   [YRrelT]  0.957  0.957 0.957  

size factor (Tooth root)  [YX]  1.000  1.000 1.000  

Finite life factor   [YNT]  0.854  0.881 0.870  

Alternating bending factor (mean stress influence coefficient) [YM]  1.000  0.700 1.000 

Stress correction factor  [Yst]    2.00   

Yst*sigFlim (N/mm²)   [sigFE]  860.00  860.00 860.00  

Permissible tooth root stress (N/mm²)  [sigFP=sigFG/SFmin] 500.31 361.38/ 361.38 511.31  

Limit strength tooth root (N/mm²)  [sigFG]  700.44 505.93/ 505.93 715.83  

Required safety   [SFmin]  1.40  1.40 1.40  

Safety for Tooth root stress  [SF=sigFG/sigF] 3.63  2.21/ 2.27 5.48  

Transmittable power (kW)  [kWRating]  348.71 212.87/ 218.44 527.29  

4. SAFETY AGAINST PITTING (TOOTH FLANK)        

    ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---   
Zone factor   [ZH]   2.29 2.29   

Elasticity coefficient (√N/mm)  [ZE]   189.81 189.81   

Contact ratio factor   [Zeps]   0.931 0.914  

Helix angle factor   [Zbet]   1.000 1.000  

Effective facewidth (mm)  [beff]   19.50 19.50   

Nominal contact stress (N/mm²)  [sigH0]   1038.83 644.90   

Contact stress at operating pitch circle (N/mm²) [sigHw]   1114.41 713.57   
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Single tooth contact factor [ZB,ZD] 1.00 1.04/ 1.16 1.00 

Contact stress (N/mm²) [sigHB, sigHD] 1114.41 1163.00/ 825.00 713.57 

Lubrication coefficient at NL [ZL] 0.966 0.966/ 0.966 0.966 

Speed coefficient at NL [ZV] 0.977 0.977/ 0.977 0.977 

Roughness coefficient at NL [ZR] 0.951 0.951/ 0.975 0.975 

Material pairing coefficient at NL [ZW] 1.000 1.000/ 1.000 1.000 

Finite life factor  [ZNT] 0.857 0.897 0.881 

Small no. of pittings permissible: no      

Size factor (flank)  [ZX] 1.000 1.000 1.000 

Permissible contact stress (N/mm²) [sigHP=sigHG/SHmin] 1153.96 1208.44/ 1238.33 1216.20 

Pitting stress limit (N/mm²) [sigHG] 1153.96 1208.44/ 1238.33 1216.20 

Required safety  [SHmin] 1.00 1.00 1.00 

Safety factor for contact stress at operating pitch circle      

  [SHw] 1.04 1.08/ 1.74 1.70 

Safety for stress at single tooth contact [SHBD=sigHG/sigHBD]   1.04 1.04/ 1.50 1.70 

(Safety regarding transmittable torque) [(SHBD)^2] 1.07 1.08/ 2.25 2.90 

Transmittable power (kW) [kWRating] 144.36 145.36/ 303.33 391.11 

4b. MICROPITTING ACCORDING TO ISO/TR 15144-1:2014    

Pairing Gear 1- 2:       
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.)    

Pairing Gear 2- 3:       
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.)    
 
 

 

5. STRENGTH AGAINST SCUFFING      

Calculation method according to ISO TR 13989:2000     

Lubrication coefficient (for lubrication type) [XS] 1.000   
Scuffing test and load stage  [FZGtest] FZG - Test A / 8.3 / 90 (ISO 14635 - 1) 12 

Multiple meshing factor  [Xmp] 3.5 3.5  

Relative structure coefficient (Scuffing)  [XWrelT] 1.000 1.000  

Thermal contact factor (N/mm/s^.5/K)  [BM] 13.780 13.780 13.780 

Relevant tip relief (µm)  [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Optimal tip relief (µm)  [Ceff] 15.79 14.42  

Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes)  0 0/ 0 0 

Effective facewidth (mm)  [beff] 19.500 19.500  

Applicable circumferential force/facewidth (N/mm) [wBt] 234.174 249.129  

(1) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 234.174     

(2) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 249.129     

Angle factor  [Xalfbet] 1.027 1.027  

Flash temperature-criteria      
Lubricant factor  [XL] 0.854 0.854  

Tooth mass temperature (°C)  [theMi] 97.20 77.85  

theMi = theoil + XS*0.47*Xmp*theflm  [theflm] 16.53 4.77  

Scuffing temperature (°C)  [theS] 356.71 356.71  

Coordinate gamma (point of highest temp.) [Gamma] 0.558 -0.601   
(1) [Gamma.A]=-0.453 [Gamma.E]=0.393 
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(2) [Gamma.A]=-0.601 [Gamma.E]=0.604      

Highest contact temp. (°C) [theB]  121.54 86.55  

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]  50.058 50.058  

Approach factor [XJ]  1.033 1.031  

Load sharing factor [XGam]  0.381 0.333  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaM]  23.46 23.46 ( 70.0 °C)  

Coefficient of friction [mym]  0.065 0.055  

Required safety [SBmin]  2.000   

Safety factor for scuffing (flash temperature) [SB]  5.563 17.322  

Integral temperature-criteria      
Lubricant factor [XL]  1.000   

Tooth mass temperature (°C) [theMC]  111.79 76.41  

theMC = theoil + XS*0.70*theflaint [theflaint]  17.06 2.62  

Integral scuffing temperature (°C) [theSint]  363.29 363.29  

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]  50.058 50.058  

Running-in factor (well run in) [XE]  1.000 1.000  

Contact ratio factor [Xeps]  0.291 0.285  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaOil]  23.46 23.46  

Mean coefficient of friction [mym]  0.076 0.051  

Geometry factor [XBE]  0.395 0.088  

Meshing factor [XQ]  1.000 1.000  

Tip relief factor [XCa]  1.122 1.128  

Integral tooth flank temperature (°C) [theint]  137.37 80.33  

Required safety [SSmin]  1.800   

Safety factor for scuffing (intg.-temp.) [SSint]  2.64 4.52  

Safety referring to transmittable torque [SSL]  4.35 28.39  

6. MEASUREMENTS FOR TOOTH THICKNESS      

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 --- 

Tooth thickness deviation DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25  

Tooth thickness allowance (normal section) (mm) [As.e/i] -0.070/ -0.110 -0.070/ -0.110 -0.095/ -0.145 

Number of teeth spanned [k]  4.000 3.000 -9.000 

(Internal toothing: k = (Measurement gap number)      

Base tangent length (no backlash) (mm) [Wk]  32.431 23.583 -79.598 

Actual base tangent length ('span') (mm) [Wk.e/i] 32.366/ 32.328 23.517/ 23.480 -79.687/ 
-79.734       

Diameter of contact point (mm) [dMWk.m] 74.993 55.920 186.986 

Theoretical diameter of ball/pin (mm) [DM]  5.375 5.753 5.040 

Effective Diameter of ball/pin (mm) [DMeff] 5.500 6.000 5.250 

Theor. dim. centre to ball (mm) [MrK]  40.623 32.579 88.728 

Radial one ball mass (mm) [MrK.e/i] 40.550/ 40.508 32.515/ 32.478 88.846/ 88 
.907       

Diameter of contact point (mm) [dMMr.m] 73.275 56.170 185.070 

Diametral measurement over two balls without clearance (mm) [MdK] 81.247 65.158 177 
.456       

Diametral two ball measure (mm) [MdK.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814       

Measurement over pins according to DIN 3960 (mm) [MdR.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814       

Measurement over 3 pins (axial) according to AGMA 2002 (mm)     

  [dk3A.e/i] 81.100/ 81.016 65.030/ 64.956 177.691/ 
177.814       

Actual dimensions over 3 rolls (mm) [Md3R.e/i] 0.000/ 0.000 0.000/ 0.000 -0.000/ -0.000 
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Tooth thickness (chordal) in pitch diameter (mm) [sc] 5.161  5.433 2.800 

 (mm)  [sc.e/i] 5.091/ 5.051 5.363/ 5.323 2.705/ 2.655 

Reference chordal height from da.m (mm)  [ha] 3.587  4.012 0.359 

Tooth thickness (Arc) (mm)  [sn] 5.165  5.442 2.800 

 (mm)  [sn.e/i] 5.095/ 5.055 5.372/ 5.332 2.705/ 2.655 

Backlash free center distance (mm)  [aControl.e/i] 64.333/ 64.237 64.694/ 64.798 

Backlash free center distance, allowances (mm) [jta] -0.167/ -0.263 0.194/ 0.298  

dNf.i with aControl (mm)  [dNf0.i] 69.230 51.261 190.615 

Reserve (dNf0.i-dFf.e)/2 (mm)  [cF0.i] 0.407  0.068 0.700 

Tip clearance   [c0.i(aControl)] 0.583  0.583 0.673 

Centre distance allowances (mm)  [Aa.e/i] 0.015/ -0.015 -0.015/ 0.015  

Circumferential backlash from Aa (mm)  [jtw_Aa.e/i] 0.013/ -0.013 0.013/ -0.013  
Radial clearance (mm)  [jrw] 0.278/ 0.152  0.313/ 0.179  

Circumferential backlash (transverse section) (mm) [jtw] 0.238/ 0.130  0.274/ 0.156  

Normal backlash (mm)  [jnw] 0.224/ 0.122  0.258/ 0.147  

Entire torsional angle (°)  [j.tSys] 0.2160/ 0.1387  
(j.tSys: Torsional angle of planet carrier for blocked shaft)     

7. GEAR ACCURACY       

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
According to ISO 1328:1995       

Accuracy grade   [Q-ISO1328] 6 6  6 

Single pitch deviation (µm)  [fptT] 8.50 8.50  9.00 

Base circle pitch deviation (µm)  [fpbT] 8.00 8.00  8.50 

Sector pitch deviation over k/8 pitches (µm)  [Fpk/8T] 13.00 12.00  18.00 

Profile form deviation (µm)  [ffaT] 8.50 8.50  9.50 

Profile slope deviation (µm)  [fHaT] 7.00 7.00  8.00 

Total profile deviation (µm)  [FaT] 11.00 11.00  13.00 

Helix form deviation (µm)  [ffbT] 8.50 7.50  9.00 

Helix slope deviation (µm)  [fHbT] 8.50 7.50  9.00 

Total helix deviation (µm)  [FbT] 12.00 11.00  13.00 

Total cumulative pitch deviation (µm)  [FpT] 27.00 27.00  35.00 

Runout (µm)   [FrT] 21.00 21.00  28.00 

Single flank composite, total (µm)  [FisT] 46.00 45.00  57.00 

Single flank composite, tooth-to-tooth (µm) [fisT] 20.00 19.00  21.00 

Radial composite, total (µm)  [FidT] 36.00 36.00  43.00 

Radial composite, tooth-to-tooth (µm)  [fidT] 14.00 14.00  15.00 

Axis alignment tolerances (recommendation acc. ISO TR 10064:1992, Quality 6)    
Maximum value for deviation error of axis (µm) [fSigbet] 7.15  7.15  

Maximum value for inclination error of axes (µm) [fSigdel] 14.30  14.30  

8. ADDITIONAL DATA       

Mass - calculated with da (kg)  [Mass] 0.902  0.457 1.610 

Total mass (kg)   [Mass]   5.255  

Moment of inertia (System referenced to wheel 1):      
calculation without consideration of the exact tooth shape     

single gears ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.0004921  0.0001372 0.01394 

System ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.001491   
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Mean coeff. of friction (acc. Niemann) [mum] 0.076 0.063 

Wear sliding coef. by Niemann [zetw] 0.921 0.580 

Meshpower (kW)  96.166 96.166 

Gear power loss (kW)  0.218 0.077  
Total power loss (kW) 1.772 

Total efficiency 0.987 
 

 
9. DETERMINATION OF TOOTH FORM 

 
Data for the tooth form calculation :  
Data not available. 
 
