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Sammanfattning 

Kraftuttag	används	för	att	ansluta	extern	utrustning	till	lastbilens	drivlina,	till	exempel	
hydraulpumpar.	Scanias	svänghjulsdrivna	kraftuttag	har	för	närvarande	en	utväxling	på	1:1.	Från	
marknad	efterfrågas	däremot	svänghjulsdrivna	kraftuttag	med	en	högre	utväxling	än	vad	som	
erbjuds	idag.	Som	alternativ	till	att	konstruera	om	kraftuttaget	för	ändamålet	sågs	möjligheten	att	
utveckla	en	extern	transmission	som	ansluts	mellan	kraftuttaget	och	den	anslutna	utrustningen	
som	växlar	upp	varvtalet.		
Examensarbetet	resulterade	i	ett	konstruktionsförslag	till	en	extern	växel	innehållandes	en	
planetväxel	vilken	växlade	upp	motorvarvtalet	med	en	utväxling	1:1,5.	Den	monteras	på	
kraftuttagshuset,	ansluten	till	det	svänghjulsdrivna	kraftuttaget,	och	stöds	upp	med	ett	fäste	mot	
växellådan.	Enheten	använder	en	flänskoppling	för	anslutning	av	extern	utrustning.	
I	arbetets	början	utreddes	ett	antal	växeltyper	för	konceptframställning.	Koncepten	utvärderades	
sedan	med	hjälp	av	Pughs	beslutsmatris.	Det	valda	konceptet	beräknades	manuellt	och	beräknad	
kuggdata	jämfördes	med	data	framtaget	i	designverktyget	för	konstruktion	Kisssoft.		
Parallellt	modellerades	komponenter	i	Catia	V5	och	ur	dessa	skapades	ritningar,	sprängskisser	och	
renderingar.	CAD‐komponenterna	skickades	in	för	3D‐utskrift	i	skala	1:1.	De	gängades	med		
gängtappar	och	monterades	delvis. 

Nyckelord 
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Abstract 
Power	take‐offs	are	used	for	connecting	external	equipment	to	the	powertrain	of	a	truck.	An	
example	of	such	external	equipment	is	hydraulic	pumps.	The	flywheel‐driven	power	take‐offs	
currently	supplied	by	Scania	have	a	transmission	ratio	of	1:1.	From	the	marketing	side	there	is	a	
demand	for	power	take‐offs	with	a	higher	transmission	ratio	than	what	is	currently	available.	As	an	
alternative	to	re‐designing	the	current	power	take‐off,	developing	an	external	transmission	that	
connects	to	the	power	take‐off	and	increases	the	speed	for	the	external	equipment	being	driven	
was	suggested.	
This	thesis	resulted	in	a	conceptual	design	proposal	for	an	external	transmission	containing	an	
epicyclic	gear	train	that	speeds	up	the	engine	speed	with	a	gear	ratio	of	1:1.5.	It	is	mounted	on	the	
gearbox	at	the	flywheel‐driven	power	take‐off	interface	and	is	supported	by	a	bracket	to	the	main	
gearbox.	The	unit	use	a	flange	for	connection	of	external	equipment.		
At	the	beginning	of	the	project	a	number	of	gear	types	were	examined	for	the	initial	concept	design.	
The	resulting	concepts	were	evaluated	with	the	Pugh	decision‐matrix	method.	The	chosen	concept	
was	then	calculated	manually	and	the	gear	data	was	compared	to	the	data	developed	from	the	
machine	design	calculation	software	Kisssoft.		
Parallel	with	the	calculations	of	the	components	they	were	modelled	in	Catia	V5	and	from	these	
drawings,	exploded	view	drawings	and	renderings	were	generated.	The	component	files	were	
submitted	for	3D	printing	in	a	scale	of	1:1.	The	printed	parts	were	threaded	with	taps	and	then	
partly	assembled. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdefinition 

Kraftuttag (Power Take-Off, PTO) används som anslutningspunkt för hjälpsystem som 

kopplas till fordonets drivlina. Vanligtvis finns kraftuttag monterade på motorn, växellådan 

eller mellan dessa. Kraftuttag förekommer vanligen i olika lastbilsapplikationer för att driva 

diverse påbyggnadsutrustning, till exempel betongblandare, hydraulpumpar som i sin tur 

driver exempelvis lastkranar eller vattenpumpar för brandbilar. 

Scania saknar i dagsläget svänghjulsdrivna kraftuttag (EK PTO) med en utväxling av 

varvtalet högre än 1:1,00, vilket efterfrågas av marknaden. Ett förslag på en lösning till 

problemet, utan att konstruera om kraftuttaget, var att montera dit en extern växel mellan 

kraftuttaget och påbyggnadsutrustningen. 

1.2 Målformulering 

 Utveckla ett konceptförslag till en extern växel för att öka varvtalet hos EK PTO och 

o undersöka vilken växeltyp som kan användas, 

o undersöka vilken lagring och smörjning som krävs av växeln, 

o ta fram minst 2 koncept baserade på lämpliga växlar och lagring, 

o utvärdera koncept för vidare arbete och 

o modellera och simulera det valda konceptet i Catia V5 samt utföra beräkningar. 

 Presentera arbetet för uppdragsgivare, handledare och åhörare på Scania. 

 Presentera arbetet i en skriftlig rapport. 

1.3 Kravspecifikation 

Den ursprungliga kravspecifikationen som bestämdes i projektets inledande fas såg ut enligt 

följande: 

 Utväxling på 1:1,50–1:2,00 där varvtal in : varvtal ut (K) 

 Överföra moment 2000 Nm (K) 

 Maximal effekt 250 kW (K) 

 Använda befintliga gränssnitt (K) 

 Placering efter EK PTO på växellåda (K) 

 Vara av storleken 280 mm i x-led exklusive axel och eventuell flänskoppling, max 230 

mm i diameter med hus (K) 

 Vara växlingsbar, till exempel 1:1,00 – 1:1,50 (Ö) 

Under projektets gång modifierades kravspecifikationen där kravet på momentet bröts ned till 

två punkter: 

 Dimensioneras för maximalt ingående moment 2000 Nm från EK PTO (K) 

 Utgående moment 1500–2000 Nm (K) 

I kravspecifikationen benämns krav som (K) och önskemål som (Ö). 
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1.4 Avgränsning 

I arbetets inledande del fanns endast en tidsmässig avgränsning: 

 Arbetet var begränsat till 400 timmar 

Under projektets gång, särskilt kring faktainsamlingen, avgränsades vissa moment vid 

beräkning av kuggväxlar och annan beräkning. I slutet av arbetet hade följande avgränsningar 

lagts till: 

 Bortse från profilförskjutning för kugghjul och centrumavståndskoefficient vid 

beräkning av kuggväxlar 

 Bortse från beräkningar utanför utväxling, grundläggande kuggeometri och 

normalkraftens komposanter i tangentiell, radiell och axiell riktning för kugglaster. 

 Beräkning av utmattning på samtliga komponenter. 

1.5 Metodik och lösningsmetod 

1.5.1 Flödesdiagram 

Skapa ett enkelt flödesdiagram över projektets faser och delmoment som ett underlag till ett 

ganttschema.  

1.5.2 Ganttschema 

Använda ett ganttschema som grund för tidplanen. Schemat uppdateras kontinuerligt under 

projektet. 

1.5.3 Failure modes and effect analysis – FMEA 

Utföra en förenklad variant av FMEA på tidplanen. 

1.5.4 Quality Function Deployment – QFD 

QFD skulle användas för att översätta kundernas önskemål, i det här projektet Scania och 

KTH, till poster i kravspecifikation och målformulering. 

1.5.5 Litteraturstudier och informationssökning 

Samla in information med hjälp av facklitteratur, interna dokument från Scania, databaser 

som Compendex och Inspec samt studentlitteratur. Vid behov använda know-how från 

Scaniaanställda.  

1.5.6 Brainstorming 

Använda brainstorming för att generera idéer för konceptframtagningen. 

1.5.7 Brainwriting 

Använda brainwriting som ett komplement till brainstorming för att tidigt visualisera tankar 

kring funktion och konstruktion. 

1.5.8 Illustrering 

Visualisera konceptidéer med handskisser och digitala illustrationer för vidare arbete i 

projektet. 
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1.5.9 Pughs matris 

Använda vid utvärdering av konceptförslag för att besluta om vilket av koncepten som skulle 

vidareutvecklas. 

1.5.10 Beräkning 

Utföra överslagsberäkningar under konceptframtagningen för att utreda ifall valda idéer var 

rimliga. Därefter genomföra grundligare beräkningar på komponenter med mera för 

användning som konstruktionsunderlag. 

1.5.11 Computer-aided design – CAD 

Använda CAD för att visualisera resultatet och för att ta fram ritningar samt utföra 

simuleringar på konstruktionen.  
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2 Företagsbeskrivning 

2.1 Scania AB 

Scania är ett av världens ledande företag inom tillverkning av lastbilar, bussar och industri- 

samt marinmotorer. Utöver tillverkning bedriver Scania försäljning och tillhandahåller ett 

stort utbud av finansiella tjänster. Företagets omsättning uppgick till 79 603 miljoner SEK 

under 2012 och över 61 000 levererade lastbilar (Scania, 2013). 

Scania har tre kärnvärden som företaget anser håller det samman och utgör grunden för dess 

kultur, ledarskap och framgång. Dessa är ”kunden först”, ”respekt för individen” 

och ”kvalitet”. 

Idag har företaget verksamhet i 100 länder runt om i världen och har fler än 35 000 anställda. 

2400 av dessa arbetar inom forskning och utveckling, dem flesta på Scania Tekniskt Centrum 

i Södertälje (Scania, 2014).  

  

Figur 1 Scania R124 CB8x4 400 betongblandare i Diepolsan, Schweiz. 
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2.2 Transmission Development Purchased Components – NTCK 

fixa radavstånd… 
NTCK är en del av drivlineutvecklingen (Powertrain Development) på Scania, se Figur 2. 

NTCK har som ansvarsområden att utvecka svänghjulsdrivna och växellådsdrivna kraftuttag, 

ansvara för inköpta manuella och automatiska växellådor samt provning av nämnda produkter 

(Scania, 2014).  

NTCK har bidragit med en kontorsplats, tillgång till verkstad med tillhörande utrustning och 

material, tillgång till bland annat Catia V5 samt kunskap från handledare och kollegor till 

examensarbetet.  

  

N 
Powertrain development 

NA NB NE NM 
NT 

Transmission 
development 

NTA NTB 
NTC 

Analysis & 
Components 

NTCC 

NTCK 
Purchased 

Components 

NTCS 

NTQ NTW 

Figur 2 Organisationsschema för utvalda delar av Powertrain Development. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 FMEA 

FMEA används för att identifiera tänkbara fel och 

bedöma effekterna utav dessa. Metoden kan 

användas under hela utvecklingsprocessen och 

förfinas allt eftersom arbetet fortskrider. 

