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Sammanfattning 

Dagens industrialiserade länder har förändrat sin syn på tillverkning i jakten på vinst. 
Utvecklingen har lett till mer standardiserade arbetssätt och noggrann kontroll av 
avvikelser i produktionen.  

Som en konsekvens ställs idag allt högre krav på varje enskild komponents 
tillförlitlighet, precision och effektivitet. Detta på grund av ökad konkurrens mellan 
företag såväl som samhälleliga och miljömässiga mål. Kvalitetstester och säkerställande 
av effektiv produktion är en del av det här långsiktiga arbetet.  

Det här examensarbetet är en logisk följd av de ständigt ökande kraven i dagens 
samhälle. Examensarbetet behandlar frågeställningen hur en testrigg kan utformas för 
att testa planetväxlar avsedda för industrirobotar. Ett sekundärt mål för testriggen är 
att i så stor utsträckning som möjligt vara modulär för att kunna testa olika storlekar av 
planetväxlar i samma testrigg.  

Utvecklingen följer till en början produktutvecklingsprocessen för framställning av 
funktionella krav och koncept. Arbetet frångår sedan processen då det inte ansågs 
tillföra ytterligare värde till arbetet. Vidare tas specifika tester fram för att undersöka 
växlarnas enskilda egenskaper så som lost motion, hysteres, vridglapp, böj- och 
vridstyvhet samt verkningsgrad och livslängd. Slutligen genomförs beräkningar och 
konstruktion av det framtagna konceptet. 

I resultatet presenteras en fullskalig modulär testrigg utformad för att samtliga tester på 
ett repetitivt och säkert sätt ska kunna utföras.  

Analys och diskussion hanterar de detaljer som kräver överseende och eventuell vidare 
utveckling av riggen för att garantera full funktion. Diskussionen behandlar även vad 
som är viktigt att tänka på vid testning för att säkerställa repetitiva resultat.  

Slutsatsen av arbetet är att det sannolikt går att tillverka en modulär testrigg som klarar 
av att testa samtliga egenskaper hos planetväxlar. Nästa steg är att ta den teoretiskt 
fungerande testriggen utvecklad i det här arbetet och tillverka den. Rigorös testning av 
den färdiga riggen är en nödvändighet för att garantera validiteten av mätresultaten. 
Viss vidare utveckling kan därmed bli en följd av testningen. 
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Summary 

Today's industrialized countries have changed their view of manufacturing in the 
pursuit for profit. The trend has led to a more standardized approach to 
manufacturing and careful monitoring of deviations in production. 

Today there are increasing demands on each component's reliability, precision and 
efficiency. This is due to increased competition between companies as well as social 
and environmental goals. Quality testing and ensuring efficient production is part of 
this long-term work. 
 
This thesis is therefore a logical consequence of the ever increasing demands of today. 
This thesis deals with the question of how a test rig can be designed to test the 
planetary gears intended for industrial robots. A secondary objective of the test rig is 
that as far as possible be of modular design in order to test differently sized planetary 
gearboxes in the same test rig. 

The development is starting out using the product development process for the 
production of functional requirements and concepts. The work then abandons the 
process because it was not considered to add further value to the work. Further, 
specific tests are developed to examine the gearboxes’ individual characteristics such as 
lost motion, hysteresis, torsional backlash, bending and torsional stiffness as well as 
efficiency and service life. Finally, calculations and design of the chosen concept is 
conducted. 
 
The result presented is a full-scale modular test rig designed to in a repeatable and safe 
way test all the different characteristics.  

Analysis and discussion handle the details that require supervision and possible further 
development of the rig to ensure full functionality. The discussion also addresses what 
is important to consider when testing, ensuring repetitive results. 
 
The conclusion drawn is that it is possible to manufacture a modular test rig capable 
of testing all the characteristics of planetary gears. The next step is to take the 
theoretically functional test rig developed in this thesis and manufacture it. Rigorous 
testing of the finished rig is a necessity to ensure the validity of the presented data. 
Some development can therefore be a result of the testing.  
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Abstract 

Det här examensarbetet behandlar frågeställningen hur en testrigg kan utformas för att 
testa planetväxlar avsedda för industrirobotar. Ett sekundärt mål för testriggen är att i 
så stor utsträckning som möjligt vara modulär för att kunna testa olika storlekar av 
planetväxlar i samma testrigg. 

Arbetet presenterar en testrigg för att undersöka växlarnas enskilda egenskaper så som 
lost motion, hysteres, vridglapp, böj- och vridstyvhet samt verkningsgrad och 
livslängd. Slutligen genomförs beräkningar och konstruktion av det framtagna 
konceptet. 

Slutsatsen av arbetet är att det sannolikt går att tillverka en modulär testrigg som klarar 
av att testa samtliga egenskaper hos planetväxlar. 

 

Nyckelord: Planetväxlar, böjstyvhet, vridstyvhet, lost motion, vridglapp, hysteres, 
verkningsgrad, livslängd, testrigg. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel ges en kort beskrivning av bakgrunden till arbetet. Här introduceras också 
problemformuleringen, syftet och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Dagens industrialiserade länder har förändrat sin syn på tillverkning i jakten på vinst. 
Utvecklingen har lett till mer standardiserade arbetssätt och noggrann kontroll av 
avvikelser i produktionen.  

Ökad kvalitet är ett kraftfullt verktyg för moderna företag idag att konkurrera med i en 
allt ökande konkurrens (Superville och Gupta, 2001). Mer än en tredjedel av dem 
tillfrågade cheferna antydde att förbättrad kvalité och service till kunderna är nyckeln 
till att lyckas i konkurrensen. Ökad kvalitet leder till bättre produkter, färre kasseringar 
och mindre miljöpåverkan.   

Ett led i processen mot ökad kvalitet och lönsamhet är robotisering. Det ställs allt 
högre krav på precision, tillförlitlighet och effektivitet. Detta leder till rigorös kontroll 
av alla egenskaper och aspekter av alla led och delar i produktionskedjan, så även 
robotarna. Att precision och pålitlig produktion är av vikt förstår man då kasseringen 
kan uppgå till 10 % av ett företags omsättning (Uyar, 2008). 

Robotar är idag ett väl använt verktyg för effektivisering av flertalet processer inom 
industrin. Tunga och repetitiva moment kan elimineras i parallellitet med ökad 
kvalitetssäkring. Samma moment i tillverkningen ska kunna repeteras i miljontals 
cykler inom toleransområdet.  

Industrirobotar arbetar till stor del med hjälp av kuggtransmissioner som är mycket 
effektiva i att överföra energi. Verkningsgraden kan vara över 99 % mellan kuggpar 
(Petry-Johnsson, et al, 2008) samtidigt som stora effekter kan överföras. 

I många av dagens applikationer krävs stor utväxling på liten volym, något som 
planetväxlar kan erbjuda (Mihailidis, et al, 2009). Wolfromväxeln (Figur 1) (Alm, 2015, 
s.2) är en typ av planetväxel som används i robotar. Konstruktionen består utav ett 
solhjul i mitten och med flertalet planethjul som roterar runt solhjulet. Utanför 
planethjulen går ringhjulen. Utmärkande för denna typ av växel är att minst ett 
kugghjul är lagrad på en inte fixerad axel. Kugghjulen rör sig då runt solhjulet, därav 
namnet planetväxel (Vedmar, 2009). 

Minst en av axlarna är inte fixerade men flera olika utväxlingar kan erhållas genom att 
låta olika delar av transmissionen röra sig fritt. Fler utväxlingar kan fås genom att sätta 
flera växlar i serie.  
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Figur 1. Wolfromväxel (Alm, 2015) 

Den här sortens planetväxel har även fördelen att effekten överförs i flera 
kuggingrepp. På så sätt reduceras belastningen på varje enskild kuggtand i ingrepp. 

1.2 Problemformulering 

Företag idag ansvarar inte enbart gentemot den betalande kunden utan även till det 
omgivande samhällets mål och normer. Saker som miljö och arbetsstandard står högt 
på listan över dem saker som bör prioriteras. Tillverkande företag har en skyldighet att 
resurssnålt konstruera, producera och distribuera sina produkter. Väl utformade växlar 
är en liten del av arbetet för ett mer resurseffektivt samhälle.  

Industriella robotar används idag hos dem flesta större tillverkande företagen och 
antalet bara ökar. Utvecklingen har gått från immobila robotar som krävde rigorösa 
säkerhetsåtgärder till robotar som personalen inte bara jobbar nära utan även med 
(Albu-Schäffer, et al, 2008). ABB:s nya robot YuMi är ett bevis på denna utveckling 
(ABB, 2016). Antalet användningsområden ökar i samband med att elektroniken blir 
mer sofistikerad och kostnadseffektivitet efterfrågas.  

IFR (2016), Internationella Federationen för Robotik, rapporterade 2014 en ökning på 
29 % av antalet sålda enheter i världen. Leverantörerna till fordonsindustrin och 
elektroniktillverkarna var drivande för tillväxten. Marknaden för robotar växer kraftigt 
och flertalet leverantörer hoppas kunna stå sig och frodas i konkurrensen. Egenskaper 
som verkningsgrad och de ingående delarnas livslängd blir vital för att vinna 
marknadsandelar. 

Att konstruera växlar med hög precision är väldigt komplext. Inte bara rätt utväxling 
måste gå att ta ut utan konstruktionen måste även utstå stora moment under hela 
servicetiden. Glapp och hysteres influerar kraftigt dynamiken i kuggar och eftersom 
det är kraftigt olinjära fenomen så är det komplicerat att effektivt motverka dem 
(Chen, et al, 2014). Eftersom växellådor är ett så komplicerat system av komponenter 
och fysikaliska fenomen ökar efterfrågan på accelererade tester som kan utröna olika 
växlars duglighet i verkligheten.  
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Olika slags tester har utvecklats för att testa olika aspekter av diverse växellådor. Det 
mest omtalade är det så kallade back-to-back testet utvecklat av det tyska tekniska 
institutet för studerandet av drev och transmissioner, FZG. Det är en mekanisk 
lösning på problemet att bromsa ned och återföra effekten. Det finns även elektriska 
lösningar där växlarna drivs av en elmotor som sedan bromsas med en generator. 
Dock är det enbart konstruktioner avsedda för konventionella växellådor. Det finns 
flera företag som erbjuder testning av växlar i deras riggar men är ofta något som inte 
anses kostnadseffektivt då testerna kan pågå i tusentals timmar.  

Konstruktion och testning av planetväxlar är en omfattande och tidsödande process. 
För att säkerställa uppfyllandet av alla krav som ställs av kunden är testning en 
angelägen del av konstruktionsprocessen. Därför formuleras undersökningsfrågan för 
detta arbete som följer:  

Hur ska en testrigg med avsikt att testa böj- och vridstyvhet, lost motion, vridglapp och verkningsgrad 
i planetväxlar konstrueras? 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa förståelse för hur en testrigg för olika stora planetväxlar 
kan konstrueras för att testa teknisk prestanda i form av verkningsgrad, böj- och 
vridmoment och lost motion. Samt att undersöka kostnaden för en sådan 
konstruktion. 

1.4 Mål 

Målet för detta examensarbete är att få fram en tillförlitlig konstruktion av en testrigg 
för att genomföra tester på planetväxlar. 

Delmål 1: Konstruera testriggen så att planetväxlarna kan testas med avseende på 
vrid-och böjstyvhet, vridglapp, hysteres samt verkningsgrad och livslängd.  

Delmål 2: Presentera en kostnadskalkyl för testriggskonceptet som inkluderar 
testuppställning och sensorer.  

1.5 Avgränsningar 

Detta arbete består enbart i att konceptuellt konstruera en testrigg för planetväxlar 
som ska kunna testa egenskaperna: 

- Böjstyvhet 
- Vridstyvhet 
- Glapp och hysteres 
- Verkningsgrad 
- Livslängd 
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Eventuella ritningar som tas fram i arbetet är enbart i illustrativt syfte. Tillverkningen 
av testrigg ingår inte i arbetet då det skulle bli allt för omfattande. Budgeten för 
konceptriggen är 100 000 kronor.  
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2. Metodologi 

I detta avsnitt presenteras metodologin och de vetenskapliga synsätt som tillämpas i detta 
arbete. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att kunna driva en god och framgångsrik forskning krävs en bra förståelse för 
dagens olika vetenskapliga förhållningssätt. Att ha en god förståelse är av stor vikt för 
att kunna följa en diskussion om hur vetenskap bedrivs. Det är även viktigt för andra 
som ska kunna ta del av forskningen och kritisera den kunskap som presenteras 
gentemot bakgrunden av valet av vetenskapligt förhållningssätt. Två centrala 
förhållningssätt brukar framhållas inom vetenskapen: positivism och hermeneutik 
(Patel & Davidson, 2011). 

2.1.1 Positivism 

Positivism är ett förhållningssätt som bygger på observationer som på ett logiskt sätt 
kan prövas. Tanken med positivism är att kunskapen ska vara nyttig och kunna 
förbättra samhället. Positivism kan beskrivas som ett teoretisk påstående som kan 
översättas till verifierbara observationer, även känt som en hypotes som genom 
empirisk prövning testar hypotesen. Inom positivism är det viktigt att allt formuleras 
neutralt och med ett logiskt korrekt språk. Detta leder till att hypoteser och teorier 
formuleras i form av matematiska formler för att på så sätt ge ett optimalt resultat 
(Patel & Davidson, 2011).  

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik innebär att studera, tolka och förstå grundbetingelser för den mänskliga 
existensen. Inom positivismen är det viktigt att vara neutral och objektiv medan man 
inom hermeneutik kan vara subjektiv. Hermeneutik handlar om att man kan förstå 
människor genom att tolka hur människans liv och existens uttrycks i tal, skrift, 
handlingar och livsyttringar. Detta leder till att en forskares förståelse, tankar, intryck 
och kunskaper om ämnet är till en fördel istället för en nackdel som det kan vara inom 
positivismen (Patel & Davidson, 2011). 

2.1.3 Val av förhållningssätt 

Arbetet kommer inte strikt följa något av de två ovanstående förhållningssätten. 
Arbetet kommer använda sig utav båda metoderna i olika utsträckning. Till en början 
kommer detta arbete handla om att samla fakta och information om området. Detta 
görs för att öka gruppens förståelse kring ämnet och få en inblick i hur forskningen ser 
ut inom området. Alla teorier som ligger till grund för arbetet räknas som 
positivistiska. I början av konstruktionsstadiet kommer gruppen på ett ytligt sätt 
studera testriggar och ta fram olika koncept som till viss del baseras på egna 
erfarenheter och kunskaper. Denna del är subjektiv och kan liknas med hermeneutik. 
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Därefter ska redan existerande teori och forskning inom området appliceras till 
testriggen, vilket leder till att positivistiskt förhållningssätt tillämpas. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Forskare har genom alla tider tagit fram teorier för att ge en så korrekt kunskapsbild av 
verkligheten som möjligt. Det som bygger upp deras teorier är insamlad data, 
information och studier av verkligheten. Detta kan för ett annat namn kallas empiri. 
Forskarnas arbete är att relatera empiri med teorin, vilket är en svår uppgift. Det finns 
tre tillvägagångssätt som kan användas för att uppfylla detta; deduktion, induktion och 
abduktion (Patel & Davidson, 2011).  

2.2.1 Deduktion 

Utmärkande för ett deduktivt arbetssätt är att utifrån redan existerande teorier dra 
olika slutsatser om enskilda händelser eller skeenden. Utifrån denna teori härleds sedan 
en hypotes som kan prövas empiriskt (Patel & Davidson, 2011). Vid ett deduktivt 
arbetssätt börjar forskningen brett med att samla teori om forskningsområdet som 
sedan minskas med att specificera en hypotes som sedan observeras och testas 
(Trochim, 2006). Deduktivt arbetssätt anses som ett objektivt tillvägagångssätt 
eftersom den grundar sig på redan befintlig teori. Detta innebär att forskningen inte 
blir påverkad av forskarens subjektiva uppfattningar. En nackdel med detta blir dock 
följaktligen att forskningen kan bli riktad åt samma håll som teorin och potentiella 
intressanta observationer inte upptäcks (Patel & Davidson, 2011).  

2.2.2 Induktion 

Induktivt arbetssätt kan uttryckas som en motsats till deduktivt arbetssätt. Forskare 
som arbetar induktivt studerar olika företeelser utan att ta hänsyn eller stöd från redan 
befintliga teorier. Här formuleras teorier från den insamlade informationen från 
studien som utförts (Patel & Davidson, 2011). Att arbeta induktivt innebär att arbeta i 
motsatt riktning mot deduktivt. Forskningen börjar med att studera och observera en 
specifik situation för att sedan ta fram teorier utifrån studien. Från studien erhålls 
mätvärden och eventuella mönster i studien upptäcks. Med hjälp av detta kan 
hypoteser formuleras och utforskas för att komma fram till slutsatser och teorier 
(Trochim, 2006). En risk med induktivt arbetssätt är att forskaren inte har någon 
uppfattning om teorins omfattning då den baseras på en specifik observation vid en 
viss tid (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.3 Abduktion 

Abduktivt arbetssätt är en kombination av deduktivt och induktivt arbetssätt. Ett 
abduktivt arbetssätt börjar med att utifrån ett enstaka fall formuleras ett hypotetiskt 
mönster som förklarar det specifika fallet. Detta kan kännas igen som ett induktivt 
arbetssätt. Nästa steg i forskningsprocessen blir att testa denna teori i nya situationer. I 
detta steg arbetar forskaren deduktivt och kan på så sätt formulera hypotesen till en 
mer utvecklad och generell teori. Detta arbetssätt har till fördel att forskaren inte riktar 
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eller låser sin forskning på något sätt som annars kunde ske om arbetet enbart utfördes 
deduktivt eller induktivt. 

2.2.4 Val av vetenskapligt angreppssätt 

I detta arbete tillämpas mestadels ett deduktivt angreppssätt. Gruppen börjar med att 
se till redan befintliga teorier och drar slutsatser från dessa. Sedan formulerar gruppen 
en hypotes, eller i detta fall ett koncept, där teorin appliceras på testriggen. Arbetet 
tillämpar i liten omfattningen även abduktivt angreppssätt. Gruppen börjar då från ett 
startkoncept och formulerar en hypotes om hur den kommer att fungera utifrån 
startkonceptet. Därefter testas denna hypotes på flera olika koncept i nya situationer 
och kan på så sätt få en generell bild av vad som kan tillämpas i en testrigg som 
gruppen önskas konstruera. 

2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

För att samla in och analysera data och information används olika typer av metoder. 
Dessa kan uttryckas i två sammanfattande grupper; kvalitativa forskningsmetoder och 
kvantitativa forskningsmetoder. 

2.3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativa forskningsmetoder används i situationer där insamlad data inte kan 
beskrivas med hjälp av siffror utan enbart kan beskrivas med ord. Ett bra 
användningstillfälle för kvalitativa metoder är när det önskas gå djupare in i ett ämne 
och där det inte är av högsta vikt att kunna generalisera utanför en viss grupp, situation 
eller miljö. Detta gör att kvalitativa metoder lämpar sig bäst när en situation eller ett 
sammanhang kräver en stor förståelse där problemet klarnar upp efterhand som 
forskningen pågår. En stor fördel med kvalitativ forskningsmetod är att den är flexibel 
och kan anpassas efter forskningen och dess gång (Eliasson, 2013). 

2.3.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Kvantitativa forskningsmetoder kan, motsatt kvalitativ forskningsmetod, beskrivas i 
siffror. Denna metod används när något ska generaliseras utifrån en specifik situation 
eller mindre grupp. Detta gör att kvantitativa forskningsmetoder är bra när man ska 
generalisera större grupper eller händelser då enbart resurser finns för mindre 
undersökningar (Eliasson, 2013). 

2.3.3 Val av forskningsmetod 

Den forskningsmetod som kommer användas i detta arbete är till största delen 
kvantitativ forskningsmetod. Testriggen som ska konstrueras kommer mäta olika 
egenskaper som uttrycks och mäts i siffror. Insamlad data kommer även den vara 
mestadels i siffror där teorin har generaliserats. Kvalitativ forskningsmetod kommer 
även att tillämpas i arbetet där en del information kommer efter att ha rådfrågat 
kunniga människor inom området. 
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2.4 Datainsamling 

För att kunna besvara en frågeställning behöver information samlas in. Det finns flera 
olika sätt att samla information, genom antingen dokumentation, tester, observationer 
eller intervjuer. Ingen av dessa tekniker kan anses vara bättre än den andra. Valet av 
insamlingsteknik beror på vilken teknik som anses ge bäst svar på frågeställningen 
efter den tid som finns till förfogande (Patel & Davidson, 2011). I detta avsnitt 
beskrivs de tekniker som anses väsentliga för denna undersökning. 

