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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt var att genom konceptutveckling ta tillvara sinterteknikens fördelar vid 

konstruktion av kugghjul med inriktning på dess mekaniska egenskaper. Målet har varit att ta 

fram koncept där kugghjulet blir lättare men med bibehållen hållfasthet gentemot 

referenskugghjulet samt att möjlighet till asymmetriska kuggflankerna utnyttjas för att minimera 

det sintrade materialets känslighet för dragspänningar vid höjd belastning.  

 

Projektet genomfördes på så sätt att en litteraturstudie där bakgrundsfakta om ämnet samlas in 

för att sedan, med hjälp av vår handledare, avgränsas till de områden som är intressanta för vårt 

projekt. Hållfasthetskrav för materialet ligger sedan till grund för analysen. CAD-modeller av 

referenskugghjulet och våra olika koncept skapades sedan för FEM-analys i ANSYS där 

hållfasthetskraven kontrollerades. 

 

Referenskugghjulet som används baserades på ett standardkugghjul från SwePart Transmission 

AB med benämning FZG z24. Materialet för kugghjulet är stål med maximalt tillåten böj och 

tryckspänning på 640 MPa respektive 1100 MPa. 

 

Vår analys visar att referenskugghjulet klarar en pålagd linjekraft på 12,65 kN innan den 

maximalt tillåtna dragspänningen uppnås. Det är denna kraft som sedan blir dimensionerande vid 

konstruktion och analys av koncepten.  

 

Beräkning av yttrycket på kuggflankerna enligt Hertz’ teorier har genomförts. Eftersom 

belastningen i kuggrötterna är mest betydelsefullt för analysen tas inte stor hänsyn till dessa 

ytspänningar, dvs kontaktspänningarna. Dessa kommer på grund av den höga belastning som 

nyttjas i analysen bli mycket större än vid normala belastningsfall.  

 

Två koncept togs fram med avseende på målen och analyserades i ANSYS. Konceptet där 

viktminskning var huvudmålet gav en viktminskning på 7,76 % med bibehållen hållfasthet i 

förhållande till referenskugghjulet. Konceptet med inriktning på ökning av belastning gav en 

tillåten ökning på 18 % av kraften med bibehållen maximal dragspänning om 640 MPa. 
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Abstract 
The purpose of this project was that through concept development utilize the advantage of the 

sintering technique when designing gears with focus on the mechanical properties. The goal has 

been to design concepts where the gear is made lighter while maintaining the same strength 

requirements as the reference gear as well as using the possibility of asymmetrical geometry of 

the tooth flanks to minimize the sintered materials sensitivity to tensile stresses when the forces 

is increased. 

 

The project was implemented so that a literature study was conducted where background 

information about the subject was collected and with the help of our supervisor it was narrowed 

down to those areas that are of interest to our project. Strength requirements for the material then 

form the basis for the analysis. CAD models of the reference gear and our concepts were then 

created for use in a finite element analysis in ANSYS where the strength requirements were 

verified.  

 

The reference gear that was used where based on a standard gear from SwePart Transmission AB 

named FZG z24. The material of the gear is steel with a maximum tensile and compressive stress 

of 640 MPa and 1100 MPa. 

 

When analyzing the reference gear a force of 12.65 kN showed to be the sufficient force at 

which the maximum allowed tensile stress is reached. It’s this force that then is used when 

designing and analyzing our concepts. 

 

Calculation of the surface pressure on the tooth flanks has been implemented using Hertz' 

theories. Since the stresses in the roots are most important to the analysis these calculations are 

not taken into further consideration. The contact pressures are, because of the high loads that are 

utilized in the analysis, much higher than in normal loading conditions. 

 

Two concepts where developed in regard of our goals and analyzed in ANSYS. The concept 

where weight loss was the main target showed a reduced weight of 7.76 % while maintaining the 

same strength in relation to the reference gear. The concept focusing on the possibility of 

increased load showed an allowable increase of 18 % while maintaining maximum tensile stress 

of 640 MPa.   
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NOMENKLATUR 

I detta kapitel beskrivs de beteckningar som används i rapporten. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

z Kuggtal 

m Normalmodul (mm) 

B Kuggbredd (mm) 

da Toppdiameter (mm) 

d Delningsdiameter (mm) 

db Grunddiameter (mm) 

df Rotdiameter (mm) 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

b Kontaktytans halva bredd (m) 

l Valsens längd (m) 

F Pålagd kraft (N) 

R Radie (m) 

rekv Ekvivalent radie (m) 

pmax Maximalt yttryck (Pa) 

α Ingreppsvinkel (grader) 

ε Ingreppstal 

ν Poissons tal 

ρ Densitet (kg/m
3
) 

σp Proportionalitetsgräns (Pa) 

σb,till Böjspänning (Pa) 

YF Formfaktor 

Yβ Snedvinkelfaktor 

Yε Ingreppsfaktor 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

FEM Finite Element Method  

PM Powder metallurgy  
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel tar upp bakgrund, syfte, avgränsning och metod för arbetet med projektet. 

