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Sammanfattning 

Som ett led i att öka Sverige konkurrenskraftigt inom tung fordonsindustri har intressenter såsom 

Scania, Volvo, Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola bildat ett 

samarbetsprojekt, Sveriges Transmissionskluster.  

Syftet med arbetet är att ta fram en lösning som tillåter okulär besiktning av kuggingrepp och 

kylolja i en kuggrigg hos Institutionen för Maskinkonstruktion vid Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

Produktframtagningsmetoden Design for Sigma Six har applicerats utifrån kundkrav. Förslagen 

har modellerats med hjälp av CAD-program och utvärderats med hjälp av ANSYS och 

MATLAB. 

Resultaten visar att en befintlig gavel på kuggriggen kan ersättas med en transparent PMMA-

gavel. Dock med begränsningar, avseende pålagt moment och temperatur. De lägsta 

egenfrekvenserna sjunker, men håller sig utanför kuggriggens driftsområde. Axelutböjningen vid 

gaveln ökar markant. Insynen i gaveln blir mycket god då kuggriggens skvättande olja inte 

beaktas. Mer utredning fordras för att klargöra projektets obesvarade frågeställningar. 
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Abstract 
In order to sustain a viable Swedish heavy motor industry several stakeholder (Volvo, Scania, 

KTH The Royal Institute of Technology and Chalmers) have joined forces in a joint research 

project, Sveriges Transmissionskluster. 

The goal of this thesis is to evaluate the possibility to redesign a gear test rig, located at the 

Department of Machine Design, to allow visual observation of the gear mesh and lubrication. 

This thesis has applied customer requests to Design for Sigma Six in order to evaluate proposed 

solutions. 

The results show that the current gable can be substituted by a transparent PMMA-gable, albeit 

with restrictions relating to load and temperature.  The lowest natural frequencies decrease, but 

continue to stay outside the speed range of the gear test rig. The shaft deflection at the PMMA-

gavel increases significantly. The view through the PMMA-gavel is excellent when splashing oil 

is not considered. More investigation is required to clarify some of the remaining unanswered 

questions. 
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NOMENKLATUR 

Här listas de beteckningar, förkortningar och program, som används i detta examensarbete.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

  Axelavstånd (    

   Avstånd mellan hål och hörn (  ) 

   Klämarea för skruvförband (   ) 

  Halv nominell linjekontaktbredd för rullager (  ) 

   Glasskivans bredd (  ) 

   Utskärningens bredd (  ) 

   Avstånd mellan hål (    

  Delningsradie (  ) 

   Håldiameter (  ) 

     Håldiameter (    

   Avstånd mellan hål och kant (  ) 

  Elasticitetsmodul (   ) 

   Effektiv Elasticitetsmodul (   ) 

      Ekvivalent Elasticitetsmodul för rullager (   ) 

  Pålagd kraft ( ) 

   Förspänningskraft (   

        Normalkraft (   

     Maximal förspänningskraft ( ) 

  Styvhet (      

   Utskärningens höjd (    

   Glasskivans höjd (mm  

  Rullager bredd (    

  Avstånd från Hertziskt kontakttryck (  ) 

     Hävarm vid förspänning av systemet (    

       Gaveltjocklek (    

                 Avstånd mellan centrum av lager och ände av axel (    

  Modul (  ) 

  Nyckelvidd (  ) 



  

   Effektiv kontaktradie (    

   Sträckgräns (     

  Radie (    

      Radie för drivande axel (    

   Radie för innerhörn (mm) 

      Radie för utgående axel (    

   Glasskivans tjocklek (  ) 

  Utväxling (   

               Förenklad rulles lägesförändring vid inre ring (  ) 

               Förenklad rulles lägesförändring vid yttre ring (  ) 

   Avstånd mellan kant och utskärning (  ) 

   Avstånd mellan kant och utskärning (    

  Kuggantal (   

  Poissons tal(   

  Angreppsvinkel (   

      Andel av axellängd för elementarfall (   

      Andel av axellängd för elementarfall ( ) 

      Förskjutning av punkt vid axelände för elementarfall (  ) 

         Deformation av förenklad rulle (  ) 

     Förskjutning av punkt vid axelände för FEM (  ) 

       Deformation av rulle (  ) 

   Procentuell skillnad mellan största och minsta spänning (   

  Spänning (   ) 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

DFSS Design for Sigma Six 

FEM Finita Elementmetoden 

PLM Product Lifecycle Management 

PMMA Polymetylmetakrylat 

QFD Quality for Design 

SRP Self-reinforced Polyphenylene 

  



  

Program 

Namn Användningsområde  

Ansys 14 Finita Elementsmetoden   www.ansys.com 

AutoCAD Inventor 2012 CAD-modeller  www.autodesk.com 

Solid Edge ST3 CAD-modeller  www.siemens.com 

Excel 2010 Bokföring av resultat  www.microsoft.com 

Matlab 2011a Beräkningar  www.mathworks.com 

CES EduPack 2011 Materialdata  www.grantadesign.com 
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

I området mellan Stockholm och Göteborg utvecklas och produceras mellan 10 % och 20 % av 

världens motorer och transmissioner för tunga fordon. I ett led att öka Sveriges konkurrenskraft 

inom tung fordonsindustri har intressenter såsom Scania, Volvo, Kungliga Tekniska Högskolan 

och Chalmers Tekniska Högskola bildat ett samarbetsprojekt, Sveriges Transmissionskluster. Det 

övergripande målet är att minska förluster och öka prestanda i mekaniska transmissioner. Ett 

delmål som Kungliga Tekniska Högskolan ansvarar för är att minska skvalpförluster hos 

kuggväxlar, som uppkommer av att kyl- och smörjoljan motverkar växelns rörelse. För att 

närmare undersöka detta fenomen har en kuggrigg beställts till Institutionen för Maskin-

konstruktion. Kuggriggen har på sin gavel en kuggväxel som omges av olja av inställbart djup. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta fram en lösning som tillåter okulär besiktning av kuggingrepp och 

kylolja i en kuggrigg hos Institutionen för Maskinkonstruktion vid Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

1.3 Mål 

Uppdragsgivarens önskemål är att kuggriggens ena gavel konstrueras om, så att kuggingreppet 

och smörjoljans rörelser kan studeras visuellt och/eller filmas. Utöver detta finns även önskemål 

om att utreda vilka begränsningar lösningsförslaget har, i form av brott och formförändring, med 

avseende på de krafter som uppkommer då kuggriggen körs. 