2.4.1 Dokument 

Dokument innebär information som har lagrats på ett eller annat sätt. Det kan vara i 
skrift, fotografier, filmer, statistik och register etc. Ett dokument kan användas för att 
besvara en frågeställning om ett särskilt förhållande eller företeelse. Det är då viktigt 
att säkerställa att den information som samlas in är trovärdig. Dokument kan även 
användas för att besvara en frågeställning om individers upplevelse för ett särskilt 
förhållande eller företeelse. Om detta är fallet är det också viktiga att säkerställa att 
informationen är trovärdig, dvs att informationen är så nära individens faktiska 
upplevelse som möjligt. Viktiga att tänka på med dokument är att skilja på primära och 
sekundära källor. Primära källor är förstahandsrapportering eller författarens egna 
insamlade data. Övriga källor kallas för sekundära källor (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.2 Observation 

Observationer är såväl en vetenskaplig som vardaglig teknik för att samla information. 
Inom vetenskapen är det viktigt att dessa observationer inte blir slumpmässiga eller 
impulsiva. Observationen måste vara noggrant planerad och informationen från 
observationen måste noteras systematiskt. Ett bra användningsområde för 
observationer är områden som berör händelser i naturliga situationer. Detta gör att 
observationer är användbara vid laborativa situationer. Nackdelen med observationer 
är att de kan vara dyra och tidskrävande. Därför bör forskare ställa sig frågan om detta 
är nödvändigt för att samla in tillräckligt med information för att besvara 
frågeställningen (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.3 Val av datainsamlingsmetod 

Majoriteten av all data som samlas in till detta arbete är dokument. Vetenskapliga 
artiklar som finns om området har samlats in och som ger gruppen en ökad förståelse 
för området. Dokumenten stärker även bakomliggande teorin om hur testriggen ska 
fungera. Observationer kommer att i liten omfattning användas i detta arbete. Detta 
för att undersökningsgruppen anser att det inte är nödvändigt med observationer för 
att besvara frågeställningen. 

2.5 Sanningskriterier 

För att verifiera och säkerställa att de data man samlar in är tillförlitlig måste innehållet 
granskas. I detta avsnitt förklaras de två begreppen reliabilitet och validitet. 
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2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att ett experiment eller en mätning ger samma resultat efter 
upprepade försök. Om inte observatörer till experimentet eller testet kan upprepa 
testförsöken eller på annan väg nå samma konsekventa resultat kan inte en forskare 
dra tillförlitliga slutsatser. Forskare kan i detta fall inte heller formulera några teorier 
eller generalisera sin forskning (Howell, et al., 2012). 

2.5.2 Validitet 

Validitet beskrivs som ett mått på hur väl bedriven forskning lyckas mäta de 
parametrar som var tänkta att mäta. När man talar om hög reliabilitet talar man om att 
det är viktigt med korrekta och konsekventa mätresultat (Howell, et al., 2012). Hög 
validitet erhålls om frågeställningen mäter de efterfrågade egenskaperna eller 
aspekterna av problemet (Bell, 2007). Validitet bruka delas in i två delar; intern och 
extern validitet. Intern validitet innebär hur noggrant en mätning utförts och i vilken 
utsträckning forskaren har alternativa förklaringar till mätresultatet. Extern validitet 
innebär att resultatet från forskningen kan generaliseras och kunskaper som kan 
användas vid andra situationer (Howell, et al., 2012). 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras teorin och den bakomliggande forskning som ligger till grund för 
detta projekt. Teorin innefattar produktutvecklingsprocess, aspekter som en växel kan 
utsättas för vid tester och dimensionering av maskinelement. 

3.1 Produktutvecklingsprocessen 

Den huvudsakliga delen av detta arbete är att utveckla och ta fram en produkt. Av den 
anledningen ska en produktutvecklingsprocess appliceras för att på ett systematiskt 
och organiserat sätt arbeta fram en funktionsduglig produkt. I detta avsnitt presenteras 
teori om hur en produktutvecklingsprocess kan se ut. 

En produktutvecklingsprocess är en process som har sin början vid ett specifikt stadie 
och som sedan följer en rad olika steg. Det finns åtta olika steg i denna process och 
dessa är: 

1. Problemdefinition: Första steget i produktutvecklingsprocessen är att identifiera 

produktkonceptet, definiera projektet, bestämma omfånget för produkten, få 

”kundens röst” för produkten samt identifiera och ställa funktionskrav för 

produkten. 

 
2. Mätning av behov och målsättning: I steg två ska vardagliga uttalanden och 

funktionskrav på produkten tas fram för att kunna använda dessa som grund för 

att utveckla mätbara prestationsmål. 

 
3. Utforskning av konstruktionen: Det produktkoncept som definierades i steg ett 

behöver i detta steg inte nödvändigtvis vara den optimala konstruktionen för att 

uppfylla de krav som identifierades och ställdes på produkten. I detta steg kommer 

brainstorming in i processen för att eventuellt hitta andra 

konstruktionsmöjligheter för produkten. 

 
4. Konstruktionsoptimering: Efter att ha utforskat konstruktionen finns ett antal 

olika konstruktionskoncept att välja och arbeta vidare med. I denna del av 

processen ska koncepten jämföras mot varandra med avseende på flertalet olika 

aspekter. Därefter ska det bästa konceptet väljas för ytterligare utveckling. 

 
5. Utveckling av arkitekturen: I detta steg av produktutvecklingsprocessen ska 

konstruktionens funktionella beteenden definieras mer specifikt. Även 

konstruktionens olika komponenter eller delsystem ska identifieras. Dessa 

komponenter och hur de fungerar ihop för att uppnå produktens 

funktionsbeteenden ska också definieras. 

 
6. Bekräftande av konstruktionen: I steg sex ska en testplan tas fram för att 

säkerställa om produkten uppfyller de behov som ställs på produkten. Eventuella 
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risker med projektet ska i detta steg identifieras och ett tillvägagångssätt för att 

minimera dessa risker ska tas fram. 

 
7. Verkställande av konstruktionen: Att verkställa konstruktionen innebär att 

utveckla en plan för ta projektet till en framgångsrik och snabb slutsats. 

 
8. Upprepning av konstruktionsprocessen: För enkla konstruktionsproblem 

behöver detta steg inte tillämpas. Är konstruktionsproblemet av mer komplex 

karaktär måste konstruktionen vara uppbyggd i flera dimensioner. I detta steg 

kommer produktutvecklingsprocess upprepas för de olika dimensionerna i 

konstruktionen. Det är av stor vikt att verktyg finns tillhands för att tillvara den 

mängd av information som framkommer av processen (Jackson, 2010). 

 

I denna rapport kommer steg ett, tre och fyra att appliceras. Allt som ingår i dessa 
stegen kommer inte att appliceras. Detta för att allt inte är relevant för detta arbete. 
Det betyder att enbart de utvalda delarna av dessa steg kommer beskrivas i detta 
teorikapitel. 

3.1.1 Problemdefinition 

Inom avsnittet problemdefinition ingår tre olika steg. Projektdefiniering, 
situationsdefiniering och definiering av funktionella krav. 

Projektdefiniering 

I detta delmoment av processen ingår val av projekt, konceptskiss, identifiera 
rollfördelning samt att skriva en uppdragsbeskrivning. 

Ett projekt börjar med en idé som kan vara ett problem som önskas hitta en lösning 
på eller kan det vara en lösning på ett redan existerande problem. Viktigt vid valet av 
projekt är att se till projektets omfattning, både angående kunskap och tidsrymd. 
Därför ska valet av projekt väljas efter gruppen eller individens expertis, tidsåtgång och 
tillgångar. 

För fortsättningen av produktutvecklingsprocessen är det viktigt att skissa ett koncept, 
en konceptskiss, för att ge en bra bild över vad som ska utvecklas eller tas fram. 
Kvalitén på skissen är av mindre betydelse i detta läge. 

Att skräddarsy och planera sitt projekt är av stor vikt för att lägga ner rätt mängd 
energi och tid på de delar av projektet som är väsentligast. Detta kan göras genom ett 
Gantt schema. Ett Gantt schema är ett visualiserande tidsschema som visar start- och 
slutpunkt för de olika momenten som ingår i projektet.  

Att säkerställa vilka uppgifter var och en har i ett projekt är av stor vikt. Ett alternativ 
för att reda ut detta är att ha en tydlig rollfördelning mellan de inblandade parterna i 
projektet. Det finns tre olika roller i ett projekt; ägare, kund och användare. 
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Innan denna del av processen är slut ska en uppdragsbeskrivning formuleras. En 
uppdragsbeskrivning är en kortfattad beskrivning av syftet och målet utifrån projektets 
ägares perspektiv (Jackson, 2010) 

Situationsdefiniering 

Steg två i problemdefinitionen är att definiera situationen. Detta görs vanligtvis i fem 
olika delmoment men undersökningsgruppen har bestämt att enbart tre av dessa 
delmoment är väsentliga för arbetet. Första delmomentet är att definiera systemets 
gränser. 

För att undvika eventuella kommunikationsfel är det viktigt för processen att det finns 
tydliga gränser mellan externa och interna enheter i ett system. De externa enheterna 
har egna mål och funktioner. Alla externa enheter agerar ihop med systemet men 
påverkar inte konstruktionen. 

Ett system är en samling enheter som på något sätt har en relation till varandra. När 
alla dessa enheter är fastställda ska relationen mellan dessa identifieras. Detta kan 
dokumenteras på flera olika vis. Antingen genom ett diagram eller som en matris. 
Diagram 1 är ett exempel på hur ett situationsdiagram kan se ut. 

 

Diagram 1. Exempel på ett situationsdiagram 

Ett viktigt steg i situationsdefinitionen är att samla kundkommentarer. Detta kan göras 
på flera olika sätt. Den vanligaste och mest överkomliga metoden är att intervjua 
kunden. Det som eftersträvas i detta steg är att samla information om vad kunden har 
för krav och önskemål på produkten (Jackson, 2010). 

Definiering av funktionella krav 

Det sista steget i problemdefinieringen är att samla in, prioritera och beskriva 
beteendet för de olika användarsituationer som finns. Del ett är att samla in 
användarsituationer. 

Användarsituationer är precis det som namnet anger, det är olika situationer när 
användaren opererar med systemet. Allt som oftast finns det ett antal uppenbara 
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användarsituationer men fler finns att hitta om systemet observeras från flera olika 
användarperspektiv, exempelvis åldern på användaren. 

Del tre i denna delprocess är att beskriva de olika användarsituationerna. Dessa kan 
dock bli många till antalet, så därför behövs ett steg däremellan som prioriterar de 
olika situationerna. Alla användarsituationer prioriteras därför med kategorierna hög-, 
medel- och lågprioritet som betecknas med bokstäverna H, M respektive L. 
Användarsituationerna som prioriteras som hög ska i nästa steg beskrivas mer 
detaljerat, medelprioriterade situationer kan beskrivas i mån av tid och de 
lågprioriterade användarsituationerna bör inte beskrivas. 

Som nämns i stycket ovan så ska nu de högprioriterade användarsituationerna 
beskrivas mer ingående. Detta görs i matrisform och ett exempel på en sådan matris 
visas i Tabell 1. Matrisen är utformad med så många kolumner som det finns enheter 
med en tydlig relation mellan varandra. Matrisen ska läsas som en tidslinje som har sin 
början uppe i vänstra hörnet av matrisen. Användarsituationer utgår från det moment 
som användaren önskar utföra i systemet.  

Tabell 1. Exempel på en användarsituationsbeskrivning 

 

När beskrivningen av de högprioriterade användarsituationerna är klara är det dags att 
analysera dem. Från denna analys kan specifika krav för produkten samlas in där både 
användare och kund tas i beaktande. Dessa specifika krav sammanställs i en lista där de 
tilldelas ett abstrakt funktionsnamn för att lättare kunna identifieras. 

Ofta finns det även användarsituationer där produkten används på ett felaktigt sätt, 
dessa situationer kallas för sekundära användarsituationerna. Det är i detta steg av 
processen som produktens säkerhet och pålitlighet tas upp. De sekundära 
användarsituationerna ska även dem beskrivas likt de primära användarsituationerna.  

Innan de specifika kraven kan anses som slutgiltiga måste de specifika kraven ses över 
för att säkerställa att de inte är otydliga eller för begränsande. Genom att gå tillbaka till 
de specifika kraven och de sekundära användarsituationerna kan fler specifika krav 
dyka upp som är nödvändiga för produkten och den fortsatta processen (Jackson, 
2010). 

3.1.2 Mätning av behov och målsättning 

I detta steg är målet att hitta ett sätt att mäta hur en produkt kan uppfylla kundens 
produktönskningar och krav. Målet är även att hitta sätt att mäta hur viktiga dessa 
produktönskningar är för kunden (Jackson, 2010). 
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Som tidigare nämnts i detta kapitel ska inte steg två appliceras i detta arbete. 
Anledningen till detta är att företaget var tydliga redan från start på vad de vill ha ut av 
testriggen och vilka egenskaper och önskningar som har hög prioritet. 

3.1.3 Utforskning av konstruktionen 

Det tredje steget i produktutvecklingsprocessen handlar om att utforska möjliga vägar 
för den slutgiltiga konstruktionen. Ulrich och Eppinger (1995) tar upp olika misstag 
som gruppen kan göra i processen. Några av dessa misstag är: 

- Snabbt beslutande om vilket koncept som är bäst, utan vidare diskussion om för- 
och nackdelar.  

- Den mest dominanta gruppmedlemmen har ”full koll” och anser sig ha den bästa 
lösningen omedelbart.  

- Engagemanget från en del av gruppen är väldigt låg. De mest drivna 
medlemmarna får en stor arbetsbörda.  

Det tredje steget kan delas in i fyra mindre steg. 

1. Klargöra problemet och bryta ned funktioner 
2. Brainstorma och undersöka 
3. Organisera koncepten 
4. Ta bort och expandera 

Klargöra problemet och bryta ned funktioner 

För att finna bra och kreativa lösningar krävs det att problemet är väl definierat. Det 
kan framstå som en självklarhet men risken är stor att gruppen lägger ned stort arbete, 
utan mål och riktning. Målsättningen för projektet måste vara tydlig för alla 
medlemmar i gruppen innan vidare arbete görs.  

För att veta vilka krav produkten måste uppfylla används en del av de funktionella 
kraven där vissa av dem anses vara primära mål. De måste uppfyllas i första hand. De 
andra funktionella kraven måste också uppfyllas men anses vara begränsande krav på 
produkten.  

För att klargöra de primära kraven analyseras funktionerna i användarsituationerna 
med ett mer abstrakt språk för att främja kreativa lösningar.  

För nedbrytning av funktioner kan ett systemflödesdiagram användas. I diagrammet 
skrivs då energi, material och information in och vilken påverkan det har på systemet. 
Diagrammet beskriver energi, material och information som systemet ger ut.   

Efter att ha utvecklat en detaljerad plan för problemet ska de viktigaste detaljerna 
identifieras. Tiden för projekt är oftast begränsad och därför är det viktigt att fokusera 
energin där den mest sannolikt uppfyller kundkrav (Ulrich & Eppinger, 2014).  
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Brainstorma och undersöka 

I den här fasen av steget ska varje gruppmedlem uttrycka idéer fritt och öppet. På så 
sätt upptäcks fragment som uppfyller funktionella krav hos koncepten. Alla idéerna 
skrivs ner och diskuteras först efter det att idéer har genererats. Det är viktigt att i det 
här stadiet inte kritisera idéer som gruppmedlemmarna kommer på, då det hämmar 
kreativiteten. 

Idéer på hur problemet kan lösas kan också fås genom att fråga kunder eller titta på 
konkurrerande produkter (Ulrich & Eppinger, 2014).  

Organisera koncepten 

Efter det att idéerna har upptäckts måste dem kategoriseras efter vilket problem idén 
löser. Idéerna kan kategoriseras som i Tabell 2. 

Tabell 2. Organisation av idéer 

Funktionellt krav 1 Idé 1 Idé 2 Idé 3 

Funktionellt krav 2 Idé 4 Idé 5 Idé 6 

Funktionellt krav 3 Idé 7 Idé 8 Idé 9 

Ta bort och expandera 

I detta delsteg ska olika koncept utforskas. Genom att kombinera de olika idéerna för 
att lösa delproblemen skapas olika koncept. Olika koncept skapas genom linjer från de 
olika idéerna som ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Olika koncept genereras 

Funktionellt krav 1 Idé 1 Idé 2 Idé 3 

Funktionellt krav 2 Idé 4 Idé 5 Idé 6 

Funktionellt krav 3 Idé 7 Idé 8 Idé 9 

Vissa av idéerna kanske inte går att implementera i något av koncepten och tas därför 
bort. 

Skissa konceptet 

För varje konceptidé som togs fram i steget ovan ska ett konstruktionskoncept 
utarbetas. Om inte tiden räcker till för att göra detta ska enbart de koncept som anses 
lovande arbetas vidare med. Ett konstruktionskoncept kan vara en skiss över 
koncepten och dess funktion eller kan en prototyp tas fram. Valet mellan dessa är helt 
beroende på kunskapen, skickligheten och tiden som finns att tillgå. 
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3.1.4 Konstruktionsoptimering 

Det fjärde huvudsteget i produktutvecklingsprocessen är att optimera 
konstruktionsvalen. I tredje steget utvecklades flertalet koncept och nu följer att välja 
konceptet som bäst löser produktobjektiven.  

Att välja mellan de olika koncepten kan vara svårt då de kan ha olika styrkor och 
svagheter samtidigt som gruppmedlemmarna kan uppfatta de olika konceptens attribut 
olika. Med detta i åtanke skapade en skotsk professor, Stuart Pugh, en process som 
använder matriser och viktning för att utse det bäst lämpade konceptet.  

Välja koncept 

Enligt Ulrich och Eppinger (1995) innehåller Pughs analys sju olika steg: 

1. Identifiera alternativa konstruktionskoncept 
2. Identifiera relevanta attribut (produktobjektiv) 
3. Utför en initial undersökning av alternativen 
4. Betygsätt alternativen för varje attribut 
5. Vikta attributen  
6. Betygsätt och ranka alternativen 
7. Välj ett alternativ 

Identifiering av alternativa konstruktionskoncept  

Identifiera konstruktionskoncepten. I det här fallet de som skapades i föregående steg.  

Identifiera attributen 

Titta på produktobjektiven under delkapitlet ”Problemdefiniering” för att identifiera 
attributen. Eftersom det finns flera koncept att välja ifrån i det här steget så är det 
viktigt att objektiven matchar skillnaderna i de konstruktioner som nu väljs.  

Om konstruktionskonceptens skillnader inte påverkas av objektiven eller om 
koncepten innehåller objektiv som inte fanns från början, så måste delar av de tidigare 
stegen göras om.  

En del produktobjektiv kan undersökas redan nu, då alla konstruktionskoncept 
troligen uppfyller objektiven på något sätt. Om flera attribut korrelerar starkt, så kan 
de undersökas (Ulrich & Eppinger, 2014).  

Två principer för att undersöka attribut: 

1. Konstruktionsalternativen skiljer sig inte från varandra 
2. Konstruktionsalternativen skiljer sig i detta attribut på ett sätt som är väldigt 

likt ett annat attribut.  
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Undersökning av alternativen 

Här väljs ett referenskoncept och en enkel urskiljningsmetod startar. De kvarvarande 
produktobjektiven placeras i en tabell och alla de andra koncepten jämförs mot 
referenskonceptet med hjälp av objektiven. Eftersom det här är den första inledande 
utvärderingen av koncepten rankas de bara ”bättre än” eller ”sämre än” 
referenskonceptet. På så sätt får alla koncept en total poäng i dem olika 
produktobjektiven och därefter förkastas de sämsta koncepten. Samtidigt som de 
kvarvarande koncepten utvärderas vidare (Ulrich & Eppinger, 2014).  

Betygsättning av alternativen för varje attribut  

Efter den första betygsättningen av koncepten görs samma sak en gång till, om än lite 
annorlunda. Betygsskalan blir finare, vanligtvis från 1 – 5. Referenskonceptet får nu 
betyget 3 på alla attribut. På så sätt är det lätt att se om ett koncept är mycket sämre 
eller bara lite sämre än referenskonceptet. Det betyder också att om två koncept var 
svåra att urskilja från varandra i första betygsättningen, blir det nu lättare (Ulrich & 
Eppinger, 2014).  

Attributviktning  

Även om koncepten kan vara olika bra på att lösa produktobjektiven så kan ett attribut 
vara mindre viktigt än ett annat. Av denna anledning så måste attributen viktas. 
Eftersom ett högre viktat attribut får en högre slutpoäng så lyfter det bättre fram det 
koncept som bäst passar kraven. Efter detta kommer ett koncept stå ut från mängden 
(Ulrich & Eppinger, 2014).  

Betygsättning och rankning av alternativen 

Dem valda attributen och dess poäng kan nu sättas in i den slutgiltiga matrisen. 
Eftersom hela steget nu är känt kan det utföras mycket snabbare för den slutgiltiga 
matrisen än den som skapades i den första delen av steget, bara med fler rader och 
kolumner för mer information (Ulrich & Eppinger, 2014).  
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3.2 Växlar 

Här introduceras växlar och i synnerhet planetväxlar. Tillsammans med detta ges en 
nomenklatur som listar vilka storheter som finns med i arbetet. 