1.1 Bakgrund 

Kugghjul är den mest effektiva och använda energiomvandlaren som är känd idag, se Bilaga A, 

och används i alla typer av maskiner. Användandet i framtida konstruktioner ställer ökade krav 

på mindre och lättare kuggväxlar, vilket dagens traditionellt tillverkade kugghjul har svårt att 

klara. Istället har tillverkarna börjat utreda om sintrade kugghjul är lämpliga för dessa 

applikationer. Detta eftersom sintringstekniken ger möjlighet dels att skräddarsy de mekaniska 

egenskaperna och dels att optimera geometrin. Ytterligare en aspekt är ökningen av elhybrid-

fordon där tystare kuggväxlar eftersträvas då ljudet från förbränningsmotor vid eldrift elimineras. 

Motorljudet har förut maskerat ljudet från kuggingreppen i växellådan. Detta kan sintrade 

kugghjul med möjlighet till bättre inre dämpning tillgodose. Nackdelen med sintrade produkter 

är dess känslighet för dragspänningar vilket innebär förändrade dimensionskriterier.  

1.2 Syfte 

Dagens kuggväxlar har, efter århundraden av utvecklingsarbete, mycket bra prestanda. Men då 

utvecklingen av maskiner går framåt eftersträvas nu mindre och lättare växlar med samma 

verkningsgrad och hållbarhet som tidigare. Ljudnivån från kuggväxeln är också ett område som 

det idag arbetas mycket med. Syftet med denna rapport är således att genomföra en 

konceptutveckling av ett kugghjul där sinterprocessens fördelar gentemot traditionell tillverkning 

tas tillvara för att möta dessa nya krav. 

1.3 Avgränsning 

Rapporten syftar endast till att skapa en grundidé till hur ett sintrat kugghjul kan utformas 

gentemot ett traditionellt tillverkat, beroende på vilka egenskaper som eftersträvas. Därför har vi 

valt att utgå från ett kugghjul av standardutförande för att sedan utveckla designkoncept som 

strävar efter vissa egenskaper. Kugghjulet vi utgått från har raka kuggar med evolventprofil och 

är tillverkat i stål. Vi antar att det sintrade kugghjulet framställs av pulvret Astaloy 85 Mo. 

Kraften vi kommer belasta kuggen med är en linjekraft verkande i kugghjulets delningsdiameter 

med en ingreppsvinkel på 20°.  

 

Vi har i första hand avgränsat oss till två fall. Vid det första ska det sintrade kugghjulet väga så 

lite som möjligt men klara av samma belastning som det ursprungliga. Vid det andra ska det 

sintrade kugghjulet inte väga mer, men inte heller nödvändigtvis mindre än det ursprungliga, och 

där den möjliga belastningen då maximeras. Vi kommer inte att ta hänsyn till hur väl de olika 

designerna lämpar sig för cyklisk belastning.  

1.4 Metod  

En CAD-modell av standardkugghjulet tas fram i Solid Edge (Siemens, 2010) och analyseras i 

ANSYS (SAS IP, Inc., 2011), som är ett FEM-program där man visuellt kan studera detaljers 

mekaniska beteende. Därefter modifieras modellen i Solid Edge och testas återigen i ANSYS för 

att motsvara den i avgränsningen formulerade kravbilden.  
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2  REFERENSRAM 
I detta kapitel redogörs för bakgrund och den teoretiska referensram som ligger till grund för 

rapporten. 

2.1 Pulvermetallurgi bakgrund 

Tekniken att framställa detaljer baserade på metallpulver kan dateras tillbaka till Egyptierna. Den 

storskaliga produktionen kom dock först igång runt mitten till slutet av 1800-talet (Degarmo, et 

al., 2002). Till en början användes PM-tekniken främst för att tillverka volframtråd som 

behövdes för Thomas Edisons nyligen uppfunna glödlampa. Vid 1920-talets början hade dock 

omfånget av tillverkade produkter utökats med bland annat självsmörjande lager, bussningar och 

skärverktyg. Efter andra världskriget exploderade utvecklingen av tillverkningstekniken och 

mellan 1960 och 1980 tiofaldigades efterfrågan på metallpulver och har fortsatt exponentiellt 

fram till 2000-talet (Degarmo, et al., 2002).  Idag används pulverbaserade tillverkningstekniker i 

allt från magneter, hushållsapparater och biomedicinska produkter till delar för bilar, flygplan 

och verktyg för skärande bearbetning (Buschow och Cahn, 2001). I Figur 1 visas exempel på 

PM-produkter från Höganäs AB. 