Metoden delas in i fem steg och utformas som en 

tabell, se Figur 3 (Ullman, 2010, ss. 350-353): 

1. Identifiera funktioner och vad som sker ifall 

funktionen uteblir helt, sker i fel sekvens 

eller sker i fel tidpunkt. 

2. Beskriv hur olika fel sker för varje enskild funktion.  

3. Identifiera vilka effekter varje fel kan leda till. Detta är svårt för system med ej 

oberoende funktioner då felen kan uppstå på grund av funktioner i en viss sekvens. 

4. Beskriv vad som orsakar felen. 

5. Identifiera hur felet förhindras eller åtgärdas. Beskriv även den rekommenderade 

åtgärden, vem som ansvarar för att den genomförs och vad som skedde för att åtgärda 

felet. 

3.2 QFD 
QFD har flera fördelar, bland annat vid utveckling 

av specifikationer för utveckling av nya produkter 

och hur dessa specifikationer uppfyller kundens 

önskemål. Viktigt att tänka på vid användning av 

metoden är att översätta kundens krav och 

önskemål till kvantitativa parametrar och först efter 

att ha bestämt vad som ska utvecklas bestämma hur 

resultatet ska utformas och fungera.  

Metoden delas in i åtta steg och kan visualiseras i 

ett diagram, se Figur 4 (Ullman, 2010, ss. 145-

148): 

1. Identifiera kunder och 

2. vad kunderna vill att den utvecklade produkten ska ha för funktion. 

3. Beskriva vad som är viktigt för vem. 

4. Identifiera hur liknande problem löses nu, d v s konkurrerande produkter. Detta 

jämförs med kundens önskemål och för att identifiera förbättringsmöjligheter. 

5. Finna hur produkten uppnår kundernas krav medels specifikationer och 

6. dess samband med kundernas krav. 

7. Bestämma målvärden. 

8. Notera hur de olika specifikationerna förhåller sig till varandra. 

Figur 3 Exempel på en FMEA-tabell. 

Figur 4 QFD-diagram, även kallat ”House of 

quality”. 
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3.3 Brainwriting och brainstorming 
Brainstorming utvecklades från en början som en gruppövning för att generera idéer men kan 

även utföras enskilt. Fördelarna innefattar bland annat att alla deltagare bidrar utifrån sin egen 

synvinkel. Viktigt att ha i åtanke under en session är att inte utvärdera utan enbart notera idéer 

oavsett art.  

Brainwriting liknar brainstorming men utförs på papper med hjälp av exempelvis skisser. 

Deltagarna skissar sina idéer och efter ett tidsintervall byter de med varandra. En ny omgång 

skissning sker där en deltagare kan välja att skissa vidare på en idé föreslagen av föregående 

person eller fortsätta ta fram nya idéer. Till skillnad från brainstorming utförs brainwriting 

under tystnad (Ullman, 2010, ss. 190-191). 

3.4 Pughs beslutsmatris 
Pughs metod används vid utvärdering av flera 

likartade koncept. Dess huvudfunktion består av att 

utvärdera koncepten relativt varandra för att på så 

vis ge en insyn i vilka av dem som är bäst lämpade 

för vidareutveckling. Bäst resultat fås då 

medlemmar i till exempel ett projekt utför 

utvärderingen enskilt och sedan jämför resultaten. 

Utvärderingen består av sex steg, se Figur 5 

(Ullman, 2010, ss. 222-224): 

1. Fastslå vad som ska utvärderas. 

2. Välja vilka alternativ som ska utvärderas mot varandra. 

3. Välja kriterier som används vid utvärderingen. Kriterierna beror mycket på vad som 

utvärderas, men de bör vara konkreta och mätbara.  

4. Bestämma hur kriterierna ska viktas. Kriterier som är kritiska för exempelvis funktion 

viktas högre än kriterier som är önskvärda men inte nödvändiga. 

5. Utvärdering av alternativ. Här väljs vanligtvis ett alternativ som referens, oftast den 

som antas vara bäst lämpad, som sedan resten av alternativen jämförs mot.  

6. Resultatet av utvärderingen. Används 1, 0 och -1 som värden i utvärderingen fås ett 

siffervärde som direkt visar hur alternativen står sig gentemot varandra. Får flera av 

alternativen samma resultat kan det vara nödvändigt att se över antingen koncepten 

eller kriterierna för förbättringsmöjligheter. 

  

Figur 5 Struktur för en Pughs beslutsmatris. 
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3.5 Tidigare erfarenheter 
Tack vare kurser med projektfokus som inriktar sig på bland annat produktutveckling och 

designprocesser har det funnits en bra grund att kunna luta sig mot under projektets gång, i 

synnerhet de större projekten som utfördes inom kurserna Integrerad produktutveckling och 

Designmetodik/Maskinelement. Möjligheten att se tillbaka på tidigare projekt och fastställa 

vad som utfördes bra och mindre bra samt resonera kring hur den kunskapen skulle kunna 

appliceras på det här arbetet har varit till stor hjälp. Kursen innehållandes datorbaserade 

designverktyg gav en mjukare start under det inledande arbetet med CAD-modellering i Catia. 

Visserligen används en annan programvara på KTH men då modelleringen sker med liknande 

tillvägagångssätt behövdes inte all kunskap om modellering läras från start. Slutligen har det 

fokus som varit på att presentera och visualisera idéer och resultat under utbildningens gång 

varit till stor hjälp vid framtagning av koncept och digital visualisering av projektets resultat, 

samt vid slutpresentationen.  
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4 Fakta 

4.1 Kraftuttag 

För att driva extern utrustning, som till exempel hydraulpumpar, krävs det någon form av 

kraftuttag. Dessa kan i sin tur vara kopplingsberoende eller kopplingsoberoende. Vilken typ 

som används beror på vilken extern utrustning som ska användas.  

Kopplingsberoende kraftuttag slutar att driva när växellådan frikopplas från motorn och 

används bara när lastbilen är stillastående medan kopplingsoberoende kraftuttag driver så 

länge motorn är i drift. Det sistnämnda gör det möjligt att nyttja kraftuttaget även när lastbilen 

är i rörelse. I Figur 6 syns placeringen av kraftuttagen i Scanias lastbilar (Scania CV AB, 

2014, s. 4). 

 

Figur 6 Placering av de olika kraftuttagen. 

4.1.1 Motordrivet kraftuttag 

Motordrivna kraftuttag är kopplingsoberoende och placerade på motorns svänghjulskåpa. 

Dessa är avsedda för direktdrivning av hydraulpumpar och används i huvudsak till drivning 

av utrustning under körning (Scania CV AB, 2014, s. 7). Kraftuttaget kan även använda 

flänskopplingar, något Scania inte gör i dagsläget för lastbilar. 

4.1.2 Svänghjulsdrivet kraftuttag 

Svänghjulsdrivna kraftuttag är kopplingsoberoende och monteras mellan motor och 

huvudväxellåda (Petersen D. , 2013). Används i huvudsak för drivning av utrustning med ett 

stort effektbehov under körning, exempelvis betongpumpar, cementblandare och flistuggare 

(Scania CV AB, 2014, s. 11). 

  



12 

 

4.1.3 Växellådsdrivet kraftuttag 

Växellådsdrivna kraftuttag är kopplingsberoende och placerade på fordonets växellåda. Dessa 

används i normala fall av stillastående fordon. Till växellådsdrivna kraftuttag räknas även 

kraftuttag på fördelningsväxellåda och drivaxelfrånskiljande kraftuttag på kardanaxeln, som 

används vid stort effektbehov (Scania CV AB, 2014, s. 15). Bland annat lyftkranar och 

stödben drivs med dessa kraftuttag. 

4.2 Kuggväxlar 
Kuggväxlar överför kraft och rörelse mellan roterande axlar. De har möjlighet att överföra 

kraft med konstant rörelse och med stor tillförlitlighet.  

Beroende på axlarnas placering är det möjligt att kategorisera kuggväxlar i tre typer: 

kuggväxlar med parallella axlar, kuggväxlar med korsande axlar och kuggväxlar utan varken 

parallella eller korsande axlar. Cylindriska kuggväxlar med både utvändiga och invändiga 

kuggar hör till den första kategorin, koniska växlar hör till den andra och skruvväxlar till den 

tredje (Kohara Gear Industry Co., Ltd, ss. 1-4).  

4.2.1 Cylindrisk rakkugg och snedkugg 

Rakkuggar, där kuggarna är parallella med kugghjulets axel, tillhör den typ av kugghjul med 

minst komplicerat tillverkningssätt och bäst verkningsgrad. Vibrationer och oljud på grund av 

snabba ändringar i kraft hos kuggingreppen hör till nackdelarna för den här typen (Olsson, 

2006, s. 330).  

Kugghjul med sneda kuggar, där kuggarna har en snedvinkel i förhållande till axeln, får 

växeln att arbeta tystare och dessutom ta högre last. Detta på grund av att istället för en 

plötslig övergång mellan kuggingreppen breder kugglasten ut sig successivt över hela 

kuggbredden (Olsson, 2006, s. 332). Tillkommandet av axiala krafter utöver radiala krafter 

vid användning av snedkugg bör tas i åtanke då det påverkar lagerdimensionering och val av 

lagertyp. För att två snedkugghjul ska kunna arbeta ihop krävs samma snedvinkel men med 

motsatt riktning (Kohara Gear Industry Co., Ltd, s. 21). 

Det finns även dubbla snedkugghjul, också kallad pilkugg, där den axiala kraften blir noll. 

Dessa blir däremot betydligt dyrare att använda än normala snedkuggshjul (Olsson, 2006, s. 

334). Se Figur 7 för exempel. 

 

Figur 7 Från vänster: utvändig rakkugg, invändig rakkugg, utvändig snedkugg och utvändig pilkugg. 
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Figur 9 Illustration av en planetväxel. 

4.2.2 Konisk rakkugg och snedkugg 

Som för cylindriska hjul med rakkugg respektive snedkugg arbetar koniska snedkuggar med 

mindre oljud och klarar högre laster än koniska rakkugghjul. Det finns två typer av sneddkugg 

för koniska växlar. Dessa kallas Gleason-spiral, och Klingelnberg-spiral, där namnen kommer 

från företagen som utvecklade geometrierna (Olsson, 2006, s. 343). Som för snedkugghjul 

gäller gemensam snedvinkel och motsatt riktning på dessa när två koniska hjul arbetar ihop. 

Både för rak- och snedkugg finns det radiala och axiala krafter. För koniska snedkuggshjul 

påverkas krafternas magnitud och riktning av 

kontaktytans form, då denna kan vara konkav 

eller konvex (Kohara Gear Industry Co., Ltd, 

ss. 40-41). 