Växlar av olika slag har använts under mycket lång tid och har flera olika tillämpningar 
inom bland annat bil- och robotindustrin. En växel kan möjliggöra användandet av en 
motor med liten effekt för att flytta något väldigt tungt.  

Användandet av växlar kan ha flertalet olika syften: 

- Motorn ska driva flera olika enheter. 
- Utgående axel måste ha lägre eller högre varvtal än vad motorn kan ge. 
- Ett stort moment önskas ta ut. 
- Två axlar som inte ligger i linje kan drivas med olika slags kugghjul. 

Utväxlingen, i, som ges av en konventionell växellåda där enbart två kugghjul arbetar 
tillsammans beräknas enligt ekvation 1 (Jelaska, 2012): 

 
𝑖 =

𝑛1

𝑛2
=

 𝛚1

 𝛚2

 
Ekv. 1 

Varvtalen för de två kugghjulen betecknas med n1 respektive n2 och vinkelhastigheten 
med ω1 respektive ω2. 

Om i är mindre än 1 reducerar växeln hastigheten som den ger ut. Reduceras 
hastigheten ökar det utgående momentet med samma andel. Växlar arbetar oftast 
genom att kuggar interagerar med varandra. Detta kan ses i Figur 2.  

 

 

Figur 2. Kugginteration (Juvinall, 2011)  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega
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3.2.1 Nomenklatur 

I detta avsnitt listas alla enheter med respektive benämning. Den vänstra kolumnen 
visar betäckningarna, i mittenkolumnen visas benämningarna och i den högra 
kolumnen listas enheterna i SI-enheter.  

 
i 

n 

ω 

η 

P 

M 

T 

Sn 

S´n 

Su 

Sy 

CL 

CG 

CS 

CT 

CR 

σ 

SF 

Kf 

D 

d 

F 

τ 

E 

I 

β 

θ 

Utväxling 

Varvtal 

Vinkelhastighet 

Verkningsgrad 

Effekt 

Böjmoment 

Vridmoment 

Utmattningsgräns 

Utmattningsfaktor 

Brottgräns 

Sträckgräns 

Lastfaktor 

Storhetsfaktor 

Ytfaktor 

Temperaturfaktor 

Reliabilitetsfaktor 

Normalspänning 

Säkerhetsfaktor 

Kälfaktor 

Diameter (Stor) 

Diameter (Liten) 

Kraft 

Skjuvspänning 

Elasticitetsmodul 

Yttröghetsmoment 

Knäckningsfaktor 

Vinkel 

- 

min-1 

s-1 

- 

W 

Nm 

Nm 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

- 

- 

- 

- 

- 

Pa 

- 

- 

m 

m 

N 

Pa 

Pa 

mm4 

- 

◦ 
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3.2.2 Planetväxlar 

Det vitala för att kunna kalla en kuggmekanism en planetväxel är att minst en axel ska 
vara fri att röra sig. Det finns olika sorters planetväxlar med olika antal planeter och 
ringhjul, Den generella utformningen brukar bestå utav ett solhjul, ringhjul och tre 
eller flera planethjul. Planeterna är lagrade på en planetbärare som cirklar runt solen 
och utanpå planeterna går ringhjulet (Vedmar, 2007).  

Planetära växlar har som fördelar att kunna erbjuda höga utväxlingar samt höga 
rotationshastigheter. En stor fördel är även att då lasten fördelas på flera kuggingrepp 
så fördelas lasten och belastningen på den enskilda kuggen blir mindre.  

Figur 3 visar funktionen över fyra planetväxlar. Schematiska bilder över planetväxlar 
visar dem i det axiala planet. 

 

Figur 3. Schematiska bilder över planetväxlar (Jelaska, 2012) 

Figur 4 visar hur de ingående delarna i en planetväxel är representerade schematiskt.  

 

Figur 4. Sammansättning av planetväxel (Jelaska, 2012) 
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3.3 Testriggsattribut 

Här presenteras teorin bakom de egenskaper som önskas testas i testriggen. 

3.3.1 Böjstyvhet 

Böjstyvhet är en balks kapacitet att motstå deformation. Vid beräkning av flertalet 
olika saker inom konstruktion kan det antas att konstruktionen beter sig som en balk 
och på detta sätt förenkla beräkningarna.  

Laster som kan ge upphov till böjande moment kan vara flera (Heyden et al, 2008). 
Det kan vara ett moment som böjer balken i en punkt och på så sätt deformerar 
balken. De vanligaste fallen är punktlaster och utbredda laster som ses i Figur 5. 

 

 

Figur 5. Balk med punktlast och utbredd last 

Tillverkare av planetväxlar refererar till böjstyvhet som Nm/bågminut. Alltså det 
vridmoment som krävs för att vrida växeln en bågminut (Nabtesco, 2016). 

Ekvation 2 anger vinkeln för växeln (Nabtesco, 2016) 

𝜃 =
𝐹1𝐿1 

𝑀𝑡
 

[◦] Ekv. 2 

Där 𝜃 är vinkeln för växeln, F1 är kraften som utsätter växeln, L1 är hävarmen och Mt 
är styvhetsmomentet.  

3.3.2 Vridstyvhet 

Vridning längs en axels längdriktning är ett belastningsfall som förekommer i många 
konstruktionssammanhang. Teorin kommer begränsa sig till cirkulära tvärsnitt då 
generella former är mycket komplicerade att beräkna (Heyden et al, 2008) 

För att kolla vilka krafter som förekommer i de olika tvärsnitten antas att den ena 
änden är fast medan den andra änden förvrids under det pålagda momentet.  

Deformation uppstår alltid mer eller mindre vid moment längs en axel beroende på 
variabler som materialets skjuvmodul, tjocklek och axelns längd.  Vridstyvhet i en axel 
visas i Figur 6. 
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Figur 6. Vridstyvhet i axel 

3.3.3 Verkningsgrad 

Verkningsgrad kan vara ett användbart verktyg för jämförelse av olika mekanismer 
inom alla områden där energi på något sätt överförs.  

Hur effektivt en transmission överför den mekaniska energin är av stor vikt då 
resurssnålhet blir en allt viktigare fråga i dagens samhälle. Verkningsgraden påverkas av 
flera olika faktorer såsom växelns generella utformning, kuggarnas ytfinhet, modul och 
även vid vilket varvtal kuggarna roterar. Energi går åt som friktionsvärme, deformation 
av kuggflanker och nötning av ytor. 

Verkningsgrad definieras enligt ekvation 3 (Jelaska, 2012): 

 
𝜂 =

Effekt utgående axel

Effekt ingående axel
=

Ρut

Ρin
 

Ekv. 3 

Där 𝜂 är verkningsgrad och P är effekten ut respektive in. 

Mekanisk effekt definieras enligt ekvation 4.  

Där P är effekten, T är momentet och ω är vinkelhastigheten. Vinkelhastigheten kan 
uttryckas enligt följande, där n står för varvtal: 

 
  

P = T · ω [W] Ekv. 4 

ω =
2𝜋𝑛

60
=

𝜋𝑛

30
 

[s-1] Ekv. 5 
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Då flera växlar samverkar så har varje del i transmissionen varsin verkningsgrad. För 
att få total verkningsgrad se ekvation 6.  

𝜂𝑡𝑜𝑡 = 𝜂1 ·  𝜂2  Ekv. 6  

Back-to-back 

För att testa verkningsgrad, men även livslängd, kan ett back-to-back system användas. 
Systemet kallas även FZG-test (Forschungstelle für Zahnräder and Getriebebau).  

Testet utvecklades av det tyska institutet FZG för att till en början testa oljors 
egenskaper. Idag testas även enskilda kugghjul och hela växellådor i samma testrigg för 
att testa saker som utmattning, verkningsgrad, pitting, scuffing med mera (FZG, 2016).  

För att simulera en miljö där kugghjulen arbetar under den last de är konstruerade för 
använder sig FZG - riggen av två växellådor där första växeln bromsar den andra. På 
så sätt fås återinföring av effekten i systemet och den enda effekten som krävs in är 
den som växellådorna inte klarar av att överföra som mekanisk energi. Om den totala 
verkningsgraden av de två växlarna är 80 procent så är det de resterande 20 procenten 
effekt som motorn behöver ge för att testet ska efterlikna full belastning. Principen 
visas i Figur 7.  

 
Figur 7. Återvinning av effekt 
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Figur 8. Principen för back to back - test (FZG, 2016) 

 

Principen förutsätter att två växellådor med samma utväxling placeras mot varandra 
för att sedan bromsa varandra (testet kallas även back-to-back test av denna 
anledning). För att den testade växellådan ska belastas byggs ett moment in i systemet 
genom att vrida utgående axel för att sedan fästas ihop med den andra växellådan.  

Denna del utförs i den del utmärkt med ”loading clutch” i Figur 8. Efter det körs 
testet vid olika varvtal och ingående moment mäts i delen som kallas ”measuring shaft 
” i Figur 8. 

3.3.4 Livslängd 

Livslängdstest är en viktig del av de tester som utförs på maskinkomponenter för att 
säkerställa kvalitet och prestanda. Testet är lätt att utföra i teorin men i praktiken 
ställer det stora krav på kringliggande utrustning.  

Komponenterna monteras för testning och körs ett visst antal timmar eller cykler 
under varierande förhållanden för att simulera verklig körning.  

3.3.5 Lost motion 

Lost motion, vridglapp och hysteres, som nämns i efterkommande delkapitel är tätt 
förknippade med varandra.  
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Figur 9. Definition av lost motion och hysteres 

Figur 9 visar en pålastningskurva när en hel växel blir belastad. Idealfallet hade varit en 
helt rätlinjig funktion men så blir inte utfallet. Figur 10 visar hur idealfallet skulle se ut. 
Den vertikala axeln anger rörelsen som skett vid ett givet moment. Som syns i bilden 
definieras lost motion i det här fallet som rörelsen som inträffar vid 2 % av det 
maximalt pålagda momentet.  

 

Figur 10. Idealfall för lost motion 

 

Moment 
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Lost motion kan kraftigt influera precisionen hos en CNC maskin eller liknande. 
Omständigheter som position, hastighet och rörelsens längd påverkar också hur den 
uttalade effekten blir (Sugie, et al, 2010).   

Det finns enklare lösningar som försöker avhjälpa problemet genom att lägga på en 
konstant kompensation på rörelsen. Precisionsfel uppstår fortfarande då systemet inte 
tar i beaktande de olika faktorer som påverkar felet.  

Under senare år har försök gjorts med adaptiv kompensation som återsänder signal 
om den nuvarande positionen och där signalen sedan jämförs med given utsignal. 
Dem här systemen har hög grad av komplexitet och tillförlitligheten blir därför ibland 
lidande. 

3.3.6 Vridglapp 

Om en växel vrids till precis den punkt där ett moment börja läggas på och sedan vrids 
tillbaks till samma ändpunkt så erhålls hur mycket glapp det finns i systemet. Detta 
brukar benämnas backlash eller vridglapp och presenteras i Figur 11. Det här är något 
som är svårt att komma ifrån men kan vara viktigt att hålla koll på.  

 

Figur 11. Definition av backlash 

Vridglapp förekommer i de flesta maskiner och kan ha betydande inverkan på 
precisionen (Shengyu, et al, 2015). Olika sätt att avhjälpa det finns beroende på hur 
hög precision som söks. Vissa äldre maskiner kompenserar genom att lägga på 
ytterligare rörelselängd. Antingen en konstant parameter eller ett system som återinför 
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positionssignalen. Ju fler kugghjul som arbetar tillsammans desto större blir 
vridglappet då varje kugghjulspar bidrar med ett visst glapp. Vridglapp mellan ett par 
kuggtänder visas i Figur 12. 

 

Figur 12. Vridglapp mellan kuggar 

3.3.7 Hysteres 

Hysteres är ett problem som förekommer inom flera discipliner av naturvetenskapen. 
Mekanik benämner det som ett precisionsproblem för CNC maskiner. Inom fysiken 
handlar det om magnetisk hysteres där det innebär att ett magnetiserat material 
kvarhåller sin magnetisering efter att det magnetiska fältet har tagits bort (Dias, 2014). 
Ibland även benämnt som magnetisk tröghet. 

Figur 9 visar pålastningen av en växel och hur positionen av axeln beter sig i 
förhållande till det ingående momentet. Den kurva i Figur 9 som utgår från origo är 
den kurva som erhålls vid första pålastningen. Då avlastning sker förväntas systemet 
återvända till origo. Det som istället sker är att den följer den mer kraftigt markerade 
funktionen. Återgång till nolläget sker redan då några procents last är pålagt. När 
växeln är helt avlastad är vinkelpositionen mindre än till en början.  

Det här medför problem med positioneringen i vissa applikationer. Utifrån det här har 
det utvecklats olika system, passiva, aktiva, även hybrider av dessa förekommer, så 
kallade semi-aktiva system.  

Den nuvarande modellen som har blivit vida vedertagen som en bra modell för 
hysteres är den så kallade Bouc-Wen modellen. Den har uppvisat bra korrelation 
mellan experimentella data och numeriska resultat. 
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3.4 Dimensionering 

Här introduceras grundläggande teori och ekvationer för att lösa de olika 
dimensioneringsproblemen som uppstår.  

3.4.1 Elmotor 

Vid dimensionering av en motor måste flera olika variabler vägas in. Vad ska drivas? 
Vad är effektförlusten innan arbetet har utförts av maskinen? Mellan vilka 
varvtalsområden och moment ska motorn arbeta? Det är frågor som alla måste 
besvaras under dimensioneringen.  

Elmotorer i sig är indelade i flertalet olika kategorier. En elmotor kan för det första 
vara synkron eller asynkron, vilket refererar till om strömmens växelfrekvens är 
densamma som rotorns rotation eller inte.  

Antalet poler som en elmotor har kan också variera från två som lägst till i princip hur 
många som helst. En elmotors fasta varvtal bestäms av antalet poler. Fler poler – lägre 
hastighet.  

För att veta vilka de sämsta driftförhållandena är måste man veta vilket moment och 
varvtal som ska tas ut som mest.  

En viss överdimensionering är alltid att föredra. Hur stor den faktorn ska göras beror 
på motortyp och dess sätt att leverera effekten. 

Vilken den slutgiltiga effekten är räknas ut med ekvation 4. 

3.4.2 Axlar 

Vid dimensionering av axlar finns det en del viktiga aspekter att ta i beaktande. De 
allra väsentligaste delarna är att dimensionera efter utmattningen och 
spänningskoncentrationerna som axlarna utsätts för. Dessa delar presenteras i följande 
avsnitt. 

Krafter som verkar på axlar på grund av moment beräknas enligt ekvation 7. Där M 
och T är moment, F är kraften och s är sträckan. 

Böjande moment 

Vridande moment 

M = F · s 

T = F · r   

[Nm] 

[Nm] 

Ekv. 7 

Ekv. 7 

Spänningskoncentrationer 

Spänningskoncentrationer uppstår i ett material då övergångar sker från till exempel en 
större diameter på axel till en mindre. Högst är påkänningarna då övergången sker 
abrupt, med liten radie.  
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Spänningskoncentrationer uppstår i alla konstruktioner som har varierande tvärsnitt, 
exempelvis axlar och plattor.  

Effekterna av övergångar kan avhjälpas genom att på ett smart sätt forma 
övergångarna. Många gånger används en större radie men även olika utformningar 
innan den faktiska övergången kan ha en avhjälpande effekt.  

Koncentrationerna kan göra att spänningen i materialet blir flera gånger högre än om 
materialet hade förblivit uniformt. Fenomenet visas schematiskt i Figur 13. 

 

Figur 13. Spänningskoncentration i en platta på grund av ett hål 

Utmattning 

Utmattning är ett vanligt förekommande fenomen inom mekanisk konstruktion. Allt 
som rör sig utsätts på något sätt för dynamiska påfrestningar som till slut gör att 
materialet ger sig. Den generella förhållningsregeln är att ju fler cykler materialet ska 
utstå desto mindre last per cykel kan tillåtas.  

En axel som startar och stoppar utsätts för en variabel last och därmed utmattning. 
Materials hållfasthet i förhållande till antalet cykler plottas i så kallade Wöhler-diagram. 
Ett exempel på ett Wöhler-diagram visas i Diagram 2. 

 

Diagram 2. Wöhler diagram (Juvinall, 2011) 
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Utmattning uppstår som sagt i allt som utsätts för växlande last som en funktion av 
tiden. Här kommer enbart utmattning av axlar att behandlas och hur 
beräkningsgången kan se ut för olika lastfall.  

Material som utsätt för utmattning kan se olika ut med diverse ansatser, hål och andra 
konstruktioner som kan förminska utmattningshållfastheten i materialet. Hur mycket 
sämre hållfastheten blir kan tas fram med hjälp av den radie och andra dimensioner 
som detaljen har.  

För att bestämma den statiska spänningskoncentrationsfaktorn, Kt, behövs kvoterna 
r/d och D/d. Där r står för radien i övergången. D och d, diametrarna på stycket. För 
vidare bestämning av värdet se Diagram 3 eller bilaga 2.  
 

 
Diagram 3. Spänningskoncentration (Juvinall, 2011) 

Utmattningsspänningskoncentrationen, Kf, som används vidare i ekvationerna för 
utmattning beräknas enligt ekvation 6. Där q är kälradiekänslighetsfaktor enligt bilaga 
2.  

 𝐾𝑓 = 1 + (𝐾𝑡 − 1)𝑞 Ekv. 8 

Utmattningsberäkningar tar med flera olika faktorer som ytfinhet, material och 
temperatur som materialet arbetar under.  

Materialets hållfasthet beräknas utifrån materialets brottgräns, Su, ifall bättre data inte 
finns att tillgå används utmattningsgränsfaktor, S´

n. 

Sn
´ = 0.5 · Su [Pa] Ekv. 9 

Utifrån det beräknas utmattningsstyrkan, Sn enligt ekvation 8. Konstanterna 

𝐶𝐿, 𝐶𝐺 , 𝐶𝑇 , 𝐶𝑅 tas ur tabellen för utmattningsfaktorer som återfinns i bilaga 2. 

Sn =  Sn
´ · CL · CG · CS · CT · CR [Pa] Ekv. 10 



31 

Christoffer Niska & Michael Åkesson 

Konstanterna innebär följande: 

CL = Lastfaktor 

CG = Gradientfaktor 

CT = Temperaturfaktor 

CR = Tillförlitlighetsfaktor 

CS = Ytfaktor 

När värdena Sn, sträckgränsen (Sy) och brottgränsen (Su) finns framtagna så ritas de in i 
ett diagram liknande det i Diagram 4. Från Sn-värdet dras en linje till Su-värdet. Från Sy 
på y-axeln dras en linje till Sy på x-axeln.  

 

Diagram 4. Utmattningskurvor (Juvinall, 2011) 

Vid dimensionering för utmattning kollas även vilket slags lastfall som uppstår. Olika 
lastfall uppstår då lasten kan bestå av två komponenter. Dels är det den variabla lasten 
men det kan också finnas en förhöjd medellast åt något håll (Juvinall, 2011).  
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Figur 14. Lastfall (Juvinall, 2011) 

Figur 14 visar det allmänna lastfallet. 𝜎𝑚 kallas medelspänningen och 

spänningsamplituden betecknas 𝜎𝑎. Följande ekvationer kan då härledas: 

 σmax =  σm +  σa Ekv. 11 

 σmin =  σm −  σa Ekv. 12 

 
Typen av last är också viktig. Är det vridande eller böjande moment? Beroende på lastfall 

väljs ekvationer ur Tabell 4. 

Tabell 4. Ekvationer beroende på lastfall 

 Amplitudlast Nummer 

Torsionsspänning 𝜏a

SF · Kf
=

16Ta

𝜋d3
 

Ekv. 13 

Böjspänning σa

SF · Kf
=

32Ma

𝜋d3
 

Ekv. 14 

Axialspänning σa

SF · Kf
=

4Fa

𝜋d2
 

Ekv. 15 

 Medellast Nummer 

Torsionsspänning 𝜏m

SF · Kf
=

16Tm

𝜋d3
 

Ekv. 16 

Böjspänning σm

SF · Kf
=

32Mm

𝜋d3
 

Ekv. 17 

Axialspänning σm

SF · Kf
=

4Fm

𝜋d2
 

Ekv. 18 
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𝜏m = Skjuvmedelspänning 

𝜏a = Skjuvamplitudspänning 

Ta = Amplitudvridmoment 

Tm = Medelvridmoment 

Fa = Amplitudkraft 

Fm = Medelkraft 

Ma = Amplitudböjmoment 

Mm = Medelböjmoment 

SF = Säkerhetsfaktor 

d = Diameter 

 Viktig data som brukar härledas ur dessa ekvationer är förhållandet mellan amplitud 

och medelspänning, det vill säga σa/σm.  

Vid flera olika spänningar i materialet kan ekvationerna 19 och 20 användas för att få 
fram ekvivalenta laster.  