 

 

10. SERVICE LIFE, DAMAGE     

Required safety for tooth root [SFmin]  1.40  
Required safety for tooth flank [SHmin]  1.00  

Service life (calculated with required safeties):     
System service life (h) [Hatt]  69790  

Tooth root service life (h) [HFatt] 1e+006 1e+006 1e+006 

Tooth flank service life (h) [HHatt] 1e+006 6.979e+004 1e+006  
Note: The entry 1e+006 h means that the Service life > 1,000,000 h. 

 

Damage calculated on the basis of the required service life ( 20000.0 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00  28.66 0.00 

Damage calculated on basis of system service life [Hatt] ( 69790.3 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
 
 

 
REMARKS:  
- Specifications with [.e/i] imply: Maximum [e] and Minimal value [i] with  

consideration of all tolerances  
Specifications with [.m] imply: Mean value within tolerance  

- For the backlash tolerance, the center distance tolerances and the tooth thickness  
deviation are taken into account. Shown is the maximal and the minimal backlash corresponding 

the largest resp. the smallest allowances  
The calculation is done for the Operating pitch circle..  
- Details of calculation method: 

cg according to method B KV 

according to method B KHb, 

KFb according method C 

fma following equation (64), Fbx following (52/53/56) 
 

fsh calculated by exactly following the method in Annex D,  
ISO 6336-1:2006  

Literature: Journal "Antriebstechnik", 6/2007, p.64.  
KHa, KFa according to method B  

- The logarithmically interpolated value taken from the values for the fatigue strength and  
the static strength, based on the number of load cycles, is used for coefficients ZL, ZV, ZR, ZW, ZX, YdrelT, YRrelT and YX.. 
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End of Report lines: 549 
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Important hint: At least one warning has occurred during the calculation: 

 
1-> Planetary stages with more than 3 planets:  
the load distribution coefficient should usually be greater than 1.0. 
 
 
 
 
CALCULATION OF A SPUR PLANETARY GEAR STAGE 

 
Drawing or article number:     

Gear 1: 0.000.0     

Gear 2: 0.000.0     

Gear 3: 0.000.0     

Calculation method ISO 6336:2006 Method B     

   ------- Sun ----------- Planets ----------- Internal gear --- 

Number of planets  [p] (1) 6 (1) 

Power (kW)  [P]  193.104  
Speed (1/min)  [n] 1500.0  0.0 

Speed difference for planet bearing calculation (1/min) [n2]  1428.6  

Speed planet carrier (1/min) [nSteg]  428.6  

Torque (Nm)  [T] 1229.3 0.0 3073.3 

Torque Pl.-Carrier (Nm) [TSteg]  4302.683  

 
Application factor [KA]  1.00  

Power distribution factor [Kgam]  1.00  

Required service life (h) [H]  20000.00  

Gear driving (+) / driven (-) + -/+ -  

Working flank gear 1: Right flank     

1. TOOTH GEOMETRY AND MATERIAL     

(geometry calculation according to ISO 21771:2007, DIN ISO 21771)    
 ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Center distance (mm) [a]  58.050  

Centre distance tolerance ISO 286:2010 Measure js7    

Normal module (mm) [mn]  2.7000  
Pressure angle at normal section (°) [alfn]  20.0000  

Helix angle at reference circle (°) [beta]  0.0000  

Number of teeth [z] 24 18 -60 

Facewidth (mm) [b] 44.00 40.00 44.00 

Hand of gear Spur gear    

Planetary axles can be placed in regular pitch.:  60°   
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Accuracy grade [Q-ISO1328:1995] 6 6 6 

Inner diameter (mm) [di]  0.00 0.00 

External diameter (mm) [di]   0.00 

Inner diameter of gear rim (mm) [dbi]  0.00 0.00 

Outer diameter of gear rim (mm) [dbi]   0.00 

 

Material      

Gear 1: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 2: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 3: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Surface hardness  HRC 61 HRC 61 HRC 61  

Material quality according to ISO 6336:2006 Normal (Life factors ZNT and YNT >=0.85)   

Fatigue strength. tooth root stress (N/mm²) [σFlim] 430.00 430.00 430.00 

Fatigue strength for Hertzian pressure (N/mm²) [σHlim] 1500.00 1500.00 1500.00 

Tensile strength (N/mm²)  [σB] 1200.00 1200.00 1200.00 

Yield point (N/mm²)  [σS] 850.00 850.00 850.00 

Young's modulus (N/mm²)  [E] 206000 206000 206000 

Poisson's ratio  [ν] 0.300 0.300 0.300 

Roughness average value DS, flank (µm)  [RAH] 0.60 0.60 0.60 

Roughness average value DS, root (µm)  [RAF] 3.00 3.00 3.00 

Mean roughness height, Rz, flank (µm)  [RZH] 4.80 4.80 4.80 

Mean roughness height, Rz, root (µm)  [RZF] 20.00 20.00 20.00 
 

 

Gear reference profile 1 :  

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 2 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 3 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 
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Tip radius factor [rhoaP*]  0.000  

Protuberance height factor [hprP*]  0.000  

Protuberance angle [alfprP]  0.000  

Tip form height coefficient [hFaP*]  0.000  

Ramp angle [alfKP]  0.000  

  not topping   

Summary of reference profile gears:    
Dedendum reference profile [hfP*] 1.250 1.250 1.250 

Tooth root radius Refer. profile [rofP*] 0.380 0.380 0.380 

Addendum Reference profile [haP*] 1.000 1.000 1.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 0.000 0.000 

Protuberance angle (°) [alfprP] 0.000 0.000 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 0.000 0.000 

Ramp angle (°) [alfKP] 0.000 0.000 0.000 

Type of profile modification: none (only running-in)    
Tip relief (µm) [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Lubrication type Oil bath lubrication   
Type of oil Oil: ISO-VG 100   

Lubricant base Mineral-oil base    
Kinem. viscosity oil at 40 °C (mm²/s) [nu40]  100.00     

Kinem. viscosity oil at 100 °C (mm²/s) [nu100]  11.10     

Specific density at 15 °C (kg/dm³) [roOil]  0.901     

Oil temperature (°C)  [TS]  70.000     

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---   
Overall transmission ratio  [itot]  3.500     

Gear ratio   [u]  0.750  -3.333   

Transverse module (mm)  [mt]  2.700     

Pressure angle at pitch circle (°) [alft]  20.000     

Working transverse pressure angle (°) [alfwt]  23.388  23.388   

   [alfwt.e/i]  23.422 / 23.353  23.353 / 23.422  

Working pressure angle at normal section (°) [alfwn]  23.388  23.388   

Helix angle at operating pitch circle (°) [betaw]  0.000  0.000   

Base helix angle (°)   [betab]  0.000     

Reference centre distance (mm) [ad]  56.700  56.700   

Sum of profile shift coefficients [Summexi]  0.5416  -0.5416   

Profile shift coefficient  [x] 0.2074 0.3342  -0.8758  

Tooth thickness (Arc) (module) (module) [sn*] 1.7218 1.8141  0.9333  

Tip alteration (mm)   [k*mn] -0.112 -0.112  0.000  
Reference diameter (mm)  [d] 64.800 48.600  162.000  

Base diameter (mm)  [db] 60.892 45.669  152.230  

Tip diameter (mm)   [da] 71.096 55.581  161.329  

 (mm)  [da.e/i] 71.096 / 71.086 55.581 /  55.571 161.329 / 161.339 

Tip diameter allowances (mm) [Ada.e/i] 0.000 / -0.010 0.000 /  -0.010 -0.000 / 0.010 

Tip form diameter (mm)  [dFa] 71.096 55.581  161.329  

 (mm) [dFa.e/i] 71.096 / 71.086 55.581 /  55.571 161.329 / 161.339 

Active tip diameter (mm)  [dNa.e/i] 71.096 / 71.086 55.581 /  55.571 161.329 / 161.339 

Operating pitch diameter (mm) [dw] 66.343 49.757 / 49.757 165.857  

 (mm)  [dw.e] 66.360 49.770 / 49.744 165.814  

 (mm)  [dw.i] 66.326 49.744 / 49.770 165.900  

Root diameter (mm)   [df] 59.170 43.655  173.479  

Generating Profile shift coefficient [xE.e/i] 0.1718 / 0.1514 0.3067 /  0.2914 -0.9241 / -0.9495 

Manufactured root diameter with xE (mm) [df.e] 58.978 43.506  173.740  
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(mm) [df.i] 58.868 43.424  173.878 

Theoretical tip clearance (mm) [c] 0.675 0.675/ 0.899 0.787 

Tip clearance upper allowance (mm) [c.e] 0.810 0.846/ 1.119 0.923 

Tip clearance lower allowance (mm) [c.i] 0.734 0.756/ 1.015 0.847 

Active root diameter (mm) [dNf] 62.573 46.624/ 46.253 170.943 

(mm) [dNf.e] 62.595 46.643/ 46.270 170.900 

(mm) [dNf.i] 62.556 46.609/ 46.241 170.977 

Root form diameter (mm) [dFf] 61.652 46.076  172.648 

(mm) [dFf.e/i] 61.566 / 61.520 46.021 / 45.991 172.832 /   172 
.928        
Internal toothing: Calculation dFf with pinion type cutter (z0= 

 
Reserve (dNf-dFf)/2 (mm)  
.928  
Height of bolt head (mm) 

(mm) 

0.330 

Dedendum (mm) 

(mm)  
5.939  

Roll angle at dFa (°) 

20.115 

Roll angle to dNf (°) 

 
Roll angle at dFf (°) 

30.877 

Tooth height (mm)  
Virtual gear no. of teeth  
Normal tooth thickness at tip circle (mm) 

(mm) 

Normal space width at root circle (mm)  
(mm)  

Max. sliding velocity at tip (m/s) 

Specific sliding at the tip 

Specific sliding at the root 

Sliding factor on tip 

Sliding factor on root  
Pitch on reference circle (mm) 

Base pitch (mm) 

Transverse pitch on contact-path (mm) 

Length of path of contact (mm) 

