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Sammanfattning 
 
Det här examensarbetet behandlar överföringsfelet mellan cylindriska kugghjul och har gjorts på 
Volvo Construction Equipment AB Component Division i Eskilstuna. Överföringsfelet är det 
drivna kugghjulets läge i förhållande till det läge som det skulle ha om överföringen vore 
perfekt, antingen som vinkelavvikelse eller tangentiell avvikelse på delningsdiametern. 
Överföringsfelet anses vara en viktig excitationsmekanism för ljud från kugghjul. 
Examensarbetet behandlar fyra delar:  
 

- Litteraturstudie avseende mätning av överföringsfel.  
- Utveckling av provmetod för mätning av överföringsfel i befintlig kuggprovrigg. 
- Mätning av ljud, vibrationer och överföringsfel med utvecklad provmetod. 
- Undersökning av mätrepeterbarheten. 

 
Volvo CE konstruerar anläggnings maskiner. De som arbetar med sådana maskiner använder 
ofta maskinen under hela sin arbetsdag vilket gör att det ställs höga krav på förarmiljön. Ljud 
påverkar inte bara hörseln negativt utan kan även göra att man blir trött och får koncentrations 
svårigheter.  
 
På Volvo finns en kuggprovrigg som används för livslängdsprovning och mätning av ljud och 
vibrationer. I det här arbetet har förändringar gjorts på kuggprovriggen för att göra det möjligt att 
mäta överföringsfelet. Vinkelgivare monteras i änden på kugghjulsaxlarna för att mäta 
överföringsfelet. Kugghjulsaxlarna förlängs för att göra detta möjligt. Medbringarna i den fria 
änden tas bort och en annan tätning används som tätar mot kugghjulsaxeln. 
För att undersöka repeterbarheten görs två mätningar med demontering och montering mellan. 
Jämförelse mellan mätningarna visar att repeterbarheten är god, förutom vid ett varvtalsområde 
där en egenfrekvens på 1,4 kHz gör det omöjligt att mäta överföringsfelet. Kuggprovriggen kan i 
framtiden användas för att göra jämförande mätningar av överföringsfel mellan olika kugghjul. 
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Abstract 
 
This thesis deals with transmission error in gears and has been carried out in cooperation with 
Volvo Construction Equipment AB Component Division in Eskilstuna. The definition of 
transmission error is “The difference between the actual position of the output gear and the 
position it would occupy if the gear where perfectly conjugate”. Transmission error is considered 
to be an important excitation mechanism for gear noise. This thesis consists of four main parts: 
 

- literature survey about transmission error measuring  
- development of a test method to measure transmission error in an existing test rig 
- measurement of transmission error, noise and vibration 
- analyze the measurement repeatability 

 
Volvo CE develops, manufacture and sell construction machinery. These kinds of machines are 
in use all day by workers which makes high demands on their working environment. Noise can 
lead not only to hearing impairment but also to decreased ability to concentrate. 
 
A gear test rig has been used at Volvo to analyze noise, vibrations and life of gears. In this work 
some modifications are made to the gear test rig to make it possible to measure transmission 
error. Angle encoders are mounted at the end of the gear shaft to measure the transmission error. 
The gear wheel shafts have been lengthened to make it possible to mount the angle encoders. 
The companion flange at the free end is removed and another size of sealing is chosen to seal 
against the shafts.  
To investigate the repeatability two measurements are made with disassembling and 
reassembling in between. Comparison of the two measurements shows that the repeatability is 
good, except at some speeds where natural frequencies have influences. There is a natural 
frequency at 1,4 kHz, bending mode, which makes it impossible to measure the transmission 
error at that speed. In future work the test rig can be used to make transmission error 
comparisons between different gears. 
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1 Inledning 
 
Skärpt lagstiftning och ökad miljömedvetenhet innebär att det i framtiden blir viktigare 
med låg ljudnivå för anläggningsmaskiner som t.ex. lastmaskiner och dumprar. En källa 
till oljud är kuggväxlarna i transmissioner och axlar. Det vore därför av stort värde att 
kunna minska detta ljud. Överföringsfelet mellan kugghjul anses vara en viktig 
excitations mekanism för ljud och vibrationer alstrade av kugghjul.  
Det här examensarbetet behandlar överföringsfelet mellan kugghjul och ljud och 
vibrationer genererade av kugghjul. Det har gjorts på Volvo Construction Equipment 
AB Component Division i Eskilstuna. Överföringsfelet är det drivna kugghjulets läge i 
förhållande till det läge som det skulle ha om överföringen vore perfekt, antingen som 
vinkelavvikelse eller tangentiell avvikelse på delningsdiametern.  
Volvo CE Components har en kuggprovrigg som man använder för ljud och 
vibrationsmätning och utmattningsprovning. För att kunna mäta överföringsfelet måste 
den förses med givare som kan mäta vinkeln på drivande och drivet kugghjul. En del av 
examensarbetet är att anpassa kuggprovriggen för att fästa givare för mätning av 
överföringsfelet. För att få förståelse för hur jag ska göra för att mäta överföringsfelet 
och vilka ändringar som behöver göras på kuggprovriggen inleds arbetet med en 
litteraturstudie på det området. 
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2 Litteraturstudie avseende mätning av överföringsfel 
 