 

𝜎𝑒𝑎 =  √𝜎𝑒
2 + 3𝜏𝑎

2 

 

Ekv. 19 

𝜎𝑒𝑚 =
𝜎𝑚

2
+ √𝜏𝑚

2 + (
𝜎𝑚

2
)2 

Ekv. 20 

 

𝜎𝑒𝑎 = Ekvivalent amplitudskjuvspänning 

𝜎𝑒𝑚 = Ekvivalent medelskjuvspänning 

3.4.3 Remdrift 

Remdrifter kan förekomma i flera olika utföranden. Bland de vanligaste remdrifterna 
återfinns kilremmar, platta remmar och kamrem. 

Kamremmar skiljer sig en del från de andra typerna av remmar och kan till viss del 
liknas vid en kedja. Den stora skillnaden och utmärkande för kamremmar är att det 
använder sig utav tänder istället för friktion för att överföra kraft genom remmen. 
Eftersom kamremmar inte använder friktion så bildas heller ingen glidning mellan rem 
och remskivor vilket medför att den drivande remskivan och drivna remskivan är 
synkroniserade. Figur 15 visar en kamremsdrift. 
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Figur 15. Kamremsdrift (Juvinall, 2011) 

En fördel med kamremmar är att de har en spänningsförande vajer som sträcks ytterst 
lite som på så sätt minskar spänningarna i remmen. Detta innebär att påfrestningarna 
på lager och axel minskar (Juvinall, 2011). 

Utgående effekt ges av den ingående effekten tillsammans med verkningsgraden i 

systemet. Detta visas i ekvation (a), där P1 och P2 är effekt och η är verkningsgrad. 

Växlingen mellan moment och varvtal i utväxlingen ges enligt ekvation 21 som fås 

genom att använda ekvation 4 och ovanstående ekvation (a). T är moment, ω är 

vinkelhastigheten och η verkningsgraden. 

3.4.4 Vägg 

Knäckning 

När balkar utsätts för stora krafter i axiellt led så måste detta tas i beaktande i 
dimensionering av densamma. Detta fenomen uppstår ofta i byggnader och andra 
vertikala konstruktioner. En balk som utsätts för sådan här last brukar benämnas 
pelare även om det inte är orienteringen av pelaren som avgör huruvida det är 
knäckning eller inte.  

Den kritiska lasten, Fc, är ett riktmärke för hur väl pelaren klarar last. En kort pelare 
kan kollapsa då materialets hållfasthet överskrids. Detta är inte fallet vid längre pelare. 
Längre pelare böjer ut i den riktning som är svagast för momentet som induceras 
(Heyden, 2008).  

P2 =  P1 ·  η Ekv. (a) 

ω2 ·  T2 =  ω1 ·  T1 ·  η Ekv. 21 
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En pelares förmåga att behandla tryckande last bestäms också av vissa randvillkor. 
Pelare kan, men behöver inte, vara fast inspänd i en eller två ändar. Hur pelaren då 
beter sig under last skiljer sig åt. För att adressera det så tas effektiv knäckningslängd in 
i beräkningen som kan ses i Figur 16.  

 

Figur 16. Effektiv knäckningslängd (Hållfasthetslära, 2016) 

Beroende på hur knäckningsfallet ser ut så tas en knäckningskonstant, β, ut. Den 
används sedan i ekvation 22 för att räkna ut knäckningslasten Fc. Där E är 
elasticitetsmodulen och I yttröghetsmomentet.  

Fc =  
𝜋2EI

(𝛽L)2
 

   [N] Ekv. 22 

Yttröghetsmomentet, I, för rektangulärt tvärsnitt beräknas enligt ekvation 23. Hur ”b”, 
basen, och ”h”, höjden, förhåller sig till axeln z ses i Figur 17. 

Iz =
bh3

12
 

[mm4] Ekv. 23 
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Figur 17. Yttröghetsmoment 

3.4.5 Sammanfogning av maskinkomponenter 

Beroende på behov används olika sätt att förbinda axlar med varandra. Till de 
vanligaste hör kilförband, bomförband och krympförband. 

Kilförband 

Kilförband använder sig av en kil som passar i ett nedfräst spår i axeln (Björklund, et 
al, 2015). Kilen är också förbunden med till exempel ett remhjul eller liknande. Figur 
18 visar kilförband i genomskärning.  

 

Figur 18. Kilförband i genomskärning 

Bomförband 

Bomförband kallas även vardagligt för splines och är ett vanligt förekommande sätt att 
förbinda axlar inom bland annat bilindustrin. Utformningen av profilen kan vara olika 
men kan göras med en så kallad evolventkurva som även används vid utformning av 
kuggar (Björklund, et al, 2015). Figur 19 visar ett vanligt bomförband.  
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Figur 19. Bomförband 

För att räkna på överfört vridmoment i bomförband används ekvation 24. Där ptill 
(N/mm2) är normalt tillåtet yttryck som fås genom att multiplicera faktorn 0,35 med 
normalspänningen σ (Björk, 2013). Yttrycket bör inte överstiga 10 N/mm2 under 
några omständigheter.  

 Mv = Vridmoment = 0,75 · z · h · l · rm · ptill · fw · SF Ekv. 24 

Övrig data är: 

 
z = antal bommar 

l = navlängd (mm) 

D = axelns yttre kontaktdiameter (mm) 

d = navets inre kontaktdiameter (mm) 

h = bomhöjd (D-d)/2 (mm)                                           Ekv. 25 

rm = medelradie (D+d)/4 (mm)                                       Ekv. 26 

SF = säkerhetsfaktor 

fw = Lastfaktor 1 (konstant) 
                 0,5 (ökande) 
                 0,25 (växlande) 

Krympförband 

Att med en greppassning fästa ihop saker kan vara fullt tillräckligt och används bland 
annat för att fästa kullager och kugghjul till axlar.  

Montering av delarna sker med hjälp av värmning av det föremål som förs på axeln. 
Vid tillräcklig temperatur kan montering ske utan extra kraft (Björklund, et al, 2015).  
Figur 20 visar krympförband i genomskärning.  
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Figur 20. Krympförband 

Svetsfog 

Svetsfogar kan utformas på flertalet olika sätt. I detta projekt kommer kälsvetsfog att 
användas. Figur 21 visar hur en kälsvets ser ut.  

 

Figur 21. Svetsfog (Juvinall, 2011) 

En kälsvetsfog tjocklek, t, kan beräknas enligt ekvation 27, där h är svetsfogens höjd. 

t = 0,707 · h [m] Ekv. 27 

 

Den totala svetsfogens area, A, beräknas därefter genom att multiplicera svetsfogens 
tjocklek, t, med svetsfogens längd, L, enligt ekvation 28. 

A = t · L [m2] Ekv. 28 

Den totala kraften som svetsfogen kan uppta ges av ekvation 29.  

𝐹 =  
𝑠𝑠𝑦 · 𝐴

𝑆𝐹
 

[N] Ekv. 29 
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Skruvförband 

Bultar används främst till att fästa samman maskinelement. Används de rätt så blir det 
ett starkt förband. Bultar har den stora fördelen att dem kan plockas isär när behovet 
än skulle uppstå. Detta medför också dess största nackdel – de skruvar upp sig själva. 
Detta kan avhjälpas till viss del genom vinkeln på gängan och kraften med vilken 
bulten är åtdragen (Juvinall, 2011). 

Den initiala kraften, Fi som bulten anbringar ges av ekvation 30:   

𝐹𝑖 =  𝐴𝑡 ·  𝑆𝑝 [N] Ekv. 30 

Friktionskraften, Ff, mellan ett par ytor ges utav ekvation 31. 

𝐹𝑓 =  𝜇 · 𝐹𝑖 [N] Ekv. 31 

Metalliska materials skjuvningsstyrka, Ssy, som funktion av sträckgränsen, Sy. 

𝑆𝑠𝑦 = 0,58 ·  𝑆𝑦 [Pa] Ekv. 32 
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4. Genomförande 

I detta kapitel presenteras utförandet av projektet. Här appliceras även den teori som 
presenterades i kapitel 3. 

4.1 Produktutvecklingsprocessen 

I detta avsnitt utförs den produktutvecklingsprocess som presenteras i kapitel 3. Processen 
involverar steg ett, tre och fyra. 

4.1.1 Problemdefinering 

Projektdefiniering 

Steg nummer ett i problemdefinieringen var projektdefiniering. Detta steg innehåller 
även det flera olika delmoment som börjar med att välja projekt. 

Val av projekt 

Detta projekt har delvis blivit valt av undersökningsgruppen och delvis tilldelad av 
SwePart Transmission AB. Industriföretaget SwePart Transmission AB hade fyra olika 
projekt som de önskade att universitetsstudenter med maskintekniksinriktning skulle 
genomföra. Undersökningsgruppen valde ett av dessa fyra projekt. 

Projektet som valdes innebar att utveckla en testrigg för flertalet olika typer och 
storlekar av planetväxlar. Anledningen till valet var att detta förslag tilltalade 
undersökningsgruppen mest. Idag tillverkar SwePart Transmission AB flera olika typer 
av växlar och växellådor. I skrivandets stund testas alla deras växlar med separata 
testriggar, både efter växeltyp och storlek. Nu önskar SwePart Transmission AB att ha 
en gemensam testrigg för samtliga planetväxlar, oberoende av växelstorlek. 

Konceptskiss 

För att få en klar bild av vad som skulle testas i testriggen och hur den i stora drag kan 
fungera gjordes en konceptskiss. I Figur 22 syns konceptskissen för testriggen med 
den tänkta konfigurationen som krävs för att testa vridstyvhet, böjstyvhet och lost 
motion. Förutom testriggen med väggar och motor så syns även en passfläns som ska 
hjälpa till att ackommodera växeln i testriggen. Den högra väggen är tänkt att vara 
möjlig att flytta för att kunna anpassa riggen efter olika storlekar på växlar. Även 
flänsarna har det som ett syfte att kunna montera olika stora planetväxlar.  
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Figur 22. Testkonfiguration för vridstyvhet, böjstyvhet och lost motion. 

Figur 23 visar ett koncept på hur även ett så kallat back-to-back test kan inkorporeras i 
samma rigg som testen för vrid- och böjstyvhet. Utförandet kan komma att ändra sig 
då planetväxlarna av den här typen kan vara självlåsande. Om så är fallet kan en 
konstruktion med generator som återför effekten krävas.  

 

Figur 23. Testkonfiguration för livslängd och verkningsgrad. 

  



42 

Christoffer Niska & Michael Åkesson 

Identifiera rollfördelningen 

Innan något arbete kan påbörjas behövdes en rollfördelning mellan alla inblandade 
parter. Rollfördelningen för denna undersökning föll ut enligt följande: 

- Ägare – Undersökningsgruppen som genomför projektet. 

- Kund – SwePart Transmission AB, företaget som tilldelade undersökningsgruppen 

projektet. 

- Användare – Operatören som arbetar med testriggen och genomför testen. 

Uppdragsbeskrivning 

För att ge projektet en tydlig bild om vad som skulle prioriteras var en 
uppdragsbeskrivning nödvändig att utföra. Följande punkter ansåg 
undersökningsgruppen skulle prioriteras: 

- Testriggen ska kunna testa flera olika storlekar av planetväxlar. 

- Testriggen ska testa en planetväxels böj-och vridstyvhet, lost motion, 

verkningsgrad och livslängd. 

Situationsdefiniering 

Andra steget i problemdefinieringen var att klargöra situationen för testriggen. Steg ett 
var att definiera gränserna för vad som är interna och externa enheter av situationen. 
Steg två var att dokumentera detta i en situationsmatris och slutligen var steg tre att 
samla kundkommentarer.  

Definiering av gränser 

I detta fall är testriggen den interna enheten och användaren samt växeln de externa 
enheterna. Antalet delar som tas i hänsyn i detta skede kan anses något få men senare i 
process kommer dessa delar att öka i antal. 

Dokumentering av situationen 

Undersökningsgruppen valde att enbart dokumentera situationen enligt en 
situationsmatris. Denna matris visas i Tabell 5. I matrisen kan även relationen mellan 
de olika delarna avläsas. 
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Tabell 5. Situationsmatris 

Relation 
till 

Användare Testrigg Växel 

Användare  Förbereder Monterar/demonterar 

Testrigg   Genomför test på 

Växel  Testas i  

 

Insamling av kundkommentarer 

Efter ett möte med företaget SwePart Transmission AB kunde undersökningsgruppen 
sammanställa de olika önskningarna och kraven som företaget ställer på testriggen. I 
dagsläget har företaget, som tidigare nämnts, flera olika testriggar för att testa olika 
typer av växlar och storlekar. Nu önskar företaget att de enbart ska behöva använda en 
typ av testrigg för samtliga planetväxlar, oavsett storlek. Utöver denna önskan hade 
företaget krav på att testriggen skulle klara av att testa flera olika egenskaper på växeln. 
Dessa är listade nedan. 

1. Testriggen ska klara av att testa både böj-och vridstyvhet för växeln. 

2. Testriggen ska testa lost motion, vridglapp och hysteres. 

3. Testriggen ska testa växelns verkningsgrad. 

4. Testriggen ska testa växelns livslängd. 

Definiering av funktionella krav 

Sista steget i att problemdefinieringen var att definiera de funktionella kraven som 
ställs på testriggskonstruktionen.  

Användarsituationer och dess prioritering 

De användarsituationer som undersökningsgruppen tog fram är baserade på 
situationsmatrisen i Tabell 5. Denna tabell visade sambandet mellan de olika 
komponenterna och användaren av testriggen. Användarsituationerna med dess 
prioriteringar finns i bilaga 3. De olika användarsituationerna är prioriterade efter hur 
troligt det är att situationen kan ge upphov till nya och viktiga krav. 
Användarsituationer som anses ha hög prioritet har markerats med bokstaven H, 
situationer med medelprioritet har markerats med ett M och lågprioriterade 
användarsituationer har markerats med ett L. 

Bland de nio användarsituationerna fick nummer tre, fyra, fem, sju och nio hög 
prioritet. Anledningen till att användarsituation tre, fyra och fem fick hög prioritet 
beror på att dessa i stor utsträckning uppfyller uppdragsbeskrivningen som nämndes 
tidigare i definitionen av projektet. Användarsituation sju fick hög prioritet på grund 
av att det är viktigt att en och samma testrigg ska testa flera olika egenskaper och detta 
på ett komfortabelt sätt. Av samma anledning är användarsituation nio högprioriterat 



44 

Christoffer Niska & Michael Åkesson 

eftersom mätresultaten är högst väsentliga för testriggen. Resterande 
användarsituationer anses inte vara lika viktiga som de högprioriterade men inte heller 
så pass mycket lägre att de inte bör tas med i beaktande. Detta innebar att de fick 
medelprioritering.  

Beskrivning av användarsituationer 

I detta avsnitt blev varje användarsituation med hög- och medelprioritet beskrivna mer 
detaljerat för att få en mer klar bild över situationen. Detta presenteras i matrisform. 
Matrisen ska läsas som en tidslinje som startar uppe i vänstra hörnet av matrisen. 
Beskrivningarna för användarsituationerna kan läsas i bilaga 3. 

När dessa användarsituationer var beskrivna kunde situationsmatrisen från Tabell 5 
utökas med komponenter som skulle kunna påverka konstruktionen. Tabell 6 visar 
den nya utökade situationsmatrisen där en komponent tillkom. Denna komponent är 
mätverktyg. Att komponenten mätverktyg tillkom beror till största del på att testriggen 
på något sätt ska ge ut mätresultat för varje test som utförs. 

Tabell 6. Utökad situationsmatris 

Relation 
till 

Användare Testrigg Växel Mätverktyg 

Användare  Förbereder Monterar/demonterar Placerar 

Testrigg   Genomför test på Mäter med 

Växel  Testas i  Mäts med 
hjälp av 

Mätverktyg Sänder 
information 
till 

Placeras i Sitter på  

 

Insamling av funktionella krav från användarsituationer 

Genom att gå tillbaka och analysera alla användarsituationerna kunde specifika krav 
ställas på testriggen. Dessa krav tog hänsyn till kunden, SwePart Transmission AB, och 
de resultat dem vill erhålla från testriggen. De specifika kraven tog även hänsyn till 
operatören som ska utföra testet. Listan över de specifika kraven finns i bilaga 5. 

Sekundära användarsituationer 

Användarsituationerna som nämns i detta avsnitt är potentiella situationer där 
testriggen används felaktigt eller moment som skulle kunna gå fel med den samma. 
Dessa situationer kallas för sekundära användarsituationer. I bilaga 4 är alla sekundära 
användarsituationer samlade. 
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Precis som för användarsituationerna blev de sekundära användarsituationerna 
beskrivna mer detaljerat för att ge en klarare bild av situationen. Även dessa är 
presenterade i matrisform. Beskrivningarna finns att läsa i bilaga 4. 

Slutgiltiga krav 

Det sista steget i definitionen av de funktionella kraven var att sammanställa alla 
specifika krav i en tabell. Alla specifika krav kom från noggranna analyser av samtliga 
användarsituationer, även de sekundära användarsituationerna. Från dessa analyser 
tillkom även ett antal nya specifika krav som kan läsas i bilaga 5. De nya kraven blev 
SK.9 och SK. 10. Anledningen till att dessa tillkom beror på att undersökningsgruppen 
ansåg att testriggen ska vara enkel att använda och att storleksspannet på 
planetväxlarna ska kunna vara så stor som möjligt utan att påverka 
användarvänligheten. 

4.1.2 Mätning av behov och målsättning 

Enligt produktutvecklingsprocessen skulle steg två, mätning av behov och målsättning, 
appliceras i detta skede av processen. Undersökningsgruppen valde dock att inte 
applicera detta steg då syftet med det steget var att få fram tekniska, hårda mätdata, 
som gruppen redan innan processen början hade tillgång till. 

Växlar 

Tabell 7 visar data över vad olika planetväxlar ska klara av och som 
undersökningsgruppens testrigg således ska klara av att testa. Växel G8 är den största 
planetväxeln som önskas testas och växel G5 är den som undersökningsgruppen i 
huvudsak ska koncentrera sig på med tanke på arbetets omfattning. 

 

Tabell 7. Specifikation för olika planetväxlar 

Växel G5 G8 

Accelerationsmoment 
[Nm] 

1600 1600 

Max vridmoment 
[Nm] 

5200 5000 

Max varvtal [rpm] 30 30 

Min livslängd [h] 12000 12000 

Max böjmoment 
[Nm] 

5100 15000 

Utväxling 140-150 120-130 
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Testrigg 

Precis som för de olika växlarna så fanns det redan innan 
produktutvecklingsprocessens början även vissa tekniska data som testriggen skulle 
klara av. Dessa data finns listade nedan. 

- Kunna uppbåda ett böjande moment på 18 000 Nm med en noggrannhet på +/- 

15 Nm över med en hävarm på max 0,3 m 

- Ska kunna ta ut ett vridande moment på ingående axel från testriggen på 170 Nm 

+/- 10 Nm.  

- Ska kunna mäta vridande och böjande moment med en upplösning på 5 Nm över 

hela det definierade lastspektrat.  

- Ska kunna mäta vinkel på växelns ingående axel med en upplösning på 0,2 

bågminut över en längd från axelns centrum på max 0,05 m. 

Sammanfattning 

I och med att ovanstående data var given innan processens början behövdes därför inte 

steg två appliceras. Steg två använder flertalet olika delmoment för att systematiskt 

komma fram till teknisk data som i sin tur ger en funktionell produkt. Eftersom inga 

andra värden behövdes för att fortsätta produktutvecklingsprocessen så blev det 

undersökningsgruppens motivering till att inte applicera detta steg. 

4.1.3 Utforskning av konstruktionen 

I denna del av processen började idéer och olika koncept kring en testrigg ta form. När 
detta steg var utfört hade undersökningsgruppen ett antal olika koncept att arbeta 
vidare med. 

Klargöra problemet och bryta ned funktioner 

För att klargöra vilka produktkrav som måste uppfyllas så togs ett par steg tillbaka till 
de funktionella kraven. Bland de funktionella kraven, specifika kraven, valdes de krav 
som ansågs vara primära mål för produkten. Dessa specifika krav listas i Tabell 8. 
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Tabell 8. Utvalda specifika krav 

Index Specifika krav Abstrakt 
funktionsnamn 

SK. 3 Testriggen ska klara högsta 
moment 

Moment 

SK. 4 Testriggen ska klara av att testa 
flera olika egenskaper 

Egenskaper 

SK. 8 Testriggen ska ge tillförlitliga 
resultat 

Resultat 

 

Att SK. 3 valdes berodde på att momentet som uppstår vid testerna kan bli så pass 
hög att testriggskonstruktionen går sönder eller på något sätt påverkar de andra 
testerna negativt. SK. 4 är ett specifikt krav som är högst väsentlig för testriggen att 
klara av och därför valdes den ut som ett av de viktigaste specifika kraven. SK. 8 
valdes per automatik tack vare SK. 4. Trots att stor vikt läggs på att testriggen ska klara 
av att utföra flera olika typer av tester kunde inte undersökningsgruppen bortse från 
vikten av att få tillförlitliga resultat. Av den anledningen ansåg gruppen att detta 
specifika krav skulle väljas ut för att undvika att det inte blev bortprioriterat. 