(mm)  
Length T1-A (mm)  
Length T1-B (mm)  
Length T1-C (mm)  
Length T1-D (mm)  
Length T1-E (mm)  
Diameter of single contact point B (mm) 

(mm) 

(mm)  
Diameter of single contact point D (mm) 

(mm) 

(mm) 

 
Transverse contact ratio  
Transverse contact ratio with allowances 

Overlap ratio 

Total contact ratio 

 
 

39, x0=  0.000)         

[cF.e/i]  0.537 / 0.495 0.139 / 0.110 1.014 / 0 

[ha = mn * (haP*+x)]    3.148   3.490   0.335 

[ha.e/i]   3.148 / 3.143  3.490 /  3.485  0.335 / 

[hf = mn * (hfP*-x)]    2.815   2.473   5.740 

[hf.e/i]   2.911 / 2.966  2.547 /  2.588  5.870 / 

[xsi_dFa.e/i]   34.531 / 34.513  39.744 /  39.722  20.104 / 

[xsi_dNf.e/i]   13.644 / 13.485  11.896 /  11.682    
[xsi_dNf.e/i]     9.327 / 9.099 29.234 / 29.297 

[xsi_dFf.e/i]   8.550 / 8.248  7.122 /  6.820  30.801 / 

[h]   5.963  5.963  6.075    
[zn]  24.000  18.000  -60.000    

[san]   1.874  1.583  2.270    

[san.e/i] 1.802 / 1.753 1.528 / 1.487 2.179 /  2.126 

[efn]   0.000  0.000  0.930    

[efn.e/i] 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.891 /  0.869 

[vga]   1.357  1.561/ 0.625  0.280    

[zetaa]   0.659  0.659/ 0.264  0.543    

[zetaf]   -1.932  -1.932/ -1.187  -0.358    

[Kga]   0.365  0.420/ 0.168  0.175    

[Kgf]   -0.420  -0.365/ -0.175  -0.168    

[pt]     8.482        

[pbt]     7.971        

[pet]     7.971        

[ga]    11.146  12.175    

[ga.e/i]   11.184 / 11.090  12.213 / 12.113    

[T1A]   7.204  15.839/ 3.664  26.707    

[T1B]  10.379  12.664/ 7.869  30.911    

[T1C]  13.167  9.876/ 9.876  32.918    

[T1D]  15.174  7.869/ 11.635  34.678    

[T1E]  18.349  4.694/ 15.839  38.882     
[d-B] 64.333 52.223/ 48.304 164.305 

[d-B.e] 64.333 52.186/ 48.304 164.333 

[d-B.i] 64.327 52.269/ 48.299 164.270 

[d-D] 68.036 48.304/ 51.256 167.285 

[d-D.e] 68.002 48.304/ 51.221 167.285 

[d-D.i] 68.077 48.299/ 51.304 167.297 

 

[eps_a] 1.398 1.527 

[eps_a.e/i] 1.403 /  1.391 1.532 /  1.520 

[eps_b] 0.000 0.000 

[eps_g] 1.398 1.527 
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Total contact ratio with allowances [eps_g.e/i] 1.403 /  1.391 1.532 / 1.520  

2. FACTORS OF GENERAL INFLUENCE        

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Nominal circum. force at pitch circle (N)  [Ft] 6323.756   6323.756  

Axial force (N)   [Fa] 0.0  0.0  0.0 

Axial force (total) (N)   [Fatot=Fa* 6] 0.0    0.0 

Radial force (N)   [Fr] 2301.659   2301.659  

Normal force (N)   [Fnorm] 6729.6 6729.6  6729.6 

Nominal circumferential force per mm (N/mm) [w] 158.09   158.09  

Only as information: Forces at operating pitch circle:       

Nominal circumferential force (N)  [Ftw] 6176.700   6176.700  

Axial force (N)   [Fa] 0.0 0.0/ 0.0 0.0 

Axial force (total) (N)   [Fatot=Fa* 6] 0.0    0.0 

Radial force (N)   [Fr] 2671.311   2671.311  

Circumferential speed reference circle (m/s) [v]  3.64 (Planet)  

Running-in value (µm)   [yp] 0.600   0.637  
Running-in value (µm)   [yf] 0.637   0.713  

Gear body coefficient   [CR] 1.000   1.000  

Correction coefficient   [CM] 0.800   0.800  

Reference profile coefficient  [CBS] 0.975   0.975  

Material coefficient   [E/Est] 1.000   1.000  

Singular tooth stiffness (N/mm/µm)  [c'] 12.891   14.115  

Meshing stiffness (N/mm/µm)  [cgalf] 16.742   19.699  

Meshing stiffness (N/mm/µm)  [cgbet] 14.231   16.744  

Reduced mass (kg/mm)  [mRed] 0.0019   0.0089  

Resonance speed (min-1)  [nE1] 36908   24909  

Resonance ratio (-)   [N] 0.029   0.057  

Running-in value (µm)   [ya] 0.600   0.637  
Planet runs on rolling bearings. Planet pin fixed on both sides in the carrier..      

lpa (mm) = 52.00  b (mm) = 40.00 dsh (mm) =   24.30      

Tooth trace deviation (active) (µm)  [Fby] 5.90   3.83  

from deformation of shaft (µm)  [fsh*B1] 9.73   1.78  

(fsh (µm) =   9.73/ 1.78, B1= 1.00/ 1.00, fHb5 (µm) = 6.00/ 6.50)      

Tooth trace    0   0  

(0:without, 1:crowned, 2:Tip relief, 3:full modification)       

(4:Slightly crowned, 5:Helix angle modification, 6:Helix angle modification with crowning)     

from production tolerances (µm)  [fma*B2] 11.67   12.04  

(B2= 1.00/ 1.00)         

Tooth trace deviation, theoretical (µm)  [Fbx] 6.94   4.50  

Running-in value y.b (µm)  [yb] 1.04   0.67  

Dynamic factor   [KV=max(KV12,KV23)]  1.04   
   [KV12,KV23] 1.02   1.04  

Face load factor - flank  [KHb] 1.25   1.19  
- Tooth root  [KFb] 1.21   1.16  

- Scuffing  [KBb] 1.25   1.19  

Transverse load factor - flank  [KHa] 1.00   1.00  
- Tooth root  [KFa] 1.00   1.00  

- Scuffing  [KBa] 1.00   1.00  
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Helical load factor scuffing  [Kbg]   1.00  1.00  

Number of load cycles (in mio.)  [NL]  7714.3 1714.3 3085.7  

3. TOOTH ROOT STRENGTH         

Calculation of Tooth form coefficients according method: B       
Internal toothing: Calculation of roF and sFn according to ISO 6336-3:2007-04-01     

Internal toothing: Calculation of YF, YS with pinion type cutter (z0=39, x0= 0.000, rofP*= 0.380)   

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Calculated with manufacturing profile shift  [xE.e]  0.1718  0.3067 -0.9241  

Tooth form factor  [YF]  1.68 1.58/ 1.36 0.93  

Stress correction factor  [YS]  1.87 1.95/ 2.06 2.18  

Bending moment arm (mm)  [hF]  3.39 3.22/ 2.72 3.79  

Working angle (°)  [alfFen]  23.65 25.21/ 22.63 23.27  

Tooth thickness at root (mm)  [sFn]  5.64 5.64/ 5.64 8.05  

Tooth root radius (mm)  [roF]  1.37 1.29/ 1.29 1.65  

(hF* = 1.254/ 1.192/ 1.007/ 1.405  sFn* = 2.089/ 2.088/ 2.088/ 2.980)       

(roF* = 0.507/ 0.476/ 0.476/ 0.610 dsFn = 59.972/ 44.399/ 44.399/ -173.487 alfsFn = 30.0/ 30.0/ 30.0/ 60.0)   

Helix angle factor  [Ybet]   1.00 1.00   
Deep tooth factor  [YDT]   1.00 1.00   

Gear rim factor  [YB]  1.00  1.00 1.00  

Effective facewidth (mm)  [beff]  44.00 40.00/ 40.00 44.00  

Nominal stress at tooth root (N/mm²)  [sigF0]  167.57 180.26/ 164.33 107.56  

Tooth root stress (N/mm²)  [sigF]  211.73 227.76/ 199.10 130.31  

Permissible bending stress at root of Test-gear        

Notch sensitivity factor  [YdrelT]  0.996 0.997/ 0.997 0.999  

Surface factor  [YRrelT]  0.957 0.957 0.957  

size factor (Tooth root)  [YX]  1.000  1.000 1.000  

Finite life factor  [YNT]  0.854  0.881 0.870  

Alternating bending factor (mean stress influence coefficient) [YM]  1.000  0.700 1.000 

Stress correction factor  [Yst]   2.00   

Yst*sigFlim (N/mm²)  [sigFE]  860.00 860.00 860.00  

Permissible tooth root stress (N/mm²)  [sigFP=sigFG/SFmin] 500.00 361.19/ 361.19 511.18  

Limit strength tooth root (N/mm²)  [sigFG]  700.00 505.66/ 505.66 715.65  

Required safety  [SFmin]  1.40  1.40 1.40  

Safety for Tooth root stress  [SF=sigFG/sigF] 3.31 2.22/ 2.54 5.49  

Transmittable power (kW)  [kWRating]  456.02 306.23/ 350.31 757.49  

4. SAFETY AGAINST PITTING (TOOTH FLANK)        

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Zone factor  [ZH]   2.29 2.29   

Elasticity coefficient (√N/mm)  [ZE]   189.81 189.81   

Contact ratio factor  [Zeps]   0.931 0.908  

Helix angle factor  [Zbet]   1.000 1.000  

Effective facewidth (mm)  [beff]   40.00 40.00   

Nominal contact stress (N/mm²)  [sigH0]   965.14 595.07   

Contact stress at operating pitch circle (N/mm²) [sigHw]   1103.32 663.69   

Single tooth contact factor  [ZB,ZD]  1.00 1.04/ 1.16 1.00  

Contact stress (N/mm²)  [sigHB, sigHD]  1103.32 1151.41/ 767.28 663.69  

Lubrication coefficient at NL  [ZL]  0.966 0.966/ 0.966 0.966  
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Speed coefficient at NL [ZV] 0.975 0.975/ 0.975 0.975 

Roughness coefficient at NL [ZR] 0.949 0.949/ 0.972 0.972 

Material pairing coefficient at NL [ZW] 1.000 1.000/ 1.000 1.000 

Finite life factor  [ZNT] 0.857 0.897 0.881 

Small no. of pittings permissible: no      

Size factor (flank)  [ZX] 1.000 1.000 1.000 

Permissible contact stress (N/mm²) [sigHP=sigHG/SHmin] 1148.10 1202.31/ 1232.04 1210.03 

Pitting stress limit (N/mm²) [sigHG] 1148.10 1202.31/ 1232.04 1210.03 

Required safety  [SHmin] 1.00 1.00 1.00 

Safety factor for contact stress at operating pitch circle      

  [SHw] 1.04 1.09/ 1.86 1.82 

Safety for stress at single tooth contact [SHBD=sigHG/sigHBD]   1.04 1.04/ 1.61 1.82 

(Safety regarding transmittable torque) [(SHBD)^2] 1.08 1.09/ 2.58 3.32 

Transmittable power (kW) [kWRating] 209.10 210.55/ 497.89 641.88 

4b. MICROPITTING ACCORDING TO ISO/TR 15144-1:2014    

Pairing Gear 1- 2:       
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.)    

