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Sammanfattning 
Agilis är en av KTH:s tävlingsbilar som medverkar i tävlingen Shell Eco Marathon. Denna 
tävling går ut på att konstruera fordon som ska förbruka så lite bränsle som möjligt när dessa 
körs en given sträcka. I år (2009) är det Lausitz i östra Tyskland som är värd för evenemanget.  

För att ett fordon skall vara bränsleekonomiskt är det nödvändigt att verkningsgraden är hög. I 
dagsläget drivs Agilis av en rullkedjetransmission i två steg med den totala utväxlingen 1:15. 
Förluster finns i alla växlingssteg och därför ger ett system bestående av flera steg högre 
förluster än motsvarande växel med bara ett steg. 

Denna rapport beskriver projektet där det utretts om det, med avseende på hållfastheten, är 
möjligt att konstruera en rullkedjetransmission i ett steg med samma utväxling som tidigare. För 
att utreda detta har modeller av rullkedjan och kedjehjulet tagits fram i Solid Edge för att sedan 
exporteras till ANSYS. Detta är ett program som utför beräkningar enligt Finita Elementmetoden 
(FEM).  

I ANSYS beräknades flera olika modeller där den mest avancerade innehöll både kedja och 
kedjehjul. Kedjan applicerades på kedjehjulet där laster och randvillkor ansattes. Fördelen med 
modellen var att kontaktpunkterna mellan kedja och kedjehjul överförde krafter på rätt sätt.   

De resultat som framkommit efter beräkningar tyder på att kedjan och kedjehjulet klarar att 
drivas med vridmomentet på 1,25 Nm som motorn maximalt levererar. De spänningar som 
maximalt uppkom i kedjan och kedjehjulet till följd av motorns moment beräknades till 96 MPa 
respektive 20 MPa. Detta kan sättas i relation till sträckgränsen för stål av typen SS1650-01 som 
ligger på ca 310 MPa samt utmattningsgränsen för detta stål som är ca 200 MPa.  

Ytterligare en faktor som är viktig vid denna dimensionering är det yttryck som uppstår i 
kontakten mellan kedja och kedjehjul. Med den kontaktmodell som bäst representerar det 
verkliga fallet blev yttrycket 175 MPa. Med en säkerhetsfaktor på 2,0 innebär detta att materialet 
skall tåla yttryck på 350 MPa. Stål av typen SS1650-01 klarar yttryck upp till ca 550 MPa. 

Det som återstår att utreda innan denna lösning bör användas i Agilis är att fastställa 
verkningsgraden. Detta är mycket svårt att beräkna analytiskt eftersom många osäkra faktorer 
inverkar. Det kan däremot utföras mätningar på bränsleförbrukningen i en testrigg för att 
fastställa om verkningsgraden förbättras med den nya transmissionen. 
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Abstract 
Agilis is one of KTH's racing cars participating in the competition, Shell Eco Marathon, where 
the winner is the one consuming as little fuel as possible over a given distance. This year (2009) 
it is Lausitz in eastern Germany that is hosting the event.  

For a vehicle to consume as little energy as possible, it is necessary that the efficiency is high. In 
the current version of Agilis there is a roller chain transmission consisting of two steps with the 
total gear ratio 1:15. Since there are losses in all the transmission steps, a transmission consisting 
of a larger number of steps will have higher losses.  

This project investigated if it is possible to construct a roller chain transmission in one step 
considering strength with the same gear ratio as mentioned above. To investigate this case a 
roller chain and a sprocket was modeled in Solid Edge and then imported into ANSYS. This is a 
program that performs calculations in accordance with the Finite Element Method (FEM). 

Different models where solved in ANSYS where the most advanced one consisted of both chain 
and sprocket. The chain was applied to the sprocket where loads and boundary conditions were 
applied. The benefit with this model is that the points of contact between chain and sprocket 
transfer loads realistically. 

All of the results are pointing towards that the chain and sprocket can be operated with the 
maximum torque of 1.25 Nm that the engine delivers. The maximum tension that arises in the 
chain and sprocket is calculated to 96 MPa and 20 MPa, respectively. This can be compared to 
the yield strength of steel quality SS1650-01 which is 310 MPa and the fatigue limit of 200 MPa.  

Another important design parameter is the contact pressure that occurs in the contact between the 
chain and the sprocket. With the contact model that best represent the real case the resulting 
contact pressure was 175 MPa. With a safety factor of 2.0 the material has to cope with contact 
pressures of 350 MPa. Steel of quality SS1650-01 can withstand contact stresses up to 
approximately 550 MPa. 

It remains to investigate the efficiency of the transmission before it is implemented into Agilis. 
This is very difficult to do theoretically since there are so many factors that influence the 
efficiency. Measurements can be made on the fuel consumption in a test rig to determine 
whether the efficiency has been improved by the new transmission. 
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NOMENKLATUR 
Här listas de beteckningar och förkortningar som används i denna rapport. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning    Enhet 

Rdi Delningsradie, i = 1, 2   [mm] 

Ddi Delningsdiameter, i = 1, 2  [mm] 

zi Tandantal, i = 1, 2   [1] 

u Utväxling    [1] 

P Delning (pitch)    [mm] 

Fkedja Kedjekraft    [N] 

vkedja Kedjehastighet    [m/s] 

n Varvtal (drivande kedjehjul)  [varv/min] 

Mm Moment (från motor)   [Nm] 

Pm Effekt (från motor)   [kW] 

PT Tabelleffekt    [kW] 

Y Stötkoefficient    [1] 

fy Stötkoefficientfaktor   [1] 

fi Utväxlingsparameter   [1] 

fa Axelavstånds-/delningsparameter [1] 

a Axelavstånd (mellan kedjehjul)  [mm] 

LT Lagertryck (i kedja)   [MPa] 

LY Lageryta (i kedja)   [mm2] 

Pd1 Omkrets (drivande kedjehjul)  [mm] 

pmax Maximalt yttryck   [MPa] 

F Kontaktkraft    [N] 

b Kontaktytans halva bredd  [mm] 

l Kontaktytans längd   [mm] 

ri Kontaktradie, i = 1, 2   [mm] 

r Ekvivalent kontaktradie   [mm] 

E Elasticitetsmodul   [MPa] 

ν Poissons tal    [1] 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 
FEM Finita Elementmetoden 
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1. INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda kandidatarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Under det tredje läsåret får civilingenjörsstudenterna göra ett kandidatarbete som ger dem 
möjlighet till att ta ut en kandidatexamen. De studenter som läser maskinteknik med inriktningen 
maskinkonstruktion arbetar med olika typer av konstruktionsprojekt som kan behandla både 
konceptstudier och renodlade konstruktionslösningar. 

Denna grupp tilldelades ett konstruktionsprojekt där möjligheten till en ny kedjetransmission i en 
tävlingsbil skulle undersökas. Den aktuella bilen heter Agilis och är KTH:s bidrag till den ena av 
de två tävlingsklasserna i tävlingen Shell Eco Marathon (Shell, 2009 a) som anordnas varje år. 
Tävlingen går ut på att bilarna ska förbruka så lite bränsle som möjligt då dessa körs en given 
sträcka runt tävlingsbanan. Förra årets (2008) version av Agilis hade en kedjetransmission med 
totala utväxlingen 1:15 i två steg. Ett önskemål från uppdragsgivaren var att ersätta denna 
konstruktion med en som bara har ett växlingssteg, med bibehållen utväxling. Det skulle vid 
reducerat antal växlingssteg kunna ge upphov till högre verkningsgrad, vilket i sin tur skulle leda 
till lägre bränsleförbrukning. Det är idag inte brukligt att göra kedjeväxlar med så pass hög 
utväxling. Det normala är att konstruera växeln i två steg då utväxlingen närmar sig ca 1:8. 

Gruppen fick därför i uppdrag att utreda om det, med avseende på hållfastheten, är möjligt att 
använda en rullkedjetransmission med utväxlingen 1:15 i ett steg. För att öka förutsättningarna 
för ett lyckat resultat var kravet på livslängden endast 100 timmar, vilket är betydligt mindre än 
vad som var fallet med den tidigare transmissionen. 

För att lösa uppgiften skulle FEM-programmet ANSYS (ANSYS, 2007) användas. Detta är ett 
program som är lämpat för att analysera 3D-modellers hållfasthet då modellen belastas med 
kända laster. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att ge svar på om en kedjetransmission med utväxlingen 1:15 
skulle kunna konstrueras i ett steg och fungera i ca 100 driftstimmar i KTH:s tävlingsbil Agilis. 
Dimensioneringen skall främst genomföras med avseende på konstruktionens statiska hållfasthet. 

1.3 Avgränsning 
Det finns många olika typer av kedjor på marknaden där ett flertal av dem skulle kunna fungera i 
denna applikation. Projektet är dock avgränsat till att endast omfatta analyser av rullkedjor, 
eftersom den avsatta tiden för projektet inte räcker till för litteraturstudier över samtliga 
kedjetyper. Rullkedjan har en relativt enkel uppbyggnad och har låg vikt i jämförelse med andra 
typer av kedjor. Ett eventuellt fortsatt arbete skulle kunna utföras för att utreda övriga 
kedjetypers lämplighet i transmissionen. 

Det finns ett antal faktorer som påverkar kedjans funktion och livslängd, som endast berörs ytligt 
i detta projekt. Det kommer inte att göras några detaljerade beräkningar över den höga 
kedjehastighetens inverkan på transmissionens funktion. Kedjans benägenhet att hoppa av 
kedjehjulet är också en mycket viktig faktor som påverkar transmissionens driftsäkerhet. Denna 
risk kan dock inte bedömas med de metoder som finns tillgängliga under projektet. 
Verkningsgraden för kedjeväxeln är också mycket central i detta sammanhang. Analytiska 
uppskattningar av verkningsgraden bedöms inte vara tillräckliga för att bestämma denna, 
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eftersom verkningsgraden påverkas av många osäkra faktorer. Några större studier med 
testbänkar eller motsvarande utförs inte under detta projekt för att bestämma verkningsgraden. 

Nötningen av kedjan behandlas inte med några detaljerade beräkningar då nötningsfaktorn är 
mycket osäker. Nötningens inverkan kan dock beaktas då yttryckets variation under kedjans 
livslängd skall bestämmas. 

I kedjetransmissioner finns ofta svängningar och en så kallad polygoneffekt. Svängningarna 
analyseras inte i projektet. Polygoneffekten beaktas endast vid dimensioneringen, då denna kan 
mildras genom att välja kedjehjul med ett så stort antal tänder som möjligt. 