För att klargöra de primära målen analyserades de tabeller som beskriver 
användarsituationerna och en omformulering av dessa genomfördes med ett mer 
abstrakt språk. För att veta vilka användarsituationer som skulle omformuleras 
behövdes de specifika kraven paras ihop med en passande användarsituation. Detta 
gjordes enligt följande: 

- Användarsituation 5 beskriver SK 3. 

- Användarsituation 7 beskriver SK 7. 

- Användarsituation 9 beskriver SK 8. 

Omformuleringen av dessa användarsituationer samt de resterande 
användarsituationerna kan läsas i bilaga 6. 

Brainstorma och undersöka 

I detta skede av produktutvecklingsprocessen var det dags för brainstorming. Frågorna 
som gruppen ställde sig under brainstormingsessionen var kopplade till de specifika 
krav som valts ut i det föregående stycket. Frågorna löd enligt följande: 

- Hur ska testriggen drivas? 

- Hur testas/mäts böjstyvhet? 

- Hur testas/mäts vridstyvhet? 

- Hur testas/mäts lost motion? 

- Hur testas verkningsgrad? 

- Hur testas/mäts livslängd? 

- Hur presenteras resultat? 
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- Hur mäts backlash? 

- Hur ska växlarna passas in i riggen (höjdled/sidled)? 

- Hur mäts hysteres? 

Resultatet av brainstormingsessionen kan läsas i bilaga 8. 

Konceptorganisering 

Att organisera koncepten innebär att kategorisera eventuella lösningar och idéer till 
vilket problem de löser. Denna kategorisering och organisering kan läsas i de tabeller 
som finns i bilaga 8. 

Borttagning och expandering 

Näst sista steget i utforskningen av konstruktionen var att ta fram olika koncept. Detta 
utfördes genom att kombinera de olika idéerna för att på så sätt nå olika koncept. 
Genom att lista upp idéerna och dra linjer mellan de olika alternativen kan enkelt olika 
koncept urskiljas. Undersökningsgruppens genererade koncept hittas i bilaga 9. Den 
gröna linjen är koncept ett, FZG-test med hydraulik för att testa böjstyvhet och orange 
linje är koncept två, FZG-test med extern hydraulik för att testa böjstyvhet. Att 
undersökningsgruppen valde att koncept två skulle involverade två testriggar berodde 
på att gruppen vid det tillfället trodde det skulle bli svårt att involvera alla typer av 
tester i en och samma testrigg. Den röda linjen är koncept tre men den ansågs gruppen 
inte vara lika lovande som de andra två koncept och med tanke på gruppens tidsåtgång 
så fanns det inte tid att arbeta vidare med denna. 

Konceptskissning 

Undersökningsgruppen har skissat koncept ett och två och dessa finns i bilaga 10. Vid 
en snabb överskådning av de båda koncepten kan få skillnader mellan de två 
koncepten urskiljas. På bild 1 av de båda koncepten syns en motor längst ut till vänster 
och två väggar, där den vänstra väggen har ett vertikalt spår där pinjongen som ska 
driva växeln ska få plats. Det som skiljer de första bilderna på de två koncepten är 
infästningsmetoden för planetväxeln. Koncept ett använder hål i ett cirkulärt mönster 
medan koncept två har spår i ett cirkulärt mönster.  

Andra bilden för de båda koncepten ska båda illustrera en testmetod för att testa 
böjstyvhet. I koncept ett är detta en del av en testrigg medan för koncept två så är det 
en extern testrigg. Båda bygger på att använda en hydraulkolv. I koncept ett pressar 
hydraulkolven en av infästningsväggarna för att utföra testet och i koncept två pressas 
hydraulkolven direkt på planetväxeln. 

Bild tre för koncepten är samma för båda och föreställer två planetväxlar som är 
sammankopplade med ett ihåligt rör mellan sig. Inuti den ihåliga axeln ska en mindre 
solid axel gå igenom. Längst ner till vänster är pinjongen som driver växeln.  
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4.1.4 Konstruktionsoptimering 

I detta steg av processen var målet att betygsätta och välja de koncept som uppfyllde 
produktobjektiven bäst bland de koncept som tagits fram i steg tre, utforskning av 
konstruktionen.  

Identifiering av alternativa konstruktionskoncept 

Undersökningsgruppen kom fram till tre olika koncept varav två som gruppen ansåg 
hade potential och som därmed borde utvecklas vidare. Dessa två koncept kan läsas i 
Tabell 9. 

Tabell 9. Identifierade konstruktionskoncept 

FZG-test med hydraulik för att testa 
böjstyvhet 

Koncept 1 

FZG-test med extern hydraulik för att 
testa böjstyvhet 

Koncept 2 

Attributidentifiering 

För att kunna jämföra de olika koncepten var det tvunget att ta fram attribut för 
testriggen. Attributen skulle vara av hög betydelse för produkten och dess användare. 
Därför hämtades attributen efter att ha gått tillbaka till steg ett och analyserat 
användarsituationerna. Samtliga attribut som gruppen ansåg hade hög betydelse för 
produkten är listade i en tabell tillsammans med ett kort attributnamn. Tabellen finns 
att läsa i bilaga 7. 

Undersökning av alternativen 

När attributen hade identifierats skulle koncepten vägas mot varandra med avseende 
attributen. För att kunna väga koncepten var det tvunget att ett av koncepten blev 
referenskoncept. Undersökningsgruppen valde att koncept ett skulle bli 
referenskoncept. I bilaga 7 listas jämförelserna mellan de olika koncepten. 

Undersökningsgruppen ansåg att de båda koncepten var likvärdiga bland majoriteten 
av attributen. Det enda attributet som gruppen ansåg skilja koncepten var 
användarvänligheten. Motiveringen till att koncept två var sämre än koncept ett var att 
gruppen ansåg att en separat testrigg för att testa böjstyvhet inte var användarvänligt 
nog i jämförelse med en testrigg där detta är inkluderat.  

Betygsättning av alternativen för varje attribut 

Efter att ha jämfört och vägt koncepten skulle de nu betygsättas med en finare skala. 
Betygsskalan kan läsas i bilaga 7. Betygsättningen genomförs för att kunna skilja på 
eventuellt två eller fler koncept som liknar varandra så pass mycket att det är svårt att 
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avgöra vilket som är bäst. I detta fall var det svårt att avgöra och därför högst 
nödvändigt att betygssätta koncepten. 

Denna betygsättning har utförts utifrån samma attribut som tidigare. Precis som vid 
jämförelsen mellan koncepten så är det bara användarvänligheten som skiljer 
koncepten åt. Betygsättningen kan hittas i bilaga 7. Undersökningsgruppen ansåg 
fortfarande att koncepten var likvärdiga med avseende på attributen egenskaper, 
pålitlig och resultat. Däremot kunde gruppen genom denna betygsättning slå fast att en 
separat testrigg för att testa böjstyvhet är ett sämre koncept än referenskonceptet. 
Detta för att undersökningsgruppen ansåg att det blev omständligt att ha två separata 
testriggar att flytta planetväxeln mellan dem. Därmed också mindre användarvänlig. 

Attributviktning och betygsättning/rankning av alternativen 

Resultatet av den viktning som utfördes för de olika attributen kan läsas i bilaga 7. 
Undersökningsgruppen ansåg att attributet ”Egenskaper” var av högst vikt, vilket 
resulterade i en andel på 40 %. Detta eftersom attributet ”Egenskaper” innebär att 
testriggen ska klara av att testa de eftersträvade egenskaperna, vilket ansågs vara ett av 
huvudmålen med testriggen. Attributet ”Resultat” som innebar att det skulle vara 
enkelt att läsa av mätresultaten ansågs vara längst ner på prioritetslistan och fick därför 
bara en andel på 10 %. Undersökningsgruppen resonerade att resultaten inte behöver 
vara lätta att läsa av så länge testriggen kan ge de resultatvärden som eftersträvas. 

Efter att konceptet hade rankats kunde ett koncept väljas ut för att vidareutvecklas. 
Detta koncept blev koncept 1 som hade högst poäng och blev därmed det vinnande 
konceptet. 

4.1.5 Sammanfattning och motivering av vägval 

Från de föregående stegen kom undersökningsgruppen fram till ett koncept som 
ansågs ha tillräckligt med potential för att arbetas vidare med. Detta blev koncept ett 
där alla de olika testerna kunde implementerades i en och samma testrigg. 

Enligt Jacksons (2010) teori om produktutvecklingsprocessen så ska fler steg 
appliceras innan utvecklingsprocessen kan anses färdig. Kommande steg i processen 
handlar om att identifiera delsystem och säkerställa att produkten uppfyller de behov 
som ställs på produkten. Dessa steg kommer att följas till viss del men det utan att 
följa teorins ramar. Med detta som grund ansåg undersökningsgruppen att de 
kommande stegen inte behövde presenteras i detta arbete. Anledning beror på att 
gruppens produkt inte är så stor och komplex att det skulle bli svårt att få en bra 
överblick över situationen utan att identifiera alla delsystem. Ytterligare en anledning 
till att undersökningsgruppen inte fortsätter produktutvecklingsprocessen enligt teorin 
är att de flesta delsystemen som ska appliceras i testriggen är standardkomponenter. 
Dessa komponenter kommer därför inte att modifieras och behöver inte utvecklas 
vidare. 
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4.2 Testriggsattribut 

Här presenteras de metodval som undersökningsgruppen gjorde för att testa de olika 
egenskaperna som testriggen ska klara av att testa. 

4.2.1 Böjstyvhet 

Att testa böjstyvhet var till en början lite svävande med vad som avsågs att testas och 
även hur det skulle testas. Efter samtal med företaget där det frågades specifikt efter 
vad som menades framgick det att företaget vill testa hur tåliga växlarna är för 
pålastning i normalriktningen mot utgående axel, så som visas i Figur 24. 

 

 

Figur 24. Böjstyvhet i en planetväxel 

Egenskapen är av stor betydelse då robotarmar kan monteras ovanpå som utgör ett 
stort moment vid till exempel lyft och förflyttning.  

I riggen löstes problemet med att använda en hydraulkolv som utgör kraften för att 
uppbåda tillräckligt moment. Kraften mäts med en lastcell monterad under 
hydraulkolven. Förflyttningen mäts sedan med potentiometer på antingen en eller två 
ställen på växeln. Hydraulkolv och lastcell kan ses i bilaga 15. 

Ett problem som skulle kunna uppstå är mätfel då testriggen böjs efter det moment 
som läggs över växel och rigg. Antagandet att konstruera testriggen som är helt styv 
enhet ansågs mycket orimligt då detta hade lett till en mycket stor och tung rigg. 

Lösningen blev att låta riggen ge vika under tiden kraften appliceras och sedan mäta 
från början av växeln till slutet av densamma, som visas i Figur 25. När mätdonet 
följer med riggens utböjning så elimineras detta mätfel och enbart växelns förflyttning 
mäts. Observera att den flyttbara väggen måste lösgöras från rälsen för att testet ska 
kunna utföras samt att hydraulvagnen måste vara fastspänd. Fastsättning av 
hydraulvagnen görs med en tving i ett gängat hål som är gjort i plattan för vagnen.  
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Figur 25. Testrigg som mäter böjstyvhet 

Här rekommenderas en potentiometer som mätdon av märket VARIOHM. Modell 
VLP med minsta möjliga slaglängd för att få så hög upplösning som möjligt, 
rekommenderas, se bilaga 14. (Givare och sensorer är valda med hänsyn till de krav 
som ställdes upp i kapitel 4.1.2 Testrigg). Valet stod mellan potentiometer eller 
vinkelgivare för att få ett mått på förflyttningen. Vinkelgivare har dock inte tillräcklig 
upplösning för uppgiften. Potentiometrar har teoretiskt sett oändlig upplösning och 
det blir bättre ju mindre den mätta sträckan är.  

För att beräkna ett värde på momentet krävs först en vinkel för utböjningen som görs 
under testet. Vinkeln som skapas vid utböjningen kan beräknas enligt grundläggande 
trigonometri som härleds ur Figur 26.  

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝐴 𝐵)⁄  

 

 

 

Figur 26. Vinkelberäkning 
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Böjstyvhet över en växel kan beräknas enligt ekvation 2. Kraften appliceras som i 
Figur 27. 

 

Figur 27. Böjstyvhet över växel 

Observera att ett antagande har gjorts angående riggens underliggande balkar. Balkarna 
är tänkta att bultas fast där testriggen monteras. Antagandet medför att ingen 
utböjning förutsätts i balkarna och av denna anledning utförs ingen vidare 
dimensionering. 

4.2.2 Vridstyvhet 

Hur mycket vridmoment det krävs för att det till exempel ska ske en förvridning på en 
bågminut från ingående till utgående axel är en viktig faktor beroende på den precision 
som krävs och den effekt som växeln ska utsättas för.  

Riggen är utrustad med en vinkelgivare monterad på ingående axel, enligt Figur 28.  

 

Figur 28. Ingående axel 

En digital pulsgivare, modell Sendix 5873 (bilaga 13) med 17 bitars upplösning per 
varv (2^17 = 131 072) anses tillräcklig för att mäta väl under en bågminuts förflyttning 
(givare och sensorer är valda med hänsyn till de krav som ställdes upp i kapitel 4.1.2 
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Testrigg). Detta på grund av att en bågminut är 1/60 grad, vilket medför att antalet 
bågminuter på ett varv är 360 · 60 = 21 600 arc.min/varv.  

Den ingående axeln är också utrustad med en vridmomentsensor som fyller funktioner 
i flera tester. En lämplig modell tillhandahåller Kistler (2016), som kallas 4550A (se 
bilaga 18). 

Testet utförs med två växlar där växeln som ska testas är kopplad i serie med den 
första. På så sätt bygger den första växeln upp tillräckligt moment för att testa 
vridstyvheten i testväxeln. Motorns kapacitet utnyttjas också bättre då den kan jobba 
på högre varvtal.  

En tredje vägg kan tillföras riggen för att hålla testväxeln på plats. Denna vägg måste 
vara utformad så att den tillåter den ihåliga axeln att passera igenom för infästning i 
testväxelns planetbärare. Figur 29 visar hur detta skulle kunna se ut. 

 
 

Figur 29. Schematisk bild av vridstyvhetstest 

4.2.3 Verkningsgrad 

Verkningsgrad är en egenskap som blir allt viktigare och uppvisande av en hög 
verkningsgrad är en konkurrensfördel då förlusterna i växlar blir mindre samt att 
slitaget minskar. 

För test av verkningsgrad används uppställning av back-to-back systemet som visas i 
Figur 30. Den utgående axeln som går mellan de båda planetväxlarnas sista ringhjul 
(utmärkt i Figur 33) är utrustad med en vridmomentsensor likt ingående axel från 
motorn.  

Passande vridmomentsensor kan tillhandahållas av till exempel Datum Electronics 
(2016) (se bilaga 17) som placeras mellan eller runt de båda utgående axlarna (givare 
och sensorer är valda med hänsyn till de krav som ställdes upp i kapitel 4.1.2 Testrigg). 
Kravet för att nyttja systemet är att vridmomentsensorn tillåter att en annan axel 
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passerar igenom. Av denna anledning kan det vara lämpligt att utnyttja en sensor för 
marina applikationer där man ofta mäter momentet på propelleraxeln.  

Tillsammans med varvtalet som pulsgivaren signalerar ges ingående och utgående 
effekt från de olika sensorerna enligt ekvation 3, 4 och 5. 

På så sätt erhålls den totala verkningsgraden över växelparet. Verkningsgraden för den 
testade växeln fås genom att dra roten ur den totala verkningsgraden, se ekvation 6.  

 

 

 Figur 30. Verkningsgradtest  

Back-to-back 

I det framtagna konceptet skulle livslängd- och verkningsgradstest utföras med hjälp 
av ett back-to-back system. Som de tidiga idéskisserna visade så var systemet tänkt att 
byggas likt ett vanligt system med två solida axlar där de ligger bredvid varandra. Det 
var klart från början att systemet skulle medföra vissa tekniska problem.  

Ett uppenbart problem med konstruktionen var att axeln som ska återföra effekten 
skulle behöva kopplas till pinjongen som driver planetväxeln. Det skapar problem på 
grund av att det första ringhjulet täcker pinjongen vilket gör att en axel inte kan gå 
igenom den, som kan ses i Figur 31.  

Vridmomentsensorer 

Pulsgivare 
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Figur 31. Planetväxel med pinjong och extra kugghjul 

 

Problemet skulle kunna lösas med extra kugghjul utanför ringhjulet, men det medför 
extra komplexitet och även extra förluster som ger mätfel i testerna som ska utföras. 
På grund av dessa anledningar söktes en bättre lösning.  

Svaret fanns i en artikel från Journal of Mechanics (A. Hammami, et al, 2015). 
Hammami presenterade en testrigg som sammankopplar två planetväxlar genom att 
förbinda solhjulen med en rak, solid axel. Sedan kopplades planetbärarna ihop. På så 
sätt skapas en sluten krets som cirkulerar effekten. Den schematiska funktionen av ett 
sådant system visas i Figur 32. 

 

Figur 32. Back-to-back system för planetväxlar (A. Hammami, et al, 2015) 

I systemet som utvecklades inkorporerades ett liknande system. Detta tillsammans 
med en ingående axel som kan förskjutas beroende på om växeln ska drivas i 
solkuggen eller planetbäraren och dimensioner på växeln, ger en hög grad av 
anpassningsbarhet.  

4.2.4 Livslängd 

Vid livslängdstest i riggen används back-to-back systemet som kan ses i Figur 33. 
Innan testet körs induceras ett moment i växlarna för att simulera belastning. Det görs 
med hjälp av dem två utgående axlarna som förvrids mot varandra.  
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Efter detta körs testet det antalet timmar som önskas uppnå. 

 

Figur 33. Rigguppställning av back-to-back system 

4.2.5 Lost motion 

Lost motion definieras av kunden, SwePart Transmission AB, som en procent på det 
maximala momentet. Testet körs i samma uppställning som för vridstyvhetstestet. 
Momentet mäts strax efter remhjulet på växelns ingående axel. Pulsgivaren anger 
positionen för axeln. Figur 42 i kapitel 5 visar axelns konstruktion som utnyttjas i det 
här fallet. 

De två värdena plottas mot varandra. Pulsgivarens signal bör halveras då den mäter 
över två växellådor.  

4.2.6 Vridglapp 

Visst glapp mellan kuggarna förekommer alltid. Det glapp som finns i systemet är 
relativt lätt att testa. Testet utförs med fördel i samma uppställning som 
vridstyvhetstestet. Testet utförs genom att köra motorn precis till den punkt där 
vridmomentsensorerna börjar ge utslag. Här noteras positionen på pulsgivaren. Vid 
den punkten backas motorn till det att andra ändpunkten nås. Här noteras också 
positionen på pulsgivaren. Differensen mellan positionerna är vridglappet. 

4.2.7 Hysteres 

Testet för hysteres kan genomföras genom att låsa fast utgående axel på växeln (likt 
testet för vridstyvhet). 

PLC mottagaren bör plotta vridmomentsignalen mot pulsgivarens vinkelsignal. 
Pulsgivarens signal bör halveras då den mäter över två växellådor.  

Planetväxlar 

Ihålig axel 

Drivenhet 
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Motorn ger effekt in och den första växellådan växlar upp momentet som krävs. Kör 
till punkten tills det att momentgivaren på ingående axel för testväxeln anger att fullt 
moment är uppnått. Backa sedan till samma moment är uppnått. Återigen till maximalt 
positivt moment. Kurvan är då fullbordad.  

Kurvan anger när momentet är noll och vilken vridningsvinkel som axeln då har 
gentemot startpositionen.  

4.3 Dimensionering 

Här presenteras de dimensioneringar som har krävts för att säkerställa full funktionalitet 
hos den slutgiltiga produkten.  

4.3.1 Elmotor 

Axlarna kommer att arbeta under flera olika driftförhållanden. Flera olika växlar med 
olika moment och effekter ska kunna överföras. Därför kommer dimensioneringen 
utgå från de värsta tänkbara fallen. Dimensioneringen kommer också utgå från testen 
som använder sig av back-to-back testet för att de högsta varvtalen kommer vara här.  

Givet av företaget är att en av växlarna maximalt ska ge 14 500 Nm ut. Värsta 
scenariot för motorn uppstår då växeln har en lägre utväxling och effekt måste 
uppbådas för detta.  