1.4 Avgränsning 

Omkonstruktion begränsas till gaveln i utvärderings-växellåda hos en Strama FZG kuggrigg. 

Hänsyn till värmeutvidgning, utmattning, passning och toleranser har inte tagits, på grund av 

tidsbegränsning.  

1.5 Metod 

Eftersom det länge var oklart om när kuggriggen skulle levereras så hade arbetet inledningsvis 

ingen självklar utstakad väg. Inledningsvis saknades även möjligheten till användarstudie eller 

kundundersökning. Efter litteraturstudie diskuterades därför ett antal frågeställningar om hur en 

metod kunde utarbetas. Därefter valdes att utgå ifrån DFSS med ett antal antagna önskvärda 

egenskaper.  

Metoden utgår ifrån kundkrav, som omvandlas till tekniska krav [5]. Lösningsförslag jämförs 

sedan mot dessa krav, varefter beslut tas. Detta kan innebära att gå vidare, att göra om eller 

avsluta projektet. 

Förslagen modelleras med hjälp av CAD-program och utvärderats sedan med hjälp av ANSYS 

och MATLAB. 
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2  REFERENSRAM 

Referensramen är en sammanfattning av tillgänglig kunskap och resultat från forskning som 

tidigare har utförts inom examensarbetets område. Detta kapitel presenterar den teoretiska 

referensramen som utgör utgångspunkten för den utförda produktutvecklingen. 

2.1 Kuggrigg 

Kuggriggens, se figur 1, syfte är att pröva kugghjul vid varierande laster och varvtal. Genom att 

pröva olika typer av lastfall framträder ett mönster av olika tribologiska och brottmekaniska 

skador på kugghjulen som utvärderas.  

 

 

Figur 1. Strama FZG Kuggrigg [14]  

Detta görs med strikta parametrar, såsom typen av olja och kugghjulens utformning, så att 

resultaten blir internationellt jämförbara [17]. 

Systemet fungerar genom att ha två axlar parallellt, se figur 2, med kugghjul på vardera sidan, 

som initialt förspänns för att därefter med hjälp av en motor uppnår önskad hastighet. Ena paret 

är kraftigt överdimensionerade, medan det andra paret utvärderas. 

 

 
 

Figur 2. Systemets axlar och kugghjul [14] 
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Motorn står inte för momentet, utan detta adderas till systemet genom förspänning av axlar, se 

figur 2 och 3. Kopplingen skruvas isär varpå den vänstra axeln fixeras mot stöder med en pinne. 

Genom att vrida den högra delen och sedan skruva ihop kopplingen förspänns sedan systemet. 

Detta görs genom att hänga på en arm med vikter på den högra kopplingsdelen. Denna har spår 

där armen hakas fast, se figur 2. Momentarmen och vikterna kan justeras för att få önskat 

moment. Vidare har kopplingen har speciella skruvar och skruvbanor som tillåter rotationen med 

ospända skruvar. Efter att kopplingen skruvats ihop tas vikter och arm bort, varpå önskat 

moment är förspänt i systemet. Motorn bestämmer varvtalet och behöver endast tillföra energi 

för att uppväga förlusterna i lager och kugghjul. Detta gör även att systemet mycket noga kan 

mäta uppkomna förluster elektroniskt, samtidigt som motorn ej belastas i någon större 

omfattning. 

 

 

Figur 3. Ena axeln vrids innan de skruvas ihop 

Kraften mellan axlarna överförs via två par kugghjul, som sitter i varsitt hus, se figur 4. 

Kugghjulen är låsta i axlarna i rotationsriktning med kilspår och i axiell riktning med två brickor 

som centrerar kugghjulen mitt i huset. Fästena är presspassade och måste värmas upp innan de 

går att fästa på axeln. 

 

 

 

Figur 4. Sprängskiss av kugghus 
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Den befintliga gaveln är gjord av stål och har rullager av typ SKF 406NJ [7] som fixeras genom 

presspassning, en kåpa på utsidan och två skenor på insidan, se figur 5. Vid montage styr två 

styrpinnar in gaveln rätt för att säkerställa lägesriktighet hos lagren. Följaktligen är diametern på 

skruvhål något större och skruvarna fungerar enbart som kraftskruv. Kåpan hindrar även läckage 

av olja. Vidare finns två gängade hål för att skruva in ställskruvar för att demontera gaveln från 

kammaren. I locket är en värmeslinga fastsatt som har till uppgift att ge önskad temperatur på 

smörjoljan. 

 

 

 

Figur 5. Beskrivning och namngivning av gavel 

Kuggriggen är utformad för att testa raka kugghjul med en given utväxling och axelavstånd, se 

tabell 1. 

Tabell 1. Parametrar för kugghjul 

Parameter Symbol Värde 

Axelavstånd        

Kuggantal på drev          

Kuggantal på hjul          

 

2.2  Befintlig metod för kugghjulsbesiktning 

För att kontrollera kuggingrepp används idag främst två metoder. Ett line of contact 

simuleringsprogram kan användas, där all data för de kugghjul som skall testas matas in, varefter 

man kan studera en animation av ingreppet visuellt. För att se det faktiska ingreppet med eller 

utan belastning används istället en speciell färg (Relit 270 Feycolor) som målas på kuggarna, 

varefter man efter viss drift kan se var färgen slitits bort [17]. 
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2.3  Material 

De material som används vid omkonstruktionen behöver klara de stora påfrestningar som axlarna 

utsätter dem för, då det inte är önskvärt att få inverkan på själva kugghjulen. Vidare utsätts de 

även för påfrestningar från smörjoljan som har en arbetstemperatur på cirka 80C. Utöver detta 

måste vissa delar även vara transparenta för att möjliggöra insyn i kuggriggen. 

