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Sammanfattning 
Kugghjul är ett av de viktigaste elementen som finns i en maskin. Kuggväxlar har den högsta 

verkningsgraden bland kända energiomvandlare idag. Kuggväxlar har höga krav och det krävs en 

robust konstruktion för att göra dem okänsliga för störningar. Störningar på kuggväxlar ger 

upphov till transmissionsfel. Transmissionsavvikelser orsakar olika typer av oönskat beteende 

som exempelvis utmattning och buller är ofta en följd av tillverkningsavvikelser. 

I detta arbete har ett kommersiellt program, Helical3D, som bygger på kontaktmekanik och finita 

element metoden används för att studera inverkan av tillverkningsavvikelser på växelns 

prestanda i form av kontakttryck och transmissionsfel. Syftet med detta arbete var att utreda hur 

transmissionen påverkas av tillverkningsfel och variationer. Målet var att kunna använda 

resultatet för att ta fram en robust växelgeometri. 

Växeln som analyserats är en befintlig snedkuggväxel. Kuggväxeln innehåller tre hjul och det 

utgående kuggparet har analyserats med hjälp av ett fullskaligt faktorförsök med fyra typer av 

tillverkningsavvikelser i programvaran Helical3D. Varje simulering har analyserats med 

avseende på kontakttryck och transmissionsfel för att undersöka tillverkningsavvikelsers 

inverkan på kraftöverförningen. Enskilda fel har simulerats och ett fullskaligt faktorförsök har 

utförts. Störningsparametrarna har satts in på en hög och en låg nivå. 

I faktorförsöket uppkom högst kontakttryck med fem gånger högre kontakttryck än för 

originalgeometrin, då med delningsfelets höga nivå. Högst transmissionsfel uppkommer i flera 

faktorförsök med delningsfel hög nivå. Samma värde uppkommer i det enskilda försöket för 

delningsfelets höga nivå, 40 gånger större än infört delningsfel. Kontakttrycken för de enskilda 

försöken tenderar att vara lägre än trycken som uppkommer i faktorförsöket.  

Delningsfelet har visa sig ha en stor inverkan på både transmission och kontakttryck och varken 

transmissionsfel eller kontakttryck har förbättras av pålagda störningar. Kombinationen låg nivå 

delningsfel och låg nivå snedvinkelriktning sticker ut som den mest gynnsamma i faktorförsöken 

och medför ett lågt transmissionsfel. 

Kunskaper om kuggväxelgeometri tillsammans med användandet av programmet Helical3D har 

gjort att målet har uppnåtts.  
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Abstract 
Gears are important machine elements and still among today’s known energy converters gears 

have the highest efficiency. The design and manufacturing of gears have to be robust. In order to 

create a robust design it is of great importance to understand the effect of manufacturing 

variations on gear performance, for example strength, efficiency and noise. Noise is often related 

to form errors, which is coupled to transmission error. Transmission error can roughly be 

described as variation in gear ratio. 

In this study a commercial program, Helical3D, which combines contact calculation and finite 

element formulation is used to study the effect of manufacturing errors on gear performance, e.g. 

pressure and transmission error. The purpose of this study was to understand the effect of 

common errors and in the long run be able to develop a robust gear design by use the results 

gained in this work.  

The analyzed gear is an existing helical gear. The gear consists of three wheels. The outgoing 

gear has been analyzed using a full factorial design with four types of manufacturing errors 

(factors) in two levels (high and low). Maximum pressure and transmission error was set as 

responses. Individual errors and combined errors in a full factorial design are presented. 

The maximum contact pressure occurs in one of the factorial experiments. The pressure is five 

times higher than of the original (perfect) gear with no manufacturing errors. Maximum 

transmission errors occurred in several of the factorial experiments and can be linked to the pitch 

error set on a high level. The same value occurs for the individual high-level pitch error, which is 

40 times higher than the set pitch error. The contact pressures for the individual errors tend to be 

lower than pressures occurring in the factorial experiment. 

The pitch error had major impact on both transmission and maximum contact pressure. Neither 

transmission nor contact pressure have been improved by the introduced interferences. The 

combination of pitch error at low level and helical profile error at low level results in the lowest 

transmission error. 

Gained knowledge of gear geometry together with a systematic approach to Helical3D has 

fulfilled the purpose of this work.  
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NOMENKLATUR 

Här listas de beteckningar och förkortningar som används i detta examensarbete.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Start toppavlättning (mm) 

a Axelavstånd till motgående detalj (mm) 

b Kuggbredd (mm) 

Ca Toppavlättning (µm) 

Cb Bombering (µm) 

db Bottendiameter (mm) 

dd Delningsdiameter (mm) 

dg Grunddiameter (mm) 

dt Toppdiameter (mm) 

Fp Totaldelningsfel (µm)  

ftp Delningsfel (µm) 

m Modul (mm) 

p  Delning (mm) 

rg Grundradie (mm) 

rr Rullningsradie (mm) 

sn Kuggvidd (mm) 

z Kuggantal (-) 

α Ingreppsvinkel (°) 

β Snedvinkel (°) 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

FEM Finita Element Metoden 

 

 

  



  

Simuleringskommandon i Helical3D 

SEPTOL Antagande om minsta avstånd där kontakt sägs ske 

NPROFDIVS Antal element i kontaktnätet i profilriktning 

NFACEDIVS Antal element i kontaktnätet i snedvinkelriktning 

DSPROF Bredd på kontaktytans celler 

NTIMESTEPS Antal tidssteg i intervallet  

DELTATIME Längden på varje tidssteg 

ROTY Snedställning i radiell riktning, anges i grader 

SIDE2 Förskjutning av kuggtandens sida 2 

IZETA Antal positioner för förskjutning 

ZETA Position för införd förskjutning  

MAGNITUDE Storlek på förskjutning i varje position   

IROLL Antal positioner för rullningsvinkeln 

ROLLANGLE Storleken på rullningsvinkeln i varje position 
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1  INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Kugghjul är ett av de viktigaste maskinelementen som finns i en maskin. Tillsammans med 

övriga delar av transmissionskedjan utgör de en femtedel av totala produktionskostnaderna för 

en bil (Bergseth, 2011). Kuggväxlar har den högsta verkningsgraden bland kända 

energiomvandlare idag. Det finns ännu inget som kan konkurrera ut kuggväxlar och därför 

kommer de finnas kvar inom överskådlig tid. 

Det finns en efterfrågan att reducera storlek och vikt på högpresterande växlar för att minska 

utsläpp till förmån för miljön, (Sellgren, 2011). I och med detta ökar kraven på prestanda på 

växlarna. De ska ha bra nötningsmotstånd, hållfasthet och hög utmattningstålighet. Kuggväxlar 

ska samtidigt vara så tysta som möjligt och ha robust konstruktion för att vara okänsliga för 

störningar. För att möta efterfrågan finns det ett behov av att se över konstruktion och 

tillverkning av kugghjul.  

I detta arbete ska ökad förståelse nås för hur kugghjuls egenskaper och prestanda påverkas av 

variationer. Tillverkningsvariationer finns alltid vid tillverkning och avvikelser är de variationer 

som faller utanför tolerans. Transmissionsfel som orsakar olika typer av oönskat beteende som 

exempelvis utmattning och buller är ofta en följd av tillverkningsavvikelser. Buller beskrivs som 

ett högfrekvent irriterande ljud. På senare år har ljud från växellådor undersökts av bland annat 

Mats Åkerblom (Gearbox Noise, Correlation with Transmission Error and Influence of Bearing 

Preload, 2008) och Mats Henriksson (On noise generation and dynamic transmission error of 

gears, 2009). Vanliga tillverkningsavvikelser som förekommer på kugghjul är delningsfel, 

formfel, underskärning, avvikelser i profilkröning samt snedställning som följd av montering.  