På engelska används orden: Transmission error, för överföringsfel. Transmission error 
definieras enligt Welbourn [7] som”The difference between the actual position of the 
output gear and the position it would occupy if the gear where perfectly conjugate”. 
Med detta menas skillnaden mellan det drivna kugghjulets verkliga position och den 
position den skulle ha om överföringen vore perfekt. Överföringsfelet är en av flera 
viktiga excitationsmekanismer som ger upphov till ljud och vibrationer från kugghjul. 
Överföringsfelet beror av deformationer, geometriska fel och geometriska modifieringar 
Åkerblom [1].  
 
Exempel på deformationer: 

- Kontakt deformation (hertz) i kuggingreppet 
- Kuggutböjning 
- Kugghjulsämnesutböjning 
- Axelutböjning 
- Vekhet i lager och omslutande hus (växellåda) 

 
Exempel på geometriska fel: 

- Evolvenriktningsavvikelse (skillnaden mellan teoretisk och verkligprofil) 
- Evolventformavvikelse (Skillnaden mellan högsta och lägsta punkten, i makro 

skala)  
- Snedvinkelriktningsavvikelse 
- Snedvinkelformavvikelse 
- Delningsfel 
- Excentricitet 
- Fel monterade lager 

 
Exempel på några vanliga geometriska modifieringar: 

- Bombering 
- Snedvinkel modifiering 
- Profilbombering 
- Topp och fot avlättning 

 
 
 
För att mäta överföringsfelet är det vanligt att man använder sig av optiska givare. Man 
monterar en optisk givare på ingående och en på utgående axel se figur 1. Skillnaden i 
rotationsvinkel eller läge är överföringsfelet. Överföringsfelet kan vara i 
storleksordningen 1 μm på 100 mm radie. Därför krävs det att man har god noggrannhet 
hos givarna. Genom att montera en vinkelgivare i varsin ände av en axel, driva axeln 
med en elmotor via remskiva och studera vinkelavvikelsen, visar Smith [2] att 
vinkelgivare är tillräckligt noggranna för att mäta överföringsfelet. Maximala varvtalet 
vid mätningen var 5,8 varv/min. Givarna som användes var Heidenhain ROD 220 med 
9000 pulser/varv. Testet visade att noggrannheten ökade med varvtalet. Man fann en 
avvikelse på mindre än 0,1 vinkelsekunder på sju gånger på ett varv samt 3 
vinkelsekunder en gång på ett varv. 
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Figur 1. Skiss över typisk experimentuppställning för mätning av överföringsfelet. 
 
 
Överföringsfelet kan mätas statiskt, dynamiskt, med last eller utan last. Med dynamiskt 
överföringsfel menas att rotationshastigheten är så hög att dynamiska effekter så som 
torsionssvängningar uppstår, vid statiskt överföringsfel uppkommer inga dynamiska 
effekter. Att mäta statiskt överföringsfel utan last är vanlig som kvalitetskontroll vid 
kugghjulstillverkning. Statiskt överföringsfel med last ger även uppgifter om 
deformation i kuggingreppet. Henriksson [8] har gjort mätningar på en komplett 
växellåda till en Scania lastbil, i den mätningen används tre pulsgivare, en på ingående 
axel en på utgående och en på mellanaxeln. 
Istället för att använda optiska givare kan man mäta det dynamiska överföringsfelet med 
torsionsaccelerometrar. Man mäter då torsionsaccelerationen hos kugghjulen, beräknar 
skillnaden i torsionsacceleration mellan axlarna och integrera två gånger för att erhålla 
dynamiska överföringsfelet, Houser [6].  
När man beräknar överföringsfelet från torsionsacceleration är det nödvändigt att ha 
mycket noggrant kalibrerade torsionsaccelerometrar eftersom man tar skillnaden mellan 
två stora tal som är nästan lika kräver det att felet hos givarna är mycket mindre än 
differensen. 
Torsionsvibration har mätts under många år och med olika metoder. Det man vanligast 
har mätt är vibrationer förknippade med rotationsfrekvensen. När man ska mäta 
överföringsfelet är frekvensen betydligt högre och kräver också mer av utrustningen.  
Eftersom torsionsaccelerometrar mäter andra derivatan av torsionsförskjutningen, 
kommer den uppmätta torsionsaccelerationen att öka proportionellt mot hastigheten i 
kvadrat, för givet värde av överföringsfel. 
Enligt Mudd [3] och Houser [6] är optiska givare som mäter direkt eller indirekt på 
axeln mer noggranna än accelerometrar. I Houser [6] fann man även begränsningar hos 
vinkelgivaren som har sin egenfrekvens runt 2000 Hz. 
Shigefemui [4] har gjort experiment för att på ett bättre sätt kunna mäta dynamiska 
överföringsfelet. Problemet vid mätning av dynamiskt överföringsfel är att 
torsionssvängningar i systemet inverkar på mätresultatet. För att komma tillrätta med 
detta används en koppling så att man kan förändra egenfrekvensen i systemet. Sedan ser 
man till att man vid mätning hamnar i mätbart intervall, vanligen mellan 1:a och 2:a 
egenfrekvens.. 
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3 Givare 
 