Pairing Gear 2- 3:       
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.)    
 
 

 

5. STRENGTH AGAINST SCUFFING      

Calculation method according to ISO TR 13989:2000     

Lubrication coefficient (for lubrication type) [XS] 1.000   
Scuffing test and load stage  [FZGtest] FZG - Test A / 8.3 / 90 (ISO 14635 - 1) 12 

Multiple meshing factor  [Xmp] 3.5 3.5  

Relative structure coefficient (Scuffing)  [XWrelT] 1.000 1.000  

Thermal contact factor (N/mm/s^.5/K)  [BM] 13.780 13.780 13.780 

Relevant tip relief (µm)  [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Optimal tip relief (µm)  [Ceff] 12.26 11.20  

Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes)  0 0/ 0 0 

Effective facewidth (mm)  [beff] 40.000 40.000  

Applicable circumferential force/facewidth (N/mm) [wBt] 206.603 196.658  

(1) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 206.603     

(2) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 196.658     

Angle factor  [Xalfbet] 1.027 1.027  

Flash temperature-criteria      
Lubricant factor  [XL] 0.854 0.854  

Tooth mass temperature (°C)  [theMi] 94.48 76.47  

theMi = theoil + XS*0.47*Xmp*theflm  [theflm] 14.88 3.93  

Scuffing temperature (°C)  [theS] 356.71 356.71  

Coordinate gamma (point of highest temp.) [Gamma] 0.547 -0.629   
(1) [Gamma.A]=-0.453 [Gamma.E]=0.394 
 
(2) [Gamma.A]=-0.629 [Gamma.E]=0.604  
Highest contact temp. (°C) [theB] 116.27 83.94 

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM] 50.058 50.058 

Approach factor [XJ] 1.023 1.024 
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Load sharing factor [XGam]  0.392 0.333  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaM]  23.46 23.46 ( 70.0 °C)  

Coefficient of friction [mym]  0.066 0.054  

Required safety [SBmin]  2.000   

Safety factor for scuffing (flash temperature) [SB]  6.197 20.567  

Integral temperature-criteria      
Lubricant factor [XL]  1.000   

Tooth mass temperature (°C) [theMC]  108.05 75.19  

theMC = theoil + XS*0.70*theflaint [theflaint]  15.53 2.12  

Integral scuffing temperature (°C) [theSint]  363.29 363.29  

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]  50.058 50.058  

Running-in factor (well run in) [XE]  1.000 1.000  

Contact ratio factor [Xeps]  0.291 0.285  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaOil]  23.46 23.46  

Mean coefficient of friction [mym]  0.080 0.052  

Geometry factor [XBE]  0.395 0.088  

Meshing factor [XQ]  1.000 1.000  

Tip relief factor [XCa]  1.141 1.159  

Integral tooth flank temperature (°C) [theint]  131.35 78.37  

Required safety [SSmin]  1.800   

Safety factor for scuffing (intg.-temp.) [SSint]  2.77 4.64  

Safety referring to transmittable torque [SSL]  4.78 35.05  

6. MEASUREMENTS FOR TOOTH THICKNESS      

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 --- 

Tooth thickness deviation DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25  

Tooth thickness allowance (normal section) (mm) [As.e/i] -0.070/ -0.110 -0.054/ -0.084 -0.095/ -0.145 

Number of teeth spanned [k]  4.000 3.000 -9.000 

(Internal toothing: k = (Measurement gap number)      

Base tangent length (no backlash) (mm) [Wk]  29.188 21.225 -71.638 

Actual base tangent length ('span') (mm) [Wk.e/i] 29.122/ 29.085 21.174/ 21.146 -71.727/ 
-71.774      

Diameter of contact point (mm) [dMWk.m] 67.490 50.333 168.292 

Theoretical diameter of ball/pin (mm) [DM]  4.837 5.177 4.536 

Effective Diameter of ball/pin (mm) [DMeff] 5.000 5.250 5.000 

Theor. dim. centre to ball (mm) [MrK]  36.642 29.099 79.349 

Radial one ball mass (mm) [MrK.e/i] 36.569/ 36.527 29.049/ 29.021 79.470/ 79 
.533      

Diameter of contact point (mm) [dMMr.m] 66.009 50.387 165.928 

Diametral measurement over two balls without clearance (mm) [MdK] 73.283 58.198 158 
.698      

Diametral two ball measure (mm) [MdK.e/i] 73.137/ 73.053 58.098/ 58.042 158.939/ 
159.066      

Measurement over pins according to DIN 3960 (mm) [MdR.e/i] 73.137/ 73.053 58.098/ 58.042 158.939/ 
159.066      

Measurement over 3 pins (axial) according to AGMA 2002 (mm)     

 [dk3A.e/i] 73.137/ 73.053 58.098/ 58.042 158.939/ 
159.066      

Actual dimensions over 3 rolls (mm) [Md3R.e/i] 0.000/ 0.000 0.000/ 0.000 -0.000/ -0.000 

Tooth thickness (chordal) in pitch diameter (mm) [sc]  4.645 4.890 2.520 

(mm) [sc.e/i] 4.575/ 4.535 4.836/ 4.806 2.425/ 2.375 

Reference chordal height from da.m (mm) [ha]  3.229 3.611 0.323 
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Tooth thickness (Arc) (mm)  [sn] 4.649  4.898 2.520 

 (mm)  [sn.e/i] 4.579/ 4.539 4.844/ 4.814 2.425/ 2.375 

Backlash free center distance (mm)  [aControl.e/i] 57.902/ 57.818 58.225/ 58.318 

Backlash free center distance, allowances (mm) [jta] -0.148/ -0.232 0.175/ 0.268  

dNf.i with aControl (mm)  [dNf0.i] 62.312 46.061 171.553 

Reserve (dNf0.i-dFf.e)/2 (mm)  [cF0.i] 0.373  0.020 0.640 

Tip clearance   [c0.i(aControl)] 0.517  0.539 0.594 

Centre distance allowances (mm)  [Aa.e/i] 0.015/ -0.015 -0.015/ 0.015  

Circumferential backlash from Aa (mm)  [jtw_Aa.e/i] 0.013/ -0.013 0.013/ -0.013  
Radial clearance (mm)  [jrw] 0.247/ 0.133  0.283/ 0.160  

Circumferential backlash (transverse section) (mm) [jtw] 0.212/ 0.114  0.247/ 0.140  

Normal backlash (mm)  [jnw] 0.199/ 0.107  0.233/ 0.131  

Entire torsional angle (°)  [j.tSys] 0.2137/ 0.1379  
(j.tSys: Torsional angle of planet carrier for blocked shaft)     

7. GEAR ACCURACY       

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
According to ISO 1328:1995       

Accuracy grade   [Q-ISO1328] 6 6  6 

Single pitch deviation (µm)  [fptT] 8.50 7.50  9.00 

Base circle pitch deviation (µm)  [fpbT] 8.00 7.00  8.50 

Sector pitch deviation over k/8 pitches (µm)  [Fpk/8T] 13.00 11.00  18.00 

Profile form deviation (µm)  [ffaT] 8.50 8.00  9.50 

Profile slope deviation (µm)  [fHaT] 7.00 6.50  8.00 

Total profile deviation (µm)  [FaT] 11.00 10.00  13.00 

Helix form deviation (µm)  [ffbT] 10.00 8.00  10.00 

Helix slope deviation (µm)  [fHbT] 10.00 8.00  10.00 

Total helix deviation (µm)  [FbT] 14.00 11.00  15.00 

Total cumulative pitch deviation (µm)  [FpT] 27.00 21.00  35.00 

Runout (µm)   [FrT] 21.00 17.00  28.00 

Single flank composite, total (µm)  [FisT] 46.00 38.00  57.00 

Single flank composite, tooth-to-tooth (µm) [fisT] 20.00 17.00  21.00 

Radial composite, total (µm)  [FidT] 36.00 31.00  43.00 

Radial composite, tooth-to-tooth (µm)  [fidT] 14.00 14.00  15.00 

Axis alignment tolerances (recommendation acc. ISO TR 10064:1992, Quality 6)    
Maximum value for deviation error of axis (µm) [fSigbet] 7.80  7.80  

Maximum value for inclination error of axes (µm) [fSigdel] 15.60  15.60  

8. ADDITIONAL DATA       

Mass - calculated with da (kg)  [Mass] 1.368  0.760 2.444 

Total mass (kg)   [Mass]   8.371  

Moment of inertia (System referenced to wheel 1):      
calculation without consideration of the exact tooth shape     

single gears ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.000604  0.0001849 0.01711 

System ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.001949   

Mean coeff. of friction (acc. Niemann)  [mum] 0.078  0.065  

Wear sliding coef. by Niemann  [zetw] 0.921  0.620  

Meshpower (kW)   137.931 137.931  
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Gear power loss (kW) 0.319 0.116 

Total power loss (kW)  2.608 

Total efficiency  0.986 
 

 
9. DETERMINATION OF TOOTH FORM 

 
Data for the tooth form calculation :  
Data not available. 
 
 

 

10. SERVICE LIFE, DAMAGE     

Required safety for tooth root [SFmin]  1.40  
Required safety for tooth flank [SHmin]  1.00  

Service life (calculated with required safeties):     
System service life (h) [Hatt]  81964  

Tooth root service life (h) [HFatt] 1e+006 1e+006 1e+006 

Tooth flank service life (h) [HHatt] 1e+006 8.196e+004 1e+006  
Note: The entry 1e+006 h means that the Service life > 1,000,000 h. 

 

Damage calculated on the basis of the required service life ( 20000.0 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00  24.40 0.00 

Damage calculated on basis of system service life [Hatt] ( 81964.2 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
 
 

 
REMARKS:  
- Specifications with [.e/i] imply: Maximum [e] and Minimal value [i] with  

consideration of all tolerances  
Specifications with [.m] imply: Mean value within tolerance  

- For the backlash tolerance, the center distance tolerances and the tooth thickness  
deviation are taken into account. Shown is the maximal and the minimal backlash corresponding 

the largest resp. the smallest allowances  
The calculation is done for the Operating pitch circle..  
- Details of calculation method: 

cg according to method B KV 

according to method B KHb, 

KFb according method C 

fma following equation (64), Fbx following (52/53/56) 
 

fsh calculated by exactly following the method in Annex D,  
ISO 6336-1:2006  

Literature: Journal "Antriebstechnik", 6/2007, p.64.  
KHa, KFa according to method B  

- The logarithmically interpolated value taken from the values for the fatigue strength and  
the static strength, based on the number of load cycles, is used for coefficients ZL, ZV, ZR, ZW, ZX, YdrelT, YRrelT and YX.. 

