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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att genom omkonstruktion av 
innerkuggade ytterringar till planetväxlar effektivisera tillverkningen av dessa, där 
omkonstruktionen syftade till användandet av lösa kuggar. En given konceptidé som undersöktes 
var att använda cylindrar från rullager som placeras i en ring med urtagningar för cylindrarna. 
Detta tillämpas idag i industrirobotar. Även ett koncept baserat på lösa evolventkuggar framtogs, 
där huvudtanken var att undvika omkonstruktion av sol- och planethjul. Genom att modellera en 
planetväxel som agerade referens erhölls erforderliga data för beräkningarna. De framtagna 
koncepten analyserades med avseende på spänningar och yttryck med FEM och analytiska 
beräkningar. Analysen av dessa beräkningar visade att koncepten fungerar tillfredsställande med 
avseende på yttryck och spänningar för de aktuella lastfall och dimensioner som simulerades. 
Dock kräver koncepten vidare arbete för att säkerställa dimensionsintervall inom vilka lösa 
kuggar kan tillämpas samt för att fastslå den exakta geometrin på kuggarna.  
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the possibility of making the manufacturing process 
for outer rings of planetary gears more efficient by redesign, where the use of loose cogs was the 
idea of the redesign. One idea was to use the cylinders of roller bearings placed in a ring with 
holes. This is today used in industrial robots. Another concept was to use loose cogs with the 
profile-shape of involutes, where the main idea was to maintain the shape of the sun gear and the 
planet gear. By modeling a “reference” planetary gear the necessary data for calculations was 
obtained. The concepts were analyzed in terms of stress and pressure with FEM and analytical 
methods. The analysis of the results confirmed that the concepts met the requirements for the 
used load and dimensions. However, the concepts require further work to ensure the size range 
within which loose cogs are applicable, and also to determine the exact geometry of the profile 
of the cog. 
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NOMENKLATUR 
Här listas beteckningar och förkortningar som används i detta examensarbete. Då beräkningar 
enligt de olika metoder som använts i vissa fall utnyttjar samma faktorer presenteras dessa i 
samband med dess första användande, medan detta avsnitt förklarar beteckningar som är 
generella för hela rapporten.   

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 
E Elasticitetsmodul (Pa) 

r Radie (m)  

d Diameter (m) 

b  Kuggbredd (m) 

ν  Tvärkontraktionstal, Poissons tal 

nm  Normalmodul (m) 

z  Kuggtal 

α  Ingreppsvinkel (° ) 

β  Snedvinkel (° ) 

ε  Ingreppstal 

u  Utväxling 

F  Kraft/last (N) 

M  Moment (Nm) 

σ  Spänning (Pa) 

p  Tryck (Pa) 

Förkortningar 
CAD Computer Aided Design 

FEM Finite Element Method 

ISO International Organization of Standardization 

SMS Sveriges Mekanförbunds Standardcentral 
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1  INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver kortfattat bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 
examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är svårigheter rörande tillverkningen av innerkuggade ytterringar till 
planetväxlar. Den traditionella tillverkningsmetoden dragbrotschning är en dyr metod på grund 
av de komplexa verktyg som används. Denna metod kräver också att ytterringen härdas, vilket 
leder till volymändring och därmed geometriändring, varför efterbearbetning nästan alltid är 
nödvändig för att nå acceptabla toleransnivåer. Dessa svårigheter leder till stora kostnader för 
tillverkare och leverantörer, vilket i sin tur påverkar slutkonsumenten.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att identifiera problem vid tillverkning av innerkuggade ytterringar till 
planetväxlar och utarbeta lösningar till dessa problem genom omkonstruktion.  

1.3 Avgränsning 
Projektets mål avgränsades till att endast söka lösningar med lösa kuggar, det vill säga inte 
vidare undersöka effektivisering av konventionella tillverkningsmetoder för ytterringar. 
Ytterligare avgränsningar som gjordes var att endast trehjuliga planetväxlar undersöktes, att 
endast raka kuggar berördes och att ingreppstalet sattes till 1 då det ger störst påkänningar. Sol- 
och planethjulens utformning behandlas endast översiktligt i rapporten för att ge information om 
kraftens ingreppslinje på ytterringen.  

1.4 Metod 
Den grundläggande information om planetväxlar och dess tillverkningssvårigheter som krävs för 
att till fullo förstå problematiken erhölls genom en grundläggande informationssökning med 
hjälp av litteratur inom området och samtal med kunniga resurspersoner. Informationssökning i 
olika former fortlöpte genom hela projekttiden. För att kunna utvärdera resultaten från de 
tilltänkta koncepten modellerades en planetväxel, i rapporten kallad ”referensplanetväxel” 
varifrån data för erforderlig prestanda hämtades. Koncept togs fram och modellerades i CAD- 
och FEM-program för att jämföra resultaten med referensplanetväxeln.  
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2  REFERENSRAM 
I detta kapitel förklaras befintlig kunskap inom examensarbetets område. 

2.1 Planetväxel 
En konventionell trehjulig planetväxel består av ett centralt placerat solhjul, ett eller flera 
planethjul roterande runt solhjulet på en planetbärare och en innerkuggad ytterring. Figur 1 visar 
en schematisk bild av en trehjulig planetväxel där beteckningar för de ingående elementen 
redovisas. Solhjulet är alltid i kontakt med planethjulen som i sin tur alltid är i kontakt med 
ytterringen. Andra varianter finns, till exempel sådana där två steg av planethjul används, då för 
att ändra rotationsriktningen. Planethjulen är monterade på en planetbärare som roterar på en 
axel koncentrisk med solhjulets och ytterringens axel. Planetväxelns utväxling beror på antalet 
kuggar i varje hjul och på vilken av de tre axlarna som låses, och växeln kan således ge flera 
olika utväxlingar. En av fördelarna är den höga utväxling som kan erhållas genom lämpligt val 
av fix axel och genom att bygga ihop flera enheter till modulsystem. Ett alternativ är att alla tre 
axlar är fria och belastade. Detta tillämpas till exempel i differentialer på bilar, då det ger 
hastighetsoberoende momentfördelning och momentet ska fördelas lika mellan drivhjulen. Ett 
annat alternativ är att ytterringen hålls konstant fix och solhjulet agerar ingående axel. 
Planetväxeln fungerar då varvtalsreducerande. Bästa effektivitet erhålls vid låga varvtal och höga 
moment. Vanliga användningsområden är vindkraftverk, industrirobotar, navväxlade cyklar, 
automatväxellådor till fordon samt handhållna verktyg såsom skruvdragare.  
 

 

Figur 1. Schematisk bild av en trehjulig planetväxel. 
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2.2 Tillverkning av ytterring 
Den vanligaste tillverkningsmetoden för ytterringar till planetväxlar är dragbrotschning vilket 
innebär att ett verktyg, se figur 2, dras genom ett befintligt hål i arbetsstyckets, det vill säga 
ytterringens, centrum. Verktyget är tandat motsvarande den önskade formen på innerkuggarna 
och processen kan ses som en serie av hyvlande bearbetningsprocesser. Brotschverktygets skär 
indelas med ökande finhet i grovskär, finskär och kalibreringsskär. När kalibreringsskären 
passerat genom ytterringen har den fått önskad geometri.  

 

Figur 2. Principiell bild av dragbrotsch. 

 

Eftersom ytterringen ofta är avsedd att klara höga yttryck i kontakten med planethjulen härdas 
den genom exempelvis sätthärdning då den värms i en kolrik atmosfär för att sedan kylas. I 
ytskiktet bildas hård martensit medan ringens inre behåller sin seghet. Förutom att åstadkomma 
en hård och slitstark yta vid sätthärdning förbättras även utmattningshållfastheten emedan 
martensitens relativa volymförändring skapar tryckspänningar i ytan vilket är av godo.  

2.3 Problem vid tillverkning 
Tillverkningen av dragbrotschade komponenter medför stora kostnader på grund av de dyra och 
komplexa brotschverktyg som krävs. Utöver detta tillkommer problem vid härdningen av 
ytterringarna då martensit bildas som har lägre densitet än austenit. Martensiten upptar således 
större volym och medför därigenom geometriförändring, det vill säga ringen blir skev. För att 
korrigera denna skevhet kan ytterringen efterbearbetas men detta orsakar återigen stora kostnader 
då materialkraven för verktygen höjs väsentligt på grund av att arbetsstycket är härdat. Ett 
exempel på verktygsmaterial som möter kraven på hårdhet är kubisk bornitrid, ett mycket 
kostsamt material.  
 

2.4 Standarder för kuggdimensionering 
Den standard för kuggdimensionering som användes i examensarbetet är den internationella 
standarden ISO 6336 ”Calculation of load capacity of spur and helical gears” [1]. Denna är 
endast applicerbar på kuggväxlar med evolventprofil och tillhandahåller yttryck för 
böjpåkänning i kuggroten samt yttryck på kuggflanken. ISO 6336 valdes framför den svenska 
standarden SMS 1871 [2] eftersom det i den senare har uppdagats brister [3] rörande beräkning 
av böjpåkänning i kuggroten.   
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2.5 Kuggprofiler 

2.5.1 Evolvent 
Evolventprofil är den vanligaste profilen på kuggar. Evolventkurvan definieras av ändpunkten på 
en tangent som ”rullas upp” från en cirkel, se figur 3. Evolventkugg har fördelar i relativt enkel 
tillverkning (ytterkuggade hjul) med hög precision, att samma verktyg kan tillverka flera typer 
av kuggar och att kugghjul med evolventprofil ej är känsliga för förändring av axelavståndet. 
Ingreppslinjen blir för evolventkuggväxlar en rät linje.  

 

Figur 3. Illustration över hur en evolventkurva genereras. 

2.5.2 Cykloid 
En annan kuggtyp är cykloidkugg där cykloidkurvan definieras av en punkt på en cirkel som 
rullar på en annan cirkel. Rullar cirkeln utanpå den andra cirkeln är kurvan en epicykloid, se 
figur 4. 

 

Figur 4. Illustration över hur en epicykloidkurva genereras. 
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Rullar den på insidan av den andra cirkeln är kurvan en hypocykloid, se figur 5.  

 

Figur 5. Illustration över hur en hypocykloidkurva genereras. 

En pericykloid, se figur 6, är en hypocykloid där den rullande cirkelns radie är större än den fixa 
cirkelns.  

 

Figur 6. Illustration över hur en pericykloidkurva genereras. 

 

Cykloidkugg har fördelar i lågt yttryck på grund av att en konvex yta går mot en konkav. Det 
råder även goda glidningsförhållanden i kontakten och dessa egenskaper medför en stark kugg. 
En nackdel är att cykloidkugg är känsliga för förändring av axelavståndet. Ingreppslinjen för 
cykloidkugg består av en cirkelbåge på vardera sidan om rullcirklarna. 
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2.6 Befintliga ytterringar med lösa kuggar 
I dagsläget tillämpas tekniken med lösa kuggar i industrirobotar. För att illustrera dessa 
befintliga planetväxlars funktion skapades en principiell CAD-modell, se figur 7. Den typ av 
planetväxel som används, här benämnd robotväxel, har ett antal olika steg som ger önskad 
utväxling och är mer komplex än den trehjuliga variant som undersöktes i examensarbetet.  

 

Figur 7. Robotväxel, principiellt modellerad. 

Robotväxelns konstruktion skiljer sig avsevärt från en konventionell planetväxel. Initialt skiljer 
sig inte de två olika planetväxeltyperna; sett från ingående axel återfinns ett centralt solhjul som 
med ett antal planethjul, se figur 8, agerar som ett första utväxlingssteg.    

 

Figur 8. Solhjul och tre planethjul i en robotväxel. 
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Solhjulets axel agerar ingående axel och överför kraften till de tre planethjulen som har en 
utgående axel med en excenter där excenterskivans rotationspunkt ej sammanfaller med axelns 
rotationspunkt, se figur 9.  

 

Figur 9. Excenter på en axel där kryssen markerar axelns respektive excenterskivans rotationspunkt. 

 

De tre planethjulsaxlarna är lagrade mot en planetbärare, se figur 10, som låser planethjulens 
relativa position och agerar utgående axel för robotväxeln. 

 

Figur 10. Planetbärare, här utan lager, bär upp de tre planethjulens axlar. 

 

Planethjulsaxlarnas excenterskivor är via lager sammankopplade med ett eller flera så kallade 
Rota Vector-hjul, här benämnt RV-hjul, se figur 11.  
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Figur 11. RV-hjul med tre mindre hål för planethjulsaxlar och ett större hål för planetbärarens utgående axel. 

 

Robotväxeln har en ytterring vars kuggar består av lösa cylindrar, se figur 12, vari RV-hjulet 
återfinns, se figur 13.  

 

Figur 12. Ytterring med merparten av cylindrarna borttagna. 
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Figur 13. Ytterring med RV-hjul. 

 

RV-hjulet angriper i ytterringen och får, tack vare planethjulsaxlarnas excentriska anslutning, en 
excentrisk placering relativt robotaxelns in- och utgående axlar, se figur 14. 

 

Figur 14. Ytterring med ett excentriskt placerat RV-hjul där ingående axel, violett färgmarkerad, symboliserar 
robotväxelns centrumpunkt. 

 

När planethjulsaxlarna roteras via det första växelsteget kommer deras excenterskivor att få en 
punkt i RV-hjulet att röra sig längs en cykloidisk bana. RV-hjulet har en kugg mindre än 
ytterringen och det är RV-hjulets kuggantal som ger utväxlingen. Utväxlingen fås då RV-hjulet 
ska förflyttas en kugg per varv som planethjulsaxlarnas excenterskivor utför.  RV-hjulets kontakt 
med ytterringen medför att RV-hjulet vill drivas framåt i ytterringen. Denna framåtdrivande kraft 
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går bakåt i systemet till planetbäraren via de lagrade planethjulsaxlarna och robotväxeln 
levererar en utgående effekt. Genom RV-hjulets utformning fås ett stort antal kuggar i ingrepp 
vilket är önskvärt då den angripande kraften delas upp mellan dessa.  

Robotväxelns ytterring som använder sig av lösa kuggar är i konventionell mening inte en 
klassisk planetväxel då den använder sig av excentrar och RV-hjul. Robotväxeln kan därför ses 
som en hybrid mellan en planetväxels solhjul-planethjul och en excenterväxel, vilket är en växel 
utvecklad från planetväxeln. Robotväxelns ingående delar återfinns i figur 15. 

 

 Figur 15. Robotväxelns ingående delar.  

 

 21 



 

 22 



3  METOD 
I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen vilken ledde examensarbetet till uppnådda resultat. Här 
redovisas även de koncept som undersöktes. 

3.1 Växeltyper 
För att kunna bedöma huruvida nya utformningar av planetväxlars ytterringar kan konkurrera 
med befintliga, modellerades inledningsvis en referensplanetväxel. Genom att arbeta med och 
mot en referensplanetväxel kan data som går att jämföra öka trovärdigheten för data som ej går 
att jämföra mellan referensplanetväxel och framtagna konceptuella lösningar. Problematiken 
ligger i att vid omkonstruktion av planetväxelns ytterring kan sådana nya utformningar önskas, 
att gängse standarder ej kan användas. Flera metoder för att beräkna yttryck och böjpåkänning 
för referensplanetväxeln användes för att kunna utnyttja dessa metoder för övriga koncept och få 
godtagbar rimlighet i resultaten. 

Beroende på planetväxelns användningsområde uppkommer olika aspekter att beakta vid 
konstruktion med lösa kuggar. Om en traditionell trehjulig planetväxel ska kunna nyttja lösa 
kuggar i ytterringen krävs antingen att kuggarnas form är densamma som på befintliga 
ytterringar eller att även sol- och planethjul omkonstrueras. I det senare fallet avses främst 
cylindriska lösa kuggar vilket resulterar i en cykloidväxel. Utformningen av solhjul och 
planethjul är i detta fall det stora problemet att lösa.  

Koncepten baseras på två olika grundutformningar; cylinderkuggar och evolventkuggar.  

3.2 Referensplanetväxel 
I kuggmodelleringsprogrammet Kugg för Windows [4] skapades en modell av en trehjulig 
planetväxel med tre planethjul, se figur 16, som agerade referens för de fortsatta beräkningarna. 

  

Figur 16. Tvådimensionell modell av planetväxel skapad i Kugg för Windows. 
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3.2.1 Geometri 
Referensplanetväxeln har raka kugg med evolventprofil; dels för att evolventprofil är vanligt 
förekommande, dels för att underlätta beräkningar och dels för att Kugg för Windows endast kan 
generera raka kugg med evolventprofil för planetväxlar. Data för modellen i det specifika fall 
som undersöktes visas i tabell 1.  