Litteraturstudien visade att det är möjligt att använda vinkelgivare när man ska mäta 
överföringsfelet. Något som dock kan vara osäkert är huruvida hastigheten kan vara för 
hög. Smith [2] använde sig av i sammanhanget låg hastighet, 5,8 varv/min. Testet som 
ska göras med Volvos testrigg önskas köra upp till 2500 varv/min. För att kunna 
bestämma hur kuggprovriggen ska modifieras måste man veta vilken givare man ska ha 
och hur den ska anslutas. Kravet på givarna är att de ska: 
 

- Ha tillräcklig noggrannhet för att mäta vinkelavvikelsen. 
- Kunna köras upp till 2500 varv per minut. 
- Helst kunna monteras direkt på kuggaxel. 
- Minst ha 64·3·6 = 1152 pulser (kuggantal · antal toner · antal punkter för att 

beskriva en sinus formad kurva) för att kunna beskriva upp till 2:a överton av 
överföringsfelet. 

 
Antalet pulser får inte vara för stort heller, dels så krävs det av mätsystemet att det ska 
hinna med att ta emot pulserna dels önskar vi kör varvtals svep under en längre tid och 
fler pulser ger större mängd data att ta emot vilket kräver mer RAM-minne. 
Heidenhain delar upp de aktuella givarna i vinkelgivare och pulsgivare, där 
vinkelgivaren är den mest noggranna av de två. Dessa givare finns i liknande utförande 
och infästning. Det finns tre huvudgrupper på utförande:  
 
 

1. Vinkelgivare med integrerad koppling och intern lagring.  
2. Vinkelgivare för separat koppling med intern lagring. 
3. Vinkelgivare utan lagring. 
 
 

                    
Figur 2.  Tre olika typer av givare. Vinkelgivare med integrerad koppling och intern 
lagring till vänster, vinkelgivare för separat koppling med intern lagring i mitten och 
Vinkelgivare utan lagring till höger, figurerna är från Heidenhain [9]. 

 
 
 

3.1 Pulsgivare 
 
Pulsgivarna finns med liknande infästning som vinkelgivarna på figur 2, med skillnaden 
att husets rotation förhindras med veka plåtar istället för stum montering som hos 
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vinkelgivarna. För pulsgivare med upp till 5000 linjer per varv, räknas den maximala 
avvikelsen vid 20 ˚C och låg hastighet, enligt Heidenhains [9] datablad: 
 

[ ]rbågsekunde
varvperlinjer

3600mekanisk18 ⋅°
±

 

 
För givaren ERN 120 med 5000 pulser/varv ger det: ±13”, vilket motsvarar ± 6,3 μm 
tangentiellt på 100 mm radie. Dessutom kan 2500 varv per minut, sägas vara hög 
hastighet i sammanhanget, vilket kan ge ännu större avvikelse. Om den givna 
avvikelsen är fördelad på ett varv kan det ändå vara möjligt att använda pulsgivare, 
eftersom vi är intresserade av en mera kortvågig mätning. Priset på pulsgivare är 1500-
3000 kr. 
 

3.2 Vinkelgivare 
 
Namnet vinkelgivare används för optiska givare som har en noggrannhet bättre än ± 5”, 
och har 10000 gitterlinjer eller fler. Vinkelgivare finns i applikationer där man behöver 
mäta vinklar inom några vinkelsekunder. Det följer med en kalibreringskurva till varje 
vinkelgivare som visar vinkelavvikelsen över varvet. 
RON 225 är beteckningen på en intressant givare. Systemnoggrannheten hos den är ± 
5”, vilket motsvarar 2,4 μm tangentiellt på 100 mm radie. Det finns mer noggranna 
vinkelgivare men dom klarar inte 2500 varv/min. RON 225 har 9000 gitterlinjer på ett 
varv och genomgående hål med diametern 20 mm. Priset för vinkelgivare är 18000-
40000 kr beroende på utförande. 
 