Lägsta utväxling i någon av växlarna anges av företaget till 100:1. Detta medför att 
momentet motorn måste ge ges av ekvation 21. Antagandet görs att ingen förlust görs 
i överförandet av energin: 

Ekvation 21 (med antagandet att ingen förlust sker i transmissionen, η=1) tillsammans 
med ekvation 1 ger: 

Ekv. 1 
𝑖 =

𝑛1

𝑛2
=

 𝛚1

 𝛚2

 

Ekv. 21 
ω2 ·  T2 =  ω1 ·  T1 ·  η    ↔     

 𝛚1

 𝛚2

=
T2 · η

T1
 

 
→ 𝑖 =

T2 · η

T1
 

 
→  T1 =

T2 · η

𝑖
=  

14500 · 1

100
= 145 [Nm] 

Det högsta varvtalet ingående axel till växeln ska göra uppstår vid växelns högsta 
utgående varvtal och högsta möjliga utväxling. Högsta varvtal är 30 RPM och högsta 
utväxling 180:1. Vilket medför att det högsta varvtalet som den ingående axeln ska 
kunna ge ut är: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega
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Ekv. 1 
  

nin = nut · 𝑖 = 30 · 180 = 5400 [rpm]  

Effekten ges genom en kombination av ekvation 4 och 5, effekten: 

Ekv. 4 och 5 
P = M · ω =

(145 · 5400 · π)

30
= 81 955,6 [W] 

Företaget har angett att växlarnas verkningsgrad ska vara så god som 95 %. Detta får 
antas vara den högsta verkningsgrad som växlarna kan uppnå under drift. 
Dimensionering kommer ske efter den lägsta verkningsgraden, vilket antas vara 90 %.  

Eftersom back-to-back systemet återför effekt så krävs enbart att motorn ersätter 

effektförlusterna. 𝜂1 och 𝜂2 är de båda växlarnas verkningsgrad. Ekvation 6 ger den 
totala verkningsgraden.  

Ekv. 6 𝜂𝑡𝑜𝑡 = 𝜂1 ·  𝜂2 = 0,9 · 0,9 = 0,81 

 𝜂𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 1 − 𝜂𝑡𝑜𝑡 = 1 − 0,81 = 0,19 

 → 𝑃𝑘𝑟ä𝑣𝑑 = 81995,6 · 0,19 =  15 579,16 [W] 

 

𝜂förlut är andelen effekt som går förlorad och Pkrävd den effekt som motorn måste 
ersätta.  

Här läggs en viss dimensioneringsfaktor, DF, in för att säkerställa att motorn räcker 
till. 

DF = 1,5 

P = 15 579,16 · 1,5 = 23 368,74 [W] 

Det krävs en motor på ungefär 23 kW. 

4.3.2 Axlar 

Det är totalt tre axlar som kan anses tillhöra riggens konstruktion. Axlarna är 
schematiskt utritade i Figur 34. 
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Figur 34 Axlarnas positioner 

Ingående axel 

För att bestämma axeldiameter krävs siffror om motorns effekt för att dimensionera 
efter maximala momentet som uppstår i axeln under drift. Även nedböjning som sker 
på grund av remmarnas dragande effekt på axeln måste tas med i beräkningen. 

Beräkningarna för ingående axel kan ses i bilaga 11. Axelns diameter beräknades till 35 
millimeter.  

Genomgående axel 

Då denna axel innebär ett ingrepp i växlarna, så överlåts konstruktion av denna axel till 
företaget.   

Ihålig axel 

Svetsfog 

Då axeln som förbinder de två utgående axlarna med varandra är ihålig så kommer 
delar av axeln att behöva svetsas, vilket anses vara den svaga punkten att dimensionera 
efter. Placering av svetsen visas i Figur 35.  

Då undersökningsgruppen vid dimensioneringens tidpunkt inte vet vilket svetsmaterial 
som finns tillgängligt på plats så kommer undersökningsgruppen utgå från ESAB:s 
katalog över svetselektroder. Det som ska användas som axelmaterial är ett så kallat 
KCKR – rör av låglegerat stål, S355J2H (se bilaga 16).  

För ändamålet väljs en svetselektrod passande för ett låglegerat stål (ESAB, 2016). 
Svetselektrod OK 73.15 med en sträckgräns på 460 MPa valdes. Vilket överstiger 
grundmaterialets styrka. Så vid beräkning utgås från det svagare materialet. För 
beräkning av svets se bilaga 11. 
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Figur 35. KCKR rör svetsas ihop med fläns 

Svetsens höjd bestämdes till 5,5 millimeter.  

 

Flänsförband – bultar 

De två axeldelarna som innefattas i den ihåliga axeln förbinds med bultar i flänsar. För 
beräkning av bultar se bilaga 11.  Lämplig bult fastställdes till M10.  

4.3.3 Remdrift 

Här kommer det antas att motorn som kommer användas är en elmotor som roterar 
med 3000 RPM. Det fungerar givetvis även att använda en hydraulmotor om så önskas 
som roterar ungefär med samma hastighet.  

Som nämnt är det högsta varvtalet på ingående axel 5400 RPM. Detta ger en utväxling 
på: 

Ekv. 1 
𝑖 =  

𝑛1

𝑛2
=

3000

5400
= 0,555 

 

Tillsammans med ovanstående utväxling behövdes ytterligare data innan 
undersökningsgruppen kunde välja remdrift med passande remskivor. Valet av 
remdrift föll på kamrem. Detta för att gruppen ansåg att denna typ av transmission 
bäst överförde kraften från motorn till växeln tillsammans med en hög noggrannhet.  

Därefter skulle passande remskivor väljas. Detta gjordes genom SKF:s online katalog 
(SKF, 2016). Motoraxelns diameter var sedan tidigare bestämd av motortillverkaren 
och var 48 millimeter i diameter. Diametern på remskivan som skulle sitta på 
motoraxeln antogs till 180 millimeter då undersökningsgruppen önskade ha så många 
tänder som möjligt i ingrepp utan att ha en allt för stor remskiva. För att fortfarande 
kunna behålla samma utväxling behövde remskivan på axeln ha en diameter på 100 
millimeter.  

Axeldiametern beräknades till 35 millimeter. Från dessa värden kunde gruppen välja ut 
två remskivor. Remskivan för motoraxeln har benämningen PHP 72-8M-20RSB och 
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har en pitch diameter på 183,35 millimeter och kan sitta på en axel där diametern 
varierar mellan 15-54 millimeter. Med den innerdiametern fanns det även plats för en 
bussning. Remskivan för ingående axeln har benämningen PHP 40-8M20TB och har 
en pitch diameter på 101,86 millimeter och kan sitta på en axel där diametern varierar 
mellan 14-42 millimeter. 

Bussning för motoraxeln och den ingående axeln har benämningarna PHF E-1-7/8 
respektive PHF 8D-1-3/8. Dessa har innerdiametrar som passar axlarna och 
ytterdiametrar som gör det möjligt att passa in bussningarna med remskivorna. 

4.3.4 Vägg 

För att säkerställa att väggen inte böjer sig under trycket från hydraulkolven under 
böjstyvhetstestet antas väggen vara en pelare utsatt för knäckning.  

 

 

Figur 36. Vägg utsatt för knäckning 

Som Figur 36 visar anses väggen vara fast inspänd och fritt rörlig i det nedre läget. Det 
medför det tredje knäckningsfallet och β = 0,7. Väggens dimensioner är 560 · 10 
millimeter.  

EStål = 209 𝐺𝑃𝑎 

 

Ekv. 23 
Ix =

b · h3

12
=

560 · 103

12
= 46 666,67 
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Ekv. 22 
Fc =

𝜋2 · EI

(𝛽L)2
=

𝜋2 · 209 · 103 · 0,046667 · 106

(0,7 · 380)2
= 1 360 471,88 [N] 

 

Då den starkaste växeln i böjstyvhetstestet ska kunna utstå 15 000 Nm med en hävarm 
på 250 millimeter så blir kraften som väggen ska kunna utstå: 

Ekv. 7 
𝐹 =  

𝑀

𝑆𝐻Ä𝑉
=  

15 000

0,25
= 60 000 [N] 

 

 

Säkerhetsfaktorn mot knäckning är i så fall 
Fc

F
= 22,7. Antagandet kan göras att ingen 

större utböjning kommer ske i böjstyvhetstestet då säkerhetsfaktorn är så stor.  

Då dimensioneringen sker med förbehållet att det är optimala förhållanden, så krävs 
någon slags infästning från hydraulkolven till väggen. Detta kan göras mycket simpelt 
och lämnas till företaget att konstruera. 

Axelpositioneringsenhet 

Väggen har en så kallad axelpositioneringsenhet som verkar som upplag för axeln. 
Enheten går på skenor inuti väggen och bär ett rullager samt tätning. Se Figur 37. 

 

Figur 37 Axelpositioneringsenhet 
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Rullager 

Sfäriska rullager användes som upplag för den ingående axeln. Lagret valdes från 
SKF:s hemsida (2016). Rullagret heter 22207 E. Se bilaga 19. 

Tätning 

För att hindra oljan från att tränga igenom kullagret valdes en tätning från Simrit 
(2016). Se bilaga 20. Tätningen sitter i axelpositioneringsenheten.  

4.3.5 Sammanfogning av maskinkomponenter 

Planetväxlarna är utrustade med olika stora pinjonger beroende på vilken dimension 
växeln har. För att möjliggöra användandet av olika pinjonger men samtidigt behålla 
samma ingående axel, behövs ett sätt att förbinda dessa två.  

Här ansågs ett bomförband lösa saken på ett bra sätt. En bult tillfogas för att förhindra 
rörelse i axialled. Konstruktionen är tänkt som i Figur 38. Anledningen till att 
bomförband valdes och inte krympförband till exempel, är för att bomförband 
vanligtvis ger den starkaste sammankopplingen.  

 

Figur 38 Axelnavförband 

Bomförbandet måste kunna överföra det maximala momentet, vilket är 145 Nm. En 
säkerhetsfaktor på 0,9 (ekvivalent med 1,111) används. Ett mindre värde på SF anses 
vara möjligt då vridmomentet som ska överföras egentligen är väl tilltaget.  

Då ett kortare förband föredras i det övrigt trånga utrymmet så kommer det räknas ut.  

Antal bommar = z = 12 

Axelns yttre kontaktdiameter = D= 40 mm 

Navets inre kontaktdiameter = d = 35 mm 
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Ekv. 25 Bomhöjd = h = 
D−d

2
= 

40−35

2
= 2,5 [mm] 

Ekv. 26 Medelradie = rm = 
D+d

4
=

40+35

4
= 18,75 [mm] 

Säkerhetsfaktor = SF = 0,9 

Lastfaktor = fw = 1 

Tillåtet yttryck = ptill = 10 [N/mm2] 

Ekv. 24 
𝑙 =

Mv

0,75 · z · h · rm · ptill · SF · fw
= 

    =
145

0,75·12·2,5·18,75·10·0,9·1
= 0,03818 ≈ 38,2 [mm] 

Bomförbandets längd fastställs till 40 millimeter.  

4.4 Kostnadskalkyl 

En summering av det material som krävs för att bygga testriggen finns samlade i bilaga 
22. Även kostnaderna för material är sammanställt i listan. Undersökningsgruppen 
önskade att ha så många standardkomponenter och färdiga produkter som möjligt för 
att underlätta konstruktionsarbetet och därför är mycket på listan inköpta produkter.  
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5. Resultat 

Här presenteras resultatet av arbetet, dvs. den färdiga testriggen med tillhörande ritningar 
samt en kostnadskalkyl för hela riggen. 

5.1 Testrigg 

Figur 39 visar riggen från sidan. Uppställningen visar för tillfället back-to-back 
systemet.  

 

Figur 39. Rigg sedd från sidan 

I Figur 40 visar riggen bakifrån. Det som syns i bilden är motor, balkar, kamremmen 
med tillhörande spännhjul och axelhuset. På bilden visas hur axelhuset kan placeras i 
vertikalled med hjälp av spåren som är monterade på väggen bakom (högra väggen). 
Axelhuset måste kunna förflyttas i vertikalled för att kunna passa olika växlars 
kuggingrepp. 

 

Figur 40. Rigg sedd bakifrån  
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Figur 41 visar riggen ovanifrån. I bilden syns tydligt positionen av remhjulen och 
spännhjul. Den vänstra väggen på testriggen har möjligheten att flytta sig längst med 
balkarna där rälsen, linjärdon (se bilaga 12), är monterade. På samma sätt kan 
hydralpaketet förflyttas och ska vid böjstyvhetstestet placeras precis under den vänstra 
väggen. Den högra väggen har ingen möjlighet att röra sig. 

 

Figur 41. Rigg sedd ovanifrån 

 

Figur 42 visar ingående axel med pinjong, tätning, rullager, vridmomentsensor, remhjul 
och pulsgivare. 

Figur 42. Axeluppställning 

 

Rullager 

Rullager 
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Ingående axel hålls uppe av ett rullager som sitter placerad i en flyttbar enhet, 
benämnd ”Take up unit” i Figur 43, i väggen. Enheten rör sig på skenor i väggen. 
Axelhuset som sitter monterat på väggen rör sig också på skenor som svetsats fast på 
väggen. Se Figur 43.  

 

Figur 43. ”Take up unit” innehållande rullager 

 

Figur 44 visar hur hydraulpaketet är sammansatt. Precis som tidigare nämnts så ska 
detta placeras under den vänstra väggen, som visas i Figur 41. 
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Figur 44. Hydraulpaket 

5.2 Illustrativa ritningar 

Samtliga ritningar som undersökningsgruppen har ritat finns i bilaga 21. Bland dessa 
ritningar finns inte alla detaljer från testriggen och detta beror på att alla delar inte har 
konstruerats av undersökningsgruppen. Många delar, såsom räls, linjärdon och balkar 
för att nämna några är komponenter som köpts in i färdiga exemplar och som 
appliceras på testriggen utan att modifieras. Delar som köpts in går att läsa nedan 
under rubriken kostnadskalkyl. 

5.3 Kostnadskalkyl 

Här presenteras de produkter och komponenter som undersökningsgruppen har valt 
att köpa in till testriggen. Detta tillsammans med kostnaden för komponenterna finns 
att läsa i bilaga 22.  

Kostnadskalkyl 1 är en variant på testriggen som kostar strax över 100 000 kronor 
utan att ha räknat med eventuella tillverkningskostnader. Detta betyder att 
kostnadskalkylen är över den budget på 100 000 kronor som undersökningsgruppen 
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fick till sitt förfogande. Anledningen till detta beror mestadels på att en 
vridmomentsensor som kostar 40 000 kronor har valts ut. 

Kostnadskalkyl 2 är en variant på testriggen som kostar cirka 75 000 kronor. Det som 
skiljer de båda kostnadskalkylerna åt är att vridmomentsensor som kostade 40 000 
kronor har bytts ut mot en mindre variant som kostar 10 000 kronor. Även denna 
kostnadskalkyl är beräknad utan eventuella kringkostnader som tillverkning. Däremot 
anser undersökningsgruppen att dessa kostnader inte kommer få kostnadsförslaget att 
överstiga 100 000 kronor. 
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet.  

6.1 Produktutvecklingsprocessen 

I detta projekt har undersökningsgruppen följt en tydlig produktutvecklingsprocess 
enligt ”Getting Design Right - A System Approach” (Jackson, 2010). Däremot har denna 
process inte applicerats fullt ut och inte heller har alla steg i processen applicerats 
enligt Jacksons teori. Det finns flertalet anledningar till detta. 

Den främsta anledningen till att inte alla stegen applicerades är att 
undersökningsgruppen hade nått en punkt i produktutvecklingsprocessen där ingen 
mer guidning eller vägledning behövdes för att nå en funktionell produkt. Även om 
inte undersökningsgruppen fortsatte att följa Jacksons teori så har de efterföljande 
stegen applicerats omedvetet. Exempel på detta är att gruppen har identifierat 
testriggens delsystem och vilka risker som kom med dess utformning. 

Några av de steg som har applicerats är modifierade med att vissa delsteg inte har 
applicerats. Orsaken till modifieringarna grundar sig i att dessa steg inte förtydligar 
något i detta specifika fall och därmed inte tillför något. 

Undersökningsgruppen anser att utgången av arbetet inte hade blivit annorlunda om 
produktutvecklingsprocess inte hade applicerats. Denna tes bygger på att 
undersökningsgruppen arbetat på ett liknande sätt omedvetet. Undersökningsgruppen 
hade definierat problemet och produktkraven samt att gruppen hade vägt olika 
testriggskoncept mot varandra. I och med detta hade undersökningsgruppen troligen 
kommit fram till ett liknande resultat utan att applicera produktutvecklingsprocessen.  

6.2 Testriggsattribut 

Testriggens anpassningsbara utformning bör möjliggöra testning av alla de 
planetväxlar som företaget idag tillhandahåller. Tillverkning och testning av de olika 
momenten som är tänkt att utföras i riggen, behövs för att säkerställa tillförlitliga 
resultat. Även eventuell vidareutveckling kan vara nödvändig för fullgod funktion.  

6.2.1 Böjstyvhet 

Testet utförs med en eller ett par potentiometrar. Ytterligare noggrannhet kan fås 
genom att ta medelvärdet från dessa sensorer.  

Väggen böjer lite i den svaga riktningen men då säkerhetsfaktorn är så stor enligt 
beräkningarna anses detta ovidkommande. Det antas inte heller påverka mätningen av 
böjstyvhet då enbart kraften som appliceras på väggen mäts. Kraften är inte på något 
sätt beroende på väggens eventuella utböjning.  
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6.2.2 Vridstyvhet 

Ett uppenbart problem som riggens konstruktion kan föra med sig är att pulsgivaren 
är placerad i slutet av en axel som egentligen inte är tänkt att mätas. Viss förvridning 
kan uppstå över den ingående axeln när effekt överförs. En lösning på problemet kan 
vara att göra en annan axel som är dimensionerad så att ingen förvridning kan antas.  

Eventuellt kan pulsgivarens position diskuteras. Den optimala positionen hade varit på 
testväxelns pinjong istället för den växel som enbart används för att köra testet. Det 
hade dock ytterligare ökat komplexiteten. Vid användande av tillräckligt vridstyva axlar 
anses inget mätfel uppstå.  

6.2.3 Verkningsgrad  

Noggrannheten för ett verkningsgradstest är inte fullt så hög som för några av de 
andra testerna. Självfallet ska exakta och repetitiva resultat kunna uppnås. Om den 
rekommenderade vridmomentssensorn, Serie 420 (se bilaga 17), används så ses ingen 
anledning till varför detta inte skulle uppnås. Detta med antagandet att inget repetitivt 
räknefel ligger till grund för mätfel. 

6.2.4 Livslängd 

Såvida inget tekniskt fel föreligger så borde ett tillförlitligt och repetitivt resultat kunna 
produceras varje gång.  

6.2.5 Lost motion, vridglapp, hysteres 

Likheten mellan de olika testerna/attributen medför att de diskuteras tillsammans.  

Testerna bör utformas på så sätt att datorerna som styr testet automatiskt mäter när 
vissa värden uppnås. Detta för att exakta grafer och punkter ska uppnås och på så sätt 
utesluta mätfel.  

6.3 Dimensionering 

6.3.1 Elmotor 

Företaget uttryckte en önskan om att riggen skulle använda sig utav en elmotor. 
Användning av elmotor fungerar bra för testning av bland annat verkningsgrad och 
livslängd.  

Problemet uppstår när till exempel ett vridstyvhetstest ska utföras. Växelns utgående 
axel är då helt fast, något som med största sannolikhet orsakar höga strömmar i 
lindningarna på motorn. Detta leder till att motorn förstörs.  
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6.3.2 Axlar 

Ingående axel 

Axeln består utav två olika delar, vilket kan leda till problem då axeldelarna inte kan 
garanteras vara koaxiala. Detta kan leda till problem vid högre rotationshastigheter och 
en snabb utmattning av materialet. Dock avhjälper användandet av kuggrem det 
böjande momentet som verkar på axeln då en rem av detta slag inte kräver 
förspänning (Björklund, 2015).  

Ihålig axel 

Den ihåliga axelns diameter är så stor att den antas vara klart överdimensionerad för 
det vridande moment den ska överföra.  

Beroende på hur den genomgående axeln konstrueras av företaget för att passa växeln, 
kan det komma att behövas packningar mellan de olika axeldelarna.  

6.3.3 Remdrift 

Mer specifikt vilken och antalet remmar som riggen ska utformas med beror lite på 
vad som får plats på motorns axeltapp. Eftersom vidare information om motorn 
saknas lämnas detta till företaget att bestämma.  

Kuggrem kan visa sig vara för svag för att överföra den effekt som motorn kan utöva. 
Kedjor kan då vara ett alternativ. Dock så måste ansvarig personal verifiera att 
vinkelpositionen som överförs mellan motor och ingående axel inte utgör ett mätfel. 
Valet mellan kuggrem och kedja kan också vara en fråga om vilket test som utförs.  

6.3.4 Vägg 

De båda väggarna som används är utformade så att de ska kunna ackommodera alla de 
växlar som företaget idag tillhandahåller. Väggarna består utav två koncentriska cirklar 
med hål. Beroende på växelns storlek tillverkas lämpliga passflänsar. Färre hål har 
prioriterats för att inte försämra hållfastheten i väggen. Ytterligare hål ansågs inte 
heller förbättra funktionen av väggen nämnvärt.  

Axelpositioneringsenhet 

Enheten fyller funktion som upplag för den ingående axeln. Enheten fyller även en 
sekundär funktion. Skenan utgör i sig ytterligare en packning då tryckfall uppstår över 
skenan. Hur väl det tätar beror på antalet spalter och glappet mellan enheten och 
väggens skenor.   
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Tätningar 

Ett antal tätningar krävs för funktionen av riggen. Tätningar krävs mellan riggvägg och 
passfläns såväl som mellan passfläns och växel. Vanligt tätningsmaterial likt det som 
används mellan flänsar kan med fördel användas för detta. 