 

 

Figur 1. Exempel på PM-produkter från Höganäs AB (2012) 

2.2 Sinterteknik 

2.2.1 Tillverkningsprocess 

Processen för att tillverka sintrade produkter kan sammanfattas i följande steg: 

 

1. Blandning av pulver och bindemedel. 

2. Kompaktering till ”grön kropp”. 

3. Sintring 

4. Eventuell efterbehandling. 

 

Först blandas ett eller flera pulver tillsammans med ett eventuellt bindemedel och/eller 

smörjmedel. Denna blandning hälls sedan ner i en form och kompakteras under högt tryck. Den 
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del som kommer ur formen kallas ”grönkropp” och har nu fått sin slutliga form. Hållfastheten är 

dock låg, varför nästa steg är att genom upphettning i ugn smälta samman pulvret till en solid 

kropp. Denna fas kallas sintring. 

 

Beroende på vilka egenskaper som eftersträvas kan produkten genomgå olika efterbehandlingar 

för att ytterligare förbättra dess egenskaper. Exempel är impregnering i t.ex. olja för att göra 

produkten självsmörjande eller infiltration där man placerar en ring av koppar på produkten och 

sedan låter den smälta in i de porer som finns i produkten.   

 

2.2.2 Egenskaper 

Tillverkning med hjälp av pulvermetallurgi har många fördelar gentemot traditionella 

spånavskiljande tillverkningsmetoder. Som exempel kan nämnas bättre styrning av mekaniska 

egenskaper, lägre vikt, möjlighet att använda avancerande geometrier, lägre rörliga 

tillverkningsomkostnader med flera.  

 

Bättre kontroll av mekaniska egenskaper innebär bland annat att man kan använda olika 

sammansättningar av pulver och/eller olika kompakteringsgrad i olika delar av produkten för att 

på så sätt uppnå vissa önskade egenskaper. Detta innebär att man exempelvis kan göra 

viktbesparingar och bygga in dämpning i produkten.  

 

De ekonomiska vinningarna grundas på att tillverkningsprocessen har få steg, vilket gör den 

effektiv, samt ett högt råmaterialsutnyttjande. Dessutom är energiåtgången för varje kilo färdig 

produkt lägre än för traditionella tillverkningsprocesser, se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Tabell över materialutnyttjande och energiåtgång för olika tillverkningsprocesser (Höganäs, 2012) 

 

Sintrade produkter har också, i många fall, en viktbesparande inverkan på den färdiga produkten. 

I maskiner med rörliga delar medför detta att masströghetsmomentet där blir lägre. Detta medför 

att energiåtgången för maskinen sänks.  
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2.3 Kuggprofil 

Den i särklass mest använda kuggprofilen i dagens kuggväxlar är evolventprofilen. Profilen 

bygger på rundade kuggflanker vilket gör att kuggarna rullar mot varandra och att 

kontaktkraftens angreppsvinkel blir konstant genom hela ingreppet, se Figur 3. Den rullande 

rörelsen gör att effektutnyttjandet blir maximalt samt att abrasivt- och adhesivt slitage på 

kuggflankerna minimeras.  

 

 

Figur 3. Kontaktkraftens vinkel under ingreppet (Rocchini, 2006). 

Evolventprofilen har en invecklad geometri. Dess form kan enklast beskrivas och ritas upp 

genom att ett spänt snöre, med en penna i änden, rullas av en cylinder. Då blir den bana pennan 

ritar upp evolventprofilen, se Figur 4. I praktiken kan denna profil skapas genom en funktion i 

till exempel Solid Edge.  

 

 

Figur 4. Evolventprofil (Lidingo, 2007) 
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2.4 Referenskugghjul 

Då projektet syftar till att analysera skillnader i mekaniska egenskaper för traditionellt 

tillverkade kugghjul och sintrade kugghjul har ett referenskugghjul valts ut. Valet föll, efter 

diskussion med vår uppdragsgivare och handledare Ulf Sellgren, på ett standardkugghjul med 

benämning FZG z24 som tillverkas av SwePart Transmission AB, se Figur 5 samt Bilaga B.  

 

Valet föll på just detta kugghjul eftersom att dess grundläggande design gav oss en bra början att 

utgå ifrån i vår konceptutveckling. 