3.3 Val av givare 
 
Antagligen kan en pulsgivare användas, men eftersom det följer med en 
kalibreringskurva med vinkelgivarna väljer vi en sådan. Vinkelgivare med beteckning 
RON 225 med 9000 pulser per varv väljs. Givarna som vi sedan fick gav 18000 pulser 
per varv, den har integrerad interpolation och dubblerar antal pulser ut så att det blir 
18000 istället 9000. Om man tittar på kalibreringskurvan som följer med vinkelgivaren, 
figur 3, ser man att avvikelsen svänger långvågigt över varvet. Eftersom mätningen ska 
utföras på kugghjul med 49-64 kuggar kan det tillåtas en relativt stor amplitud vid låg 
ordning, medan vid ordning 49-64 kan man inte tillåta större fel än 10 procent av 
mätvärdet.  
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Figur 3. Kalibreringskurva för den ena vinkelgivaren 
 
För att avgöra om givarna är lämpliga att användas görs en FFT analys på 
kalibreringskurvan. Av FFT analysen får man ut storleken på felen som funktion av 
ordningen.  
För att ta fram punkter att göra FFT analys på lades kalibreringskurvan in i Solid Edge 
som en figur. Ovanpå figuren gjordes sedan linjer vertikalt, med lika delning. Längden 
på vertikala strecken bestämdes av en horisontell linje som lades in vid y = 0 och 
trimmades jäms med kalibreringskurvan i bakgrunden. 
Punkterna används i Matlab för att göra en FFT analys. Figur 4 är kalibrerings kurvan 
plottad i Matlab.  
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Figur 4. Kalibreringskurvan plottad i matlab. 
 
 
Med punkterna från Kalibreringskurvan görs sedan en plot av FFT analysen, figur 5 
avvikelse som funktion av ordning. 

 
Figur 5. Avvikelse som funktion av ordning. 
 
På figur 5 ser man att det är 1,2” avvikelse vid ordning två och i övrigt är avvikelse 
väldigt liten. Om man tar en närmare titt i det intressanta området ser man i figur 6 att 
avvikelsen vid kuggordning är mindre än 0,01”, vilket är i storleksordningen 0,5 procent 
av det överföringsfel som ska mätas. 
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Figur 6. Avvikelse som funktion av ordning. 
 
 
Under mätningen kan man sedan byta plats på givarna och rotera dom i olika lägen för 
att ytterligare säkerställa att givarna är tillräckligt noggranna. 
 
 

4 Utveckla provmetod för mätning av Överföringsfelet 
 
På Volvo CE har man en kuggprovrigg som används för olika tester på kugghjul såsom 
ljud, vibrationsmätning och utmattningsprovning. Kugghjulen i kuggprovriggen är 
samma kugghjul som sitter i en av Volvos växellådor till hjullastare. Huset till 
kuggprovriggen är enbart framtagen för den och är ingen standardartikel i Volvos 
sortiment. Man har i övrigt använt en del standardkomponenter.  
När kuggprovriggen ska användas för att mäta överföringsfelet hos kugghjulen måste 
man på något sätt fästa givare för att mäta rotationsvinkeln hos kugghjulen. Svårigheten 
är att det inte finns någon fri axel eller annan självklar plats att fästa givare på. Helst 
skulle man vilja mäta rotationsvinkeln direkt på kugghjulet, för att inte få med 
dynamiska effekter från axeln, men det ställer andra krav på givaren bla att den klarar 
olja. Det kan även vara svårt att fästa givare på drevet och erhålla god noggrannhet, man 
skulle kunna tänka sig en ring på sidan av kugghjulet med svarta och vita streck som 
detekteras av en optisk encoder. Det som är aktuellt är därför att anpassa riggen så att 
man kan mäta vinkeln på axlarna som kugghjulen sitter på.  
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Figur 7. Växellådan innan modifiering. 
 

4.1 Omkonstruktion av kuggprovriggen 
 
Kuggprovriggen är konstruerad i CAD. För att göra ändringar på kuggprovriggen 
används samma CAD modell. Figur 8 är ett snitt som visar kuggprovriggens delar. Den 
nedre vänstra medbringaren drivs av elmotorn, den övre vänstra medbringaren bromsas 
av axialkolvpumpen. Medbringarna på höger sida har som enda uppgift att vara 
tätningsyta mot radialtätningen.  
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Figur 8. Sammanställning av riggen innan modifieringen för givarmontering har börjat. 

 
För att mäta överföringsfelet mellan kugghjulen var den första iden att fästa en 
vinkelgivare på en fläns som man sedan monterar på medbringare som sitter i den fria 
änden, figur 9. En annan lösning som kom upp tidigt var att fästa givaren direkt på 
axeln, detta skulle medföra en mer omfattande modifiering, axeln måste göras längre så 
att man kan fästa givaren på den. En tredje lösning, som egentligen aldrig har varit 
aktuell, är att använda en givare utan integrerad koppling, figur 2. Med den får man 
sedan använda en rem eller en koppling som man kopplar givaren i ena änden och 
kugghjulsaxeln i andra.  
 

 
Figur 9. Första förslaget - fläns med tapp att fästa givaren på. 
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Eftersom det finns en del nackdelar med konceptet enligt figur 9 fortsatte arbetet med 
att göra en modell där man förlänger axeln och sätter givaren direkt på axeln. Som 
första ide på det konceptet sparades medbringaren som tätnings yta men flänsen tas bort 
Figur 10. 

 
Figur 10. Medbringaren är modifierad men kvar för att vara tätningsyta. Axeln är 
förlängd för att man ska kunna montera vinkelgivaren på den. 
 