1.2 Syfte 

Syftet är att utreda påverkan på en kuggväxels transmissionsfel till följd av 

tillverkningsavvikelser och variationer. Detta som förberedande arbete inför att ta fram en robust 

växelgeometri. 

1.3 Avgränsning 

En befintlig växelgeometri i form av en snedkuggväxel med tre hjul har analyserats. Fokus för 

denna rapport är att undersöka transmissionsfel till följd av tillverkningsavvikelser och 

variationer på snedkuggväxlar. En avgränsning av vilka fel och variationer som ska utredas görs 

utifrån vilka störningsparametrar som anses vara allvarliga eller vanligt förekommande samt kan 

analyseras genom modellering för simulering med en tillgänglig kommersiell programvara. 

1.4 Metod 

Litteraturstudie och studiebesök på Volvo Powertrain i Köping för att inhämta information om 

tillverkningsprocesser och problem som uppkommer vid tillverkning genomfördes. Även 
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intervjuer och handledning av sakkunniga bidrar till studien. Simulering av 

transmissionsavvikelser utförs med hjälp av datorprogrammet Helical3D (Advanced Numerical 

Solutions LLC, 2010) på en befintlig snedkuggsväxel. Winkugg (Ohlsson, 2011) används för att 

ta fram konstruktionsparametrar. Simuleringarna analyseras för att undersöka 

tillverkningsavvikelser inverkan på kraftöverföringen.  
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2  REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för det 

utförda arbetet. 

2.1 Kugghjulets konstruktion 

Det finns många olika typer av kuggväxlar. Två huvudgrupper är kuggväxlar med parallella 

respektive korsande axlar. En snedkuggväxel med evolventprofil och parallella axlar studeras i 

den här rapporten. Högpresterande kuggväxlar har ett stort användningsområde och används 

bland annat flygplan, lastbilar, dumprar och personbilar (Sellgren, 2011). 

Kugghjulets konstruktion 

Evolventprofilen utgår från grundcirkeln, Figur 1. Kuggprofilen löper mellan kugghjulets 

bottencirkel och toppcirkel. Delningen, p, är avståndet mellan två kuggar längs med 

delningscirkeln. 

 

Figur 1. Definierade cirklar samt delning längs med delningscirkeln 

Evolventprofilen kan beskrivas genom att låta ett sträckt band rulla av grundcirkeln. Änden av 

bandet bildar evolventprofilen, Figur 2. Tangenten mellan två kugghjuls grundcirklar bildar 

ingreppslinjen där den perfekt förenade kontakten mellan två evolventprofiler sker. I en punkt så 

sker ren rullning, rullningspunkten, men annars så glider och rullar det under kuggingreppet.   
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Figur 2. Illustration över hur evolventen tas fram 

Kuggtandens form beskrivs av ett flertal olika parametrar (Olsson, 2006), Figur 3.   

 

Figur 3. Kugghjulsparametrar 

Kuggprofilen kan modifieras med topp- och rotavlättning som innebär att material läggs till eller 

tas bort vid topp och rot för att försöka minska kontakttrycket. Det kan även minska 

transmissionfelet. Toppavlättning bidrar också till att undvika interferens mellan ett kuggpar i 

ingrepp och för att minska ingreppsstöten (Nylander, 1994). För denna typ av modifikation är 

start- och slutpunkt på evolventprofilen kritisk och kan ha både positiv och negativ effekt.  

Snedkugghjul 

Ett snedskuret kugghjul har kuggtänder med spiralform i breddriktning. Tack vare detta sker 

ingreppsbytet i en snedkuggväxel kontinuerligt till skillnad från rakkuggväxlar. En 

snedkuggväxel kan ha upp till tre tänder i ingrepp samtidigt medan en rakkuggväxel endast har 

en till två tänder i ingrepp. Snedkuggväxlar har på grund av sin kontinuerliga överföring mindre 

kraftutväxling (Vedmar, 2006) och lägre ljudnivå. Den lägre kraftutväxlingen gör att varje tand 

tar en mindre del av den totala lasten vilket gör att högre last kan läggas på. Däremot gör 

snedställningen av kuggtanden att kraftnormalen även får en axiell komponent vilket 

snedkuggväxeln måste dimensioneras för och lager måste väljas för att ta upp den axiella kraften.  
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2.2 Tillverkningsmetoder och efterföljande variationer 

Kugghjul tillverkas i flera steg. Stegen består av olika former av skärande bearbetning och 

härdningsprocesser. Vanligtvis delar man in stegen före och efter härdningsprocessen i mjuk och 

hårdbearbetning.  

Mjukbearbetning 

Mjukbearbetning sker genom kuggfräsning, hyvling eller mjukskavning. De två förstnämda tar 

bort mest material och framställer de primära kuggtänderna (Lurén och Eriksson, 2011). 

Kuggfräsning sker med en hobb som är utformad så att den fräser ut kuggluckor på kugghjulet, 

Figur 4. Hobben roterar och flyttas små längder i axiell led längs med utgångsämnet. På så sätt 

skapas kuggluckor successivt ut i axiell led.  

 

Figur 4. Kuggfräsning (Foto taget av Julia Gerth, Ångströmslaboratoriet i Uppsala) 

Kuggfräsning ger en relativt grov yta, Figur 5, som sedan hårdbearbetas med till exempel 

slipning (Bergseth, 2009). 

 

Figur 5. Illustration av en hobbad yta  

Hyvling tar längre tid än kuggfräsning och används mest när utrymmet inte tillåter fräsning, 

exempelvis vid tillverkning av kopplingskugg på en axel. Hyvling utförs med ett skärhjul som 

slår bort material i en rörelse parallell med kugghjulets axel enligt Figur 6. 
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Figur 6. Kugghyvling 

Skavning är en metod som ger en finare yta på kuggen. Små materialmängder avlägsnas med ett 

skavhjul. Skavning kan även användas som en hårdbearbetningsmetod, då med avsikt att 

kompensera för härdförändringar (Lurén, 2011).  

Härdning  

Efter mjukbearbetning härdas kugghjulet genom värmebehandlig.  Sätthärdning är vanligt 

förekommande vilket innebär att kugghjulen uppkolas vid cirka 900°C och kolatomer 

diffunderar in i ytskiktet. Detta ger en hårdare yta. Härdning ger ofta upphov till formfel, på 

grund av krympningar, då svalningsförloppet i materialet med bildning av martensit ger 

volymändringar (Drott, 2011). Vanliga formfel är exempelvis rundgångsavvikelser och 

riktningsavvikelser såsom evolvent och snedvinkel (Sjöberg, 2011).  Ett allvarligt fel vid 

härdning är låga härddjup då de inte kan kompenseras för i efterhand (Wållgren, 2011). Måttliga 

avvikelser som uppstår vid härdning kan omarbetas till accepterade toleranser. Grova avvikelser 

medför kassaktion (Sjöberg, 2011). 

Hårdbearbetning 

För att rätta till formfel som uppkommer vid härdning och förfina kuggtändernas yta kan 

kugghjulet hårdbearbetas. Detta sker genom hening, olika typer av slipning eller hårdskavning 

(Nylander och Larson, 1994). I vissa fall sker ingen hårdbearbetning efter härdning med då 

avgörs växelns prestanda av hur stora formförändringar som uppkommer vid värmebehandligen.  

Hening sker genom att låta det härdade kugghjulet rotera i ett keramiskt klätt innerkugghjul 

vilket slipar bort ojämnheter. Hening och mycket fin slipning kan ge en ytjämnhet ända ner till 

Ra 0,02µm (Björk, 2010).  

Transmissionsfel till följd av tillverkningsfel och variationer 

Tillverkning av kuggväxlar sker i många steg vilket ger upphov till många möjliga 

tillverkningsvariationer. Variationer som går utanför tolerans är exempel på störningsparametrar. 