Tätningen mellan riggvägg och passfläns kan utgöra ett problem där axeln går in. Detta 
på grund av att det inte går att placera ett hål för en bult i axelpositioneringsenheten då 
hålets position beror på pinjongens och flänsens dimensioner.  Problemet kan 
avhjälpas med en styv plåt som sprider trycket från de andra bultarna och därmed 
bibehålls trycket även i den del där en eller ett par bultar saknas.  

Axelpositioneringsenheten utgör i sig en egen tätning som förklaras i delkapitlet 
”Axelpositioneringsenhet” under kapitel 6. 

6.3.5 Sammanfogning av maskinkomponenter 

Pinjong  

Pinjongens fastsättning kan vara antingen en greppassning eller en avigt gängad skruv. 
En greppassning kan vara att föredra för att säkerställa att inget glapp uppstår i 
överföringen mellan den ingående axeln och pinjongen och orsakar mätfel.  

6.4 Kostnadskalkyl 

Kalkylen är tänkt att ge en uppskattning på materialåtgången för riggen. Arbete för 
montering och eventuell vidareutveckling är inte på något sätt inräknat.  

Skillnaden mellan de båda kalkylerna är den stora vridmomentsensorn, som i kalkyl två 
har bytts ut till en mindre modell som också kostar mindre. Noggrannheten på 
mätningen minskar sannolikt samtidigt som en mer komplex lösning erfordras.  
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7. Diskussion 

Här diskuteras metodvalen och de resultat som erhållits samt även arbetets samhälleliga 
aspekter. 

Företag idag ansvarar inte enbart gentemot den betalande kunden utan även till det 
omgivande samhällets mål och normer. Saker som miljö och arbetsstandard står högt 
på listan över dem saker som bör prioriteras. Utvecklingen har lett till mer 
standardiserade arbetssätt och noggrann kontroll av avvikelser i produktionen. 

Som en konsekvens ställs idag allt högre krav på varje enskild komponents 
tillförlitlighet, precision och effektivitet. Detta på grund av ökad konkurrens mellan 
företag såväl som samhälleliga och miljömässiga mål. Kvalitetstester och säkerställande 
av effektiv produktion är en del av det här långsiktiga arbetet.  

Det här examensarbetet är en logisk följd av de ständigt ökande kraven i dagens 
samhälle. Vidare utveckling av maskinkomponenter, så väl som övriga vetenskapliga 
framsteg, är en del av lösningen för att möta morgondagens krav på miljömässigt och 
etiskt tänkande.  

Ständigt framåtsträvande utveckling involverar även konstanta förbättringar av 
planetväxlar. Mer tillförlitliga planetväxlar med högre precision innebär mindre 
kassation av tillverkade komponenter och i förlängningen även bättre miljö.  

7.1 Metoddiskussion 

För att kunna dimensionera testriggen för att klara de påfrestningar som den kan 
utsättas för behövdes pålitliga källor om dimensionering. Dessa källor består till stora 
delar av studielitteratur och formelsamlingar.  

En viktig källa för dimensioneringen har varit Juvinalls och Marsheks ”Fundamentals Of 
Machine Component Design” (Juvinall, 2011). I denna bok formuleras formler och 
beräkningsmetoder för att kunna dimensionera maskinkomponenter efter utmattning 
och spänningskoncentrationer. Flertalet andra skrifter som undersökningsgruppen 
studerat för att få en större insikt inom området kan styrka dessa formler och 
beräkningsmetoder. Detta betyder att reliabiliteten och validiteten för litteraturen är 
hög och således anser undersökningsgruppen att resultatet av dimensionering är 
detsamma. Eventuellt skulle undersökningsgruppen kunna upprepa 
dimensionsberäkningarna fler gånger, både manuellt och med teknikens hjälp i form 
av programmeringsprogram. Detta för att öka reliabiliteten och validiteten i resultatet 
änne mer men med tanke på tidsrestriktionen som fanns med arbetet har inte detta 
utförts. 

Precis som för studentlitteraturen ”Fundamentals Of Machine Component Design” (Juvinall, 
2011) arbetade undersökningsgruppen på samma sätt med de formelsamlingar som 
använts. Undersökningsgruppen hittade flertalet olika formelsamlingar och standarder 
som använder och styrker den formelsamling som undersökningsgruppen använt, 
”Formler och tabeller för mekanisk konstruktion” (Björk, 2013). För att öka reliabiliteten och 
validiteten ytterligare kunde undersökningsgruppen i denna situation göra precis som 
tidigare, men av samma tidsskäl har inte gruppen utfört detta för denna situation. 
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Konsekvenserna av att inte utföra upprepade beräkningar anses av 
undersökningsgruppen inte påverka resultatet negativt. Detta trots att det påverkar 
pålitligheten positivt med att utföra upprepade beräkningar. 

7.2 Resultatdiskussion 

För att återknyta till arbetets inledande frågeställning, så kan det generella svaret ges att 
det troligen är fullt möjligt att testa alla de tekniska aspekterna som önskas i en och 
samma rigg.  

För att uppnå tillförlitliga och värdefulla testresultat så måste varje vidare steg ställa sig 
frågorna:  

- Vad är det som ska testas? 

- Hur ska det testas och mätas?  

- Varför ska det mätas så? 

Att riggen möjliggör testning innebär inte automatiskt korrekt mätdata och detta bör 
tas i beaktande i tillverkningen och användandet av konstruktionen.  

Det finns vissa tekniska aspekter som bör diskuteras eller noteras.  

Vid testning av bland annat vridstyvhet enligt det förfarande som beskrivits i det här 
arbetet så kan valet av motor diskuteras. Att med elmotor inducera så stora moment 
utan rotation kan inte rekommenderas då väldigt höga strömmar i motorns lindningar 
kan orsaka kraftig nedsättning av motorns kapacitet och slutligen haveri.  

Användandet av hydraulmotor rekommenderas då eventuell effekt som går förlorad, 
direkt omvandlas till värme.  

Pulsgivarens position i förhållande till växelns som är tänkt att mätas bör ifrågasättas. 
Företaget önskar testar bland annat lost motion och vridstyvhet och alltså bör givaren 
placeras så nära växeln som möjligt. I det här fallet direkt innan eller efter pinjongen. 
Det fanns tankar på eventuella lösningar för att adressera det här problemet men det 
ansågs öka komplexiteten till den grad att frågan uppstod; hur bra mätresultat erhålls 
genom den nuvarande konstruktionen.  

Av samma anledningar leder det till slutsatsen att alla eventuella axlar utöver växelns 
egna, bör dimensioneras så att de inte antas utgöra något mätfel.  

Då den ingående axeln använder sig utav en vridmomentsensor som kommer med 
egna flänsar för inspänning i olika applikationer, bör vidare åtgärder tas för att 
säkerställa full funktion av axeln. I vanliga fall hade en flexibel koppling varit att 
rekommendera, men då så små vinkelförflyttningar ska mätas så utesluts detta 
alternativ. 

Koaxialitet och vinkelräthet mellan de olika axeldelarna måste garanteras. Ett sätt för 
att uppnå god linjäritet är att med hög precision tillverka en pigg eller kula i axelslutet 
som ansluter till en fördjupning i vridmomentsensorn och på så sätt få koaxialitet. 
Eventuellt måste axeln också balanseras innan användning i testriggen. 
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Kuggrem kan visa sig otillräcklig för att överföra så stora effekter som krävs i riggen. 
Kedjor kan då vara ett alternativ. Ansvarig personal för testningen måste dock verifiera 
att kedjorna inte inducerar mätfel i riggen. Eventuellt används kedjor för 
livslängdstester och kuggrem för känsliga tester så som lost motion och vridstyvhet.  

Slutligen, i arbetet presenteras i en testrigg som använder sig utav ett system för 
återföring av mekanisk energi, ett så kallat back-to-back system. Att föra in och sedan 
bromsa ut den ingående effekten hade inte varit försvarbart ur ett miljömässigt 
perspektiv.  

Den modulära designen och möjligheten till att utföra alla de olika testerna i en och 
samma testrigg medför även det flera fördelar. Arbetet kan utföras utan ytterligare, 
miljöpåfrestande, tillverkning av delar samtidigt som snabba omställningar från en 
storlek på växel till en annan kan göras.  
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8. Slutsatser 

Slutsatsen av arbetet är att det troligen är möjligt att bygga en testrigg för planetväxlar 
som på ett tillförlitligt och repetitivt sätt testar verkningsgrad, livslängd, lost motion, 
vridglapp, hysteres, böj- samt vridstyvhet.  

Nästa steg är att ta den teoretiskt fungerande testriggen utvecklad i det här arbetet och 
tillverka den.  

Rigorös testning av den färdiga riggen är en nödvändighet för att garantera 
mätresultaten. Viss vidareutveckling kan därmed bli en följd av testningen.  

Hur tillförlitliga och repetitiva resultat som kan uppnås beror på flera parametrar som 
ligger utanför det här arbetets kontroll. Hur fina delar verkstaden kan framställa och 
hur väl rekommendationerna från detta arbete efterlevs, är exempel på variabler som 
måste kontrolleras.   
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BILAGA 1 (Antal sidor: 1): Nomenklatur 

I detta avsnitt listas alla enheter med respektive benämning. Den vänstra kolumnen 
visar betäckningarna, i mittenkolumnen visas benämningarna och i den högra 
kolumnen listas enheterna i SI-enheter.  

 
i 

n 
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η 
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T 

Sn 
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Su 

Sy 

CL 

CG 

CS 

CT 

CR 

σ 

SF 

Kf 

D 
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F 

τ 

E 

I 

β 

θ 

Utväxling 

Varvtal 

Vinkelhastighet 

Verkningsgrad 

Effekt 

Böjmoment 

Vridmoment 

Utmattningsgräns 

Utmattningsfaktor 

Brottgräns 

Sträckgräns 

Lastfaktor 

Storhetsfaktor 

Ytfaktor 

Temperaturfaktor 

Reliabilitetsfaktor 

Normalspänning 

Säkerhetsfaktor 

Kälfaktor 

Diameter (Stor) 

Diameter (Liten) 

Kraft 

Skjuvspänning 

Elasticitetsmodul 

Yttröghetsmoment 

Knäckningsfaktor 

Vinkel 

- 

min-1 

s-1 

- 

W 

Nm 

Nm 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

- 
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- 

- 
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Pa 

- 

- 

m 

m 

N 

Pa 

Pa 

mm4 

- 
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BILAGA 2 (Antal sidor: 4): Diagram och tabeller för utmattning och 
spänningskoncentrationer 

Diagram för q, ett materials känslighet för små radier. 1 MPa = 6,895 ksi 
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Diagram för ytfaktorn Cs (Juvinall, 2011). 
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Tabell för utmattningsfaktorer (Juvinall, 2011).  
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Diagram för kälfaktor Kt (Juvinall, 2011). 
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BILAGA 3 (Antal sidor: 6): Beskrivning av användarsituationer 

Användarsituationer med prioritering 

Nummer Användarsituation Prioritet 

1 Operatör monterar testriggen M 

2 Operatör spänner in växeln i testriggen M 

3 Operatör kör testrigg H 

4 Testar verkningsgrad på växeln genom att köra 
testriggen 

H 

5 Operatör testar böjstyvhet hos växeln H 

6 Operatör övervakar testriggen M 

7 Operatör byter egenskap att testa H 

8 Operatör avlägsnar växel från testrigg M 

9 Operatör avläser mätutrustning H 

 

 

Användarsituation 1, Operatör monterar testrigg 

Användare Testrigg Växel 

Användare önskar 
använda testrigg 

  

Användare hämtar 
delar och moduler 

  

 Användare monterar 
testrigg 

 

 Testrigg monterad  

 Testrigg redo att 
användas 
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Användarsituation 2, Operatören spänner in växeln i testriggen 

Användare Testrigg Växel 

Användare önskar 
använda testrigg 

  

Användare tar fram 
infästningsanordning 

  

Användare tar fram 
infästningsanordning 

  

 Användare placerar 
växel i testrigg 

Växel placeras i 
testrigg 

 Användare spänner 
fast växel 

 

  Växel sitter fast i 
testrigg 

 Användare justerar 
växel i testrigg 

 

Användare verifierar 
rätt position på växel 

 Växel i rätt position 
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Användarsituation 3, Operatör kör testrigg 

Användare Testrigg Växel 

Användare försäkrar sig om att 
maskinen är fullt mekaniskt 
funktionsduglig 

  

Användare startar testrigg   

 Testrigg startas  

Användare verifierar att testriggen är 
fullt funktionsduglig 

  

Användare kör testrigg Testrigg används Växeln 
testas 

Användare stoppar testrigg Testrigg stannar Växel 
stannar 

Användare stänger ner testrigg Testrigg 
avstängd 

 

 

 

Användarsituation 4, Testar verkningsgrad på växeln genom att köra testriggen 

Användare Testrigg Växel 

Användare 
startar test 

  

 Testriggen börjar köra 
testcykel 

Växel ger effekt tillbaks till 
testrigg 

 Testcykel avslutas Växel ger ingen effekt 

 Resultat erhålles  

Användare 
stänger ner 
testrigg 

Testrigg stängs ner  
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Användarsituation 5, Operatör testar böjstyvhet hos växeln 

Användare Testrigg Växel 

Användare startar test   

 Testriggen förbereds 
för testet 

 

 Växel placeras i 
testrigg 

 

Användare monterar 
flänsar 

  

Användare placerar 
mätverktyg 

 Mätverktyg 
placeras på växel 

Användare verifierar att 
mätverktyg fungerar 
korrekt 

  

Användare kör testcykel   

 Testcykel börjar 
köras 

Växeln utsätts 
för böjmoment 

 Testcykel avslutas Böjmoment 
avtar 

 Resultat erhålles  

Användare stänger ner 
testrigg 

  

Användare tar bort 
mätverktyg 

 Mätverktyg 
borttages 
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Användarsituation 6, Operatör övervakar testrigg 

Användare Testrigg Växel 

Användare startar test   

 Testrigg startas Växel testas 

Användare övervakar 
testrigg 

Testrigg övervakas  

Användare avslutar 
test 

Testrigg stannar Växel slutar att 
testas 

 

 

Användarsituation 7, Operatör byter egenskaper att testa 

Användare Testrigg Växel 

Användare tar fram verktyg   

Användare demonterar 
mätutrustning 

  

 Delar 
demonterade 

 

Användare tar fram mätutrustning   

Användare monterar mätutrustning   

 Mätutrustning 
monterad 

 

Användare lägger tillbaka verktyg   
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Användarsituation 8, Operatör avlägsnar växel från testrigg 

Användare Testrigg Växel 

Användare önskar att 
demontera växel 

  

Användare tar fram 
verktyg 

  

Användare tar ut växel ur 
testrigg 

 Växel avlägsnad från 
testrigg 

Användare lägger tillbaka 
verktyg och tillbehör 

  

 

 

Användarsituation 9, Operatör avläser mätutrustning 

Användare Testrigg Växel 

Användare kör testcykel 
enligt föreskrift 

Testrigg visar mätvärden Växel testas 

Användare försöker läsa 
av mätklocka korrekt 

Mätklockans utslag 
varierar 

 

Resultat noteras   

Test avslutas Testrigg stängs ner  
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BILAGA 4 (Antal sidor: 2): Beskrivning av sekundära användarsituationer 

Sekundära användarsituationer 

Index Sekundära användarsituationer 

1 Monterar växeln felaktigt 

2 Klarar inte det önskade momentet 

3 Svår att bygga om för andra storlekar på växlar 

4 Går inte att sätta i växeln på ett korrekt sätt 

5 Svår att justera in motorns axel mot växelns kugg 

 

Sekundär användarsituation 1, Monterar växeln felaktigt 

Användare Testrigg Växel 

Felmonterar Ej parallella axlar  

  Växel roterar felaktigt 

  Växel går sönder 

 

 

Sekundär användarsituation 2, Klara inte det önskade momentet 

Användare Testrigg Växel 

Lastar växel med 
högt moment 

Konstruktionen kan inte 
hantera det höga momentet 

 

 Testrigg går sönder  
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Sekundär användarsituation 3, Svår att bygga om för andra storlekar på växlar 

Användare Testrigg Växel 

Vill bygga om 
testriggen för att testa 
en växel av annan 
storlek 

  

 Finns inte 
konfigureringsmöjligheter för 
att montera en växel av annan 
storlek 

Passar inte 

Test avbryts   

 

Sekundär användarsituation 4, Går inte att sätta in växeln på ett korrekt sätt 

Användare Testrigg Växel 

Vill placera växel i testriggen   

Försöker fästa växelns fläns i 
testriggen 

Fläns passar inte Fästs inte i 
testrigg 

Test avbryts   

 

 

Sekundär användarsituation 5, Svårt att justera in motorns axel mot växelns kugg 

Användare Testrigg Växel 

Justerar in 
motoraxel mot 
växel 

  

 Går inte ställa in exakt 
så kuggarna möts 
korrekt 

 

  Dålig drivning från 
testriggen 
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BILAGA 5 (Antal sidor: 2): Specifika krav 

Specifika krav 

 

Index Specifika krav Abstrakt 
funktionsnamn 

SK. 1 Testriggen ska klara montering av växeln Montering 

SK. 2 Testriggen ska klara demontering Demontering 

SK. 3 Testriggen ska klara högsta moment Moment 

SK. 4 Testriggen ska klara av att testa flera olika 
egenskaper 

Egenskaper 

SK. 5 Testriggen ska vara modulär Modulär 

SK. 6 Testriggen ska vara lätthanterlig Lätthanterlig 

SK. 7 Testriggen ska vara tillförlitlig Tillförlitlig 

SK. 8 Testriggen ska ge tillförlitliga resultat Resultat 
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Slutgiltiga specifika krav 

 

Index Specifika krav Abstrakt 
funktionsnamn  

SK. 1 Testriggen ska klara 
montering av växeln 

Montering 

SK. 2 Testriggen ska klara 
demontering 

Demontering 

SK. 3 Testriggen ska klara högsta 
moment 

Moment 

SK. 4 Testriggen ska klara av att 
testa flera olika egenskaper 

Egenskaper 

SK. 5 Testriggen ska vara modulär Modulär 

SK. 6 Testriggen ska vara 
lätthanterlig 

Lätthanterlig 

SK. 7 Testriggen ska vara tillförlitlig Tillförlitlig 

SK. 8 Testriggen ska ge tillförlitliga 
resultat 

Resultat 

SK. 9 Testriggen ska vara enkel att 
montera och använda 

Enkel 

SK. 10 Testriggen ska klara flera 
olika storlekar av växlar 

Storlek 
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BILAGA 6 (Antal sidor: 7): Omformulerade användarsituationer 

Omformulerad användarsituation 1, Operatör monterar testriggen 

Användare Testrigg Växel 

Användare 
önskar 
använda 
testrigg 

  

Användare 
hämtar 
delar och 
moduler 

  

 Testriggen ska kunna 
fästas i golvet 

 

 Infästningselement för 
växlar monteras på 
plats 

 

 Testverktyg ska kunna 
monteras på sin plats 

 

 Testrigg ska kunna 
fästa in motor korrekt 

 

 Kringutrustning ska 
kunna monteras på ett 
korrekt sätt 

 

 Testrigg monterad  

 Testrigg reda att 
användas 
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Omformulering användarsituation 2, Operatör spänner in växeln i testriggen 

Användare Testrigg Växel 

Användare önskar 
använda testrigg 

  

Användare tar fram 
infästningsanordning 

  

Användare tar fram 
verktyg 

  

 Användare placerar växel 
i testrigg 

Växel placeras i 
maskin 

 Växel lyfts på plats med 
talja 

 

 Växel placeras på 
infästningsbultar 

 

 Växel dras med 
förutbestämt moment i 
en viss ordning 

 

 Talja tas bort Växel sitter fast i 
maskin 

Användare verifierar 
rätt position på växel 

 Växel i rätt 
position 

 Testrigg redo att 
användas 

Växel redo att 
testas 
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Omformulering användarsituation 3, Operatör kör testrigg 

Användare Testrigg Växel 

Användare försäkrar sig 
om att testriggen är fullt 
mekaniskt 
funktionsduglig 

  

Användare startar 
testrigg 

  

 Motorn till testriggen 
startas 

 

 Testrigg startas  

Användare verifierar att 
testriggen är fullt 
funktionsduglig 

  

Användare kör testrigg Testrigg testar de 
önskade egenskaperna 
för växeln 

Växeln testas 

 Testresultat erhålles  

Användare stoppar 
testrigg 

Testrigg stannar Växel stannar 

Användare stänger ner 
testrigg 

Testrigg avstängd  
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Omformulering användarsituation 4, Testar verkningsgrad på växel genom att köra testriggen 

Användare Testrigg Växel 

Användare 
startar test 

  