 
End of Report lines: 545 
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Important hint: At least one warning has occurred during the calculation: 

 
1-> Planetary stages with more than 3 planets:  
the load distribution coefficient should usually be greater than 1.0. 
 
 
 
 
CALCULATION OF A SPUR PLANETARY GEAR STAGE 

 
Drawing or article number:     

Gear 1: 0.000.0     

Gear 2: 0.000.0     

Gear 3: 0.000.0     

Calculation method ISO 6336:2006 Method B     

   ------- Sun ----------- Planets ----------- Internal gear --- 

Number of planets  [p] (1) 6 (1) 

Power (kW)  [P]  134.633  
Speed (1/min)  [n] 1500.0  0.0 

Speed difference for planet bearing calculation (1/min) [n2]  1428.6  

Speed planet carrier (1/min) [nSteg]  428.6  

Torque (Nm)  [T] 857.1 0.0 2142.8 

Torque Pl.-Carrier (Nm) [TSteg]  2999.850  

 
Application factor [KA]  1.00  

Power distribution factor [Kgam]  1.00  

Required service life (h) [H]  20000.00  

Gear driving (+) / driven (-) + -/+ -  

Working flank gear 1: Right flank     

1. TOOTH GEOMETRY AND MATERIAL     

(geometry calculation according to ISO 21771:2007, DIN ISO 21771)    
 ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Center distance (mm) [a]  50.525  

Centre distance tolerance ISO 286:2010 Measure js7    

Normal module (mm) [mn]  2.3500  
Pressure angle at normal section (°) [alfn]  20.0000  

Helix angle at reference circle (°) [beta]  0.0000  

Number of teeth [z] 24 18 -60 

Facewidth (mm) [b] 44.00 40.00 44.00 

Hand of gear Spur gear    

Planetary axles can be placed in regular pitch.:  60°   
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Accuracy grade [Q-ISO1328:1995] 6 6 6 

Inner diameter (mm) [di]  0.00 0.00 

External diameter (mm) [di]   0.00 

Inner diameter of gear rim (mm) [dbi]  0.00 0.00 

Outer diameter of gear rim (mm) [dbi]   0.00 

 

Material      

Gear 1: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 2: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 3: 18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened  

ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), core strength >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Surface hardness  HRC 61 HRC 61 HRC 61  

Material quality according to ISO 6336:2006 Normal (Life factors ZNT and YNT >=0.85)   

Fatigue strength. tooth root stress (N/mm²) [σFlim] 430.00 430.00 430.00 

Fatigue strength for Hertzian pressure (N/mm²) [σHlim] 1500.00 1500.00 1500.00 

Tensile strength (N/mm²)  [σB] 1200.00 1200.00 1200.00 

Yield point (N/mm²)  [σS] 850.00 850.00 850.00 

Young's modulus (N/mm²)  [E] 206000 206000 206000 

Poisson's ratio  [ν] 0.300 0.300 0.300 

Roughness average value DS, flank (µm)  [RAH] 0.60 0.60 0.60 

Roughness average value DS, root (µm)  [RAF] 3.00 3.00 3.00 

Mean roughness height, Rz, flank (µm)  [RZH] 4.80 4.80 4.80 

Mean roughness height, Rz, root (µm)  [RZF] 20.00 20.00 20.00 
 

 

Gear reference profile 1 :  

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 2 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 

Tip radius factor [rhoaP*] 0.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 

Protuberance angle [alfprP] 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 

Ramp angle [alfKP] 0.000 

  not topping 

Gear reference profile 3 :  
Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Profil A  

Dedendum coefficient [hfP*] 1.250 

Root radius factor [rhofP*] 0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*] 1.000 
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Tip radius factor [rhoaP*]  0.000  

Protuberance height factor [hprP*]  0.000  

Protuberance angle [alfprP]  0.000  

Tip form height coefficient [hFaP*]  0.000  

Ramp angle [alfKP]  0.000  

  not topping   

Summary of reference profile gears:    
Dedendum reference profile [hfP*] 1.250 1.250 1.250 

Tooth root radius Refer. profile [rofP*] 0.380 0.380 0.380 

Addendum Reference profile [haP*] 1.000 1.000 1.000 

Protuberance height factor [hprP*] 0.000 0.000 0.000 

Protuberance angle (°) [alfprP] 0.000 0.000 0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*] 0.000 0.000 0.000 

Ramp angle (°) [alfKP] 0.000 0.000 0.000 

Type of profile modification: none (only running-in)    
Tip relief (µm) [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Lubrication type Oil bath lubrication   
Type of oil Oil: ISO-VG 100   

Lubricant base Mineral-oil base    
Kinem. viscosity oil at 40 °C (mm²/s) [nu40]  100.00     

Kinem. viscosity oil at 100 °C (mm²/s) [nu100]  11.10     

Specific density at 15 °C (kg/dm³) [roOil]  0.901     

Oil temperature (°C)  [TS]  70.000     

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---   
Overall transmission ratio  [itot]  3.500     

Gear ratio   [u]  0.750  -3.333   

Transverse module (mm)  [mt]  2.350     

Pressure angle at pitch circle (°) [alft]  20.000     

Working transverse pressure angle (°) [alfwt]  23.388  23.388   

   [alfwt.e/i]  23.427 / 23.348  23.348 / 23.427  

Working pressure angle at normal section (°) [alfwn]  23.388  23.388   

Helix angle at operating pitch circle (°) [betaw]  0.000  0.000   

Base helix angle (°)   [betab]  0.000     

Reference centre distance (mm) [ad]  49.350  49.350   

Sum of profile shift coefficients [Summexi]  0.5416  -0.5416   

Profile shift coefficient  [x] 0.2074 0.3342  -0.8758  

Tooth thickness (Arc) (module) (module) [sn*] 1.7218 1.8141  0.9333  

Tip alteration (mm)   [k*mn] -0.098 -0.098  0.000  
Reference diameter (mm)  [d] 56.400 42.300  141.000  

Base diameter (mm)  [db] 52.999 39.749  132.497  

Tip diameter (mm)   [da] 61.879 48.375  140.416  

 (mm)  [da.e/i] 61.879 / 61.869 48.375 /  48.365 140.416 / 140.426 

Tip diameter allowances (mm) [Ada.e/i] 0.000 / -0.010 0.000 /  -0.010 -0.000 / 0.010 

Tip form diameter (mm)  [dFa] 61.879 48.375  140.416  

 (mm) [dFa.e/i] 61.879 / 61.869 48.375 /  48.365 140.416 / 140.426 

Active tip diameter (mm)  [dNa.e/i] 61.879 / 61.869 48.375 /  48.365 140.416 / 140.426 

Operating pitch diameter (mm) [dw] 57.743 43.307 / 43.307 144.357  

 (mm)  [dw.e] 57.760 43.320 / 43.294 144.314  

 (mm)  [dw.i] 57.726 43.294 / 43.320 144.400  

Root diameter (mm)   [df] 51.500 37.996  150.991  

Generating Profile shift coefficient [xE.e/i] 0.1665 / 0.1431 0.3026 /  0.2851 -0.9313 / -0.9605 

Manufactured root diameter with xE (mm) [df.e] 51.307 37.847  151.252  
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(mm) [df.i] 51.198 37.765  151.389 

Theoretical tip clearance (mm) [c] 0.588 0.588/ 0.783 0.685 

Tip clearance upper allowance (mm) [c.e] 0.723 0.759/ 1.002 0.821 

Tip clearance lower allowance (mm) [c.i] 0.647 0.669/ 0.899 0.744 

Active root diameter (mm) [dNf] 54.462 40.580/ 40.257 148.782 

(mm) [dNf.e] 54.484 40.600/ 40.274 148.740 

(mm) [dNf.i] 54.445 40.565/ 40.246 148.817 

Root form diameter (mm) [dFf] 53.660 40.103  150.268 

(mm) [dFf.e/i] 53.575 / 53.529 40.048 / 40.019 150.452 /   150 
.547        
Internal toothing: Calculation dFf with pinion type cutter (z0= 

 
Reserve (dNf-dFf)/2 (mm)  
.817  
Height of bolt head (mm) 

(mm) 

0.287 

Dedendum (mm) 

(mm)  
5.195  

Roll angle at dFa (°) 

20.117 

Roll angle to dNf (°) 

 
Roll angle at dFf (°) 

30.909 

Tooth height (mm)  
Virtual gear no. of teeth  
Normal tooth thickness at tip circle (mm) 

(mm) 

Normal space width at root circle (mm)  
(mm)  

Max. sliding velocity at tip (m/s) 

Specific sliding at the tip 

Specific sliding at the root 

Sliding factor on tip 

Sliding factor on root  
Pitch on reference circle (mm) 

Base pitch (mm) 

Transverse pitch on contact-path (mm) 

Length of path of contact (mm) 

(mm)  
Length T1-A (mm)  
Length T1-B (mm)  
Length T1-C (mm)  
Length T1-D (mm)  
Length T1-E (mm)  
Diameter of single contact point B (mm) 

(mm) 

(mm)  
Diameter of single contact point D (mm) 

(mm) 

(mm) 

 
Transverse contact ratio  
Transverse contact ratio with allowances 

Overlap ratio 

Total contact ratio 

 
 

39, x0=  0.000)         

[cF.e/i]  0.478 / 0.435 0.128 / 0.099 0.903 / 0 

[ha = mn * (haP*+x)]    2.739   3.037   0.292 

[ha.e/i]   2.739 / 2.734  3.037 /  3.032  0.292 / 

[hf = mn * (hfP*-x)]    2.450   2.152   4.996 

[hf.e/i]   2.546 / 2.601  2.226 /  2.268  5.126 / 

[xsi_dFa.e/i]   34.529 / 34.508  39.741 /  39.716  20.104 / 

[xsi_dNf.e/i]   13.659 / 13.476  11.917 /  11.671    
[xsi_dNf.e/i]     9.346 / 9.085 29.228 / 29.300 

[xsi_dFf.e/i]   8.472 / 8.124  7.041 /  6.693  30.822 / 

[h]   5.189  5.190  5.288    
[zn]  24.000  18.000  -60.000    

[san]   1.631  1.379  1.976    

[san.e/i] 1.560 / 1.511 1.324 / 1.283 1.885 /  1.831 

[efn]   0.000  0.000  0.810    

[efn.e/i] 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.770 /  0.748 

[vga]   1.181  1.359/ 0.543  0.243    

[zetaa]   0.659  0.659/ 0.264  0.543    

[zetaf]   -1.931  -1.931/ -1.187  -0.358    

[Kga]   0.364  0.419/ 0.168  0.175    

[Kgf]   -0.419  -0.364/ -0.175  -0.168    

[pt]     7.383        

[pbt]     6.938        

[pet]     6.938        

[ga]    9.699  10.596    

[ga.e/i]   9.737 / 9.643  10.634 / 10.534    

[T1A]   6.271  13.785/ 3.189  23.245    

[T1B]   9.032  11.024/ 6.848  26.903    

[T1C]  11.460  8.595/ 8.595  28.651    

[T1D]  13.208  6.848/ 10.127  30.182    

[T1E]  15.970  4.086/ 13.785  33.841     
[d-B] 55.993 45.454/ 42.042 143.005 

[d-B.e] 55.993 45.417/ 42.042 143.034 

[d-B.i] 55.986 45.500/ 42.036 142.970 

[d-D] 59.217 42.042/ 44.611 145.600 

[d-D.e] 59.184 42.042/ 44.577 145.600 

[d-D.i] 59.259 42.036/ 44.660 145.612 

 