2.3.1 Jämförelse av material 

Genom att plotta förhållandet mellan E-modul och transparens i CES EduPack 2011 [4] har olika 

möjliga kandidater på material tagits fram, se figur 6. 

 

 

Figur 6. Exempel på några materials E-modul och transparens [4] 

Utöver egenskaper som hållfasthet och transparens har även arbetstemperaturen varit ett krav. 

Det vill säga inom det temperaturområde materialet kan utsättas en längre tid utan att dess 

fysikaliska egenskaper förändras. Smörjoljan i kuggriggen har en temperatur upp till 80C vilket 

utgör en gräns för val av material [17]. 

2.3.2 Stål 

Stål är en legering där järn och kol är huvudkomponenter. Förutom kol kan även ämnen som 

krom, molybden, mangan och silikon ingå, för att ge det olika egenskaper. Stålets goda 

hållfasthetsegenskaper försvårar konstruktionsmöjligheter då detta skall bytas ut mot ett 

transparent material [4][2]. 

2.3.3 Härdat glas 

Härdat glas är en form av säkerhetsglas som genom termisk eller kemisk behandling får utökade 

egenskaper. Genom att hetta upp vanligt floatglas och därefter snabbt kyla ner glaset så uppstår 

tryckspänningar i ytan och dragspänningar i kärnan vilket gör det härdade glaset upp till fem 

gånger starkare än vanligt glas [12].  

En annan av de stora fördelarna gentemot vanligt glas förutom styrkan är att om det härdade 

glaset utsätts för ett tryck som överskrider spänningarna så splittras hela glaskroppen i små fina 

bitar, vilka inte ger upphov till personskador. 
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Härdat glas kan inte modifieras utan alla utskärningar måste göras innan härdning. 

 

 

Figur 7. Begränsningar av utskärningar för härdat glas 

Till skillnad från floatglas så har härdat glas betydligt fler begränsningar i avseende på placering 

av utskärningar. Begränsningarna beror på faktorer som glasets tjocklek, bredd och längd se 

figur 7 samt tabell 2 [12]. 

Tabell 2. Variabelbeskrivning för begränsningar av utskärningar i härdat glas 

Kommentar Beteckning Minsta tillåtna värde 

Glasskivans höjd       

Glasskivans bredd       

Utskärningens höjd          

Utskärningens bredd          

Radie        

Avstånd mellan kant och utskärning           

Avstånd mellan kant och utskärning           

              

Håldiameter        

Glasskivans tjocklek        

Avstånd mellan hålen              

Avstånd mellan hål och kant              

Avstånd mellan hål och hörn           
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2.3.4 Polymetylmetakrylat 

Polymetylmetakrylat (PMMA), mera känt under varumärkesnamnet plexiglas, är en amorf 

termoplast som bland annat används som en ersättare till glas. PMMA har en tendens att lätt bli 

repigt och någon form av repskydd kan behövas i form av antingen film eller behandling. Dock 

kan mindre repor poleras bort [6]. 

2.3.5 Förstärkt Polyfenyl 

Förstärkt polyfenylen eller förkortat SRP (Self-reinforced Polyphenylene) är en polymer som 

förstärkts med bensoyl vilket gör den till den ofyllda termoplast (det vill säga den är inte 

förstärkt med exempelvis glasfiber, kolfiber eller mineraler) som har högst styvhet och styrka. 

En annan fördel med SRP är att materialet går att tillverka med hög tolerans ända ner till 0,025 

mm. En nackdel förutom det höga priset är att SRP är ett relativt nytt material i kommersiella 

sammanhang och det finns begränsningar i erfarenhet av användande [4][16].  

Arbetstemperaturen beror bland annat av den så kallade glastemperaturen även kallad 

glasomvandlingstemperaturen och är den temperatur där ett material som till exempel glas eller 

en plast börjar mjukna upp och ändra fysikaliska egenskaper. 

Tabell 3. Jämförelse av material[4][11]  

 Stål 
Glas 

Härdat 

PMMA 

(värmetåligt) 
SRP 

Fysikaliska egenskaper     

Densitet [      ]                                    
Poisson’s tal                                   
Mekaniska egenskaper     
E-modul [GPa]                         
Sträckgräns [MPa]                                 
Tryckgräns [MPa]                               
Dragbrottgräns [MPa]                                 
Termiska egenskaper     
Glastemperatur                         
Arbetstemperatur min                   
Arbetstemperatur max                        
Värmeledningsförmåga 

[         ] 
                                

Specifik värmekapacitet 

             
                                    

Termisk expansions-

koefficient [         ] 
                                

Övriga egenskaper     

Resistans mot olja Mycket god Mycket god God Acceptabel 

Återvinningsbar     

Transparent     Gulaktig 

Vattenresistent      

Reptålig Mycket god Mycket god Begränsad Mycket god 

Resistans mot solljus Mycket god Mycket god God Dålig 
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3  SPECIFIERING AV MÅL 

Eftersom det länge var oklart om när kuggriggen skulle levereras till Institutionen för 

Maskinkonstruktion samt vad som var önskvärda egenskaper så arbetades det med 

målsättningshypoteser inledningsvis. Eftersom ingen kuggrigg fanns, samt inga tidigare 

erfarenheter av kuggriggen så saknades följaktligen möjligheten till användarstudie eller 

intervjuer. Lämpliga frågeställningar diskuterade därför. Önskvärda egenskaper togs sedan fram 

preliminärt efter dessa frågeställningar. Dessa antaganden fungerade även som kundönskemål. 