Till skillnad från cylindriska växlar kräver 

koniska växlar avancerad lagring då 

konspetsarna behöver träffa varandra med 

mycket liten avvikelse. Idealfallet innefattar 

lager på vardera sidan om kugghjulen. På 

grund av utrymmesskäl är detta sällan möjligt, särskilt 

för kugghjul med liten diameter (Olsson, 2006, s. 345). 

Se Figur 8. 

4.2.3 Planetväxlar 

En planetväxel består av cylindriska kugghjul som 

arrangeras på ett sätt som liknar ett solsystem där ett 

flertal planethjul roterar runt ett solhjul. Dessa innesluts 

av ett ringhjul med invändiga kuggar. Solhjulet och 

ringhjulet kan rotera kring centrumaxeln. Planethjulen 

kopplas till en planethållare som medger rotation kring 

hjulens egna axlar och att de kan röra sig i 

ringhjulet. Se Figur 9. 

Det finns flera fördelar med en planetväxel, 

men framför allt att den har en stor 

effekttäthet, det vill säga att den kan 

överföra stora moment på liten volym, 

vilket ger den mindre dimensioner än en 

traditionell kuggväxel (Olsson, 2006, ss. 

355-356). På grund av den komplexa 

uppbyggnaden av en planetväxel finns det även en del problem som bör tas i åtanke vid 

konstruktion, bland annat belastningsfördelningen mellan planethjulen och fastlåsning av 

kuggar (Kohara Gear Industry Co., Ltd, s. 4). 

I en planetväxel finns möjligheten att styra rotationsriktningen och utväxlingen genom att 

fixera en av delarna i växeln. De tre typiska varianterna är planettypen med fixerat ringhjul, 

soltypen med fixerat solhjul och stjärntypen, då planethållaren fixeras. Den sistnämnda 

Figur 8 Från vänster: koniska rakkuggar och koniska 

snedkuggar. 

Figur 10 Från vänster: Planettyp, soltyp och stjärntyp. 
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varianten förlorar däremot planetväxelns egenskaper och blir en vanlig kuggväxel, se Figur 10 

(Kohara Gear Industry Co., Ltd, s. 5). 

4.3 Lagring 
Ett lager har som funktion att minska friktion, medge rörelse och överföra kraft. Den absolut 

vanligaste typen av rörelse ett lager hanterar består av rotationsrörelse. 

Lager delas in i två kategorier, rullningslager och glidlager. Rullningslagren, beroende på 

rullkropparnas form, kan delas in i underkategorierna kullager och rullager. Dessa har samma 

princip men egenskaper som möjliga lastriktningar och bärförmåga skiljer dem åt (Olsson, 

2006, ss. 159-161).  

4.3.1 Val av lagring 

När lagringssystem för en konstruktion ska väljas finns det ett flertal faktorer som bör tas i 

åtanke då varje typ har olika för- och nackdelar. Utrymme, last, axiell förskjutning och 

kostnad är exempel på faktorer som har betydelse vid val av lagringsmetod (SKF Group, 2013, 

s. 46).  

Ett av de viktigaste måtten vid val av lager är axeldiametern på den axel som ska lagras. Det 

måttet bestämmer nämligen innerdiametern på lagret. Vid litet radiellt utrymme runt axeln 

finns möjligheten att använda en lagertyp med låg tvärsnittshöjd, till exempel ett nållager. 

Beroende på axelns konstruktion går det att använda ett lager utan innerring för att öka axelns 

diameter eller minska lagrets ytterdiameter. För axlar med liten diameter rekommenderas 

vanligtvis spårkullager eller nållager. För axlar med större diametrar anses cylindriska, 

koniska och sfäriska rullager bäst lämpade (SKF Group, 2013, s. 47). 

Generellt går det att säga att rullager kan ta större last än kullager av motsvarande storlek. 

Vanligtvis används rullager vid stora laster eller axeldiametrar och kullager för lätt till 

medelstor last samt fallen då varvtalet är högre (SKF Group). Lastfallen kan delas in i fyra 

kategorier: rent radiell last, rent axiell last, kombinerad last, där både axiell och radiell last 

agerar samtidigt samt momentlast. Hur mycket axiell kraft ett 

lager för kombinerad last kan ta upp beror på lagrets 

kontaktvinkel, där större vinkel betyder att lagret kan hantera 

större axiallast. Lagrets möjlighet att ta upp axialkrafter i båda 

riktningarna eller i bara en riktning bör tas i åtanke. I det 

senare fallet rekommenderas att kombinera två lager som tar 

upp axiell last åt vardera riktningen (SKF Group, 2013, ss. 48-

50). Se Figur 11 för exempel på lagerarrangemang. Den 

sistnämnda tar visserligen bara upp axiell last i en riktning och 

kräver ett tredje lager som tar upp denna last i motsatt riktning (SKF Group, 2013, s. 802). 

Axlar stadgas i vanliga fall av ett fixerat lager och ett ofixerat lager. Det fixerade lagret måste 

kunna fixera axeln axiellt i båda riktningarna. De bäst lämpade lagren för den här uppgiften är 

lager som kan hantera en kombinerad last, alternativt två lager där ett hanterar den axiella 

lasten. Det ofixerade lagret har som uppgift att medge axiell förskjutning av axeln gentemot 

huset för att minska spänningar i materialet på grund av värmeutvidgning. Lämpliga lager för 

detta ändamål är nållager och rullager (SKF Group, 2013, s. 55). För den här typen av lagring 

Figur 11 Koniska rullager arrangerade 

Face-2-Face, Back-2-Back och tandem. 
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är det viktigt att vinkelförskjutning mellan axel och hus är så liten som möjligt. När den 

möjligheten inte finns bör en kombination av ett sfäriskt rullager och toroidrullager alternativt 

ett självinställande kullager och ett toroidrullager övervägas (SKF Group, 2013, s. 162).  

För konstruktioner med korta axlar kan ett justerat lagersystem användas, där axeln fixeras i 

en riktning vid ett av lagren och åt den andra riktningen vid det andra. Vinkelkontaktkullager 

och koniska rullager ses som de bäst lämpade för detta ändamål (SKF Group, 2013, s. 163), se 

Figur 12. 

 

 

 

 

4.4 Inkoppling 
Scania använder SS-ISO 7653 för gränssnitt 

mellan det svänghjulsdrivna kraftuttaget och 

utrustning på sina lastbilar samt DIN 5462 för 

bomförband hos axlar. Se Figur 13. 

4.5 Kylning och smörjning 

Att kyla och smörja en växel minskar dels slitage 

på till exempel kuggar och för att leda bort 

överskottsvärme för att undvika att 

komponenter överhettas.  

Scania använder växellådsolja som distribueras 

dels genom stänksmörjning med hjälp av axlar 

och kugghjul och dels genom att pumpas i 

invändiga kanaler i bland annat huvudaxeln. 

Kanalerna har mynningar vid lager längs axeln. 

Oljan pumpas även till solhjulet i planetväxeln, 

där mynningar leder ut olja till resten av 

planetväxeln, se Figur 14 (Eriksson, 2012, s. 8). 

4.6 Material 
Information om material har tagits från Scania Corporate Standards, det vill säga Scanias 

interna standarder som ofta utgår från ISO och liknande standarder, SKF:s hemsida samt från 

Karlebo Handbok (N/A, 2000). 

Figur 13 Gränssnitt för SS-ISO 7653 och 

bomförband DIN 5462, stödutrustningssidan. 

Figur 12 Exempel på lagringssystem. Från vänster: fixerat/ofixerat system, fixerat/ofixerat system som 

tål vinkelförskjutning och justerat system. 

Figur 14 Simuleringsmodell av smörjningen i 

växellådan. Röda linjer visar smörjkanaler. 



16 

 

4.7 Formler för beräkning 
Detta kapitel innehåller formler som använts vid diverse beräkningar i projektet. I avsnitt 

4.7.1 hittas formler för dimensionsberäkning och beräkning av utväxling för kuggväxlar i de 

olika varianter som undersökts. Då formlerna för de olika växeltyperna beror på varandra och 

antalet var stort relativt övriga formler beskrivs inte dessa formler närmare. I avsnitt 4.7.2–

4.7.5 finns beskrivande textavsnitt till formlerna som angivits.  

4.7.1 Kuggväxlar 

Vid uppväxling av varvtal minskar utgående moment enligt     
      

   
 (E01) (N/A, 2000, s. 

271) där M=vridmoment och n=varvtal i [varv/min]. 

Variabler som använts vid beräkning av kuggväxlar var kuggtal z, modul m, angreppsvinkel α, 

snedvinkel β samt antal planethjul N för planetväxel och axelvinkel Σ för konisk växel. 

Utväxling 
Två cylindriska växlar i serie Konisk växel Planetväxel 

          
  

  
 
  

  
 (E02) 

För koncentriska axlar valdes 

z1=z3 och z2=z4 vilket gav 

          
  
 

  
  (E03) 

          
  

  
 
  

  
 

  

  
 

(E04) 

Planettyp  

          
  

  
  

  
  

 

  
  

  

 
 (E05) 

Soltyp 

          
 

  
  

  

  
 

  
  

  

 
 (E06) 

Stjärntyp 

           
  

  
(E07) 

 

(Kohara Gear Industry Co., Ltd, s. 8) och (Kohara Gear Industry Co., Ltd, s. 5) 

 

Kuggdimensionering, se Figur 15 på nästa sida. 

Cylindriska snedkugghjul Koniska snedkugghjul 

Referensdiameter    
  

    
 (E08) Referensdiameter      (E15) 

Basdiameter          
(E09) 

Referenskonvinkel 
        

  

  

          

  

} (E16) där 

        (E17) 

Addendum      (E10) Konavstånd   
  

      
 (E18) 

Kugghöjd         (E11) Addendum                (E19) 

           
      

(
       
       

)
 

(E20) 

Toppdiameter          
[UV] (E12-1) 

         [IV] 

(E12-2)  

Dedendum              (E21) 

Rotdiameter          

[UV] (E13-1) 

         [IV] 

Denendumvinkel         (   ⁄ ) (E22) 
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(E13-2) 

Axelavstånd    (
     

     
) 

[UV] (E14-1) 

   (
     

     
) 

[IV] (E14-2) 

Addendumvinkel         (E23-1) 

        (E23-2) 

  Toppvinkel         (E24) 

  Toppdiameter              (E25) 

  Inre toppdiameter       
       

     
 (E26) 

 

(Kohara Gear Industry Co., Ltd, ss. 21-22,32-33) 

För planetväxlar gäller även dessa tre villkor för att bestämma relationen mellan kuggtal för 

sol-, planet- och ringhjul samt antal planethjul i ett planetväxelsystem, se Figur 16 (Kohara 

Gear Industry Co., Ltd, s. 4). 

1.           (E27) 

2. 
     