1.4 Metod 
Den nya kedjeväxelns utväxling ligger utanför giltighetsområdet för de dimensioneringsregler 
som presenteras i dimensioneringshandböcker, eftersom utväxlingen är extremt stor. Därför kan 
dimensioneringsformlerna inte förväntas gälla. Detta medför att problemet måste lösas med 
andra metoder än de som normalt används vid kedjedimensionering. Därför planeras som ett 
första steg ett noga avvägt beslut om vilken dimension som bör väljas för att skapa goda 
förutsättningar för en så bra funktion som möjligt. Som underlag till beslutet görs 
överslagsberäkningar enligt samma metoder som används vid vanlig kedjedimensionering. 
Under detta arbete kommer osäkra parametrar, som ligger utanför intervallen för diagram och 
tabeller, att uppskattas genom till exempel extrapolation. Det beaktas då att några exakta resultat 
inte kan förväntas. Detta bör ge tillräcklig information om vilken kedja och vilket kedjehjul som 
kan vara lämpliga för fortsatta beräkningar. 

När kedja och kedjehjul har valts skapas en CAD-modell av kedjan och det mindre kedjehjulet, 
varefter dessa analyseras med FEM i ANSYS. Det förekommer många kontaktpunkter i en 
modell av denna typ varför modellen kommer att kräva mycket datorkapacitet. Analysen i 
ANSYS genomförs därför steg för steg och modellen görs successivt mer och mer avancerad. Då 
modelleringen i ANSYS är genomförd görs beräkningar på yttrycket i kedja och kedjehjul. Efter 
detta arbete förväntas det framgå om det är möjligt att konstruera kedjan och få kedjan och 
kedjehjulen att fungera i 100 driftstimmar utan att brott, plasticering eller utmattning uppstår. 
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2. REFERENSRAM 
Nedan presenteras den tillgängliga kunskap som är relevant för kandidatarbetets område. 

2.1 Shell Eco Marathon 
Shell Eco Marathon är en tävling där högskolor och studenter från hela världen konstruerar 
bränslesnåla fordon. Alla komponenter i fordonen är därför anpassade för att ge mycket god 
bränsleekonomi. Fordonen kan drivas av olika bränslen som t.ex. bensin, diesel, etanol, biogas 
eller vätgas. Tävlingen är uppdelad i två klasser; Urban Concept och Prototype Concept. 

I klassen Urban Concept har alla bilar fyra hjul. Enligt de strikta tävlingsreglerna (Shell, 2009 b) 
måste dessa bilar ha drag av vanliga personbilar och innehåller därför mycket elektronik. 
Fordonen måste kunna transportera bagage och tvingas också starta och stanna flera gånger 
under loppet. Dessa bilar får maximalt väga 160 kg. 

I klassen Prototype Concept är designkraven friare och det finns inte något krav på att fordonen 
ska ha fyra hjul. Många av dessa bidrag är därför trehjuliga för att minska rullmotståndet. Bilarna 
i denna klass behöver dock inte stanna under loppet. Maximal startvikt exklusive förare är 140 
kg (Shell, 2009 b). Föraren måste i båda klasserna väga minst 50 kg. 

Tävlingen brukar anordnas i Nogaro i sydvästra Frankrike men äger år 2009 rum i Tyskland. 
Tävlingsbanan heter EuroSpeedway och ligger i Lausitz ca 10 mil söder om Berlin. Banan är 3 
200 m lång och loppet består av knappt åtta varv vilket ger den totala längden 25 465 m (Shell, 
2009 c). Fordonen har 51 minuter på sig att ta sig runt banan. Detta innebär att medelhastigheten 
för bilarna måste vara minst 30 km/h för att tiden ska kunna hållas. Många fordon drivs därför 
framåt av motorn endast under korta tidsperioder för att sedan rulla en sträcka då motorn är 
avslagen. 

2.2 Agilis 
Ett av KTH:s bidrag heter Agilis och tävlar i klassen Prototype Concept. Agilis är ett 
cigarrformat fordon med tre hjul som i förra årets tävling (2008) var konstruerat för 
framhjulsstyrning och bakhjulsdrift. År 2008 kom Agilis på 65:e plats (Shell, 2009 d) av de 106 
tävlande i klassen som gick i mål. 

Agilis är 2,7 m lång, 65 cm bred och 60 cm hög. Figur 1 visar Agilis på tävlingsbanan. 
 

 

Figur 1. Fordonet Agilis som kedjetransmissionen ska konstrueras för. (Shell, 2009 e) 

För detta projekt är bakhjulets dimensioner på Agilis mycket relevanta. Dessa mått är uppmätta 
och framgår av Tabell 1. 
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Tabell 1. Däckdimensioner 

Avstånd [mm] 
centrum - fälg 200 
centrum - fälg/gummi 210 
centrum - slitbana 235 

 
Bakhjulet drivs av en bensindriven fyrtaktsmotor på 25 cm3. Effekten är 0,81 kW (1,1 hk) och 
motorn utvecklar det maximala vridmomentet 1,25 Nm.  Motorn kommer att köras med varvtalet 
6 000 varv/min. 

Den gamla transmissionen från 2008 års tävling bestod av rullkedjor i två steg med delningen 8 
mm. Det drivande kedjehjulet som var placerat på motorns utgående axel hade 15 tänder och en 
delningsdiameter på 38,48 mm. Detta kedjehjul var via den första kedjan kopplat till ett 
kedjehjul med 45 tänder, vilket i detta steg gav en utväxling på 1:3. På denna mellanaxel fanns 
ytterligare ett kedjehjul med 15 tänder som var kopplat till det bakre kedjehjulet med 76 tänder. 
Detta steg gav en utväxling på lite drygt 1:5, vilket totalt gav utväxlingen 1:15 för hela växeln. 
Denna transmission var dimensionerad för 10 000 – 15 000 driftstimmar, i enlighet med 
dimensioneringsstandard. Transmissionen visas i Figur 2. 
 

 

Figur 2. Den använda kedjetransmissionen i Agilis under 2008 års tävling. 

2.3 Rullkedjor 
Rullkedjan är den vanligaste kedjetypen och det finns därför en mängd olika 
standarddimensioner av denna typ. Den kan återfinnas i tillämpningar på allt från cyklar och 
motorcyklar till truckar. För stora laster finns också möjligheter till flerradiga kedjor (så kallade 
duplex eller triplex) där flera parallellt ihopkopplade rullkedjor överför lasten. Det finns också ett 
stort antal specialkedjor där rullkedjan har kompletterats med fästlänkar, medbringare eller 
tandade sidbrickor för att kunna användas vid transportändamål som t.ex. banddrift vid 
produktionsanläggningar. En typisk rullkedja består av innerlänkar och ytterlänkar enligt Figur 3. 
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Figur 3. Rullkedjans sammansättning av ytter- och innerlänkar. 

En innerlänk (t.h.) utgörs av två innerbrickor, två hylsor och två rullar. Hylsorna är fast förenade 
med innerbrickan medan rullarna är placerade utanpå hylsorna, på insidan av innerlänken. 
Kontakten mellan rulle och hylsa är glidande. 

Ytterlänken (t.v.) består av två ytterbrickor och två bultar. Bultarna är stelt förenade med 
ytterbrickorna. Sammanlänkningen mellan inner- och ytterlänk utgörs av att ytterlänkarnas bultar 
löper genom hylsorna i innerlänken. Även denna kontakt är glidande. 

För att kedjan ska få en lång livslängd bör smörjningen av kedjan vara så god att 
kapillärkrafterna kan bidra till att rikligt med smörjolja finns i spelet mellan bultar, hylsor och 
rullar. Nötningen av kedjan ska under normala förhållanden vara koncentrerad till kontakten 
mellan bult och hylsa (Ramström, 2009 a). Kedjans delning (eng. Pitch) avgör kedjans 
dimension. Delningen mäts som avståndet (mm) mellan rullarna. 

Verkningsgraden för en rullkedja kan variera, men uppgår till ca 98 % vid ideala förhållanden. 
Vid dålig smörjning och ogynnsamma förhållanden, exempelvis vid partiklar i kedjan, kan dock 
verkningsgraden sjunka betydligt. Rullkedjan utgör en av de lättaste kedjetransmissionerna där 
både kedja och kedjehjul kan ha mycket låg vikt jämfört med andra kedjetyper. 

Under en dimensionering av rullkedjor är viktiga faktorer utväxling, varvtal, last samt gångens 
art. Utväxlingen bör normalt inte överstiga 1:7 men kan i vissa fall uppgå till 1:10. 
Verkningsgraden påverkas negativt av ökad utväxling för utväxlingar i det övre intervallet. 
Verkningsgraden kan även försämras då kedjehjulets tandantal är litet (Ramström, 2009 a). Det 
finns dock inga riktlinjer för hur stora dessa effekter är. Vid höga utväxlingar görs normalt 
kedjeväxlar i flera steg. Verkningsgraden sjunker då till följd av det extra växlingssteget, om 
normal utväxling förutsätts. Varvtalet på det drivande kedjehjulet bör i allmänhet inte överstiga 
5 000 varv/min men undantag kan förekomma. Livslängden på rullkedjor brukar vara ca 15 000 
driftstimmar om kedjan är väl smord under hela driftstiden. 

För små kedjehjul med få tänder uppkommer en så kallad polygoneffekt. Denna ger upphov till 
att kedjehastigheten varierar något och gången blir olikformig till följd av att kedjehjulet inte är 
helt runt. Polygoneffekten kan mildras genom att fler tänder på kedjehjulen väljs. För att minska 
polygoneffekten till en försumbar nivå brukar det rekommenderas att det lilla kedjehjulet har 
minst ca 19 tänder (Olsson, 1976 och Ramström, 2009 a). 
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2.4 ANSYS 
ANSYS (ANSYS, 2007) är ett datorprogram som används vid produktutveckling där 
hållfasthetsberäkningar enligt Finita Elementmetoden kan utföras på 3D-modeller. Programmet 
är mycket kraftfullt och medger analyser av modeller som kan ha avancerande geometrier. 
Lasterna kan bestå av krafter, tryck eller vridmoment alternativt en kombination av dessa. Ofta 
finns det i en tillämpning speciella inspänningsförhållanden för en enskild komponent, t.ex. en 
fast inspänning eller en axel fixerad i ett lager. Det finns ett antal olika inspänningsförhållanden 
som kan modelleras i ANSYS och dessa tillsammans med den modellerade lasten är ofta 
tillräckliga för att uppnå en god överensstämmelse med det verkliga lastfallet. 

För att kunna lösa ett hållfasthetsproblem delar ANSYS in modellen i små element som kan 
liknas vid ett nät. Detta kallas Mesh. En fin elementindelning ger noggranna resultat men kräver 
mera datorkraft och modellen tar därför längre tid att lösa. Spänningar, töjningar och 
deformationer kan sedan studeras genom att programmet utför beräkningar för elementen var för 
sig med hjälp av Finita Elementmetoden. 

