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Sammanfattning 
Genom utveckling går biutrymmen runt drivlinan i lastbilar Scania tillverkar mot att bli allt trängre. I 
och med detta behöver delkomponenter omkonstrueras för att få plats, samtidigt som ökad 
prestanda ofta krävs. 

På uppdrag av NTCK, som är en del av växellådsutvecklingen på Scania, skulle koncept för nya 
kraftuttag till de automatiska växellådorna tas fram. Målet var ett kraftuttag som skulle gå att 
montera på samtliga sex positioner som växellådorna erbjuder.  

Geometrisk undersökning och en god kommunikation med NTCK låg som grund för projektet. 
Genom Benchmarking och diskussion med NTCK har förståelse för de befintliga kraftuttagen 
införskaffats. Kunskap som sedan tillämpats i konstruktionen av det nya konceptet. 

Konceptutvecklingen skedde med PTC:s konceptutvecklingsprocess som stödprocess till Scania 
production system. Med modularisering i åtanke resulterade idégenereringen i ett antal koncept som 
med utvärderingsmetoderna Pughs matris och morfologisk matris gav det slutgiltiga konceptet. 

Det slutgiltiga konceptet är ett kraftuttag med nya gränssnitt och ny geometri. Gränssnitten som 
återfinns på ett symmetriskt hus möjliggör spegelvändning av hela kraftuttaget vilket i sin tur tillåter 
att kraftuttaget kan monteras på samtliga sex positioner på växellådorna. Det nya kraftuttaget 
erbjuder då stor valbarhet. 

För bättre prestanda har även de ingående komponenterna undersökts och resulterade i bland annat 
sneda kugghjul och en mindre kuggmodul. 

Slutligen skapades en modell med hjälp av friformsframställning som provmonterades på en mock-
up-rigg. 

Nyckelord 
Kraftuttag, PTO, Automatisk växellåda, Modularisering, CAD, Design, Konstruktion, 
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Abstract 
The pressure on development efforts aims to decrease excessive empty space surrounding the Scania 
trucks drive line. Therefor external gearbox components need to be redesigned to fit. In order to 
meet market demands increased performance is also needed. 

On behalf of NTCK (a part of Scania’s gearbox development crew) a project was driven to develop 
concepts for a new power take-off (abbreviated PTO). The project only included PTOs that will be 
assembled on automatic gearboxes and the goal for the project was to with the same geometry be 
able to use the PTO in all six positions of the gearbox configurations. 

To lay the basis for the project geometrical issues were investigated while in close contact to the 
NTCK-team. Concepts were developed and verified using the requirement specification, 
benchmarking and calculations. 

Although the project became part of the Scania production system a complementary concept 
development process from PTC was chosen for the ideas part of the project. The final concept 
emerged after using modularization and design functional analysis along with decision making tools 
like Pugh’s matrix and morphological matrix. The concept upon which we could begin the machine 
design part of our assignment. 

The final concept is a new PTO with new interfaces and a redesigned outer geometry. The new 
interfaces which sit on a symmetrical housing make mirroring of the PTO possible, solving most 
geometrical issues when mounting the PTO on all six positions available and required. 

To increase the PTO’s performance the internal components were studied and eventually led to the 
use of helical gears and a smaller gear module. 

Finally a model of the PTO was manufactured using rapid prototyping technology which was tested 
for assembly on a mock-up rig. 
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Nomenklatur 
  Beskrivning    Enhet 

Beteckningar 

a Axelavstånd, avstånd mellan två parallella axlars centrum [mm] 

b Kuggbredd     [mm] 

d Diameter, avser utan index delningsdiameter på kugghjul [mm] 

g Tyngdacceleration    [m/s2] 

l längd     [mm] 

m Kuggmodul, massa    [mm],[kg] 

n Varvtal     [rpm] 

ns Säkerhetsfaktor     

p Tryck     [Pa] 

r Radie, avser utan index delningscirkelns radie  [mm] 

u Utväxling 

z Kuggantal, antal tänder på ett kugghjul    

A Area     [m2] 

D Ytterdiameter     [mm] 

E Elasticitetsmodul    [GPa] 

F Kraft     [N] 

K Utmattningsfaktorer 

M Moment     [Nm] 

N Normalkraft, Antal    [N] 

P Dragkraft, Tryckkraft    [N] 

Rp0.2 Sträckgräns     [MPa] 

Rm Brottgräns     [MPa] 

V Tvärkraft     [N] 

W Elastiskt motstånd    [Nm/Pa] 

α Kontaktvinkel för kugg    [grader] 
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β kuggvridning     [grader] 

η Verkningsgrad 

λ Breddfaktor 

µ Friktionstal 

π Talet pi 

σ Spänning     [MPa] 

τ Skjuvspänning    [MPa] 

ω Vinkelhastighet    [rad/s] 

Förkortningar 

AMT Automatisk manuell växellåda, en klassisk manuell växellåda som styrs automatiskt. 

CAD Computer Aided Design, metod för att framställa virtuella 3D modeller samt ritningar 

med hjälp av en dators programvara 

CAE Computer Aided Engineering, användning av datorns programvara för 

konstruktionsberäkning och analys. 

CATPart Filformat för parter i Catia 

FA Funktionsanalys. 

FDM En metod inom FFF där en liten stråle av smält plast läggs ut i lager. 

FEM Finita elementmetoden, en del av CAE, används för analyser inom hållfasthet m.m. 

FFF Friformsframställning, metod för att skapa fysiska modeller baserade på CAD-

modeller. 

FTA Felträdsanalys, systematisk metod för att upptäcka olika slags fel som kan uppstå inom 

ett system eller komponent. 

GA7 Allison automatväxellåda 3000 serien. 

GA8 Allison automatväxellåda 4000 serien. 

HOQ En matris som används inom QFD. 

NTBK Avdelning inom Scanias växellådsutveckling, specialister på kuggväxlar. 

NTCK Avdelning inom Scanias växellådsutveckling, specialister på kraftuttag och 

Allisonväxellådor. 

SKF Bolag specialiserat på lager. 

SLS En metod inom FFF där ett pulver smälts ihop av laser. 



v 
 
 

SPS Scania Production system. 

STL Stereolitografiskt filformat för FFF. 

STEP Ett gemensamt filformat för olika CAD-system. 

PD Produktutvecklingsprocess. 

PTO Power take-off, kraftuttag på svenska, maskinelement som tillåter mekanisk 

inkoppling av apparater mot en motor eller växellåda. 

QFD Quality function deployment, ett ingenjörsverktyg för att säkerställa kvalitet inom 

produktutveckling. 

Ordlista 

Allison Tillverkare av växellådor 

Bomförband Stel axelkoppling, även känt som spline 

Catia Catia V5, mjukvara från Dassault Systems 

Chelsea En gren inom Parker Hannifin Corporation 

Creo Creo Parametric 2.0, mjukvara från PTC 

Hydrocar En gren inom Interpump Group 

Hypoidväxel Kugghjulskombination med vinkelräta axlar och stor utväxling 

InLine Scanias interna sociala nätverk samt databas för information 

Inventor Inventor professional 2014, mjukvara från Autodesk 

Keyshot Programvara för att skapa fotorealistiska bilder 

Kvittens En kontakt som ger signal till instrumentpanelen när något är påslaget 

Lamell Skiva med friktionsyta 

Magnetventil Ventil som öppnas och stängs med elektromagnetism, även känt som solenoidventil  

Mock-up En rigg där riktiga komponeter och modeller kan provmonteras 

Nippel kort gängat rör för koppling av rör eller slang 

Poka-Yoke System för att felsäkra genom att endast tillåta ett sätt att vara rätt 

Rendering Fotorealistiska bilder skapade av mjukvara 

Tombola Cement-, betongblandare  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Power Take-off, Kraftuttag på svenska, används för att nyttja motorns kraft till annat än att driva 

fordonet. Kraftuttag kan användas till att driva luftkonditionering, hydraulikpumpar, vattenpumpar, 

tombola och dylikt. 

Kraftuttag placeras idag antingen på motorn, svänghjulet eller på växellådan och det finns 

konstantdrivna samt in- och urkopplingsbara. Detta examensarbete behandlar kraftuttag som är 

monterade på helautomatiska växellådor. På växellådorna finns gränssnitt för kraftuttag i olika 

positioner runt växellådorna. Positionerna benämns med olika ”klockslag” runt växellådshuset sett 

bakifrån på växellådan, se appendix A17.  

Till skillnad från kraftuttag till de manuella växellådorna så tillverkar i dagsläget inte Scania egna 

kraftuttag till de helautomatiska växellådorna. Även de helautomatiska växellådor Scania använder 

köps in, och det från Allison. 

1.2 Problem 

Eftersom både växellådorna och kraftuttagen köps in finns liten möjlighet till modifikation vilket gör 

skräddarsydda lösningar svåra. I dagsläget går det inte att montera samma kraftuttag på alla möjliga 

positioner på grund av geometriska skäl. Vidare utgör de befintliga kraftuttagen även geometriska 

begränsningar för utveckling av framtida växellådsupphängningar. 

1.3 Mål 

Syftet med projektet är att tillgodose Scania med koncept för utveckling av kraftuttag som de själva 

kan tillverka. Detta för att möjliggöra användning av ett och samma kraftuttag på så många 

positioner som möjligt på de automatiska växellådorna. 

Målet är att utveckla och välja ett koncept för kraftuttag som kan monteras på de automatiska 

växellådorna samt presentera detta i ett 3D CAD-format. 

1.4 Avgränsningar 

 Inga fungerande prototyper kommer framställas 

 Inga fysiska tester förutom provmontering av eventuell FFF modell kommer utföras 

 Inga avancerade beräkningar kommer utföras* 

 Inga finansiella investeringar kommer att göras 

 Inga toleranser för mått kommer att specificeras 

* Med avancerade beräkningar menas kuggdimensionering med profilförskjutning, kugghållfasthet, 

lagerlivslängd, tribologi, värmeutveckling och komplett FEM-analys för hela konceptet. 
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1.5 Lösningsmetoder 

Hela projektet kommer följa Scanias produktutvecklingsprocess samt PTC 

konceptgenereringsprocess med inledande funktionsanalys och QFD. 

1.5.1 Tidplan 

En tidsplan tillsammans med tidrapporter med utgångspunkt från Scanias arbetssätt kommer skapas 

för att få en bättre överblick av olika delmoment som ingår i projektet. 

1.5.2 Faktainsamling 

Faktainsamlingen kommer bestå av en förstudie kring kraftuttag och växellådor och fördjupande 

fakta angående ingående komponenter i själva kraftuttagen. Information hämtas från Internet och 

tryckt material samt samtal med Scaniarepresentanter vilka har olika eller samma ansvarsområden. 

1.5.3 Benchmarking 

Det finns ett antal företag som i sitt sortiment har eller helhjärtat satsar på att utveckla och tillverka 

kraftuttag av olika slag. Två sådana har kommits i kontakt med då dessa är kraftuttag som Scania 

köpt in för att eventuellt använda tillsammans med de helautomatiska växellådorna. Parkers Chelsea 

PTO och Interpumps Hydrocar PTO är de två kraftuttagen som kommer att utvärderas och 

granskas för att vid konceptgenereringsfasen undvika att återigen ”uppfinna hjulet”. 

1.5.4 Konceptgenerering 

För att bekanta sig med miljön har projektgruppen tillgång till en fysisk mock-up av växellåda och 

upphängning vilken kommer studeras utifrån vilka yttergeometrier som är möjliga i miljön. Samma 

miljö återfinns även i CAD. Detta tillsammans med demonterade kraftuttag av Chelsea och 

Hydrocar kommer ligga till grund för konceptgenerering som kommer ske genom brainstorming, 

skisser och CAD-verktyg vi har att tillgå. En morfologisk matris kommer användas för att utvärdera 

och optimera koncepten med avseende på ingående komponenter. 

1.5.5 Beräkningar och beslut 

Enkla tekniska beräkningar för bättre förståelse samt som ett rent utvärderingsverktyg kommer att 

genomföras. Likaså grundläggande FEM-analyser kommer genomföras. Utifrån koncept, 

beräkningsresultat och fakta kommer beslut att fattas med hjälp av FTA och Pughs matris. 