 
        (E28) 

3.      (     )    
    

 
 (E29) eller             (E30) 

Figur 16 Illustration av villkoren för planetväxlar. Från vänster villkor 1, villkor 2 

och villkor 3. 

Figur 15 Illustration av kuggdimensionering. Cylindriska in- och utvändiga kugghjul till 

vänster och övre mitten, cylindriska snedkugghjul i nedre mitten samt koniska kugghjul till 

höger. 
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Kuggkrafter för cylindriska snedkugghjul, se Figur 17. 
 

Tangentiell 

kraft 
   

     

 
 (E31) där T=vridmoment 

Axiell kraft           (E32) 

Radiell kraft      
     

    
 (E33) 

(Kohara Gear Industry Co., Ltd, s. 40) 

4.7.2 Lagerdimensionering 

Grundläggande livslängdsekvation för antal miljoner varv     (
 

 
)
 

 (E34) där p=3 för 

kullager och p=
10

/3 för rullager. 

Grundläggande livslängdsekvation för driftstimmar vid konstant hastighet      
   

   
    

(E35) där n=rotationshastighet i [varv/minut].  

Kombinerat blir dessa   √
        

   

 

 (E36) där beräknat C jämförs med tabellvärde för valt 

lager (SKF Group, 2013, s. 64).  

Ekvivalent dynamisk lagerlast P varierar beroende på vilken typ av lager som beräknas. För 

enradigt vinkelkontaktkullager gäller      (E37) då Fa/Fr≤1,14 och                 

(E38) då Fa/Fr>1,14 (SKF Group, 2013, s. 492). För nållager gäller (E37) (SKF Group, 2013, 

s. 711). 

4.7.3 Vridspänning för axlar 

Maximal vridspänning vid statisk last    
  

  
 (E39) där Mv=vridmoment och 

Wv=vridmotstånd (Lönnelid & Norberg, 2006, s. 19). Vridmotståndet för rörformigt cirkulärt 

tvärtsnitt beräknas enligt    
 (     )

   
 (E40) där D=ytterdiameter och d=innerdiameter. För 

massiva cirkulära tvärtsnitt, där d=0, kan formeln förenklas till    
   

  
 (E41) (Lönnelid & 

Norberg, 2006, s. 20) 

Tillåten vridspänning beräknas enligt          
   

  
 (E42) (Lönnelid & Norberg, 2006, ss. 

12,19) 

Figur 17 Illustration av kuggkrafter mellan två cylindriska snedkugghjul. 
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4.7.4 Böjmoment för enhet 

Maximalt böjmoment för den monterade enheten beräknas 

enligt        (E43) där m=enhetens vikt i [kg], 

g=tyngdacceleration=9,81 m/s
2
 och A=avstånd från 

infästningsytan till enhetens tyngdpunkt i [m], se Figur 18 

(Scania CV AB, 2009, s. 4). 

Vid beräkning av enhet med pump monterad kan den 

gemensamma tyngdpunkten beräknas med hjälp av  

   
                       

            
 (E44) (Strandberg, 2013, s. 5). 

I beräkningarna tas ingen hänsyn till användning av monterat 

fäste. 

Vid beräkning av enhet med monterad pump och 

fäste antogs det att momentet vid gränssnittet mot 

EK-huset och momentet vid fästet tog ut varandra på 

grund av momentjämvikt, Mgräns=Mfäste=M, vilket 

gav en kraft vid fästet enligt        
 

    
 (E45) där 

Ainv=avstånd mellan gränssnitt på det bakre huset 

och enhetens tyngdpunkt. 

Därefter beräknas böjmoment  

runt infästning mot EK-hus enligt  

     (            )             (E46), 

fritt anpassat med hjälp av (E43), (E44) och (E45) enligt kompendium (Scania CV AB, N/A).  

Se Figur 19. 

Maximalt tillåtna böjmoment för EK PTO med beteckningen EK7xxx uppgick till 20 Nm 

(Scania CV AB, 2014, s. 11). 

4.7.5 Utmattning för axlar 

Det finns tre provningsfall för utmattning, drag/tryck, böjning och vridning. För 

utmattningsberäkning av axlar var vridprovningsfallet 

det intressanta. 

Belastningen kan vara antingen växlande eller 

pulserande. För ren pulserande last gäller mittspänning 

σm=amplitudspänning σa och Rs=0 då    
    

    
 (E47) 

vilket ger σmin=0. Då fås σmax enligt       
    

 
 

(E48). Se Figur 20 (Sundström, 2008, ss. 284-285). 

  

Figur 18 Illustration av böjmoment för 

enhet med flänskoppling. 

Figur 20 Belastningsfall. 

Figur 19 Illustration av böjmoment för enhet 

med pump och fäste monterat. 
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σmax kan även beräknas enligt             (E49) där den 

nominella spänningen      
   

    (E50) och den geometriska 

formfaktorn Kt används för cirkulära axlar som utsätts för 

vridning, se Figur 21. Formfaktorn tas ur tabell och beror på 

axelns diametrar och radier där axeln ändrar tvärsnittsform. 

σmax används sedan för att beräkna effektivspänning, med 

enbart vridning enligt Von Mises,      √(     )  (E51) (Lönnelid & Norberg, 2006, s. 

29). Utmattningsgränsen för vridning fås enligt              
  

 
 (E52) för stål med 

Rm<1000 MPa (Sundström, 2008, ss. 290,353,358). 

Säkerhetsfaktor definieras som förhållandet mellan den utmattande lasten och den aktuella 

lasten. Säkerhet mot ökande σa vid konstant mittspänningen fås av    
    

  
 (E53), ökande 

σm vid konstant amplitudspänning av    
     

  
 (E54) och då båda spänningarna ökar och 

konstant R    
   

  
 (E55) (Sundström, 2008, s. 291). 

Vid beräkning av konstantamplitudbelastning med oändlig livslängd kan ett Haigh-diagram 

ritas för det beräknade materialet. I diagrammet reduceras utmattningsgränsen med hänsyn till 

ytfinhet, storlek och anvisning enligt 
  

      
 (E56) för icke gjutna artiklar, där Kd och Kr fås 

enligt diagram och Kf enligt       (    ) (E57) där   
 

  √
 

 

 (E58) där A och ρ fås ur 

diagram. Sedan förs säkerhetsfaktorn mot utmattning in i diagrammet (Sundström, 2008, ss. 

288-289,292-298).  

  

Figur 21 Exempel på formfaktor 

för vridning. 
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5 Genomförande 
Detta kapitel beskriver, i kronologisk ordning, hur projektet genomfördes. Detta för att få en 

koppling till rubrikerna i kapitel 6. 

5.1 FMEA 
I det inledande arbetet genomfördes en förenklad variant av FMEA med fokus på tidplanen 

för att identifiera vid vilka aktiviteter då bland annat förseningar med högre sannolikhet kunde 

uppstå. 

5.2 Val av växeltyp 

Innan det var möjligt att ta fram konceptförslag undersöktes vilka olika växeltyper som var 

lämpliga för ändamålet. För att avgöra om de valda typerna höll sig inom ramarna för 

kravspecifikationen beräknades utväxling, referensdiameter, toppdiameter och kuggkrafter för 

de enskilda kugghjulen. 

5.3 Konceptgenerering 
Utifrån tidigare steg och någon enstaka enskild session med kombinerad brainwriting och 

brainstorming skissades ett par förslag med fokus på själva kuggväxeln. Tre av dessa 

förfinades och illustrerades i Adobe Illustrator. Placering av lager, axlar och utformning av 

hus lades till i grova drag för att skapa en uppfattning om konceptens utseende och 

uppbyggnad i tvärsnitt. 

5.4 Konceptval med Pughs beslutmatris 
För att välja ett koncept att arbeta vidare med användes Pughs beslutsmatris. Kriterierna för 

utvärderingen och hur de skulle viktas valdes ut i samråd med handledare på Scania och hittas 

i appendix iii. Konceptet med planetväxel valdes som referens vid utvärderingen som skedde 

under ett möte tillsammans med handledarna. Under utvärderingen diskuterades och 

antecknades det kring förslag på förändringar inom bland annat konstruktion. Resultatet av 

utvärderingen och ändringsförslagen visades upp för handledare från både Scania och KTH 

under ett uppföljningsmöte efter utvärderingen.  

5.5 Dimensionering av planetväxel 
Efter diskussion med Mats Henriksson på Gear Technology (NTBK) och handledare ansågs 

det ligga utanför examensarbetet att beräkna kuggdata hos en planetväxel för hand då detta 

dels var för tidskrävande och dels att det skulle flytta fokus från projektets huvudmål 

(Henriksson, Petersen, & Träff, 2014). Mats erbjöd sig att med mjukvaran Kisssoft ta fram 

kuggdata inklusive kuggkrafter för en planetväxel med indata från de preliminära 

beräkningarna som gjorts. Vid behov kunde indata ändras.  

Data från programmet jämfördes med beräkningarna som utförts tidigare för att se att de 

stämde överens. Indata som användes visas i Tabell 1 på nästa sida. Ändringarna som gjordes 

i Kisssoft efter att växeln modellerats fördes över till Excel för manuell beräkning. Dessa 

jämfördes senare med genererad kuggdata. 
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Tabell 1 Indata för kuggberäkning i Kisssoft. 

zS 39  

zP 14  

zR 69  

N 4  

YtterdiameterRmax 200 mm 

α 20 ° 

m 2,400 mm 

β 10-11 ° 

Moment 1500-2000 Nm 

Utväxling 1,5:1–2:1  

5.6 Beräkning 
Beräkningar utfördes i Excel. Det som har beräknats var grundläggande kuggdata, kuggkrafter, 

lagerdimensionering, tillåten vridspänning för axlar, maximalt böjmoment för den monterade 

enheten och utmattningen på ingående axel. 

Vid utmattningsberäkning av ingående axel ändrades brottgränsen för att bättre matcha 

brottgränsen hos stålet som Scania använder. Då Scania hade runt dubbelt härddjup gentemot 

referensstålet var detta nödvändigt. Det nya värdet för brottgräns togs fram enligt beskrivning 

(Tibnor, 2012, s. 42) för stål med motsvarande Rockwellhårdhet runt 60,1 enligt 

omvandlingstabell (Momento). 

5.7 CAD-arbete med enhet 
Modellering och sammanställning gjordes i Catia V5 m h a ritningar från standarder, hämtade 

CAD-filer från bland annat SKF samt kravspecifikationen. Kugghjulen modellerades 

parametriskt med den information som fanns att tillgå i kuggdatabladet som exporterades från 

Kisssoft. Vid parametrisk modellering matas variabler och ekvationer in i Catia som beskriver 

kuggprofilen. Hur detta skedde i praktiken beskrivs inte här men de variabler som var 

nödvändiga var: kuggtal z, modul m, angreppsvinkel α, referensdiameter d, basdiameter db, 

toppdiameter da och rotdiameter df. Andra formler som användes var      (   (  )  

     (  )) respektive      (   (  )       (  )), där t varierar mellan 0 och 1, för att 

beskriva koordinaterna för kuggprofilen samt rotationsvinkel för kuggsymmetri  

         ( )

  ( )
 

   

 
 där   

√
 

   (  )  

 
 var vinkeln för den punkt i kuggprofilen som skär 

igenom referensdiametern. 