För att ett genererat resultat ska vara användbart och tillförlitligt, krävs att lösningen 
konvergerar. Information om detta kan fås med hjälp av konvergenskontroller. En grov 
elementindelning kan användas till en början och därefter förfinas samtidigt som problemet löses 
mellan varje förfining. Då kan jämförelser göras för att avgöra om resultatet konvergerar mot ett 
visst värde. Ibland kan inte konvergens uppnås. Orsaker till detta kan bero på 
spänningssingulariteter som visar sig först när elementnätet blir mindre. 

Elementen kan ha olika geometriska former där de vanligaste elementen är av typen bricks 
(hexaedrar), wedges (triangelytor), pyramids (pyramidform), och tetrahedra (fyra plana ytor). De 
olika elementen passar olika bra för olika former på modellen. Gemensamt för alla elementtyper 
är att beräkningen på exempelvis spänningen genomförs i varje integrationspunkt inne i 
elementen. Dessa spänningar extrapoleras till elementets noder och spänningen i varje nod 
medelvärdesbildas sedan tillsammans med varje angränsande elements nodspänning. Spänningen 
på linjen mellan noderna betraktas av ANSYS som konstant. Detta medför att en modell som 
innehåller många element ger en exaktare lösning. Det kan dock uppkomma 
spänningssingulariteter i skarpa invändiga hörn och kanter, till följd av detta, vilket är ett 
problem med modeller eftersom hörnen kan göras oändligt fina. I verkligheten blir en kant eller 
ett hörn aldrig perfekt. För att inte få orimligt höga spänningar, måste modellen ibland åtgärdas, 
exempelvis genom att hörn rundas av med en liten radie. Figur 4 visar en jämförelse mellan 
verklig spänning och beräknad spänning i en kub med olika stor elementindelning. 
 

 

Figur 4. Verklig och beräknad spänning i en kub med olika fin elementindelning. 



 19 (57) 

Det framgår av Figur 4 att en för grov elementindelning (t.v.) leder till en lösning med en inexakt 
spänningsfördelning där framförallt spänningstoppar i strukturen missas. Det innebär att de 
beräknade maximala spänningarna i modellen är lägre än de maximala spänningarna i 
verkligheten. Betraktat ur ett dimensioneringsperspektiv är det därför allvarligt om 
dimensionering av komponenter utförs med ett alltför grovt elementnät. 
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3. METOD 
Nedan presenteras den metod och de beräkningar som utfördes under projektet. 

3.1 Dimensioneringsberäkningar 
För bestämning av den kedjedimension som bör fungera bäst gjordes en överslagsberäkning 
enligt den metod som är vanlig vid dimensionering av rullkedjor. Det är känt att utväxling och 
varvtal i denna applikation är så höga att det kan ifrågasättas om vanlig kedjedimensionering är 
tillämpbar. En sådan dimensionering bedömdes ändå vara tillräcklig som grund för valet av den 
dimension som kom att visa sig lämplig för vidare beräkningar. 

I den följande beräkningsgången har en metod för vanlig kedjedimensionering tillämpats 
(Kedjeboken, 2009). Dimensioneringen kan göras antingen utgående ifrån effekttabeller (metod 
A) eller effektdiagram (metod B). I de följande beräkningarna har det utgåtts ifrån metod A för 
samtliga beräkningssteg.  

För dimensioneringen krävs kännedom om transmissionens tabelleffekt PT [kW] som ges av 
ekvation (1). 
 

(1) 
 
där Pm [kW] är motorns effekt, fy [1] är en stötkoefficientfaktor, fi [1] är en parameter som beror 
av utväxlingen och fa [1] är en parameter beroende av axelavstånd och kedjans delning. 
Tabelleffekten är en modifierad typ av effekt som tar hänsyn till transmissionens 
driftsförhållanden. För olika delningar på kedjan och olika storlek på kedjehjulen framgår det i 
tabell vilken maximal tabelleffekt som dessa kan överföra.  

Stötkoefficientfaktorn fy beror av stötkoefficienten Y som återges i Tabell 2. 

Tabell 2. Bestämning av stötkoefficienten Y 

Stötkoefficient Y Belastningstyp 
1 Stötfri drift, jämn belastning 

1,5 Jämn gång med enstaka lätta stötar 
Lätt, växlande belastning 

2 Lätta stötar, medeltung växlande belastning 

3 Medelsvåra stötar, tung växlande belastning 
med periodisk avlastning 

4 Svår växlande stötbelastning 
 
Intervallet för stötkoefficienten Y är indelat i fem olika belastningstyper. Dessa sträcker sig från 
stötfri, jämn belastning i fall 1 till svår och växlande stötbelastning i fall 5. I denna konstruktion 
har fall 2 antagits gälla, vilket innebär jämn gång med enstaka lätta stötar och lätt, växlande 
belastning. Detta ger stötkoefficienten Y = 1,5. En omvandlingstabell som ger 
stötkoefficientfaktorn fy återges här i Tabell 3 nedan. 

T y i a mP f f f P= ⋅ ⋅ ⋅
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Tabell 3. Omvandlingstabell mellan stötkoefficienten Y och stötkoefficientfaktorn fy 

Y 1 1,5 2 3 4 
fy 1 1,25 1,5 1,75 2 

 
Stötkoefficienten Y = 1,5 ger fy = 1,25 enligt Tabell 3. 

Parametern fi beror enbart av utväxlingen och är därför en osäker parameter eftersom 
transmissionens utväxling ligger utanför det presenterade intervallet. Värden på fi finns angivet 
för fyra olika utväxlingar upp till och med 1:5. Dessa värden återges i Tabell 4 där u betecknar 
utväxlingen. 

Tabell 4. Bestämning av utväxlingsparametern fi 

u 1:1 1:2 1:3 1:5 
fi 1,22 1,08 1 0,92 

 
Grov extrapolering (se Bilaga A, Figur 1) av dessa värden ger för utväxlingen 1:15 att fi ≈ 0,8. 

Då delningen antas vara okänd sätts, enligt denna metod, fa = 1 tills vidare. Insättning i ekvation 
(1) ger då tabelleffekten 

kW.81,0810,018,025,1 =⋅⋅⋅=TP  

I tabell (se Bilaga B) framgår vilken maximal tabelleffekt varje kedjehjul kan överföra, beroende 
på kedjehjulens varvtal. Tabelleffekten finns angiven för 15 olika varvtal upp till 5 000 varv/min. 
Extrapolering av de givna värdena med hjälp av MATLAB (MATLAB, 2008) (se Bilaga A, 
Figur 2) ger ungefärliga värden på tabelleffekten för 6 000 varv/min. Det framgår då att 
tabelleffekten är ca 0,87 kW för en P6-kedja och ett kedjehjul med 12 tänder. Detta är tillräckligt 
eftersom det är mer än 0,81 kW som är den lägsta tabelleffekt som fordras. Faktorn fa korrigeras 
därefter, då delningen är känd. Parametern fa ges av Tabell 5 där a [mm] är axelavståndet och P 
[mm] är delningen (pitchen) på kedjan. 

Tabell 5. Bestämning av parametern fa 

a [mm] 20·P 40·P 80·P 
fa 1,15 1 0,85 

 
Axelavståndet a är uppmätt till 540 mm och delningen är bestämd till 6 mm enligt ovan, vilket 
gör att a = 80·P är en bättre uppskattning än a = 40·P. Värdet på fa korrigeras därför till 0,85. 
Efter korrigering fås enligt ekvation (1) den korrigerade tabelleffekten 

1,25 0,8 0,85 0,810 0,69 kW.TP = ⋅ ⋅ ⋅ =  

I tabell (se Bilaga B) framgår, efter extrapolering (se Bilaga A, Figur 2) och uppskattning av 
tabelleffekter för 6 000 varv/min, att delningsdiametern 21,30 mm och 11 tänder på det drivande 
kedjehjulet är tillräckligt för en P6-kedja i denna applikation. 

Detta är inte ett helt säkert resultat, då utväxling och varvtal ligger utanför de redovisade 
intervallen. Det har här förutsatts att relationen mellan tabelleffekt och varvtal uppför sig på ett 
matematiskt förutsägbart sätt i intervallet 5 000 - 6 000 varv/min, samt att utväxlingens påverkan 
på faktorn fi också uppträder förutsägbart utanför det givna intervallet. 
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En allmänt vedertagen uppfattning om kedjetransmissioner är att det lilla kedjehjulet bör ha ett 
så stort tandantal som möjligt, inte minst för att reducera polygoneffekten. Därför bör ett 
kedjehjul med större delningsdiameter än 21,30 mm väljas. Med delningen 6 mm kan det lilla 
kedjehjulets storlek beräknas utifrån utväxlingen och det stora kedjehjulets maximala 
delningsdiameter. Det stora kedjehjulets storlek begränsas av bakhjulet på Agilis. Detta är ett 
krav för att fordonet ska kunna köras. Avståndet mellan navets centrum och slitbanan på 
bakhjulet har uppmätts till 235 mm. Det är dock en fördel om det finns plats kvar runt gummit på 
däcket, bland annat för att minska skadeverkan av en eventuell punktering. Därför begränsas det 
stora kedjehjulets utbredning i praktiken av avståndet från navets centrum till gränsen mellan 
fälg och gummi på hjulet. Detta avstånd uppmättes till 210 mm, vilket ger en maximal 
ytterdiameter på 420 mm för det stora kedjehjulet. Denna ytterdiameter motsvarar den maximala 
delningsdiametern 416,50 mm. Detta resulterar i, med en utväxling på 1:15, att den maximala 
delningsdiametern blir 27,80 mm för det drivande kedjehjulet. Det största kedjehjul med 
delningen 6 mm som går att använda i denna applikation har därför delningsdiametern 26,96 mm 
och 14 tänder. 

Det gjordes även en kontroll av lagertrycket på denna kedja. Lagertrycket mellan bult och hylsa i 
kedjan orsakar nötning och inverkar starkt på kedjans livslängd. Det finns gränsvärden för vilka 
lagertryck som är acceptabla för olika delningar för att förhindra svår nötning och kort livslängd. 
Lagertrycket LT [MPa] ges av ekvation (2) (Ramström, 2009 a). 
 

(2) 

 
 

där Fkraft [N] är kedjekraften och LY [mm2] är lagerytan. Lagerytor för olika delningar finns 
tabellerade. För P6-kedjor är lagerytan 8 mm2 (Ramström, 2009 b).  