 Testriggen börjar köra testcykel Växel ger effekt 
tillbaka till testrigg 

 Varvtal ska kunna öka med en 
viss acceleration 

 

 Testrigg ska kunna bli varm utan 
fel och påverkningar av 
mekanismen 

Växel blir varm 

 Mätpunkter ska kunna tas ut med 
stor noggrannhet 

 

 Testcykel ska kunna stängas ner 
på ett snabbt och säkert sätt 

Växeln ger ingen 
effekt 

 Resultat ska kunna avläsas lätt  

 Testrigg svalnar Växel svalnar 

Användare 
stänger ner 
testrigg 

Testrigg stängs ner  
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Omformulering användarsituation 5, Operatör testar böjstyvhet hos växeln 

Användare Testrigg Växel 

Användare 
startar test 

  

 Testriggen förbereds för testet  

 Växel placeras i testrigg  

Användare 
monterar 
flänsar 

Passflänsar ska vara enkla att 
montera 

 

Användare 
placerar 
mätverktyg 

Mätutrustning ska vara enkel 
att placera och ställa in 

Mätverktyg 
placeras på växel 

Användare 
verifierar att 
mätverktyg 
fungerar 
korrekt 

  

Användare kör 
testcykel 

  

 Hydraulik ska klara av att 
påföra kraft 

Växeln utsätts 
för böjmoment 

 Tillräcklig kraft ska kunna 
appliceras för att verifierar 
växeln 

 

 Testcykel avslutas Böjmoment 
avtar 

 Resultat erhålles  

Användare 
stänger ner 
testrigg 

  

Användare tar 
bort 
mätverktyg 

 Mätverktyg 
borttages 
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Omformulering användarsituation 6, Operatör övervakar testriggen 

Användare Testrigg Växel 

Användare 
startar test 

  

 Testrigg startas Växel testas 

Användare 
övervakar 
testrigg 

Testrigg ger testvärden som 
indikerar om testet går i rätt 
riktning 

 

Användare 
avslutar test 

Testrigg stannar Växel slutas att 
testas 

 

 

Omformulering användarsituation 7, Operatör byter egenskap att testa 

Användare Testrigg Växel 

Användare tar fram 
verktyg 

  

Användare 
demonterar 
mätutrustning 

  

 Mätutrustning ska kunna 
tas bort lätt utan att skada 
utrustningen 

 

Användare tar fram 
mätutrustning 

  

Användare 
monterar 
mätutrustning 

  

 Mätutrustning ska kunna 
monteras lätt utan att 
skada utrustningen 

 

Användare lägger 
tillbaka verktyg 
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Omformulering användarsituation 8, Operatör avlägsnar växel från testrigg 

Användare Testrigg Växel 

Användare önskar att 
demontera växel 

  

Användare tar fram 
verktyg 

  

Användare tar ut växel ut 
testrigg 

 Växel avlägsnad från 
testrigg 

Användare lägger tillbaka 
verktyg och tillbehör 

  

 

 

Omformulering användarsituation 9, Operatör avläser mätutrustning 

Användare Testrigg Växel 

Användare 
kör 
testcykel 
enligt 
föreskrift 

Testrigg visar mätvärden Växel testas 

Användare 
försöker 
läsa av 
mätklocka 
korrekt 

Mätanordningar ska vara lätta att 
läsa av med tillräcklig noggrannhet 

 

 Användarmanual ska tydligt visa 
hur och när mätvärden ska 
inhämtas 

 

Resultat 
noteras 

  

Test 
avslutas 

Testrigg stängs ner  
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BILAGA 7 (Antal sidor: 2): Jämförelse, betygsättning och rankning av 
koncept 

Identifiera attribut 

Attribut Attributnamn 

Testriggen testar eftersträvade egenskaper Egenskaper 

Testerna garanterar pålitliga resultat Pålitlig 

Testriggen ska vara användarvänlig Användarvänlig 

Användare ska enkelt kunna erhålla 
mätresultat 

Resultat 

 

Jämförelse mellan koncept 

Attributnamn Koncept 1 
(Referenskoncept) 

Koncept 2 

Egenskaper 0 0 

Pålitlig 0 0 

Användarvänlig 0 - 

Resultat 0 0 

Totalt 0 -1 

Rank 1 2 

 

Betygskriterier för betygsättning 

Betyg Betygskriterier 

1 Mycket sämre än referenskonceptet 

2 Sämre än referenskonceptet 

3 Samma som referenskonceptet 

4 Bättre än referenskonceptet 

5 Mycket bättre än referenskonceptet 
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Betygsättning av koncepten 

Attributnamn Koncept 1 
(Referenskoncept) 

Koncept 2 

Egenskaper 3 3 

Pålitlig 3 3 

Användarvänlig 3 1 

Resultat 3 3 

Totalt 12 10 

Rank 1 2 

 

Ranka koncepten 

Attributnamn Viktning 
av attribut 

 Koncept 1 
(Referenskoncept) 

 Koncept 2 

  Rank Viktningspoäng Rank Viktningspoäng 

Egenskaper 0,4 3 1,2 3 1,2 

Pålitlig 0,3 3 0,9 3 0,9 

Användarvänlig 0,2 3 0,6 1 0,2 

Resultat 0,1 3 0,3 3 0,3 

Totalt 1  3  2,6 

Rank   1  2 

Utveckla   Ja  Nej 
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BILAGA 8 (Antal sidor: 2): Brainstorming och organisera koncept 

 

Hur ska testriggen 
drivas? 

Hur testas böjstyvhet? Hur mäts 
böjstyvhet? 

- Elmotor 

- Mänsklig kraft 

- Förbrännings-
motorer 

- Hydraulik 

 

- Hydraulik 

- Hävarm 

- Hydraulik (separat 
testrigg) 

 

- Mätklocka 

- Sträckgivare 

 

Hur mäts 
vridstyvhet? 

Hur testas 
vridstyvhet? 

Hur testas lost motion? 

- Mätklocka 

- Mät vridande 
moment 
elektriskt 

- Testning mot 
mekanisk 
broms 

 

- Fixera utgående 
axel, moment på 
ingående 

- Hävarm på in-och 
utgående axlar 
med 
motarbetande 
moment 

 

- Lägg på en låg andel 
av momentet (ca 
2%) och mät 
vridning 

 

Hur mäts lost 
motion? 

Hur testas 
verkningsgrad? 

Hur mäts livslängd? 

- Se ”Hur 
testas lost 
motion 

 

- FZG-test 

- Generator i ena 
axeln 

 

- Förspänna ett moment 
och kör testrigg i 
önskade antal timmar 

 

Hur testas 
livslängd? 

Hur presenteras 
resultat? 

Hur mäts backlash? 

- Back-to-back 

 

- Beroende på 
mätmetoder 

 

- Elektroniskt. 
Utgångspunkt till 
vridmoment, tillbaks 
till nytt vridmoment. 
Dela på två 
(utgångspunkt 
funnen) 



2(2) 

 

 

Hur ska växlarna 
passas in i riggen? 
(höjdled) 

Hur ska växlarna 
passas in i riggen? 
(sidled) 

Hur mäts hysteres? 

- Passmallar man 
lägger an växeln 
mot 

- Raka rör i väggen 
som man sedan 
drar fast växeln i 

- Hål i väggen som 
man drar fast 
växeln i 

- Koncentriska 
spår från mitten 

 

- Glidlager 

- Rullar på lager 

- Hål att placera 
”väggen” i 

 

- Lasta på växel fullt, 
lasta av. Var 
hamnar växeln? 
Vilken förvridning? 
Likadant åt andra 
hållet 

- Mät förvridning 
med mätklocka 

- Elektronisk sensor 
på axeln 
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BILAGA 9 (Antal sidor: 2): Generera koncept 
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BILAGA 10 (Antal sidor: 2): Konceptskisser 

Koncept 1 – FZG-test med hydraulik för att testa böjstyvhet 
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FZG-test med extern hydraulik för att testa böjstyvhet 
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BILAGA 11 (Antal sidor: 10): Axelberäkningar (Axeldiameter, svetsfog och 
bultförband) 

Lastfördelning 

Hur lastfördelningen ser ut över axeln i allt från tvärsnittskrafter till moment, är viktigt 
för att se vart högst belastningar uppstår. Vilka krafter som uppstår kan ses i figuren 
nedan. 

 

Antagande har gjorts att spännhjulen som används ser till att remmen verkar i xy-
planet. Pinjongen verkar med en 20 graders vinkel mot xy-planet men kraften i z-led 
kan anses försumbar, likaså egentyngden av axeln. F1 och F2 är upplagskrafter. 
Krafterna i xy-planet anses tillräckliga att undersöka för att få en tillräcklig bild över 
axelns totala belastning.  

Remhjulet har en radie på 50 mm och överför ett maximalt moment på 145 Nm. 
Kraften i överföringen blir då:  

 Ekv. 7 
 

145

0,0500
= 2900,00 [N] 

 

 

På liknande sätt ges kraften över pinjongen. Radie 16,4 millimeter. 

 
 Ekv. 7 

145

0,0164
= 8841,46 [N] 

 

 

För att beräkna krafterna över rullager, remhjul och kugghjul så användes 
kraftekvationer. En schematisk skiss över axeln kan ses i figuren nedan, där F1 och F2 

är upplagskrafter från rullager.  
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MA :  − 2900 · 0,04644 − F2 · 0,17094 + 8303,26 · 0,25444 = 0 

 ↔  F2 =
8303,26 · 0,25444 − 2900 · 0,04644

0,17094
= 11571,3436 [N] 

↑ : −F1 − 2900 − 11571,3436 − 8303,26 = 0 

↔ F1 = −6168,08 [N] 

 

Vilka krafter som uppstår över axeln kan ses i figuren nedan.  

 

 

Diagrammet nedan visar hur krafterna fördelar sig över axeln i figuren ovan.  
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Figur 45. Tvärkraft i axel 

Momenten i diagrammet nedan är beräknade enligt följande: 

6168 ∙ 0,04644 = 286,45 [Nm]  

3268,08 ∙ 0,1245 =  406,88 [Nm] 

− 8303,92 ∙ 0,0835 =  693,38 [Nm] 

 

 

 

V [N] 

6168,08 N 

3268,08 N 

- 8302,92 N 

 

 

 

M [Nm] 

286 

-287 

407 
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Som kan ses i diagrammen ovan så är påfrestningarna som störst i punkt 1 och 2. 
Tvärkraften kan man bortse från såvida axeln inte är mycket kort (Juvinall, 2011).  

Påfrestningarna är störst på axeln i punkt 1 och de krafter som uppkommer där 
används för dimensionering.   

  

145 

T [Nm] 

 

1 2 
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Spänningskoncentrationer 

En bild över axelns generella upplägg kan ses i figuren nedan. 
Spänningskoncentrationer kommer att uppstå i punkt 1. Punkt 1 är mest utsatt för där 
verkar både stort böjmoment och vridmoment.  

 

Den större delen av axeln ska vara 50 millimeter och den mindre diametern antas vara 
40 millimeter. Kälradien vid punkt C är 1 mm. 

𝑟

𝑑
=  

1

40
= 0,025 

 

𝐷

𝑑
=  

50 

40
= 1,25 

 

Som kan ses i spänningskoncentrationsdiagrammen i bilaga 1 blir 
spänningskoncentrationen, Kt, för böjande moment ungefär 1,3.  

Utmattning 

Utmattning uppstår i axeln då det böjande momentet varierar med axelns rotation. 
Medelbelastningen utgörs av vridmomentet som axeln ska överföra.   

Material Toolox 33 (SSAB, 2016) 

Brottgräns (Su): 980 [MPa] 

Sträckgräns (Sy): 850 [MPa] 

 
  



6(10) 

 

Kälradiefaktorn, q, hämtad ur bilaga 1.  

Ekv. 8 𝐾𝑓 = 1 + (Kt − 1)𝑞 = 1 + (1,3 − 1)0,83 = 1,249 

Ekv. 9 𝑆𝑛
´ = 0,5 ∙ Su = 0,5 ∙ 980 = 490 [MPa] 

Faktorer för ekvation 10 för det speciella fallet ses i bilaga 1.  

𝐶𝐿 = 1,0 

𝐶𝐺 = 0,9 

𝐶𝑆 = 0,9 

𝐶𝑇 = 1,0 

𝐶𝑅 = 0,814 

 

Ekv. 10 𝑆𝑛 = CL ∙ CG ∙ CS ∙ CT ∙ CR = 490 ∙ 1,0 ∙ 0,9 ∙ 0,9 ∙ 1,0 ∙ 0,814 = 

      = 323,07 [MPa] 

Ekvation 20 ger att medelskjuvspänningen och medelspänningen i det här fallet är 
samma sak då det enbart finns skjuvspänning. Den andra spänningen är enbart 
alternerande.   

Ekv. 20 
𝜎𝑒𝑚 =

𝜎𝑚

2
 + √𝜏𝑚

2 + (
𝜎𝑚

2
)2 

 

 
→  𝜎𝑒𝑚 =  𝜏𝑚 

Detta medför att ekvation 16 kan skrivas enligt följande: 

Ekv. 16 𝜎𝑒𝑚

SF · Kf
=

16Tm

𝜋d3
 

 

 

Förhållandet mellan det alternerande och medelspänningen blir då om ekvation 14 och 
16 används tillsammans:  

Ekv. 14 och 16 σa

σem
=  

Ma

Tm
=  

407

145
= 2,81 

 

→  𝜎𝑎 = 2,81 ∙  𝜎𝑒𝑚  

Värdet 2,81 blir då lutningen på kurva A i diagrammet nedan.  
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Materialets utmattningsstyrka blir då 280 MPa.  
 

Ekv. 14 σa

SF · Kf
=

32Ma

𝜋d3
 

 

↔ 

d =  √
32 ∙ Ma ∙ SF ∙ Kf

π ∙ σa

3

=  √
32 ∙ 406,88 ∙ 2 ∙ 1,249

𝜋 ∙  280 ∙ 106

3

= 0,0333 ≈ 33,3 [mm]  

För det böjande utmattningsmomentet krävs det en diameter ungefär 33,3 millimeter. 
Axelns diameter fastställs till 35 millimeter.  
  

280 
MPa 

S Su 

A 
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Beräkning av svetsfog mellan fläns och KCKR-rör 

Den totala svetsens längd:  

O =  𝜋d =  𝜋 · 193,7 = 608,5 [mm] 

Totala arean av svetsfogen ges av ekvation 28 där tjockleken ”t” är ersatt av ekvation 
27: 

Ekv. 27 och 28 A = 0,707 · ℎ · 608,5 = 430,21 ℎ [mm2] 

Fogen utsätts för skjuvande kraft på grund av rotationsmomentet. Materialets styrka i 
detta avseende beräknas med ekvation 32.  

Ekv. 32 Ssy = 355 · 0,58 = 205,9 [MPa]  

Det maximala momentet som axeln ska utstå är 14 500 Nm på en medeldistans från 
mitten på 91,85 millimeter. Vilket medför att kraften som fogen ska ta upp blir: 

Ekv. 7 
F =

Tmax

S
=  

14 500

0,09185
= 157 866,1 [N] 

 

 

Arean som måste finnas blir då: 

Ekv. 29 
A =

157 866,1 · 3

205,9
= 2300,14 [mm2] 

 

Höjden på svetsen blir då: 

2300,14 = 430,21 ℎ 

2300,14

430,21
= 5,35 𝑚𝑚 

Svetsen höjd ska inte understiga 5,5 millimeter.  
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Beräkning av bult 

Bultarna befinner sig en medeldistans från centrum på 106,85 millimeter. Jämn 
fördelning av bultarna är att föredra då axlarna ska vridas mot varandra för att 
inducera ett vridmoment i växlarna. Skjuvning uppstår bara i en yta som kan ses i 
figuren nedan. 

 

Det högsta momentet som axlarna ska överföra är 14 500 Nm. Den skjuvande kraften 
i bultarna blir då:  

 
Ekv. 7 Ftot =

Tmax

S
=  

14 500

0,10685
= 137 704,26 [N] 

 

 

Fördelat på 16 bultar:  

F =
137 704,26

16
= 8481,52 [N] 

Vilket medför att vid antagande om ingen friktion mellan plattorna så ska minsta 
skjuvningsarea vara: 

Ekv. 29 
A =

8481,52 · 2

371,2
= 45 [mm2] 
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Som kan ses i tabellen ovan så är M10 den bult som ligger närmst till hands.  

Dock är det fördelaktigt om friktionen mellan plattorna upptar den pålastade kraften. 
Den initiala kraften, Fi som induceras i bulten ges av ekvation 29. 
Provbelastningsstyrka anges för en 8.8 bult till 600 MPa. 

Ekv. 30 𝐹𝑖 =  𝑆𝑝 ·  𝐴𝑡 = 600 · 58 = 34 800 [N]  

Men med en skillnad i hur hårt bulten dras åt (± 30 %) och en viss förlust i 
spänningen de första veckorna så kan antagandet göras att en mer korrekt siffra på den 

initiala kraften är 22 000 N (0,63 · 34 800).  

Friktionskoefficienten antas vara 0,4. Koefficienten kan vara hög om ytorna är 
sandblästrade eller liknande (0,5), men olika ytbehandlingar påverkar friktionen 
negativt (Juvinall, 2011). Friktionskraften mellan ytorna kan uppskattas enligt ekvation 
30 till: 

Ekv. 31 𝐹𝑓 =  𝜇 · 𝐹𝑖 = 0,4 · 22 000 = 8800 [N]  

Friktionskraften som induceras av bulten överstiger alltså den totala kraften som 
bulten måste kunna uppta. Skjuvningsstyrkan i bulten är en säkerhetsåtgärd.  
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BILAGA 12 (Antal sidor: 3): Linjärdon 

 
RS Components (2016) 
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BILAGA 13 (Antal sidor 4): Pulsgivare 
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4(4) 
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BILAGA 14 (Antal sidor: 1): Potentiometer 
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BILAGA 15 (Antal sidor: 2): Hydraulkolv och lastcell 

Hydraulkolv 
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Lastcell 
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BILAGA 16 (Antal sidor: 1): KCKR-rör 

I denna tabell visas alla kallformade KCKR-rör som företaget BE Group erbjuder. Det 
är från denna lista som undersökningsgruppen har valt rören till de ihåliga rören i 
testriggen 

 

 

Tabell över materialegenskaper för stål S355J2H 
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BILAGA 17 (Antal sidor: 1): Vridmomentsensor Series 420 Marine 
Torsionmeter System 

 

Datum electronics (2016)  
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BILAGA 18 (Antal sidor: 3): Vridmomentsensor 4450A 

Kistler (2016) 
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BILAGA 19 (Antal sidor: 1): Rullager 22207 E 
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BILAGA 20 (Antal sidor: 2): Tätning Simrit BASL 

 

Simrit (2016) 
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Vald tätning i rött 
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BILAGA 21 (Antal sidor: 8): Illustrativa ritningar 
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3(8) 
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BILAGA 22 (Antal sidor: 2): Kostnadskalkyler 

Kostnadskalkyl 1 - Rigg utrustad med ”Series 420 Marine Torsionmeter System” 
vridmomentsensor 

 

Produkt Pris Antal Totalt 

Potentiometer 2500 1 2500 

Vridmomentsensor, 
liten  10000 1 10000 

Vridmomentsensor, stor 40000 1 40000 

Pulsgivare 10800 1 10800 

Lastcell 3510 1 3510 

Hydraulcylinder 2000 1 2000 

Linjärdon  810,9 8 6 487,2 

Linjärdon räls  1 365,29 4 5 461,16 

KCKR rör 7980 1 7980 

HEA balk 120, 6 m  1725 1 1725 

UPE Balk 80 S355J2 
L-6m 1102 1 1102 

Tätning  200 1 200 

Rullager 900 2 1800 

Plåt 3000x1500x10 
S355MCD 3599 1 3599 

Övriga plåtdetaljer 2000 1 2000 

Övriga diverse detaljer  2000 1 2000 

Remhjul och rem  2500 1 2500 

Totalt   103 664,4 
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Kostnadskalkyl 2 - Rigg utan ”Series 420 Marine Torsionmeter System” vridmomentsensor 
som är ersatt med en mindre variant av vridmomentsensor. 

 

Produkt Pris Antal Totalt 

Potentiometer 2500 1 2500 

Vridmomentsensor, 
liten  10000 1 10000 

Vridmomentsensor, stor 10000 1 10000 

Pulsgivare 10800 1 10800 

Lastcell 3510 1 3510 

Hydraulcylinder 2000 1 2000 

Linjärdon  810,9 8 6 487,2 

Linjärdon räls  1 365,29 4 5 461,16 

KCKR rör 7980 1 7980 

HEA balk 120, 6 m  1725 1 1725 

UPE Balk 80 S355J2 
L-6m 1102 1 1102 

Tätning  200 1 200 

Rullager 900 2 1800 

Plåt 3000x1500x10 
S355MCD 3599 1 3599 

Övriga plåtdetaljer 2000 1 2000 

Övriga diverse detaljer  2000 1 2000 

Remhjul och rem  2500 1 2500 

Totalt    73 664,36 
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