När alla komponenter var skapade monterades dem i ett antal sammanställningar för att likna 

den verkliga monteringen i så stor utsträckning som möjligt. Komponentfiler och 

sammanställningsfiler preparerades för friformsutskrift och rendering. 

5.8 Friformsutskriven prototyp 

CAD-filerna skickades in till Scanias friformsutskrivning för 3D-utskrift i fullskala. De 

utskrivna delarna slipades och gängades med en M10-gängtapp och en M12-gängtapp. Huset 

och flänsarna monterades samman med skruv och planetväxeln monterades separat för att 

dess funktion skulle kunna observeras vid presentationen.  
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6 Resultat och diskussion 
I det här kapitlet beskrivs resultaten av de moment som beskrevs i föregående kapitel 

tillsammans med tillhörande diskussion. Även inte direkt kopplade resultat hittas i det här 

kapitlet. I avsnitt 6.12 hittas diskussioner kring områden som inte har någon direkt 

motsvarande rubrik i kapitel 5. 

6.1 Tidplan och FMEA 
Att använda ett ganttschema som grund för en tidplan har fungerat väl då bland annat 

aktiviteter har varit överblickbara. Att arbetet endast utförts av en person har gjort 

uppdateringen av tidplanen enklare då mellanledet med en separat tidrapport som sedan förs 

in i den stora planen tagits bort. Det största problemet var att få en rutin för när uppdatering av 

tidplanen skulle ske.  

Att göra en FMEA över tidplanen i projektets inledande fas gav goda insikter i vilka problem 

som kunde dyka upp under projektets gång men hade varit mer användbar ifall den utförts 

mer kontinuerligt under projektets gång. 

Se appendix i för tidplan och appendix ii för FMEA-tabell. 

6.2 Konceptgenerering 
De varianter av växlar som ansågs vara mest lämpliga att använda för koncepten var 

cylindrisk kuggväxel, konisk kuggväxel och någon typ av planetväxel. 

6.2.1 K1 

Koncept K1 var en cylindrisk serieväxel, se Figur 

22, som medgav en utväxling av varvtalet på 1:1,7 

med kuggtal 25/19 och modul 3,5 mm enligt 

(E03). Storleken på enheten uppskattades till 110 

mm i y-led och 180 mm i z-led, hus inräknat. 

Storleken i x-led varierade beroende på 

kuggbredd och axellängder, vilket gällde samtliga 

koncept. Kuggtalen för ingående/utgående hjul 

och dess motsatta mellanhjul var lika stora för att 

konstruktionen skulle få koncentrisk in- och 

utgående axel. 

Vid noggrann tillverkning och vid användandet av 

rakkugg kom K1 så nära noll i förluster som det 

var möjligt. Om konceptet använde snedkugg istället för rakkugg uppskattades K1 vara 

mycket tystgående vid jämförelse med de andra koncepten. Smörjning av konstruktionen var 

möjlig via en slang eller ett rör kopplat till övre delen av huset från växellådan, där sedan med 

hjälp av kanaler oljan leds till kugghjul och lager för att sedan samlas i sumpen och cirkulera 

tillbaka till växellådan. 

Figur 22 Koncept K1. 
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6.2.2 K2 

Koncept K2 var en konisk spiralväxel, se Figur 

23, med en uppväxling av varvtalet på 1:1,6 med 

kuggtal 37/29/23 och modul 3,5 mm enligt (E04). 

K2 var den mest kompakta konstruktionen sett till 

storleken på kugghjulen, uppskattningsvis 145 

mm i diameter i y- och z-led med hus.  

Som beskrivits i avsnitt 4.2.2 kräver koniska 

växlarna komplicerad lagring och mycket små 

avvikelser vid passning av kuggarna för säker 

drift. Tillverkningsvänligheten för konceptet var 

lägst av koncepten då K2 kräver att huset tillverkades i minst tre delar, vilket även påverkade 

monteringen negativt. Kostnaden blev uppskattningsvis högst av koncept på grund av detta. 

För att smörja enheten krävdes flertalet ingångar för oljan för att nå alla hjul och lager som 

behövde smörjning. 

6.2.3 K3 

Koncept K3 var en planetväxel, se Figur 24, som 

medgav en uppväxling av varvtalet på 1:1,6 enligt 

(E07), där utaxeln roterade åt motsatt håll i 

jämförelse med inaxeln. Kuggtal för solhjul 

uppgick till 39, 15 för planethjulen och 69 för 

ringhjulet med en modul 2,4 mm. Storlek i y- och 

z-led uppskattades till 190 mm med hus. 

Planethjulen fästs i huset vilket blev detsamma 

som en låst planethållare.  

I kontrast till K2 var K3 mycket mer 

tillverkningsvänlig, då det endast fanns en 

koncentrisk linje som behövde passas om huset 

tillverkades i två delar. Smörjningen av 

konstruktionen kunde även skötas internt via 

kanaler i axlarna, som i Scanias växellådor.  

6.3 Konceptutvärdering och valt 

koncept 
Utvärderingen av koncepten enligt Pughs matris 

visade att koncept K3 skulle gå vidare i det 

fortsatta arbetet, se appendix iii. En del av 

konstruktionsförändringarna som diskuterades 

under utvärderingen lades till i en uppdaterad 

illustration av konceptet som fick beteckningen 

K3 KAI, se Figur 25. 

Figur 23 Koncept K2. 

Figur 24 Koncept K3. 

Figur 25 Koncept K3 KAI. 



25 

 

Ändringarna som gjordes i konceptet var följande (Petersen & Träff, Utvärderingsmöte, 

2014): 

 Planethjulen monteras tillsammans med lager på respektive planetaxel som i sin tur 

fästs med hjälp av skruvförband i en planethållare, som har formen av en ring. 

Skruvarna går igenom hela axlarnas längd och fästs i huset. Utförandet förenklar 

monteringen då alla dessa delar kan ses som en komponent. 

 Det axiella utrymmet vid planethjulen minskas genom att utnyttja nållager som passar 

mellan kugghjul och axel istället för ett utanpåliggande lager. Detta är möjligt då de 

axiala kuggkrafterna tar ut varandra för planethjulen.  

 Istället för att tillverka ringhjulet och axelfästet i ett stycke, vilket försvårar 

tillverkningen av kuggar, delades dessa upp i två delar: ett ringhjul och en cirkulär 

fästplatta med bomförband som passar i ringhjulet. 

Ändringarna ansågs inte som slutgiltiga. 

Ett tankefel vid den första beräkningen av utväxling ledde till att ingående och utgående axel 

fick byta plats, det vill säga att ringhjulet blev det drivande hjulet. Även smörjningen av 

enheten fick tänkas om då ingående och utgående axel bytte position med varandra.  

6.4 Kuggdata för planetväxel från Kisssoft 
Den ingående kuggdata som användes för att modellera planetväxeln hos NTBK ändrades för 

att ge ett mer användbart resultat. Resultatet ses i Tabell 2: 

Tabell 2 Urval av kuggdata från Kisssoft. 

 Exporterad kuggdata från Kisssoft 

 Solhjul Planethjul Ringhjul  

z 54 17 86  

α 20,5 ° 

m 2,2 mm 

β 10 ° 

d 120,633 37,977 192,119 mm 

db 112,778 35,504 179,610 mm 

da 124,611 43,184 193,872 mm 

df 114,715 33,288 203,772 mm 

a 79,500 79,500 79,500 mm 

Fx 3761,2 917,8 3761,2 N 

Fr 7904,54 1976,135 7904,54 N 

Utv 1,536:1  

Jämförs värdena i tabell 2 och 3 visar sig det att dem inte stämmer överens. Detta berodde på 

en rad faktorer, bland annat avsaknaden av profilförskjutning, avståndskoefficient för axlar 

och andra variabler som påverkade resultatet vid beräkning för hand, enligt Mats. Däremot 

stämde grundläggande formler, för till exempel referensdiameter och axialkraft.  

För det fortsatta arbetet användes uteslutande kuggdata från Kisssoft, se appendix v. 
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6.5 Beräkningsresultat 

6.5.1 Kuggdata för planetväxel 

I Tabell 3 hittas resultatet från de manuella beräkningarna gjorda efter ändringarna från 

Kisssoft. Formler som användes i visade värden var, i ordning, (E08), (E09), (E12-1), (E12-2), 

(E13-1), (E13-2), (E14-1), (E14-2), (E32), (E33) och (E06). 

Tabell 3 Beräknad kuggdata. 

 Beräknad kuggdata 

 Solhjul Planethjul Ringhjul  

z 54 17 86  

α 20,5 ° 

m 2,2 mm 

β 10 ° 

=d 120,633 37,977 192,119 mm 

db 112,993 35,572 179,952 mm 

da 124,222 41,566 188,530 mm 

df 114,322 31,666 198,430 mm 

a 79,305 77,071 77,071 mm 

Fx 3761 918 3761 N 

Fr 7905 1976 7905 N 

Utv 1,593:1  

6.5.2 Grundläggande dynamisk last för lager 

Driftstimmar sattes till L10h=4000 h, likställt med den uppskattade driftstiden över fem år för 

kraftuttag (Scania CV AB, 2009), och ingående rotationshastighet till n≈2000 varv/min. Ingen 

säkerhetsfaktor valdes då det normala driftsvarvtalet ligger runt 1000 varv/min. Det 

svänghjulsdrivna kraftuttaget var även begränsat till att enbart starta då motorns varvtal ligger 

under 1000 varv/min, inställt på fabrik (Scania CV AB, 2013). Varvtalet multipliceras med 

utväxlingen i varje beräkningssteg i kuggväxeln. 

Lager på ingående axel: Radiell kraft Fr=7905 N, axiell kraft Fx=3761 N och axeldiameter vid 

lagersäte daxel=45 mm. Ett enradigt vinkelkontaktkullager 7209 BECMB från SKF valdes: 

d=45 mm, D=0,85 mm, B=19 mm och Ct=38 kN. (E37) gäller då Fa/Fr≤1,14, vilket gav 

C≈15,7 kN enligt (E36). Vid jämförelse var C mindre än Ct, det vill säga valt lager var 

tillräckligt.  

Lager på planetaxel: Radiell kraft Fr=1976 N och axeldiameter daxel=21 mm. Två nållager 

NK21/20 används under ett planethjul: d=21 mm, D=29 mm, C=20 mm och Ct=17,2 kN. 

(E37) gav C≈14,4 kN enligt (E36). Vid jämförelse var C mindre än Ct. 