Kedjekraften beräknades genom motorns kända vridmoment Mm [Nm] samt det drivande 
kedjehjulets delningsradie Rd1 [m] och delningsdiameter Dd1 [m] enligt ekvation (3). 
 
 

(3) 
 
 

 
Ekvation (3) ger direkt att 
 

2 1,25 92,73 N.
0,02696kedjaF ⋅

= =  

Insättning av kedjekraft och lageryta i ekvation (2) ger lagertrycket 

92,73 11,6 MPa.
8

LT = =  

Detta lagertryck kan jämföras med gränsvärdet för kedjor med delningen 6 mm. Gränsvärdet är 
beroende av kedjehastigheten. Kedjehastigheten beräknades med hjälp av det kända varvtalet 
och delningsdiametern på det drivande kedjehjulet. Kedjehastigheten vkedja [m/s] ges av ekvation 
(4) där n [varv/min] är motorns varvtal och Pd1 [m] är kedjehjulets omkrets, beräknat med 
kedjehjulets delningsdiameter Dd1 [m]. 
 

(4) 
 

kedjaF
LT
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=

1 1

2m m
kedja
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R D

⋅
= =

1 1
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Insättning ger 

6000 0,02696 8,47 m/s.
60kedjav π⋅ ⋅

= =  

 
I tabell (Ramström, 2009 a) framgår då att för kedjehastigheten 8,0 m/s är högsta 
rekommenderade lagertryck 13,0 MPa. 

11,6 13,0 MPa OK!maxLY LY< ⇔ < ⇒  

Den önskade livslängden på endast 100 driftstimmar tillsammans med denna beräkning visar att 
det uppkomna lagertrycket inte är något problem. Det bestämdes därför att det skulle göras 
fortsatta beräkningar på en P6-kedja med ett 14-tänders kedjehjul med delningsdiametern 26,96 
mm. 

3.2 Geometriberäkningar 
Med 14 tänder på det drivande kedjehjulet och med utväxlingen 1:15, fås 210 tänder på det stora 
kedjehjulet. Delningsdiametern Dd2 [mm] för det stora kedjehjulet ges sedan av ekvation (5)  
(Ramström, 2009 a). 
 

(5) 
 
 
 
 

där P [mm] är delningen och z2 är tandantalet på det stora kedjehjulet. Insättning av tandantalet 
210 st. och delningen 6 mm ger delningsdiametern 
 

2
6 401,09 mm.
180sin
210

dD = =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Antalet tänder i ingrepp kan bestämmas med hjälp av en CAD-modell när kedjans vinkel mot 
kedjehjulet är känd. Genom att utgå ifrån samma axelavstånd som i nuvarande kedjeväxel kunde 
vinkeln för kedjan bestämmas efter att en geometriskiss över kedjehjulens storlek och läge ritats 
med hjälp av ett CAD-program (Solid Edge, 2006). Skissen kan studeras i Figur 5. 
 

2

2

180sin
d

PD

z

=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Figur 5. Geometriskt förhållande mellan kedjehjulens storlek och läge. 

Skissen visade med ingenjörsmässig noggrannhet att kedjans vinkel mot det drivande kedjehjulet 
blir 41°. 

3.3 CAD-modellering 
Vid skapandet av CAD-modellen användes de mått som fanns angivna i tabeller (Ramström, 
2009 b). Tabellerna var dock inte heltäckande och saknade vissa mått. För att erhålla fullständiga 
mått på kedjan köptes en kedja, på vilken mätningar kunde utföras för att ge de okända 
dimensionerna. För att sedan undvika problem i ANSYS bortsågs från de spel som finns mellan 
bult, hylsa och rulle i den verkliga kedjan. CAD-modellens dimensioner avviker därför något 
från de korrekta till följd av denna förenkling. Förändringarna av dessa komponenters 
dimensioner är dock så små att några avgörande förändringar av kedjans hållfasthet inte 
föreligger. Efter modellering av kedjans komponenter skapades Assembly-filer av inner- och 
ytterlänken. Därefter kunde en ny Assembly skapas där önskat antal inner- och ytterlänkar 
infogades och lades ihop till en längre kedja. 

Kedjehjulet med delningsdiametern 26,96 mm och 14 tänder hämtades från en databas på 
internet (Ramström, 2009 c). 

3.4 FEM-modellering 
3.4.1 Kedja 

De inledande beräkningarna i ANSYS utfördes på enbart kedjan för att kontrollera om kedjan 
klarade av driftlasten. För att göra beräkningen så enkel som möjligt analyserades en kedja med 
endast tre länkar. Rullarna bedömdes inte ha någon inverkan på kedjans draghållfasthet, varför 
dessa uteslöts ur modellen för att göra beräkningen snabbare och mindre komplicerad. 

Kedjan innehöll många kontaktpunkter som i ANSYS kan definieras på olika sätt. I denna 
modell har kontakterna Bonded och No Separation använts. Bonded motsvarar en stel kontakt, 
d.v.s. komponenterna är helt stelt förenade. Detta innebär att en kontakt av typen Bonded kan 
uppta drag-, tryck- och skjuvspänningar. Kontakttypen No Separation innebär att komponenterna 
har kontakt (de är inte separerade) men glidning tillåts i kontakten. Genom denna definition kan 
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en kontakt av typen No Separation uppta drag- och tryckspänningar men inte skjuvspänningar. 
Både Bonded och No Separation är så kallade linjära kontakter, vilket ger snabbare beräkningar i 
ANSYS jämfört med olinjära kontakter. De definierade kontakterna i kedjan kan studeras i 
Tabell 6. För grundligare förståelse av kedjans sammansättning hänvisas till Figur 3 i avsnittet 
Rullkedjor. 

Tabell 6. Definierade kontaktpunkter 

Kontakt Typ 
Ytterbricka – Bult Bonded 
Ytterbricka – Innerbricka No separation 
Ytterbricka – Hylsa No separation 
Innerbricka – Hylsa Bonded 
Bult – Hylsa No separation 

 
Dessa kontakter användes i samtliga modeller som innefattade kedjan. 
För att kedjan inte skulle förflyttas i kraftens angreppsriktning infördes ett 
randvillkor/inspänningsvillkor. I ANSYS benämns dessa Supports och det finns ett antal olika 
typer av dem. Dessa förhindrar att geometrimodellen stelkroppsförflyttas när den påverkas av en 
kraft. I detta fall har Compression Only Support använts i den ena änden av kedjan. Denna 
inspänning kan användas i cylindriska hål och tillåter enbart tryckspänningar, d.v.s. endast halva 
cylinderytan påverkas av kraften. I den motsatta änden av kedjan ansattes en lagerkraft, Bearing 
Load, vilken fungerar på motsvarande sätt som Compression Only Support. Kedjan inklusive 
lagerkraft och inspänning kan studeras i Figur 6. 
 

 

Figur 6. Kedjan med inspänning och ansatt lagerkraft. 

För att kunna genomföra en beräkning krävs att modellen delas in i små element. Detta 
åstadkommes med en Mesh. Standardinställningarna i ANSYS ger en ganska grov 
elementindelning (Mesh) men det finns många olika sätt att förfina denna för att anpassa 
elementindelningen till den noggrannhet som krävs. Elementindelningen i kedjan visas i Figur 7. 
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Figur 7. Elementindelningen (meshen) av kedjan. 

Elementindelningen är av typen Medium som anges i fältet Relevance Center. Denna ger en 
elementindelning som är ett steg finare än den relativt grova standardmesh som automatiskt 
genereras i ANSYS vid elementindelning. Finheten kan sedan finjusteras i fältet Relevance där 
värdet 20 valdes för kedjan. Intervallet för denna inställning löper mellan -100 och 100. Den 
gjorda inställningen innebär att elementindelningen är lite finare än vad som hade erhållits med 
enbart inställningen Medium. 

Därefter löstes modellen genom kommandot Solve. När lösningen var klar valdes de parametrar 
som var relevanta som resultat. Det är möjligt att studera töjningar, spänningar och 
deformationer i olika riktningar samt reaktionskrafter och reaktionsmoment. För kedjan valdes 
Total Deformation samt Directional Deformation eftersom dessa ger en bra bild över modellens 
rimlighet. Därefter valdes von Mises effektivspänning för att studera totala spänningar i 
strukturen. Efter val av dessa parametrar kunde spänningsutbredningen och deformationen 
studeras genom färgutbredningen i modellen. Resultatet av denna analys redovisas i 
resultatavsnittet. 

 
3.4.2 Kedjehjul 

Kedjehjulet som beräkningarna utfördes på hade 14 tänder och en delningsdiameter på 26,96 mm 
enligt tidigare resonemang och beräkningar. 

Analysen av transmissionen gjordes först med enkla, grova beräkningar med successivt ökande 
komplexitet vilket steg för steg gav en mer representativ modell mot det verkliga fallet. Detta var 
nödvändigt för att lättare kunna upptäcka och åtgärda problem samt för att få en tidig verifiering 
av modellens rimlighet. Det var även en bra metod för att kunna testa om varje steg i analysen 
kunde genomföras i ANSYS, med avseende på bland annat datorkapacitet. 

Tre olika enkla analyser på kedjehjulet utfördes i det inledande skedet för att erhålla tidiga 
resultat som kunde indikera storleksordningen på spänningarna. Av dessa modeller förväntades 
den första av dem uppvisa lägre spänningar än i det verkliga fallet medan de övriga två 
betraktades som extremfall. Det gemensamma för dessa modeller var att kedjehjulet i samtliga 
fall låstes i navet med Fixed Support, vilket betyder att den yta som väljs helt låses i samtliga 
riktningar. Elementindelningen (meshen) var också densamma under de tre beräkningsfallen. En 
relativt fin elementindelning användes på hela kedjehjulet, men denna var speciellt förfinad vid 
kuggrötterna på de fem tänder som belastades, eftersom de största spänningarna uppkom i detta 
område. Elementindelningen framgår av Figur 8. 
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Figur 8. Elementindelningen (meshen) av kedjehjulet. 

I den första modellen av kedjehjulet antogs att den uträknade kedjekraften fördelades jämnt över 
fem tänder samt att kraften upptogs av området i kuggroten. För att modellera kraften användes 
Bearing Load på ytan i kuggroten (där kontakten med kedjans rullar sker i idealfallet) i riktning 
mot framförvarande kuggrot. Krafter och inspänningsförhållanden visas i Figur 9. 
 

 

Figur 9. Lastfall för den första modellen. 

Denna modell är en idealisering av verkligheten då krafterna egentligen inte upptas jämnt över 
de tänder som befinner sig i ingrepp. Modellen bedömdes ändå vara tillräcklig för att ge svar på 
om den valda dimensionen på kedjehjulet var rimlig. 