Störningsparametrar ger upphov till transmissionsfel (Sellgren, 2011) vilka kan beräknas enligt 

                                                               
  

  
   (1) 

där    och    är det drivande respektive det drivna hjulets vinkel i rullningspunkten och    är 

motsvarande kugghjuls antal kuggar. Ekvation (1) gäller för det statiska transmissionsfelet. 

Transmissionsfel kan ge flera allvarliga följdfel, till exempel oljud och vibrationer, 
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energiförluster och minskad prestanda. Viktiga tillverkningsberoende störningsparametrar är 

delningsfel och formfel i evolventriktningen respektive snedvinkelriktningen (Bergseth, 2011).  

Underskärning 

Underskärning orsakas av felaktig tillverkning där verktyget arbetar bort den nedre delen av 

kuggflanken. Detta på grund av att verktyget är förskjutet för långt inåt grundcirkeln. 

Underskärning är ett tillverkningsfel som orsakar stor mängd kassaktioner (Wållgren, 2011). För 

att undvika underskärning bör kugghjul ha fler kuggar än nio. Problemet kan även undvikas 

genom profilförskjutning (KO Olsson, 2006). Kuggen hos ett profilförskjutet kugghjul blir 

tjockare nedtill och smalare upptill. Fördelen med detta är att en tjockare kuggrot ger högre 

hållfasthet. Den resulterande spetsliknande formen på kuggtoppen är däremot en nackdel. 

Förändringen i tjocklek av kuggtandens rot medför att rullningspunkten, där ren rullning sker, 

förskjuts.  

Delningsfel  

Delningsfel är felaktig placering av kuggtänderna i transversell riktning, fpt, Figur 7. 

Totaldelningsfel är summan av varje kuggtands delningsfel på ett kugghjul, Fp. Delningsfel kan 

vara ett för stort mellanrum mellan tänderna, alternativt för litet, vilket leder till en ojämnhet i 

ingreppet. Det ger i sin tur upphov till oljud och vibrationer som kan fortplanta sig i systemet. 

Delningsfel ger större påfrestningen på kuggarna då kontakttrycket inte fördelas jämt över 

tänderna som påverkar hållfasthet och utmattningstålighet. Då kugghjul inte hårdbearbetas efter 

härdning är totaldelningsfel vanligt förekommande (Wållgren, 2011).  

 

Figur 7. Delning p och delningsfelet fpt 
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Snedställning 

Snedställning uppstår om kugghjulens axlar inte ligger parallella vilket är ett allvarligt fel som 

ger problem i ingrepp, Figur 8. Snedställning kan uppstå under monteringsprocessen (Bergseth, 

2011).  

 

 

Figur 8. Felmonterat drivande hjul illustrerar snedställning 

Formfel  

Formfel uppstår vanligen vid härdning och kompenseras med hårdbearbetning, Figur 9. Formfel 

i evolventriktning är avvikelser i kuggtandens profil mellan kuggfot och kuggtopp. Formfel i 

snedvinkelriktningen är avvikelser över kuggtandens bredd.  

 

Figur 9. Formfel i snedvinkelriktning och evolventriktning 
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Kvalitetsklasser  

Standarder och kvalitetsklasser finns för att underlätta arbetet mellan olika företag och länder. 

Swedish Standard Instiute, SIS, är det svenska standardinstitutet som med hjälp av företag tar 

fram standarder för diverse olika produkter exempelvis kuggväxlar. (Swedish Standard Institute, 

2011).   

SIS sammarbetar med det Europeiska standaradorganisationen CEN och det internationella 

standardiseringsorganet ISO. Två kända standarder från ISO är ISO 9000 som handlar om 

kvalitetsledning och ISO 14000 som handlar om miljöledning (Swedish Standard Institute, 

2011). 

ISO 1328-1 är en standard för cylindriska kugghjul. I denna standard går det att läsa om ”Helix 

deviations”, som är avvikelse i snedvinkelriktning (ISO 1328-1 sid 3). Standarderna DIN och 

ISO är likvärdiga, men ISO är senast uppdaterad och bör därför användas (Bergseth, 2011).  
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3  GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs den aktuella arbetsprocessen. Dess syfte är att vara en hjälp till läsaren 

att förstå processen samt som stöd för framtida arbete. 

3.1 Analys 

Den här studien av tillverkningsavvikelser på kugghjul visar att det uppkommer ett flertal 

allvarliga avvikelser vid tillverkning av kugghjul. Dessa påverkar på olika sätt transmission och 

utmattningsegenskaperna hos en kuggväxel. Bland de störningsparametrar som skapar problem 

finns delningsfel, formfel samt snedställning som är ett monteringsfel. Dessa tre fel anses som 

speciellt allvarliga eller vanligt förekommande vilket motiverar ett val av dessa som betraktade 

störningsparametrar i fortsatta analyser. Felen appliceras på en befintlig kuggväxel för att med 

hjälp av simuleringar undersöka vilka störningsparametrar som påverkar kuggväxelns 

transmission och kontakttryck mest.  

Simuleringar utförs i Helical3D som är ett program anpassat för kuggväxlar. Helical3Ds analyser 

bygger på en kombination av FEM och kontaktmekaniklösningar. I kontaktmekaniken används 

halvplansantagandet vilket innebär att ingen hänsyn tas till att ytorna är ändliga. Det är ett rimligt 

antagande eftersom inverkan långt ifrån kontaktpunkten, i till exempel en punkt- eller 

ellipskontakt, är försumbar (Bergseth, 2011). Ett program som bygger på renodlad FEM-analys 

har stora svagheter när kontakttryck ska analyseras. FEM-elementen har en volym och tar även 

hänsyn till vad som händer under ytan. Elementen måste ligga tätt och vara små för att få hög 

upplösning och noggrannhet i kontakten. I Helical3D läggs kontaktnätet bara ut där kontakten är 

på kuggflanken och dessutom tas ingen hänsyn till vad som händer under ytan, vilket gör att 

kontaktnätet kan vara finare. 

Programmet kan ta fram flera resultat, bland annat peak-to-peak transmissionsfel, von Mises 

spänningar, fördelning av spänningar och tryck samt lastfördelningar över kuggtanden. 

Programvaran valdes då den är uppbyggd för att utföra analyser på kuggväxlar och tar hänsyn till 

kugghjulets komplexa geometri vid generering av kontaktnät. Den ska därför kunna ge 

noggrannare resultat än för ett program för renodlad FEM-analys. Att generera ett fint kontaktnät 

för att kunna räkna på kontakttrycket i FEM skulle ta för lång tid och kräva stor datorkraft.  

En analytisk beräkning av kontakttryck för kugghjul utförs för att jämföra med 

simuleringsresultaten. Analytiskt ges det maximala Hertz’ yttrycket pmax enligt  

                                           √
  (   )

     
                

 

  
  (2) 

Det maximala Hertz’ yttrycket på kuggflankerna ges för en rakkugg i stål enligt  

                                                            √
  (   )

     
 (3) 

för tillämpning med likformig gång samt låg dynamisk last (Maskinelement handbok, 2008). 
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3.2 Växelgeometri och avgränsningar 

Underlag för arbetet är kuggdata på en kuggväxel innehållande tre kugghjul. En schematisk bild 

över kuggväxeln presenteras i Figur 10. 

 

Figur 10. Schematisk bild över kuggväxel 

För att kunna utvärdera kuggväxelns transmissionsfel till följd av vanliga tillverkningsfel 

genererades växeln enligt data i en 3D modell med programvaran Helical3D. Den givna växeln 

delades upp i två växlar med ett kuggpar vardera för att möjliggöra simuleringsförsök. Endast det 

utgående kuggparet behandlades i Helical3D. Detta valdes då utgående hjul är minst och därför 

antas utsättas för högst belastning. Grunddata för det utgående kuggparet redovisas i Tabell 1. 