 

 

Figur 5. Kugghjul FZG z24 

FZG z24 är ett kugghjul med evolventprofil samt rakt skurna kugg. Dess dimensionerande data 

återfinns i Tabell 1. För fullständiga specifikationer se Bilaga B.  

 

Tabell 1. Kugghjulsdata 

Kugghjul FZG z24 

Kuggtal z 24 

Normalmodul m 4,5 

Kuggbredd B 14 

Ingreppsvinkel α 20 

Delningsdiameter d 108 
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2.5 Material 

Eftersom metallpulver för framställning av sintrade produkter finns i många olika utföranden där 

alla ger olika egenskaper för den färdiga produkten var vi tvungna att göra ett val.  

 

Vid kontakt med Michael Andersson på Höganäs AB blev vi rekommenderade att välja Astaloy 

85 Mo då det är ett pulver som lämpar sig bra vid tillverkning av kugghjul. Pulvret är en 

vattenatomiserad stållegering legerad med 0,85 % molybden samt valfri mängd kol och koppar. 

Den sammansättning som Michael Andersson rekommenderade var en legering med 0,85 % 

molybden, 0,3 % kol och där koppar utelämnas pga. av dess höga kostnad samt att det inte tillför 

några eftersökta egenskaper i vårt fall. För att få fram en hårdare och mer tålig yta bör kugghjulet 

efterbehandlas med sätthärdning i en atmosfär med 0,6 % kol detta har dock ignorerats i vår 

analys. Pulvrets materialegenskaper redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Materialegenskaper (Sellgren, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika grad av kompaktering av pulvret ger ändrade materialegenskaper vilket beräknas enligt 

följande formler (Sellgren, 2012). 

 

Elasticitetsmodul: 

 

3,4

0

0E E




 
 
 

  (1) 

 

Poissons tal: 

  
0,1

0

0

1 1


 


 
    
 

 (2) 

 

  

Elasticitetsmodul  E0 200 GPa 

Densitet ρ0 7200 kg/m
3 

Poissons tal ν0 0,25 

   

Max/Min densitet ρ 6700-7500 kg/m
3
 

Maximal dragspänning         640 MPa 

Maximal tryckspänning         1100 MPa 
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2.6 Kugghållfasthet 

2.6.1 Kontakthållfasthet 

Då två kroppar är i kontakt med varandra under belastning uppstår spänningar i kontaktområdet. 

Läran om hur man beräknar och utvärderar dessa spänningar benämns kontaktmekanik. Det är en 

grundläggande disciplin inom ingenjörsvetenskapen och används inom allt från 

hållfasthetsprovning till nanosystemteknik. 

 

Kontaktmekaniken brukar framförallt förknippas med Heinrich Hertz, som 1882 fann en lösning 

på problemet gällande kontakten mellan två elastiska kroppar med böjda ytor. Han utarbetade en 

rad lösningar för fall som t.ex. vals mot plan, vals mot vals och kula mot plan.  

 

Hertz’ teorier gäller under följande förutsättningar (Institutionen för maskinkonstruktion, 2008): 

 

 Kontaktytorna är små i förhållande till kropparna 

 Proportionalitetsgränsen, σp, får inte överstigas 

 Skjuvspänningar får inte uppträda i kontaktytorna 

2.6.2 Böjhållfasthet 

I Maskinelement Handbok (Institutionen för maskinkonstruktion, 2008) presenteras en metod för 

att beräkna belastningar och hållfasthet för kugghjul. Denna använder sig i sin tur av SMS 1871, 

vilket är en svensk standard för kuggberäkningar. 

 

SMS 1871 är en gammal standard med många brister i dess beräkning av kuggrotens 

påkänningar (Engelmark och Ekström, 2007). Den kan dock användas som ett referensvärde för 

att verifiera våra FEM-beräkningar. 

 

Med SMS 1871 beräknas böjspänningen i kuggroten enligt: 

 

 
, 

tot
b till F

F
Y Y Y

B m
   


  (3) 

 

, där de olika faktorerna definieras enligt följande. 

 

Formfaktor för böjning,   , beräknas till ett närmevärde med ekvationen: 

 

 
/14(2,2 3,1 )z

FY e    (4) 

 

Snedvinkelfaktor för rakkugg är     .  

 

Ingreppsfaktor,   , beräknas enligt, 

 

 
1

Y


  (5) 

 

, där ingreppstalet   beror på kugghjulens kuggtal. 
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3  METOD 
I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen som leder fram till resultatet för denna rapport.  