Tabell 1. Data för referensplanetväxel 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Axel solhjul  Ingående  

Axel planethjul  Utgående  
Axel ytterring  Fix  

Kuggtal solhjul 1z  30  
Kuggtal planethjul 2z  15  

Kuggtal ytterring 3z  60  
Normalmodul  nm  32 10−⋅  [m] 

Ingreppsvinkel  α 20 [ ] °
Ingående moment inM  300 [Nm] 
Utgående moment utM  900 [Nm] 

Ingående varvtal inn  1000 [rpm] 
Utgående varvtal utn  333,3333 [rpm] 

Momentutväxling Mi  3  
Varvtalsutväxling Ki  3  

Kuggbredd b  320 10−⋅  m 
Ingreppstal, antaget ε 1  

 

Den tvådimensionella modellen exporterades till CAD-programmet Solid Edge [5] för att erhålla 
en tredimensionell modell, se figur 17 och figur 18. CAD-modellen modifierades för att erhålla 
en kälradie av 0,5 mm. Kälradie modelleras ej i Kugg för Windows då programmet är baserat på 
SMS 1871 vilken inte tar hänsyn till kälradiens inverkan. För en ökad förståelse utformades även 
en planetbärare, axel för solhjulet och lager för planethjulen principiellt.  
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Figur 17. Tredimensionell CAD-modell av referensplanetväxel. 

 

Figur18. De ingående komponenterna i CAD-modellen av referensplanetväxeln. 
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3.2.2 Material 
Materialet i referensplanetväxeln sattes till sätthärdat stål, SS 2511-03 (16NiCrS4), för att 
efterlikna befintliga traditionella planetväxlar. Materialdata [4][6][7] visas i tabell 2.  

Tabell 2. Materialdata för referensplanetväxel. 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Sträckgräns Sσ  1 100 MPa 

Tillåtet kontakttryck HPσ  1 600 MPa 
Tillåten böjspänning FPσ  425 MPa 

Ythårdhet H 660 HV 
Densitet ρ 7 800 kg/m3 

Elasticitetsmodul E 206 GPa 
Tvärkontraktionstal ν 0,3  

3.2.3 Tillverkning 
Tillverkningen av planetväxelns ytterring sker enligt avsnitt 2.2. 

3.2.4 Tangentiell kraft på en kugg 
För att beräkna den maximala tangentiella kraft som verkar på en kugg i ensamt ingrepp, det 

värsta fallet då en kugg ensam måste ta upp all kraft, användes delningsradien 1
1 2

dr =  mellan 

ingående axel, det vill säga solhjulets centrum, och kraftens angreppspunkt i kontakten mellan 
solhjul och planethjul, se figur 19.  

 

Figur 19. Illustrativ bild över referensplanetväxel med diametrar och krafter. 
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I Kugg för Windows simulerades ett ingrepp mellan planethjul och ytterring och det framkom att 
den enda gång ingreppstalet antar värdet 1 är då kraften verkar mellan punkterna enligt figur 20 
och figur 21. Vid beräkning av den tangentiella kraften antogs att alla tre planethjul har en ensam 
kugg i ingrepp samtidigt.  

 

Figur 20. En kugg i ingrepp mellan planethjul och ytterring, minimal hävarm. Röd cirkel markerar ingrepp. 

 

Figur 21. En kugg i ingrepp mellan planethjul och ytterring, maximal hävarm. Röd cirkel markerar ingrepp. 
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Vid alla andra tillfällen är ingreppstalet 2 för den aktuella modellen, se figur 22. 

 

 

Figur 22. Två kuggar i ingrepp mellan planethjul och ytterring. Röd cirkel markerar ingrepp. 

 

Den största tangentiella kraften  som verkar på en kugg i ensamt ingrepp beräknades genom tF

 t
13

inMF
r

=  (1) 
⋅

där inM  är det ingående momentet. Detta gav den tangentiella kraften i ingreppet mellan solhjul 
och planethjul, vilken är samma som den tangentiella kraften på ytterringen. Eftersom momentet 

delas av tre kuggar från de tre planethjulen används momentet 
3

inM . 

3.2.5 Total kraft på en kugg 
Med den tangentiella kraften och ingreppsvinkeln kända beräknades den totala kraft som verkar 
på en kugg genom 

 2 ( tan )t tF F F 2α= +  (2) 
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3.2.6 Yttryck på kuggflanken 
Maximalt yttryck på kuggflanken beräknades med ISO 6336 och enligt Hertz teori. Yttrycket 
beräknades enligt Hertz för referensplanetväxeln för att kunna verifiera resultatet. 

Beräkning enligt ISO 6336 

Maximalt tillåtet yttryck, ,HP ISOσ , beräknades enligt 

 ,
,

H lim NT L V R W X
HP ISO

H,min

Z Z Z Z Z Z
S

σ
σ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=  (3) 

Det beräknade yttrycket gavs av   

 , 0H ISO D H A V H HZ K K K K  (4) α βσ σ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

0där Hσ  beräknades enligt   

 0
1

1t
H H E

F uZ Z Z Z
d b uε βσ +  (5) = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅

”Zone factor”, HZ , gavs av 

 2cos sinH
t wt

Z 2 cos cosb wtβ α⋅ ⋅
α α

=
⋅

E

 (6) 

Z , av och ”elasticity factor”, 

0,175EZ E= ⋅  (7) 

Utväxlingen, u, mellan planethjul och ytterring gavs av 

 3

2z
zu  (8) =

För att avgöra faktorerna ”Single tooth contact factor”, BZ  och DZ , beräknades hjälpparametern 

1M  enligt 

 

( )
1

2 2
2 3

2 2
2 2 3 3

tan

2 21 1 1

wt

a a

b b

M
d d
d z d z

α

π πε

=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅

− − ⋅ − − − ⋅⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝

⎟⎟
⎠

 (9) 

 

Övriga faktorer visas i tabell 3. 
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Tabell 3. Faktorer för beräkning av yttryck enligt ISO 6336. 

Beskrivning  Beteckning Värde Enhet 
Utmattningsgräns för yttryck ,H limσ  1 600 MPa 
Lubricant factor LZ  1  
Roughness factor affecting surface durability RZ  1  
Velocity factor VZ  1  
Safety factor for pitting H,minS  1  
Life factor NTZ  1  
Work hardening factor WZ  1  
Contact ratio factor Zε  1  
Size factor XZ  1  
Helix angle factor Zβ  1  
Internal dynamic factor VK  1  
Hjälpparameter 1M  1,466  
Single tooth contact factor, pinion BZ  1M   
Single tooth contact factor, wheel DZ  1  
Tip diameter pinion 2ad  334 10−⋅  m 
Base diameter pinion 2bd  328,19 10−⋅  m 
Tip diameter wheel 3ad  3116 10−⋅  m 
Base diameter wheel 3bd  3112,76 10−⋅  m 

 

Beräkning enligt Hertz teori 

För att beräkna yttrycket som uppstår mellan två kuggar i ingrepp utnyttjades teorin om Hertzka 
kontakter. Beräkningarna utfördes baserat på principen för linjekontakter [8], då ingreppet antogs 
ske längs hela kuggbredden. Inledande beräkningar inkluderade ekvivalenta radien, 
elasticitetsmodulen samt kontaktbredden.  

Kuggarnas respektive krökningsradie i ingreppet beräknades enligt 

 sin( )dr α
2

= ⋅  (10)

  

där är respektive delningsdiameter och vinkeln d α  utgör ingreppsvinkeln, i detta fall 20°. 
Krökningsradierna motsvarar respektive radie i radiell led. Då kuggingreppet motsvarar en vals-
mot-valskontakt med en konvex och en konkav yta, se figur 23, räknas ytterringskuggens 
krökningsradie negativt.  

  

Figur 23. Illustrativ bild över vals-mot-valskontakt. 
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Radierna i axiell led, det vill säga i linje med kuggbredden, antogs gå mot oändligheten eftersom 
kuggarna antogs vara ej bomberade, det vill säga att kuggarna har en konstant bredd. Detta 
reducerade beräkningen för den ekvivalenta ingreppsradien enligt  

 1 2

1 2

1'
1 1

1' '
11 1 '

' ' 1 1

Radiell

Radiell Radiell
Radiell

Axiell
Radiell Axiell

Axiell Axiell

R

r r
R R

R
R R

r r

⎧ ⎫=⎪ ⎪⎛ ⎞⎪ ⎪+⎜ ⎟−⎪ ⎪⎝ ⎠= = ⇒⎨ ⎬
⎛ ⎞ ⎪ ⎪= = ∞+⎜ ⎟ ⎪ ⎪⎛ ⎞⎝ ⎠ +⎪ ⎪⎜ ⎟

⎝ ⎠⎩ ⎭

'R=  (11) 

Beräkningen av den ekvivalenta elasticitetsmodulen utfördes enligt 

 
2
1 2

1 2

1'
1 1
2 2

E

E E

2ν ν
=
⎛ ⎞− −

+⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

 (12) 

Därefter beräknades semikontaktbredden enligt  

 22
'k

k

F Rb
l Eπ

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

'  (13) 

Yttryckets medel- och maximalvärde kunde därefter bestämmas enligt 

 
2medel

k k

Fp
b l

=
⋅ ⋅

 (14) 

respektive 

 4
max medelp p

π
= ⋅  (15) 

Samtliga ingående parametrar, som inte redovisats i tidigare avsnitt, redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Faktorer för beräkning av yttryck enligt Hertz teori. 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Krökningsradie i radiell led i en planethjulskugg 1Radiellr  35,130 10−⋅  m 

Krökningsradie i radiell led i en ytterringskugg 2Radiellr  320,521 10−⋅  m 
Ekvivalent radie i radiell led 'RadiellR  36,840 10−⋅  m 
Ekvivalent radie i axiell led 'AxiellR  ∞  m 

Total ekvivalent radie 'R  36,840 10−⋅  m 
Elasticitetsmodul 1 2E E E= =  112,060 10⋅  Pa 

Tvärkontraktionstal 1 2ν ν ν= =  0,300   
Ekvivalent elasticitetsmodul 'E  112, 264 10⋅  Pa 

Kontaktlängd kl  320,000 10−⋅  m 
Semikontaktbredd kb  30,117 10−⋅  m 
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Skjuvspänning till följd av yttryck 
 

Yttrycket som uppstår i kontakten mellan kuggarna i ingrepp genererar skjuvspänningar under 
kontaktytan. Dessa uppgår, enligt [9], till ett maximalvärde, maxτ , enligt  

 max max0,30 pτ = ⋅  (16) 

på ett avstånd 0,78  under ytan, se figur 24.  kb

 

Figur 24. Skjuvspänningar under ytan till följd av yttryck. 

Den tillåtna skjuvspänningen, tillτ , fås med säkerhetsfaktor 1 enligt  

 0,6till Sτ σ⋅  (17) =

3.2.7 Spänningsanalys av kuggroten 
För referensplanetväxeln beräknades dragspänning i kuggroten med tre olika metoder. 
Beräkningar enligt ISO 6336 och klassisk balkteori jämfördes med resultat erhållna från FEM-
analys med ANSYS [10] för att verifiera att denna genomförts korrekt.  

Beräkning enligt ISO 6336 

Dragspänningarna, ,F ISOσ , i kuggroten beräknades med ISO 6336 enligt 

 , 610
t F s B DT A V F F

F ISO
n

F Y Y Y Y Y K K K K
b m

β ασ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

β  (18) 

där ingående parametrar och faktorer visas i figur 25 och tabell 5. Spänningskorrektionsfaktorn, 
sY , erhölls genom 

 ( )
1

2,31,21
1, 2 0,13 L

sY L q

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟+⎜
⎝= + ⋅ ⋅ s

⎟
⎠  (19) 
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där sq  och  gavs av  L

 
2

Fn
s

F

sq
ρ

=
⋅

 (20) 

respektive 

 Fn

Fe

sL
h

=  (21) 

 

Figur 25. Illustration av parametrar och faktorer för beräkning av dragspänning enligt ISO 6336. 

Tabell 5. Faktorer för beräkning av dragspänning enligt ISO 6336. 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Tangentiell kraft tF  3 333,333 N 

Spänningskorrektionsfaktor sY  3,277  
Tjockleksfaktor BY  1  

”Deep tooth factor” DTY  1  
”Application factor” AK  1  

Kuggtjocklek i 
beräkningssnitt

Fns  5,520 mm 

Kälradie Fρ  0,5 mm 

sq  5,520  
Beräkningslastens hävarm Feh  2,360 mm 

L 2,339  
”Tooth form factor” FY  0,930  
”Helix angle factor” Yβ  1  

”Dynamic factor” VK  1  
”Transverse load factor” FK α  1  

”Face load factor” FK β  1  
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Analytisk beräkning enligt balkteori 

Böjpåkänningen i ingreppskuggens rot analyserades även med överslagsberäkning enligt klassisk 
balkteori. En kugg i ytterringen förenklades till en fast inspänd balk enligt figur 26. 
 

 

Figur 26. Illustrativ bild för hur klassisk balkteori appliceras på referensplanetväxeln. 

 

Ren böjning antogs, och den till beloppet största normalspänningen, , [11] erhölls enligt  
max

σ

max max

M
z

I
σ = ⋅  (22)  

där böjmomentets belopp, M , gavs av beloppet av den tangentiella kraften, tF , och avståndet 
från balkinfästningen till kraftangreppspunkten, , enligt  angreppL

angreppL tM F= ⋅   (23) 

Yttröghetsmomentet med avseende på y-axeln gavs av  

 2
yI z dA= ∫  (24) 

Tvärsnittsarean beräknades enligt 

 2A z b= ⋅ ⋅  (25) 

vilket gav  

 2dA b dz= ⋅ ⋅  (26) 

Detta uttryck insatt i ekvationen för yttröghetsmomentet gav  

 22yI b z dz= ⋅ ⋅ ∫  (27) 
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Integralen beräknades mellan värdena för fria balkändens höjd, Lz , och inspända balkens höjd, 
, enligt 0z

  (
0

0 3
2

0
22 2

3 3
L

L

zz

y
z z

z )3 3
LI b z dz b b z z

⎡ ⎤
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ −∫ ⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (28) 

Det största avståndet, 
max

z , från balkens mitt till tvärsnittets yttersta punkt gavs av . 0z

Samtliga ingående parametrar, som inte redovisats i tidigare avsnitt, redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Faktorer för beräkning av dragspänning enligt klassisk balkteori. 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Avstånd till kraftangreppspunkten från kuggroten angreppL  32,952 10−⋅  m 

Böjmomentet M  9,841 Nm 

Balkens yttröghetsmoment med avseende på y-led yI  102,704 10−⋅  m4 
Höjden till tvärsnittets yttre från balkens mitt z - m 

Balktvärsnittets area A - m2 
Höjd över balkens mitt vid fria änden Lz  30,917 10−⋅  m 

Höjd över balkens mitt vid inspända änden 0z  32,761 10−⋅  m 
Maximal höjd i tvärsnittet 

max
z  3−2,761 10⋅  m 

3.2.8 Spänningsanalys med ANSYS 
Ett segment av CAD-modellen exporterades till FEM-programmet ANSYS, se figur 27, för att 
undersöka spänningar som uppstår vid belastning. FEM-modellen består av fem kuggar då 
kuggantalets betydelse för noggrannheten utreddes i det tidigare examensarbetet KRAFT [3] 
med resultatet att detta är ett bra antal för att erhålla ett korrekt resultat. Figur 27 visar även 
modellens Mesh bestående av 204 124 noder och 126 176 element.   

 

Figur 27. FEM-modell av referensplanetväxeln. 
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Randvillkor för modellen ansattes som Frictionless Support på snittytorna av segmentet, se figur 
28, och Fixed Support på utsidan, se figur 29.  

 

Figur 28. Frictionless Support på referensplanetväxelns snittytor.  

 

Figur 29.  Fixed Support på referensplanetväxelns utsida. 

Den beräknade kraften ansattes längs den från Kugg för Windows erhållna linjen på kuggflanken, 
se figur 30. Analys med Maximum Principal Stress på kuggrotens yta gav de sökta maximala 
dragspänningar som uppstår och via analys med Equivalent (von-Mises) Stress erhölls 
effektivspänning enligt von Mises.  
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Figur 30. Den beräknade kraftens angrepp för referensplanetväxeln i ANSYS-modellen. 