1.5.6 CAD-modellering 

CAD-verktyg som kommer användas är PTC Creo Parametric 2.0 och Catia V5. Keyshot kommer 

användas för renderingar. 

1.5.7 Presentation 

Projektgruppen kommer att med CAD-verktyg, samt Keyshot och Adobe Photoshop, presentera 

det slutgiltiga resultatet inför en grupp av Scaniarepresentanter och diverse KTH personal. Muntlig 

redovisning och skriftlig rapport kommer framställas. Till dessa tillkommer även bilder som skapas i 

Adobe Illustrator. 
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2 Organisation 

2.1 Företagspresentation 

Scania är ett världsledande företag inom lastbilsbranschen och tillverkning av bussar samt industri- 

och marinmotorer. Företaget har en stor betydelse inte bara för industri i sig utan för samhället 

också då dess verksamhet sätter Södertälje på kartan och hjälper staden att växa och utvecklas. 

Scania är verksamt i cirka 100 länder och har mer än 35000 anställda varav 2400 arbetar inom 

området forskning och utveckling, de flesta återfinns i Sverige i närheten av företagets 

produktionsenheter. (Scania; Scania koncern, 2015) 

2.2 NTCK 

Examensarbetet har genomförts på Scania Tekniskt Centrum i Södertälje på uppdrag av avdelning 

NTCK. NTCK är en del av NT vilken har ansvar för utveckling av transmission och ingående 

komponenter. Organisationsschema i Figur 2-1 nedan visar hur indelningen av NT ser ut. 

2.3 Resurser 

 Arbetsplats med 2 st datorer med Officeverktyg och Catia V5. 

 Tillgång till fysisk mock-up och CAD-miljö runt växellådan. 

 Kommunikationsmöjligheter via Outlook och Lync. 

 Tillgång till mappar och filer som berör arbetet. 

 

  

Figur 2-1 NTs organisationsschema (Torsell, 2015) 
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3 Förstudie 

3.1 Kraftuttag 

Det finns olika varianter av kraftuttag för att man ska kunna driva annan utrustning på ett fordon 

som till exempel en tombola, vattenpump, kompressor eller dylikt. Dessa ska väljas beroende på 

vilken typ av arbete som ska utföras, alltså användningsområden samt placering av krafttutaget. 

Kombination med hydraulikpump bör alltid vara i åtanke vid specifikation av kraftuttag. 

3.1.1 Val av kraftuttag 

Krafttuttag väljs efter de nödvändiga funktionerna, driftförhållandena samt effektbehov. I de 

nödvändiga funktionerna kan det ingå krav på kopplingsberoende eller oberoende, placeringskrav, 

krav på dubbelkraftuttag, systemtryck, typ av växellåda och motor. Vidare kraftuttagets utväxling 

beroende av motorvarvtal och antal kuggar på de ingående kugghjulen. 

17. Betongpump 

16. Cementmixer 

15. Spolbil/Slamsugare 

14. Bulkkompressor 

13. Höjdfordon med stege 

12. Lastväxlare 

11. Liftdumper 

10. Renhållningsbil 

9. Skogskran 

8. Styckegodskran 

7. Containerlyft 

6. Tanktransport kemisk tank 

5. Kyl- och frystransport 

4. Höjdfordon med skylift 

3. Tipp 

2. Biltransport 

1. Mjölktransport 

Figur 3-1 Diagram över kraftuttag och applikationer (Volvo; Kraftuttag och hydraulpumpar, 2007) 
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I figur 3-1 beskrivs de olika användningsområdenas krav på kraftuttag där kW är effektuttaget i 

kilowatt och h är ungefärlig användningstid i timmar under fem år. Färgerna och siffrorna visar 

inom vilka områden de olika applikationerna befinner sig. (Volvo; Kraftuttag och hydraulpumpar, 

2007) 

3.1.2 Scanias uppdelning och beteckningar av kraftuttag 

 

1. Motordrivet kraftuttag (ED) 

2. Svänghjulsdrivet kraftuttag (EK) 

3. Växellådsdrivet kraftuttag (EG) 

4. Drivaxelfrånskiljande kraftuttag (SPLIT) 

 

De motordrivna kraftuttagen är kopplingsoberoende, dvs att de inte kopplas i och ur drift beroende 

av fordonets koppling, och är monterade på transmissionshuset på motorn vilket gör att de kan 

driva utrustning även när fordon är i rörelse. Vanligtvis är dessa avsedda för att direkt driva 

hydrauliska pumpar. 

Svänghjulsdrivna kraftuttag är också kopplingsoberoende och används i huvudsak för att driva 

utrustning där effektbehovet är stort, till exempel en tombola. 

Växellådsdrivna kraftuttag sitter på fordonets växellåda och är då kopplingsberoende, dessa används 

normalt då fordonet står stilla. Till exempel en brandbil som pumpar ut vatten för att släcka en 

brand använder sig av denna teknik. Till växellådsdrivna kraftuttag räknas också 

drivaxelfrånskiljande kraftuttag på kardanaxeln och kraftuttag på fördelningsväxellåda. (Scania; 

Allmän information om kraftuttag, 2015)   

Figur 3-2 Placeringar av kraftuttag på en lastbil (Scania; Allmän 

information om kraftuttag, 2015) 
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3.2 Växellåda 

Scania använder sig av tre olika typer av växellådor. Manuell växellåda, automatisk manuell växellåda 

(AMT) och helautomatisk växellåda. Manuell växellåda och AMT fungerar precis likadant med 

skillnaden att AMT sköter växlingar och urkoppling elektroniskt istället för med en växelspak och 

pedal. Denna rapport handlar om kraftuttag till de helautomatiska växellådorna. (Engström, M, 

2015) 

3.2.1 Automatisk Växellåda 

En automatisk växellåda är en form av transmission som sköter utväxling mellan motor och drivaxel 

automatiskt. Till skillnad från manuella växellådor saknar de automatiska växellådorna koppling. I 

applikationer där man ska starta och stanna ofta med korta körsträckor lämpar det sig inte med en 

traditionell koppling då dessa slits ut. (Scania; Automatväxellådor, 2015) 

Utväxlingen styrs genom att lamellkopplingar och/eller bromsar låser eller kopplar ihop olika 

kombinationer av elementen i planetväxlarna vilket resulterar i olika utväxlingar. (Öun, 2014) 

3.2.2 Momentomvandlare 

Istället för koppling har automatiska växellådor momentomvandlare. Momentomvandlaren fungerar 

genom att olja slungas runt mellan tre fläktliknande element. Stator, pump och turbin. Pumpen är 

kopplad till motorns svänghjul och turbinen till transmissionen i växellådan. Statorn som endast kan 

rotera åt ena hållet återfinns mellan pump och turbin. Olja slungas från pumpen enligt figur 3-3 

genom statorn och in i turbinen vilket överför moment från pump till turbin. Ju högre varvtal 

pumpen har i förhållande till turbinen desto högre moment överförs till turbinen vilket får fordonet 

att börja rulla. 

3.2.3 PTO drev och gränssnitt 

Kopplad till pumpsidan av momentomvandlaren sitter ett kugghjul som sedan kraftuttaget kopplas 

till. Det innebär att även om kraftuttaget är växellådsdrivet så är det fortsatt kopplingsoberoende likt 

ett motor- eller svänghjulsdrivet kraftuttag eftersom pumpen i momentomvandlaren i sin tur är 

kopplad till svänghjulet. (Engström, M, 2015) 

Figur 3-3 Oljeflöde i momentomvandlare (Öun, 2014) 
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En förenklad schematisk bild av de automatiska växellådornas funktion och kraftuttagens relation till 

motorn illustreras av figur 3-4. 

 

Notera att stator, lameller och övriga element saknas i det förenklade funktionsschemat. 

De växellådor Scania köper in är Allison 3000-serien och Allison-4000 serien. Scania benämner 

dessa GA7xx och GA8xx respektive. GA7 finns i två varianter där kraftuttagsgränssnitten sitter 

klockan 2 och 8 respektive klockan 3 och 9. GA8 har gränssnitten klockan 1 och klockan 8. 

(Naoum, 2015) 

  

Figur 3-4 Förenklat funktionsschema för automatisk växellåda med PTO drev 
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4 Kravspecifikation 
Beskrivning      Kravställare Krav/önskemål 

4.1 Funktion 

 Utväxlingsratio: 0,8-1,6 Scania Krav 

 Kraftuttaget ska vara In- och 
urkopplingsbart 

Scania Krav 

 Möjlighet för kvittenssignal ska finnas 
tillgänglig 

Scania Krav 

 Möjlighet att använda pump och 
kardangränssnitt utan ombyggnad 

Scania Krav 

 Moment: 800 Nm ut från PTO Scania Önskemål 

 2500 rpm ut från PTO Scania Önskemål 

4.2 Material 

 Vikt < 26 kg Scania Önskemål 

 Prisförslag på färdig produkt Scania Önskemål 

 Smörjning av systemet Scania Önskemål 

4.3 Montering 

 En och samma geometri som passar i 
samtliga 6 positioner mot Allisons 
gränssnitt och tillsammans med 
växellådsupphängningen 

Scania Önskemål 

 Det ska vara möjligt att kunna 
demontera och utföra service på 
kraftuttaget 

Scania Krav 

4.4 Presentation 

 Färdigt koncept ska presenteras i 3D 
modell 

Scania Krav 

 Ta fram en FFF prototyp Scania Önskemål 

 Ta fram konstruktionsunderlag Scania Önskemål 

 Redovisa resultat i form av muntlig 
presentation. 

KTH Krav 

 En rapport ska skrivas utifrån KTH:s 
projektrapportsmall 

KTH Krav 
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5 Teoretisk referensram  

5.1 Produktutvecklingsprocess och designverktyg 

5.1.1 Scania Production System 

Inom Scania Production System är Scania Product Development (Scania PD) en underkategori. 

Scania PD består av tre huvuddelar. 

1. Concept development/yellow arrow 

Då man uppmärksammar tekniska lösningar samt undersöker möjligheter för introducering 

av produkter beroende på marknaden och konkurrens. 

2. Product introduction/green arrow 

Då man utvecklar själva produkten, testar dess funktion och slutligen gör den tillgänglig på 

marknaden. 

3. Produkt follow-up/red arrow 

Då man uppdaterar samt underhåller de befintliga produkterna. 

Gulpilsprocessen i sig har tre steg. 

1. Forskning 

Då man får nya kunskaper. 

2. Teknikutveckling 

Då man utvecklar tekniken på komponent- och 

systemnivå. 

3. Konceptutveckling 

Då man omsätter behov till anpassade lösningar. 

 

Scanias konceptutvecklingsprocess skiljer sig inte speciellt mycket från andra kända 

produktutvecklingsprocesser utöver att den är mer styrd av SPS och marknadens behov. Den stora 

skillnaden är att eftersom Scania tillverkar lastbilar och övriga tunga fordon så handlar det många 

gånger om säkerhet och hållbarhet. Man försöker minimera de risker som upptäcks under 

konceptutvecklingsfasen. Därför läggs stor vikt på att planera och strukturera arbetet för att minska 

risker och missförstånd. I detta läge kommer LEAN och SPS in för att undvika problem både vid 

produktion och på arbetsplatsen. (Torsell, 2015)  

Figur 5-1 Scanias gulpilsprocess (Torsell, 

2015) 

Figur 5-2 Scanias Konceptutvecklingsprocess (Torsell, 2015) 
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5.1.2 PTCs Konceptutvecklingsprocess 

Konceptutveckling är en process som drivs av kundens behov samt specifika produkt- och 

kravspecifikationer, vilka sedan utvecklas till en rad koncept och potentiella tekniska lösningar. 

Dessa lösningar representerar den färdiga produktens formspråk, funktioner och egenskaper. Det är 

vanligt förekommande att man utnyttjar dagens mjuk och hårdvara för att framställa digitala 3D-

modeller samt funktionsprototyper för att underlätta inför beslut av ett eventuellt slutgiltigt koncept. 

De tre främsta stegen i en konceptutvecklingsprocess: 

1. Problemdefinition 

I detta steg konstateras kundens behov samt 

kravspecifikationer ställs upp för de problem 

man ska lösa. Problemen delas upp i mindre 

delar som är direkt angripbara. 