Lager på utgående axel: Krafter och axeldiameter var densamma som för ingående axel men 

rotationshastigheten n≈3185 varv/min. Anta att ett likadant lager som för ingående axel väljs: 

(E36) gav C≈18,3 kN och vid jämförelse var C mindre än Ct. 

6.5.3 Maximal statisk vridspänning mot plasticering för axlar 

Axlarna antogs vara tillverkade av sätthärdat stål SS2506 med en sträckgräns ReL=1160 MPa. 

Som säkerhetsfaktor valdes ns=1,2. 
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Enligt (E42): τtill=580 MPa 

Då den utgående axeln från solhjulet respektive den ingående axeln mot ringhjulet hade 

varierande diameter gjordes ett par förenklingar vid beräkning. Axlarnas minsta ytterdiameter 

användes.  

Ingående axel: D=36 mm och Mv=2000 Nm gav τv≈262 MPa enligt (E39). 

Utgående axel: D=32,7 mm och Mv=1302 Nm enligt (E01) gav τv≈228 MPa enligt (E39). 

Både ingående och utgående axel låg under den tillåtna vridspänningen. Planetaxlarna utsätts 

inte för vridspänning då nållagren medger fri rotation för planethjulen och tar upp alla krafter.  

Utgående moment visade sig ligga under minimivärdet enligt kravspecifikationen, detta då det 

ingående momentet för växeln begränsas av EK PTO. Se avsnitt 7.2 för rekommendationer av 

lösningar. 

6.5.4 Maximalt böjmoment för monterad enhet 

Enhetens vikt och var dess tyngdpunkt var placerad togs fram med hjälp av inbyggda verktyg 

i Catia: m=16 kg och A=0,091 m. Det gav Mb=14,3 Nm med flänskoppling vid utgående axel 

enligt (E43), väl under det tillåtna böjmomentet. 

Vid montering tillsammans med en pump SCP 084-108 från Sunfab gav Catia m1=16 kg, 

A1=0,091 m och A2=0,360 m där A2 är avståndet från infästning till pumpens tyngdpunkt. 

Pumpens massa uppgick till 17 kg enligt produktkatalog från Sunfab. Kombinerat gav (E44) i 

(E43) Mb=74,3 Nm, långt över tillåtet böjmoment.  

Antag att en likadan pump som i beräkningen ovan används tillsammans med ett fäste. 

Ffäste=140,2 N enligt (E45) och Ainv=0,102 m enligt Catias inbyggda verktyg. Tidigare givna 

värden gav sedan i (E46) M=47,4 Nm, även detta över tillåtet böjmoment.  
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6.5.5 Utmattning av ingående axel. 

Anta ren pulserande vridning med konstant 

amplitud och oändlig livslängd. Momentet 

för den ingående axeln uppgick till Mv=2000 

Nm och modifierad brottgräns Rm=2157 

MPa, se avsnitt 5.6. Formfaktor antogs vara 

densamma som Figur 21. Mått ses till höger 

i Figur 26.  

Enligt tabell för formfaktor gav det Kt=1,24 

(Sundström, 2008, s. 358). (E49) ger 

σnom=218,3 MPa vilket i sin tur gav σmax=270,7 MPa enligt (E48). Effektivspänningen 

uppgick då till σemv=812,1 MPa enligt (E50). Den reducerade utmattningsgränsen blev då σu-

red=687,7 MPa enligt (E55). Se appendix iv för Haigh-diagram, reduktionsberäkningar och 

beräkning av säkerhetsfaktorer. Enligt diagrammet utsattes inte axeln för utmattning. 

Ren pulserande belastning valdes på grund av att den ingående axeln aldrig byter  

  

Figur 26 Måttangivelser för beräknat område på 

ingående axel. 
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rotationsriktning. Den ingående axeln valdes för att den utsattes för det största vridmomentet. 

6.6 Funktionsbeskrivning 

Den ingående axeln (1), monterad på det svänghjulsdrivna kraftuttaget, roterar med hjälp av 

bomförbanden och det i främre huset (9) monterade vinkelkontaktkullagret (3). Parallellt 

pumpas växellådsolja in genom hål i axeln för smörjning av lager och kugghjul. När oljan gått 

igenom enheten samlas den i botten på huset (11) och med hjälp av en slang eller ett rör 

ansluten till dräneringskopplingen (12) pumpas den ut tillbaka till växellådan. 

Låsskivan för ringhjulet (1), 

som pressats in i ringhjulet (4), 

överför den roterande rörelsen 

till ringhjulet med bomförband. 

Den rörelsen överförs sedan via 

planethjulen (6) till solhjulet 

(7). Planethjulshållaren (5) låses 

mot det bakre huset (13) vilket 

enbart tillåter roterande rörelse 

kring planethjulens egna axlar, 

det vill säga att planethjulen 

agerar mellankugghjul och hade på 

så sätt ingen påverkan på enhetens utväxling. Planethjulets (A) rörelse medges av de i 

planethjulen inpressade nållagren (B). Planethjulsaxeln (C) roterar på så sätt inte tillsammans 

Figur 27 Enheten med ett fjärdedelssnitt av husdelarna och komponentlista. 

Figur 28 Monterat planethjul med selektivt fjärdedelssnitt 

och komponentlista. 
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med planethjulet. Förslitningsbrickorna (D) på vardera sidan om kugghjulen förhindrar slitage 

av kuggar mot planethållare och det bakre huset.  

I det bakre huset fanns det ett inpressat vinkelkontaktkullager som låter solhjulsaxeln rotera. 

Axeln är kopplad med bomförband till den utgående flänsen (15) som ansluts till någon typ av 

extern utrustning. På så sätt överförs den roterande rörelsen och vridmomentet mellan 

ingående och utgående axel. 

Fästet (14) används för att stödja enheten mot växellådan, se Figur 27 och Figur 28. 

6.7 Komponenter 
En lista över de komponenter som enheten består av finns i Figur 27 och Figur 28. Ritningar 

för egenhändigt modellerade komponenter hittas i appendix vi. 

6.7.1 Kugghjul 

Planetväxeln i enheten bestod av tre olika sorters kugghjul, ett 

ringhjul, fyra planethjul och ett solhjul med den utgående axeln. 

Kuggbredden för ringhjulet matchade resterande kugghjul men 

var utöver det förlängt i x-led och hade dessutom en större 

innerdiameter. Detta dels för att undvika problem vid 

bearbetning av kuggarna och dels för att ge en yta där ringhjul 

och den ingående axeln kunde pressas ihop. På infästningssidan 

fanns bearbetade bomförband som matchade förbanden hos den 

ingående axelns ringhjulslås. Ringhjulets kuggar var 

vänsterriktade, se Figur 29. 

Planethjulen hade ett genomgående hål där innerdiametern 

medgav att nållager kunde pressas in, för att sedan montera in 

planethjulsaxlarna. Planethjulen hade vänsterriktade kuggar, se 

Figur 30. 

Solhjulet var bearbetad ur ett stycke tillsammans med den 

ugående axeln. Fördjupningarna i kugghjulets sidor minskade 

dess totala vikt. På axeln fanns det ett lagerläge för ett 

vinkelkontaktkullager. Axelns ytterände bestod dels av 

bomförband baserat på en befintlig axel i EK740F och dels ett 

huvud med utvändiga gängor för M35, detta på grund av 

möjligheten att kunna ansluta och fixera den utgående flänsen till 

axeln. Solhjulets kuggar var högerriktade, se Figur 31. 

  

Figur 29 Ringhjul. 

Figur 30 Planethjul. 

Figur 31 Solhjul.  



31 

 

6.7.2 Planethjulshållare 

Planethjulshållaren används till att montera fast planethjulen 

tillsammans med dess axlar, lager och förslitningsbrickor i det bakre 

huset med skruvförband. Planethållaren blev på så sätt även låst i 

förhållande till solhjul och ringhjul, vilket ledde till att planethjulen 

enbart kunde rotera kring sina egna axlar. Hålen för skruvarna var 

placerade 79,5 mm från centrum för att stämma överens med 

kugghjulens axelavstånd, se Figur 32. 

6.7.3 Lagring 

Lagringen för enheten bestod totalt av två enradiga 

vinkelkontaktkullager med beteckningen 7209 BECBM, som 

användes till att lagra in- och utgående axel, och åtta nållager 

med maskinringar utan innerring med beteckningen NK 21/20 

för att lagra planethjulen mot planethjulsaxlarna, två lager för 

varje planethjul, se Figur 33. 

Då Scanias nuvarande EK PTO använder justerade lagersystem 

valdes ett justerat lagersystem där båda kullagren fixerar axlarna 

åt varsitt håll.  

Nållager utan innerring valdes för att få en så liten ytterdiameter 

som möjligt, för att minska hålstorleken i planethjulen och 

samtidigt medge en större innerdiameter för att maximera 

planethjulsaxlarnas diameter, se Figur 34. 

Lagren valdes ur SKF:s sortiment då Scania använder SKF som 

leverantör.  

6.7.4 Axlar 

Den ingående axeln var bearbetad ur ett stycke tillsammans med 

låsskivan för ringhjulet. Låsskivans ytterdiameter matchade 

ringhjulets innerdiameter på anslutningssidan och hade 

bomförband för att medge låsning mellan ringhjul och axel. 

Axeln hade ett lagerläge för att stödja ett vinkelkontaktkullager 

och bomförband enligt DIN 5462 vid dess ytterände. Det fanns 

även genomgående hål för att pumpa växellådsolja in till lager 

och kugghjul inuti enheten från växellådan, se Figur 35. 

Planethjulsaxlarnas längd matchade kuggbredden för planethjulen 

och hade ett genomgående hål i storleken M10 för fastsättning 

mellan planethållare och det bakre huset, se Figur 36. 

  Figur 36 

Planethjulsaxel. 

Figur 33 Enradigt 

vinkelkontaktkullager. 

Figur 34 Nållager med 

maskinring, utan innerring. 

Figur 32 

Planethjulshållare. 

Figur 35 Ingående axel med 

ringhjulslås. 
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6.7.5 Förslitningsbrickor 

Två förslitningsbrickor med tjockleken 2 mm används på vardera 

sidan om planethjulen, mot planethjulshållaren och det bakre huset, 

se Figur 37. 

6.7.6 Tätningar och packningar 

För att förhindra att växellådsolja läckte från enheten och för att hindra 

orenligheter från att komma in utifrån placerades en radialaxeltätning 

från SKF med beteckningen HMSA10 V mellan det bakre huset och 

den utgående axeln, se Figur 38. 

För att täta mellan husdelarna används en packning med samma form 

som husdelarnas periferi, se Figur 39. 

6.7.7 Hus 

Huset behövs dels för att skydda komponenter inuti enheten och dels 

för placering av fästpunkter för bland annat gränssnitt för flänsar och 

fästet. Enhetens hus bestod av tre delar som 

sammanfogades med skruvförband.  