3.3 Koncept med lösa cylindriska kuggar 
Konceptet bygger på att cylindrar från rullager kan användas som kuggar i ytterringen, i likhet 
med de befintliga planetväxlar som presenteras i kapitel 2.6. Cylindrar från rullager finns att 
tillgå med goda toleranser och genom att utforma en ring som cylindrarna placeras i som ej 
kräver sätthärdning, vilket är fallet för konventionell tillverkning av ytterring, undviks 
formförändring och därmed kostsam efterbehandling. 

3.3.1 Geometri 
Ytterringen består av en ring med urtagningar för cylindrarna. Urtagningarna är utformade med 
avsikt att undvika glapp samt företrädesvis med en omslutning av respektive cylinder med 50 %, 
se figur 31. 
 

 

Figur 31. Illustration av cylinderkonceptets utformning. 

Cylinderringen ger cylindrarna stöd utåt i radiell riktning och för att även ge dem stöd i axiell 
riktning modellerades även en lösning med ett flänsförband med försänkningar, se figur 32, som 
låser cylindrarna både axiellt och radiellt.  
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Figur 32. CAD-modell av ringen för cylinderkonceptet med ena halvan av flänsförbandet och ett antal cylindrar 
förskjutna. 

3.3.2 Material 
Cylindrarna som används i rullager tillhandahålls i diametrar med 0,003 mm intervall, varför 
dessa är ett lämpligt val som underlättar tillverkningen av ytterringen avsevärt. Materialdata för 
en typisk stålsort, SS 2258 (100Cr6) [12], som används i dessa cylindrar visas i tabell 7.  

Tabell 7. Hållfasthetsegenskaper för SS 2258. 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Sträckgräns , S cylinderσ  880 MPa 

Hårdhet H 300 HB 
Tillåtet kontakttryck HPσ  Ej data MPa 
Tillåten böjspänning FPσ  Ej data MPa 

 

Ytterringen som cylindrarna sitter fast i valdes att utformas i seghärdat stål, SS 2225 M 
(25CrMo4) [13] med hållfasthetsegenskaper enligt tabell 8. 

Tabell 8. Hållfasthetsegenskaper för SS 2225 M. 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Sträckgräns , S cylinderringσ  700 MPa 

Hårdhet H 300 HB 
Tillåtet kontakttryck HPσ  Ej data MPa 
Tillåten böjspänning FPσ  Ej data MPa 

 

Stålet används för godstjocklekar upp till 40 mm, vilket är lämpligt för ytterringen vars tjocklek 
ej överstiger 20 mm.  
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3.3.3 Tillverkning 
Tillverkningen av planetväxelns ytterring förenklas då cylindrarna i form av rullagerrullar redan 
är en etablerad komponent och kan fås i dimensioner i mycket små intervall. 
Tillverkningsprocessen för infästningsringen består av kapning till lämplig bredd av färdiga rör 
och efterföljande borrning och brotschning för cylinderhålen. Därför ansattes ringens material till 
stål i ”M-utförande”, det vill säga stål med förbättrad skärbarhet [14]. Med ett kombinerat borr- 
och brotschverktyg kan processen effektiviseras och låga toleranser erhållas i ett steg [15]. 

3.3.4 Kraftsituation 
För referensplanetväxeln ansattes ingreppsvinkeln till 20° och den totala kraft som verkar på en 
kugg beräknades utifrån det ingående momentet inM . Lastfallet för cylinderkonceptet är okänt 
på grund av att de exakta geometrierna för planet- och solhjul är okända. Angreppsvinkeln och 
kraftens höjd över cylinderns centrum varierades för att erhålla olika tänkbara kraftsituationer. 
Angreppshöjden varierades i intervallet 0 2AhL≤ ≤ mm med steglängd 1 mm och 
angreppsvinkeln ansattes till 15 45α≤ ≤ ° med 15° steg, se figur 33.   

 

Figur 33. Illustration över hur kraften  anbringas på cylindern som funktion av angreppshöjden F AhL
.

och 
angreppsvinkeln α  

3.3.5 Yttryck 
Yttryck Hertz – Planethjul mot cylinder 

För att beräkna yttrycket som uppstår mellan cylindern och planethjulets kugg i ingrepp 
användes metoden för Hertzka linjekontakter motsvarande beräkning av yttryck med Hertz för 
referensplanetväxeln. Ingående parametrar redovisas i Tabell 9.  
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Tabell 9. Faktorer för beräkning av yttryck för lösa cylindrar, ytterring mot planethjul. 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Krökningsradie i radiell led i cylinder, antagen 1Radiellr  33,500 10−⋅  m 

Krökningsradie i radiell led i planethjul, antagen 2Radiellr  35,000 10−⋅  m 
Ekvivalent radie i radiell led 'RadiellR  311,667 10−⋅  m 

Ekvivalent radie axiell led 'AxiellR  ∞  m 
Total ekvivalent radie 'R  311,667 10−⋅  m 

Elasticitetsmodul 1 2E E E= =  112,060 10⋅  Pa 
Tvärkontraktionstal 1 2ν ν ν= =  0,300   

Ekvivalent elasticitetsmodul 'E  112, 264 10⋅  Pa 
Kontaktlängd kl  320,000 10−⋅  m 

Semikontaktbredd kb  - m 
 
Yttryck Hertz - Cylinder mot cylinderring 

För att beräkna yttrycket som uppstår mellan cylindern i ingrepp och dess infästning användes 
metoden med Hertzka linjekontakter motsvarande beräkning av yttryck med Hertz för 
referensplanetväxeln. Ingående parametrar redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10. Faktorer för beräkning av yttryck för lösa cylindrar, cylinder mot cylinderhjul. 

Beskrivning Beteckning Värde Enhet 
Krökningsradie i radiell led i cylinder 1Radiellr  33,500 10−⋅  m 

Krökningsradie i radiell led i cylinderring 2Radiell
3−r  3,510 10⋅  m 

Ekvivalent radie i radiell led 'RadiellR  1,229  m 
Ekvivalent radie axiell led 'AxiellR  ∞  m 

Total ekvivalent radie 'R  1,229  m 
Elasticitetsmodul 1 2E E E= =  112,060 10⋅  Pa 

Tvärkontraktionstal 1 2ν ν ν= =  0,300   
Ekvivalent elasticitetsmodul 'E  112, 264 10⋅  Pa 

Kontaktlängd kl  3−20,000 10⋅  m 
Semikontaktbredd kb  - m 

 
Skjuvspänning till följd av yttryck 

Yttrycket som uppstår i kontakten mellan planethjul och cylinder samt cylinder och cylinderring 
genererar även skjuvspänningar under kontaktytan. Dessa beräknades motsvarande beräkning av 
skjuvspänning till följd av yttryck för referensplanetväxeln. 
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3.3.6 Spänningsanalys med ANSYS 
Ytterringen modellerades helt med ANSYS, till skillnad från övriga koncept som baserades på 
CAD, för att kunna variera angreppshöjd och -vinkel med ANSYS inbyggda stöd för 
parameterkontroll. Ett segment av cylinderringen med urtagningar för fem cylindrar, se figur 34, 
användes för att undersöka de spänningar som uppkommer. Figur 34 visar även modellens Mesh 
bestående av 320 479 noder och 209 960 element.  Emellertid modellerades endast den cylinder 
som tar upp kraft, dels för att inte överskrida begränsningar i ANSYS i fråga om antal noder och 
element, dels för att minska beräkningsmängden för ANSYS och dels för att utsätta ytterringen 
för en större påfrestning då övriga cylindrar antogs kunna göra ytterringen styvare. 

 

Figur 34. Cylinderkoncept skapad med ANSYS med endast kraftupptagande cylinder modellerad. 

Kontakten mellan cylinder och ytterring ansattes i ANSYS som en friktionskontakt med 
friktionskoefficienten för stål mot stål, μ = 0.8 [8]. Som randvillkor ansattes Frictionless Support 
på snittytorna av modellen, se figur 35, och Fixed Support på utsidan av ytterringen och 
cylinderns båda basytor, se figur 36. 

 

Figur 35. Frictionless Support på ytterringens snittytor. 
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Figur 36. Fixed Support på ytterringens utsida och på cylinderns basytor. 

Den beräknade kraften, unik för varje situation vid given angreppshöjd och -vinkel, ansattes och 
genom analys av Maximum Principal Stress erhölls maximala drag- och tryckspänningar och 
analys av Equivalent (von-Mises) Stress erhölls effektivspänning enligt von Mises.  

3.4 Koncept med lösa evolventkuggar 
Konceptet bygger på att använda lösa kuggar men behålla formen av en traditionell ytterring 
med evolventprofil. Fördelen ligger i att utnyttja den bevisat fungerande geometri som profilen 
medför.  

3.4.1 Geometri 
Konceptet innebär i princip att en konventionell ytterring snittas upp i lika många delar som 
antalet kuggar. Varje lös evolventkugg, se figur 37, erhåller dels evolventprofilen och dels en 
geometri som medför att de kan ordnas till formen av en konventionell ytterring. De lösa 
evolventkuggarna kan låsas i axiell led med ett flänsförband som även ger stöd i axiell led, se 
figur 38. 
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Figur 37. CAD-modell av lös evolventkugg. 

 

Figur 38. CAD-modell av ena halvan av flänsförbandet och ett antal lösa evolventkuggar förskjutna. 

Genom att omkonstruktion av solhjul och planethjul ej krävs, sparas resurser. Fördelar med 
evolventprofilen bibehålls och konceptet blir okänsligt för förändring av axelavstånd.  

Konceptet i sin helhet visas som CAD-modell i figur 39 och med de ingående komponenterna i 
figur 40.  
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Figur 39. CAD-modell av konceptet med lösa evolventkugg. 

 

 

Figur 40. De ingående komponenterna i CAD-modellen av konceptet med lösa evolventkugg. 
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3.4.2 Material 
Materialet för de lösa evolventkuggarna ansattes till samma material som för 
referensplanetväxeln, sätthärdat stål, SS 2511-03, för att efterlikna befintliga traditionella 
planetväxlar.  

3.4.3 Tillverkning 
Tillverkning av de lösa evolventkuggarna kan utföras antingen genom att man utnyttjar 
konventionell tillverkning eller bearbetning av ett arbetsstycke. 
 
Utgångspunkt i konventionell tillverkning 

Genom att dragbrotscha ytterringen till önskad form, skära ut lösa evolventkugg och därefter 
härda dem separat finns det en möjlighet i att man undviker de stora problem man har vid 
konventionell tillverkning av ytterringar som slår sig efter sätthärdning. De lösa evolventkuggen 
får en inte lika känslig geometri som en stor, tunn ring ty de är mer kompakta till sin form.  
 
Bearbetning av ett rätblock 

Ett rätblock med, för aktuell kuggstorlek, lämplig geometri bearbetas, se figur 41, med en fräs 
där önskad evolventprofil erhålls. 

 

Figur 41. Principiell tillverkning av lösa evolventkugg. 

 

Därefter kan arbetsstycket skäras till lämpliga kuggbredder och de lösa evolventkuggarna kan 
härdas var för sig.  
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3.4.4 Yttryck 
Med samma geometri och samma material som för referensplanetväxeln följer antagandet att 
yttryck och medföljande skjuvspänning beräknas på samma sätt som för referensplanetväxeln vid 
samma villkor.  

3.4.5 Spänningsanalys med ANSYS 
Ett segment av CAD-modellen, bestående av fem kuggar, exporterades till ANSYS för analys av 
olika påkänningar, se figur 42. Figur 42 visar även modellens Mesh bestående av 205 615 noder 
och 123 571 element.   

 

Figur 42. Fem lösa evolventkuggar modellerade i CAD och exporterade till ANSYS. 

Kontakten mellan de lösa kuggarna ansattes i ANSYS som en friktionskontakt med 
friktionskoefficienten μ = 0.8 [8]. Som randvillkor ansattes Frictionless Support på snittytorna 
av modellen, se figur 43, och Fixed Support på utsidan samt på en del av evolventkuggarnas 
sidor, se figur 44. 

 

Figur 43.  Frictionless Support på snittytorna. 
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Figur 44. Fixed Support på utsidan samt på en del av evolventkuggarnas sidor. 

 

Kraften ansattes på samma sätt som för referensytterringen och böjpåkänningen utvärderades 
med Maximum Principal Stress för att erhålla maximala drag- och tryckspänningar. Utvärdering 
av Equivalent (von-Mises) Stress gav effektivspänningen enligt von Mises. 
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4  RESULTAT  
I resultatavsnittet samlas de resultat, som uppnåtts med de metoder som beskrivits i 
metodavsnittet, samt analyseras och jämförs med den existerande kunskap och teori som 
presenterades i referensramavsnittet. 

4.1 Referensplanetväxel 

4.1.1 Tangentiell och total kraft på en kugg 
Resultat för tangentiell kraft, , och total kraft, , på en kugg redovisas i tabell 11. tF F

Tabell 11. Resultat för tangentiell och total kraft på en kugg. 

Parameter Ekvation Värde Enhet 
 (1) 3 333,333 N tF
 (2) 3 547,259 N F

4.1.2 Yttryck på kuggflanken 
Resultat för maximalt tillåtet yttryck, H ,P ISOσ , och det beräknade yttrycket, H ISO,σ , enligt ISO 
6336 redovisas tillsammans med maximalt beräknat yttryck, maxp , enligt Hertz, maximal 
skjuvspänning under ytan till följd av yttryck, maxτ , och tillåten skjuvspänning, tillτ , i tabell 12.  

Tabell 12. Resultat för yttryck på kuggflanken. 

Parameter Ekvation Värde Enhet 
 (3) 1 600,000 MPa Hσ ,P ISO

 (4) 966,815 MPa Hσ ISO,

 (15) 759,108 MPa maxp
 (16) 289,958  MPa maxτ

tillτ  (17) 660,000 MPa 

4.1.3 Spänningsanalys av kuggroten 
Resultat för dragspänning i kuggroten enligt ISO 6336, ,F ISOσ , och balkteori, 

max
σ , redovisas i 

tabell 13.  

Tabell 13. Resultat för dragspänningar i kuggroten. 

Parameter Ekvation Värde Enhet 
,F ISOσ  (18) 253,865 MPa 

max
σ  (22) 100,479 MPa 
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4.1.4 Spänningsanalys med ANSYS 
Resultat från simulering med ANSYS med avseende på dragspänning, Maximum Principal Stress 
enligt figur 45, och effektivspänning, Equivalent (von-Mises) Stress enligt figur 46, redovisas i 
tabell 14.  

 

Figur 45. Drag- och tryckspänningar enligt ANSYS. 

 

Figur 46. Effektivspänning enligt von Mises från ANSYS-simulering. 
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Tabell 14. Resultat för drag- och effektivspänning enligt ANSYS. 

Parameter Värde Enhet 
Maximum Principal Stress 229,070 MPa 
Equivalent (von-Mises) Stress 207,350 MPa 

4.1.5 Analys av resultaten 
Resulterande värde för yttrycket på kuggflanken enligt Hertz, maxp , skiljer sig gentemot 
resultatet från ISO 6336, H ISO,σ , enligt  

 
,

759,108 0,785
966,815

max

H ISO

p
σ

= =

,

 (29) 

vilket ger att yttrycket enligt Hertz ger ett värde som är 21,5% lägre än enligt ISO 6336. 

Det beräknade yttrycket enligt Hertz och enligt ISO 6336 jämförs med maximalt tillåtet yttryck, 
HP ISOσ , och redovisas som säkerhetsfaktorer för yttryck i tabell 15.  

Tabell 15. Säkerhetsfaktorer för yttryck. 

Parameter Värde 
 1,655 H ,ISOS
 2,108 H , HertzS

Den erhållna skjuvspänningen till följd av yttryck, maxτ , jämförs med den tillåtna 
skjuvspänningen, tillτ , enligt  

 
max

660,000 2,276
289,958

tillτ
τ

= =  (30) 

De erhållna värdena för dragspänning i kuggroten enligt balkteori, 
max

σ , och enligt ANSYS, 
Maximum Principal Stress, jämförs gentemot ISO 6336, ,F ISO , och redovisas i tabell 16. σ

Tabell 16. Resultat för dragspänning jämfört med ISO 6336. 

Parameter Värde 

max
σ  0,396 

Maximum Principal Stress 0,902 

 

Effektivspänningen erhållen med ANSYS, ( ) ReferensplanetväxelEquivalent  von Mises  Stress− , 
jämförs med sträckgränsen, Sσ , för referensplanetväxeln för att undersöka risken för plasticering 
enligt  

 
( )

1 1 00,000 5,305
207,350

S

ReferensplanetväxelEquivalent  von Mises  Stress
σ

= =
−

 (31) 
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4.2 Lösa cylindriska kuggar 

4.2.1 Yttryck 
Genom variation av kraftens angreppshöjd och -vinkel erhölls yttryck enligt Hertz teori, maxp , 
enligt tabell 17 för kontakt mellan planethjul och cylinder och enligt tabell 18 för kontakt mellan 
cylinder och cylinderring. 