Den andra modellen utgjorde ett överdrivet lastfall där en tand upptog hela lasten ganska högt 
upp på kuggflanken i riktning mot framförvarande tand. I denna modell användes Force för 
modellering av kraften. Detta betyder att den kraft som föreskrivs fördelar sig jämnt över den yta 
som väljs enligt; F = p·A där F [N] är kraften, p [N/ m2] är trycket och A [m2] är arean. 
Definition av kraft, angreppsriktning och angreppsyta kan studeras i Figur 10. 
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Figur 10. Lastfall för den andra modellen. 

För att med säkerhet kunna avgöra att de spänningar som kan uppstå i kedjehjulet inte kommer 
att överstiga materialets sträckgräns modellerades ett tredje extremfall. Detta antogs vara det 
värsta lastfallet som skulle kunna inträffa under transmissionens livslängd. I detta fall antogs 
kraften angripa den yttersta ytan på en tand (se Figur 11) i riktning mot framförvarande tand. 
Detta skulle kunna inträffa om kedjespänningen är för dålig och tendenser till kedjehopp 
förekommer. Även i denna modell användes Force som kraftmodellering. 

 

 

Figur 11. Lastfall för den tredje modellen. 

 
3.4.3 Kedja och kedjehjul 

Efter dessa enkla analyser erhölls tidiga resultat som motiverade fortsatta beräkningar på 
kedjehjulet. För att uppnå en verkligare kontakt i modellen tillsattes en kedjelänk. Detta gjorde 
att krafter och kontakter mellan kedjehjul och kedjelänk uppförde sig på ett verkligare sätt. 
Kontakterna var definierade på samma sätt som tidigare bortsett från att kedjelänken nu även 
innefattade rullarna. Rullarnas kontakt med hylsor, innerbrickor och kedjehjul var av typen No 
Separation. Denna modell blev betydligt mer avancerad än de tidigare eftersom det tillkom ett 
flertal kontakter. Krafterna applicerades i hylsorna där närliggande länk skulle ha tagit vid. 
Kraften ansattes som en Bearing Load. Figur 12 visar geometri och krafter för detta fall. 
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Figur 12. Lastfall för kedjehjulet med en kedjelänk. 

I denna modell antogs att en betydande andel av lasten verkade på endast två tänder.  Krafterna 
anpassades så att reaktionsmomentet i navet blev detsamma som motorns levererade vridmoment 
1,25 Nm. Reaktionsmomentet kunde avläsas med hjälp av en Probe av typen Moment Reaction. 
Det antogs också att krafterna på tänderna var något ojämnt fördelade. Med krafterna 46 N 
respektive 50 N uppnåddes jämvikt enligt ANSYS. Detta lastfall är inte heller representativt mot 
verkligheten men det ger en korrektare kraftöverföring mot kedjehjulet, jämfört med tidigare fall. 
Elementindelningen för detta fall visas i Figur 13. 
 

 

Figur 13. Elementindelning (mesh) för fallet kedjehjul med en kedjelänk. 

Elementindelningen för de belastade tänderna är densamma som tidigare, bortsett från att det 
förfinade nätet täcker hela de tre belastade tänderna. Hela kedjelänken har en förfinad 
elementindelning som skapades med hjälp av funktionen Body Sizing, där elementens storlek 
ställdes in manuellt. Den genomsnittliga elementstorleken sattes till 0,3 mm. 

De fall som slutligen studerades var de med bäst överensstämmelse mot det verkliga fallet, men 
också de fall som var mest avancerade ur beräkningssynpunkt. För en mer korrekt representation 
av verkligheten modellerades en längre kedja tillsammans med kedjehjulet. Kontaktytorna 
mellan kedja och kedjehjul förväntades därmed bli mer representativa och kedjekraften 
förväntades fördela sig över tänderna på ett mer korrekt sätt. Modellen av kedjan och kedjehjulet 
modellerades i CAD-programmet där kedjan justerades in på kedjehjulet med rätt vinkel och 
med det korrekta antalet tänder i ingrepp, enligt den geometriska analys som tidigare gjorts. 
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Därefter importerades denna modell till ANSYS där kontakter samt randvillkor och laster 
definierades. Modellen innehöll nu hela 97 kontaktytor.  

Modellen löstes med två olika typer av inspänning och laster. I det första fallet låstes 
kedjehjulets läge med Fixed Support på insidan av navet samtidigt som en kraft av typen Bearing 
Load ansattes i kedjans riktning enligt Figur 14. 
 

 

Figur 14. Lastfall för kedja och kedjehjul med ansatt kraft i kedjan. 

Eftersom det lilla kedjehjulet är drivande kan det vara mer korrekt att införa ett Moment samt ett 
Cylindrical Support på navets inneryta. Detta gjordes i den andra modellen. Inställningarna för 
Cylindrical Support ordnades så att kedjehjulet kunde rotera men var låst i övriga riktningar. På 
den yttersta kedjelänken ansattes ett Cylindrical Support för att hindra att kedjan skulle röra sig 
till följd av kedjehjulets vridmoment. Detta gjordes för att simulera att bakhjulet som ska drivas 
var låst eller oändligt trögt. En mer korrekt modell hade varit att använda Compression Only 
Support på den yttersta kedjelänken, vilken kan ta upp tryckspänningar men inte dragspänningar. 
En sådan modell var dock för avancerad för att kunna lösas i den akademiska versionen av 
ANSYS. Representationen betraktades ändå vara fullgod eftersom skillnaden i kedjans 
inspänning enbart kan påverka spänningarna i inspänningspunkten, d.v.s. i den yttersta 
kedjelänken, vilken i denna modell är ointressant. Laster och inspänningar för det andra fallet 
kan studeras i Figur 15. 
 

 

Figur 15. Lastfall för kedja och kedjehjul med ansatt vridmoment i kedjehjulets nav. 
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Elementindelningen för detta fall gjordes så fin som det var möjligt. En beräkning med en finare 
elementindelning utfördes också men denna modell blev för stor för ANSYS. Den 
elementindelning som användes för modellen, vilka resultaten är baserade på, visas i Figur 16. 
 

 

Figur 16. Elementindelning (mesh) för fallet kedjehjul och kedja. 

En något finare elementindelning hade varit önskvärd men det är trots allt en relativt fin mesh 
som användes. Det bör därför poängteras att de enklare modeller som tidigare analyserats hade 
en finare elementindelning. Dock var lastfallen för dessa inte lika representativa mot 
verkligheten som detta. Något högre maximala spänningar kan därför förväntas i framförallt 
kedjehjulets belastade tänder, i detta fall. 

3.5 Yttryck 
Vid kugghjulsdimensioneringar är yttrycket en viktig parameter som påverkar kugghjulets 
utmattningshållfasthet i ytorna. Yttrycket är ofta mer dimensionerande än böjpåkänningarna i 
kuggrötterna. Därför är det också i detta fall väsentligt att analysera yttrycket i kedja och 
kedjehjul. 

En kontroll av yttrycket gjordes med hjälp av Hertz teori (Maskinelement handbok, 2008). För 
att teorin ska gälla bör kontaktytorna vara små i jämförelse med kropparna, vilket inledningsvis 
antas vara fallet. Rullens och kedjehjulets kontaktytor är av typen vals mot vals där kontakten är 
konform. Som en överslagsberäkning beräknades först det maximala yttrycket för en rektangulär 
kontakt av typen cylinder mot plan. Tryckfördelningen i denna kontakt är elliptisk över bredden 
med maximalt yttryck enligt ekvation (6). 
 

(6) 
 

 

max
2 Fp

b lπ
⋅

=
⋅ ⋅
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där pmax [MPa] är det maximala yttrycket som utvecklas, F [N] är kontaktkraften, b [mm] är 
halva bredden av kontaktytan och l [mm] är längden på kontaktytan. Kontaktytans halva bredd b 
beräknas med ekvation (7). 
 

(7) 
 
 
där r = r1 [mm] är radien på cylindern, ν [1] är Poissons tal och E [MPa] är elasticitetsmodulen.  
Övriga termer har samma definition som i ekvation (6). Eftersom stål kommer att användas i den 
slutgiltiga applikationen blir ν = 0,3 och ekvation (6) och (7) kan skrivas som ekvation (8). 
 

(8) 
 
 
 

Om kontakten mellan rulle och kedjehjul förenklas till att vara en cylinder-plan-kontakt enligt 
Figur 17 kan ekvation (8) direkt användas på fallet rulle mot kedjehjul. 
 

 

Figur 17. Kontakt av typen cylinder mot plan. (inf. = oändlig) 

Elasticitetsmodulen E är för stål 200 - 210 GPa, beroende på vilken typ av stål som används. 
Eftersom höga elasticitetsmoduler ger upphov till högre yttryck, antas E = 210 GPa. Den 
ekvivalenta radien r ges av ekvation (9). 
 

(9) 
 
 

där r1 [mm] och r2 [mm] är radierna på kontaktytorna. Då den ena ytan är plan fås att radien r2 är 
oändligt stor. Den andra termen i ekvation (9) kan därmed försummas och den ekvivalenta radien 
blir r = r1. 

Kedjans rulle har en radie på 2 mm och dess längd är 2,8 mm (se Bilaga C). Den sammanlagda 
kraften på kedjehjulets alla tänder sammanfaller med kedjekraften på 93 N. Ett extremfall skulle 
kunna vara att hela kraften angriper en tand. Det maximala yttrycket på denna tand ges då av 
 

3

max
93 210 100,175 780 MPa.

2,8 2
p ⋅ ⋅

= ⋅ ≈
⋅

 

 
Detta yttryck ska betraktas som ett extremfall som sannolikt aldrig kommer att uppträda. I den 
verkliga kontakten är tandens kontaktyta välvd i samma riktning som rullens kontaktyta, vilket 
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innebär att kontakten är konform enligt Figur 18. Notera att den större kontaktradien r2 betraktas 
som negativ i ekvation (9). 
 

 

Figur 18. Konform kontakt. 