3.1 Geometri 

För att förstå värdet av våra resultat analyserade vi först ett standardkugghjul. Till detta gjordes 

en CAD-modell som sedan nyttjades i ANSYS (SAS IP, Inc., 2011). Modellen skapades genom 

den i Solid Edge (Siemens, 2010) inbyggda funktionen för generering av kugghjul. Följande 

värden användes i programmet; kuggtal z = 24, modul m = 4,5 mm, ingreppsvinkel  

  = 20°, kuggbredd B = 14 mm och en rotradie på r = 0,2 mm. Dess data finns även listade i  

Bilaga B.  

 

Applikationen genererar ett kugghjul enligt Figur 6 med följande diametrar; toppdiameter    = 

117 mm, delningsdiameter   = 108 mm, grunddiameter    = 101,49mm och en rotdiameter på 

   = 96,75 mm. 

 

 

Figur 6. Kugghjulets diametrar 

3.2 Belastning 

3.2.1 Kontaktspänning 

Kontaktförhållandena då två kuggar med evolventprofiler pressas mot varandra kan liknas vid 

två cylindrar i kontakt, se Figur 7. Således kan Hertz’ teori för fallet vals mot vals användas. 

Denna teori är baserad på fallet vals mot plan, se Figur 8.  
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Figur 7. Två valsar i kontakt (Popov, 2008) 

 

 

Figur 8. Vals mot plan 

 

Alltså gäller samma ekvationer med skillnaden att radien, r, ersätts med en ekvivalent radie, rekv, 

enligt: 

 
1 2

1 1 1

ekvr r r
   (6) 

 

Ekvationen ovan gäller för konvexa ytor. Kontaktytans halva bredd, b, och det maximala 

yttrycket, maxp , ges av 

 

 
 28 1ekvFr

b
El






  (7) 

 

 max

2F
p

bl
  (8) 

 

, där F är den pålagda kraften, ν är Poissons tal, E är elasticitetsmodulen och l är valsens längd.  

 

Vår kraft ansätts i delningsdiametern, där har kuggens yta radien r1 = r2 = 17,28 mm. 
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Den ekvivalenta radien för kuggingreppet blir därför 8,64 mm. 

 

Nu kan en kraft, Ftot, ansättas enligt Figur 9 och tillsammans med den ekvivalenta radien kan 

kontaktytans bredd samt yttrycket beräknas. 

 

 

Figur 9. Kontaktkraften i ingreppet längs delningslinjen 

3.2.2 Böjspänning 

Böjspänning i kuggroten tas fram med ANSYS och för att verifiera rimligheten av resultaten för 

vår uppställda modell används de i referensramen nämnda beräkningsmetoder för böjspänningen. 

 

Böjspänningen beräknas enligt Ekvation (3)-(5) där faktorerna för referenskugghjulet beräknas 

till        ,      och för     . 

3.3 FEM-modellering i ANSYS 

Belastningarna på kugghjulet har simulerats i ANSYS. Systemet har förenklats till en kugg, se 

Figur 10, som belastas med en linjekraft i delningsdiametern enligt Figur 11.  

 

 

Figur 10. Förenkling av kugghjulet 
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Figur 11. Linjekraft på kuggen i delningsdiametern 

Vi har gjort en mesh av kuggen som visas i Figur 12. Elementen är mindre vid kuggroten och 

längs evolventprofilen än på övriga delar, då de är områden av högre relevans för oss.  

 

 

Figur 12. Mesh av kuggen 

Den inre ringen har modellerats som fast inspänd (fixed support), se den lilafärgade ytan i Figur 

13. 

 

 

Figur 13. Innerring 
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Sidorna av kuggen, se de lilafärgade ytorna i Figur 14, ska egentligen sitta ihop med det 

resterande kugghjulet. De har därför modellerats med funktionen frictionless support som 

simulerar ett symetriskt randvillkor. Det innebär att kroppen kan förflyttas i ytans plan men ej ut 

från detta.  

 

 

Figur 14. Kuggens sidor 

3.4 Kraftanalys och designstudie av kugghjul 

Som nämnts i tidigare kapitel var två specifika utföranden av kuggen särskilt intressanta. Ett då 

vårt kugghjul väger så lite som möjligt men klarar samma belastning som det ursprungliga samt 

ett då vårt kugghjul väger ungefär som det ursprungliga men klarar så mycket kraft som möjligt.  

Ett antal möjliga modeller skapades i Solid Edge och testades sedan i ANSYS. De bästa av dem 

modifierades och genomgick en iterativ testprocess tills ett tillfredställande resultat uppnåtts.  