Tabell 17. Resultat för yttryck för kontakt mellan planethjul och cylinder. 

Angreppshöjd Angreppsvinkel Yttryck Enhet 
0 mm 15° 755,586 MPa 
0 mm 30° 797,977 MPa 
0 mm 45° 883,106 MPa 
1 mm 15° 742,444 MPa 
1 mm 30° 784,098 MPa 
1 mm 45° 867,747 MPa 
2 mm 15° 729,965 MPa 
2 mm 30° 770,919 MPa 
2 mm 45° 853,162 MPa 

Tabell 18. Resultat för yttryck för kontakt mellan cylinder och cylinderring. 

Angreppshöjd Angreppsvinkel Yttryck Enhet 
0 mm 15° 73,632 MPa 
0 mm 30° 77,764 MPa 
0 mm 45° 86,060 MPa 
1 mm 15° 72,352 MPa 
1 mm 30° 76,411 MPa 
1 mm 45° 84,563 MPa 
2 mm 15° 71,136 MPa 
2 mm 30° 75,127 MPa 
2 mm 45° 83,141 MPa 

De största yttrycken, maxp , för de båda fallen och den maximala skjuvspänningen, maxτ , som 
uppstår till följd av yttrycket redovisas i tabell 19 för kontakt mellan planethjul och cylinder och 
i tabell 20 för kontakt mellan cylinder och cylinderring.  

Tabell 19. Maximalt yttryck och maximal skjuvspänning för kontakt mellan planethjul mot cylinder. 

Parameter Angreppshöjd Angreppsvinkel Värde Enhet 
 0 mm 45° 883,106 MPa , max cylinderp
 0 mm 45° 264,932 MPa max, cylinderτ

 0 mm 45° 528,000 MPa , till cylinderτ
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Tabell 20. Maximalt yttryck och maximal skjuvspänning för kontakt mellan cylinder mot cylinderring. 

Parameter Angreppshöjd Angreppsvinkel Värde Enhet 
,  max cylinderringp  0 mm 45° 86,060 MPa 

max, cylinderringτ  0 mm 45° 25,818 MPa 

, till cylinderringτ  0 mm 45° 420,000 MPa 

4.2.2 Spänningsanalys med ANSYS 
Resultatet från simulering, med variation av kraftens angreppshöjd och -vinkel, med ANSYS 
avseende dragspänning, Maximum Principal Stress enligt figur 47, redovisas i tabell 21 och 
effektivspänning, Equivalent (von-Mises) Stress enligt figur 48, redovisas i tabell 22. Övriga fall 
redovisas i bilaga A. 

 

0 AhL = mm och angreppsvinkel Figur 47. Drag- och tryckspänningar enligt ANSYS, för fallet med angreppshöjd 

15α = °.  
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Figur 48. Effektivspänning enligt ANSYS, för fallet med angreppshöjd 0 AhL = mm och angreppsvinkel 15α = °.  

Tabell 21. Resultat för drag- och tryckspänningar i ytterringen enligt ANSYS. 

Angreppshöjd Angreppsvinkel Dragspänning Tryckspänning Enhet 
0 mm 15° 37,776  19,068 MPa 
0 mm 30° 44,911   30,967 MPa 
0 mm 45° 49,532  58,211 MPa 
1 mm 15° 37,798  21,830 MPa 
1 mm 30° 46,576  33,541 MPa 
1 mm 45° 50,896  45,632 MPa 
2 mm 15° 39,492  36,909 MPa 
2 mm 30° 33,946  69,933 MPa 
2 mm 45° 32,912  74,669 MPa 

Tabell 22. Resultat av ANSYS-simulering för effektivspänning. 

Angreppshöjd Angreppsvinkel Värde Enhet 
0 mm 15° 80,825 MPa 
0 mm 30° 123,450 MPa 
0 mm 45° 239,260 MPa 
1 mm 15° 89,381 MPa 
1 mm 30° 135,630 MPa 
1 mm 45° 192,630 MPa 
2 mm 15° 154,960 MPa 
2 mm 30° 241,530 MPa 
2 mm 45° 294,440 MPa 

 

Maximal dragspänning och maximal effektivspänning redovisas i tabell 23. 

 54 



Tabell 23. Maximal dragspänning och maximal effektivspänning för kontakt mellan cylinder mot cylinderring. 

Parameter Angreppshöjd Angreppsvinkel Värde Enhet 
Maximum Principal Stress 1 mm 45° 50,896 MPa 
Equivalent (von-Mises) Stress 2 mm 45° 294,440 MPa 

4.2.3 Analys av resultaten 
Den erhållna skjuvspänningen till följd av yttryck, max, cylinderτ , jämförs med den tillåtna 
skjuvspänningen, , till cylinderτ , för kontakten mellan planethjul och cylinder enligt  

 , 528,000 1till cylinderτ

max, 264,932cylinder
,993

τ
=

nderring

=  (32) 

Den erhållna skjuvspänningen till följd av yttryck, max, cyliτ , jämförs med den tillåtna 
skjuvspänningen, , till cylinderringτ , för kontakten mellan cylinder och cylinderring enligt  

 , 

max, 

420,000
25,818

till cylinderring

cylinderring

τ
16, 268

τ
=

, S cylinderring

=  (33) 

 

Effektivspänningen erhållen med ANSYS, Equivalent (von-Mises) Stress, jämförs med 
sträckgränsen, σ , för cylinderringen för att undersöka risken för plasticering enligt  

 
( )

, 700,000 2,377
294,440

S cylinderring

nt  von Mises  Stress
σ

= =
−

 (34) 
Equivale

4.3 Lösa evolventkuggar 

4.3.1 Yttryck på kuggflanken 
Antagandet om geometri- och materialförhållandet mellan det aktuella konceptet och 
referensytterringen resulterade i samma beräkningsgång med samma materialparametrar och 
därmed samma värden för maximalt yttryck.   

4.3.2 Spänningsanalys med ANSYS 
Resultatet från simulering med ANSYS med avseende på dragspänning, Maximum Principal 
Stress enligt figur 49, och effektivspänning, Equivalent (von-Mises) Stress enligt figur 50, 
redovisas i tabell 24.  
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Figur 49. Drag- och tryckspänningar enligt ANSYS. 

 

Figur 50 . Effektivspänning enligt ANSYS. 

Tabell 24. Resultat för drag- och effektivspänning enligt ANSYS. 

Parameter Värde Enhet 
Maximum Principal Stress 243,950 MPa 
Equivalent (von-Mises) Stress 238,420 MPa 
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4.3.3 Analys av resultaten 
Maximal dragspänning i kuggroten erhållen i ANSYS, L  ösa evolventkuggMaximum Principal  Stress

ReferensplanetväxelMaximum Principal  Stress

, 
för lösa evolventkuggar jämförs med maximal dragspänning i kuggroten erhållen i ANSYS,  

, för referensplanetväxeln enligt  

 

  243,950 1,065
229,070

Lösa evolventkugg

Referensplanetväxel

 Stress
Maximum Principal  Stress

= =
Maximum Principal

 (35) 

 

( )Effektivspänningen i kuggroten erhållen i ANSYS, L  ösa evolventkugg Stress

( ) ReferensplanetväxelEquivalent  von Mises  Stress−

( )

Equivalent  von Mises− ,  
för lösa evolventkuggar jämförs med effektivspänningen i kuggroten erhållen i ANSYS, 

, för referensplanetväxeln enligt  

 

( )  238,420 1,150a evolventkugg

207,350
Lös

ReferensplanetväxelEquivalent  von Mises  Stress
= =

−

Equivalent  von Mises  Stress−
 (36)  

 

 

 

 57 



 58 



5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 
Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på de frågor som 
formuleras i kapitel 1. 

5.1 Diskussion 
Tolkning av resultat 

I ett teoretiskt arbete bör resultaten utredas och diskuteras i fråga huruvida de är troliga eller inte. 
Dragspänningarna i kuggroten för referensplanetväxeln beräknades bland annat enligt ISO 6336 
och analyserades med ANSYS. Emellertid avviker värdet som erhölls med ANSYS genom att vara 
cirka 10 % lägre än det som erhölls med ISO 6336. Detta kan bero på antaganden gjorda vid 
beräkning med ISO 6336 eller hur ANSYS löser problem.  

I beräkningar av yttryck med andra metoder än den som återfinns i ISO 6336 kräver vissa 
situationer att antaganden görs för exempelvis radier för kuggar i ingrepp vilket kan leda till en 
osäkerhet för metoden då dessa kan behöva approximeras. Ett problem som har isolerats är att 
säkerställa ett materials olika parametrar. Detta då olika källor kan uppge olika värden, för 
exempelvis sträckgräns, eller värden i intervall. De största svårigheterna som har uppdagats, och 
ej lösts, har varit att finna vilka gränser materialen har för maximalt tillåtet yttryck och hur stora 
böjspänningar ett material tål. Detta ledde till att vissa avgörande data saknas för de två 
koncepten med lösa kuggar vilket är en stor nackdel. Emellertid kan man göra antaganden för att 
avgöra rimligheten i resultaten.  

För konceptet med lösa cylindriska kuggar erhålls ett maximalt yttryck, , som uppgår 
till 883 MPa vilket kan ställas i relation till maximalt tillåtet yttryck, 

, max cylinderp

,HP ISOσ , för 
referensplanetväxeln som uppgår till 1 600 MPa. Detta ger att yttrycket som verkar på 
cylindrarna ej bör vara kritiskt. I konceptet med de lösa cylindriska kuggarna är det mer 
intressant vad som sker i kontakten mellan cylinder och cylinderring. Maximalt yttryck i 
cylinderringen,  , uppgår till 86 MPa vid det värsta belastningsfallet vilket i 
sammanhanget anses lågt. Detta är positivt ty syftet med cylinderringen är att den ej behöver 
härdas. Maximal dragspänning i cylinderringen uppgår till 51 MPa vilket anses lågt med 
avseende på risk för problem med böjspänning. Den största effektivspänningen uppgår till 294 
MPa vilket jämfördes med sträckgränsen för materialet, 

, max cylinderringp

, S cylinderringσ , vilken uppgår till 700 MPa. 

För konceptet med lösa evolventkuggar antogs att yttryck kunde beräknas enligt ISO 6336 vilket 
ej utreddes närmare. Den maximala dragspänningen i kuggroten erhållen med ANSYS för de lösa 
evolventkuggarna jämfördes mot den maximala dragspänningen erhållen med ANSYS för 
referensplanetväxeln. Dragspänningarna blev 6 % högre för de lösa evolventkuggarna vilket kan 
bero på de uppställda randvillkoren för modellen i ANSYS. Jämförelse av effektivspänning 
mellan de lösa evolventkuggarna och referensplanetväxeln visar att de lösa evolventkuggarna 
erhåller en 15 % högre effektivspänning. Denna avvikelse kan också bero på de uppställda 
randvillkoren.  

För referensplanetväxeln och för de båda koncepten med lösa kuggar låg de beräknade 
skjuvspänningarna till följd av yttryck under de beräknade maximalt tillåtna skjuvspänningarna. 
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Tolkning av frågeställning 

En planetväxel med excentriskt placerat hjul, se avsnitt 2.6, skiljer sig från den modellerade 
trehjuliga planetväxeln i funktion. Detta faktum negligerades inledningsvis då det antogs vara 
möjligt att uppnå samma resultat med en trehjulig planetväxel som med robotväxeln. I 
robotväxeln används RV-hjul vars kuggar endast behöver anpassas efter en ytterring med lösa 
kuggar vilket går att utföra relativt enkelt med villkor för korrekt kuggsamarbete. Antagandet att 
en trehjulig planetväxel kan fungera på samma sätt som den givna planetväxeln visade sig senare 
under projektets gång vara något som kräver mer undersökning och tidskrävande arbete, då den 
trehjuliga växelns sol- och planethjul måste anpassas med stor noggrannhet för att cykloidformen 
ska vara ett fungerande alternativ. På grund av tidsbrist kunde därför den exakta formen på 
hjulen ej bestämmas. 
 

Geometri och lastfall 

Den modellerade planetväxeln som agerade referens för analyserna av koncepten antogs ha en 
viss geometri och i beräkningarna simulerades endast ett lastfall. För att få ett korrekt resultat 
och analysera huruvida lösa kuggar kan användas i ett flertal applikationer måste lastfall och 
geometri i analyserna varieras, samt mer extrema krafter och moment som i start- och 
stoppsituationer undersökas. Resultaten av examensarbetet kan därför endast ses som en 
inledande undersökning av möjligheterna som kräver vidare arbete för att få relevans i realiteten.  

 

Kugg för Windows 

I examensarbetets tidiga fas då data för referensplanetväxeln framtogs användes den svenska 
standarden SMS 1871 eftersom denna standard är grunden för programmet Kugg för Windows, 
det program som användes för att ta fram planetväxelns geometri. Det sågs som en fördel att 
kunna jämföra uträknade värden med värden erhållna ur Kugg för Windows, men vid närmare 
jämförelse med ISO 6336 togs beslutet att ej använda SMS 1871, då den saknar 
spänningskorrektionsfaktorn som i aktuella beräkningar har stor betydelse. ISO 6336 
överensstämmer bättre med värden framtagna med ANSYS och den är enligt flera källor mer 
tillförlitlig än SMS 1871. Kugg för Windows ansågs dock vara en bra källa för att skapa en 
grundgeometri för referensplanetväxeln. 

 

Antaganden i ISO 6336 

I ISO 6336 används en mängd faktorer för beräkningar av yttryck och böjpåkänning. Många av 
dessa faktorer har i examensarbetet satts till 1 då det enligt standarden kan antas i de flesta fall 
och referensplanetväxeln antas vara ”ideal” i många avseenden. Exempel på detta är att den antas 
vara helt rak över kuggbredden, det vill säga ej bomberad och att den har helt jämn gång. Frågan 
som uppkommer är om alla dessa antaganden om idealism leder till större fel i de slutliga 
resultaten. Det skulle kunna leda till att kuggen inte tål lika höga påfrestningar som 
beräkningarna visar. Denna osäkerhet skulle givetvis kompenseras med en säkerhetsfaktor vid 
dimensionering, men diskussionen om antagandena anses vara viktig då faktorerna kan spela stor 
roll för resultatet.  
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Modell för FEM-analys 

Antalet kuggar på de i ANSYS använda modellerna med fem kuggar valdes med ledning av det 
tidigare gjorda examensarbetet KRAFT [3] som konstaterar att detta antal fungerar bra för 
ändamålet att utreda spänningsförhållanden. Om ett större antal kuggar i ytterringen 
modellerades skulle resultaten troligtvis bli något mer överensstämmande med ett verkligt fall, 
men en större och mer komplex modell skulle medföra längre lösningstider i ANSYS, troligen 
utan att göra stor relativ skillnad på resultatet.  

 

ANSYS 

När koncepten analyserades med ANSYS ansattes ett antal randvillkor på modellerna. I 
snittytorna ansattes Frictionless Support medan för ytor som antogs vara fast inspända användes 
Fixed Support. I vissa av fallen vore det önskvärt att kunna styra randvillkoren mer exakt; 
exempelvis hur ett flänsförband påverkar ytterringar och lösa kuggar, något som bortsågs från 
vid simulering. Även i fallet med lösa cylindrar som kuggar är de uppsatta randvillkoren värda 
att utreda; genom att ansätta cylindrarnas basytor med Fixed Support låses dessa i axiell riktning 
vilket medför att de inte kan dra ihop sig när de belastas radiellt. Detta kan snedvrida 
slutresultatet.  

Den aktuella programlicensen för ANSYS innehåller begränsningar i antal noder och element som 
får användas. Vid en simulering i ANSYS utför programmet en så kallad Meshning av FEM-
modellen vilket betyder att geometrin delas in i ett komplext rutnät av element som i sin tur 
består av ett antal noder. Genom en finare Meshning erhålls fler beräkningspunkter för ANSYS 
vilket leder till en bättre analys av modellen. Detta leder dock till en mer avancerad matematisk 
modell som programmet måste lösa för att generera ett resultat. I vissa fall kan den matematiska 
modellen bli av sådan karaktär att den ej går att lösa. Även kontakttypen mellan två olika 
komponenter i en modell, till exempel cylindrar mot cylinderring, påverkar lösbarheten för 
ANSYS. Genom att använda en friktionskontakt krävs en mer komplex lösningsmetod jämfört 
med om kontakttypen hade varit av typen Bonded (innebär att komponenterna kan uppta drag-, 
tryck- och skjuvspänningar ty de är stelt förenade) eller No Separation (glidning tillåts i 
kontakten mellan komponenterna). 