En konform kontakt är gynnsammare än de förhållanden som antagits ovan. Enligt kedjans och 
kedjehjulets dimensioner (se Bilaga C) är radien på kedjehjulets kontaktyta densamma som 
rullens radie. Detta insatt i ekvation (9) leder till att den ekvivalenta kontaktradien går mot 
oändligheten, vilket inte är rimligt. Genom antagande om att nötning förekommer i både rulle 
och kedjehjul kan radierna, efter en tids nötning, antas vara 1,9 mm respektive 2,1 mm. 
Insättning i ekvation (9) ger då 
 
1 1 1 1 19,95 20 mm.1 11,9 2,1

1,9 2,1

r
r
= − ⇒ = = ≈

−
 

 
Nötningen i kedjan kommer att koncentreras till mellan bult och hylsa, vilket ger upphov till att 
kedjan blir längre efter en tids nötning. Detta leder till att kedja och kedjehjul inte längre har 
exakt samma delning, vilket ökar nötningen på kedjehjulet. Ett fall då all nötning skett på 
kedjehjulet (rullarna har nötts mindre) fås om kedjehjulets radie efter en tids nötning antas till 
2,2 mm och rullarnas radie betraktas som oförändrad. Enligt ekvation (9) fås då kontaktradien 
 

1 22 mm.1 1
2 2,2

r = =
−

 

 
Detta fall är gynnsammare än det tidigare då nötningen fördelades jämnt mellan rulle och 
kedjehjul. För att minska den problematiska nötningen och styra densamma mot vissa 
komponenter, kan dessa komponenter tillverkas i material med lägre hårdhet. För att erhålla ett 
konservativare (ur ett dimensioneringsperspektiv säkrare) resultat används dock den ekvivalenta 
radien 20 mm, som beräknades ovan för det allvarligare fallet. 

Det är också känt enligt tidigare ANSYS-modellering att en betydande andel av lasten upptas på 
andra tänder än den mest belastade tanden. För att få en uppskattning om hur stor del av den 
totala lasten som upptas på denna tand gjordes ytterligare analyser i ANSYS. 

För att få en approximation över hur stor kraft som belastade varje enskild tand i ingrepp 
kontrollerades spänningarna i de enskilda tänderna. Spänningarna togs fram i ANSYS genom att 
använda en Stress Probe, som lämpar sig för mätningar av olika spänningar på speciellt 
definierade områden i modellen. I detta fall markerades fem ytor (som ansågs vara representativa 
mot spänningsfördelningen) i närheten av de sju tänder som i modellen befann sig i ingrepp. De 
definierade ytorna för en tand visas i Figur 19. 
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Figur 19. De ytor på tänderna som spänningen beräknats för. 

Dessa ytor definierades på samma sätt för var och en av de sju tänderna. De spänningar som 
jämfördes mellan tänderna var den största huvudspänningen, effektivspänningen enligt von 
Mises samt spänningsintensiteten. Spänningsintensitet används i brottmekaniken för att förutsäga 
spänningstillståndet i en geometri. Detta mått är geometri- och spänningsberoende och eftersom 
ytornas geometri är lika, kan spänningarna på tänderna jämföras. Dessa tre olika spänningar 
bedömdes tillsammans ge entydig representation över spänningsfördelningen. Eftersom 
spänningen vid lika geometri är direkt proportionell mot kraften, representerar 
spänningsfördelningen över tänderna, approximativt, även kraftfördelningen över dessa. En stor 
kraft på en tand kan dock ge upphov till högre spänningar i närliggande tänder. Detta bör ändå ge 
en viss representation av hur stor andel av kraften som angriper de olika tänderna. 

De maximala spänningarna från varje tand adderades för att ge en fiktiv totalspänning. Därefter 
beräknades en spänningsandel genom att dividera den uträknade spänningen, för var och en av 
tänderna, med den fiktiva totalspänningen. I Tabell 7 kan de uppmätta spänningarna samt de 
andelar som dessa utgör av den fiktiva totalspänningen, studeras. 

Tabell 7. Spänningsfördelning över tänderna i kedjehjulet 

Effektivspänning 
(Equivalent Stress) 

Största huvudspänningen 
(1:st Principal Stress) 

Spänningsintensitet 
(Intensity) 

Tand 
Spänning 

[MPa] 
Andel 
[%] 

Spänning 
[MPa] 

Andel 
[%] 

Spänning 
[MPa] 

Andel 
[%] 

1 30,1 41,0 % 26,3 46,8 % 33,1 39,9 % 
2 16,1 21,9 % 11,7 20,8 % 18,5 22,3 % 
3 9,1 12,4 % 6,1 10,9 % 10,5 12,7 % 
4 6,4 8,7 % 4,3 7,7 % 7,4 8,9 % 
5 5,0 6,8 % 3,4 6,0 % 5,8 7,0 % 
6 3,8 5,2 % 2,4 4,3 % 4,4 5,3 % 
7 2,9 4,0 % 2,0 3,6 % 3,3 4,0 % 

 
Den använda metoden ger en grov uppskattning av kraftfördelningen i kedjehjulets tänder. 
Modellen ger dock en fingervisning av vilken kraft som bör användas vid beräkningar av 
yttrycket. Det framgår av Tabell 7 att tänderna har ungefär samma spänningsfördelning oavsett 
vilken typ av spänning som avses. Den mest belastade tanden (som är dimensionerande) upptar 
40 %, 41 % respektive 47 % av kraften beroende på vilken typ av spänning som beräkningen 
grundades på. En bra och konservativ approximation kan därför vara att 50 % av kraften fördelas 
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på den mest belastade tanden. Insättning i ekvation (8) och antagande om att elasticitetsmodulen 
är densamma för både rullar och kedjehjul, ger då 
 

3

max
0,5 93 210 100,175 0,175 175 MPa.

2,8 20
F Ep
l r
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅ ≈
⋅ ⋅

 

 
Ett krav för att Hertz teori ska vara tillämpbar på detta fall är att l >> b. Halva bredden b 
beräknas med ekvation (7) enligt 
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Längden kan betraktas som mycket längre än halva kontaktbredden, vilket betyder att Hertz teori 
kan användas för detta fall. 

Det största bidraget till den stora minskningen av yttrycket, jämfört med den första beräkningen, 
utgörs av att den ena ytan inte längre betraktas som plan. Efter införandet av kontaktradien 20 
mm istället för tidigare 2 mm minskade yttrycket till endast ca 30 % av det tidigare värdet. 
Beräkningen med 50 % av kraften gav ett yttryck som utgjorde ca 71 % av motsvarande yttryck, 
beräknat med hela kedjekraften. 

En säkerhetsfaktor på 2,0 kan vara lämplig eftersom beräkningarna är något osäkra. Materialet 
bör därför kunna motstå yttrycket 
 

max 2 175 350 MPamaterialp S p= ⋅ = ⋅ =  
 

där S är säkerhetsfaktorn och pmax är det beräknade maximala yttrycket. 

Diagram över utmattningsgränser för yttryck i kuggväxlar återfinns i Figur 20. 
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Figur 20. Utmattningsgränser för yttryck (Maskinelement handbok, 2008). 

Utmattningsgränserna är beräknade efter försök med 5·107 belastningar. En kontroll av antalet 
belastningscykler i det drivande kedjehjulet måste därför göras. Kravet är att livslängden på 
transmissionen ska vara 100 driftstimmar. Motorns varvtal är 6 000 varv/min vilket ger 6 000 
belastningar per minut för varje tand på det drivande kedjehjulet. Det går 6 000 minuter på 100 
timmar vilket ger det totala antalet belastningar 
 

76000 6000 3,6 10 st.N = ⋅ = ⋅   
 
Detta är något färre belastningar än det antal som utmattningsprovet är grundat på. Diagrammet 
avser kugghjul och inte kedjehjul men skillnaden mellan dessa antas vara liten p.g.a. likheterna 
med den cykliska belastningen. I figuren framgår att ett stål av typen SS1650-01 med en hårdhet 
på lite drygt 200 HB kan motstå ett yttryck på ca 550 MPa, vilket är över 350 MPa. 
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4. RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet av de beräkningar som gjorts enligt den metod som redovisats 
ovan. 

4.1 Dimensionerings- och geometriberäkningar 
Under den inledande kedjedimensioneringen blev resultatet att kedjan skulle ha delningen 6 mm 
och att det lilla kedjehjulet kunde ha 11 tänder med delningsdiametern 21,30 mm. För att i 
möjligaste mån reducera polygoneffekten, utnyttjades hela bakhjulets diameter och det drivande 
kedjehjulet konstruerades så stort som möjligt med hänsyn tagen till den givna utväxlingen. 
Kedjehjulet kunde därmed konstrueras med 14 tänder och delningsdiametern 26,96 mm. Det 
stora kedjehjulet fick därmed en delningsdiameter på 401,09 mm och 210 tänder då utväxlingen 
var exakt 1:15. Detta kedjehjul är mycket större än de standarddimensioner som finns på 
marknaden och måste därför specialbeställas. Vidare krävs en omkonstruktion av bromsarna på 
Agilis. Dagens fälgbromsar skulle kunna bytas ut till lätta skivbromsar för att skapa plats för det 
stora kedjehjulet på ena sidan av bakhjulet. Bromsskivan och kedjehjulet kan med fördel 
placeras på motstående sidor om hjulet. 

4.2 FEM-modellering 
4.2.1 Kedja 

Vid dragprov på kedjan gjordes analyser av spänningar och deformationer. De deformationer 
som var intressanta var främst de i kraftens angreppsriktning. Information om hur mycket 
kedjelänkarna förlängdes p.g.a. den pålagda kraften gav en bild över modellens rimlighet. I Figur 
21 visas den uppkomna deformationen till följd av kedjekraften.  
 

 

Figur 21. Deformation i dragriktningen (x-led). 

Eftersom koordinataxlarnas positiva riktning inte sammanföll med kraftens angreppsriktning är 
det den minimala deformationen (nederst i färgskalan) enligt Figur 21 som är den till beloppet 
största deformationen. Det kan konstateras att det förekommer lokal deformation av hylsan som 
är större än brickornas deformation. Förlängningen av hela kedjan mellan inspänningspunkten 
och kraftens angreppspunkt kan i figuren uppskattas till ca 0,003 mm. Delningen på 
kedjelänkarna är 6 mm vilket medför att längden mellan infästningen och kraftens 
angreppspunkt är 18 mm i modellen, eftersom analysen genomfördes med tre kedjelänkar. Detta 
ger vid belastning en procentuell förlängning av kedjan på 
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0,003 0,00017 0,017 %.

18
≈ =  

 
De effektivspänningar, enligt von Mises teori, som uppstod i kedjan till följd av dragningen var 
som högst 104,7 MPa och uppkom i bulten på ytterlänken. I innerlänken var det hylsan som 
upptog de största spänningarna med ett värde på 101,3 MPa. Figur 22 visar spänningarnas 
fördelning och storlek över kedjelänkarna. 
 

 

Figur 22. Spänningsfördelningen över kedjelänkarna. 