3.5 Masströghetsmoment 

Masströghetsmomentet har tagits fram genom en applikation i Solid Edge. För att verifiera att 

detta stämmer gjordes en grov beräkning av referenskugghjulets masströghetsmoment enligt 

formel för en ihålig cylinder: 

 

  2 2

1 2

1

2
I m r r   (9) 

 

, där   och    är cylinderns inner- respektive ytterradie. 
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Kugghjulet delas upp i tre delar enligt Figur 15 där kuggarna, mellanringen och innerringen 

väger 0,168 kg, 0,456 kg och 0,458 kg. Masströghetsmomentet beräknas för varje del och 

summeras. 

 

 

Figur 15. Uppdelning av kugghjul för beräkning av masströghetsmoment 

3.6 Kompaktering  

Eftersom kugghjulet är sintrat kan densiteten i olika delar av kugghjulet varieras enkelt genom 

att pulvret pressas samman olika hårt på olika ställen. Detta simulerades genom att skära ut 

kuggens mittsektion samt en ring allra närmast axeln i Solid Edge, se Figur 16. Sedan ändrades 

densiteten på den mittersta delen och de tre delarna sammanfogades igen. Modellen testades 

sedan i ANSYS för att avgöra om densitetskillnaden medförde högre spänningar i kuggrötterna 

eller ej. 

  

 

Figur 16. Mittsektionen 
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4  RESULTAT  
I detta kapitel presenteras de resultat som vårt arbete lett fram till. Resultaten finns 

sammanställda i en tabell, se Bilaga C. 

4.1 Design 

Det första steget till minskad vikt och ökad belastningsgrad var en omformning av det 

ursprungliga kugghjulet. För att veta vilka krafter våra kugghjul skulle klara av analyserades 

först det ursprungliga referenskugghjulet. Nedan finner du resultatet av denna analys samt de två 

nya kuggformer vi tagit fram.  

4.1.1 Referenskugghjulet 

Kugghjulet, av standardutförande, som vi utgått ifrån, klarade av en belastning på ca 12,65 kN 

innan spänningarna i kuggroten blev för höga, se Figur 17. Materialet tål endast 640 MPa i 

dragspänning. Den sidan av kuggen blir därför dimensionerande här.  

 

 

Figur 17. Dragspänning i standardkugghjulets kuggrot 

Spänningarna på trycksidan av standardkugghjulet visas i Figur 18. Dessa uppgår till 730 MPa 

och överskrider således inte det, för materialet, tillåtna värdet för tryckspänning som är 1100 

MPa.  

 

 

Figur 18. Tryckspänning i standardkugghjulets kuggrot 
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Yttrycket blir här 2,05 GPa. Vi har valt att inte beräkna yttrycket för de två andra kuggformerna 

då även dessa värden kommer hamna i samma storleksområde, se kapitel 5.    

 

Detta kugghjul väger 1,082 kg och har masströghetsmomentet 1,46   10
-3

 kgm
2
. 

4.1.2 Ett lättare kugghjul 

En kuggdesign som resulterar i att kugghjulet väger betydligt mindre än det ursprungliga men 

ändå klarar samma belastning visas i Figur 19. 

 

 

 

Figur 19. Kugghjul format för att minska vikten 

Spänningsfördelningen på dragsidan av kuggen är mycket lik den för grundkuggen men på 

trycksidan ser den ut som visas i Figur 20. Här har spänningen fördelats på de små 

trappstegsliknande avsatserna. Detta resulterar i en lägre spänning jämfört med om endast en 

avrundning eller dylikt görs. Dessutom innebär avsatserna att hela kugghjulets vikt reducerats till 

1,036 kg vilket är en minskning med 4,25 % gentemot referenskugghjulet. Kugghjulets 

masströghetsmoment har sänkts med 9,59 %, jämför med referenskugghjulet, till 1,32  10
-3

 

kgm
2
. Den maximala tryckspänningen är 826 MPa.  

 

 

Figur 20. Tryckspänningar i kugghjulet med minskad vikt 
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4.1.3 Ett kraftigare kugghjul 

En kuggdesign som resulterar i att kugghjulets vikt närapå överensstämmer med det ursprungliga 

kugghjulet men som gör att det klarar en högre belastning visas i Figur 21.  

 

Figur 21. Kugghjul format för att motstå kraft 

 

Kraften som kuggen kan belastas med innan dragspänningarna blir för höga är 14,95 kN. Detta 

är en ökning av belastningen med 18 % mot vad det ursprungliga kugghjulet klarar. Likaså här är 

spänningsfördelningen på dragsidan av kuggen i det närmaste densamma som i den ursprungliga 

kuggen. Spänningsfördelningen på trycksidan visas i Figur 22. Den maximala tryckspänningen 

blir 755 MPa. Masströghetsmomentet har sänkts till 1,38   10
-3

 kgm
2
 vilket är 5,48 % mindre än 

det för grundkugghjulet 

 

 

Figur 22 Tryckspänning i kugghjulet med ökat belastningsmotstånd 

 

4.2 Verifikation 

För att säkerställa resultaten gjordes även några beräkningar enligt allmänt godtagna formler.  