 

Lösa evolventkugg 

Konceptet med lösa kuggar med evolventprofil kan diskuteras ur flera synvinklar, då det vid 
första anblick verkar vara den mest uppenbara och enkla lösningen men ej redan är en erkänt 
fungerande lösning. Efter lite undersökning uppstår dock frågor som är svåra att ha en intuitiv 
känsla för, som om ytterringen bestående av lösa kuggar kommer agera på samma sätt som en 
konventionell ytterring eller om andra omständigheter råder. Ur detta följer att den använda 
standarden för traditionella kugghjul eventuellt inte kan användas. I examensarbetet antogs dock 
standarden vara tillämpbar, något som således kräver mer utredande för att resultaten ska kunna 
anses vara giltiga. Tillverkningstekniska svårigheter bör också diskuteras, då de lösa kuggarna 
måste ha en ytterradie och exakta vinklar, samtidigt som de kräver härdning och därigenom blir 
formförändrade. Mest sannolikt krävs efterbearbetning i form av slipning vilket är ett av 
momenten som förorsakar det ursprungliga problemet. Även flänsförbandets utformning och 
därmed kuggarnas infästning genererar tillverkningstekniska frågor om huruvida det är möjligt 
att få tillräckligt bra toleransnivåer i kontakten mellan flänsförband och kugg för att konceptet 
ska fungera. En tänkbar lösning är att kuggarna måste fästas med ett geometriskt betingat 
mekaniskt förband.   

 

 61 



Materialdata 

Simuleringen av samtliga modeller i ANSYS baserades på materialdata, geometri och lastfall. För 
att kunna genomföra korrekta analyser krävdes lämpliga data för samtliga utformningar. Dock 
var inhämtningen av exempelvis materialdata svår då det inte hittades entydiga fakta för de olika 
materialen. Egenskaper som varierar med framställningsteknik, som exempelvis hårdheten, 
ansattes till godtyckliga värden inom givna intervall.  

 

Kostnadseffektivitet 

Då specifik information om utgifter för exempelvis tillverkning och material är svåråtkomliga 
med ”vanliga” informationssökningsmetoder uteblev en konkret undersökning av konceptens 
respektive framställningskostnader. Detta grundades även i att koncepten alltjämt befinner sig på 
ett teoretiskt stadium där exakta tillverkningsmetoder ej är specificerade. För konceptet med lösa 
evolventkuggar resonerades det kring huruvida vissa tillverkningssteg bortfaller och andra 
tillkommer och därmed hur detta skulle påverka totalkostnaden för realiseringen av ytterringen. 
Under framtagningen av konceptet med lösa cylinderkuggar diskuterades det kring hur 
planetväxelns övriga ingående element, det vill säga planet- och solhjul, skulle anpassas till 
ytterringens utformning. Detta medför eventuellt extra kostnader för framställningen av dessa, 
medan konceptets lönsamhet i förlängningen kan vara en betydelsefull faktor att räkna med. 

5.2 Slutsatser 
• Spänningar och yttryck som uppstår i de simulerade lastfallen för de modellerade 

koncepten underskrider de maximalt tillåtna med gjorda antaganden. 

• För att göra en korrekt analys av möjligheten att använda cylinderkuggar i ett flertal olika 
applikationer krävs vidare arbete med fler simuleringar och variation av lastfall och 
dimensioner. 

• Utformningen av övriga ingående element i planetväxeln med lösa cylinderkuggar kräver 
noggrann utredning.  

• Examensarbetets syfte har uppfyllts i fråga om att identifiera problem vid tillverkning av 
innerkuggade ytterringar till planetväxlar och partiellt i fråga om att utarbeta lösningar till 
dessa problem genom omkonstruktion. Den senare delen av syftet anses endast ha löst 
partiellt då information för vissa nyckeldata, såsom materialegenskaper, varit svåra att 
inhämta och att utveckling av kuggbaserade transmissioner kräver stort teoretiskt och 
praktiskt kunnande. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mer detaljerade lösningar och framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer och framtida arbete 

6.1.1 Ekonomisk analys och effektivitetsundersökning 
För att konkret kunna fastställa om en effektivisering av tillverkningen av planetväxlars 
ytterringar har åstadkommits skulle ett antal nyckeltal behöva etableras och aktivt jämföras 
koncepten emellan. Nyckeltal av intresse skulle kunna innefatta total- och delkostnader, 
verkningsgrad, vikt och volym. För att kunna undersöka dessa krävs mycket mer kunskap inom 
området samt företagskontakt, och därtill mer avancerade hjälpmedel. Att tillverka en prototyp 
av de olika koncepten för att undersöka prestanda och verkningsgrad skulle också vara av 
intresse.   

6.1.2 Företagsanknytning, undersökning av olika lastfall och 
geometrier 
Analysen av de olika utformningarna har baserats på antagna parametrar och dimensioner. För 
att kunna skapa en relevant undersökning för företag och övriga intressenter, är ett vidarearbete 
med faktiska data värdefullt. Kontakt med företag inom flera branscher ger då en bredare 
undersökning med olika lastfall, vilket är av betydelse då arbetet avgränsades till enbart ett 
lastfall och en grundgeometri av ytterringen.  

6.1.3 Utveckling av specifika koncept 
Koncept baserat på lösa cylindriska kuggar 

Robotväxeln, som använder sig av cylindriska kuggar, är inte uppbyggd enligt en konventionell 
planetväxel utan har ett eller flera RV-hjul som verkar mot cylindrarna. Detta medför också en 
väldigt hög utväxling vilket ofta är önskvärt. Om önskan är att kunna använda cylindrar som lösa 
kuggar men ändå bibehålla en konventionell planetväxels uppbyggnad med ett solhjul och ett 
antal planethjul kommer geometrin på dessa att bli väldigt komplex. Problematiken ligger i att 
när man tillverkar kugghjul med cykloidform görs dessa i par och de är väldigt känsliga för 
variation av axelavstånd. Att finna geometrier för sol- och planethjul som passar till en ytterring 
med cylindriska kuggar som går att parametrisera med garanti att det kommer att fungera är 
något som behöver utredas. Flänsförbandet som låser cylindrarna mot cylinderringen bör utredas 
vidare för att finna en optimal lösning. Flänsförbandens utförande påverkar konstruktionernas 
egenskaper i form av hållfasthet, vikt och volym, och är därmed en avgörande del av hela 
planetväxeln.  

 

Koncept baserat på lösa evolventkugg 

Flänsförbandet som håller de lösa evolventkuggen på plats utformades endast grundläggande och 
bör utredas vidare för att undersöka om lösningen är möjlig eller om en omkonstruktion krävs. 
För att det aktuella konceptet skall fungera krävs fina toleranser, både för de lösa 
evolventkuggarna och flänsförbandet, och även om dessa kan uppnås under rimliga 
omständigheter är det möjligt att det uppstår nya och okända spänningar som påverkar konceptet 
negativt. Eventuellt kan en lösning med mekanisk låsning, istället för att de lösa kuggarna hålls 
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fast genom friktion, vara intressant. De lösa evolventkuggarna skulle då kunna vara försedda 
med en geometri som medger låsning i stil med en kil.  

Huruvida olika kugginfästningar påverkar ytterringens prestanda skulle vara av stort intresse för 
arbetet då olika utformningar kan medföra olika framtagningskostnader och därmed en eventuell 
minskning av dessa.  
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BILAGA A: SPÄNNINGSANALYS MED ANSYS FÖR 
LÖSA CYLINDERKUGGAR 

Största huvudspänning som funktion av angreppshöjden, AhL ., och angreppsvinkeln, α  

 

 

AhL = 0 mm, angreppsvinkeln α = 15º 

 

AhL = 0 mm, angreppsvinkeln α = 30º 
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AhL = 0 mm, angreppsvinkeln α = 45º 

 
AhL = 1 mm, angreppsvinkeln α = 15º 

 
AhL = 1 mm, angreppsvinkeln α = 30º 
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AhL = 1 mm, angreppsvinkeln α = 45º 

 
AhL = 2 mm, angreppsvinkeln α = 15º 

 
AhL = 2 mm, angreppsvinkeln α = 30º 
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AhL = 2 mm, angreppsvinkeln α = 45º 

 

Von Mises effektivspänning som funktion av angreppshöjden, AhL ., och angreppsvinkeln, α  

 

 
AhL = 0 mm, angreppsvinkeln α = 15º 
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AhL = 0 mm, angreppsvinkeln α = 30º 

 
AhL = 0 mm, angreppsvinkeln α = 45º 

 
AhL = 1 mm, angreppsvinkeln α = 15º 
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AhL = 1 mm, angreppsvinkeln α = 30º 

 
AhL = 1 mm, angreppsvinkeln α = 45º 

 
AhL = 2 mm, angreppsvinkeln α = 15º 
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AhL = 2 mm, angreppsvinkeln α = 30º 
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AhL = 2 mm, angreppsvinkeln α = 45º 
 

 

 
 


	Syftet med examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att genom omkonstruktion av innerkuggade ytterringar till planetväxlar effektivisera tillverkningen av dessa, där omkonstruktionen syftade till användandet av lösa kuggar. En given konceptidé som undersöktes var att använda cylindrar från rullager som placeras i en ring med urtagningar för cylindrarna. Detta tillämpas idag i industrirobotar. Även ett koncept baserat på lösa evolventkuggar framtogs, där huvudtanken var att undvika omkonstruktion av sol- och planethjul. Genom att modellera en planetväxel som agerade referens erhölls erforderliga data för beräkningarna. De framtagna koncepten analyserades med avseende på spänningar och yttryck med FEM och analytiska beräkningar. Analysen av dessa beräkningar visade att koncepten fungerar tillfredsställande med avseende på yttryck och spänningar för de aktuella lastfall och dimensioner som simulerades. Dock kräver koncepten vidare arbete för att säkerställa dimensionsintervall inom vilka lösa kuggar kan tillämpas samt för att fastslå den exakta geometrin på kuggarna. 
	The purpose of this study is to investigate the possibility of making the manufacturing process for outer rings of planetary gears more efficient by redesign, where the use of loose cogs was the idea of the redesign. One idea was to use the cylinders of roller bearings placed in a ring with holes. This is today used in industrial robots. Another concept was to use loose cogs with the profile-shape of involutes, where the main idea was to maintain the shape of the sun gear and the planet gear. By modeling a “reference” planetary gear the necessary data for calculations was obtained. The concepts were analyzed in terms of stress and pressure with FEM and analytical methods. The analysis of the results confirmed that the concepts met the requirements for the used load and dimensions. However, the concepts require further work to ensure the size range within which loose cogs are applicable, and also to determine the exact geometry of the profile of the cog.
	FÖRORD
	Denna rapport avslutar kandidatexamenskursen på Kungliga Tekniska Högskolan och kan ses som ett första steg mot fördjupningen Maskinkonstruktion. Vi vill tacka handledare Ulf Sellgren och resurspersonerna Sören Andersson och Priidu Pukk för råd och stöd under arbetets gång. Andra personer som vi vill tacka är Mats Bejhem, Ellen Bergseth, Olle Jönsson, Lars Wallentin och grabbarna från svetsingenjörsutbildningen för värdefulla tankar och kommentarer. Vi vill även tacka Peter Appelsved, Johan Henriksson och Paula Pukk för givande oppositionsrapporter.

	NOMENKLATUR
	Här listas beteckningar och förkortningar som används i detta examensarbete. Då beräkningar enligt de olika metoder som använts i vissa fall utnyttjar samma faktorer presenteras dessa i samband med dess första användande, medan detta avsnitt förklarar beteckningar som är generella för hela rapporten.  
	Beteckningar
	Symbol Beskrivning

	Förkortningar


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	4B1  INTRODUKTION
	Detta kapitel beskriver kortfattat bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda examensarbetet.
	5B1.1 Bakgrund
	Bakgrunden till projektet är svårigheter rörande tillverkningen av innerkuggade ytterringar till planetväxlar. Den traditionella tillverkningsmetoden dragbrotschning är en dyr metod på grund av de komplexa verktyg som används. Denna metod kräver också att ytterringen härdas, vilket leder till volymändring och därmed geometriändring, varför efterbearbetning nästan alltid är nödvändig för att nå acceptabla toleransnivåer. Dessa svårigheter leder till stora kostnader för tillverkare och leverantörer, vilket i sin tur påverkar slutkonsumenten. 

	6B1.2 Syfte
	Syftet med arbetet är att identifiera problem vid tillverkning av innerkuggade ytterringar till planetväxlar och utarbeta lösningar till dessa problem genom omkonstruktion. 

	7B1.3 Avgränsning
	Projektets mål avgränsades till att endast söka lösningar med lösa kuggar, det vill säga inte vidare undersöka effektivisering av konventionella tillverkningsmetoder för ytterringar. Ytterligare avgränsningar som gjordes var att endast trehjuliga planetväxlar undersöktes, att endast raka kuggar berördes och att ingreppstalet sattes till 1 då det ger störst påkänningar. Sol- och planethjulens utformning behandlas endast översiktligt i rapporten för att ge information om kraftens ingreppslinje på ytterringen. 

	8B1.4 Metod
	Den grundläggande information om planetväxlar och dess tillverkningssvårigheter som krävs för att till fullo förstå problematiken erhölls genom en grundläggande informationssökning med hjälp av litteratur inom området och samtal med kunniga resurspersoner. Informationssökning i olika former fortlöpte genom hela projekttiden. För att kunna utvärdera resultaten från de tilltänkta koncepten modellerades en planetväxel, i rapporten kallad ”referensplanetväxel” varifrån data för erforderlig prestanda hämtades. Koncept togs fram och modellerades i CAD- och FEM-program för att jämföra resultaten med referensplanetväxeln. 


	2  REFERENSRAM
	I detta kapitel förklaras befintlig kunskap inom examensarbetets område.
	9B2.1 Planetväxel
	En konventionell trehjulig planetväxel består av ett centralt placerat solhjul, ett eller flera planethjul roterande runt solhjulet på en planetbärare och en innerkuggad ytterring. Figur 1 visar en schematisk bild av en trehjulig planetväxel där beteckningar för de ingående elementen redovisas. Solhjulet är alltid i kontakt med planethjulen som i sin tur alltid är i kontakt med ytterringen. Andra varianter finns, till exempel sådana där två steg av planethjul används, då för att ändra rotationsriktningen. Planethjulen är monterade på en planetbärare som roterar på en axel koncentrisk med solhjulets och ytterringens axel. Planetväxelns utväxling beror på antalet kuggar i varje hjul och på vilken av de tre axlarna som låses, och växeln kan således ge flera olika utväxlingar. En av fördelarna är den höga utväxling som kan erhållas genom lämpligt val av fix axel och genom att bygga ihop flera enheter till modulsystem. Ett alternativ är att alla tre axlar är fria och belastade. Detta tillämpas till exempel i differentialer på bilar, då det ger hastighetsoberoende momentfördelning och momentet ska fördelas lika mellan drivhjulen. Ett annat alternativ är att ytterringen hålls konstant fix och solhjulet agerar ingående axel. Planetväxeln fungerar då varvtalsreducerande. Bästa effektivitet erhålls vid låga varvtal och höga moment. Vanliga användningsområden är vindkraftverk, industrirobotar, navväxlade cyklar, automatväxellådor till fordon samt handhållna verktyg såsom skruvdragare. 
	Figur 1. Schematisk bild av en trehjulig planetväxel.


	10B2.2 Tillverkning av ytterring
	Den vanligaste tillverkningsmetoden för ytterringar till planetväxlar är dragbrotschning vilket innebär att ett verktyg, se figur 2, dras genom ett befintligt hål i arbetsstyckets, det vill säga ytterringens, centrum. Verktyget är tandat motsvarande den önskade formen på innerkuggarna och processen kan ses som en serie av hyvlande bearbetningsprocesser. Brotschverktygets skär indelas med ökande finhet i grovskär, finskär och kalibreringsskär. När kalibreringsskären passerat genom ytterringen har den fått önskad geometri. 
	Figur 2. Principiell bild av dragbrotsch.
	Eftersom ytterringen ofta är avsedd att klara höga yttryck i kontakten med planethjulen härdas den genom exempelvis sätthärdning då den värms i en kolrik atmosfär för att sedan kylas. I ytskiktet bildas hård martensit medan ringens inre behåller sin seghet. Förutom att åstadkomma en hård och slitstark yta vid sätthärdning förbättras även utmattningshållfastheten emedan martensitens relativa volymförändring skapar tryckspänningar i ytan vilket är av godo. 