Idéerna enligt figur 9 och 10 måste kompletteras med lösning på hur huset på 
vinkelgivaren ska förhindras från att rotera med. Detta kan lösas med ett stag som man 
fäster i växellådshuset eller i bordet. Istället för att fundera vidare på hur vinkelgivarens 
hus ska fästas i bordet eller växellådshuset, fortsatte arbete med att medbringaren tas 
bort och locket görs om så att man kan fästa givarens hus i det. 
 
För att förlänga axlarna finns det två alternativ; antingen att modifiera befintliga axlar 
eller att göra helt nya. Eftersom det finns axlar att göra om och för att det skulle ta för 
lång tid och ta upp onödigt mycket resurser att göra nya valde vi att modifiera de 
befintliga axlarna.  
På befintliga axlar är det två skruvhål i ändarna som håller medbringarna axiellt. 
Splinesen skulle man behöva ta bort för att göra tätningsläge, samtidigt är axelns utstick 
något för kort. Lösningen på det skulle kunna vara att krympa i en tapp och på så vis 
förlänga axeln. För att detta ska bli bra kapas axeln för att ta bort hålen i änden som 
annars kommer att göra det svårt att få tappen att sitta kvar. Axeln kapas så att man även 
tar bort hela splinesen. 
Efter att ha kommit fram till att medbringaren inte behövs måste tätningen lösas på 
annat sätt, detta görs genom en modifiering av locket som tätningen sitter i. För att 
ansluta givaren till kugriggen ska följande göras: 

- Välja radialtätning baserat på axeldiameter och lockgeometri. 
- Anpassa locket för radialtätning och givare. 
- Anpassa genomgående hål i locket till axeln. 
- Anpassa axeln till tolerans enligt inpassnings mått. 
- Anpassa axeln till radialtätning eller radialtätning till axeln. 

 
För att inte olja ska läcka måste man täta mot axeln samt mot huset. Om man använder 
sig av samma geometri utvändigt kan man använda samma O-ring som använts tidigare. 
En annan radialtätning ska väljas för att täta mot axeln istället för medbringaren.  
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4.2 Tätningsval 
 
För att tätningen ska täta som önskat har tillverkaren rekommendationer på hur dom ska 
byggas in. Hålet ska ha H8 tolerans och ytfinheten ska vara Ra = 1,6-6,3 μm. För att det 
ska gå lätt att föra in tätningen görs en fas 10-25˚ 1-2 mm från kant. För 
monteringsdjupet gäller toleransen 0/+0,4 mm. Radien i botten ska vara max 0,5 mm. 
Axeln ska ha toleransen h11 och ytfinheten ska vara Ra = 0,2 – 0,8 μm. I änden av axeln 
ska det vara en radie 3 mm, för att inte skada tätningen när axeln monteras. Vid 
periferihastighet < 4 m/s, krävs minst hårdhet 45 HRC. Vid periferihastighet > 4m/s 
krävs minst 55 HRC, detta för att axeln inte ska bli spårig vid drift. 
 
n = 2500 rpm  
v = rω 
ω =2πn/60 
=>v = r·πn/30 = 15·10-3·π·2500/30 = 3,9 m/s, för 30 mm axel. 
 
Detta medför att axelns hårdhet vid tätningen ska vara minst 45 HRC. Excentriciteten 
får vara max 0,1 mm. 
Axel diameter 30 mm väljs pga inmonteringskrav från Heidenhain. En tätning väljs som 
är 40 mm utvändigt och 7 mm tjock. Detta medför att jag ska göra ett hål i locket med 
diametern 40 H8, som är 7 0/+0,4 djupt med fasen 25˚ x 1,5 och radien 0,5 mm i botten. 
Eftersom kuggprovriggen kommer att köras under kort tid kan man eventuellt använda 
material med lägre hårdhet än 45 HRC. 
 
 

4.3 Modifiering 
 
Efter att tätningen och axeldiameter bestämts, startades modifieringen av 
kuggprovriggen. Jag börjar med att göra en modell av givaren och gör en 
sammanställning i 3-D, som sedan överförs till en 2-D modell, detta för att lätt kunna 
verifiera om idéer funkar som man har tänkt.  
Till att börja med ändras bara locket medan axeln är lika som från början, man kan 
sedan se hur axeln kan utformas för att erhålla önskad funktion. 
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Figur 11. Efter första modifieringsomgången. 
 
 
Efter att ha tittat på ritningen kommer det upp några idéer: 

- Om man sätter radialtätningen djupare i locket genom att svarva ur det så att 
man flyttar planet och tätningen. Då kan man ha större diameter på axeln, vilket 
ökar styvheten. 
 
- Man skulle kunna göra locket tjockare, så att givaren börjar där ändan på 
originalaxeln slutar. 
 
- Man skulle kunna kapa axeln där radialtätningen tar vid. 
 
- Man kan minska antalet hål från åtta till fyra. 
 
- Man skulle kunna göra locket tunnare eftersom den utvändiga lagerytan ej 
används. Man får på så vis givaren närmare kugghjulet. 