Figur 22 visar att spänningskoncentrationer uppträder i mindre områden kring bultarna medan 
övriga delar av kedjan uppvisar betydligt lägre spänningar.  
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4.2.2 Kedjehjul 

I den första modellen av kedjehjulet fördelades kraften lika över fem kuggrötter vilket sannolikt 
gav upphov till för låga spänningar i jämförelse med det verkliga lastfallet. Den tredje modellen 
där kraften angrep högst upp på toppen av en tand gav troligtvis för höga spänningar gentemot 
verkligheten. Detta innebär att den verkliga spänningsfördelningen ligger någonstans mellan 
dessa båda fall. Den första modellen med kraften fördelad över fem kuggrötter gav en maximal 
deformation på ca 0,6 μm enligt Figur 23. 
 

 

Figur 23. Total deformation för fallet med fem lika belastade tänder. 

Deformationen är mycket liten och visar att modellen är rimlig samt att deformationerna inte 
äventyrar konstruktionens funktion. Spänningsfördelningen för samma fall visas i Figur 24. Den 
största effektivspänningen är ca 11 MPa och uppträder främst vid navet vilket visar att 
böjpåkänningen vid tändernas rötter är något lägre. Spänningarna i området vid kedjehjulets 
tänder förefaller alltså vara mycket små. 
 

 

Figur 24. Spänningsfördelning för fallet med fem belastade tänder. 

För den andra modellen, då hela kedjekraften fördelades på nedre kuggflanken till en tand, blev 
den maximala deformationen ca 3,6 μm enligt Figur 25. Detta är betydligt mer än i den tidigare 
modellen då fem tänder belastades längre ned längs tändernas flanker. Det är därför rimligt att 
deformationen ökar betydligt. Det är dock fortfarande en relativt liten deformation. 
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Figur 25. Total deformation för fallet med en belastad tand. 

Spänningsfördelningen för detta fall kan studeras i Figur 26 där det framgår att den maximala 
effektivspänningen uppstår i kuggroten och har värdet 92 MPa. Det har i denna modell uppstått 
betydande spänningar, dock inte problematiskt stora. 
 

 

Figur 26. Spänningsfördelning för fallet med en belastad tand. 

Den tredje modellen gjordes för att undersöka att även ett överdrivet lastfall gav upphov till 
spänningar som är hanterbara i den aktuella konstruktionen. I denna modell, då all kraft upptogs 
av toppen på en tand, uppstod deformationen enligt Figur 27. Inte helt oväntat koncentreras 
deformationen till den belastade tanden. Den maximala deformationen blev ca 6,9 μm vilket är 
ungefär dubbelt så mycket som för det andra fallet, vilket är rimligt. 
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Figur 27. Total deformation för fallet med en belastad tandtopp (extremfall). 

Spänningsfördelningen för detta extremfall kan studeras i Figur 28. 
 

 

Figur 28. Spänningsfördelning för fallet med en belastad tandtopp (extremfall). 

Det framgår att den maximala spänningen är ca 225 MPa. Denna spänning ligger över 
utmattningsgränsen men under sträckgränsen för exempelvis stålet SS1650-01. Det är dock 
ganska säkert att detta lastfall inte kommer att uppstå under cyklisk belastning och därmed ge 
upphov till utmattning. 

I verkligheten kommer den maximala spänningen att ligga någonstans mellan de värden som 
beräknats för den första och den andra modellen eftersom det alltid kommer att vara mer än bara 
en tand som är i ingrepp och upptar last. Dessutom kommer kontaktytans placering i 
verkligheten att vara mer gynnsam för hållfastheten än vad som är fallet för de två extrema 
modellerna. 

Efter dessa relativt enkla analyser kunde det ganska säkert konstateras att spänningen i 
kedjehjulet kommer att ligga någonstans mellan 10 – 100 MPa. 
 
4.2.3 Kedja och kedjehjul 

Den första modellen med verkliga kontakter innefattade en kedjelänk och kedjehjulet. Figur 29 
visar den totala deformationen för kedjehjulet. Den maximala deformationen blev ca 0,9 µm. 
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Figur 29. Total deformation för fallet då en kedjelänk belastar kedjehjulet. 

Spänningsfördelningen i kedjehjulet (kedjelänken gömd) framgår av Figur 30. Den maximala 
spänningen blev ca 37 MPa och uppstod i kuggrötterna som var i kontakt med kedjelänkens 
rullar. 
 

 

Figur 30. Spänningsfördelning för fallet då en kedjelänk belastar kedjehjulet. 

Deformationerna för modellerna innehållande både kedja och kedjehjul illustreras ej med figurer 
eftersom de är missvisande för dessa belastningsfall. Detta beror på att de uppkomna 
deformationerna till största delen kommer att beskriva stelkroppsförskjutningar. Dessa 
förskjutningar av kedja och kedjehjul har inte någon hållfasthetsteknisk relevans. 

Deformationerna i kedjan kan uppstå genom att en länk vrids gentemot en annan då kedjan rätas 
ut till följd av den pålagda kraften. Kedjan är i stort sett rak redan före kraften läggs på, men 
eftersom även små förskjutningar ger stora bidrag till resultatet är detta tillräckligt för att 
resultaten ska vara missvisande. Kedjehjulets deformation uppkommer i huvudsak till följd av att 
detta roterar. Problematiken gäller både för totala deformationer och för riktningsberoende 
deformationer eftersom det inte finns någon deformationsriktning som är geometriskt gemensam 
för samtliga kedjelänkar. För ungefärliga värden på dessa modellers deformation hänvisas till 
ovanstående modeller av de enskilda fallen, kedja och kedjehjul. 



 45 (57) 

För lastfallet då kedjehjulet var låst i navet och en kraft angrep kedjans ytterlänk, kan 
effektivspänningen studeras i Figur 31 för kedjehjulet respektive kedjan. 

 

 

Figur 31. Effektivspänningarna i kedjehjul (t.v.) och kedja (t.h.) för fallet då en kraft angriper kedjan. 

Det framgår i figuren att den maximala effektivspänningen i kedjehjulet är ca 20 MPa medan den 
största spänningen i kedjan blev ca 100 MPa. I kedjan uppstår den största effektivspänningen i 
kontaktytan mellan bultar och ytterbrickor. Resterande delar av kedjan uppvisar lägre spänningar 
som ligger i nivå med de högsta spänningarna i kedjehjulet. 

För lastfallet då ett vridmoment belastade kedjehjulet, samtidigt som kedjan var fixerad, kan 
effektivspänningarna studeras enligt Figur 32 nedan. 

 

 

Figur 32. Effektivspänningarna i kedjehjul (t.v.) och kedja (t.h.) för fallet då ett vridmoment belastar kedjehjulet. 

Resultatet av denna analys är mycket likt fallet ovan, vilket innebär att modellerna har verifierat 
varandra. Skillnaden mellan modellerna är ca 0,4 % för kedjehjulet och ca 3,2 % för kedjan. 
Figur 31 och 32 visar också att spänningsutbredningen i stort sett är identisk i de båda 
modellerna. Sträckgränsen för stål av typen SS1650-01 ligger på ca 310 MPa och 
utmattningsgränsen för detta stål är ca 200 MPa (Sundström, 1998). Detta innebär att de 
beräknade spänningarna på 20 MPa respektive 96 MPa för kedjehjul respektive kedja ligger 
under materialets begränsningar. 
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4.3 Yttryck 
Vid kontrollen av yttrycket konstaterades att det maximala yttrycket som uppstår i kontakten 
mellan rulle och kedjehjul är ca 175 MPa. För att med säkerhet kunna garantera konstruktionens 
säkerhet mot ytutmattning valdes säkerhetsfaktorn 2,0. Detta medför att det nyttjade materialet 
bör klara yttrycket 350 MPa. Stål av kvalitet SS1650-01 klarar av yttryck upp till ca 550 MPa 
och är således mer än tillräckligt i denna konstruktion. 
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5. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

5.1 Diskussion 
De genomförda beräkningarna avser den statiska hållfastheten för den konstruktion som funnits 
mest lämplig för de givna driftsförhållandena. Detta innebär att det är det statiska fallet som 
dimensionerat konstruktionen, om det bortses från kedjedimensioneringen som gjordes 
inledningsvis och som tar viss hänsyn till konstruktionens dynamik. Dessa formler förutsätter 
dock att utväxling och varvtal ligger inom givna intervall. Då transmissionen ska accelereras upp 
till, samt arbeta vid 6 000 varv/min uppstår tröghetskrafter samt centrifugalkrafter. 
Centrifugalkraften påverkar främst sannolikheten för kedjehopp. Dessutom kan den höga 
utväxlingen påverka verkningsgraden negativt, vilket kan medföra att denna konstruktion inte 
blir effektivare än den tidigare. 

Centripetalaccelerationen på kedjan vid det drivande kedjehjulet kommer att vara förhållandevis 
stor på grund av det höga varvtalet. Dock är kedjans vikt så pass låg att den uppkommande 
centrifugalkraften är liten i jämförelse med kedjekraften, som vid tillräcklig kedjespänning håller 
kedjan på plats. Några detaljerade beräkningar på centrifugalkraften har inte redovisats eftersom 
den nuvarande konstruktionen har fungerat genom hela loppet samtidigt som centrifugalkraften i 
den nya transmissionen blir lägre. Centrifugalkraften är lika med radien multiplicerat med 
massan, multiplicerat med kvadraten på vinkelhastigheten enligt Fc = m·r·ω2. Vinkelhastigheten 
blir densamma för de båda lösningarna om samma motor används. Kedjans massa blir något 
lägre i den nya konstruktionen eftersom delningen för en eventuell ny lösning blir 6 mm istället 
för som tidigare, 8 mm. För en kedja med delningen 6 mm blir massan för en kedjelänk ca 0,72 g 
(P6-kedjans vikt är 0,12 kg/m) medan en kedjelänk med delningen 8 mm har en vikt på ca 1,44 g 
(P8-kedjans vikt är 0,18 kg/m) (Ramström, 2009 b). I den gamla transmissionen var 
delningsdiametern 38,48 mm och i en eventuell ny tranmission blir delningsdiametern 26,96 mm 
vilket ger ett lägre bidrag till centrifugalkraften. Insatt i formeln för centrifugalkraften fås kraften 
per kedjelänk som 3,8 N och 10,9 N i den nya respektive den gamla kedjan. Tack vare denna 
skillnad bör inte den uppkomna centrifugalkraften medföra några ytterligare problem, som inte 
funnits i den tidigare konstruktionen. 

En parameter som det inte har gjorts beräkningar på är nötningen eftersom driftstiden kommer 
att vara relativt kort, endast 100 timmar. Kedjans driftsförhållanden är ganska extrema och 
konventionella nötningslagar är svåra att applicera på konstruktionens geometri. För att studera 
nötningen i konstruktionen rekommenderas därför att denna testas under känd belastning och 
under lång tid för att kontrollera nötningen. Därefter kan det dras slutsatser om det krävs 
ytbehandling, till exempel härdning. Med olika ytbehandlingar kan nötningsmotstånd, 
hållfasthet, hårdhet och ytfinhet förbättras om det finns behov av detta. 