 
 

 

Figur 8. Kugg i oljebad 

Eftersom det idag saknas ett sätt att se kuggingrepp i drift är detta av intresse, se figur 8. Utöver 

kuggingreppet är det även av intresse att se oljan som dras upp från badet av kugghjulen och dess 

rörelse, vars främsta uppgift är att kyla kuggingreppen. Målet är följaktligen att möjliggöra detta, 

med så goda egenskaper som möjligt, med avseende på insyn, styvhet, livslängd och reptålighet. 
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4  GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver det aktuella genomförandet. Genomförandet är en strukturerad process 

för produktutveckling, som bygger på den metod som anges i kapitel 1.5. 

Efter inledande informationssökning och specificering av mål så gjordes en lista över möjliga 

kundönskemål. Dessa värderades och fördes in i en QFD-matris, se bilaga A. Ur detta kunde 

sedan mätbara tekniska krav utläsas.  

4.1 Inledande förslag 

Gruppen satte sig sedan ner individuellt och skissade på lösningsförslag som sedan jämkades till 

tre förslag. 

4.1.1 Titthålskamera 

Strategisk placering av skruvhål på gaveln, se figur 9, för att föra in en titthålskamera, vilket 

skulle kräva väldigt små förändringar på gavel/lock och ej nämnvärt skulle påverka hållfastheten. 

Svår att genomföra då det behövs tillfredställande belysning och på grund av det begränsade 

utrymmet att röra sig inuti lådan. 

 

 

Figur 9. Lösningsförslag titthål 

4.1.2 Fönster 

Genom att göra fönster på sidan om rullagren, se figur 10, skulle man kunna få mer geometriskt 

hållbara figurer då de kritiska partierna som exempelvis området mellan hålen för rullagren kan 

göras i stål. Nackdelen är att insynen blir begränsad. 

 

 

Figur 10. Lösningsförslag fönster 
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4.1.3 Genomskinlig gavel 

Genom att göra hela gaveln av till exempel härdat glas, se figur 11, skulle det primära målet av 

insyn uppnås fullgott. Nackdel kan vara okänd möjlighet till härdning. 

 

 

Figur 11. Lösningsförslag genomskinlig gavel 

4.2 Val av lösning 

Dessa jämfördes sedan utifrån QFD-matrisen, varpå de viktigaste tekniska egenskaperna 

rangordades. Utifrån detta valdes en helt genomskinlig lösning att utveckla vidare. Detta då 

denna med säkerhet skulle ge en god insyn. Även två material diskuterades, glas och polymer. 

Glas valdes på grund av dess överlägsna styvhet, värmeutvidgningskoefficient och reptålighet. 

Efter ett studiebesök hos Höganäs AB fanns sedan mått på kuggriggen och därmed möjligheten 

att utarbeta modeller.  

4.3 Friläggning av systemet 

Genom att frilägga systemet, se figur 12 och 13, konstateras vilka krafter som gaveln interagerar 

med. En förenkling som görs innan detta är att den axiella kraften som uppkommer av de 

snedskurna kugghjulen i huset närmast motorn tas upp av koniska rullager som sitter i anslutning 

till dessa. 

 

 

Figur 12. Frilagt system med förenkling, sett ovanifrån 
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Figur 13. Friläggning av förenklade systemet, sett från gaveln 

        tas upp av de båda lagren, som sitter på varsin sida om kugghjulen, med samma avstånd. 

Hur fördelningen av lasten ser ut beror på gavelns styvhet i förhållande till lådans styvhet. Detta i 

sin tur påverkar lagerstyvheterna. Med ordinarie gavel har lasten fördelats jämnt mellan lagren, 

se figur 14. 

 

Figur 14. Kraftfördelning hos lager 

4.4 Modellering av systemet 

För att underlätta analysen av kuggriggens gavel har flera förenklingar gjorts. Dels går en 

enklare FEM-analys fortare än en komplicerad, samtidigt som tillgänglig licens av ANSYS 

tillåter maximalt 250 000 noder. Att minska antalet noder ger sedan utrymme till förfiningar för 

att säkra en konvergerad lösning. Endast komponenter närmast gavelns har modellerats, i 

enlighet med den tidigare friläggningen och dess förenklingar, se figur 15. 
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Figur 15. Delar av kuggrigg som modellerats [14] 

Vidare har de ytor som inte ligger i direkt anslutning till gaveln eller axlar förenklats, se figur 16. 

 

 

Figur 16. Förenkling av kammaren och lager 

Kontaktytor, såsom kugghjul och lager, som upplever Hertzsk kontakt har sedan förenklats.. 

4.4.1. Förenkling av rullager 

Förenklingen innebär att lagrets rullar byts ut mot en solid kropp, likt ett glidlager, med en 

ekvivalent styvhet. Eftersom lagrens styvhet är olinjär har den ekvivalenta styvheten 

approximerats till inom 1 % av den ordinarie lagerstyvheten för varje lastfall som lagren utsätts 

för. 
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Figur 17. Förenkling av rullager 

Kuggriggen kan belastas med vikter på ett godtyckligt sätt, men i realiteten belastas den enligt 

tolv specifika lastfall [3], se tabell 4, varför enbart styvheter för dessa lastfall och maskinens 

maximala last (Strama FZG, 2012
7
) har beräknats fram. Dessa representerar dock ett stort spann 

av maskinens användningsområde. 

Tabell 4. Belastningssteg 

Belastningssteg Moment på hjul [Nm] Belastningssteg Moment på hjul [Nm] 

              
               
               
                
                
                 
  Max     

De ordinarie rullagrens deformation har analytiskt räknats ut med hjälp av ekvation 26.50 ur 

Rolling Bearing Analysis [15]. Anpassad för SKF NJ406-rullager ger detta: 

        (           
 

 
 

 
 
   

 
 

)

    

 (1)  

Ekvationen beräknar deformationen av kulan som ligger rakt i kraftens riktning och tar hänsyn 

till oljefilmens styvhet. Ekvationen bygger på empirisk data och gäller under normala laster, 

varvtal och smörjförhållanden. 

Deformationen approximerades sedan med hjälp av en 2d analys i ANSYS, där E-modulen 

justerades tills dess att deformationen 

 
                                       

 
(2)  

var inom 1 % av       , se figur 18.  
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Figur 18. Deformation av kula och förenklat lager 

Detta gjordes genom att föra in förväntat och faktiskt resultat i Excel och justera in det efter 

relativt fel, se tabell 5.  