4.2.1 Böjspänning enligt SMS 1871 

Den teoretiska böjspänningen i kuggroten för referenskugghjulet, 

 

 , 

126500
2,76 1 1 554 

0,014 0,0045
b till MPa     


 (10) 
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Resultatet av beräkning enligt Ekvation (10) ger en böjspänning på 554 MPa.  

 

4.2.2 Masströghetsmoment 

Beräkningarna av masströghetsmomentet för att verifiera den data som fåtts från Solid Edge 

(Siemens, 2010) gjordes på referenskugghjulet. Värdet blev 1,38   10
-3

 kgm
2
 vilket skiljer sig 

gentemot värdet från Solid Edge med 5 %.  

4.4 Kompaktering 

När vi undersökte effekten den varierande kompakteringen hade på dragspänningarna i 

kuggroten insåg vi att de sjönk. Detta trots att diametern på det område vars densitet minskats 

gjorts större. Effekten detta har på vikten hos våra kugghjul beskrivs nedan. 

 

I Figur 23 och Figur 24 visas dragspänningarna som en funktion av diametern på det område där 

densiteten minskats från 7200 kg/m
3
 till 6800 kg/m

3
 för respektive kugghjul. Kugghjulet har då 

utsatts för samma kraft som tidigare genererade den högsta tillåtna dragspänningen i samma 

kuggform men då utan skillnader i kompaktering.   

 

 

Figur 23. Kompakteringens inverkan på dragspänningen i det lättare kugghjulet 

 



29 

 

Figur 24. Kompakteringens inverkan på dragspänningen i det kraftigare kugghjulet 

 

4.4.1 Det lättare kugghjulet 

Vid utformningen av detta kugghjul är reducering av masströghetsmomentet det viktigaste. Då 

densiteten mellan diametern 33 och 84 mm minskats från 7200 till 6800 kg/m
3
 väger kugghjulet 

0,998 kg. Detta är 7,76 % mindre än det ursprungliga men klarar ändå en något högre belastning. 

Masströghetsmomentet har reducerats med 11,6 %, jämfört med referenskugghjulet, till 1,29   
10

-3
 kgm

2
. 

4.4.2 Det grövre kugghjulet 

Här kan vi se att diametern 84 mm ger den lägsta spänningen av de undersökta diametrarna. 

Eftersom det intressanta med detta kugghjul är möjlighet till så hög belastning som möjligt, så är 

det den minsta spänningen som är mest åtråvärd. Kugghjulet med denna grad av kompaktering 

klarar belastningen 15,02 kN innan dragspänningarna i kuggroten överskrider det tillåtna värdet, 

640 MPa. Det väger 1,02 kg vilket är 5,73 % mindre än det ursprungliga och 

masströghetsmomentet är 1,37 1,38   10
-3

 kgm
2
 vilket är en reducering med 6,16 % gentemot 

referenskugghjulet. 

4.5 Buller 

I detta delkapitel presenteras deformation av de olika kuggarnas mittlinje. Betydelsen dessa har 

på ljuduppkomsten från kugghjulen diskuteras sedan i kommande kapitel.  
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Deformationerna i mitten av referenskugghjulets kugg blir som störst i toppen och når maximalt 

32,9 µm, se Figur 25. 

 

 

Figur 25. Deformation av mitten av grundkugghjulet 

 

Om man tittar på våra kuggar så deformeras även de mest i toppen, dock mer än det 

ursprungliga. Först tittar vi på den lättare kuggen, se Figur 26, där materialet mellan diametern 

33 och 84 mm har densiteten 6800 kg/m
3
 och övriga delar 7200 kg/m

3
. Det maximala värdet är 

här 36,2 µm.  

 

 

Figur 26. Deformation i mitten av kugghjulet med minskad vikt 
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Sedan tittar vi på den kraftigare kuggen, se Figur 27, med densiteten 6800 kg/m
3
 mellan 

diametern 33 mm och 84 mm och 7200 kg/m
3
. Det maximala värdet är 31,3 µm. 

 

 

Figur 27. Deformation i mitten av kugghjulet med ökat belastningsmotstånd 
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta kapitel diskuteras de resultat denna rapport lett fram till. Här finns även den slutsats vi 

kunnat dra av dessa resultat.  

5.1 Diskussion 

5.1.1 Yttryck 

Då arbetet har koncentrerats till de belastningar då dragspänningarna i kuggroten precis når 

sträckgränsen. Kontaktspänningarna har  vi valt att bortse ifrån vid vår dimensionering. Enligt 

uppgift från Höganäs kan de hanteras genom ytbehandling av kuggflanken. 