 
 
Utifrån idéer från den första modelleringen görs en ny modellering. Med vissa ändringar 
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Figur 12. Efter andra modifieringsomgången. 
 
Originalaxeln görs kortare, en tapp pressas i från änden. Locket görs tunnare och fästs 
med fyra skruvar istället för åtta. I detta steg missades dock att man måste kunna fästa 
accelerometerar radiellt på locket, vilket innebär att man inte kan göra det så tunt och 
man behöver göra plan på den cylindriska ytan för att fästa accelerometrarna. Eftersom 
givaren kläms fast på axeln med en mutter måste man kunna justera avståndet mellan 
tappen och planet på locket. Detta eftersom det kan skilja från monteringstillfällena hur 
långt axeln sticker ut. 
Vinkeln mellan accelerometrarna ska vara 90˚, vinkeln mellan horisontalplan och den 
ena accelerometern ska vara 20˚. Med ”litetlock” tjockare måste den tapp som ska hålla 
givaren göras längre. För att erhålla mer styvhet görs tappen grövre fram till tätningen, 
vilket medför att ursvarvningen i ”litetlock” görs djupare.  

 
Figur 13. Efter tredje modifieringen. 
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Diametern på den del av tappen, som ska krympas i axeln görs mindre för att inte 
påverka lagerläget. Hålet i axeln görs djupare så att det vid tillverkning inte ska bli 
några problem att göra tillräcklig tolerans tillräckligt djup.  
Givaren kläms fast på tappen med en mutter. För att förhindra belastning på givarens 
interna lager görs distanser i olika tjocklekar, som träs på tappen. I 
monteringsanvisningen för givaren anges att toleransen mellan planet på vinkelgivaren 
och planet på locket ska vara 3±0,1 mm, enligt figur 14. Efteråt får man mäta vilken 
distans som är lämplig.En givardistans åt gången används. För att bestämma hur många 
givardistanser man behöver, räknas toleranskedjan. 

 
Figur 14. Mått som används för att beräkna toleranskedjan.  
 
Om man räknar enligt figur 14, får man en total avvikelse 
0,1+0,1+0,1+0,2+0,2+0,2+0,2 = 1,1 mm. Detta skulle innebära att man skulle behöva 
11 st. givardistanser per axel. 
 
När tappen ska krympas i hålet gäller det att den får tillräckligt grepp. Under drift 
kommer det endast att överföras moment motsvarande förlusterna i givarens interna 
lagring. Greppet ska därför dimensioneras för skärkrafterna vid svarvning. 
 
Den totala skärkraften vid svarvning, kan enligt Karlebo handbok beräknas: 
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Om man beräknar att skärdjupet t = 3 mm och matningen s = 0,4 mm/varv: 
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F är den totala skärkraften. Förhållandet mellan tangentialkraften Ft, radiella kraften Fr 
och axialkraften Fa är: 
 

N 23525884
588
411724

1:2:4::
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=
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F
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xxx

FFF

 

 
Om man beräknar att man svarvar vid radien 20 mm erhålls momentet: 
 

Nm 4702,02352 =⋅=⋅= rFM tt   

Greppkraften i krympförband kan enligt Maskinelement handboken beräknas: 
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I tabell 1 anges greppkraften och greppmomentet för tolerans kombinationen H7/s6. 
 

Tabell 1. Greppkraften och greppmoment för H7/s6 tolerans. 

d Di μ E b Dy Fg [N] Mg [Nm] 
0,024035 0,024021 0,05 2,1E+11 0,03 0,055 5601,488 67,31588126 
0,024048 0,024 0,05 2,1E+11 0,03 0,055 19200,2 230,8631596 

 
 
 
I databladet för vinkelgivaren är inbyggnadsmått beskrivna. Måtten och toleranserna för 
gängan går inte att läsa av på ett enkelt sätt, men man kan bestämma ett mätbart mått 
utifrån dessa. 

              
Figur 15. Mutter från Heidenhains datablad.  Figur 16. Skruv från Heidenhains 
datablad 

 
Enligt skruvfiguren ska gängan glappa 0,08±0,04 mm. Utgående från mutterfiguren 
bestäms medellinjen på skruven vilken är den intressanta för tillverkningen. För att 
räkna ut vilken tolerans man ska ha på skruven används följande beräkning: 
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4.4 Egenfrekvensanalys 
 
Egenfrekvensanalys görs på systemet för att se vid vilka frekvenser det kan uppstå 
resonans, främst hos givaren. Detta för att veta vilka varvtal man bör undvikas, 
alternativt kan konstiga mätresultat förklaras med resonans i systemet. 
För att beräkna egenfrekvenser har en modell gjorts i CAD programmet Solid Edge som 
sedan förts över till Ansys för FEM beräkning. Modellen som gjorts är tagen från en 
CAD modell som tidigare gjorts av kuggprovriggen. Det enda som används är axeln, 
medbringaren, kugghjul med kuggen borttagna, och givaren. Givaren är modellerad som 
ett rör med masströghetsmoment enligt datablad. 