	11B2.3 Problem vid tillverkning
	Tillverkningen av dragbrotschade komponenter medför stora kostnader på grund av de dyra och komplexa brotschverktyg som krävs. Utöver detta tillkommer problem vid härdningen av ytterringarna då martensit bildas som har lägre densitet än austenit. Martensiten upptar således större volym och medför därigenom geometriförändring, det vill säga ringen blir skev. För att korrigera denna skevhet kan ytterringen efterbearbetas men detta orsakar återigen stora kostnader då materialkraven för verktygen höjs väsentligt på grund av att arbetsstycket är härdat. Ett exempel på verktygsmaterial som möter kraven på hårdhet är kubisk bornitrid, ett mycket kostsamt material. 

	12B2.4 Standarder för kuggdimensionering
	Den standard för kuggdimensionering som användes i examensarbetet är den internationella standarden ISO 6336 ”Calculation of load capacity of spur and helical gears” [1]. Denna är endast applicerbar på kuggväxlar med evolventprofil och tillhandahåller yttryck för böjpåkänning i kuggroten samt yttryck på kuggflanken. ISO 6336 valdes framför den svenska standarden SMS 1871 [2] eftersom det i den senare har uppdagats brister [3] rörande beräkning av böjpåkänning i kuggroten.  

	13B2.5 Kuggprofiler
	U2.5.1 Evolvent
	Evolventprofil är den vanligaste profilen på kuggar. Evolventkurvan definieras av ändpunkten på en tangent som ”rullas upp” från en cirkel, se figur 3. Evolventkugg har fördelar i relativt enkel tillverkning (ytterkuggade hjul) med hög precision, att samma verktyg kan tillverka flera typer av kuggar och att kugghjul med evolventprofil ej är känsliga för förändring av axelavståndet. Ingreppslinjen blir för evolventkuggväxlar en rät linje. 
	Figur 3. Illustration över hur en evolventkurva genereras.


	U2.5.2 Cykloid
	En annan kuggtyp är cykloidkugg där cykloidkurvan definieras av en punkt på en cirkel som rullar på en annan cirkel. Rullar cirkeln utanpå den andra cirkeln är kurvan en epicykloid, se figur 4.
	Figur 4. Illustration över hur en epicykloidkurva genereras.
	Rullar den på insidan av den andra cirkeln är kurvan en hypocykloid, se figur 5. 

	Figur 5. Illustration över hur en hypocykloidkurva genereras.
	En pericykloid, se figur 6, är en hypocykloid där den rullande cirkelns radie är större än den fixa cirkelns. 

	Figur 6. Illustration över hur en pericykloidkurva genereras.
	Cykloidkugg har fördelar i lågt yttryck på grund av att en konvex yta går mot en konkav. Det råder även goda glidningsförhållanden i kontakten och dessa egenskaper medför en stark kugg. En nackdel är att cykloidkugg är känsliga för förändring av axelavståndet. Ingreppslinjen för cykloidkugg består av en cirkelbåge på vardera sidan om rullcirklarna.




	14B2.6 Befintliga ytterringar med lösa kuggar
	I dagsläget tillämpas tekniken med lösa kuggar i industrirobotar. För att illustrera dessa befintliga planetväxlars funktion skapades en principiell CAD-modell, se figur 7. Den typ av planetväxel som används, här benämnd robotväxel, har ett antal olika steg som ger önskad utväxling och är mer komplex än den trehjuliga variant som undersöktes i examensarbetet. 
	Figur 7. Robotväxel, principiellt modellerad.
	Robotväxelns konstruktion skiljer sig avsevärt från en konventionell planetväxel. Initialt skiljer sig inte de två olika planetväxeltyperna; sett från ingående axel återfinns ett centralt solhjul som med ett antal planethjul, se figur 8, agerar som ett första utväxlingssteg.   
	Figur 8. Solhjul och tre planethjul i en robotväxel.
	Solhjulets axel agerar ingående axel och överför kraften till de tre planethjulen som har en utgående axel med en excenter där excenterskivans rotationspunkt ej sammanfaller med axelns rotationspunkt, se figur 9. 

	Figur 9. Excenter på en axel där kryssen markerar axelns respektive excenterskivans rotationspunkt.
	De tre planethjulsaxlarna är lagrade mot en planetbärare, se figur 10, som låser planethjulens relativa position och agerar utgående axel för robotväxeln.

	Figur 10. Planetbärare, här utan lager, bär upp de tre planethjulens axlar.
	Planethjulsaxlarnas excenterskivor är via lager sammankopplade med ett eller flera så kallade Rota Vector-hjul, här benämnt RV-hjul, se figur 11. 

	Figur 11. RV-hjul med tre mindre hål för planethjulsaxlar och ett större hål för planetbärarens utgående axel.
	Robotväxeln har en ytterring vars kuggar består av lösa cylindrar, se figur 12, vari RV-hjulet återfinns, se figur 13. 

	Figur 12. Ytterring med merparten av cylindrarna borttagna.
	Figur 13. Ytterring med RV-hjul.
	RV-hjulet angriper i ytterringen och får, tack vare planethjulsaxlarnas excentriska anslutning, en excentrisk placering relativt robotaxelns in- och utgående axlar, se figur 14.

	Figur 14. Ytterring med ett excentriskt placerat RV-hjul där ingående axel, violett färgmarkerad, symboliserar robotväxelns centrumpunkt.
	När planethjulsaxlarna roteras via det första växelsteget kommer deras excenterskivor att få en punkt i RV-hjulet att röra sig längs en cykloidisk bana. RV-hjulet har en kugg mindre än ytterringen och det är RV-hjulets kuggantal som ger utväxlingen. Utväxlingen fås då RV-hjulet ska förflyttas en kugg per varv som planethjulsaxlarnas excenterskivor utför.  RV-hjulets kontakt med ytterringen medför att RV-hjulet vill drivas framåt i ytterringen. Denna framåtdrivande kraft går bakåt i systemet till planetbäraren via de lagrade planethjulsaxlarna och robotväxeln levererar en utgående effekt. Genom RV-hjulets utformning fås ett stort antal kuggar i ingrepp vilket är önskvärt då den angripande kraften delas upp mellan dessa. 
	Robotväxelns ytterring som använder sig av lösa kuggar är i konventionell mening inte en klassisk planetväxel då den använder sig av excentrar och RV-hjul. Robotväxeln kan därför ses som en hybrid mellan en planetväxels solhjul-planethjul och en excenterväxel, vilket är en växel utvecklad från planetväxeln. Robotväxelns ingående delar återfinns i figur 15.

	 Figur 15. Robotväxelns ingående delar. 




	3  METOD
	I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen vilken ledde examensarbetet till uppnådda resultat. Här redovisas även de koncept som undersöktes.
	15B3.1 Växeltyper
	För att kunna bedöma huruvida nya utformningar av planetväxlars ytterringar kan konkurrera med befintliga, modellerades inledningsvis en referensplanetväxel. Genom att arbeta med och mot en referensplanetväxel kan data som går att jämföra öka trovärdigheten för data som ej går att jämföra mellan referensplanetväxel och framtagna konceptuella lösningar. Problematiken ligger i att vid omkonstruktion av planetväxelns ytterring kan sådana nya utformningar önskas, att gängse standarder ej kan användas. Flera metoder för att beräkna yttryck och böjpåkänning för referensplanetväxeln användes för att kunna utnyttja dessa metoder för övriga koncept och få godtagbar rimlighet i resultaten.
	Beroende på planetväxelns användningsområde uppkommer olika aspekter att beakta vid konstruktion med lösa kuggar. Om en traditionell trehjulig planetväxel ska kunna nyttja lösa kuggar i ytterringen krävs antingen att kuggarnas form är densamma som på befintliga ytterringar eller att även sol- och planethjul omkonstrueras. I det senare fallet avses främst cylindriska lösa kuggar vilket resulterar i en cykloidväxel. Utformningen av solhjul och planethjul är i detta fall det stora problemet att lösa. 
	Koncepten baseras på två olika grundutformningar; cylinderkuggar och evolventkuggar. 

	16B3.2 Referensplanetväxel
	I kuggmodelleringsprogrammet Kugg för Windows [4] skapades en modell av en trehjulig planetväxel med tre planethjul, se figur 16, som agerade referens för de fortsatta beräkningarna.
	Figur 16. Tvådimensionell modell av planetväxel skapad i Kugg för Windows.

	3.2.1 Geometri
	Referensplanetväxeln har raka kugg med evolventprofil; dels för att evolventprofil är vanligt förekommande, dels för att underlätta beräkningar och dels för att Kugg för Windows endast kan generera raka kugg med evolventprofil för planetväxlar. Data för modellen i det specifika fall som undersöktes visas i tabell 1. 
	Tabell 1. Data för referensplanetväxel
	Den tvådimensionella modellen exporterades till CAD-programmet Solid Edge [5] för att erhålla en tredimensionell modell, se figur 17 och figur 18. CAD-modellen modifierades för att erhålla en kälradie av 0,5 mm. Kälradie modelleras ej i Kugg för Windows då programmet är baserat på SMS 1871 vilken inte tar hänsyn till kälradiens inverkan. För en ökad förståelse utformades även en planetbärare, axel för solhjulet och lager för planethjulen principiellt. 

	Figur 17. Tredimensionell CAD-modell av referensplanetväxel.
	Figur18. De ingående komponenterna i CAD-modellen av referensplanetväxeln.


	3.2.2 Material
	Materialet i referensplanetväxeln sattes till sätthärdat stål, SS 2511-03 (16NiCrS4), för att efterlikna befintliga traditionella planetväxlar. Materialdata [4][6][7] visas i tabell 2. 
	Tabell 2. Materialdata för referensplanetväxel.


	3.2.3 Tillverkning
	Tillverkningen av planetväxelns ytterring sker enligt avsnitt 2.2.

	3.2.4 Tangentiell kraft på en kugg
	För att beräkna den maximala tangentiella kraft som verkar på en kugg i ensamt ingrepp, det värsta fallet då en kugg ensam måste ta upp all kraft, användes delningsradien  mellan ingående axel, det vill säga solhjulets centrum, och kraftens angreppspunkt i kontakten mellan solhjul och planethjul, se figur 19. 
	Figur 19. Illustrativ bild över referensplanetväxel med diametrar och krafter.
	I Kugg för Windows simulerades ett ingrepp mellan planethjul och ytterring och det framkom att den enda gång ingreppstalet antar värdet 1 är då kraften verkar mellan punkterna enligt figur 20 och figur 21. Vid beräkning av den tangentiella kraften antogs att alla tre planethjul har en ensam kugg i ingrepp samtidigt. 

	Figur 20. En kugg i ingrepp mellan planethjul och ytterring, minimal hävarm. Röd cirkel markerar ingrepp.
	Figur 21. En kugg i ingrepp mellan planethjul och ytterring, maximal hävarm. Röd cirkel markerar ingrepp.
	Vid alla andra tillfällen är ingreppstalet 2 för den aktuella modellen, se figur 22.

	Figur 22. Två kuggar i ingrepp mellan planethjul och ytterring. Röd cirkel markerar ingrepp.
	Den största tangentiella kraften  som verkar på en kugg i ensamt ingrepp beräknades genom
	där  är det ingående momentet. Detta gav den tangentiella kraften i ingreppet mellan solhjul och planethjul, vilken är samma som den tangentiella kraften på ytterringen. Eftersom momentet delas av tre kuggar från de tre planethjulen används momentet .



	3.2.5 Total kraft på en kugg
	Med den tangentiella kraften och ingreppsvinkeln kända beräknades den totala kraft som verkar på en kugg genom

	3.2.6 Yttryck på kuggflanken
	Maximalt yttryck på kuggflanken beräknades med ISO 6336 och enligt Hertz teori. Yttrycket beräknades enligt Hertz för referensplanetväxeln för att kunna verifiera resultatet.
	Maximalt tillåtet yttryck, , beräknades enligt
	Det beräknade yttrycket gavs av  
	där  beräknades enligt  
	”Zone factor”, , gavs av
	och ”elasticity factor”, , av
	Utväxlingen, u, mellan planethjul och ytterring gavs av
	För att avgöra faktorerna ”Single tooth contact factor”,  och , beräknades hjälpparametern  enligt
	Övriga faktorer visas i tabell 3.
	Tabell 3. Faktorer för beräkning av yttryck enligt ISO 6336.
	För att beräkna yttrycket som uppstår mellan två kuggar i ingrepp utnyttjades teorin om Hertzka kontakter. Beräkningarna utfördes baserat på principen för linjekontakter [8], då ingreppet antogs ske längs hela kuggbredden. Inledande beräkningar inkluderade ekvivalenta radien, elasticitetsmodulen samt kontaktbredden. 
	Kuggarnas respektive krökningsradie i ingreppet beräknades enligt
	där är respektive delningsdiameter och vinkeln  utgör ingreppsvinkeln, i detta fall 20°. Krökningsradierna motsvarar respektive radie i radiell led. Då kuggingreppet motsvarar en vals-mot-valskontakt med en konvex och en konkav yta, se figur 23, räknas ytterringskuggens krökningsradie negativt. 

	Figur 23. Illustrativ bild över vals-mot-valskontakt.
	Radierna i axiell led, det vill säga i linje med kuggbredden, antogs gå mot oändligheten eftersom kuggarna antogs vara ej bomberade, det vill säga att kuggarna har en konstant bredd. Detta reducerade beräkningen för den ekvivalenta ingreppsradien enligt 
	Beräkningen av den ekvivalenta elasticitetsmodulen utfördes enligt
	Därefter beräknades semikontaktbredden enligt 
	Yttryckets medel- och maximalvärde kunde därefter bestämmas enligt
	respektive
	Samtliga ingående parametrar, som inte redovisats i tidigare avsnitt, redovisas i tabell 4.
	Tabell 4. Faktorer för beräkning av yttryck enligt Hertz teori.
	Yttrycket som uppstår i kontakten mellan kuggarna i ingrepp genererar skjuvspänningar under kontaktytan. Dessa uppgår, enligt [9], till ett maximalvärde, , enligt 
	på ett avstånd 0,78 under ytan, se figur 24. 



	Figur 24. Skjuvspänningar under ytan till följd av yttryck.


	3.2.7 Spänningsanalys av kuggroten
	För referensplanetväxeln beräknades dragspänning i kuggroten med tre olika metoder. Beräkningar enligt ISO 6336 och klassisk balkteori jämfördes med resultat erhållna från FEM-analys med ANSYS [10] för att verifiera att denna genomförts korrekt. 
	Dragspänningarna, , i kuggroten beräknades med ISO 6336 enligt
	där ingående parametrar och faktorer visas i figur 25 och tabell 5. Spänningskorrektionsfaktorn, , erhölls genom
	där  och  gavs av 
	respektive
	Figur 25. Illustration av parametrar och faktorer för beräkning av dragspänning enligt ISO 6336.
	Tabell 5. Faktorer för beräkning av dragspänning enligt ISO 6336.
	Böjpåkänningen i ingreppskuggens rot analyserades även med överslagsberäkning enligt klassisk balkteori. En kugg i ytterringen förenklades till en fast inspänd balk enligt figur 26.


	Figur 26. Illustrativ bild för hur klassisk balkteori appliceras på referensplanetväxeln.
	Ren böjning antogs, och den till beloppet största normalspänningen,, [11] erhölls enligt 
	där böjmomentets belopp, , gavs av beloppet av den tangentiella kraften, , och avståndet från balkinfästningen till kraftangreppspunkten, , enligt 
	Yttröghetsmomentet med avseende på y-axeln gavs av 
	Tvärsnittsarean beräknades enligt
	vilket gav 
	Detta uttryck insatt i ekvationen för yttröghetsmomentet gav 
	Integralen beräknades mellan värdena för fria balkändens höjd, , och inspända balkens höjd, , enligt
	Det största avståndet, , från balkens mitt till tvärsnittets yttersta punkt gavs av .
	Samtliga ingående parametrar, som inte redovisats i tidigare avsnitt, redovisas i tabell 6.
	Tabell 6. Faktorer för beräkning av dragspänning enligt klassisk balkteori.