Dokumentation av dessa utförs så man redan 

på det första mötet kan ”bolla” kring idéer 

som uppkommer i denna fas. 

2. Konceptframtagning 

Här undersöker och studerar man de tidigare 

indelade problemen. Grundidéer framkommer 

i form av enklare skisser och även 3D-

modeller vilka möjliggör nya dellösningar och 

former. Fotorealistiska renderingar kan 

ytterligare hjälpa utvecklandet av idéer och 

presentera dessa för de som är involverade i 

projektet. Dellösningar sorteras sedan samt 

organiseras så att en helhetslösning kan 

genomskådas som slutligen 

integreras/kombineras i en rad av slutgiltiga 

koncept. 

3. Analys av koncept 

Efter att ha tagit fram en rad slutgiltiga koncept och prototyper kan för vidare analys CAE samt 

fysiska tester på de framtagna prototyperna genomföras. Digitala prototyper används nu för att 

framställa konstruktionsunderlag och dylikt beroende på de krav som har ställts upp. Resulterande 

dokumentation och förbättringsförslag meddelas sedan kunden för utvärdering och eventuellt 

godkännande. (PTC; Concept development, )  

Figur 5-3 Stegen i PTCs konceptutvecklingsprocess (PTC; 

Concept development, ) 
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5.1.3 Benchmarking 

Benchmarking är en referenspunkt, en viss standard med vilket andra fenomen kan bedömas. Det är 

en temporärt fixerad punkt med läge eller storlek bestämd med hjälp av relevant metrisk data och 

mått. Framtagning av benchmarkingdata har sina tydliga fördelar då jämförelsens karaktär kan vara 

av olika art: 

 Funktionellt projekt 

De som genomförs inom samma funktionella del av organisationen. 

 Interna projekt 

Andra projekt som genomförs inom organisationen. 

 Generella projekt 

Processrelaterade studier som jämför andra projekt med liknande process. 

 Konkurrens benchmarking 

Jämförelse med konkurrenterna. 

Huvudsyftet med benchmarking är att få förståelse över marknadsledande företagens produkter 

utifrån konstruktion, tillverkning och funktion. Således är en funktionell benchmarking begränsad till 

punkten av förbättring, men utgör en bra grund inför ett projekts uppstart. (Malor, 2005) 

5.1.4 Funktionsanalys 

Funktionsanalys används för att systematiskt hitta krav på funktioner för en produkt. Tanken är att 

man ska uttrycka sig i funktioner istället för färdiga lösningar. I funktionsanalysen använder man ett 

verb plus ett substantiv för varje funktion men ska undvika verben ”ha” och ”vara”. (Maniette, 

2014) 

Funktionsanalysen kan vara till hjälp när man ställer upp en kravspecifikation till produkten. Man 

kan även bryta ner huvudfunktionen till delfunktioner, stödfunktioner och bifunktioner i ett 

funktionsträd som i figur 5-4. 

Figur 5-4 Exempel på ett funktionsanalysträd 
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Huvudfunktionen är den som ger produkten existensberättigande. Delfunktionerna är sådana 

funktioner som måste finnas för att huvudfunktionen ska kunna uträttas och stödfunktioner är 

funktioner som gör produkten mer attraktiv men som inte huvudfunktionen är direkt beroende av. 

(Bark, 2009) 

Bifunktioner är sådana funktioner som man egentligen inte vill ha men som kan uppstå och är ett 

indirekt resultat av antingen en del- eller stödfunktion. 

5.1.5 QFD 

Quality Function Deployment, kundcentrerad produktplanering på svenska, är en metod för att 

förstå och översätta kundönskemål till produktegenskaper. Man kan använda QFD för att skapa mål 

eller kravspecifikation, eller för att analysera konkurrenternas produkt. När man gör en QFD måste 

man identifiera kravställare, skilja på krav och önskemål samt bestämma kravens betydelse. (Crow, ) 

När det är gjort kan en matris 

som kallas ”House Of Quality” 

ställas upp. Exempel på en 

HOQ matris visas i figur 5-5. 

Till vänster i matrisen radar 

man upp kundens krav och 

önskemål med tillhörande 

viktning. Uppe i matrisen radas 

produktegenskaperna och i 

”taket” av matrisen 

egenskapernas inverkan på 

varandra, antingen positiv eller 

negativ. Längst ner i matrisen 

kan man fylla in målvärden, 

teknisk prioritet och svårighet.  

Till höger jämför man hur väl 

konkurrenterna uppfyller 

kraven. I mitten av matrisen 

visas hur stark relation kundkraven har till produktegenskaperna. (Crow, ) 

5.1.6 Brainstorming 

Brainstorming-sessioner är ett idealt verktyg för att involvera medarbetare i idégenereringsprocessen 

på grund av detta verktygs fördelar. Först och främst kan alla medverkande bli hörda när de har en 

idé vilket gör att de känner sig involverade och att de har bidragit till upptäckten av en eller flera 

lösningar. Man har möjlighet att samla tankar och idéer från olika personer vilket kan skapa en 

kedjereaktion av idéer. Det är mycket viktigt att under brainstormingsprocessen inte kritisera 

medparten och låta även de ”vildaste” idéerna stiga fram. Ju fler desto bättre. (Bhagwati, 2006) 

  

Figur 5-5 House Of Quality (QFD online, 2007) 
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5.2 Beslutsmodeller 

5.2.1 Pughs matris 

Pughs matris är i sig en rätt enkel matris där man ställer upp en kolumn med ett antal kriterier, dessa 

kan vara kundkrav eller önskemål, pris eller effektivitet och så vidare. Kriterierna bör vara likvärdigt 

nedbrutna. Kriterierna kan man om man vill vikta så det viktigaste kriteriet representeras av en 

femma och det minst viktiga av en etta. För att besluta mellan flera olika alternativ ställer man upp 

en kolumn för varje alternativ. Alternativen kan vara nya koncept av en produkt eller om man till 

exempel ska köpa en ny bil olika bilmodeller. Har man en befintlig produkt kan denna stå som 

referens eller så låter man något av alternativen vara referens. 

När man ställt upp detta fyller man i huruvida de olika alternativen är bättre, sämre eller likvärdigt 

med referensen med avseende på kriterierna. Bättre visas med +1, sämre med -1 och likvärdigt med 

0. Varje tal multipliceras med kriteriets vikt och summeras för varje alternativ och det alternativ som 

får högst är teoretisk det bästa alternativet. (Engström, A, 2014) 

5.2.2 FTA 

Felträdsanalys är en systematisk metod för att upptäcka olika slags fel som kan uppstå inom ett 

system eller komponent i form av ett ”top-down” träd. Med hjälp av så kallade ”logic gates” kan 

man se hur dessa fel hänger ihop med varandra och påverkar topphändelsen av trädet. Eftersom 

detta är ett träd av felaktigheter kan man direkt genomskåda 

hela systemets användbarhet. (Taylor & Ranganathan, 2013) 

För att bygga en FTA kan följande steg användas: 

1. Skapa systemets arkitektur och förstå dess 

funktionalitet. 

2. Identifiera topphändelse. 

3. Identifiera felaktigheter och deras relation till varandra 

samt till topphändelse. 

 

 

Figur 5-6 FTA-träd 
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5.2.3 Morfologisk matris 

En morfologisk matris kombinerar designegenskaper och funktioner av dellösningar för att hjälpa 

till med att komma på nya helhetslösningar. Med hjälp av detta verktyg kan man bestämma alla 

möjliga designlösningar inklusive de alternativ som man inte ens tänkt på tidigare. Efter att man har 

delat upp problemet och kommit fram till dellösningar är det lämplig att använda sig av denna 

teknik. Även om den är väldigt enkel att implementera ska man ha en viss förkunskap om själva 

innehållet såsom vilka komponenter som ingår i själva grundidén och alternativa designer samt 

funktioner för dessa. Genom att rada upp komponenter, deras alternativ och funktionalitet samt 

jämföra dessa i en matris kan man visuellt och tydligt se hur komponenter och dellösningar hänger 

ihop och kan sammanställas till en helhetslösning. (Silverstein, et al., 2012) 

Figur 5-7 Exempel på en morfologisk matris (Haik & Shahin, 2011) 
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5.3 Formler 

5.3.1 Kuggdimensionering 

Ett kugghjul delas enligt figur 5-8 in i toppcirkel, bottencirkel, grundcirkel och delningscirkeln. 

Kuggmodulen, m, har ett samband till delningsdiameter, d, och kuggantalet, z, som är: 

𝑑 = 2𝑟 = 𝑚𝑧 [1-1a] 

För snedkugghjul beräknas delningsdiametern istället: 

𝑑 =
𝑚𝑧

𝑐𝑜𝑠𝛽
  [1-1b] 

Där β är kuggens snedvridning från normalplanet. β för två samverkande kugghjul måste vara av 

motsatt tecken och är som standard 20°. 

Bredden på kuggen betecknas b och är beroende av en breddfaktor, λ, enligt:  

𝑏 = λ𝑚  [1-2] 

λ bör ligga mellan 8 och 12 för bearbetade kugghjul. (Lange, 2013) 

Utväxling, u, mellan drivande (1) och drivna kugghjulet (2) beräknas med de parametrar som är 

relevanta enligt: 

𝑢 =
𝑑2

𝑑1
=

𝑟2

𝑟1
 [1-3a] 

𝑢 =
𝑧2

𝑧1
=

𝑀2

𝜂𝑀1
 [1-3b] 

𝑢 =
𝑛1

𝑛2
=

𝜔1

𝜔2
 [1-3c] 

𝑢𝑡𝑜𝑡 = 𝑢1 ∙ 𝑢2 ∙ 𝑢… [1-4] 

Figur 5-8 Kuggparametrar 
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Parametrarna M, η, ω och n står för moment, verkningsgrad, vinkelhastighet och varvtal. Ekvation 

[1-4] gäller för seriekopplade kugghjul. 

Radiella och axiella krafter som uppstår beräknas enligt: 

𝐹𝑎 = 𝑁 sin 𝛽 [1-5] 

𝐹𝑟 = 𝑁 sin 𝛼 ∙ cos 𝛽 [1-6] 

Där N är normalkraften mot kuggflanken som i sin tur förhåller sig till vridmomentet enligt: 

𝑀𝑣 = 𝑟𝑏 ∙ 𝑁 cos 𝛽 [1-7] 

𝑟𝑏 =
𝑚𝑧

2
∙ cos 𝛼 [1-8] 

Parallellt axelavstånd, a, beräknas med: 

𝑎 =
𝑚

2
(𝑧1 + 𝑧2) [1-9] 

(Olsson, 2006) 

5.3.2 Lamellkoppling 

För att kunna koppla i och ur kraftuttaget används en lamellkoppling, där flera skivor med 

friktionsytor pressas samman och överför momentet. 

För att beräkna det överförbara momentet, M, kan man från figur 5-9 använda:  

𝑀 = 𝑁 ∙ 𝐹𝑓 ∙ 𝑟𝑒𝑓𝑓 [2-1] 

𝐹𝑓 = 𝐹 ∙ 𝜇  [2-2] 

𝑟𝑒𝑓𝑓 =
2

3
∙

𝑟𝑜
3−𝑟𝑖

3

𝑟𝑜
2−𝑟𝑖

2 [2-3] 

Där Ff är friktionskraften, μ är friktionskoefficienten och reff är den effektiva radien. Detta tal 

multipliceras sedan med antalet friktionsytor, N. (Olsson, 2006) 

Figur 5-9 Förenklad figur över en lamellkopplings funktion 
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5.3.3 Hållfasthet 

Generella hållfasthetsformler för spänning är: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
  [3-1] 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
  [3-2] 

𝜏𝑣 =
𝑀𝑣

𝑊𝑣
  [3-3] 

Där σ är drag-/tryckspänning, τ skjuvspänning, σb böjspänning och τv skjuvspänning vid vridning. 

De beräknade spänningarna jämförs med tabellvärden över sträck- och brottgränser för de olika 

materialen och kontrolleras mot en säkerhetsfaktor, ns. Ekvation [3-1] går även att applicera för 

tryck. 