 
Figur 17. Figuren visar en av modellerna som FEM beräknats. 

 18



 
 
 Torsionsfrekvens (Hz) 
Fritt upplagd RON 225 72, 1696, 2876 
Tabell 2. Torsionsfrekvenser i kroppen enligt figur 17. 
 
Den första egenfrekvensen på 72 Hz är tveksam, det var nämligen den 6:e 
egenfrekvensen i Ansys. De 6 första egenfrekvenserna i ett fritt upplagt system är 
translationer, det visade dock ingen torsionssvängning för kugghjulet, kanske för att 
tröghetsmoment för kugghjulet är så mycket större än andra ingående komponenter. 
Frekvensen 2876 Hz är torsionsfrekvens hos givaren. Figur 18 visar en böjfrekvens vid 
1432 Hz. 
 

 
Figur 18. Böjfrekvens vid 1432 Hz. 
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5 Mätningar 
 
Efter att kuggprovriggen var konstruerad och tillverkad var det dags för mätningar. 
Under mätningen spelas signalerna från mikrofoner, accelerometrar och vinkelgivarna 
in. För att spela in signalerna användes två olika system ett Rotec system som spelade in 
alla signalerna och ett LMS system som spelade in mikrofonerna och accelerometrarna. 
Vi var tvungna att hyra in ett mätsystem med tekniker eftersom vinkelgivarna ger så 
många pulser att det blir svårt att ta emot pulserna med ett vanligt system, det är därför 
två olika system används. Det inhyrda systemet hade begränsningar vad beträffar RAM-
minne vilket gjorde att varvtalssvep inte var helt lätt att få med, ökat varvtal ger ökad 
mängd pulser och data. För att undersöka repeterbarheten i kuggprovriggen gör vi en 
uppsättning mätningar enligt schema sedan monteras kuggprovriggen isär helt och ihop 
igen för att göra samma mätningar igen. Om den skulle visa sig vara känslig för ihop 
montering kan man vid jämförelse bli tvungen att göra flera mätningar med samma 
kugghjul med demontering och montering mellan mätningarna för att sedan 
medelvärdesbilda.  
 

5.1 Mätuppställning  
 
Mätuppställningen, figur 19, består av en likströmsmotor som driver ingåendeaxel och 
kugghjul samt en axialkolvpump som bromsar utgående axel. Till hydraulsystemet, som 
axialkolvpumpen tillhör finns även en vattenkylare som leder bort värmen från 
hydrauloljan. Runt växellådan och mikrofonerna är det en ljuddämpande bur för att inte 
få med så mycket bakgrundsljud. Riggen är en fyrkantsrigg men för att minska 
störningar används istället hydraulbromsen, så i slav lådan är det ena kugghjulets 
kuggar avslipade. Kugghjulen som används har kuggmodulen 3,5, pressvinkel och 
snedvinkel 20˚, drivande kugghjul har 49 kuggar och drivet har 55. Kugghjulen sitter i 
en av växellådorna till Volvos hjullastare. Under körningen är lådan fylld till hälften 
med olja, ingen cirkulation eller aktiv kylning sker. Innan mätningen startar, varmkörs 
utrustningen tills oljan i lådan når 60 ۫ C, detta för att få någorlunda konstant viskositet 
genom hela mätningen. En del av mätningen får anpassas efter vad riggen klarar av. Vi 
upptäckte att det var svårt att köra lågt varvtal vid högre moment. Det lägsta moment 
som kunde köras 25 Nm, detta troligen pga. att ventilen som begränsade flödet av 
hydrauloljan inte kunde öppnas mer. 

Tooth Belt

Test Gearbox Microphone 

Accelerometer 
Electric Motor 

Hydraulic Pump 

Torque Sensor 

 
Figur 19. Mätuppställning. 
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5.2 Utförande 
 
Mätningarna för de två olika tillfällena följer samma schema. Efter att riggen varmkörts 
görs mätningar på 180 varv per minut och 300 varv per minut för 50, 100, 140, 200, 
300, och 400 Nm samt 48 varv per minut vid 25 Nm. Sedan körs momentet 140 Nm och 
400 Nm för 1000, 1500, 2000 och varvtalssvep 500-2500 varv per minut. En önskan 
fanns även att köra de olika momentnivåerna med lägre varvtal men varvtalet var inte 
tillräckligt konstant vid lägre varvtal än 180 varv per minut. Tillsist kördes ett 
momentsvep 25-400 Nm på 300 varv per minut och 180 varv per minut. 
 

5.3 Felkällor 
 
Eftersom vi i det här fallet använder oss av en likströmsmotor med likriktare får vi en 
störning på 300 Hz, vilket vi även tog hänsyn till då schemat bestämdes. Även om 
kuggprovriggen var omsluten av en ljuddämpande bur och var monterad på ett stort 
betongfundament kommer en del störningar på ljudet från elmotorn och dess fläkt samt 
en del strukturburet från golvet, främst lågfrekventa. Det bör även nämnas att den här 
lådan har vissa egenskaper som påverkar överföringsfelet och att man därför ej direkt 
kan överföra mätresultatet till annan applikation där kugghjulen monteras. 
 