[eps_a] 1.398 1.527 

[eps_a.e/i] 1.404 /  1.390 1.533 /  1.518 

[eps_b] 0.000 0.000 

[eps_g] 1.398 1.527 
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Total contact ratio with allowances [eps_g.e/i] 1.404 /  1.390 1.533 / 1.518  

2. FACTORS OF GENERAL INFLUENCE        

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Nominal circum. force at pitch circle (N)  [Ft] 5065.603   5065.603  

Axial force (N)   [Fa] 0.0  0.0  0.0 

Axial force (total) (N)   [Fatot=Fa* 6] 0.0    0.0 

Radial force (N)   [Fr] 1843.729   1843.729  

Normal force (N)   [Fnorm] 5390.7 5390.7  5390.7 

Nominal circumferential force per mm (N/mm) [w] 126.64   126.64  

Only as information: Forces at operating pitch circle:       

Nominal circumferential force (N)  [Ftw] 4947.806   4947.806  

Axial force (N)   [Fa] 0.0 0.0/ 0.0 0.0 

Axial force (total) (N)   [Fatot=Fa* 6] 0.0    0.0 

Radial force (N)   [Fr] 2139.832   2139.832  

Circumferential speed reference circle (m/s) [v]  3.16 (Planet)  

Running-in value (µm)   [yp] 0.600   0.637  
Running-in value (µm)   [yf] 0.637   0.713  

Gear body coefficient   [CR] 1.000   1.000  

Correction coefficient   [CM] 0.800   0.800  

Reference profile coefficient  [CBS] 0.975   0.975  

Material coefficient   [E/Est] 1.000   1.000  

Singular tooth stiffness (N/mm/µm)  [c'] 12.891   14.115  

Meshing stiffness (N/mm/µm)  [cgalf] 16.739   19.698  

Meshing stiffness (N/mm/µm)  [cgbet] 14.228   16.743  

Reduced mass (kg/mm)  [mRed] 0.0015   0.0068  

Resonance speed (min-1)  [nE1] 42402   28619  

Resonance ratio (-)   [N] 0.025   0.050  

Running-in value (µm)   [ya] 0.600   0.637  
Planet runs on rolling bearings. Planet pin fixed on both sides in the carrier..      

lpa (mm) = 52.00  b (mm) = 40.00 dsh (mm) =   21.15      

Tooth trace deviation (active) (µm)  [Fby] 7.22   3.83  

from deformation of shaft (µm)  [fsh*B1] 10.90   2.48  

(fsh (µm) =   10.90/ 2.48, B1= 1.00/ 1.00, fHb5 (µm) = 6.00/ 6.50)      

Tooth trace    0   0  

(0:without, 1:crowned, 2:Tip relief, 3:full modification)       

(4:Slightly crowned, 5:Helix angle modification, 6:Helix angle modification with crowning)     

from production tolerances (µm)  [fma*B2] 11.67   12.04  

(B2= 1.00/ 1.00)         

Tooth trace deviation, theoretical (µm)  [Fbx] 8.49   4.50  

Running-in value y.b (µm)  [yb] 1.27   0.67  

Dynamic factor   [KV=max(KV12,KV23)]  1.04   
   [KV12,KV23] 1.02   1.04  

Face load factor - flank  [KHb] 1.39   1.24  
- Tooth root  [KFb] 1.33   1.21  

- Scuffing  [KBb] 1.39   1.24  

Transverse load factor - flank  [KHa] 1.00   1.01  
- Tooth root  [KFa] 1.00   1.01  

- Scuffing  [KBa] 1.00   1.01  
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Helical load factor scuffing  [Kbg]   1.00  1.00  

Number of load cycles (in mio.)  [NL]  7714.3 1714.3 3085.7  

3. TOOTH ROOT STRENGTH         

Calculation of Tooth form coefficients according method: B       
Internal toothing: Calculation of roF and sFn according to ISO 6336-3:2007-04-01     

Internal toothing: Calculation of YF, YS with pinion type cutter (z0=39, x0= 0.000, rofP*= 0.380)   

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  

Calculated with manufacturing profile shift  [xE.e]  0.1665  0.3026 -0.9313  

Tooth form factor  [YF]  1.69 1.59/ 1.37 0.93  

Stress correction factor  [YS]  1.87 1.94/ 2.05 2.17  

Bending moment arm (mm)  [hF]  2.96 2.81/ 2.38 3.32  

Working angle (°)  [alfFen]  23.66 25.22/ 22.64 23.27  

Tooth thickness at root (mm)  [sFn]  4.90 4.90/ 4.90 7.01  

Tooth root radius (mm)  [roF]  1.19 1.12/ 1.12 1.44  

(hF* = 1.260/ 1.197/ 1.011/ 1.414  sFn* = 2.086/ 2.086/ 2.086/ 2.982)       

(roF* = 0.508/ 0.477/ 0.477/ 0.612 dsFn = 52.175/ 38.626/ 38.626/ -151.033 alfsFn = 30.0/ 30.0/ 30.0/ 60.0)   

Helix angle factor  [Ybet]   1.00 1.00   
Deep tooth factor  [YDT]   1.00 1.00   

Gear rim factor  [YB]  1.00  1.00 1.00  

Effective facewidth (mm)  [beff]  44.00 40.00/ 40.00 44.00  

Nominal stress at tooth root (N/mm²)  [sigF0]  154.76 166.38/ 151.69 99.20  

Tooth root stress (N/mm²)  [sigF]  214.66 230.77/ 193.35 126.44  

Permissible bending stress at root of Test-gear        

Notch sensitivity factor  [YdrelT]  0.996 0.997/ 0.997 0.999  

Surface factor  [YRrelT]  0.957 0.957 0.957  

size factor (Tooth root)  [YX]  1.000  1.000 1.000  

Finite life factor  [YNT]  0.854  0.881 0.870  

Alternating bending factor (mean stress influence coefficient) [YM]  1.000  0.700 1.000 

Stress correction factor  [Yst]   2.00   

Yst*sigFlim (N/mm²)  [sigFE]  860.00 860.00 860.00  

Permissible tooth root stress (N/mm²)  [sigFP=sigFG/SFmin] 499.95 361.16/ 361.16 511.16  

Limit strength tooth root (N/mm²)  [sigFG]  699.94 505.62/ 505.62 715.62  

Required safety  [SFmin]  1.40  1.40 1.40  

Safety for Tooth root stress  [SF=sigFG/sigF] 3.26 2.19/ 2.62 5.66  

Transmittable power (kW)  [kWRating]  313.57 210.70/ 251.48 544.27  

4. SAFETY AGAINST PITTING (TOOTH FLANK)        

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
Zone factor  [ZH]   2.29 2.29   

Elasticity coefficient (√N/mm)  [ZE]   189.81 189.81   

Contact ratio factor  [Zeps]   0.931 0.908  

Helix angle factor  [Zbet]   1.000 1.000  

Effective facewidth (mm)  [beff]   40.00 40.00   

Nominal contact stress (N/mm²)  [sigH0]   925.96 570.89   

Contact stress at operating pitch circle (N/mm²) [sigHw]   1114.06 653.69   

Single tooth contact factor  [ZB,ZD]  1.00 1.04/ 1.16 1.00  

Contact stress (N/mm²)  [sigHB, sigHD]  1114.06 1162.65/ 755.79 653.69  

Lubrication coefficient at NL  [ZL]  0.966 0.966/ 0.966 0.966  
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Speed coefficient at NL [ZV] 0.972 0.972/ 0.972 0.972 

Roughness coefficient at NL [ZR] 0.945 0.945/ 0.968 0.968 

Material pairing coefficient at NL [ZW] 1.000 1.000/ 1.000 1.000 

Finite life factor  [ZNT] 0.857 0.897 0.881 

Small no. of pittings permissible: no      

Size factor (flank)  [ZX] 1.000 1.000 1.000 

Permissible contact stress (N/mm²) [sigHP=sigHG/SHmin] 1140.57 1194.42/ 1223.97 1202.10 

Pitting stress limit (N/mm²) [sigHG] 1140.57 1194.42/ 1223.97 1202.10 

Required safety  [SHmin] 1.00 1.00 1.00 

Safety factor for contact stress at operating pitch circle      

  [SHw] 1.02 1.07/ 1.87 1.84 

Safety for stress at single tooth contact [SHBD=sigHG/sigHBD]   1.02 1.03/ 1.62 1.84 

(Safety regarding transmittable torque) [(SHBD)^2] 1.05 1.06/ 2.62 3.38 

Transmittable power (kW) [kWRating] 141.12 142.09/ 353.09 455.28 

4b. MICROPITTING ACCORDING TO ISO/TR 15144-1:2014    

Pairing Gear 1- 2:       
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.)    

Pairing Gear 2- 3:       
Calculation did not run. (Lubricant: Load stage micropitting test is unknown.)    
 