	3.2.8 Spänningsanalys med ANSYS
	Ett segment av CAD-modellen exporterades till FEM-programmet ANSYS, se figur 27, för att undersöka spänningar som uppstår vid belastning. FEM-modellen består av fem kuggar då kuggantalets betydelse för noggrannheten utreddes i det tidigare examensarbetet KRAFT [3] med resultatet att detta är ett bra antal för att erhålla ett korrekt resultat. Figur 27 visar även modellens Mesh bestående av 204 124 noder och 126 176 element.  
	Figur 27. FEM-modell av referensplanetväxeln.
	Randvillkor för modellen ansattes som Frictionless Support på snittytorna av segmentet, se figur 28, och Fixed Support på utsidan, se figur 29. 

	Figur 28. Frictionless Support på referensplanetväxelns snittytor. 
	Figur 29.  Fixed Support på referensplanetväxelns utsida.
	Den beräknade kraften ansattes längs den från Kugg för Windows erhållna linjen på kuggflanken, se figur 30. Analys med Maximum Principal Stress på kuggrotens yta gav de sökta maximala dragspänningar som uppstår och via analys med Equivalent (von-Mises) Stress erhölls effektivspänning enligt von Mises. 

	Figur 30. Den beräknade kraftens angrepp för referensplanetväxeln i ANSYS-modellen.



	17B3.3 Koncept med lösa cylindriska kuggar
	Konceptet bygger på att cylindrar från rullager kan användas som kuggar i ytterringen, i likhet med de befintliga planetväxlar som presenteras i kapitel 2.6. Cylindrar från rullager finns att tillgå med goda toleranser och genom att utforma en ring som cylindrarna placeras i som ej kräver sätthärdning, vilket är fallet för konventionell tillverkning av ytterring, undviks formförändring och därmed kostsam efterbehandling.
	3.3.1 Geometri
	Ytterringen består av en ring med urtagningar för cylindrarna. Urtagningarna är utformade med avsikt att undvika glapp samt företrädesvis med en omslutning av respektive cylinder med 50 %, se figur 31.
	Figur 31. Illustration av cylinderkonceptets utformning.
	Cylinderringen ger cylindrarna stöd utåt i radiell riktning och för att även ge dem stöd i axiell riktning modellerades även en lösning med ett flänsförband med försänkningar, se figur 32, som låser cylindrarna både axiellt och radiellt. 

	Figur 32. CAD-modell av ringen för cylinderkonceptet med ena halvan av flänsförbandet och ett antal cylindrar förskjutna.


	3.3.2 Material
	Cylindrarna som används i rullager tillhandahålls i diametrar med 0,003 mm intervall, varför dessa är ett lämpligt val som underlättar tillverkningen av ytterringen avsevärt. Materialdata för en typisk stålsort, SS 2258 (100Cr6) [12], som används i dessa cylindrar visas i tabell 7. 
	Tabell 7. Hållfasthetsegenskaper för SS 2258.
	Ytterringen som cylindrarna sitter fast i valdes att utformas i seghärdat stål, SS 2225 M (25CrMo4) [13] med hållfasthetsegenskaper enligt tabell 8.
	Tabell 8. Hållfasthetsegenskaper för SS 2225 M.
	Stålet används för godstjocklekar upp till 40 mm, vilket är lämpligt för ytterringen vars tjocklek ej överstiger 20 mm. 





	3.3.3 Tillverkning
	Tillverkningen av planetväxelns ytterring förenklas då cylindrarna i form av rullagerrullar redan är en etablerad komponent och kan fås i dimensioner i mycket små intervall. Tillverkningsprocessen för infästningsringen består av kapning till lämplig bredd av färdiga rör och efterföljande borrning och brotschning för cylinderhålen. Därför ansattes ringens material till stål i ”M-utförande”, det vill säga stål med förbättrad skärbarhet [14]. Med ett kombinerat borr- och brotschverktyg kan processen effektiviseras och låga toleranser erhållas i ett steg [15].

	3.3.4 Kraftsituation
	För referensplanetväxeln ansattes ingreppsvinkeln till 20° och den totala kraft som verkar på en kugg beräknades utifrån det ingående momentet . Lastfallet för cylinderkonceptet är okänt på grund av att de exakta geometrierna för planet- och solhjul är okända. Angreppsvinkeln och kraftens höjd över cylinderns centrum varierades för att erhålla olika tänkbara kraftsituationer. Angreppshöjden varierades i intervallet mm med steglängd 1 mm och angreppsvinkeln ansattes till ° med 15° steg, se figur 33.  
	Figur 33. Illustration över hur kraften  anbringas på cylindern som funktion av angreppshöjden och angreppsvinkeln 


	3.3.5 Yttryck
	För att beräkna yttrycket som uppstår mellan cylindern och planethjulets kugg i ingrepp användes metoden för Hertzka linjekontakter motsvarande beräkning av yttryck med Hertz för referensplanetväxeln. Ingående parametrar redovisas i Tabell 9. 
	Tabell 9. Faktorer för beräkning av yttryck för lösa cylindrar, ytterring mot planethjul.
	För att beräkna yttrycket som uppstår mellan cylindern i ingrepp och dess infästning användes metoden med Hertzka linjekontakter motsvarande beräkning av yttryck med Hertz för referensplanetväxeln. Ingående parametrar redovisas i Tabell 10.
	Tabell 10. Faktorer för beräkning av yttryck för lösa cylindrar, cylinder mot cylinderhjul.
	Yttrycket som uppstår i kontakten mellan planethjul och cylinder samt cylinder och cylinderring genererar även skjuvspänningar under kontaktytan. Dessa beräknades motsvarande beräkning av skjuvspänning till följd av yttryck för referensplanetväxeln.





	3.3.6 Spänningsanalys med ANSYS
	Ytterringen modellerades helt med ANSYS, till skillnad från övriga koncept som baserades på CAD, för att kunna variera angreppshöjd och -vinkel med ANSYS inbyggda stöd för parameterkontroll. Ett segment av cylinderringen med urtagningar för fem cylindrar, se figur 34, användes för att undersöka de spänningar som uppkommer. Figur 34 visar även modellens Mesh bestående av 320 479 noder och 209 960 element.  Emellertid modellerades endast den cylinder som tar upp kraft, dels för att inte överskrida begränsningar i ANSYS i fråga om antal noder och element, dels för att minska beräkningsmängden för ANSYS och dels för att utsätta ytterringen för en större påfrestning då övriga cylindrar antogs kunna göra ytterringen styvare.
	Figur 34. Cylinderkoncept skapad med ANSYS med endast kraftupptagande cylinder modellerad.
	Kontakten mellan cylinder och ytterring ansattes i ANSYS som en friktionskontakt med friktionskoefficienten för stål mot stål, μ = 0.8 [8]. Som randvillkor ansattes Frictionless Support på snittytorna av modellen, se figur 35, och Fixed Support på utsidan av ytterringen och cylinderns båda basytor, se figur 36.

	Figur 35. Frictionless Support på ytterringens snittytor.
	Figur 36. Fixed Support på ytterringens utsida och på cylinderns basytor.
	Den beräknade kraften, unik för varje situation vid given angreppshöjd och -vinkel, ansattes och genom analys av Maximum Principal Stress erhölls maximala drag- och tryckspänningar och analys av Equivalent (von-Mises) Stress erhölls effektivspänning enligt von Mises. 




	18B3.4 Koncept med lösa evolventkuggar
	Konceptet bygger på att använda lösa kuggar men behålla formen av en traditionell ytterring med evolventprofil. Fördelen ligger i att utnyttja den bevisat fungerande geometri som profilen medför. 
	3.4.1 Geometri
	Konceptet innebär i princip att en konventionell ytterring snittas upp i lika många delar som antalet kuggar. Varje lös evolventkugg, se figur 37, erhåller dels evolventprofilen och dels en geometri som medför att de kan ordnas till formen av en konventionell ytterring. De lösa evolventkuggarna kan låsas i axiell led med ett flänsförband som även ger stöd i axiell led, se figur 38.
	Figur 37. CAD-modell av lös evolventkugg.
	Figur 38. CAD-modell av ena halvan av flänsförbandet och ett antal lösa evolventkuggar förskjutna.
	Genom att omkonstruktion av solhjul och planethjul ej krävs, sparas resurser. Fördelar med evolventprofilen bibehålls och konceptet blir okänsligt för förändring av axelavstånd. 
	Konceptet i sin helhet visas som CAD-modell i figur 39 och med de ingående komponenterna i figur 40. 

	Figur 39. CAD-modell av konceptet med lösa evolventkugg.
	Figur 40. De ingående komponenterna i CAD-modellen av konceptet med lösa evolventkugg.


	3.4.2 Material
	Materialet för de lösa evolventkuggarna ansattes till samma material som för referensplanetväxeln, sätthärdat stål, SS 2511-03, för att efterlikna befintliga traditionella planetväxlar. 

	3.4.3 Tillverkning
	Tillverkning av de lösa evolventkuggarna kan utföras antingen genom att man utnyttjar konventionell tillverkning eller bearbetning av ett arbetsstycke.
	Genom att dragbrotscha ytterringen till önskad form, skära ut lösa evolventkugg och därefter härda dem separat finns det en möjlighet i att man undviker de stora problem man har vid konventionell tillverkning av ytterringar som slår sig efter sätthärdning. De lösa evolventkuggen får en inte lika känslig geometri som en stor, tunn ring ty de är mer kompakta till sin form. 
	Ett rätblock med, för aktuell kuggstorlek, lämplig geometri bearbetas, se figur 41, med en fräs där önskad evolventprofil erhålls.
	Figur 41. Principiell tillverkning av lösa evolventkugg.
	Därefter kan arbetsstycket skäras till lämpliga kuggbredder och de lösa evolventkuggarna kan härdas var för sig. 



	3.4.4 Yttryck
	Med samma geometri och samma material som för referensplanetväxeln följer antagandet att yttryck och medföljande skjuvspänning beräknas på samma sätt som för referensplanetväxeln vid samma villkor. 

	3.4.5 Spänningsanalys med ANSYS
	Ett segment av CAD-modellen, bestående av fem kuggar, exporterades till ANSYS för analys av olika påkänningar, se figur 42. Figur 42 visar även modellens Mesh bestående av 205 615 noder och 123 571 element.  
	Figur 42. Fem lösa evolventkuggar modellerade i CAD och exporterade till ANSYS.
	Kontakten mellan de lösa kuggarna ansattes i ANSYS som en friktionskontakt med friktionskoefficienten μ = 0.8 [8]. Som randvillkor ansattes Frictionless Support på snittytorna av modellen, se figur 43, och Fixed Support på utsidan samt på en del av evolventkuggarnas sidor, se figur 44.

	Figur 43.  Frictionless Support på snittytorna.
	Figur 44. Fixed Support på utsidan samt på en del av evolventkuggarnas sidor.
	Kraften ansattes på samma sätt som för referensytterringen och böjpåkänningen utvärderades med Maximum Principal Stress för att erhålla maximala drag- och tryckspänningar. Utvärdering av Equivalent (von-Mises) Stress gav effektivspänningen enligt von Mises.





	4  RESULTAT 
	I resultatavsnittet samlas de resultat, som uppnåtts med de metoder som beskrivits i metodavsnittet, samt analyseras och jämförs med den existerande kunskap och teori som presenterades i referensramavsnittet.
	4.1 Referensplanetväxel
	4.1.1 Tangentiell och total kraft på en kugg
	Resultat för tangentiell kraft, , och total kraft, , på en kugg redovisas i tabell 11.
	Tabell 11. Resultat för tangentiell och total kraft på en kugg.


	4.1.2 Yttryck på kuggflanken
	Resultat för maximalt tillåtet yttryck, , och det beräknade yttrycket, , enligt ISO 6336 redovisas tillsammans med maximalt beräknat yttryck, , enligt Hertz, maximal skjuvspänning under ytan till följd av yttryck, , och tillåten skjuvspänning, , i tabell 12. 
	Tabell 12. Resultat för yttryck på kuggflanken.


	4.1.3 Spänningsanalys av kuggroten
	Resultat för dragspänning i kuggroten enligt ISO 6336, , och balkteori, , redovisas i tabell 13. 
	Tabell 13. Resultat för dragspänningar i kuggroten.


	4.1.4 Spänningsanalys med ANSYS
	Resultat från simulering med ANSYS med avseende på dragspänning, Maximum Principal Stress enligt figur 45, och effektivspänning, Equivalent (von-Mises) Stress enligt figur 46, redovisas i tabell 14. 
	Figur 45. Drag- och tryckspänningar enligt ANSYS.
	Figur 46. Effektivspänning enligt von Mises från ANSYS-simulering.
	Tabell 14. Resultat för drag- och effektivspänning enligt ANSYS.



	4.1.5 Analys av resultaten
	Resulterande värde för yttrycket på kuggflanken enligt Hertz, , skiljer sig gentemot resultatet från ISO 6336, , enligt 
	vilket ger att yttrycket enligt Hertz ger ett värde som är 21,5% lägre än enligt ISO 6336.
	Det beräknade yttrycket enligt Hertz och enligt ISO 6336 jämförs med maximalt tillåtet yttryck, , och redovisas som säkerhetsfaktorer för yttryck i tabell 15. 
	Tabell 15. Säkerhetsfaktorer för yttryck.
	Den erhållna skjuvspänningen till följd av yttryck, , jämförs med den tillåtna skjuvspänningen, , enligt 
	De erhållna värdena för dragspänning i kuggroten enligt balkteori, , och enligt ANSYS, Maximum Principal Stress, jämförs gentemot ISO 6336, , och redovisas i tabell 16.
	Tabell 16. Resultat för dragspänning jämfört med ISO 6336.
	Effektivspänningen erhållen med ANSYS, , jämförs med sträckgränsen, , för referensplanetväxeln för att undersöka risken för plasticering enligt 






	4.2 Lösa cylindriska kuggar
	4.2.1 Yttryck
	Genom variation av kraftens angreppshöjd och -vinkel erhölls yttryck enligt Hertz teori, , enligt tabell 17 för kontakt mellan planethjul och cylinder och enligt tabell 18 för kontakt mellan cylinder och cylinderring.
	Tabell 17. Resultat för yttryck för kontakt mellan planethjul och cylinder.
	Tabell 18. Resultat för yttryck för kontakt mellan cylinder och cylinderring.
	De största yttrycken, , för de båda fallen och den maximala skjuvspänningen, , som uppstår till följd av yttrycket redovisas i tabell 19 för kontakt mellan planethjul och cylinder och i tabell 20 för kontakt mellan cylinder och cylinderring. 
	Tabell 19. Maximalt yttryck och maximal skjuvspänning för kontakt mellan planethjul mot cylinder.
	Tabell 20. Maximalt yttryck och maximal skjuvspänning för kontakt mellan cylinder mot cylinderring.




	4.2.2 Spänningsanalys med ANSYS
	Resultatet från simulering, med variation av kraftens angreppshöjd och -vinkel, med ANSYS avseende dragspänning, Maximum Principal Stress enligt figur 47, redovisas i tabell 21 och effektivspänning, Equivalent (von-Mises) Stress enligt figur 48, redovisas i tabell 22. Övriga fall redovisas i bilaga A.
	Figur 47. Drag- och tryckspänningar enligt ANSYS, för fallet med angreppshöjd mm och angreppsvinkel °. 
	Figur 48. Effektivspänning enligt ANSYS, för fallet med angreppshöjd mm och angreppsvinkel °. 
	Tabell 21. Resultat för drag- och tryckspänningar i ytterringen enligt ANSYS.
	Tabell 22. Resultat av ANSYS-simulering för effektivspänning.
	Maximal dragspänning och maximal effektivspänning redovisas i tabell 23.
	Tabell 23. Maximal dragspänning och maximal effektivspänning för kontakt mellan cylinder mot cylinderring.





	4.2.3 Analys av resultaten
	Den erhållna skjuvspänningen till följd av yttryck, , jämförs med den tillåtna skjuvspänningen, , för kontakten mellan planethjul och cylinder enligt 
	Den erhållna skjuvspänningen till följd av yttryck, , jämförs med den tillåtna skjuvspänningen, , för kontakten mellan cylinder och cylinderring enligt 
	Effektivspänningen erhållen med ANSYS, Equivalent (von-Mises) Stress, jämförs med sträckgränsen, , för cylinderringen för att undersöka risken för plasticering enligt 


	4.3 Lösa evolventkuggar
	4.3.1 Yttryck på kuggflanken
	Antagandet om geometri- och materialförhållandet mellan det aktuella konceptet och referensytterringen resulterade i samma beräkningsgång med samma materialparametrar och därmed samma värden för maximalt yttryck.  