P och V är dragande/tryckande kraft respektive tvärkraft och Mb, Mv är böjmoment respektive 

vridmoment. W är formberoende och beräknas ur tabell. 

Vid cykliska belastningar behöver man reducera den tillåtna spänningen. Reduktionen görs enligt 

appendix A11. 

För beräkningar av deformationer kan man i de flesta fall använda formler för elementarfall som 

hänvisas till vid generaliserade beräkningar. (KTH; Bengt Sundström, 2010) 

När det gäller kugghållfasthet brukar man tala om två olika sorters hållfasthet. Kontakthållfasthet 

och böjhållfasthet. För att beräkna kugghållfastheten används oftast FEM-analys då det är mycket 

komplext. 

Kuggdimensionering brukar sluta i en kompromiss då teori visar att kontaktspänningen blir lägre 

med mindre modul och större antal kuggar medan böjspänningen blir mindre med större modul och 

färre antal kuggar. (Olsson, 2006) 

Snedkugghjul har generellt bättre böjhållfasthet än raka kuggar eftersom kuggen får en ökad effektiv 

längd utan att öka kugghjulets bredd. (Bright Hub.Inc, 2012) Även ingreppstalet blir högre för sneda 

kuggar vilket innebär att krafterna kommer fördelas på flera kuggar till skillnad från raka kuggar där 

all kraft hamnar på en kugg i taget. (Townsend, et al., 1979) 

5.3.4 FEM 

”Finite element analysis” (FEA), även känd som Finita Element 

Metoden (FEM) har förmodligen blivit det viktigaste tillägget i 

konstruktörens verktygslåda under de senaste decennierna. 

Utvecklingen av FEM har drivits av en önskan om mer exakta 

konstruktionsberäkningar i mer komplexa situationer, vilket möjliggör 

förbättringar i både designprocessen och själva produkterna. Den 

ökande användningen av simulering i design har gjorts möjlig genom 

datorernas kapabilitet att hantera den enorma mängden av 

beräkningar som behövs för att förbereda och genomföra en analys 

och redovisa resultat. Resultatet analysen ger måste sedan tolkas för att ge de svar som eftersöks 

Figur 5-10 Grafiska resultat och mesh av 

FEM-analys 
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samt undersöka dess tillförlitlighet. Tillgänglighet av programvaran och gemensamma funktioner har 

gjort att många ingenjörer och designers kan använda sig av dessa system. Detta tillåter uppsättning 

av parametriska studier samt designoptimering genom en enkel process, något som dock kan vara 

tidskrävande. (Toogood, 2012) 

5.4 Dagens PTO 

De flesta kraftuttagen idag ser väldigt lika ut, speciellt de som är 

tillverkade för att passa mot Allisons gränssnitt. Många av dem har 

en lutning enligt figur 5-11 och de Scania mestadels använder är 

manövrerbara genom ett lamellpaket som i sin tur styrs av oljetryck 

genom en magnetventil. Konstantdrivna kraftuttag förkommer men 

dock mer sällan. De största tillverkarna är Chelsea, Hydrocar och 

Muncie. Scanias egentillverkade har dock en mängd olika former 

som är skräddarsydda till de manuella växellådorna. 

5.4.1 Kugghjul och utväxling 

Som beskrivet i kapitel 3.2 sitter det i Allisons växellådor ett PTO-

drev. Detta kugghjul är ett utvändigt snedkugghjul i båda 

växellådorna. I GA7 har detta kugghjul 68 tänder och i GA8 97 

tänder. 

Det mötande kugghjulet i Chelseas kraftuttag, A i figur 5-12, 

har 50 tänder med modulen 2,5. Detta ger enligt ekvation [1-

3b] utväxlingen 50/68 respektive 50/97. Eller ungefär 0,735 

respektive 0,515. Det betyder också att även drevet i 

växellådorna har modulen 2,5. Inne i Chelseas kraftuttag 

överförs rotationen vidare mellan två utvändiga rakkugghjul, 

B och C, med 24 respektive 40 tänder. Det vill säga 

utväxlingen 40/24 eller ungefär 1,67. Den totala utväxlingen 

blir enligt ekvation [1-4] ungefär 1,225 och 0,859 respektive. 

(Parker Hannifin Corp., 2014) 

Bredden på kugghjul B i Hydrocars kraftuttag är 27 mm och har 

modulen 3,25. Breddfaktorn blir då 8,3.  

Materialet i Hydrocars kugghjul är härdat rostfritt stål 20 Mn Cr 

5 UNI-EN 10084. 

5.4.2 Överföring 

Både Chelsea och Hydrocars kraftuttag använder sig av 

så kallat ”multi plate wet-clutch system” där flera 

stålskivor ligger omlott med lamellskivor. Skivorna 

pressas ihop med en hydraulisk kolv som när olja går 

genom axeln och in i en cylinder trycks mot skivorna. 

Oljan är densamma som smörjer hela kraftuttaget. 

Även om grundprincipen är den samma för de båda så 

skiljer sig de ingående komponenterna åt en del och, enligt tabellvärden, det överförbara momentet. 

Figur 5-11 Lutningen av PTO 

(Parker Hannifin Corp., 2014) 

Figur 5-12 Snittvy av Chelsea PTO med 

noterade kugghjul (Parker Hannifin Corp., 

2014) 

Figur 5-13 Lamellskiva från Hydrocar till vänster och 

Chelsea till höger 
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Den största synliga skillnaden är att Hydrocars lameller har tänderna utåt enligt figur 5-13 och 

Chelsea har tänderna inåt enligt den högra bilden i samma figur. Enligt Chelsea så består 

friktionsytan av ett material med friktionskoefficienten µ mellan 0,12 och 0,15. (Alto Products Corp, 

2014) 

5.4.3 Standarder 

Rullagren i Hydrocars PTO kommer från SKF med standarddimensioner, och de i Chelseas 

kommer från asiatiska tillverkare. 

Både Hydrocar och Chelseas kraftuttag kan kopplas till både kardan och till pump genom olika 

standardgränssnitt. Hydrocar gör detta genom ett bomförband enligt standard DIN 5462 invändigt 

på utgående axeln. I detta bomförband kan en fläns med kardangränssnitt kopplas med en kort axel 

med utvändiga delen av bomförbandet. DIN5462 är även standard för att direkt koppla in en pump. 

I Chelseas fall använder de sig av ett utvändigt bomförband för att koppla fläns med 

kardangränssnitt. Det betyder att de måste bygga om kraftuttaget med en påbyggnad för 

pumpgränssnittet. Gränssnittet för kardan är fyra hål med måtten 63 x 73 mm och för pump fyra hål 

med mått 80 x 80 mm. 

5.4.4 Framtidens PTO 

Då det mer och mer lutar åt att i framtiden driva även tyngre trafik med hybridteknik och elmotorer 

(Ekengren, 2014) förutser vi att även kraftuttagen i framtiden kan vara separata elmotorer som då 

skulle kunna placeras var som helst på lastbilen.  
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6 Genomförande 

6.1 Förstudie och inledande fas 

Det inledande arbetet gjordes genom litteraturstudier via Internet och diskussion med experterna på 

NTCK för att få förståelse för hur växellåda och kraftuttag fungerar. 

För att få en överblick över hur framtida delar av arbetet skulle te sig använde sig gruppen av den 

befintliga mallen för tidsplanering vilken NTCK i stora drag använder sig av. Denna modell 

anpassades i viss mån till vårt egna projekt, se appendix A1 och A2. Därefter skapades dokument för 

tidrapportering som visar antal nedlagda timmar samt jämförelse mellan de planerade timmarna och 

verklig tidsåtgång. 

Provmontering på mock-up-riggen av de befintliga kraftuttagen utfördes för att se var de största 

geometriska problemen återfanns vilket visade att på GA7 klockan 3 är det som trängst och det 

konstateras att om ett kraftuttag ryms där och är symmetriskt så ryms det på alla 6 positioner. 

6.2 Arbetsmetodik och processer 

Redan vid starten av projektet valde vi att gå efter Scanias produktions- och 

konceptutvecklingsprocesser. Dock har dessa system en viss bredd och kan vara svåra att applicera 

på ett mindre projekt eller som i vårt fall ett exjobb på högskolenivå. Dessa system använder sig av 

relativt enkla steg och är applicerbara på produkter som inom en viss tid ska komma ut på 

marknaden. Då detta projekt går ut på att hitta en genomtänkt konstruktionslösning med betoning 

på en passande geometri har vi valt att kombinera dessa processer med en extern process från PTC 

vilket har sina fördelar när det gäller just konceptgenerering och kunde direkt appliceras på själva 

idégenereringen och CAD-delen av arbetet. 

6.3 FA och QFD 

För att översätta krav och önskemål till funktioner samt för att bryta ner problemet i mindre delar 

har gruppen tagit fram en HOQ och FA respektive. Detta ledde till att man kunde se hur väl de 

befintliga kraftuttagen som köpts in av Scania, Chelsea och Hydrocar, uppfyller kraven. För FA och 

HOQ se appendix A3 respektive A4. 

6.4 Konceptgenerering 

För att få igång idégenereringen började gruppen att 

brainstorma med enkla sidovyskisser med olika 

konfigurationer av kugghjul och kopplingar. Det 

utforskades om olika möjligheter att bibehålla utväxlingen 

men samtidigt sänka hela kraftuttaget för att rymmas i 

miljön runt växellådan. Under tiden gjordes flera vändor 

till mock-up-riggen för att utforska om våra idéer skulle 

fungera samt för att mäta avstånd mellan komponenter. 

De idéer vi föredrog skissades det vidare på och testades 

med enkla geometrier i Creo likt figur 6-1. I CAD, där man 

kan måttsätta, syntes det enklare om idén skulle fungera eller inte. Om inte gick vi tillbaka och 

gjorde ytterligare brainstorming med enkla skisser. Denna procedur upprepades enligt figur 5-1 tills 

Figur 6-1 Enkla geometrier av koncept 1 i Creo 
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konceptet såg ut att kunna fungera. Då gjordes 

tydligare skisser där lagring, smörjning och 

modularisering kommer med i bilden likt figur 6-2. En 

del av tankegångens resa illustreras i appendix A5. 

6.5 Utvärdering av koncept 

För att utvärdera och välja det mest lämpliga 

konceptet mellan de tre mest utvecklade koncepten 

användes Pughs matris. I denna matris vägdes ett antal 

kriterier och egenskaper som direkt kunde kopplas till 

kravspecifikationen och funktionsanalysen. 

Det vinnande konceptet användes vid en patentundersökning för att säkerställa att idén inte skulle 

göra intrång på något befintligt patent samt om uppfinningshöjden är tillräcklig för Scania att själva 

patentera. 

För att optimera konceptet och välja ingående komponenter användes en morfologisk matris där de 

bästa dellösningarna från de olika koncepten och de befintliga kraftuttagen kunde användas för att 

skapa ett optimalt koncept för det nya kraftuttaget. 

Konceptet lades även in i HOQ matrisen för att jämföra hur väl konceptet skulle klara kraven 

jämfört med Chelsea och Hydrocar. 

Matriserna kan ses i appendix A7,A8 respektive A4. 

6.6 Dimensionering av ingående komponenter 

Faktainsamling och benchmarking gjorde det möjligt att kunna bestämma komponenter som skulle 

användas i de preliminära koncepten som gruppen tog fram. Främst har de befintliga kraftuttagen 

undersökts noggrant för att få en bättre förståelse för hur komponenterna ser ut, vilka dimensioner 

de har och hur de fungerar tillsammans, samt vilka material som används. 

Efter ett samtal med en kuggexpert på NTBK har gruppen bestämt sig för att inte gå in så djupt på 

kuggdimensionering som från början planerades då det skulle ta alldeles för mycket tid från det 

övriga arbetet. Detta då det är en mycket komplicerad process som kan ta flera år även för erfarna 

konstruktörer. Gruppen beslöt sig för att enbart ta hänsyn till modul, antal kuggar, utväxling samt 

axelavstånd då det kom till att bestämma de kuggar som ska användas i det slutgiltiga konceptet. 

Kuggexperten påpekade även att invändiga kugghjul har en komplicerad tillverkningsprocess och 

blir väldigt dyra. 