Det främre huset hade på framsidan fem gängade hål 

för fästning av den ingående flänsen med M12-skruv 

och tio gängade M10-hål på baksidan för att fästa 

kåpan och det bakre huset. På baksidan fanns det ett 

lagerläge för ett vinkelkontaktkullager och en kant 

kåpan kunde fixeras mot, se Figur 40. 

Kåpan hade tio genomgående hål där skruvarna för att 

fästa huset gick igenom. På undersidan av kåpan fanns det 

en utbuktande plattform med ett gängat M10-hål, där en 

rak nippel för godsanslutning skulle fästas. Till denna 

fästs ett rör eller en slang för att dränera växellådsolja som 

samlas i botten av enheten efter smörjning, se Figur 41. 

Det bakre huset hade som det främre huset en kant där 

kåpan fixeras, ett lagerläge samt ett tätningsläge för en 

radialaxeltätning på dess baksida. Där fanns även fyra 

gängade M10-hål för infästning av planethjulshållaren 

mot huset. Tio genomgående hål för skruvar fanns i 

husets periferi.  

På framsidan fanns fyra. gängade hål för M12-skruv, för 

att fästa den utgående flänsen mot huset. Det fanns även 

två torn med ett gängat M10-hål vardera, som används 

som fästpunkt för fästet, se Figur 42. 

  

Figur 40 Främre hus. 

Figur 41 Kåpa. 

Figur 42 Bakre hus. 

Figur 38 

Radialaxeltätning. 

Figur 39 Packning 

för hus. 

Figur 37 

Förslitningsbricka 
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6.7.8 Flänsar 

För att ansluta extern utrustning och för att koppla in 

enheten mot kraftuttaget används flänsar.  

Flänsen som fästs i enhetens främre hus hade fem 

genomgående hål i M12-storlek som matchade 

motsvarande gängade hål på det främre huset. 

Gränssnittet på framsidan var förlängt för att undvika 

kollision med en cylinder på växellådshuset. Fyra genomgående hål med 

fyra fördjupningar för skruvskallar hos sexkantshålskruvar fanns på dess 

baksida. Baksidan hade även fördjupningar för att minska komponentens 

vikt, se Figur 43. 

En fläns Scania använder för EK740F vid inkoppling av extern utrustning 

i kraftuttag valdes för att fästas mot enhetens bakre hus, se Figur 44. 

6.8 Montering 
Enheten monteras i flera moment: 

1. 1 enradigt vinkelkontaktkullager 7209 BECBM pressas in i det bakre huset mot 

lagerläget och sedan pressas solhjul med axel genom lagret. 

2. Det utgående flänsgränsnittet fästs mot det bakre huset med 4 flänsskruvar med 

sexkantshuvud M12x25 mm. Flänsen pressas på axeln och en flänsmutter skruvas 

sedan fast på änden av axeln. 

3. 2 nållager NK 21/20 pressas in i 1 planethjul tillsammans med 1 planethjulsaxel.  

4. Med 1 förslitningsbricka på vardera sidan om kugghjulen fästs 4 planeter med 1 

flänsskruv med sexkantshuvud vardera i planethållaren. Därefter skruvas den fast mot 

det bakre huset. 

5. Den ingående axeln pressas in i ringhjulets bomförband. 

6. 1 radialaxeltätning 36x50x7 HMSA 10V pressas in i det främre huset tillsammans 

med 1 7209 BECBM och ringhjul med axel. 1 packning träs på huset. 

7. Med det främre huset nedåt och med hjälp av styrpinnar träs kåpan och 1 packning på 

enheten. Därefter passas det bakre huset med kugghjul in mot ringhjulet. De frästa 

spåren på bakre och främre hus samt kåpa används för att montera delarna rätt i 

förhållande till varandra. Styrpinnarna tas bort och huset fästs med sexkantshuvade 

flänsskruvar M10x123 mm.  

8. Den främre flänsen fästs mot EK-husets gränssnitt med 4 sexkantshålskruvar M12x55 

mm. 

9. Enheten monteras mot den ingående flänsen med 5 sexkantshuvade flänsskruvar 

M12x25 mm.  

10. Slutligen monteras fästet mot enhet och växellåda med 4 flänsskruvar med 

sexkantshuvud M10x25 mm. 

Sprängskisser över monteringsstegen hittas i appendix vii. 

  

Figur 43 Ingående fläns. 

Figur 44 Utgående fläns. 
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6.9 Rendering av enhet 

Ett antal renderingar av enheten med material utfördes med hjälp av det inbyggda verktyget i 

Catia. I Figur 45 ovan ses en av dessa. Renderingar kan användas för att visa upp en design i 

marknadsföringssyfte där de ger en tydligare bild än konceptskisser. I det här projektet 

användes det för att förstärka intrycket vid presentation av produkten. Se appendix viii för fler 

renderade bilder.  

6.10 Friformsutskriven prototyp 

 

En prototyp av enheten skrevs ut i en typ av polyuretanplats, i fullskala, och monterades ihop 

samt monterades på ett EK-hus, se Error! Reference source not found.. En 3D-utskrift 

gjordes dels för att få en uppfattning om enhetens verkliga storlek och hur den placeras på 

växellådan och dels för att användas under slutpresent ationen. Se appendix ix för ytterligare 

fotografier.  

Figur 45 Rendering av enhet monterad på EK-hus med fäste. 

Figur 46 Prototyp monterad på EK-hus. 
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6.11 Material 

6.11.1 Stål 

Scania använder vanligtvis sätthärdade stål för artiklar med relativt högt krav på hållfasthet. 

Det referensstål som valts var ett SS2506-stål med en hårdhet HB 275-410 vid 11 mm 

godstjocklek.  

Kugghjul, axlar, planethjulshållare och förslitningsbrickor tillverkas i stål. Kugghjul och axlar 

var härdade. 

6.11.2 Gjutjärn 

Enligt Scania Corporate Standards används vanligen segjärn eller gråjärn för gjutning. Båda 

har goda gjut- och glidegenskaper samt god skärbarhet. Segjärn har högre hållfasthet och 

seghet vid jämförelse med gråjärn. För komponenter i den här enheten har ett gjutjärn 0215 

enligt Scaniastandard valts, referensstål EN-GJL-HB175. Materialet används i huvudsak för 

sandgjutna detaljer där det finns högre krav på slitstyrka och hållfasthet. 

Sandgjutning är användbart vid allt från engångstillverkning till stora serier samt flexibiliteten 

vid godsutformning. 

Främre och bakre hus samt den ingående flänsen tillverkas av gjutjärn. 

6.11.3 Aluminium 

Enligt Scania Corporate Standards är kisel som legeringsämne för aluminium bland de 

viktigaste när materialet ska användas vid gjutning. Aluminium medger låg vikt för 

komponenter tillverkade i materialet. Som för gjutjärn föreslås sandgjutning. Aluminium 

43100, AlSi10Mg, valdes för den komponent i enheten som tillverkades i aluminium. 

Materialet har bra korrosionsbeständighet och bearbetbarhet.  

Kåpan tillverkas av gjuten aluminium. 

6.11.4 Övriga material 

Packningen till huset kan tillverkas i antingen papper eller syntetgummi. Till packningen i det 

svänghjulsdrivna kraftuttaget används TS-9006, ett styren-butadiengummi. 

Den valda radialaxeltätningen från SKF innehåller flourosyntetgummi som medger funktion 

upp till 200° C, den dubbla maximala arbetstemperaturen jämfört med nitrilgummi. 
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6.12 Övrig diskussion 

6.12.1 Användandet av databaser vid insamling av fakta. 

Till en början var det tänkt att använda databaser via KTH bibliotek vid insamlandet av 

information till arbetet. Resultaten av efterforskningarna visade att den senast publicerade 

rapporten som fanns tillgänglig inom området kraftuttag för lastbilar publicerades runt 1960–

1970. Det antogs att mycket hade skett inom området sedan dess och att den kunskap som 

fanns inom Scania var bättre lämpad för det vidare arbetet.  

6.12.2 QFD 

Tanken var att använda QFD för att skapa en kravspecifikation i arbetets inledande fas. 

Anledningen till att QFD inte användes var flertaliga. Dels för ett arbete av den här storleken, 

utfört av en enskild person, skulle en komplett och ingående QFD ta alldeles för mycket tid i 

anspråk. Genomförandet och resultatet hade fått lida då mindre tid skulle ha allokerats dit.  

I projektbeskrivningen fanns de viktigaste kraven för den tänkta enheten och i diskussion med 

handledarna togs övriga krav för projektet fram. Då de mest kritiska funktionerna och kraven 

redan var beskrivna bedömdes en QFD inte vara nödvändig.  

6.12.3 Smörjning av enhet 

Om enheten hade haft den ingående axeln mot solhjulet hade smörjningen av enheten kunnat 

ske med hjälp av kanaler genom axel och hjulet med mynningar i lager och planethjul, som 

sedan kunde föra vidare smörjmedlet till ringhjulet och vidare genom konstruktionen.  

Då ingående axel numera är kopplat till ringhjulet blir inte det utförandet möjligt i dess 

ursprungliga form. Ett genomgående hål för växellådsolja finns i komponenten men då 

ringhjulslåsningen inte hade direktkontakt med övriga kugghjul blev överföringen 

problematisk. En variant skulle kunna vara ett rör som pressas in i ingående axel som leder till 

ett motsvarande hål på solhjulet, med litet radiellt spel för att undvika att röret utsätts för 

spänningar på grund av ringhjulets och solhjulets skillnad i rotationshastighet. I solhjulet 

skulle sedan kanaler leda oljan genom konstruktionen. En annan variant var att pumpa in 

växellådsoljan via en extern slang eller ett rör och med kanaler i huset leda oljan dit smörjning 

behövs.  

Vid montering av den utskrivna prototypen på ett fysiskt EK-hus uppmärksammades ett trångt 

parti mellan dräneringskopplingen och växellådan, vilket skulle leda till komplikationer vid 

anslutning av ett rör eller en slang. Att använda en L-formad koppling istället för ett rak dito 

alternativt flytta dräneringskopplingen på kåpan närmare det främre huset skulle råda bot på 

problemet.  

6.12.4 Undvika rörelse av ringhjul i X-led 

I teorin tar alla krafter i en planetväxel ut varandra och enbart moment återstår, men på grund 

av externa faktorer fanns möjligheten att ringhjulet utsätts för en translationsrörelse. 