Grunddata för ingående kuggpar återfinns i Bilaga A. 

Tabell 1. Grunddata för utgående kuggpar 

  Mellanhjul Utgående hjul 

Kuggtal z [–] 49 42 

Profilförskjutningskoefficient x [–] +0,53 +0,6 

Delningsdiameter dd [mm] 199,024 170,592 

Toppdiameter dt [mm] 211 183,2 (+0/-0,4) 

Kuggbredd b [mm] 60  50,15 

Bombering Cb [µm] 10-20 10-20 

Snedriktning Höger Vänster 

Normalmodul m [mm] 4 

Ingreppsvinkel α [°] 20 

Snedvinkel β [°] 10 

Axelavstånd till motgående detalj a [mm] 189 

Kuggparet har toppavlättning men den tas inte med i försöken.  

Enligt specifikation ska växeln gå med ett driftsvarvtal på 2000 varv/min och överföra moment 

på 2000 Nm. Med given kuggväxelgeometri och ekvation (2) och (3) fås              och  

                  för det utgående kuggparet. Dessa värden bygger dock på ett flertal 

antaganden. Till exempel antas jämn maskingång, stålkvalitet och kontakttryckets placering 

vilka inte behöver stämma i det studerade fallet. Bombering i snedvinkelriktning tas heller ingen 

hänsyn till i beräkningarna. Normalt värde på maximala kontakttryck hos snedkuggväxlar kan 
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ligga mellan 1– 3 GPa (Bergseth, 2011) Detta skall användas för jämförelse av resultat från 

simulering. 

3.3 Simulering 

För att underlätta simuleringen och arbetet med den nya programvaran studerades Calix Users 

Manual (Advanced Numerical Solutions LLC, 2011) med exempelgeometrier för att få kunskap 

om programmet innan arbetet med den befintliga växeln påbörjades. Dessutom konsulterades 

utvecklaren av programmen PhD Sandeep Vijayakar. 

Kuggparet genererades i Helical3D där tryckfördelning och transmissionsfel för grundgeometrin 

togs fram. Därefter inleddes variering av parametrar som ger upphov till snedställning, formfel 

samt delningsfel. Störningar införs med samma avvikelse från tolerans i både undre och övre 

gräns, låg och hög nivå (Bergman, 1992). Genom att variera störningsparametrar kan förändring 

av tryckfördelningen och transmissionsfelet avläsas i olika grafer, till följd av den modifierade 

geometrin med snedställning, formfel och delningsfel och jämföras med resultat för 

grundgeometrin. 

Simuleringsinställningar 

Inställningar för kontaktnätet gjordes i samarbete med Sandeep Vijayakar. Ett väl anpassat 

kontaktnät är en förutsättning för att ge ett bra simuleringsresultat. Kontaktnätet bestäms av 

kommandona SEPTOL, NPROFDIVS, NFACEDIVS och DSPROF, se Figur 11. 

 

Figur 11. Definition av kontaktnätets inställningsparametrar med 6 NFACEDIVS och 2 NPROFDIVS 

Om kontaktnätet är för grovt uteblir formvariation och endast extremvärden kan utläsas. Är 

kontaktnätet däremot för fint tar beräkningarna alldeles för lång tid och kan misslyckas på grund 

av trunkeringsfel. I Figur 12 ses exempel på ett anpassat kontaktnät som visar formvariationer. 
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Ett angreppssätt är att börja med ett medelfint nät och sedan förstora eller förminska beroende på 

utfall (Bergseth, 2011).  

 

Figur 12. Kontaktnät som visar tryckets formvariation på given växel 

Med givna värden för drivande moment och geometri genereras kontaktnätet enligt Tabell 2. 

Tabell 2. Kontaktnätets parametrar 

Parameter  

SEPTOL [mm] 0,1 

NPROFDIVS [-] 8 

NFACEDIVS [-] 20 

DSPROF [mm] 0,2 

Hur kontaktnätet ska utformas beror av pålagd last och av kugghjulets geometri. Med geometri 

och last enligt specifikation anpassas nätet enligt värden i Tabell 2. Ökas lasten måste nätet 

förfinas för att fånga upp variationen hos lastfördelningen på kuggtänderna.  

För att få tillräckligt utförliga resultat simuleras kraftöverföringen under ett kuggingrepp. Då 

analysen är statisk är driftsvarvtalet oviktigt. I simuleringen används varvtalet 0,167 varv/min 

enligt standardinställning. Simuleringstiden för ett ingrepp beräknas enligt ekvation (4) där zg är 

antalet kuggar på utgående hjul (Vijayakar, 2011).  

                                                       
  

      
  

  

         
       (4) 

Med avrundning uppåt, alltså något längre än ett ingrepp, sätts NTIMESTEPS till 9 och 

DELTATIME sätts till 1. 

Snedställning 

För simulering av snedställning varieras inställningen ROTY (under meny EDIT, SYSTEM) på 

det utgående hjulet som då roterar hjulet runt sin y-axel. Axlarna är då korsande istället för vara 

parallella. Avvikelsen på hög respektive låg nivå sätts till ± 0,04° (Bergseth, 2011). 

Delningsfel 

För simulering av delningsfelet varieras inställningen SPACEERR (under meny EDIT, GEAR) 

för kuggtandens SIDE2 som är sidan i ingrepp på det utgående hjulet.  
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Delningsfelet i Helical3D insätts i grader och beräknas med båglängdsformeln enligt  

                                                             
   

 
 
 

  
     (5) 

Delningsfel sattes på första och tredje kuggen då delningsfel ofta uppstår i följd. Den första 

kuggen överskred tolerans på delningsfelet ftp. Toleransen för kuggväxeln följer DIN 3960 och 

DIN 7 men uppskattas med tillgänglig data för ISO 1328-1 grad 7 (Bergseth, 2011). Enligt ISO 

tolerans går för enskild kugg ftp upp till 14 µm. Avvikelser sattes enligt Tabell 3.  

Tabell 3. Data för delningsfel på hög och låg nivå 

 ftp θ 

Kugg 1 22 µm ± 0,015° 

Kugg 2 0 µm ± 0,00° 

Kugg 3 2 µm ± 0,001° 

Formfel i snedvinkelriktning 

För simulering av formfel i snedvinkelriktning anges avvikelser med LEADTABLE, (under 

meny EDIT, GEAR, TOOTH, MODFN). Värden för IZETA, ZETA och MAGNITUDE ska 

anges.  

För att simulera formfelet i snedvinkelriktning för det utgående hjulet beräknades längden av 

kuggflanken enligt 

 

   ( )
 

     

   (   )
         (6) 

Längden av kuggflanken anpassades till en sinuskurva med hjälp av Matlab (The MathWorks 

inc.,2009), Bilaga B. Formen anges med 200 punkter vilket är maximalt antal punkter som kan 

genereras i Helical3D. Amplitud för sinuskurvan sattes till 26 µm vilket överskrider tolerans ISO 

1328-1 grad 7. Perioden utgörs av kugghjulets bredd. Hög nivå sattes till intervallet [-π π] och 

låg nivå till intervallet [0 2π]. Snedvinkelriktningsavvikelsen illustreras i Figur 13. 

 

Figur 13. Kuggbredden modifierad med en sinusformad avvikelse 
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Avvikelsen från kuggflankens ursprungliga form beräknas i Matlab som även genererar ett skript 

(Wållgren, 2011) med värden på IZETA, ZETA och MAGNITUDE. Dessa exporteras till en .txt-

fil, som läses in i Helical3D med Execute Script (under meny Home). På så sätt genereras en 

kuggflank med en sinusprofilavvikelse.  

Formfel i evolventriktning 

För simulering av formfel i evolventriktning anges avvikelser med PROFILETABLE (under 

meny EDIT, GEAR, TOOTH, MODFN). Värden för IROLL, ROLLANGLE och MAGNITUDE 

ska anges för att få en avvikelse på evolventprofilen.  