Alternativa lösningar för in- och urkoppling undersöktes men det beslutades att den befintliga 

lösningen fungerade bra även till vårt koncept. Däremot skissades det på en ny geometri för 

ventilhuset för att underlätta inkoppling av kontakterna. En skiss av det ventilhuset finns i appendix 

A6. 

  

Figur 6-2 Förbättrad skiss av koncept 2 
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6.7 Beräkningar 

Gruppen har tagit hänsyn till och utgått från de krav som ställdes och skulle uppfyllas av lösningen 

och de ingående detaljerna. Utifrån kända värden på utväxling och moment kunde beräkningar 

utföras. 

Vägning av ingående komponenter användes för att beräkna utmattning med avseende på 

böjspänning i axeln och på så sätt säkerställa att axelns minsta tvärsnittsarea skulle klara 

påfrestningarna. Axeln säkerställdes även med avseende på det vridmoment kraftuttaget skulle 

överföra. 

Ett utkast av kraftuttagets hus användes i en enklare FEM-analys där vikten av en pump 

generaliserades. På så sätt kunde vi se hur huset skulle uppföra sig vid belastning. 

Kuggarnas bredd beräknades medan axelavstånd och antal tänder kunde genereras i Inventor med 

avseende på utväxling och diameter. Då vi utvärderade för och nackdelar med snedkugghjul 

beräknades även radiella och axiella krafter. 

Då oljetrycket och lamelldata var känt kunde vi säkerställa att den uppsättning lameller som finns i 

Chelsea var tillräckligt för att överföra det önskvärda momentet även i vårt koncept. 

Lagerbelastningar har beräknats direkt på SKFs hemsida, jämförts med densammas tabellvärden, 

och därefter dimensionerats med avseende på axeldimensioner samt radiella och eventuella axiella 

krafter som skulle uppstå vid användning av sneda kugghjul 

6.8 CAD 

Modellering och sammanställning skulle enligt planeringen ske med Creo Parametric 2.0 och sedan 

testas geometriskt i Catia. En mindre crash-course i Catia v5 gjordes för att kunna lägga in 

koncepten i den slutgiltiga miljön och för att stämma av och även anpassa geometrier på våra 

koncept. Gruppen ansåg dock att sätta sig in i programmets uppbyggnad och dess interface, för 

modellering av komponenter, skulle ta för mycket tid av projektet och kunde anses vara bortslösad 

tid. Dessutom har Scania en databas som kallas Enovia vilket vi inte hade tillgång till där alla Scanias 

artiklar finns lagrade som Catia-filer. 

För de snabba utkasten av koncepten användes Creo då vi kände 

att de tidigare erfarenheterna av programmets interface gör det 

möjligt att generera fram de komponenter och geometrier vi 

önskar, samt ha möjlighet att ändra parametrar på ett enkelt sätt. 

Det slutgiltiga konceptet gjordes i tre olika program då vi efter en 

tid upptäckte att Autodesk Inventor dels kunde användas för att 

generera standardkomponenter och även spara parter i Catia-filer. 

Denna lösning gjorde så att vi inte behövde ödsla tid på att vänta 

in en step-licens för att överföra filer mellan Creo och Catia på 

Scania samtidigt som balans mellan färdighet och effektivitet 

kunde uppnås. Standardkomponenter genererades i Inventor medan alla lager hämtades från SKF 

samtidigt som top-down metodik användes i Creo för att modellera de ingående komponenterna till 

det slutgiltiga konceptet. Två slutliga montage skapades med delmontage likt hur monteringen i 

verkligheten är tänkt. 

Figur 6-3 Utkast av huset till koncept 3 

som även användes till FFF 
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Filer från Creo sparades som step-filer som sedan öppnades i Inventor. Väl i Inventor sparades de 

som CATPart för att kunna öppna och testa geometrierna i växellådsmiljön i Catia. 

Ett utkast av den slutgiltiga geometrin för kraftuttagets hus valdes att i tidigt skede sparas som STL 

fil för att skickas till friformsframställning. Då det just för tillfället var längre leveranstid för 3D-

utskrifter än vanligt på Scania valde vi att utföra 3D-utskriften på KTH Södertälje istället, där vi 

även fick vara delaktiga i själva processen för FDM. Den slutgiltiga modellens hus och ingående 

delar skickades till Scanias FFF-verkstad för utskrift med SLS. Mer om FFF-teknikerna kan läsas om 

i appendix A15. 
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7 Resultat 

7.1 Koncept 

7.1.1 Koncept 1 

Första konceptet består av, ovanpå kugghjul 

A enligt figur 5-12 , två mindre kugghjul på 

samma axel och ett invändigt kugghjul för 

utväxling. På så sätt kan utväxlingen 

bibehållas medan utgående axeln sänks, 

vilket från början var en grundtanke till att 

lösa det geometriska problemet. 

Nackdelar med detta koncept är att det blir 

komplicerat att tillverka, det blir dyrt och 

det blir fler lager som ska smörjas. 

Geometriska problem uppstår även på 

undersidan mot växellådshuset.  

7.1.2 Koncept 2 

Koncept 2 består likt Chelsea och 

Hydrocar av ett mindre kugghjul på 

samma axel som kugghjul A men med 

idén att sköta utväxlingen med liggande 

koniska kugghjul och hypoidväxlar. För 

att minska slitage på kugghjulen flyttades 

lamellpaketet innan utväxlingen.  

Fördelarna är ett lägre kraftuttag samt att 

modularisering kan tillämpas, då den 

består av tre delar. Huset för 

utväxlingsdelen ska ha samma gränssnitt 

som huset för lamellpaketet och det skapar valbarhet mellan ett kraftuttag med respektive utan in- 

och urkopplingsmöjlighet. Konceptets geometri möjliggör också för att flytta magnetventilen och på 

så sätt tillåta kvittens på alla positioner. 

Nackdelarna är att kraftuttaget blir längre en de befintliga och belastar gränssnittet mot växellådan 

mer, samtidigt som kraftuttaget består av fler komponenter som alla behöver lagras och smörjas.  

  

Figur 7-1 Förenklad figur av koncept 1 

Figur 7-2 Förenklad figur av koncept 2 
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7.1.3 Koncept 3 

Ur modularisering och idén om 

samma gränssnitt växer en ny 

tolkning av symmetrin fram. 

Koncept 3 består av ett hus som är 

symmetriskt från sidan sett och med 

samma gränssnitt på båda sidorna. 

Detta ger möjlighet till att 

spegelvända hela kraftuttaget. 

Med den idén kunde kraftuttaget 

lutas inte bara likt Chelsea och 

Hydrocar utan ännu mer för att lösa 

de geometriska problemen. 

På baksidan ska ett lock med magnetventilen då sitta, som båda ur ytterligare modularisering och 

smarta gränssnitt kan roteras för att möjliggöra kvittens på alla positioner.  

7.2 Slutgiltigt koncept 

Resultatet av Pughs matris visade att koncept 3 skulle vidareutvecklas och resultatet av 

patentundersökningen visade att idén inte skulle göra några intrång. Idén visade sig även vara 

patenterbar samtidigt som den morfologiska matrisens resultat åskådliggjorde vilka ingående 

komponenter som skulle användas. Ett av de slutgiltiga CAD-montagen lutar åt höger och det andra 

till vänster men innehåller alltså samma delmontage. 

7.3 Funktion 

Funktionen hos det nya kraftuttaget i sig är väldigt lik den hos Chelsea och Hydrocar. Skillnaden är 

att detta koncept består av tre husdelar istället för två som tillsammans med nya gränssnitt möjliggör 

spegelvändningen av hela kraftuttaget. Som i sig är en av de nya funktionerna. 

Tanken är att kraftuttaget utan byte av komponenter eller tillägg av ytterligare komponenter ska 

kunna byggas om för olika användningar. Antingen pump eller kardan, samt antingen lutning åt 

höger eller vänster. Att även i efterhand kunna byta positioner på pump och magnetventil ingår 

också i konceptet. 

Mot drevet i växellådan går fortfarande kugghjul A som med ett mindre kugghjul på samma axel 

skapar utväxlingen med ett tredje kugghjul, enligt figur 7-3. Momentet förs sedan vidare genom ett 

lamellpaket och vidare ut genom ett bomförband längst ut på axeln. Lamellpaketet styrs fortfarande 

av en magnetventil som trycker olja genom axeln och in i en cylinder. 

Specifika funktioner hos de enskilda komponenterna kan läsas om i kapitel 7.4 och snittvy av 

kraftuttaget kan ses i appendix A17. 

  

Figur 7-3 Förenklad figur av koncept 3 
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7.4 Ingående komponenter 

7.4.1 Huset 

Kraftuttagets hus består av tre delar. 

Ett symmetriskt hus som är försett med 

interface mot Allisons automatväxellåda 

och har en slimmad design. Symmetrin 

möjliggör montering av de ingående 

komponenterna från två olika håll. 

Dessutom är den försedd med 

oljekanaler för smörjning av lager. 

Ett Lock som innehar gränssnitt för 

ventilhuset med matchande oljekanaler 

mot både magnetventil och det 

symmetriska huset. Locket kan även vridas med 90 graders intervall. 

Det främre huset där utgående axeln med komponenter är monterad. Det har tolv försänkningar, tre 

pumpgränssnitt á fyra hål, som är förborrade några millimeter längst fram för att användaren själv 

eller på beställning kan välja position för en eventuell pump. Det blir då lätt att göra rätt då de fyra 

skruvhålen för pumpgränssnitt ska borras upp. Även främre huset är vridbart 90 grader. Detta 

skapar även möjlighet för kund att vid senare tillfälla byta från kardan till pump utan större 

ombyggnad eller nya inköp. 

7.4.2 Koppling 

Till lamellkopplingen hör en kolv, en cylinder, 

lamellskivor med friktionsbelägg och 

mellanläggskivor av stål. Fördelar med denna 

kopplingsenhet är den snabba in- och 

urkopplingen samtidigt som det överförbara 

momentet kan vara mycket högt. Så kallade wet-

clutch lameller är att föredra vid höga varvtal och 

momentöverföringar då både deras livslängd och 

effektivitet är högre än de som drivs av 

pneumatik, då oljan har en kylande effekt. 

Dessutom är de inkopplingsbara medan 

varvtalsskillnader mellan ingående drev och 

utgående axel finns, vilket är väsentligt på automatväxellådor då, som beskrevs i avsnitt 3.2.3, 

ingående drev snurrar med motorn. 

Val av friktionsbelägg kan varieras tillsammans med en relief beroende på önskemål och det arbetet 

som ska utföras. Antal lamellskivor och mellanläggskivor bestämdes ur beräkning i kapitel 7.5.8 

Lamellskivorna är monterade på en lamellhållare och är inkapslade av ett lamellhus på vilket ett av 

kugghjulen är bearbetat. För att separera lamellskivorna finns en tryckfjäder mellan lamellhållaren 

och kolven. 

  

Figur 7-4 Husets tre delar 

Figur 7-5 Multi plate wet-clutch med tillhörande kolv och 

cylinder 
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7.4.3 Kugghjul 

Då det slutgiltiga konceptet har liknande 

uppsättning kugghjul som Chelsea och Hydrocar 

kommer hädanefter kugghjulen benämnas som i 

figur 5-12. 

Resultatet av utvärderingen visade att sneda 

kuggar var att föredra. Alla tre kugghjul i 

kraftuttaget är därför snedaskurna med 20°. Sneda 

kuggar är tystare och har högre hållfasthet men 

skapar en axiell kraft. Rotationsriktningen har 

tagits hänsyn till för att rikta den axiella kraften 

bakåt och bort från lamellpaketet. I jämförelse med Chelsea och Hydrocar har även kuggmodulen 

sänkts på kugghjul B och C för att minska flankpåkänningen. 

Kugghjul A och B ska läggas i huset och låsas på plats med en axel och tillhörande lagring på 

liknande sätt som i Chelsea. 

7.4.4 Lagring 

Lagring av kraftuttaget består av fyra koniska 

rullager och ett enradigt kullager. De koniska 

rullager har valts på grund av den axiella kraften 

som uppstår med sneda kuggar. Ett koniskt lager 

sitter i lamellhuset med ryggen mot locket och ett 

till med ryggen mot det föregående i locket. De 

andra två sitter med magarna mot varandra i 

kugghjul A och B. Det enradiga kullagret, som är 

grövre, självsmort och tätt, sitter pressat i det 

främre huset. Alla lager valdes med avseende på 

axeldimensioner ur SKFs katalog. 