Låsningen mellan ringhjul och ringhjulslåsningen på ingående axel hindrade ringhjulets 

rörelse mot enhetens främre hus. Detta leder till att ringhjulet enbart kan röra sig mot det 

bakre huset, där ett spel på 2 mm finns. En metod att förhindra sådan rörelse var att gjutna in 

upphöjningar i det bakre huset för att kompensera för spelet mellan ringhjul och hus. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

7.1 Slutsats 

Arbetet resulterade i en enhet som varvar upp det svänghjulsdrivna kraftuttaget med en 

utväxling på ungefär 1:1,50 och klarar av att överföra ett ingående moment på 2000 Nm från 

EK-huset, men inte ett utgående moment på minst 1500 Nm. Detta på grund av att vid 

uppväxling av varvtal sker en nedväxling av momentet. Enligt kuggdatablad ligger växeln 40 

kW under satt maximal effekt. Då inte planetväxelmodellen optimerats får den data som finns 

tillgänglig antas vara ungefärlig.  

Konceptförslaget innehållandes en planetväxel ansågs vara det bäst lämpade för 

vidareutveckling under arbetets första delar. Utöver de konstruktionsförändringar som 

diskuterades under konceptutvärderingen har flertalet andra ändringar i konstruktion av till 

exempel låsning för ringhjul, utformning av hus och typ av inkoppling gjorts. Enheten var 

anpassad till de gränssnitt som används för kraftuttag och använder en flänskoppling vid 

utgående axel då böjmomentet för enheten överskred tillåtet värde vid användning av pump. 

Beräkningar utfördes för bland annat utmattning av ingående axel på grund av vridning, 

lagerdimensionering och böjmoment för enheten vid inkoppling. Manuella beräkningar på 

kugghjul utfördes till viss del och jämfördes med data beräknat i Kisssoft för att bekräfta 

generell dimensionering av planetväxeln. Jämförelsen visade att beräkningar för hand kunde 

användas med god tillförlitlighet vid utvärdering av kugghjul för att se ifall dessa var rimligt 

dimensionerade. Beräkningsresultaten var överlag rimliga men marginalen för 

säkerhetsfaktorer vid utmattning var låg. 

Komponenter och sammanställningar gjorda i Catia renderades och skickades även in för 

friformsutskrivning. Simuleringar av konstruktionen i sagd programvara genomfördes 

emellertid inte då vissa aktiviteter tog längre tid än uppskattat. Den friformsutskrivna 

modellen monterades delvis och visades upp under slutpresentationen. Att få den utskriven 

gav en uppfattning om dess storlek på ett helt annat sätt än vad som var möjligt digitalt, även 

om det gick att mäta i komponenter och ritningar. Den spelade även en roll i presentationen då 

åhörarna, efter presentationen var avslutad, fick se resultatet av arbetet i fysisk form.  

Efter slutpresentationen på Scania uppkom inga direkta diskussioner angående 

tillvägagångssättet eller resultatet av arbetet. 

Ett av de svåraste momenten i arbetet var planering av aktiviteter och tiden dessa fick ta. 

Även relativt små förändringar i arbetet ledde till att mycket tid försvann på grund av nya 

uppgifter, eller att redan lagd tid blev överflödig. De aktiviteter som lett till störst bortfall av 

tid och där arbetet skulle ha fungerat bättre ifall det utfördes i grupp var dels faktainsamlingen 

och dels arbetet i Catia. Vid insamling av information visade det sig att i det här arbetet var 

ren facklitteratur mer användbar än den information som fanns tillgänglig via vetenskapliga 

artiklar. Att arbetet utfördes enskilt och saknandet av verklig erfarenhet inom området 

påverkade valet att inte använda QFD. Detta märktes även under framtagandet av kriterier för 

beslutsmatrisen, då utan erfarenhet av skarpa designprojekt fanns inte tillräcklig kunskap att 

kunna ta fram endast de viktiga kriterierna.  
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7.2 Rekommendationer 

7.2.1 Utgående moment 

Det uttagbara momentet från växeln kan ökas genom att öka uttaget från EK PTO. En ökning 

på 300 Nm av ingående moment ger ett utgående som håller sig vid den lägre gränsen av satta 

värden. Det nuvarande EK PTO kan, med avseende på säkerhetsfaktorer, eventuellt klara en 

sådan ökning. I annat fall kan en förstärkning av kraftuttaget vara aktuell.  

7.2.2 Komponentdimensionering 

Den framtagna växeln klarar en ökning enligt föregående avsnitt vid avseende på 

lagerdimensionering men troligtvis inte med hänsyn till utmattning för den ingående axeln, 

enligt beräkning av säkerhetsfaktorer i appendix iv. Diametern för ingående axel bör i så fall 

ökas för att undvika utmattning. Utgående axelns diameter, där vinkelkontaktkullagret 

placeras, kan minskas så val av ett mindre lager kan göras. Överdimensionering av lagret kan 

då minskas på grund av att tabellvärde för valt lager kommer närmare beräknat värde. Detta 

bör däremot göras med värden för vridspänning och utmattning i åtanke. 

7.2.3 Smörjning av växel 

Någon definitiv lösning på hur enhetens kompententer ska smörjas har inte nåtts. I avsnitt 

6.12.3 finns förslag på olika smörjningsutföranden men den mest effektiva metoden för att 

leda växellådsoljan genom enheten till komponenterna bör undersökas. En variant på det 

smörjsystem som finns i Scanias växellådor. Detta innefattar bland annat utformning och 

placering av kanaler i axlar och hus. Dräneringskopplingens placering bör ses över på grund 

av litet utrymme mellan enhetens kåpa och växellådan. 

7.2.4 CAD-modeller 

Under arbetets gång har fler arbetssätt och tekniker att arbeta i Catia erhållits vilket har lett till 

att features på de komponenter som modellerades tidigt inte håller samma standard som dem 

sent modellerade, i synnerhet med avseende på modellering för att efterlikna 

bearbetningsmetoder. Revision av modeller rekommenderas. 

7.2.5 Toleranssättning 

De genererade ritningarna saknar toleranssättning för mått. Toleranssättning för att matcha 

skruvhål med genomgående hål på den ingående flänsen samt husets delar och koncentricitet 

för axelhål på det främre och bakre huset bör vara de viktigaste måtten att toleranssätta. Även 

formtoleranser för gjutning bör uppmärksammas. 

7.2.6 Simulering och prov 

Då ingen regelrätt simulering har gjorts på konstruktionen rekommenderas det vid vidare 

arbete. Programvaran som använts för att modellera planetväxeln utför till viss del simulering 

av bland annat kuggkrafter så växeln ska vara tillräckligt dimensionerad enligt indata som 

använts. Modelleringen utfördes däremot efter kravspecifikationen så att den uppfyllde satta 

krav för exempelvis moment och storlek utan vidare finjustering. Vidare analyser för 

optimering av hållfasthet och dimensionering bör undersökas. FEM-analys av hållfasthet, 

analys av vibrationer, akustik och utvidgning på grund av värme kan nämnas som exempel på 

simuleringar som bör genomföras. Utöver simuleringar rekommenderas fysiska prover för 

verifiering av resultat.  
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7.2.7 Ventil på EK-hus 

Den på växellådshuset placerade ventilen vid EK PTO kan eventuellt behöva omkonstrueras 

då risken för kollision med växeln finns.  

7.2.8 Integration i EK-hus 

Växelns främre fläns kan möjligtvis förlängas men det ökade avståndet mellan tyngdpunkt 

och infästningsytan kan få böjmomentet för enheten att överskrida det tillåtna värdet. Ett 

annat alternativ skulle vara att integrera växeln direkt i EK-huset och på så vis få ut ett högre 

varvtal direkt. Det skulle då även bli möjligt att inte enbart ansluta en flänskoppling utan 

alternativt ansluta en hydraulpump till EK PTO, enligt beräkningarna i avsnitt 6.5.4, då endast 

böjmomentet för pumpen återstår.  
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A.Appendix 

i. Tidplan 
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ii. FMEA 

FMEA över tidplanering 

Område Potentiella fel Möjliga orsaker Åtgärder 
FAS2 Faktainsamling    
 Faktasökningen tar 

aldrig slut 
Otillräckliga av-
gränsningar 
 
För brett område för 
en person 
 
Hittar konstant ny 
fakta 
 
Svårighet att skilja på 
(o)användbar fakta 

Sätta fler 
avgränsningar 
 
Bestämma i förväg 
var slutet är 
 
 

FAS3 Genomförande    
 Ej tillräckligt med 

konceptidéer 
För få antal personer i 
idéaktiviteter 
 
One man team – 
tänker bara i en bana 
 
 

? 

 Ej tillräckligt med 
konceptförslag 

One man team – 
tänker bara i en bana 
 
 

? 

 Modellering i CAD blir 
alltför omfattande 

Komplicerad 
konstruktion 
 
Många delar 
 
Begränsat 
användande av 
standarddelar 
 
One man team 

Använda en så enkel 
konstruktion som 
möjligt 
 
Använda 
standarddelar i så 
stor utsträckning som 
möjligt 

 Simulering och ritning 
i CAD hinns inte med 
eller är ej möjlig 

Modelleringsfasen tog 
längre tid än planerat 
 
Kunskaper för att 
modellera för 
simulering saknas 

Använda simpla 
modelleringsmetoder  
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iii. Pughs beslutsmatris 

Kriterium Vikt K1 Cylindrisk serieväxel K2 Konisk växel K3 Planetväxel

Demonterbarhet 2 -1 -1

Enkel att lagra 4 -1 -1

Estetisk utformning 2 0 0

Få antal komponenter 5 1 -1

Förluster 3 0 -1

Hantera moment 1500-2000 Nm 5 0 0

Inom utväxlingsomfånget 1,5:1-2:1 5 0 -1

Koncentriska axlar 3 0 -1

Kostnad 2 0 -1

Monterbarhet 3 0 -1

Robusthet 3 0 -1

Storlek i x-led 5 -1 -1

Storlek i z-led 5 -1 -1

Symmetrisk utformning av hus 4 -1 -1

Tillverkningsvänlighet 3 -1 -1

Tribologi 5 -1 -1

Tystgående 4 0 -1

Utrymmeseffektivitet 2 -1 -1

Vikt på enhet 3 0 0

-7 -16

-25 -58

Konceptval för vidare arbete Konceptalternativ

Poäng

Viktad poäng

Referens
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iv. Reducerat Haigh-diagram för ingående axelns utmattning 

Reduktion av diagram 

Anvisningsverkan Kf enligt (E56) och (E57) ger Kf=1,23. 

Geometriskt volymberoende Kd fås enligt diagram och ger Kd=1,02. 

Inverkan av ytfinhet Kr fås ur diagram och ger Kr=1,25. 

Beräkning av säkerhetsfaktorer 

(E52) ger na=1,108, (E53) ger nm=1,25 och (E54) ger nR=1,015. 
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v. Kuggdata från Kisssoft 

 

Första sidan av tio ur databladet. Separat PDF finns. 
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vi. Ritningar 
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vii. Montering 
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viii. Rendering av enhet 

 

 



64 

 

 

 

  



65 

 

ix. Friformsutskriven prototyp 

  

 

 