Evolventprofilen justeras med en sinuskurva med hjälp av Matlab, Bilaga B. Formen anges med 

200 punkter. Amplitud för sinuskurvan sattes till 26 µm vilket överskrider tolerans ISO 1328-1 

grad 7. Hög nivå sattes till intervallet [-π π] och låg nivå till intervallet [0 2π]. 

Evolventavvikelsen illustreras med förstärkt amplitud i Figur 14. 

 

Figur 14. Evolventen modifierad med en sinusformad avvikelse 

På samma sätt som tidigare skapas ett skript i en .txt-fil med beräknade värden som kan läsas in i 

Helical3D. Där genereras kugghjulet med en sinusformad avvikelse på evolventprofilen som kan 

analyseras. 
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Faktorförsök 

Fyra olika faktorer har varierats för att se hur de påverkar tryck och transmissionsfel. För att 

studera vilken eller vilka faktorer som påverkar responsen mest så krävs ett genomtänkt 

faktorförsök eftersom alla faktorer påverkar responsen och förekommer samtidigt. Ett 2
4 

faktorförsök utförs där fyra faktorer varieras på hög och låg nivå. Totalt blir det 16 försök, Tabell 

4. Det är möjligt att reducera försöket, men då finns det risk att det blir samspelseffekter och 

överlagringar, vilket försvårar analysen av utfallet (Bergseth, 2011). 

Tabell 4. Matris för fullskaligt faktorförsök med fyra faktorer på hög (+) och låg (-) nivå (Bergman, 1992) 

Försök Snedställning Delningsfel Formfel evolvent Formfel 

snedvinkelriktning 

1 - - - - 

2 + - - - 

3 - + - - 

4 + + - - 

5 - - + - 

6 + - + - 

7 - + + - 

8 + + + - 

9 - - - + 

10 + - - + 

11 - + - + 

12 + + - + 

13 - - + + 

14 + - + + 

15 - + + + 

16 + + + + 

Toppavlättning 

För att undersöka inverkan av toppavlättning sätts det in på försök 1 och 16 samt det försök med 

högst kontakttryck. För att föra in toppavlättning i Helical3D används LINEARTIPMOD (under 

meny EDIT, GEAR, TOOTH, MODFN). Då kugghjulen i kuggväxeln är profilförskjutna måste 

rullningsvinkeln beräknas vilket görs enligt  

       
  (

  

  
)     (7) 

där    är grundcirkelns radie och    rullningscirkelns radie (Olsson, 2006). Med insatta siffror fås 

rullvinkeln till 23° enligt ekvation (7). 

3.4 Analys av resultat 

Resultaten analyseras med avseende på transmissionsfel och kontakttryck på kuggarna. 

Transmissionens avvikelse avläses ur BODY DEFLECTION (under meny POSTPROC) och 

jämförs med den simulerade kuggväxeln utan pålagda störningar, originalväxeln. Grafen för 

transmissionsfelet utvärderas utifrån formen och önskas ha mjuka former utan hack och skarpa 

förändringar (Henriksson, 2011). En mjuk och parabolliknande form för ett ingrepp visas i 

Figur 15. Detta visar på en kontinuerlig övergång till nästa ingrepp 
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Figur 15. Graf från BODY DEFLECTION för transmissionfel för orginalväxeln  

Peak-to-Peak, avståndet mellan topp och dal, avläses i figuren och anges i radianer för varje 

tidssteg. Transmissionsfelet kan liknas vid ett fjäder-dämparsystem där den paraboliska formen 

illustrerar den elastiska utböjningen av kuggen vid ingreppsbyte (Bergseth, 2011). För att få ett 

transmissionsfel beskrivet som en sträcka multipliceras vinkeln med det drivande hjulets 

bottenradie. Denna avvikelse kan illustreras som i Figur 16. 

 

Figur 16. Avvikelsen från ingreppslinjen kan beskrivas som en sträcka eller en vinkelförändring  

Kontakttrycken kan avläsas i CONTACT (under meny POSTPROC) i MPa för varje tidssteg och 

tand. Det jämförs med trycken för originalet samt analytiskt beräknade värden för yttryck. 

Trycken för varje kuggtand kan avläsas för varje simuleringssteg som visas i Figur 17. 
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Figur 17. Graf från CONTACT för kontakttryck för varje kugg 

Även tryckfördelningen på kuggflanken studeras för att se hur störningarna påverkar, detta kan 

avläsas i GRIDPRHIST (under meny POSTPROC) och visualiseras i IGLASS (under meny 

POSTPROC) med färgspektra. Hur tryckfördelningen längs med kuggens bredd avläses kan ses i 

Figur 12 (Kapitel 3.4). 

Tand 1 

Tand 2 Tand 3 
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4 RESULTAT  

I resultatkapitlet presenteras transmissionsfel och kontakttryck för alla utförda försök.  

Nedan presenteras resultaten för de enskilda försöken vid införande av störningsparametrar. Då 

simulering endast gjorts över ett ingrepp redovisas kontakttrycket i första och sista tidssteget 

samt det maximala trycket. Även peak-to-peakvärdet för transmissionsfelet redovisas. Därefter 

presenteras resultatet av det fullskaliga faktorförsöket. Modifieringen av den simulerade 

växelgeometrin har skett på en hög och låg nivå. 

4.1 Enskilda fel 

Snedställning 

Snedställning på hög nivå har samma tryck i de tre redovisade tidsstegen. Transmissionsfelet är 

samma för båda nivåerna Resultaten för modifiering med snedställning med värden givna enligt 

Kapitel 3.3 redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Tryckfördelning och transmissionsfel vid variation av snedvinkeln 

 

Original 
Modifierat 

Hög nivå (+) Låg nivå (-) 

Tryck på kugg  

Tryck i första tidssteget 

i ingreppet 
    GPa     GPa     GPa 

Tryck i sista tidssteget i 

ingreppet 
    GPa     GPa     GPa 

Maximalt tryck 
    GPa     GPa     GPa 

 

Transmissionsfel  

(peak-to-peak) 

    µm     µm       m 
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Delningsfel  

Delningsfel på hög nivå ger högt kontakttryck och transmissionfel. Det är stor skillnad mellan 

hög och låg nivå. Resultaten för modifiering med delningsfel med värden givna enligt Kapitel 

3.3 redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6. Tryckfördelning och transmissionsfel vid variation av delningfel 

 

Original 
Modifierat 

Hög nivå (+) Låg nivå (-) 

Tryck på kugg   

Tryck i första tidssteget 

i ingreppet 

    GPa     GPa     GPa 

Tryck i sista tidssteget i 

ingreppet 

    GPa 2,9 GPa     GPa 

Maximalt tryck 
    GPa     GPa     GPa 

 

Transmissionsfel  

(peak-to-peak) 

    µm      µm      µm 

Formfel i evolventriktning 

Kontakttrycket varierar mellan tidsstegen i den höga nivån. På låg nivå visas ett jämnt 

kontakttryck i redovisade tidssteg. Transmissionsfelet håller en låg och jämn nivå. Resultaten för 

modifiering av formfel i evolventriktning med värden givna enligt Kapitel 3.3 redovisas i Tabell 

7. 