Tabell 5. Exempel på injustering av förenklade lager 

Kraft [N] 3711,81 
  

Sökt förskjutning [mm] 0,01593 
  

E-modul [MPa] Förskjutning [mm] Delta [mm] Fel [mm] Fel [%] 

                                  

                                       

                                       

                                       

 

Modellen belastades med Bearing Load och yttre ringen fixerades med Cylindrical Support, se 

figur 19.  

 

 

Figur 19. Kraft och inspänning av förenklad modell 

Värden för kullagerringar och rullkropp utgår ifrån standardmaterialet Structural Steel i ANSYS, 

men med justerad elasticitetsmodul. Inner- och ytterring elasticitetsmodul fick kullagerstål, 

enligt tabell 6. 
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Tabell 6. Materialdata i modell. 

Benämning Storhet Värde 

Kullagerstål   

Elasticitetsmodul         

 

Förskjutningen plottades sedan mot kraft och ekvivalent elasticitetsmodul, se figur 20. 

 

Figur 20. Förskjutning plottat mot kraft och ekvivalent Elasticitetsmodul 

Lastens flöde genom de ordinarie- och förenklade rullagren kan anses vara ekvivalent vid yttre 

ringen då Saint-Venants princip antas gälla [18], se figur 21.  

 

Figur 21. Exempel på Saint-Venants princip 

Principen säger att skillnaden av spänningen längst radien approximativt avtar kvadratiskt enligt 

    (
  

 
)

 

 
(3)  
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Vilket innebär att då 

          (4)  

Detta medför att redan då 

        
 

  
 

har koncentrationen avtagit så pass att den endast skiljer sig med  6 %.  

Detta kontrollerades genom att beräkna kontaktbredden och jämföra med ytterringens diameter.  

Halva kontakttryckets kontaktbredd,  , ges ur boken Advanced engineering design av Van Beek 

[1] 

 

     (
 

 
)

 
 
 (

 

 
)

 
 
 (

  

  
)

 
 

  

 

(5)  

Där    ges av   

 
   (

 

     
 

 

                     
 )

  

 

 

(6)  

och    ges av  

    (
               

 

             
)

  

 

 

(7)  

Insatta värden i ekvation (5), då ett ensamt lager bär all last, ger att kontaktbredden,   , är 

     mm. Jämfört med ytterringens djup om        ger detta att förenklingen anses ekvivalent 

med det ordinarie rullagret. 

Samma resonemang antas gälla för de förenklingar som gjorts för kammare och axlar. 

4.4.2 Förenkling av kugghjul 

Eftersom kontaktkraften vid delningslinjen är känd genom tidigare friläggning så ersattes 

kugghjulen med hjul, med motsvarande delningsdiameter, se figur 22. Reaktionskrafterna lades 

sedan på vid den tidigare kontaktlinjens mitt, i form av punktlaster.  
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Figur 22. Förenkling av kugghjul 

4.5 Axlarnas utböjning 

Spänning är naturligtvis något som är dimensionerande, men även utböjning av axlarna är 

dimensionerande, då dessa förändrar kuggingreppet. Mätpunkter placerades därför på axlarna i 

samma djup som lagren slutar, se figur 23. 

 

 

 

Figur 23. Placering av punkter på axlarna 

Den största tillåtna utböjningen ansattes genom att med maximal last mäta lägesförändringen av 

mittpunkten i axlarnas ände, se figur 23, i ANSYS. 
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4.6 Kontroll av modell 

För att säkerställa att modellen gav rimliga resultat gjordes en mätning utan gavel, med justerad 

styvhet i de kvarvarande lagren. Sedan gjordes en överslagsräkning med hjälp av elementarfall 

för konsolbalk. Modellen spändes in med Fixed Support i inkommande axlarna samt undersidan. 

Kraft angrep kugghjulen med ingreppsvinkeln  , se figur 24, i punkter som placerats på bägge 

hjul. 

 

 

Figur 24. Förenklat lastfall för utvärdering av modell 

Resultatet konvergerades även till inom 5 %, varpå lägesförändring hos axeländarnas mittpunkt 

visades som vektorer, se figur 25. 

 

 

Figur 25. Axelutböjning då gavel saknas 
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Elementarfall för konsolbalk, se figur 26,  

 

 

Figur 26. Schematisk bild av utböjning av axel 

 

ges sedan av tabell 32.1 i Grundläggande hållfasthetslära (Institutionen för hållsfasthetslära 

1998
8
), där utböjningen ges av 

           
   

     
          

 

(8)  

Där konstanter ges av tabell 7. 

Tabell 7. Värden vid elementarfall 

Konstant Storhet Värde 

                

          

          

            

        

Resultatet visar att dessa har en skillnad på faktor tre i utböjning, se tabell 8. 

Tabell 8. Resultatjämförelse av utvärderad modell och elementarfall 

Typ av analys Resultat [mm] 

ANSYS på axel med drev         

ANSYS på axel med hjul         

Elementarfall        2 
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För att förklara denna diskreptens spändes ytan mellan lager och axel fast med hjälp av Fixed 

Support, för att mer likna elementarfallet, se figur 27. 

 

 

Figur 27. Modifiering av modell 

De nya resultaten visar att styvheten i lager och kammare utgjort skillnaden, se tabell 9. 

Tabell 9. Resultatjämförelse av modifierad utvärderad modell och elementarfall 

Typ av analys Resultat [mm] 

ANSYS på axel med drev          

ANSYS på axel med hjul          

Elementarfall        2 

Modellen anses därmed utvärderad och trovärdig. 

4.7 Befintlig gavel 

Den befintliga gaveln är gjord av stål och är därmed mycket styvare än en transparent gavel av 

glas eller polymer. 
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4.8 Härdat glas 

Efter en djupare informationssökning av härdat glas framgick restriktioner kring bland annat hur 

nära hål kunde vara kanter, se figur 7 Underskrids dessa spricker glaset under 

härdningsprocessen. Det undersöktes att enbart byta ut gaveln mot härdat glas och att behålla 

befintliga delar såsom kåpa, skruvar och skenor, se figur 28. Idén förkastades på ett tidigt 

stadium på grund av restriktionerna kring håltagning.  