7.4.5 Axlar 

Kraftuttaget har två axlar, lilla axeln som kugghjul A 

och B är monterade på samt den utgående axeln. Den 

lilla axeln roterar inte själv utan fästs med en liten 

skruv från sidan. Detta för att säkerställa att 

oljekanalerna mellan hus och axel sammanfaller. 

Axeln har ett nästintill genomgående hål i axelns 

centrum och tre tvärgående hål där de två yttre ska 

matcha med husets oljekanaler och det i mitten ger 

smörjning till de två lagren. 

Den utgående axeln är kärnan för hela kraftuttaget då den överför det önskade momentet samtidigt 

som den ska hålla de flesta av de ingående komponenterna på plats. Den har från baksidan en 

oljekanal för att trycka olja från ventilen och in i cylindern och från framsidan ett invändigt 

bomförband enligt DIN 5462. Även ett gängat hål finns inne i bomförbandet för att kunna fästa 

kardangränssnittsflänsen med en bult. Bomförbandet och det främre huset tillåter inkoppling av 

Figur 7-6 Snedkugghjul med tillhörande lamellhus 

Figur 7-7 SKF lager som används 

Figur 7-8 Axlarna 
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pump utan någon ytterligare extra komponent. Axeln har även ett bomförband till lamellhållaren 

och tre låsringar för att fästa komponenterna till axeln. 

7.4.6 Ventil 

Ventilhuset har omkonstruerats för att underlätta 

montering och för att kunna använda de kontakter 

Scanias och Allison använder för magnetventil, nippel 

och kvittenskontakt. Den nya geometrin ser till så att 

alla kontakter kan sättas in från samma håll och 

tillsammans med de nya gränssnitten säkerställs att alla 

kontakter kan kopplas in oavsett position på växellådan. 

7.4.7 Tätningar 

Gummiringar kommer att täta cylinder och kolv samt 

på flera ställen i magnetventilen. Mellan de olika 

husdelarna och mellan lock och ventilhus kommer 

gummi/metall-packningar att täta då de är 

återanvändningsbara, vilket är fördelaktigt då kraftuttaget ska 

gå att byggas om. En större tätning sitter på framsidan 

mellan den utgående axeln och det främre huset för att 

förhindra smuts från att nå lagret och för att olja inte ska 

kunna läcka ut. 

7.4.8 Material 

Det tänkta materialet för husdelarna och ventilhuset är gjutstål. 

För axlarna, kugghjulen med tillhörande lamellhus och lamellhållaren rekommenderas härdat stål 

142534-5 eller motsvarande Scaniastandard. 

För lamellskivor och mellanläggsskivor samt kolv och cylinder kan stål 141450-1 eller motsvarande 

användas och friktionsbeläggningen på lamellskivorna består av organiskt material med 

impregnerade kol/grafit-partiklar. 

7.5 Beräkningsresultat och dimensionering 

Alla beräkningar kan följas i Appendix A9 till A11. 

7.5.1 Utväxling och axelavstånd 

Då den geometriska lösningen är att göra kraftuttaget ännu snedare med ökat axelavstånd behöver 

kugghjulens diametrar öka för att bibehålla utväxling vilket är en negativ effekt när geometriska 

problem ska lösas. Optimering har skett genom att minska utväxlingen mellan kugghjul B och C i 

den mån det går men samtidigt hålla sig inom ramen för den totala utväxlingen enligt 

kravspecifikationen. Chelseas PTO har enligt kapitel 5.4.1 utväxling 1,67 mellan B och C och utan 

att ändra kugghjul A kan denna utväxling sänkas till 1,55. Denna siffra räcker inte till då förhållandet 

mellan axelavstånd och diameter fortfarande skapar geometriska problem. Genom att öka 

kuggantalet på kugghjul A till 52 tänder kunde utväxlingen mellan B och C sänkas till 1,492. 

Resultatet blev ett axelavstånd på 114 mm i jämförelse med 104 mm på Chelsea. Med avseende på 

axelavståndet och diameter genererades raka kuggar i Inventor med 28 tänder för B och 42 tänder 

för C. Den radiella kraften beräknas till ungefär 6,4 kN. 

Figur 7-9 Omkonstruerat ventilhus med nippel 

och kontakter 

Figur 7-10 Olika sorters tätningar som används 
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7.5.2 Sneda kuggar och kuggmodul 

Vid utredning angående sneda kuggar och kuggmodul visar det sig att sneda kuggar och en mindre 

modul är att föredra med avseende på hållfasthet. Sneda kugghjul genereras med 31 tänder för B och 

47 tänder för C, med en modul på 2,75. Krafterna från dessa beräknas till ungefär 6,4 kN radiellt och 

7,3 kN axiellt. Slutgiltig utväxling mellan kugghjul B och C blir ungefär 1,52 vilket med 52 tänder på 

A ger en total utväxling på ungefär 0,813 för GA8 och 1,159 för GA7 vilket är inom 

kravspecifikationens ramar. 

7.5.3 Axeldimensionering 

Axelns dimensioner är bestämda dels av bomförbandens standarder samt ur monteringssyfte. Axeln 

är utformad på ett sätt så att alla komponenter kan monteras från samma håll med så få låsringar 

som möjligt. Axelns dimensioner har kontrollberäknats med avseende på vridning, böjspänning och 

deformation, där böjspänningen ger upphov till ett rent växlande utmattningsfall. 

7.5.4 Vridning av axel 

Axelns minsta momentbelastade tvärsnittsarea användes tillsammans med det önskvärda 

vridmomentet för att beräkna den maximala skjuvspänningen till ungefär 60 MPa. Skjuvspänningen 

ger en säkerhetsfaktor från 60 % av sträckgränsen på det valda materialet till 11,8 gångers säkerhet. 

7.5.5 Böjspänning och utmattning av axel 

För böjspänningen användes en generaliserad axel med en anvisning för låsring och en punktlast för 

komponenternas vikt. Den radiella kraften adderades och utmattningsgränsen för böjspänning 

reducerades från 620 MPa till 257 MPa. Resultatet av beräkningarna gav att den växlande 

böjspänningen uppgår till ungefär 65 MPa vilket ger en säkerhetsfaktor mot utmattning på 4 gånger. 

7.5.6 Deformation av axel 

Nedböjningen av axeln beräknades med ett generaliserat elementarfall. Där den maximala 

nedböjningen uppskattades vara placerat rakt under lasten. Då lasten näst intill är placerad i mitten 

av axeln blir resultatet inte allt för missvisande. Enligt elementarfallet och de krafter som beräknades 

vid lager och kugghjul kunde nedböjningen rakt under kraften beräknas till ungefär 40 µm. Spelet till 

huset är en dryg millimeter vilket ger en säkerhet mot krock på nästan 28 gånger. 

7.5.7 Lager 

På SKFs hemsida har den dynamiska belastningen beräknats för de två koniska rullagren som sitter 

på den stora axeln. Lagren på den lilla axeln är dimensionerade mindre än Chelsea men större än 

Hydrocar och uppskattas klara belastningen. Med de axiella och radiella krafterna som beräknats vid 

böjspännings- och kugghjulsberäkningarna, Fa = 7,3 kN och mg + Fr = 6,87 kN, beräknas den 

dynamiska lasten på lagret i kugghjul C till 15,2 kN. Enligt produkttabell ska detta lager kunna 

hantera en dynamisk last på 84,2 kN vilket ger en säkerhet på 5,5 gånger. 

För lagret i locket som beräknats med samma axiella kraft men med den radiella kraften F1 = 4,1 kN 

resulterar den dynamiska belastningen i 11,1 kN vilket mot tabellvärdet 36,9 kN ger en säkerhet på 

3,3 gånger. 

Det främre lagret är dimensionerat mot ytterdiametern runt bomförbandet och ska ta upp den 

radiella kraften F2 = 2,7 kN vilket det gör med säkerheten 13,7 mot tabellvärdet 37,1 kN. 
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7.5.8 Koppling 

Beräkning av överförbart moment av lamellerna med avseende på oljetrycket i cylindern, kolvens 

area och antal lameller resulterade i ett överförbart moment på ungefär 2430 Nm vilket mot det 

önskvärda momentet 800 Nm ger 3 gångers säkerhet. Resultatet visar att de 11 lamellskivor som 

finns i Chelsea är tillräckligt även för vårt koncept. 

7.5.9 FEM-resultat 

Huset och locket lades in i varsina snabba FEM-analyser där huset undersöktes med en 

generalisering av egenvikt och med en pumps egenvikt. En pump kan väga upp till 25 kg och med 

kraftuttagets uppskattade egenvikt resulterar det i en motsvarande kraft på 500 N. I appendix A13 

kan man se var spänningen är som störst och hur huset kommer att deformeras. 

Dock ska förtydligas att bilderna visar deformationen grovt överdrivet då egentlig deformation är 

26,5 µm vilket är för litet för att upptäckas med blotta ögat. Den spänning som uppstår i materialet 

är ungefär 7 MPa vilket är mycket långt ifrån brottgränsen för gjutstål. 

I locket undersöktes om godstjocklek runt oljekanalerna var tillräcklig för oljetrycket 20 bar eller, i 

SI-enhet, 2 MPa. Enligt appendix A14 uppstår den största spänningen i materialet vid kanalernas 

ändar då det är där det är som tunnast. Man kan även se maximala deformationen i mm vilket 

motsvarar ungefär 193 nm eller 0,193 µm. Spänning i materialet blev ungefär 6 MPa. 

Minsta godstjocklek i husets delar är 8 mm och även om materialet är något tunnare vid vissa delar 

av oljekanalerna visar analysen att ingen hållfasthet riskeras även om en pump skulle adderas. 
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8 Analys 

8.1 Tidplanen 

Som i tidigare projekt spelade tidsplaneringen en stor roll för att kunna få en överblick över hur 

mycket tid själva projektet skulle uppta. Skillnaden var att den här gången satte man sig in i en något 

svårare uppgift och med relativt lite kunskap om ämnet. Den positiva skillnaden var att denna gång 

gavs det inga andra kurser parallellt vilket underlättade planeringen. En stor fördel var också att vi 

fick en färdig mall av tidplanen som både var fullt fungerande och överensstämde bra med 

arbetssättet. Den delar även grundprincipen med den som NTCK använder sig av. 

Till skillnad från de projekt som gjorts under utbildningen så planerades aktiviteter veckovis istället 

för med uppskattade timmar och dagar för varje aktivitet, vilket vi under utbildningens gång tycker 

har fungerat mindre bra. Detta gjorde att uppskattning av tiden samt tillhörande aktiviteter gick 

mycket fortare. Vi skapade även en separat aktivitetslista där alla aktiviteter och även eventuella 

delaktiviteter visades med olika statusar. Till exempel ”påbörjad”, ”pågår”, ”preliminärt”, ”väntar” 

eller ”klart”. Under projektets gång gjorde detta att det var enkelt att följa upp vad som behövde 

göras.  

Uppdatering av aktivitetslistan kunde ske dagligen och i slutändan av projektet visade det sig att vi 

följt tidplanen till punkt och pricka, inga aktiviteter blev uppskjutna eller försenade, vilket är ett 

bevis på att tidplanen fungerade mycket bra. 

8.2 Arbetsmodeller och metoderna 

8.2.1 Processerna 

SPS är en välkänd och väl beprövad process. Den enda nackdelen med SPS var att det är svårt att 

tillämpa den på ett så pass litet projekt som detta, vilket gjorde att en extern 

konceptgenereringsprocess var vald för att stödja den. PTCs konceptgenereringsprocess var mycket 

enkel att tillämpa och följa även om det var en ny process för oss. 

8.2.2 Pughs matris 

Pughs matris är en bra metod för att välja koncept som har en stark knytning till funktioner och 

krav. Dock kan det vara svårt att sätta upp en korrekt matris om man inte känner till funktionernas 

viktighet. 