 

6 Beräkning av överföringsfel 
 
LDP [10] är ett program som man kan beräkna överföringsfelet med uppmätt 
kugghjulen som indata. Programmet är utvecklat på Ohio State University. Kugghjulen 
som används är uppmätta och data matas in LDP. Figur 20 visar det beräknade 
överföringsfelet som funktion av moment. 
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Figur 20. Överföringsfelet beräknat med LDP [10]. 
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7 Resultat 
 
Figur 21 visar hur växellådan har ändrats. Axlarna har förlängts och ändrats, locken på 
höger sida har ändrats, medbringarna på högersida har tagits bort, vinkelgivare har 
monterats på axlarna. Ändringarna har gjorts för att kunna fästa vinkelgivarna på ett bra 
sätt. Innan vinkelgivarna monterades mättes kastet på tappen som givaren ska sitta på. 
Kastet var 0,02 på ena och 0,15 på andra axeln.  

   
Figur 21. Den vänstra vyn är före och den högra är efter modifiering. 
 
Nedan visas resultat från mätningarna. R1 betyder att mätresultatet är från första 
mätningen och R2 är från den andra. Mellan mätningarna monterades kuggprovriggen 
isär och därefter ihop, för att undersöka repeterbarheten. Figur 22 visar en jämförelse 
mellan första och andra mätningen vid olika varvtal med momentet 140 Nm. 

Överföringsfel ordning 49, första och andra mätningen
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Figur 22. Jämförelse mellan första och andra mätningen R2 är från mätning 2 och R1 
är från mätning 1. 
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Figur 23 visar samma figur som figur 22 men med momentet 400 Nm. 

Överföringsfel ordning 49, första och andra mätningen
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Figur 23. Jämförelse mellan första och andra mätningen R2 är från mätning 2 och R1 
är från mätning 1. 
 
På figur 24 ser man kuggordningen och dess överordningar tydligt. Det finns även en 
del andra saker som man ser. Vid ordning 9 kan man se axialkolvpumpens kolvantal 
som en vertikal ås. Man kan även se frekvensen på nätspänningen som en båge i 
vänsterkant av diagrammet, dess överordningar ses också. 

 

 
Figur 24. 3-D graf Överföringsfel som funktion av ordning och varvtal. 
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Överföringsfel R2, 140 Nm 
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Figur 25. Första, 49:e, 98:e och 147:e ordningens överföringsfel. 
 
Figur 25 visar första, 49:e, 98:e och 147:e ordningens överföringsfel som funktion av 
varvtal, momentet är 140 Nm (skalan är logaritmisk). Förstaordningens överföringsfel 
beror på att kugghjulen har kast i inbyggnaden. 
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Första och andra mätningen, 
varvtalssvep, ordning 49
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Figur 26. 49:e ordningens överföringsfel som funktion av varvtal. 
 
Figur 26 visar första och andra mätningen i samma graf.  
 

 
Figur 27. Överföringsfelet som funktion av moment vid 300 rpm. 
 
Det går bra att mäta överföringsfelet vid momentsvep, ur figuren kan man även se att 
det är viktigt att optimera mot kuggfrekvensens övertoner. 
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8 Slutsatser 
 
Konstruktionen blev bra, kastet på givaraxeln ligger inom tolerans vilket är viktigt för 
vinkelgivaren. Man ska veta att det vid 1,4 kHz finns en egenfrekvens som gör att det 
inte går att mäta överföringsfelet i det området. Konstruktionen kunde ha gjorts på annat 
sätt för att undvika egenfrekvensen, antingen med vekare axel så att böj frekvensen 
hamnar lägre så att man gör mätningarna över första böj frekvens eller att göra den 
styvare så att böj frekvensen hamnar vid högre frekvens. När FEM beräkningen gjordes 
undersöktes främst torsionsfrekvenser, hade böj frekvensen tagits på större allvar skulle 
konstruktionen kunnat gjorts annorlunda. 
Även om det finns en böjfrekvens som stör har den i övrigt ett stort område som 
mätningar kan göras vid. Kuggprovriggen visar på god repeterbarhet se figur 25. 
Beräkningen med LDP visar ganska bra resultat, jämför 49:e ordningen från figur 27 
med LDP beräkningen i figur 20. 
 

9 Fortsatt arbete 
 
Nu när riggen är konstruerad med vinkelgivare kan man göra fler prover med andra 
kugghjul som passar i riggen men har annan modul eller dylikt. Det finns även ett 
intresse av att använda överföringsfelet mätning vid andra applikationer där man skulle 
vilja göra överföringsfelet mätningen som en kontroll av hur om det närmar sig 
kuggbrott. Man skulle där kunna använda riggen för att testa om det är lätt att identifiera 
en kuggskada. 
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