	4.3.2 Spänningsanalys med ANSYS
	Resultatet från simulering med ANSYS med avseende på dragspänning, Maximum Principal Stress enligt figur 49, och effektivspänning, Equivalent (von-Mises) Stress enligt figur 50, redovisas i tabell 24. 
	Figur 49. Drag- och tryckspänningar enligt ANSYS.
	Figur 50 . Effektivspänning enligt ANSYS.
	Tabell 24. Resultat för drag- och effektivspänning enligt ANSYS.



	4.3.3 Analys av resultaten
	Maximal dragspänning i kuggroten erhållen i ANSYS, , för lösa evolventkuggar jämförs med maximal dragspänning i kuggroten erhållen i ANSYS,  , för referensplanetväxeln enligt 
	Effektivspänningen i kuggroten erhållen i ANSYS, , för lösa evolventkuggar jämförs med effektivspänningen i kuggroten erhållen i ANSYS, , för referensplanetväxeln enligt 



	5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER
	I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på de frågor som formuleras i kapitel 1.
	19B5.1 Diskussion
	Tolkning av resultat
	I ett teoretiskt arbete bör resultaten utredas och diskuteras i fråga huruvida de är troliga eller inte. Dragspänningarna i kuggroten för referensplanetväxeln beräknades bland annat enligt ISO 6336 och analyserades med ANSYS. Emellertid avviker värdet som erhölls med ANSYS genom att vara cirka 10 % lägre än det som erhölls med ISO 6336. Detta kan bero på antaganden gjorda vid beräkning med ISO 6336 eller hur ANSYS löser problem. 
	I beräkningar av yttryck med andra metoder än den som återfinns i ISO 6336 kräver vissa situationer att antaganden görs för exempelvis radier för kuggar i ingrepp vilket kan leda till en osäkerhet för metoden då dessa kan behöva approximeras. Ett problem som har isolerats är att säkerställa ett materials olika parametrar. Detta då olika källor kan uppge olika värden, för exempelvis sträckgräns, eller värden i intervall. De största svårigheterna som har uppdagats, och ej lösts, har varit att finna vilka gränser materialen har för maximalt tillåtet yttryck och hur stora böjspänningar ett material tål. Detta ledde till att vissa avgörande data saknas för de två koncepten med lösa kuggar vilket är en stor nackdel. Emellertid kan man göra antaganden för att avgöra rimligheten i resultaten. 
	För konceptet med lösa cylindriska kuggar erhålls ett maximalt yttryck, , som uppgår till 883 MPa vilket kan ställas i relation till maximalt tillåtet yttryck, , för referensplanetväxeln som uppgår till 1 600 MPa. Detta ger att yttrycket som verkar på cylindrarna ej bör vara kritiskt. I konceptet med de lösa cylindriska kuggarna är det mer intressant vad som sker i kontakten mellan cylinder och cylinderring. Maximalt yttryck i cylinderringen, , uppgår till 86 MPa vid det värsta belastningsfallet vilket i sammanhanget anses lågt. Detta är positivt ty syftet med cylinderringen är att den ej behöver härdas. Maximal dragspänning i cylinderringen uppgår till 51 MPa vilket anses lågt med avseende på risk för problem med böjspänning. Den största effektivspänningen uppgår till 294 MPa vilket jämfördes med sträckgränsen för materialet, , vilken uppgår till 700 MPa.
	För konceptet med lösa evolventkuggar antogs att yttryck kunde beräknas enligt ISO 6336 vilket ej utreddes närmare. Den maximala dragspänningen i kuggroten erhållen med ANSYS för de lösa evolventkuggarna jämfördes mot den maximala dragspänningen erhållen med ANSYS för referensplanetväxeln. Dragspänningarna blev 6 % högre för de lösa evolventkuggarna vilket kan bero på de uppställda randvillkoren för modellen i ANSYS. Jämförelse av effektivspänning mellan de lösa evolventkuggarna och referensplanetväxeln visar att de lösa evolventkuggarna erhåller en 15 % högre effektivspänning. Denna avvikelse kan också bero på de uppställda randvillkoren. 
	För referensplanetväxeln och för de båda koncepten med lösa kuggar låg de beräknade skjuvspänningarna till följd av yttryck under de beräknade maximalt tillåtna skjuvspänningarna.
	Tolkning av frågeställning
	En planetväxel med excentriskt placerat hjul, se avsnitt 2.6, skiljer sig från den modellerade trehjuliga planetväxeln i funktion. Detta faktum negligerades inledningsvis då det antogs vara möjligt att uppnå samma resultat med en trehjulig planetväxel som med robotväxeln. I robotväxeln används RV-hjul vars kuggar endast behöver anpassas efter en ytterring med lösa kuggar vilket går att utföra relativt enkelt med villkor för korrekt kuggsamarbete. Antagandet att en trehjulig planetväxel kan fungera på samma sätt som den givna planetväxeln visade sig senare under projektets gång vara något som kräver mer undersökning och tidskrävande arbete, då den trehjuliga växelns sol- och planethjul måste anpassas med stor noggrannhet för att cykloidformen ska vara ett fungerande alternativ. På grund av tidsbrist kunde därför den exakta formen på hjulen ej bestämmas.
	Geometri och lastfall
	Den modellerade planetväxeln som agerade referens för analyserna av koncepten antogs ha en viss geometri och i beräkningarna simulerades endast ett lastfall. För att få ett korrekt resultat och analysera huruvida lösa kuggar kan användas i ett flertal applikationer måste lastfall och geometri i analyserna varieras, samt mer extrema krafter och moment som i start- och stoppsituationer undersökas. Resultaten av examensarbetet kan därför endast ses som en inledande undersökning av möjligheterna som kräver vidare arbete för att få relevans i realiteten. 
	Kugg för Windows
	I examensarbetets tidiga fas då data för referensplanetväxeln framtogs användes den svenska standarden SMS 1871 eftersom denna standard är grunden för programmet Kugg för Windows, det program som användes för att ta fram planetväxelns geometri. Det sågs som en fördel att kunna jämföra uträknade värden med värden erhållna ur Kugg för Windows, men vid närmare jämförelse med ISO 6336 togs beslutet att ej använda SMS 1871, då den saknar spänningskorrektionsfaktorn som i aktuella beräkningar har stor betydelse. ISO 6336 överensstämmer bättre med värden framtagna med ANSYS och den är enligt flera källor mer tillförlitlig än SMS 1871. Kugg för Windows ansågs dock vara en bra källa för att skapa en grundgeometri för referensplanetväxeln.
	Antaganden i ISO 6336
	I ISO 6336 används en mängd faktorer för beräkningar av yttryck och böjpåkänning. Många av dessa faktorer har i examensarbetet satts till 1 då det enligt standarden kan antas i de flesta fall och referensplanetväxeln antas vara ”ideal” i många avseenden. Exempel på detta är att den antas vara helt rak över kuggbredden, det vill säga ej bomberad och att den har helt jämn gång. Frågan som uppkommer är om alla dessa antaganden om idealism leder till större fel i de slutliga resultaten. Det skulle kunna leda till att kuggen inte tål lika höga påfrestningar som beräkningarna visar. Denna osäkerhet skulle givetvis kompenseras med en säkerhetsfaktor vid dimensionering, men diskussionen om antagandena anses vara viktig då faktorerna kan spela stor roll för resultatet. 
	Modell för FEM-analys
	Antalet kuggar på de i ANSYS använda modellerna med fem kuggar valdes med ledning av det tidigare gjorda examensarbetet KRAFT [3] som konstaterar att detta antal fungerar bra för ändamålet att utreda spänningsförhållanden. Om ett större antal kuggar i ytterringen modellerades skulle resultaten troligtvis bli något mer överensstämmande med ett verkligt fall, men en större och mer komplex modell skulle medföra längre lösningstider i ANSYS, troligen utan att göra stor relativ skillnad på resultatet. 
	ANSYS
	När koncepten analyserades med ANSYS ansattes ett antal randvillkor på modellerna. I snittytorna ansattes Frictionless Support medan för ytor som antogs vara fast inspända användes Fixed Support. I vissa av fallen vore det önskvärt att kunna styra randvillkoren mer exakt; exempelvis hur ett flänsförband påverkar ytterringar och lösa kuggar, något som bortsågs från vid simulering. Även i fallet med lösa cylindrar som kuggar är de uppsatta randvillkoren värda att utreda; genom att ansätta cylindrarnas basytor med Fixed Support låses dessa i axiell riktning vilket medför att de inte kan dra ihop sig när de belastas radiellt. Detta kan snedvrida slutresultatet. 
	Den aktuella programlicensen för ANSYS innehåller begränsningar i antal noder och element som får användas. Vid en simulering i ANSYS utför programmet en så kallad Meshning av FEM-modellen vilket betyder att geometrin delas in i ett komplext rutnät av element som i sin tur består av ett antal noder. Genom en finare Meshning erhålls fler beräkningspunkter för ANSYS vilket leder till en bättre analys av modellen. Detta leder dock till en mer avancerad matematisk modell som programmet måste lösa för att generera ett resultat. I vissa fall kan den matematiska modellen bli av sådan karaktär att den ej går att lösa. Även kontakttypen mellan två olika komponenter i en modell, till exempel cylindrar mot cylinderring, påverkar lösbarheten för ANSYS. Genom att använda en friktionskontakt krävs en mer komplex lösningsmetod jämfört med om kontakttypen hade varit av typen Bonded (innebär att komponenterna kan uppta drag-, tryck- och skjuvspänningar ty de är stelt förenade) eller No Separation (glidning tillåts i kontakten mellan komponenterna).
	Lösa evolventkugg
	Konceptet med lösa kuggar med evolventprofil kan diskuteras ur flera synvinklar, då det vid första anblick verkar vara den mest uppenbara och enkla lösningen men ej redan är en erkänt fungerande lösning. Efter lite undersökning uppstår dock frågor som är svåra att ha en intuitiv känsla för, som om ytterringen bestående av lösa kuggar kommer agera på samma sätt som en konventionell ytterring eller om andra omständigheter råder. Ur detta följer att den använda standarden för traditionella kugghjul eventuellt inte kan användas. I examensarbetet antogs dock standarden vara tillämpbar, något som således kräver mer utredande för att resultaten ska kunna anses vara giltiga. Tillverkningstekniska svårigheter bör också diskuteras, då de lösa kuggarna måste ha en ytterradie och exakta vinklar, samtidigt som de kräver härdning och därigenom blir formförändrade. Mest sannolikt krävs efterbearbetning i form av slipning vilket är ett av momenten som förorsakar det ursprungliga problemet. Även flänsförbandets utformning och därmed kuggarnas infästning genererar tillverkningstekniska frågor om huruvida det är möjligt att få tillräckligt bra toleransnivåer i kontakten mellan flänsförband och kugg för att konceptet ska fungera. En tänkbar lösning är att kuggarna måste fästas med ett geometriskt betingat mekaniskt förband.  
	Materialdata
	Simuleringen av samtliga modeller i ANSYS baserades på materialdata, geometri och lastfall. För att kunna genomföra korrekta analyser krävdes lämpliga data för samtliga utformningar. Dock var inhämtningen av exempelvis materialdata svår då det inte hittades entydiga fakta för de olika materialen. Egenskaper som varierar med framställningsteknik, som exempelvis hårdheten, ansattes till godtyckliga värden inom givna intervall. 
	Kostnadseffektivitet
	Då specifik information om utgifter för exempelvis tillverkning och material är svåråtkomliga med ”vanliga” informationssökningsmetoder uteblev en konkret undersökning av konceptens respektive framställningskostnader. Detta grundades även i att koncepten alltjämt befinner sig på ett teoretiskt stadium där exakta tillverkningsmetoder ej är specificerade. För konceptet med lösa evolventkuggar resonerades det kring huruvida vissa tillverkningssteg bortfaller och andra tillkommer och därmed hur detta skulle påverka totalkostnaden för realiseringen av ytterringen. Under framtagningen av konceptet med lösa cylinderkuggar diskuterades det kring hur planetväxelns övriga ingående element, det vill säga planet- och solhjul, skulle anpassas till ytterringens utformning. Detta medför eventuellt extra kostnader för framställningen av dessa, medan konceptets lönsamhet i förlängningen kan vara en betydelsefull faktor att räkna med.

	20B5.2 Slutsatser
	 Spänningar och yttryck som uppstår i de simulerade lastfallen för de modellerade koncepten underskrider de maximalt tillåtna med gjorda antaganden.
	 För att göra en korrekt analys av möjligheten att använda cylinderkuggar i ett flertal olika applikationer krävs vidare arbete med fler simuleringar och variation av lastfall och dimensioner.
	 Utformningen av övriga ingående element i planetväxeln med lösa cylinderkuggar kräver noggrann utredning. 
	 Examensarbetets syfte har uppfyllts i fråga om att identifiera problem vid tillverkning av innerkuggade ytterringar till planetväxlar och partiellt i fråga om att utarbeta lösningar till dessa problem genom omkonstruktion. Den senare delen av syftet anses endast ha löst partiellt då information för vissa nyckeldata, såsom materialegenskaper, varit svåra att inhämta och att utveckling av kuggbaserade transmissioner kräver stort teoretiskt och praktiskt kunnande.


	6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE
	I detta kapitel ges rekommendationer for mer detaljerade lösningar och framtida arbete.
	21B6.1 Rekommendationer och framtida arbete
	6.1.1 Ekonomisk analys och effektivitetsundersökning
	För att konkret kunna fastställa om en effektivisering av tillverkningen av planetväxlars ytterringar har åstadkommits skulle ett antal nyckeltal behöva etableras och aktivt jämföras koncepten emellan. Nyckeltal av intresse skulle kunna innefatta total- och delkostnader, verkningsgrad, vikt och volym. För att kunna undersöka dessa krävs mycket mer kunskap inom området samt företagskontakt, och därtill mer avancerade hjälpmedel. Att tillverka en prototyp av de olika koncepten för att undersöka prestanda och verkningsgrad skulle också vara av intresse.  

	6.1.2 Företagsanknytning, undersökning av olika lastfall och geometrier
	Analysen av de olika utformningarna har baserats på antagna parametrar och dimensioner. För att kunna skapa en relevant undersökning för företag och övriga intressenter, är ett vidarearbete med faktiska data värdefullt. Kontakt med företag inom flera branscher ger då en bredare undersökning med olika lastfall, vilket är av betydelse då arbetet avgränsades till enbart ett lastfall och en grundgeometri av ytterringen. 

	6.1.3 Utveckling av specifika koncept
	Koncept baserat på lösa cylindriska kuggar
	Robotväxeln, som använder sig av cylindriska kuggar, är inte uppbyggd enligt en konventionell planetväxel utan har ett eller flera RV-hjul som verkar mot cylindrarna. Detta medför också en väldigt hög utväxling vilket ofta är önskvärt. Om önskan är att kunna använda cylindrar som lösa kuggar men ändå bibehålla en konventionell planetväxels uppbyggnad med ett solhjul och ett antal planethjul kommer geometrin på dessa att bli väldigt komplex. Problematiken ligger i att när man tillverkar kugghjul med cykloidform görs dessa i par och de är väldigt känsliga för variation av axelavstånd. Att finna geometrier för sol- och planethjul som passar till en ytterring med cylindriska kuggar som går att parametrisera med garanti att det kommer att fungera är något som behöver utredas. Flänsförbandet som låser cylindrarna mot cylinderringen bör utredas vidare för att finna en optimal lösning. Flänsförbandens utförande påverkar konstruktionernas egenskaper i form av hållfasthet, vikt och volym, och är därmed en avgörande del av hela planetväxeln. 
	Koncept baserat på lösa evolventkugg
	Flänsförbandet som håller de lösa evolventkuggen på plats utformades endast grundläggande och bör utredas vidare för att undersöka om lösningen är möjlig eller om en omkonstruktion krävs. För att det aktuella konceptet skall fungera krävs fina toleranser, både för de lösa evolventkuggarna och flänsförbandet, och även om dessa kan uppnås under rimliga omständigheter är det möjligt att det uppstår nya och okända spänningar som påverkar konceptet negativt. Eventuellt kan en lösning med mekanisk låsning, istället för att de lösa kuggarna hålls fast genom friktion, vara intressant. De lösa evolventkuggarna skulle då kunna vara försedda med en geometri som medger låsning i stil med en kil. 
	Huruvida olika kugginfästningar påverkar ytterringens prestanda skulle vara av stort intresse för arbetet då olika utformningar kan medföra olika framtagningskostnader och därmed en eventuell minskning av dessa. 
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