8.2.3 QFD och funktionsanalysen 

HOQ och FA är enkla verktyg som varje ingenjör bör kunna hantera för att översätta krav till 

funktioner samt för att bryta ner huvudfunktioner i mindre delar. Dessa har använts för att 

komplettera och definiera kravspecifikationen, för att kunna starta idégenerering och för att jämföra 

mot konkurrenter. QFD begränsades till att enbart använda HOQ vilket är den vanligaste delen att 

utföra i QFD. 

8.2.4 FTA 

FTA som metod är väldigt bra för att kunna förutse var det kan uppkomma problem vid tillverkning 

dock användes inte denna metod av gruppen, som planerades, på grund av att FA ansågs vara 

tillräcklig och att hitta de problem som kan uppstå ansågs så tidigt i konceptstadiet inte vara av 

prioritet. 
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8.2.5 Brainstormingen 

Då vi bara är två personer som var involverade i detta projekt kan man anse att bredden på idéer var 

mycket mindre än om man hade varit en större grupp. Dock så skapades en form av ping-pong-

brainstorm där vi varvade idéer och spann vidare på varandras, vilket gjorde att många idéer blev bra 

idéer väldigt snabbt. 

8.3 Faktainsamlingen 

8.3.1 Benchmarkingen 

Benchmarkingen har gett en tydligare bild av de lösningar och funktioner som används i de 

befintliga kraftuttagen. Även en patentundersökning gjordes för att säkerställa att inget patentintrång 

skulle göras och den grundliga undersökningen av de befintliga kraftuttagen gjorde oss till experter 

inom ämnet. 

8.3.2 Den fysiska miljön 

De regelbundna besöken till mock-up-riggen har hjälpt oss att få bättre förståelse över de problem 

som fanns med de befintliga kraftuttagen och även en insikt av hur det är att jobba med dessa. 

Åtkomlighet och önskemålet om vikt blir bland annat väldigt tydligt i montering och servicesyfte. 

8.3.3 Databaserna 

Scanias interna databas InLine och även den information som finns tillgänglig för allmänheten har 

varit en bra informationskälla. InLine har även använts för att komma i kontakt med rätt kompetens 

inom Scania när den har behövts. 

Databasen Diva användes för att läsa tidigare examensarbeten inom samma områden vilket visade 

sig vara lärorikt både ur akademisk synpunkt och faktamässigt så att vi kunde göra ett så bra 

examensarbete som vi kunde. 

Mycket av informationen vi behövde är hämtad direkt från kompetens på Scania och framförallt 

Handledaren Morgan Engström tillsammans med NTCK. Övriga fakta och teorier är bland annat 

hämtade från läroböcker och från produktportföljer för de befintliga kraftuttagen. Faktainsamlingen 

blev inte så djup och allmänriktig som först planerades men var klart tillräcklig för att genomföra 

projektet baserat på de mål och krav som ställdes. 

8.4 Konceptgenereringen 

8.4.1 Ambitionen 

Då vi i faktainsamling och teori började gå för djupt insåg vi strax efter samtalet med kuggexperten 

att vår ambitionsnivå var tvungen att sänkas en liten bit för att hinna komma fram till ett resultat 

som är genomförbart men fortfarande genomtänkt och värdigt i våra ögon. 

Samtidigt fick man en verklighetsuppfattning om hur lång tid ett sådant projekt skulle ta om varje 

komponent skulle undersökas och beräknas noggrant. Vi valde då att förtydliga våra avgränsningar i 

inledningsdokumentet ytterligare med avseende på beräkningar. 

8.4.2 Idéerna 

Även om förundersökningen kändes tillräcklig fann vi ny information om de ingående 

komponenternas funktion under konceptgenereringens gång. Det undersöktes hur olja på annat sätt 

kunde komma in till cylindern men beslutades att den befintliga lösningen fungerar tillräckligt bra 
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för att lägga för mycket tid på något som inte är centralt i projektet. Även andra kopplingsdon 

undersöktes men togs inte med i något av koncepten. 

Under brainstormingen fick tankar flöda fritt och även de vildaste idéerna fick spinnas vidare på. Till 

exempel koniska kugghjul snett ned i växellådan eller korta kardanaxlar mitt i kraftuttaget. 

8.4.3 CAD-modelleringen 

Valet att arbeta i tre olika CAD-system var inte något vi planerade, men var ett bra beslut då vi 

kunde utnyttja möjligheterna i alla programmen. Fördelarna med Autodesk Inventor var så stora och 

tidsbesparande att de inte gick att neka, medan vår kompetens och förkunskap i Creo gav oss 

möjlighet att med en bra struktur få så bra resultat som möjligt på så kort tid som möjligt. 

Fördelarna med Catia är Enovia där Scania har alla sina artiklar, vilket vi ändå inte hade tillgång till 

vilket gjorde valet att endast använda Catia för att testa geometrier enkelt. Lärdom om filtyper och 

konverteringar var dessutom något som kom med användandet av de olika programmen. 

8.4.4 Friformsframställningen 

På grund av den tillfälligt förlängda väntetiden av utskrifter förkortades även deadline för CAD-

modelleringen. Vilket kan vara bra att redan vid tidplanering veta inför kommande projekt och även 

för de som har tänkt utföra liknande projekt där man vill ha en FFF-modell. 

Vi valde att utföra en av friformsframställningarna på KTH Södertälje där vi fick vara med i 

framställningsprocessen vilket var mycket lärorikt. Själva utskriften gav oss också väldigt mycket 

lärdom då något på en datorskärm kan se väldigt bra ut men i verkligheten inses det att man inte 

tänkt på allting. Till exempel så gick det inte att använda skruvhålen mot gränssnittet på första 

modellen då annan geometri kom i vägen. Sådana problem kunde efter utskriften lösas och med 

hjälp av testmontering av modellen i mock-up-riggen åskådliggjordes ytterligare vilka geometrier 

som var möjliga för det slutgiltiga konceptet. Jämförelser på huset före och efter FFF-modellen kan 

ses i appendix A16 

En utskrift av ventilhuset gjorde oss uppmärksamma på passningar i FFF-modellerna. För 

komponenter som ska gå in i varandra behövs ett spelrum vilket vi inte från början tänkte på, Varpå 

vi fick slipa och borra för att komponenter skulle få plats. Detta var däremot en för sen insikt att 

ändra till den slutgiltiga modellen för resten av kraftuttaget då deadline för FFF var nära. Trots det 

så gjordes efter det att CAD-modellen skickats för utskrift små modifikationer i den slutgiltiga CAD-

modellen. Den slutgiltiga CAD-modellen blir 6 mm längre än den som skickas för utskrift på grund 

av en modifikation på kolven. Detta var i åtanke sedan vid provmonteringen av den slutgiltiga FFF-

modellen. 

8.5 Resultatet 

Vi är väldigt nöjda med resultatet av det slutgiltiga konceptet. Det känns genomtänkt och noggrant 

utvärderat inför framtida utveckling baserat på den mån av tid som gavs till projektet. Att ha så 

mycket möjligheter med en och samma geometri är för oss en bedrift vi är stolta över. Även om 

konceptet i dagsläget inte följer Poka-Yoke, som Scania i stor del använder sig av, till fullo. 

8.5.1 Sneda kugghjulen 

De sneda kugghjulen som valdes för bättre hållfasthet och tystare gång vinklades så att de axiella 

krafterna skulle riktas bort från lamellpaketet. Då kraftuttagen till just Allison inte används för att 

driva väldigt tunga applikationer skulle det fungera. Dock är detta inte applicerbart om kraftuttaget 
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ska driva tyngre applikationer som till exempel en tombola, då tombolan har så stort 

tröghetsmoment skulle vid nedvarvning av motorn den ”trycka på” kuggen från andra sidan och 

alltså rikta den axiella kraften åt motsatt håll. 

8.5.2 Lagren 

Lager valdes på grund av just den axiella kraften som uppstår med sneda kugghjul. Där det i Chelsea 

och Hydrocar idag sitter nållager behövs då koniska rullager. Dessa är större och har en avtagbar 

ytterring som behöver monteras med presspassning vilket vid tillverkning kan kräva mer 

bearbetning. 

8.6 Materialvalen 

Då fokus i projektet har legat på geometri och då många av de ingående komponenterna är liknande 

eller samma som de i de befintliga kraftuttagen lades ingen tid i detta konceptstadie på att utförligt 

välja material. De befintliga materialen fungerar även i vårt koncept och beräkningar gjordes på de 

tabellvärden som funnits i KTHs Hållfasthetsbok. (KTH; Bengt Sundström, 2010) 

8.7 Slutsats 

Det slutgiltiga konceptet kan sammanfattas som en gestalt av allt det som är bra med våra koncept 

och de befintliga kraftuttagen. Det visade sig att kraftuttagen sett ungefär likadana ut en längre tid 

och då båda tillverkarna, Hydrocar och Chelsea, har andra kunder att ta hänsyn till kan inte alla de 

behov just Scania har för sina kraftuttag, och vilka geometrier dessa borde ha för att få plats även i 

de trängsta utrymmena just i Scanias lastbilar, tas del av. 

Även om huvudfunktionen till stor del inte har ändrats på vårt koncept från Chelsea och Hydrocar 

så har en del ändringar i gränssnitt och geometri ändrats vilket skapar stor valbarhet och en geometri 

som passar på alla positioner. 
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9 Rekommendationer 
För vidareutveckling av detta koncept finns ett antal punkter som behöver ses över. 

Exakta material inom Scaniastandard bör undersökas och tillämpas vid hållfasthetsberäkningar. 

Även godstjocklek och gjuteriteknik bör undersökas med avseende på oljekanalerna som finns i 

husdelarna. 

Husets gränssnitt och packningarna bör undersökas om Poka-Yoke kan tillämpas utan att förlora de 

möjligheter som konceptet innebär. 

Varvtalsmätaren kan optimeras med avseende på position och vad den ska mäta på. De små hålen 

runt lamellhuset är möjligtvis inte optimalt ur tillverkningssynpunkt. 

Undersökning om de applikationer som kraftuttaget ska driva och dess tröghetmoment behöver 

göras och sedan beräkna den eventuella motriktade axiella kraft som uppstår vid nedvarvning. Detta 

för att skapa ytterligare en låsring eller kant för lamellhuset och lagra även framsidan med koniskt 

lager om så skulle behövas. Om det skulle visa sig att applikationerna skapar en motriktad axialkraft 

kommer i dagsläget fjädern i lamellpaketet att komprimeras och kraften kommer slutligen behöva tas 

upp av lagret i det främre huset som nu är ett enradigt kullager. 

Kugghjul måste dimensioneras med avseende på profilförskjutning och övrig kugglära samt bör 

undersökas huruvida olika utväxlingar kan tillämpas med modifikationer på husets geometri. 

Varje ingående komponent behöver en noga utförd undersökning och optimering samt beräknas 

med avseende på hållfasthet. Till exempel lagerlivslängd, förslitning av kuggar osv. Där behöver 

även mer utförliga FEM-analyser göras och det även med avseende på värme, vibrationer och oljans 

flöde. 

Smörjsystemet behöver även det genomgås då vår kompetens brister inom just det området. Även 

andra typer av smörjsystem skulle kunna undersökas. 

Toleranser för mått måste skapas speciellt med avseende på axeln och de tillhörande 

komponenterna såsom lager och bomförband där presspassning och spelpassning spelar stor roll. 

CAD-modellerna av det slutgiltiga konceptet levererades till Scania i form av Creo-filer och STEP-

filer. Dessa behöver konverteras alternativt modelleras om till Catia-filer för att kunna hanteras i 

Enovia. 

Observeras ska även att de STL-filer som levererats till Scania och även användes för skapandet av 

FFF-modeller är en föregående version av det slutgiltiga konceptet då den senaste versionens axel 

och framsida är några millimeter längre. För nya utskrifter bör även vissa dimensioner modifieras för 

spelpassning. 