Tabell 7. Tryckfördelning och transmissionfel vid variation av formfel i evolventriktning 

 

Original 
Modifierat 

Hög nivå (+) Låg nivå (-) 

Tryck på kugg  

Tryck i första tidssteget i 

ingreppet 
    GPa     GPa     GPa 

Tryck i sista tidssteget i 

ingreppet 

    GPa     GPa     GPa 

Maximalt tryck 
    GPa     GPa     GPa 

 

Transmissionsfel  

(peak-to-peak) 

    µm     µm    µm 
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Formfel i snedvinkelriktning 

Stor skillnad i transmissionfel mellan hög och låg nivå trots relativt lika kontakttryck. Trycket 

varierar med tidsstegen för de båda nivåerna. Resultaten för modifiering av formfel i 

snedvinkelriktning med värden givna enligt Kapitel 3.3 redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Tryckfördelning och transmissionfel vid variation av formfel i snedvinkelriktning 

 

Original 
Modifierat 

Hög nivå (+) Låg nivå (-) 

Tryck på kugg  

Tryck i första tidssteget i 

ingreppet 

    GPa     GPa     GPa 

Tryck i sista tidssteget i 

ingreppet 

    GPa     GPa     GPa 

Maximalt tryck 
    GPa     GPa     GPa 

 

Transmissionsfel  

(peak-to-peak) 

    µm      µm     µm 

Kommentarer 

Maximalt kontakttryck uppkommer vid delningsfelets höga nivå med     GPa, Tabell 6. För 

resterande försök ligger maximala kontakttrycket under 3GPa. Det lägsta kontakttrycket 

uppkommer vid delningsfelets låga nivå med 1,0 GPa, Tabell 6, vilket även är mindre än det 

kontakttryck som uppkommer hos den icke-modifierade växeln. Det högsta transmissionsfelet 

uppkommer vid delningsfelets höga nivå med      µm, Tabell 6, kurvan har en kantig form och 

visar ingen likhet med originalet. Det lägsta transmissionsfelet uppkommer vid fyra av åtta 

försök med 3,8 µm, Tabell 5, 7 och 8, vilket är något högre än värdet för den icke modifierade 

växelgeometrin. För grafer för kontakttryck och transmissionsfel se Bilaga C.  
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4.2 Faktorförsök 

Det fullskaliga faktorförsöket utfördes med samma avvikelseinställningar på hög och låg nivå 

som för de enskilda försöken. Resultaten redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Maximala kontakttrycket och transmissionsfel 

Försök Snedställning Delningsfel Formfel 

evolvent 

Formfel 

snedvinkel- 

riktning 

Maximalt 

kontakttryck 

[GPa] 

Transmissionsfel 

(peak-to-peak) 

[µm] 

1 - - - - 2,4 20,1 
2 + - - - 2,9 17,3 
3 - + - - 6,7 86,3 
4 + + - - 5,8           862,7 
5 - - + - 1,9 27,8 
6 + - + - 2,2 28,8 
7 - + + - 5,1 76,7 
8 + + + - 4,9           862,7 
9 - - - + 3,9 19,2 
10 + - - + 4,8 24,9 
11 - + - + 8,7           862,7 
12 + + - + 5,9 86,3 
13 - - + + 3,4 38,3 
14 + - + + 4,3 38,3 
15 - + + + 7,3           862,7 
16 + + + + 4,7           862,7 

För att undersöka toppavlättningens inverkan utförs tre försök från faktorförsöket med 

toppavlättning. I försök 1* fyrdubblas trycket men transmissionsfelet är oförändrat. I försök 11* 

fås nästan identiska värden. I försök 16* minskar transmissionsfelet markant och trycket minskar 

något. Resultaten redovisas i Tabell 10.  

Tabell 10. Försöksplan för pålagd toppavlättning med fyra faktorer 

Försök Snedställning Delningsfel Formfel  

evolvent 

Formfel  

snedvinkel- 

riktning 

Maximalt 

kontakttryck 

[GPa] 

Transmissionsfel 

(peak-to-peak) 

[µm] 

1* - - - - 8,4 20,1 
11* - + - + 8,4 862,7 

16* + + + + 3,2 13,4 

Kommentarer 

Det maximala kontakttrycket för originalgeometrin ligger på 1,6 GPa och är det lägsta 

maxtrycket av alla försök, Tabell 5 - 8. Originalet har också jämn fördelning mellan tre tänder 

vilket ger den mjuka kurvan i transmissionsgrafen, Figur 15. Transmissionsfelet är lägre än vid 

pålagda störningar vilket tyder på att modifieringarna inte tillför något positivt till utväxlingen. 

Kontakttryckets utbredning ses i Figur 18. 
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Figur 18 Maximala kontakttrycket för originalgeometrin 

Högsta kontakttryck uppkommer vid försök 11 med värdet 8,69 GPa, Tabell 9. Kontakttrycket 

uppkommer där nära kuggtoppen, Figur 19. 

 

Figur 19. Kontakttryckets utbredning över kuggtanden 

Det är även i försök 11 som ett av de högsta transmissionsfelen uppstår, Tabell 9. Värdet för 

transmissionsfelet ligger mellan 0 och -862,7 µm och saknar den önskvärda mjuka formen, 

Bilaga D.  

Lägst kontakttryck uppkommer vid försök 5 med värdet 1,9 GPa, Tabell 9. Två kuggar delar på 

lasten under ingreppet. Trycket i försök 5 uppstår nära kuggtoppen och är mer utbrett än i försök 

11. Transmissionsfelet i försök 5 är lågt och ligger mellan -14 µm och 14 µm, Bilaga D. Ingen 

påvisad parabolisk form.  

Det lägsta transmissionsfelet uppstår i försök 2 med 17,3 µm, där ligger kontakttrycket under 

3 GPa, Tabell 9. Trycket i detta försök ligger liksom tidigare högt upp på kuggtoppen. I försök 2 

antar transmissionsfelet positiva värden och den önskvärda paraboliska formen har uppnåtts.  

Det högsta transmissionsfelet uppkommer vid försök 4, 8, 11, 15 och 16 med värdet 862,7 µm . 

Vid fyra av försöken (försök nummer 1, 2, 5 och 6) ligger trycket under 3 GPa och då är även 

tillhörande transmissionsfel låga med värden mellan 17,3 µm och 28,8 µm. För grafer se Bilaga 

D.  
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

5.1 Diskussion 

Att det största transmissionsfelet för de enskilda försöken uppkommer för den höga nivån av 

delningsfel är rimligt då hela tanden förskjuts och ger en ryckig övergång mellan ingreppen, 

Tabell 6. Samma värde (862,7 µm) återfinns som högsta värde i faktorförsöket, Tabell 9. Det 

högsta värdet för transmissionsfel uppkommer i de försök där delningsfelet är satt till hög nivå. 

Det lägsta transmissionsfelet för faktorförsöket uppkommer för försök 2 där peak-to-peakvärdet 

är samma som för enskilda delningsfelets låga nivå. Detta tyder på att delningsfelet har stor 

inverkan och att de övriga faktorerna kan ta ut varandra, alternativt att deras bidrag blir 

försumbart.   

Tryck och transmission 

Tryck som hamnar långt upp mot toppen på kuggarna är allvarligt, Figur 19. Detta eftersom det 

då är en mindre yta på kuggen som tar upp trycket vilket leder till kantanligg som ger ytskador.  

Toppavlättning påverkar kontakttryckets placering på kuggen och hade troligtvis förflyttat 

trycket från dess topp. Toppavlättning har inte tagits med i simuleringarna, detta som en 

förenkling av modellen. Modifieringen skulle kunna ge ett mindre transmissionsfel då interferens 

ger kantanligg och höga tryck. Även tryckfördelningen skulle kunna bli annorlunda. I senare 

försök med toppavlättning enligt erhållen grunddata har dock denna hypotes inte gått att styrka. 

Kontakttrycken för de tre utförda försöken ligger fortfarande nära kuggtoppen, Bilaga E. 

Försöken visa på både förbättrat och försämrat kontakttryck och transmissionsfel, Tabell 10. 

Ingen konsekvent inverkan kunde avläsas.  

Snedställning har i resultaten antytt en låg inverkan på transmissionsfelet, det kan dock bero på 

storleken på den satta snedställningen, Tabell 5. Transmissionsfelets form har ett något kantigare 

utseende än hos det icke-modifierade men i övrigt liknar dessa varandra, Bilaga C. Samma antal 

tänder verkar under ingreppet för snedställningen som för den icke-modifierade men 

tryckfördelningen på varje tand är olika.  