 

 

5. STRENGTH AGAINST SCUFFING      

Calculation method according to ISO TR 13989:2000     

Lubrication coefficient (for lubrication type) [XS] 1.000   
Scuffing test and load stage  [FZGtest] FZG - Test A / 8.3 / 90 (ISO 14635 - 1) 12 

Multiple meshing factor  [Xmp] 3.5 3.5  

Relative structure coefficient (Scuffing)  [XWrelT] 1.000 1.000  

Thermal contact factor (N/mm/s^.5/K)  [BM] 13.780 13.780 13.780 

Relevant tip relief (µm)  [Ca] 2.00 2.00 2.00 

Optimal tip relief (µm)  [Ceff] 9.82 8.97  

Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes)  0 0/ 0 0 

Effective facewidth (mm)  [beff] 40.000 40.000  

Applicable circumferential force/facewidth (N/mm) [wBt] 183.319 166.040  

(1) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 183.319     

(2) Kbg = 1.000, wBt*Kbg = 166.040     

Angle factor  [Xalfbet] 1.027 1.027  

Flash temperature-criteria      
Lubricant factor  [XL] 0.854 0.854  

Tooth mass temperature (°C)  [theMi] 92.28 75.62  

theMi = theoil + XS*0.47*Xmp*theflm  [theflm] 13.54 3.41  

Scuffing temperature (°C)  [theS] 356.71 356.71  

Coordinate gamma (point of highest temp.) [Gamma] 0.547 -0.629   
(1) [Gamma.A]=-0.453 [Gamma.E]=0.393 
 
(2) [Gamma.A]=-0.629 [Gamma.E]=0.604  
Highest contact temp. (°C) [theB] 112.02 82.07 

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM] 50.058 50.058 

Approach factor [XJ] 1.018 1.019 
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Load sharing factor [XGam]  0.392 0.333  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaM]  23.46 23.46 ( 70.0 °C)  

Coefficient of friction [mym]  0.068 0.056  

Required safety [SBmin]  2.000   

Safety factor for scuffing (flash temperature) [SB]  6.823 23.744  

Integral temperature-criteria      
Lubricant factor [XL]  1.000   

Tooth mass temperature (°C) [theMC]  105.26 74.57  

theMC = theoil + XS*0.70*theflaint [theflaint]  14.39 1.87  

Integral scuffing temperature (°C) [theSint]  363.29 363.29  

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]  50.058 50.058  

Running-in factor (well run in) [XE]  1.000 1.000  

Contact ratio factor [Xeps]  0.291 0.285  

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaOil]  23.46 23.46  

Mean coefficient of friction [mym]  0.085 0.055  

Geometry factor [XBE]  0.395 0.088  

Meshing factor [XQ]  1.000 1.000  

Tip relief factor [XCa]  1.162 1.184  

Integral tooth flank temperature (°C) [theint]  126.84 77.37  

Required safety [SSmin]  1.800   

Safety factor for scuffing (intg.-temp.) [SSint]  2.86 4.70  

Safety referring to transmittable torque [SSL]  5.16 39.77  

6. MEASUREMENTS FOR TOOTH THICKNESS      

  ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 --- 

Tooth thickness deviation DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25  

Tooth thickness allowance (normal section) (mm) [As.e/i] -0.070/ -0.110 -0.054/ -0.084 -0.095/ -0.145 

Number of teeth spanned [k]  4.000 3.000 -9.000 

(Internal toothing: k = (Measurement gap number)      

Base tangent length (no backlash) (mm) [Wk]  25.405 18.473 -62.351 

Actual base tangent length ('span') (mm) [Wk.e/i] 25.339/ 25.301 18.423/ 18.394 -62.441/ 
-62.488      

Diameter of contact point (mm) [dMWk.m] 58.736 43.805 146.483 

Theoretical diameter of ball/pin (mm) [DM]  4.210 4.506 3.948 

Effective Diameter of ball/pin (mm) [DMeff] 4.250 4.500 4.000 

Theor. dim. centre to ball (mm) [MrK]  31.727 25.223 69.708 

Radial one ball mass (mm) [MrK.e/i] 31.653/ 31.611 25.173/ 25.144 69.824/ 69 
.884      

Diameter of contact point (mm) [dMMr.m] 57.272 43.753 145.304 

Diametral measurement over two balls without clearance (mm) [MdK] 63.455 50.447 139 
.415      

Diametral two ball measure (mm) [MdK.e/i] 63.307/ 63.221 50.345/ 50.289 139.647/ 
139.769      

Measurement over pins according to DIN 3960 (mm) [MdR.e/i] 63.307/ 63.221 50.345/ 50.289 139.647/ 
139.769      

Measurement over 3 pins (axial) according to AGMA 2002 (mm)     

 [dk3A.e/i] 63.307/ 63.221 50.345/ 50.289 139.647/ 
139.769      

Actual dimensions over 3 rolls (mm) [Md3R.e/i] 0.000/ 0.000 0.000/ 0.000 -0.000/ -0.000 

Tooth thickness (chordal) in pitch diameter (mm) [sc]  4.043 4.256 2.193 

(mm) [sc.e/i] 3.973/ 3.933 4.202/ 4.172 2.098/ 2.048 

Reference chordal height from da.m (mm) [ha]  2.809 3.142 0.281 
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Tooth thickness (Arc) (mm)  [sn] 4.046  4.263 2.193 

 (mm)  [sn.e/i] 3.976/ 3.936 4.209/ 4.179 2.098/ 2.048 

Backlash free center distance (mm)  [aControl.e/i] 50.377/ 50.292 50.700/ 50.792 

Backlash free center distance, allowances (mm) [jta] -0.148/ -0.233 0.175/ 0.267  

dNf.i with aControl (mm)  [dNf0.i] 54.201 40.068 149.391 

Reserve (dNf0.i-dFf.e)/2 (mm)  [cF0.i] 0.313  0.010 0.530 

Tip clearance   [c0.i(aControl)] 0.429  0.451 0.492 

Centre distance allowances (mm)  [Aa.e/i] 0.015/ -0.015 -0.015/ 0.015  

Circumferential backlash from Aa (mm)  [jtw_Aa.e/i] 0.013/ -0.013 0.013/ -0.013  
Radial clearance (mm)  [jrw] 0.248/ 0.133  0.282/ 0.160  

Circumferential backlash (transverse section) (mm) [jtw] 0.212/ 0.114  0.247/ 0.140  

Normal backlash (mm)  [jnw] 0.199/ 0.107  0.233/ 0.131  

Entire torsional angle (°)  [j.tSys] 0.2456/ 0.1585  
(j.tSys: Torsional angle of planet carrier for blocked shaft)     

7. GEAR ACCURACY       

   ------- GEAR 1 ------------ GEAR 2 ------------ GEAR 3 ---  
According to ISO 1328:1995       

Accuracy grade   [Q-ISO1328] 6 6  6 

Single pitch deviation (µm)  [fptT] 8.50 7.50  9.00 

Base circle pitch deviation (µm)  [fpbT] 8.00 7.00  8.50 

Sector pitch deviation over k/8 pitches (µm)  [Fpk/8T] 13.00 11.00  18.00 

Profile form deviation (µm)  [ffaT] 8.50 8.00  9.50 

Profile slope deviation (µm)  [fHaT] 7.00 6.50  8.00 

Total profile deviation (µm)  [FaT] 11.00 10.00  13.00 

Helix form deviation (µm)  [ffbT] 10.00 8.00  10.00 

Helix slope deviation (µm)  [fHbT] 10.00 8.00  10.00 

Total helix deviation (µm)  [FbT] 14.00 11.00  15.00 

Total cumulative pitch deviation (µm)  [FpT] 27.00 21.00  35.00 

Runout (µm)   [FrT] 21.00 17.00  28.00 

Single flank composite, total (µm)  [FisT] 46.00 38.00  57.00 

Single flank composite, tooth-to-tooth (µm) [fisT] 20.00 17.00  21.00 

Radial composite, total (µm)  [FidT] 31.00 26.00  37.00 

Radial composite, tooth-to-tooth (µm)  [fidT] 9.50 9.50  9.50 

Axis alignment tolerances (recommendation acc. ISO TR 10064:1992, Quality 6)    
Maximum value for deviation error of axis (µm) [fSigbet] 7.80  7.80  

Maximum value for inclination error of axes (µm) [fSigdel] 15.60  15.60  

8. ADDITIONAL DATA       

Mass - calculated with da (kg)  [Mass] 1.036  0.576 1.854 

Total mass (kg)   [Mass]   6.344  

Moment of inertia (System referenced to wheel 1):      
calculation without consideration of the exact tooth shape     

single gears ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.0003462  0.000106 0.009811 

System ((da+df)/2...di) (kg*m²)  [TraeghMom] 0.001118   

Mean coeff. of friction (acc. Niemann)  [mum] 0.083  0.069  

Wear sliding coef. by Niemann  [zetw] 0.921  0.620  

Meshpower (kW)   96.166  96.166  
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Gear power loss (kW) 0.237 0.087 

Total power loss (kW)  1.944 

Total efficiency  0.986 
 

 
9. DETERMINATION OF TOOTH FORM 

 
Data for the tooth form calculation :  
Data not available. 
 
 

 

10. SERVICE LIFE, DAMAGE     

Required safety for tooth root [SFmin]  1.40  
Required safety for tooth flank [SHmin]  1.00  

Service life (calculated with required safeties):     
System service life (h) [Hatt]  48178  

Tooth root service life (h) [HFatt] 1e+006 1e+006 1e+006 

Tooth flank service life (h) [HHatt] 1e+006 4.818e+004 1e+006  
Note: The entry 1e+006 h means that the Service life > 1,000,000 h. 

 

Damage calculated on the basis of the required service life ( 20000.0 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00  41.51 0.00 

Damage calculated on basis of system service life [Hatt] ( 48177.6 h) 

F1% F2% F3% H1%  H2% H3% 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
 
 

 
REMARKS:  
- Specifications with [.e/i] imply: Maximum [e] and Minimal value [i] with  

consideration of all tolerances  
Specifications with [.m] imply: Mean value within tolerance  

- For the backlash tolerance, the center distance tolerances and the tooth thickness  
deviation are taken into account. Shown is the maximal and the minimal backlash corresponding 

the largest resp. the smallest allowances  
The calculation is done for the Operating pitch circle..  
- Details of calculation method: 

cg according to method B KV 

according to method B KHb, 

KFb according method C 

fma following equation (64), Fbx following (52/53/56) 
 

fsh calculated by exactly following the method in Annex D,  
ISO 6336-1:2006  

Literature: Journal "Antriebstechnik", 6/2007, p.64.  
KHa, KFa according to method B  

- The logarithmically interpolated value taken from the values for the fatigue strength and  
the static strength, based on the number of load cycles, is used for coefficients ZL, ZV, ZR, ZW, ZX, YdrelT, YRrelT and YX.. 

 
End of Report lines: 545 
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Relationer 
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√√ Starkt positiv     Materialkostnad 

√ Positiv √ √   Vikt 

X  Negativ √√       Förinställningstid 

XX Starkt negativ √√ √ √√ √   Antal komponenter 

 Öka             Momentöverföringskapacitet  

 Minska   √ √         Dimensionering  
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Kundönskemål 

Relativ 
prio.   