Konstruktionsunderlag med BOM-lista och huvudmått för montaget samt mått på nya axeln har 

skapats, däremot inte för resterande komponenter då de är mer eller mindre standard. Där bör om 

så önskas konstruktionsunderlag skapas då alla standarder är fastställda. 
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A1 Tidplan 
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A2 Aktivitetslista 
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A3 Funktionsanalys 
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A4 House of Quality 
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A5 Tankegångens resa 
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A6 Skiss av ventilhuset 
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A7 Pughs matris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: Parker Chelsea PTO 

Koncept 1: PTO med invändigt kugghjul 

Koncept 2: PTO med liggande kugghjul 

Koncept 3: Symmetrisk spegelvändbar PTO 

  

Funktion Vikt Referens 
Koncept 

1 2 3 

Utväxling 4 0 + + - 

In/urkopplingsbar 5 0 0 0 0 

Möjlighet för 
kvittenssignal 

3 0 - + + 

Möjlighet att använda 
pump och 
kardangränssnitt 

4 0 0 0 + 

Möjlighet för service 4 0 - - 0 

Smörjning 2 0 - - 0 

Vara modulariserad 4 0 - + + 

Symmetrisk 3 0 + + + 

Antal detaljer 1 0 + - + 

Kunna användas på 
alla positioner i 
miljön 

5 0 - 0 + 

Summa + 0 8 14 20 

Summa 0 35 9 14 11 

Summa - 0 13 7 4 

Nettovärde 0 -5 7 16 

Rangordning 3 4 2 1 

Vidareutveckling  nej nej ja 
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A8 Morfologisk matris 
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A9 Beräkningar av kugghjul 

𝑀𝑣 = 𝑟𝑏 ∙ 𝑁 cos 𝛽  [1-7] 

𝐹𝑎 = 𝑁 sin 𝛽   [1-5] 

𝐹𝑟 = 𝑁 sin 𝛼 ∙ cos 𝛽  [1-6] 

𝑟𝑏 =
𝑚𝑧

2
∙ cos 𝛼  [1-8] 

𝑢𝑡𝑜𝑡 = 𝑢𝑑𝑟𝑒𝑣→𝐴 ∙ 𝑢𝐵→𝐶   [1-4] 

𝑢𝑑𝑟𝑒𝑣→𝐴 =
𝑧𝐴

𝑧𝑑𝑟𝑒𝑣
  [1-3b] 

𝑏 = 𝜆𝑚   [1-2] 

 

𝐹𝑟 =
𝑀𝑣 ∙ 2 sin 𝛼

𝑚𝑧 ∙ cos 𝛼
 

𝐹𝑎 =
𝑀𝑣 ∙ 2 sin 𝛽

𝑚𝑧 ∙ cos 𝛼 ∙ cos 𝛽
 

 

Mv = 800 Nm 8<λ<12 0,8 < utot < 1,6 

PTO drev: m = 2,5 z = 68/97 β = 20° α = 20° 

Kugghjul A: m = 2,5 z = 52 β = 20° α = 20° b = 20 mm 

 

𝑢𝐵→𝐶𝑚𝑖𝑛
=  

0,8
52
97

≈ 1,4923 

𝜆𝐴 =
20

2,5
= 8 

Raka kuggar 

Kugghjul B: m = 3,25 z = 28 β = 0 α = 20° 

Kugghjul C: m = 3,25 z = 42 β = 0 α= 20° 

 

𝐹𝑟 =
800 ∙ 2 ∙ sin 20°

3,25 ∙ 10−3 ∙ 28 ∙ cos 20°
≈ 6,399 ∙ 103 𝑁 ≈ 6,4 𝑘𝑁 



 

X 
 

𝐹𝑎 = 0 𝑡𝑦 sin 0 = 0 

𝑏𝐵𝐶 ≥ 8 ∙ 3,25 = 26 𝑚𝑚 

Sneda kuggar 

Kugghjul B: m = 2,75 z = 31 β = 20° α = 20° 

Kugghjul C: m = 2,75 z = 47 β = 20° α = 20° 

 

𝐹𝑟 =
800 ∙ 2 ∙ sin 20°

2,75 ∙ 10−3 ∙ 31 ∙ cos 20°
≈ 6,83 ∙ 103 ≈ 6,8 𝑘𝑁 

𝐹𝑎 =
800 ∙ 2 ∙ sin 20°

2,75 ∙ 10−3 ∙ 31 ∙ cos 20° ∙ cos 20°
≈ 7,27 ∙ 103𝑁 ≈ 7,3 𝑘𝑁 

𝑏𝐵𝐶 ≥ 8 ∙ 2,75 = 22 𝑚𝑚 
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A10 Axelberäkningar 

m = 7 kg  g = 9,81 m/s2  

Fr = 6 kN  Mv = 800 Nm 

Rp0,2 = 1180 MPa E = 205 GPa  Stål 142534-5 

Vridning 

𝜏𝑣 =
𝑀𝑣

𝑊𝑣
  [3-3] 

𝑊𝑣 =
𝜋(𝐷4−𝑑4)

16𝐷
 Härledd från KTHs hållfasthetsbok 

𝜏𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 =  𝑅𝑝0,2 ∙ 0,6  

𝜏𝑣 =
800 ∙ 16 ∙ 0,041

𝜋(0,0414 − 0,0114)
≈ 60 ∙ 106 𝑃𝑎 = 60 𝑀𝑃𝑎 

𝑛𝑠 =
𝜏𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝜏𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙
 

𝑛𝑠 =
1180 ∙ 0,6

60
= 11,8 

Böjning 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
  [3-2] 

𝑊𝑏 =
𝜋(𝑟𝑜

4−𝑟𝑖
4)

4𝑟𝑜
 Härledd från KTHs hållfasthetsbok 

↷
𝑂

: (𝑚𝑔 + 𝐹𝑟) ∙ 66 ∙ 10−3 − 𝐹2 ∙ 165 ∙ 10−3 = 0 => 

𝐹2 =
(7 ∙ 9,81 + 6,8 ∙ 103) ∙ 66 ∙ 10−3

165 ∙ 10−3
≈ 2,747 ∙ 103 𝑁 ≈ 2,7 𝑘𝑁 

 

0 



 

XII 
 

↑ : 𝐹1 + 𝐹2 − (𝑚𝑔 + 𝐹𝑟) = 0 => 

𝐹1 = 7 ∙ 9,81 + 6800 − 2747 ≈ 4,122 ∙ 103 𝑁 ≈ 4,1 𝑘𝑁 

 

 

↷
𝑥

: 𝐹1 ∙ 𝑥 − 𝑀(𝑥) = 0 => 

𝑀𝑏𝑚𝑎𝑥
= 𝑀(66) = 4,122 ∙ 103 ∙ 66 ∙ 10−3 ≈ 272 𝑁𝑚 

 

 

𝜎𝑏 =
272 ∙ 4 ∙ 0,0175

𝜋(0,01754 − 0,00254)
≈ 64,6 ∙ 106 𝑃𝑎 ≈ 65 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑
= 257 𝑀𝑃𝑎 Enligt appendix A12 

 

𝑛𝑠 =
𝜎𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑

𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙
 

𝑛𝑠 =
257

65
≈ 4,0 

Deformation 

𝛿(𝑥) =
𝐹𝑙3

3𝐸𝐼
∙ 𝛼2 ∙ 𝛽3 Elementarfall ur KTHs hållfasthetsbok 

𝐼 =
𝜋(𝐷4−𝑑4)

64
 Härledd ur KTHs hållfasthetsbok 

𝛼 =
𝑙

𝑥
 𝛽 = 1 − 𝛼 

𝛿(𝑥) =
(𝑚𝑔 + 𝐹𝑟) ∙ 𝑙3 ∙ 64 ∙ 𝛼2 ∙ 𝛽2

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝜋(𝐷4 − 𝑑4)
=> 

𝛿(66) =
6870 ∙ 0,1653 ∙ 64 ∙ 0,42 ∙ 0,62

3 ∙ 205 ∙ 109 ∙ 𝜋(0,0354 − 0,0054)
≈ 39,25 ∙ 10−6𝑚 ≈ 40 𝜇𝑚 
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A11 Beräkning av koppling 

 

N = 22  11 lamellskivor á 2 friktionsytor 

µ = 0,15 

17 < p < 20 bar För lägsta moment används p = 17 ·105 Pa 

𝑝 =
𝐹

𝐴
=> 𝐹 = 𝑝 ∙ 𝐴 [3-1] 

𝐴 =
𝜋(𝐷2−𝑑2)

4
 Dk och dk används för kolvens diametrar 

𝑀 = 𝑁 ∙ 𝐹𝑓 ∙ 𝑟𝑒𝑓𝑓 [2-1] 

𝐹𝑓 = 𝐹 ∙ 𝜇  [2-2] 

𝑟𝑒𝑓𝑓 =
2

3
∙

𝑟𝑜
3−𝑟𝑖

3

𝑟𝑜
2−𝑟𝑖

2 [2-3] Radierna avser lamellskivornas beläggning 

𝐹𝑓 = 𝜇 ∙ 𝑝 ∙
𝜋(𝐷𝑘

2 − 𝑑𝑘
2)

4
=> 

𝑀 =
𝑁 ∙ 𝜇 ∙ 𝑝 ∙ 𝜋(𝐷𝑘

2 − 𝑑𝑘
2) ∙ 2 ∙ (𝑟𝑜

3 − 𝑟𝑖
3)

4 ∙ 3 ∙ (𝑟𝑜
2 − 𝑟𝑖

2)
=> 

𝑀 =
22 ∙ 0,15 ∙ 17 ∙ 105 ∙ 𝜋 ∙ (0,1172 − 0,0462) ∙ 2 ∙ (0,0543 − 0,040753)

4 ∙ 3 ∙ (0,0542 − 0,040752)
=> 

𝑀 ≈ 2431,5 𝑁𝑚 

𝑛𝑠 =
2431,5

800
≈ 3,0 
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A12 Reducering vid utmattning 

Den tillåtna utmattningsgränsen fås fram genom att reducera utmattningsgränsens tabellvärde med 

avseende på om detaljen är gjuten, polerad, har anvisningar osv. En metod från KTHs 

hållfasthetsbok kan följas enligt: 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = 𝜎 ∙
𝜆

𝐾𝑓 ∙ 𝐾𝑑 ∙ 𝐾𝑟
 

1: Gjuten?  Nej => λ = 1  Ja => λ från diagram 

2: Anvisningar, käl? Nej => Kf = 1 Ja => Kd = 1 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1) Kt från diagram q från diagram 

3: Polerad?  Nej => Kr från diagram Ja => Kr = 1 

Beräkning 

𝜎𝑢𝑏 = ±620 𝑀𝑃𝑎 

1: Gjuten?  => Nej => λ =1 

2: Anvisningar, käl? => Ja => Kd =1 

𝐾𝑓 = 1 + 0,93 ∙ (2,25 − 1) = 2,4125 

3: Polerad?  => Ja => Kr = 1 

𝜎𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑
= 620 ∙

1

2,4125 ∙ 1 ∙ 1
≈ 256,995 𝑀𝑃𝑎 ≈ 257 𝑀𝑃𝑎 
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A13 FEM-resultat av huset 
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A14 FEM-resultat av locket 
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A15 FFF-metoder 

FDM 

Fused deposition modeling (FDM) är en metod för 

friformframställning av tredimensionella CAD-modeller. Metoden 

bygger på att pressa ut strängar av material och stapla dessa på 

varandra tills modellen fått sin form. För att modellen inte ska 

kollapsa används stödmaterial vid till exempel ihåligheter och 

”överhängande” geometrier. Detta stödmaterial avlägsnas senare i 

ett bad i en mycket basisk lösning. Metoden är relativt billig och 

snabb.  

SLS 

Selective laser sintering (SLS) är en annan metod för friformframställning av CAD-modeller. 

Metoden bygger på att man med hjälp av laser binder ihop pulver av ett material med en väldig 

precision. Då modellen byggs i ett pulver behövs inget stödmaterial och det finns nästintill inga 

begränsningar på genomförbara geometrier. Pulvret borstas sedan bort från modellen och 

återanvänds. Dock är metoden något dyrare och långsammare.  
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A16 Jämförelse av centrala huset koncept 3.1 och 3.2 

Det lägre och bredare huset är första utkastet till koncept 3 som efter FFF modifierades till det 

slutgiltiga huset som blev högre och smalare. 
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A17 Resultat 

Framifrån 

Bakifrån 
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Snittvyer 
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Alla klockslag/positioner på växellåda 
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FFF-modell 
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