Delningsfel har enligt resultaten en stor inverkan på både tryck och transmission, Tabell 6 och 9. 

Färre tänder delar på lasten under ingreppet. Den höga nivån har högst tryck och 

transmissionsfel. Grafen för transmission visar på ett ojämnt ingrepp som skiljer sig mycket från 

originalväxelns mjuka ingrepp, Bilaga C. Den låga nivåns transmissionsfel är ett lågt värde och 

dess graf visar likheter med originalväxelns. Resultatet från simulering av det totala 

delningsfelet, Fp 51 µm, redovisas inte då det gett så kraftiga utslag att de inte anses rimliga vid 

simulering av endast ett ingrepp. Om ett helt varv simulerats hade troligen det totala 

delningsfelet varit möjligt att ta fram. Delningsfelets påföljande transmissionsfel kan ifrågasättas 

då det är 40 gånger större än det införda värdet på delningsfelet. Eftersom transmissionsfelet kan 

betraktas som en sträcka längs ingreppslinjen (Kapitel 3.4) och delningsfelet är infört längs med 

delningscirkeln bör de teoretiskt överensstämma i dess storleksordning. Det krävs fler analyser 

för att kunna spåra hur dessa parametrar hänger ihop och rimlighetsuppskatta resultaten.  
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Den låga nivån för formfel i evolventriktning kan ha liknande effekt som toppavlättning då 

material nära kuggtoppen tas bort. Kontakttrycken ligger på acceptabla nivåer, Tabell 7. Formfel 

i evolventriktning visar på liten inverkan på transmissionsfelet.  

Formfel i snedvinkelriktning har ingen konsekvent inverkan på transmissionsfel eller 

kontakttryck, Tabell 8 och 9. Formen på den låga nivåns transmissionsfel är sågtandad och visar 

på en utspridd kontakt, Bilaga C.   

Faktorförsöken tyder på att hög nivå på delningsfel ger oacceptabla tryck, Tabell 9. I grafer för 

transmissionsfelet med delningsfel på låg nivå är endast en tand i ingrepp medan hög nivå har 

konsekvent två tänder i ingrepp, Bilaga D.  

Kombinationen låg nivå delningsfel, låg nivå formfel i evolventriktning medför ett lågt 

transmissionsfel, Tabell 9. Hög nivå för formfel i snedvinkelriktning medför högre tryck och bör 

påverkas av vilken riktning hjulet roterar samt dess snedvinkel.  

En tes är att formfel i snedvinkelriktning och snedställning i kombination kan förstärka eller slå 

ut varandra. Delar av resultatet tyder på detta men påståendet kan inte helt styrkas. Effekten från 

formfel i evolventriktning visar även i faktorförsök på liten inverkan. Gemensamt för de fyra 

försöken med acceptabla tryck och relativt låga transmissionsfel är låg nivå för delningsfel och 

formfel i snedvinkelriktning, Tabell 9.    

Ljud och vibrationer har sitt ursprung i transmissionsfelet mellan kugghjul. Storleken på 

transmissionsfelet är dock inte direkt kopplat till vibrationsamplituden. Ofta påverkar 

kuggväxelns lagring och hus hur mycket av vibrationerna som förstärks. Därför är det även 

viktigt att titta på egenfrekvensen hos intilliggande komponenter. 

Avgränsningar och antaganden 

Kontaktnätet hade kunnat ha ett finare nät för att ge noggrannare tryckfördelning och därigenom 

ett noggrannare resultat. Avvägningen som betraktades var att ett finare kontaktnät ger längre 

simuleringstid. Ett mer noggrant resultat visade sig inte vara nödvändigt utifrån erhållna resultat. 

Resultaten har gett ett utslag som påvisar de olika störningarnas påverkan på transmissionen i 

växeln. En överskådlig analys har utförts som uppfyller syfte med arbetet. Om det däremot hade 

krävts ett noggrannare resultat kanske det istället hade varit lämpligt att begränsa 

undersökningen utifrån antalet varierade störningsparametrar. Det vore även tänkbart att 

simulera ett helt varv men avgränsning gjordes för att möjliggöra ett fullskaligt faktorförsök med 

flera parametrar. Ett fullt varv skulle kunna ge ett annorlunda transmissionsfel samt en mer 

övergripande bild om resterande tänder är ickemodifierade.     

Resultaten bygger på tillförlitligheten hos programmet som används och verifiering med samma 

noggrannhet är komplicerad. En grov uppskattning med hjälp av FEM - analys av kontakt mellan 

två cylindrar hade varit möjlig att utföra. För att beräkna kontakttryck i FEM används tolerans 

för var ytorna ska räknas vara i kontakt, pin-ball, vilken kan liknas vid Helical3Ds 

kontaktnätsparameter SEPTOL. Kontaktnätet i Helical3D kan vara mycket finare då det bygger 

på kontaktmekanik. Samma noggrannhet går inte att uppnå med FEM-analys med motsvarande 

elementstorlek då beräkningarna blir för tunga.  En annan möjlighet vore att utföra verkliga 

tester men resurser för det saknas. Det är viktigt att hitta en verifieringsmöjlighet till 

programvaran eftersom teorin bakom analysen är okänd för de flesta användare. Det finns alltid 

en risk med att använda en programvara som inte egenhändigt har programmerats. En egen 

lösning hade dock varit för tids- och kompetenskrävande.  
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5.2 Slutsatser 

Följande slutsatser har dragits efter utvärdering av arbetet: 

 Delningsfelet har en stor inverkan på både transmission och kontakttryck. 

 Transmissionsfelet har inte blivit mindre och maximalt kontakttryck har inte minskat av 

pålagda störningar. 

 Kombinationen låg nivå delningsfel, låg nivå snedvinkelriktning medför ett litet 

transmissionsfel. 

 Högst kontakttryck uppkommer i faktorförsöket med delningsfelets höga nivå och ligger 

fem gånger högre än originalväxelns högsta kontakttryck. 

 Högst transmissionsfel uppkommer i det enskilda försöket för delningsfelets höga nivå 

samt för ett antal faktorförsök där delningsfelet även där är satt till hög nivå. Värdet på 

transmissionsfelet för dessa försök är i storleksordningen 40 gånger större än det införda 

delningsfelet. 

 Kontakttrycken för de enskilda försöken tenderar att vara lägre än trycken som 

uppkommer i faktorförsöket och kombinationer av störningar har inte slagit ut varandra. 

 Studien tyder på att det är möjligt att ta fram en robust konstruktion då det går att se 

tendens till ett mönster i störningsfaktorernas inverkan på tryck och transmission. 

 Grundläggande kunskaper i växelgeometri krävs för att använda Helical3D. 

 Helical3D är ett kraftfullt verktyg för att analysera avvikelser hos kuggväxlar och är 

användbart när nya kuggväxlar eller modifikationer ska utformas. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer 

Inlärning av programvaran Ansol Helical3D tar tid. Beskrivningar i Helical3Ds manual är 

kortfattade och ibland svårförståliga. Det krävs ett komplext inlärningsexempel för att få 

förståelse för programmets alla funktioner innan det riktiga försöket påbörjas. Vid ett framtida 

fortsättningsarbete bör inlärningstiden och programmets komplexitet tas i betänkande och 

planeras för. 

Vid en större försöksserie kan det vara lämpligt att utföra ett reducerat faktorförsök förutsatt att 

det går att analysera responserna utan för stor inverkan från överlagringar och samspelseffekter.   

Ett noggrant anpassat kontaktnät för fortsatt arbete med framtagning av den robusta 

konstruktionen kan behövas. 