 

  
Ändringsriktning           

Utveckla ett påbyggbart 
koncept 

0.18 X X X X XX       

 

Utveckla ett koncept 
med 
balanseringsfunktion 

0.14 X XX √ X XX √ √   

Utveckla ett koncept 
med enkel teknik 

0.135 √ √ √√ √√ √√ √     

Utveckla ett koncept 
som appliceras på varje 
enskilt planethjul 

0.12 X X X XX XX       

Utveckla ett koncept 
med enkel 
förinställningsprocess 

0.1 √     √√         

Utveckla ett 
underhållsfritt koncept 

0.06                 

 

Utveckla ett koncept 
med få komponenter 

0.06 √√ √ √ √√ √√ 
  

    

Utveckla ett 
monteringseffektivt 
koncept 

0.04 √√     √ √       

Mätenhet 
min % % min # 

Nm/
kg 

% 
  

Teknisk svårighet (1 - låg, 5 - Hög) 2 4 4 3 4 4 3     

Uppfattad betydelse (%) 88 78 89 119 131 28 14     

Uppskattad kostnad  
(1 - Låg, 5 - Hög) 

3   4 3 4 3 3 
 

   

Mål     
10 

< 
100 

<90 <5 <39 
> 

355 
<90 
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BILAGA 8: Genererade koncept 

Generell planetväxel: 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Solhjul 

5 Ringhjul 

 

Bilden ovan visar snittet och de detaljer vilka kommer skissas närmare med intressanta 

koncept. 
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Fjäderkoncept 1 "Fjäderbrickor": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Fjäderbrickor 

 

Fjäderkoncept 1 bygger på att fjäderbrickor monteras på utsidan av planethållaren mellan 

planethållaren och ansatsen. Tanken är att fjäderbrickornas fjäderkonstant ska beräknas så att 

det tillåter en viss flexibilitet för systemet. Antalet brickor per planetaxel samt dess 

dimensioner behöver beräknas för önskvärd axiell justering. 
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Fjäderkoncept 2 "Snäckfjäder": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Snäckfjäder 

5 Stödpinne 

 

Fjäderkoncept 2 bygger på att en snäckfjäder håller en skruv med stor stigning i en axiell 

position, men tillåter viss flexibilitet. 
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Fjäderkoncept 3 "Solfjäder": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Solhjul 

5 Ringhjul 

6 Membranfjäder 

7 Justermutter 

 

Fjäderkoncept 3 består av en solfjäder som verkar lika på samtliga planethjulsaxlar. 

Solfjädern behöver dimensioneras efter storlek på planetväxeln samt så krävs en lämplig 

fjäderkonstant. Den axiella kraften justeras genom en mutter som förflyttar solfjäderns axiella 

position mot solhjulets axel. 
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Gängkoncept 1 "Kona": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Konisk skruv 

 

Gängkoncept 1 fungerar så att en skruv har en kona som när den dras åt pressar axeln längre 

ut och diametern för axeln ökar vilket låser den i sitt axiella läge. Detta tillsammans med en 

axiell låsning av planethjulet tvingar det i ingrepp med sol-och ringhjul.  
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Gängkoncept 2 "Utvändig mutter": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Mutter 

 

 

Gängkoncept bygger på att axeln har gängor på utsidan av planetbäraren. Där en mutter 

används för att justera planethjulet axiellt. En spårring används för att hålla planethjulet i 

ingrepp. 
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Gängkoncept 3 "Invändig mutter": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Mutter 

 

Gängkoncept 3 bygger på att axeln är gängad innanför planetbäraren och en mutter används 

för att pressa planethjulet i ingrepp. En ansats i änden gör det möjligt för en reaktionskraft att 

uppstå mellan ansatsen och planetbäraren 
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Gängkoncept 4 "Skruv": 

 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

 

 

Gängkoncept 4 består av en planetaxel med utvändiga gängor i änden samt gängor i 

planetbäraren bortre halva.  
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"Shims": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Shims 

 

I konceptet med shims så är tanken att shims ska placeras mellan ansatsen på axeln och 

utsidan av planetbäraren.  
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"Kil": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Kil 

 

Kilkonceptet justeras axiellt med ett genomgående spår i axeln där en kil knackas in. 
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"Gummi": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 O-ring 

 

I gummikonceptet så justeras planethjulet axiellt med hjälp av en o-ring. Tanken är att o-

ringen ska ge en viss flexibilitet.  
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"Magneter": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Magneter 

 

Konceptet med magneter bygger på att magneter limmas på planetbäraren samt planethjulen. 

Magneterna repellerar och medför en axiell kraft så att planethjulen ligger i ingrepp. 
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Limkoncept 1 : 

 

 
 

Sekretessbelagt 
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Limkoncept 2 "Låst med lim":  

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

 

I limkoncept 2 så låses planethjulens axel med hjälp av lim eller körnslag. 
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"Länkage": 

 
 

1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planetaxel 

4 Solhjul 

5 Ringhjul 

6 Yttre led 

7 Länk (variabel längd) 

8 Inre led 

 

Konceptet med länkage bygger på samma princip som konceptet med solfjäder. Det vill säga 

att samma kraft appliceras på samtliga planetaxlar. Notera att om ett planethjul tar mer last så 

kommer kraften ledas genom länkaget till motstående planethjul.
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"Flera planethållare": 

 
 

Konceptet består av två planetbärare med tre planethjul vardera, planetbärarna är 

sammanlänkade via splines på den utgående axeln. Då en planetbärare med tre planethjul 

ger en jämn lastfördelning så var idéen att öka antalet planetbärare. Detta medför att det 

totala antalet planethjul måste vara delbart med tre.  Lastfördelningen mellan de olika 

planetbärarna är okänd utan vidare undersökning.  
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1 Planethjul 

2 Planetbärare 

3 Planethjulsaxel 

4 Solhjul 

5 Ringhjul 
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BILAGA 9: Optimering av konceptet 

 

Sekretessbelagt 
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1. Designation: K 24x30x31 ZW 
1.1 Bearing life 

 

 

1. Designation: K 24x30x31 ZW Type: Needle roller bearing  

      

Bearing Data      

Ew Fw  B C C0 
      

30 mm 24 mm  31 mm 26.4 kN 43 kN 
      

      
 
 
 

 
1.1 Bearing life 

Input Parameters 

 

Fr 2.888508 kN 

Radial load  

ni 1428.6 r/min 

Rotational speed of the inner ring  

Operating temperature 70 °C 

Bearing outer ring  

ηc specification method Cleanliness 
 classification(recommended) 
  

Lubricant type and cleanliness ISO 4406 cleanliness code - 

 /13/10 

Viscosity at 40 °C 100 mm2/s 

Viscosity at 100 °C 11.1 mm2/s 
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Result 

 

L
10mh 126400 hour 

SKF rating life  

a
SKF 6.8 

SKF life modification factor aSKF  

κ 1.41 

Viscosity ratio  

P 2.89 kN 

Equivalent dynamic bearing load  

ηc 0.52 

Factor for contamination level  

ν1 19.3 mm2/s 

Required kinematic viscosity for κ=1  

L
10h 18600 hour 

Basic rating life  

C/P 9.1 

Load ratio  
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2. Designation: K 25x30x26 ZW 
1.1 Bearing life 

 

 

1. Designation: K 25x30x26 ZW Type: Needle roller bearing  

      

Bearing Data      

Ew Fw  B C C0 
      

30 mm 25 mm  26 mm 20.5 kN 36 kN 
      

      
 
 
 

 
1.1 Bearing life 

Input Parameters 

 

Fr 2.69576 kN 

Radial load  

ni 1428.6 r/min 

Rotational speed of the inner ring  

Operating temperature 70 °C 

Bearing outer ring  

ηc specification method Cleanliness 
 classification(recommended) 
  

Lubricant type and cleanliness ISO 4406 cleanliness code - 

 /13/10 

Viscosity at 40 °C 100 mm2/s 

Viscosity at 100 °C 11.1 mm2/s 
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Result 
 

 

L
10mh 50200 hour 

SKF rating life  

a
SKF 5 

SKF life modification factor aSKF  

κ 1.43 

Viscosity ratio  

P 2.7 kN 

Equivalent dynamic bearing load  

ηc 0.53 

Factor for contamination level  

ν1 19.1 mm2/s 

Required kinematic viscosity for κ=1  

L
10h 10000 hour 

Basic rating life  

C/P 7.6 

Load ratio  
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3. Designation: K 24x30x17 
1.1 Bearing life 

 

 

1. Designation: K 24x30x17 Type: Needle roller bearing   

      

Bearing Data      

Ew Fw  B C C0 
      

30 mm 24 mm  17 mm 18.7 kN 27.5 kN 
      

      
 
 
 

 
1.1 Bearing life 

Input Parameters 

 

Fr 1.444255 kN 

Radial load  

ni 1428.6 r/min 

Rotational speed of the inner ring  

Operating temperature 70 °C 

Bearing outer ring  

ηc specification method Cleanliness 
 classification(recommended) 
  

Lubricant type and cleanliness ISO 4406 cleanliness code - 

 /13/10 

Viscosity at 40 °C 100 mm2/s 

Viscosity at 100 °C 11.1 mm2/s 
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Result 
 

 

L
10mh 734600 hour 

SKF rating life  

a
SKF 12.2 

SKF life modification factor aSKF  

κ 1.41 

Viscosity ratio  

P 1.44 kN 

Equivalent dynamic bearing load  

ηc 0.52 

Factor for contamination level  

ν1 19.3 mm2/s 

Required kinematic viscosity for κ=1  

L
10h 60100 hour 

Basic rating life  

C/P 13 

Load ratio  
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1. Designation: K 18x24x20 Type: Needle roller bearing   

       

Bearing Data       

Ew Fw d D B C C0 
       

24 mm 18 mm 18.0 mm 24.0 mm 20 mm 19.4 kN 27 kN 
       

       
 
 
 

 
1.1 Bearing life 

 

Input Parameters 
 

Fr 1.844 kN 

Radial load  

ni 1428.6 r/min 

Rotational speed of the inner ring  
Operating temperature 70 °C 

Bearing outer ring  

ηc specification method Cleanliness 
 classification(recommended) 
  

Lubricant type and cleanliness ISO 4406 cleanliness code - 

 /13/10 

Viscosity at 40 °C 100 mm2/s 

Viscosity at 100 °C 11.1 mm2/s 
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Result 

 

L
10mh 

SKF rating life
 

94000 hour 

a
SKF 3.14 

SKF life modification factor aSKF  

κ 1.24 

Viscosity ratio  

P 1.84 kN 

Equivalent dynamic bearing load  

ηc 0.4 

Factor for contamination level  

ν1 21.9 mm2/s 

Required kinematic viscosity for κ=1  
L

10h 30000 hour 

Basic rating life  

C/P 10.5 

Load ratio  
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1. Designation: K 16x22x16 Type: Needle roller bearing   

       

Bearing Data       

Ew Fw d D B C C0 
       

22 mm 16 mm 16.0 mm 22.0 mm 16 mm 14.2 kN 17.6 kN 
       

       
 
 
 

 
1.1 Bearing life 

 

Input Parameters 
 

Fr 1.844 kN 

Radial load  

ni 1428.6 r/min 

Rotational speed of the inner ring  
Operating temperature 70 °C 

Bearing outer ring  

ηc specification method Cleanliness 
 classification(recommended) 
  

Lubricant type and cleanliness ISO 4406 cleanliness code - 

 /13/10 

Viscosity at 40 °C 100 mm2/s 

Viscosity at 100 °C 11.1 mm2/s 
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Result 

 

L
10mh 

SKF rating life
 

14500 hour 

a
SKF 1.37 

SKF life modification factor aSKF  

κ 1.18 

Viscosity ratio  

P 1.84 kN 

Equivalent dynamic bearing load  

ηc 0.36 

Factor for contamination level  

ν1 23.1 mm2/s 

Required kinematic viscosity for κ=1  
L

10h 10600 hour 

Basic rating life  

C/P 7.7 

Load ratio  
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BILAGA 16: Monteringsanvisningar 
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