 

 

Figur 28. Första utkast av glasgavel 

En ny runda av förslag togs därför fram. Denna gång utvärderades en gavel av härdad glasruta 

med presspassad form runt lager och skruvhål som förhoppningsvis skulle ge ett tillverknings-

bart förslag, se figur 29. 

 

 

Figur 29. Förslag med ram och insticksmodul i glas 

Genom att göra en insticksmodul i ett material som inte är transparent ökar valmöjligheterna och 

man kan välja ett material med högre tålighet än glas. Vidare konstruerades en ram runt. 

Fördelarna med en ram i till exempel stål är att man kan göra gängor i materialet utan att de slits 

ut som de görs i ett mjukare material. En av nackdelarna är att insynen begränsas, varför även ett 

förslag av polymer togs fram. 

 

Med det nya glasförslaget var det inte längre uppenbart huruvida kraven för härdbarhet 

uppfylldes. Efter kontakt med glasmästare [19] förkastades förslaget och det valdes att istället 

utvärdera en gavel av polymer. 
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4.9 Polymergavel 

Slutligen valdes en gavel av polymer som förslag. Även denna har genomgått flera iterationer, då 

förbättringar blivit uppenbara och ibland nödvändiga efter utvärdering, se figur 30. 

 

 

 

Figur 30. Förändringar av polymergavel 

 

Efter materialstudie valdes PMMA, som finns att tillgå i en mängd tjockleker. Eftersom 

styrpinnarna sticker ut är det olämpligt att fräsa fram alltihop ur ett tjockare block, varför 

styrpinnar har konstruerats av stål. Dessa är egentligen specialkonstruerade ställskruvar, se figur 

31. Deras funktion är att positionera lagren mot axlarna rätt.  

 

 

Figur 31. Styrpinne 

 

Dessa bultar spänns sedan med lämplig klämkraft och mutterlåsning, till exempelvis med 

Nord-Lock bricka eller Loctite. 

 

Eftersom det är svårt att avgöra hur fördelningen av lasten sker då kammaren är av stål och 

gaveln av PMMA görs förenklingen att kammaren bär all last. Detta då E-modulen av PMMA, är 

cirka en till två procent av stål, se tabell 3.  
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4.10 Åtdragning av skruvar 

Eftersom skruvarna är betydligt styvare än gaveln är inte förspänningskraften uppenbar. 

Dessutom är skruvarna placerade nära gavelns kant vilket ytterligare försvårar analytisk 

uppskattning av lämplig klämkraft. Inget inre tryck finns, varför skruvarna enbart skall dras för 

att inte vibrera loss. Yttryck är dimensionerande. För att inte skruva sönder gaveln görs en 

överslagsräkning, för att sedan justera kraften tills en faktisk säkerhetsfaktor på ungefär 2 

uppnås, genom analys i ANSYS. 

 

      och    för gaveln ger maximala klämkraften 

               (9)  

Där    ges utav Maskinelement Handbok (Institutionen för maskinkonstruktion, 2008
9
). 

    
 

 
(              

 ) (10)  

Och längder ges utav tabell 10. Värden som hämtats ur Maskinelement Handbok markeras med 

*. Värt att notera är att Nyckelvidd är angett i form av bricka, eftersom håldiameter är större än 

normalt. Denna bricka tillåts även att flyta med en millimeter i radiell riktning.  

Tabell 10. Befintliga skruvhål i gaveln 

Skruvdata, M8 

Benämning Storhet Värde 

Håldiameter            
Nyckelvidd,         
Monteringsutrymme       
Förspänningskraft    (stål-stål) *         
Gaveltjocklek,              

 

Vidare behöver styrstiften monteras, varför dessa modellerats så att de fungerar liknande en bult. 

Insidan av skruven har en fläns som passar in i motsvarande försänkning hos gaveln varpå en 

mutter med bricka skruvas från utsidan. Dessa skruvdata anges i tabell 11. 

Tabell 11. Skruvhål för styrstift 

Skruvdata, styrstift 

Benämning Storhet Värde 

Håldiameter           
Nyckelvidd,         
Gaveltjocklek,              
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Insatt i ekvation (9) med ger detta förspänningskrafter, presenterat i tabell 12. 

Tabell 12. Överslagsberäkning av förspänningskraft för gavel 

Skruvtyp Förspänningskraft    

M8 mot PMMA        

Styrstift mot PMMA        
 

Dessa resultat är så pass lika att enbart styrstiftens förspänningskraft utvärderas. 

Modellen bestod i en kvadrat med bredden 100 mm och samma tjocklek som den utvärderande 

gaveln, se figur 32. För PMMA applicerades medelvärden från tabell 3, se tabell 13. 

Tabell 13. Materialdata i modell. 

Benämning Storhet Värde 

PMMA   

Densitet            
Elasticitetsmodul           
Poissons tal        
Sträckgräns          
Tryckgräns         
Dragbrottsgräns            

 

 

 

Figur 32. Bild på modell 

Modellen spändes in med Fixed Support på baksidan samt de tre kortsidor som inte är i 

anslutning till hålet, se figur 33. 
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Figur 33. Kraft och inspänning av modell 

En konvergensstudie för spänning utfördes sedan i ANSYS med en noggrannhet på 5 %, se figur 

34. 

 

Figur 34. Konvergens av lösning 

Kraften minskades tills att minsta önskad säkerhetsfaktor uppnåtts, se tabell 14. 