Detta projekt har bidragit med att ge grundläggande förståelse för störningars påverkan på 

transmissionen. Vid utvecklig av en robust geometri kan noggrannare analyser krävas vid tester 

och variation av konstruktionsparametrar för framtagande av en lämpligare konstruktion.  

6.2 Framtida arbete 

De framtagna resultaten i detta arbete kan användas för att utveckla en robust växelkonstruktion. 

För att utveckla en robust konstruktion måste även konstruktionsparametrar och kanske fler 

tillverkningsfel fortsätta simuleras. Ett faktorförsök med de utförda avvikelserna kombinerat med 

dessa nya avvikelser ger ett bra underlag för att undersöka vad som påverkar växelns 

kraftöverföringsbeteende.  
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BILAGA A: UNDERLAG FÖR INGÅENDE KUGGPAR 

I Tabell A1 följer grunddata för det ingående kuggparet.  

Tabell A1. Grunddata för ingående kuggpar 

 Ingående hjul Mellanhjul 

Kuggtal z [–] 56 49 

Profilförskjutningskoefficient x [–] +0,47 +0,53 

Delningsdiameter dd [mm] 227,456 199,024 

Toppdiameter dt [mm] 239 (+0/-0,5) 211 

Kuggbredd b [mm] 50,15 60 

Bombering Cb [µm] 10-20 10-20 

Snedriktning Vänster Höger 

Normalmodul m [mm] 4 

Ingreppsvinkel α [°] 20 

Snedvinkel β [°] 10 

Axelavstånd till motgående detalj a [mm] 217/189 

 

  



  

BILAGA B: MATLAB  

Matlab-program för beräkningar i snedvinkelriktning 
%KEX VT11 
%Generering av sinuskurva, formfel i breddled 
clc 
clear all 

  
%Generering av sinuskurva 
bredd= 50.15/(cosd(10));    % bredd på kugghjulet 
A= 26*10^-3; %Amplitud ISO 1328-1 grad 7 + 10 mikrometer 

  
figure(2) 
xx = linspace(0,2*pi,200);   
plot(xx,A*sin(xx)), grid on %formförändring i breddriktning 
breddvektor=linspace(0,bredd,200); %bredd 

  
figure(3) 
plot(breddvektor,A*sin(xx),breddvektor, zeros(length(xx)),'r'),grid on %bredd 

mot formförändring 
axis([0 51 -0.1 0.1]) 
legend('Modifierad kuggflank','Original form') 
title('Formfel i breddriktning hög nivå') 
xlabel('Kuggbredd [mm]') 
ylabel('Formförändring på kuggflank [mm]') 

  
%Skrivning till .txt-fil 
I_drev_temp = breddvektor; 

  

I_drev = I_drev_temp * (2 / I_drev_temp(length(I_drev_temp))) - 1; 

  
mag_drev = A*sin(xx); 

  
filnamn= uiputfile('*.txt','Select Where to Save File');%välj filnamn 

  
fid=fopen(strcat(filnamn),'wt'); %Skriver till fil  

  
fprintf(fid,strcat('EDIT\n','PINION\n','TOOTH\n','MODFN\n'));  

  
fprintf(fid, strcat('LEADCROWN\t', 'FALSE\n')); 

  
fprintf(fid, strcat('LEADTABLE\n')); 
fprintf(fid, strcat('TABLELEADMOD\t', 'TRUE\n')); 

  
fprintf(fid,strcat('NZETAS','\t',num2str(length(I_drev)),'\n'));  

  
for i = 1:length(I_drev) 

     
    fprintf(fid, strcat('IZETA\t',num2str(i),'\n')); 

     
    fprintf(fid, strcat('ZETA\t',num2str(I_drev(i)),'\n'));   

     
    fprintf(fid, strcat('MAGNITUDE\t',num2str(mag_drev(i)),'\n'));     

     
end 

  
fprintf(fid, strcat('EXIT\n', 'EXIT\n', 'EXIT\n', 'EXIT\n')); 

  
 fclose(fid); 



  

Matlab-program för beräkningar i evolventriktning  
%KEX VT11 
%Generering av sinuskurva, formfel i evolventriktning 
clc 
clear all 

  
%Generering av sinuskurva 

  
roll = [(0:pi/800:pi/4-(pi/800))*( 180 / pi ) ]'; % Rullvinkel 
A= 26*10^-3; %Amplitud ISO 1328-1 grad 7 + 10 mikrometer 

  
figure(2) 
xx = linspace(-pi,pi,length(roll)); 
plot(xx,A*sin(xx)), grid on %formförändring i breddriktning 
axis([0 6.3 -0.03 0.03]) 

  
figure(3) 
plot(roll,A*sin(xx)) %rullvinkel mot formförändring 

  
%Skrivning till .txt-fil 
roll_drev = roll; 

  

mag_drev =A*sin(xx); 

  
filnamn= uiputfile('*.txt','Select Where to Save File');%välj filnamn 

  
fid=fopen(strcat(filnamn),'wt'); %Skriver till fil  

  
fprintf(fid,strcat('EDIT\n','PINION\n','TOOTH\n','MODFN\n'));  

  
fprintf(fid, strcat('SAMEMODS\t', 'TRUE\n')); 
fprintf(fid, strcat('LINEARTIPMOD\t', 'FALSE\n')); 
fprintf(fid, strcat('QUADTIPMOD\t', 'FALSE\n')); 
fprintf(fid, strcat('LINEARROOTMOD\t', 'FALSE\n')); 
fprintf(fid, strcat('QUADROOTMOD\t', 'FALSE\n')); 
fprintf(fid, strcat('LEADCROWN\t', 'FALSE\n')); 
fprintf(fid, strcat('FLATLEADCROWN\t', 'FALSE\n')); 

  
fprintf(fid, strcat('PROFILETABLE\n')); 
fprintf(fid, strcat('TABLEPROFMOD\t', 'TRUE\n')); 

  
fprintf(fid,strcat('NROLLS','\t',num2str(length(roll_drev)),'\n'));  

  
for i = 1:length(roll_drev) 

     
    fprintf(fid, strcat('IROLL\t',num2str(i),'\n')); 

     
    fprintf(fid, strcat('ROLLANGLE\t',num2str(roll_drev(i)),'\n'));   

     
    fprintf(fid, strcat('MAGNITUDE\t',num2str(mag_drev(i)),'\n'));     

     
end 

  
fprintf(fid, strcat('EXIT\n', 'EXIT\n', 'EXIT\n', 'EXIT\n', 'EXIT\n' )); 

  
fclose(fid); 

  

  

 



  

BILAGA C: GRAFER ENSKILDA FEL  

Här följer de enskilda försökens framtagna grafer med transmissionsfel respektive kontakttryck. 

Snedställning – hög 

 
 

Snedställning – låg 

 

Delningsfel – hög 

 

 



  

Delningsfel – låg 

 
 

Evolventfel – Hög 

 
Evolventfel – låg 

  



  

Snedvinkelriktningsfel – hög 

 
Snedvinkelriktningsfel – låg 

  



  

BILAGA D: GRAFER FAKTORFÖRSÖK 

Här följer faktorförsökets framtagna grafer med transmissionsfel respektive kontakttryck. 

Försök 1 

 

Försök 2 

 

Försök 3 

 



  

Försök 4 

 
 

Försök 5 

 
 

Försök 6 

 

  



  

Försök 7 

 

Försök 8 

 

Försök 9 

 

  



  

Försök 10 

 

Försök 11 

 

Försök 12 

 

  



  

Försök 13 

 

Försök 14 

 

Försök 15 

 

  



  

Försök 16 

 

  



  

BILAGA E: FÖRSÖK MED TOPPAVLÄTTNING  

Här följer grafer från försök med toppavlättning. Transmissionsfel, kontakttryck och en 

illustrativ IGLASS-figur. 

Försök 1* 

 
 

 
 

  



  

Försök 11* 

 
 

 
 

 

Försök 16* 

 