5.1.2 Verifiering  

Dragspänning 

Med hänsyn taget till metodens noggrannhet borde de beräkningar som gjorts enligt SMS 1871 

indikera att analysen av vår modell i ANSYS (SAS IP, Inc., 2011) är rimlig.   

 

Masströghetsmoment 

Det beräknade värdet av masströghetsmomentet skiljer sig ca 5 % från värdet som Solid Edge 

(Siemens, 2010) ger. Detta kan, till exempel, bero på att kuggarna, vid beräkning, förenklades till 

en hel ring. Värdet från Solid Edge anses därför rimligt och programmet nyttjas sålunda för att ta 

fram återstående kugghjuls masströghetsmoment.  

5.1.3 Designen 

Rent intuitivt, för oss, är inte designen på det lättare kugghjulet så funktionell som våra resultat 

visar. Skulle vi, förutom de tester som gjorts i ANSYS, ytterligare testa denna design skulle vi 

behöva göra spänningsplottar i olika snitt av kuggen och arbetet skulle snabbt bli mycket större. 

Vi har därför valt att endast titta på de FEM-modeller som beskrivits i metoden, vilket betyder att 

vår design eventuellt inte är så brukbar som våra resultat visar. Vidare tester skulle dock kunna 

visa på att detta faktiskt är en design som fungerar bra. 

 

Vad beträffar den grövre kuggen så har vi egentligen tagit massa ifrån toppen på kuggen och 

stabiliserat roten vilket bevisligen fungerar bra.  

 

Inget av kugghjulen kan belastas från båda håll. Vidare behöver de, vid stopp av det system i 

vilket de verkar, ligga dikt an eller förspännas för att inte maskinen skall glappa vid start. 

Eftersom det kommer att finnas ett spel mellan kuggarna.  

5.1.4 Kompakteringen 

Som våra resultat visar, blir spänningarna faktiskt mindre om vissa delar av kugghjulet har en 

lägre densitet än andra. Detta skulle kunna bero på att kugghjulet kan flexa mer vilket gör att 

deformationerna i de centrala delarna, så väl som i de yttre, blir större med lägre spänningar i 

kuggroten som resultat. Detta innebär att då kugghjulets vikt minskas blir den direkta 

konsekvensen bättre hållfasthet och mindre materialåtgång.  

5.1.5 Bullret 

Eftersom deformationerna i de nya designerna är större än hos det ursprungliga kugghjulet 

kommer kuggarna i våra kugghjul slå i varandra mjukare. Detta borde resultera i ett minskat 

buller. Samtidigt leder detta till ett större transmissionsfel vilket i sig kan öka bullret.  
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5.2 Slutsats 

Genom att använda sintringsteknik för att framställa kugghjul kan man med enkla medel minska 

kugghjulets masströghetsmoment och samtidigt göra det mer hållfast. Detta genom att ändra 

kuggens form samt genom att utnyttja möjligheten att ge kugghjulet olika densitet i olika 

områden. Dessa ändringar i form och densitet kan eventuellt bidra till ett minskat buller.  
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer och förslag på arbeten för att dels ytterligare utveckla 

våra resultat och dels för att få helt nya.  

6.1 Rekommendationer 

Som nämnts i diskussionen borde det lättare kugghjulets design utvärderas ytterligare i ANSYS 

(SAS IP, Inc., 2011) för att säkerställa dess funktion. Dessutom borde fysiska prototyper tas fram 

för de båda kuggformerna och sedan provas i laboratorium och i fält.  

6.2 Framtida arbete 

Både formen på kuggarna och kompakteringen behöver utvecklas ytterligare för att få ett 

fungerande kugghjul. Det som visats i denna rapport är snarare riktlinjer till kuggformer 

beroende på önskade egenskaper, än fungerande designer. För att kunna nyttja dessa behöver 

kuggformen utvärderas utifrån till exempel funktion och utmattning. Vidare skulle även 

orienteringen av densitetsskillnaderna kunna utforskas ytterligare. Borde dessa skillnader vara 

belägna så som vi har provat eller till exempel i strängar i radiell riktning för att ge styvhet 

specifikt åt antingen drag eller trycksidan av kuggen?  

 

I detta arbete har heller inte missljud och buller utvärderas tillräckligt. Som nämnts tidigare i 

rapporten, blir det allt mer viktigt att minska ljudet ifrån exempelvis en bils växellåda. Detta är 

därför något som borde blir undersökt djupare av andra och som borde prövas ytterligare.  
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