Tabell 14. Pålagd kraft och resulterande säkerhetsfaktor 

Pålagd kraft,    [N] Säkerhetsfaktor,   [ ] 

24400 0,29253 

12200 0,57741 

6100 1,0839 

3050 2,3402 
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4.11 Utvärdering av PMMA-gavel 

Värden för kullagerringar och rullkropp användes enligt tidigare modell. PMMA värden enligt 

tabell 13 användes. Då PMMA är betydligt mindre styvt än stål modellerades att lagren i 

kammaren tog upp all kraft, med motsvarande styvhet. Lagren i PMMA ansattes till en styvhet 

    av kammarens rullagerstyvhet. 

 

 

Figur 35. Ansättning av kraftfördelning för PMMA 

Modellen spändes in på samma sätt som vid kontrollen av modellen, se kapitel 4.6. Samtliga 

kontakter var av typ Bonded, bortsett från kontakten mellan innerring och rullkroppen som var 

av typen Frictionless, se figur 36. 

 

 

Figur 36. Kontakt mellan inre lagerring och rullkropp 
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Mesh sattes till relevans 100 och alla släta ytor sattes typ typen Mapped Face Meshing. Förfining 

sattes till 1 på axeländar, där axelutböjningen mättes, se figur 37. 

 

 

Figur 37. Förfining av axeländar 

Alla skruvhål förspändes med motsvarande skruvkrafter för att simulera skruvarnas påverkan av 

modellen, i enlighet med tabell 10 och tabell 14, se figur 38 samt 39. 

 

 

Figur 38. Förspänningskrafter för skruvar samt inspänningskraft av kugghjul 
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Figur 39. Närbild av förspänning av skruvar 

Vidare sattes Solver till Direct då denna typ av lösare är bättre på att parallellisera över flera 

processorer. Weak Springs aktiverades även. Eftersom de enda punktliknande krafterna som är 

av intresse, skruvhålen, redan har modellerats separat så har ingen vidare konvergensstudie 

gjorts. Lösningen för Static Structural skickades sedan in i Modal för att utvärdera de sex lägsta 

egenfrekvenserna. 

Utböjning av axlarnas mittpunkt, maximal spänning och egenfrekvenser utvärderades för de 

olika lastfallen. 

4.12 Utvärdering av ordinarie gavel 

Den ordinarie gaveln spändes in på precis samma sätt som PMMA-gaveln, dock med justerad 

förspänning av skruvar, se tabell 10, och lagerstyvhet, se figur 14. Utböjning av axlarnas 

mittpunkt, maximal spänning och egenfrekvenser utvärderades för maximal last. Samtliga 

lastfall utvärderades inte då detta ingår i ett annat kandidatarbete. 
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5  RESULTAT  

I resultatkapitlet samlas de resultat, som uppnåtts med de metoder som beskrivits tidigare, samt 

analyseras och jämförs med den existerande kunskap och teori som presenterades i 

referenskapitlet. 

5.1 Befintlig gavel 

Vid maximal last, se tabell 4, utböjde axlarnas mittpunkt enligt tabell 15.  

Tabell 15. Utböjning vid maximal last med ordinarie konstruktion 

Benämning Utböjning [mm] 

Drev           

Hjul            

Värt att notera är att utböjningens riktning inte är i kraftens riktning, se figur 40, vilket tyder på 

att axeln böjer mer än den förskjuts. 

 

 

Figur 40. Förskjutning av mittpunkt av axeländar 
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Vidare utvärderades egenfrekvens för maximal last, se tabell 16. Frekvenser med * härrör till 

lager och är sannolikt inte korrekta. 

Tabell 16. Egenfrekvenser i ordinarie konstruktion 

Egenfrekvens,   

   *      
          
    *      

Maximal spänning uppkommer vid skruvhål, vilket är att förväntas då axlarnas kraft fördelas ut 

över så pass stora lager. 

5.2 PMMA-gavel 

Förslagets olika egenskaper har utvärderats och visar att en gavel i PMMA under vissa 

förutsättningar fungerar.  

5.2.1 Spänningar 

Gavelns maximala spänningar uppkommer vid skruvhål, med tidigare beräknad säkerhets-

marginal. Därmed är även gavelns maximala spänning relativt konstant, oavsett lastfall, se figur 

41. 

 

 

Figur 41. Variation av maximal spänning vid olika lastfall 
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5.2.2 Utböjning av axel 

Axelns utböjning varierade enligt figur 42. Noteras att tillåten utböjning är avser originalgavel 

vid maximalt moment, varför dessa är konstanta. 

 

Figur 42. Utböjning av axlar med avseende på moment 

Detta visar tydligt att det svårt att nå upp till stålets egenskaper, även då stål belastas maximalt. 

Då lasten är närmast noll är utböjningen otillfredsställande, enligt den ansats om utböjning som 

gjordes i kapitel 4.4.  

5.2.3 Egenfrekvenser 

Egenfrekvenser utvärderades för systemet, se figur 43. 

 

 

Figur 43. Egenfrekvenser vid PMMA-gavel 
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Dessa beror till väldigt liten del av lasten, vilket gör stål- och PMMA-gaveln jämförbara. Klart är 

åtminstone att de lägsta egenfrekvenserna har sjunkit betydligt med den nya gaveln. De två 

lägsta härrör till handtagen och den streckade linjen är kopplat till drevets ytterlager. 

Omsatt till varv per minut blir resultatet, se figur 44, mer intressant. 

 

Figur 44. Olämpliga varvtal för PMMA-gavel 

Det framgår att inga egenvärden ligger inom driftsomfånget,        rpm, även efter 

omkonstruktion. 

5.2.4 Insyn 

Förslaget tillåter fullgod insyn av kuggingrepp samt oljebad, se figur 45 samt figur 46. 

 

 

Figur 45. Översiktsbild på installerad PMMA-gavel 
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Figur 46. Överblick av oljebadet 

 

 

Figur 47. Överblick av kuggingrepp 

 

 

Figur 48. Närbild på kuggingrepp 
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6  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 

Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den fråga eller de 

frågor som formuleras i kapitel 1.3. 