De resultat som erhållits ur analysen i ANSYS visar att hållfastheten för konstruktionen är 
relativt god och bedöms inte medföra några problem. Spänningar och yttryck visade sig ligga på 
en sådan nivå att även extremfallen hade kunnat hanteras med bra materialval. Med detta som 
grund kan hållfastheten för det statiska fallet garanteras. Däremot kan det uppstå ogynnsamma 
belastningsfall för det dynamiska fallet då kedjan exempelvis hamnar fel i ingrepp vilket kan 
resultera i extrema spänningar. 

Yttrycket är en av de viktigare faktorerna i många dimensioneringsanalyser. Eftersom yttrycket i 
konstruktionen inte överstiger den mer konservativa modell som cylinder mot plan innebär, 
kommer det genom bra materialval gå att tillåta även ett sådant yttryck. Däremot kommer det 
verkliga yttrycket att vara lägre än detta eftersom ytorna i konstruktionen är konforma under hela 
dess livslängd. Kedjekraften verkar inte heller enbart på den första tanden, vilket medför att ett 
betydligt lägre yttryck dimensionerar konstruktionen. Den gjorda approximationen över 
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fördelningen av kedjekraften över tänderna innebar inga exakta resultat över denna fördelning. 
Resultatet kan betraktas som en fingervisning över vilka fördelningar som uppstår mellan de 
tänder som är i ingrepp. Att 50 % av kraften verkar på den mest belastade tanden är en bättre 
approximation än 100 %. Denna kraftfördelning antogs gälla under beräkningen av yttrycket och 
först när beräkningen var genomförd kompenserades osäkerheten med kraftfördelningen och 
förhållandet mellan kontaktradierna. Denna kompensation utgjordes av en säkerhetsfaktor på 2,0 
för yttrycket, vilket bör garantera konstruktionens hållfasthet. 

En ytterligare faktor som påverkar validiteten på vissa resultat är att den akademiska versionen 
av ANSYS endast tillåter en elementindelning med ca 200 000 noder. Detta medförde att 
elementindelningen av de mer avancerade modellerna inte alltid gav satisfierande 
resultatkonvergens, eftersom geometrin var för komplex samtidigt som antalet noder var 
begränsade. Konstruktionen delades inledningsvis upp i kedja samt kedjehjul där beräkningar 
gjordes separat med fin elementindelning men med osannolika, alternativt inte helt korrekta, 
lastfall. Detta berodde på att krafterna fick ansättas direkt på modellen istället för att överföras 
från en kropp till en annan, via kontakter. 

Den modell som bäst överensstämde med verkligheten, innehållande både kedjehjul och kedja, 
uppvisade spänningar som låg under de värden som noterades för de enklare modellerna. Kedjan 
uppvisade vid dragprov en maximal effektivspänning på ca 105 MPa medan de senaste och mest 
avancerade modellerna uppvisade maximala spänningar på ca 96 respektive ca 99 MPa. Det är 
därför rimligt att anta att dessa spänningar ligger nära de verkliga spänningarna i kedjan. 
Spänningsutbredningen för kedjehjulet är något osäkrare där de olika modellernas resultat skiljer 
sig åt. Däremot är den sista modellens två varianter mycket entydiga och uppvisar båda två 
spänningar på ca 20 MPa. Spänningarna i de övriga modellerna närmar sig detta värde i takt med 
modellernas verkligare uppbyggnad. 

5.2 Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av vad som framkommit genom detta projekt: 
 

• Kedjan i transmissionen bör ha en delning på 6 mm för att fungera tillfredställande med 
en utväxling på 1:15. 

• Det drivande kedjehjulet ska ha så många tänder som möjligt. Då det stora kedjehjulet 
inte får vara större än bakdäcket blir detta tandantal 14 st. Detta ger delningsdiametern 
Dd1 = 26,96 mm. 

• Det stora kedjehjulet får då 210 tänder. Detta ger delningsdiametern Dd2 = 401,09 mm. 

• Med ett axelavstånd på 540 mm och ovanstående kedjehjul fås kedjans vinkel till 41° vid 
det drivande kedjehjulet. Figur 33 visar den inköpta kedjan med korrekt delning, 
tandantal och den definierade vinkeln. 
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Figur 33. Kedja och kedjehjul med korrekta dimensioner arrangerade i rätt vinkel. 

• Den elastiska förlängningen av kedjan vid maximal kedjekraft är ca 0,017 %. 

• Spänningarna som uppstår i kedjan samt i kedjehjulet kan kontrolleras. I kedjan var de 
maximala spänningarna ca 100 MPa och för kedjehjulet var de ca 20 MPa. 

• Det maximala yttrycket beräknades till ca 175 MPa. Med en säkerhetsfaktor på 2,0 bör 
materialet då kunna motstå ett yttryck på 350 MPa.  

• Centrifugalkraften kommer inte att medföra några problem. Den gamla konstruktionen 
fungerade bra, och den uppkommande centrifugalkraften i denna konstruktion är lägre, 
eftersom den nya kedjan har lägre massa och kedjehjulets delningsradie är kortare. Om 
problem ändå uppstår kan kedjan spännas hårdare. 

 
Med ovanstående resultat kan slutsatsen dras att kedjetransmissionen kommer att klara de 
belastningar som det statiska fallet innebär. För att förhindra haveri till följd av att ogynnsamma 
effekter tillkommer i det dynamiska fallet bör materialen väljas med omsorg. För att nötningen 
skall vara så liten som möjligt bör hårdheten i ytorna vara hög på materialen. När kedjerullarna 
och tänderna på kedjehjulet inte är nötta, utan endast inkörda, kommer yttrycket att vara lågt. 
När dessa har nötts mycket ökar yttrycket, eftersom radierna förändras och ger ogynnsammare 
förhållanden. Den största ökningen av yttrycket sker då rullen nöts snabbare än kedjehjulet vilket 
åtgärdas genom att se till att hårdheten är lägre på kedjehjulet än på rullarna.  
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6. FRAMTIDA ARBETE 
 
I detta kapitel ges rekommendationer för mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

6.1 Framtida arbete 
Det utförda arbetet har varit inriktat på transmissionens statiska hållfasthet, varför några viktiga 
aspekter kvarstår att utreda innan det kan diskuteras om transmissionen i Agilis ska 
omkonstrueras. Verkningsgraden är den viktigaste delen där det krävs fortsatt arbete. Eftersom 
syftet i tävlingen är låg bränsleförbrukning bör det ses som ett krav att verkningsgraden ska vara 
bättre i en eventuell ny transmission. Det bör därför göras noggrannare undersökningar av 
verkningsgraden på både den nuvarande transmissionen och på den nya, innan den nya lösningen 
provas i bilen. Ett sätt att bestämma verkningsgraden är genom att ställa upp en testbänk med 
motor, transmission och last där driftsfallet liknar tävlingsförhållandena. Det kan givetvis inte bli 
identiskt med körning på tävlingsbanan men så länge båda transmissionerna körs under samma 
förhållanden bör detta vara tillräckligt för att mäta skillnaden i motorns bränsleförbrukning, efter 
en tids körning. Mätningar av motorns bränsleförbrukning vid drift av den gamla och den nya 
transmissionen kan sedan ge svar på vilken av dessa som har den bästa verkningsgraden. 

I testbänken kan också transmissionens driftsäkerhet undersökas under en längre tid. I detta fall 
är det främst kedjans benägenhet att hoppa som är viktig för driftsäkerheten och tävlingens utfall. 
Om det visar sig att detta är ett problem kan relativt enkla modifieringar göras, till exempel med 
ett spännhjul. Detta kan monteras på kedjans returpart (den obelastade delen). Därmed får kedjan 
en större anliggning mot kedjehjulet, samtidigt som spännhjulet styr returparten. Risken för 
kedjehopp kan därmed minskas. Spännhjulets effekt på hållfastheten bedöms däremot vara 
marginell eftersom det visat sig att en stor del av kraften verkar på de första tänderna i ingrepp. 

En annan viktig faktor som inte har kunnat undersökas med hjälp av ANSYS är den höga 
kedjehastigheten. Detta kan ha en viss koppling till kedjehopp och kan också undersökas i en 
testbänk. Efter långvariga tester kan det avgöras om kedjan löper tillfredställande samt om det 
förekommer onormalt hög nötning. 

Vid kedjehastigheten 8,5 m/s rekommenderas smörjning via ett oljebad. Om en annan typ av 
smörjning skulle minska verkningsgraden till oacceptabelt låga nivåer, samtidigt som utrymme, 
vikt eller brandsäkerhet gör ett oljebad olämpligt, är inte denna transmission någon bra lösning. 

Ett till alternativ som är ett bredare sätt att angripa problemet är att titta på andra typer av kedjor. 
Det finns kedjor (till exempel tandkedjor) som är bättre lämpade för höga utväxlingar och som 
har något högre verkningsgrad. Dessa är i allmänhet tyngre och ger därmed upphov till större 
trögheter men kan ändå vara ett alternativ om det visar sig att rullkedjan inte fungerar. Andra 
kedjetyper är också dyrare men detta bedöms inte vara något hållbart argument mot dessa, 
eftersom det inte är fråga om något fordon som ska produceras i större skala. 

Om det visar sig att verkningsgraden på den nya transmissionen inte är tillräckligt bra, alternativt 
att den höga utväxlingen och den höga kedjehastigheten leder till andra oförutsedda problem, 
kan helt nya lösningar diskuteras. En möjlig lösning som eliminerar problematiken med den 
höga utväxlingen skulle vara att använda en effektivare motor som arbetar på ett lägre varvtal. 
En motor som driver med varvtalet 4 000 varv/min istället för dagens 6 000 varv/min skulle 
exempelvis leda till att utväxlingen bara behöver vara 1:10. Vid varvtalet 3 000 varv/min kan 
utväxlingen sänkas ytterligare till 1:7,5. Vid dessa lägre utväxlingar minskar den eventuella 
förlusten i verkningsgrad, till följd av hög utväxling, och kedjehastigheten minskar med samma 
faktor som varvtalsminskningen. Då kommer den nya transmissionen att ha högre verkningsgrad 
än den gamla eftersom ett steg i växeln utesluts. Om både motor och transmission skulle bli 
effektivare kan en drivlina med betydligt lägre bränsleförbrukning erhållas. 
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BILAGOR 

Bilaga A: Extrapolationsgrafer 
Figur 1: 

 
Figur 2: 

 



 54 (57) 

Bilaga B: Effekttabell 
 
 

(Kedjeboken, 2009) 
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Bilaga C: CAD-ritningar 
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