6.1 Diskussion 

Den maximalt tillåtna deformationen definierades som utböjning vid maximalt moment med den 

befintliga gaveln. PMMA-gaveln har större deformation än tillåten deformation, även vid mycket 

låg last. En central fråga vid inledande försök av modellen var om resultaten var rimliga. Denna 

frågeställning kom till sin spets då axlarna rörde sig tvärtemot sin förväntade riktning. Detta har 

förklarats av att böjning mellan två punkter och inte böjning med avseende på en punkt blir den 

dominerande faktorn då den ordinarie gaveln utvärderas. Axeln blir som en båge och 

riktningsvektorerna speglar detta genom att även peka svagt inåt. Att axlarna dessutom rörde sig 

olika mycket verkade vid första anblick inte heller rimligt. Detta kan dock förklaras av att 

modellen är inspänd på undersidan och att det är svårare att röra sig i denna riktning. Detta gör 

också att vänster axel rör sig mer i samtliga fall för PMMA-gavel, medan den rör sig minst för 

den ordinarie gaveln, se figur 42. 

Ett annat huvudbry har varit resultaten i form av utböjning. Här är vi osäkra på varför början och 

slut av figur 42 visar resultat som inte ligger i linje med den stora massan av resultat. Resultaten 

är kontrollerade även med iterativ lösare, vilket gör att vi inte kan förklara dessa. Möjligen är 

våra antagande om att PMMA-gavelns lager har en tredjedels styvhet och hur krafterna fördelas 

felaktigt. Det är sannolikt att utböjningen skall följa den kontinuerliga delen av kurvan. 

Efter att resultaten framkommit är det uppenbart att PMMA-gaveln antingen inte fungerar eller 

att vårt antagande om maximal utböjning är felaktig. Troligen är det enda sättet att utvärdera 

dess inverkan på kugghjulens ingrepp är att prova. Innan dess bör dock presspassning av lager 

och värmemodellering utredas. Man bör även fundera på en budget för att genomföra projektet, 

för att avgöra om SRP är intressant eller inte. 

En begränsning i driftstemperatur hos PMMA på     °C föreligger, där maskinens maximala 

driftstemperatur är     °C. Det är oklart vilka temperaturer som fås vid olika driftslägen, vilket 

bör utredas närmare. 

Presspassningen är något vi tittat på, men då den faktiska axiella kraften som uppkommer är 

okänd och vi saknar erfarenhet av presspassning lämnar vi detta därhän.  

Även åtdragning av skruvar i PMMA är lämpligt att pröva ut i verkligheten, då vårt antagande 

om lämplig säkerhetsfaktor är rent akademiskt. 

Det är också oklart om huruvida vi använder en lämplig modell för lagerstyvhet. Att konvergera 

varenda lösning är ett jobb som är tidsödande och allt eftersom vi blivit mer insatta i ANSYS har 

det blivit tydligt att en joint rimligen kunde ha använts istället. Denna hade dessutom gjort 

behovet av kontakterna med Frictionless Support överflödig, då torsionsfjädrarnas styvhet enkelt 

hade satts till noll. Styvheten för joint hade även den kunnat räknas fram med hjälp av [15]. 

Vidare är lagerförenklingens inverkan på egenfrekvenser oklar.  

Modellen som körts har varit förenklad, vilket innebär att yttre kåpa och skena, se figur 5, inte 

har modellerats. Hålen för dessa kan vara en plats för spänningskoncentrationer, vilket vi inte 

uppmärksammat förrän tillräckligt med tid för att utvärdera detta saknades. Då dessa hål inte 

belastas, utan är genomgående och enbart är till för att sluta tätt tror vi att dessa inte ska vara 

något bekymmer. 
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Det var väntat att egenfrekvenserna skulle sjunka, men vi är positivt överraskade att de ligger 

ovanför driftsområdet. De två lägsta egenfrekvenserna avser handtagen, vilket är något man kan 

skulle kunna titta närmare på. 

I efterhand har vi insett att vår metod emellanåt kunnat liknas vid en kvadrat som pressas ned i 

ett cirkulärt hål. Det stora problemet var bristen på lämpliga mätbarheter samt att en bra lösning 

inte nödvändigtvis har funnits. Lösningen med PMMA-gavel har fördelen av att materialet är 

duktilt och därmed tål dragspänningar bättre och ger ett segt brott. I stort sett alla andra 

egenskaper är sämre än glas. Huruvida detta i realiteten är ett problem kan bara provning avgöra. 

Klart är dock att insynen teoretiskt sett är fullgod. Vi inser att även locket skulle kunna 

omkonstrueras för att förbättra insynen ytterligare. Sannolikt spelar detta dock ingen praktisk 

roll, då vi tror att skvättande olja kommer att hindra meningsfull insyn och axelförskjutningen 

diskvalificerar maskinens resultat. Vi rekommenderar därför inte vidare utveckling av gavel eller 

lock görs innan detta problem och budget har utretts. 

6.2 Sammanfattning 

 En gavel av PMMA håller sannolikt 

 Härdat glas hade varit bättre i många aspekter, men har begränsad tillverkningsmöjlighet 

 Antagen tillåten deformation, deformationen av befintlig lösnings vid maximal belastning, 

är vid lägsta lastfall med PMMA-gavel högre än tillåten  

 Praktiskt tillåten deformation måste utvärderas genom provning 

 PMMA-gavel sänker de lägsta egenfrekvenserna, men de är fortfarande högre än 

driftsområdet  

 Insynen är teoretiskt bra 

 Insyn i praktiken är oklart, på grund av skvättande oljebad. 
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7  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och/eller framtida arbete. 

7.1 Rekommendationer 

Först och främst bör frågan om huruvida man ser genom en gavel av PMMA när olja skvätter 

mot den utredas. Tillåten axelutböjning, värmeutvidgning och presspassning av lager bör också 

utredas närmare.  

7.2 Framtida arbete 

 Utröna skillnaden mellan deformation i lager modellerat med hjälp av FEM och teoretiskt 

från [15] 

 Utvärdera transparent gavel med hänsyn till värme 

 Utvärdera ett transparent lock 

 Utvärdera stålgavel med små fönster 

 Utvärdera transparent gavel med förstärkta/armerade polymerer. 
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