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Sammanfattning 

Denna rapport har skrivits som ett resultat av ett kandidatexamensarbete på uppdrag av Sveriges 

Transmissionskluster i samarbete med Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH. 

Rapporten beskriver modellering samt styvhets- och egensvängningsanalyser av en kuggrigg, 

FZG Standard Test Rig, som vid KTH skall användas vid tester av skvalpförluster i växellådor. 

Kuggriggen modellerades först mycket detaljerat i CAD-programmet Solid Edge. Därefter 

förenklades modellen i flera steg och överfördes till ANSYS. Där utfördes en styvhets- och 

egensvängningsanalys med hjälp av FEM. Kuggingreppen har beskrivits med glidande och 

rullande kontakt och de lager som har förenklats har uttryckts som solidkroppar med bestämd 

styvhet.  

Den maximala vriddeformationen i axlarna blev 4,5 grader då riggen var belastad med 1000Nm. 

Det visade sig att vridstyvheten i axlarna inte varierade linjärt och att deformationen i 

växellådorna inte ökade i proportion till belastningen. 

Den lägsta uppmätta frekvensen blev 136Hz, vilket motsvarar 8160rpm, detta då riggen är 

belastad med 50Nm. För frivibrationsanalysen som utfördes uppskattas frekvensen till 198Hz, 

11885rpm. Egenfrekvenserna ligger båda långt utanför riggens arbetsområde men vad som inte 

undersökts är hur störningarna, som kuggingreppen ger upphov till, påverkar systemet. Vid 

maximal belastning uppgick den lägsta säkerheten mot plasticering till en faktor 4 och infaller då 

i den drivande växellådan. 

Modellen och analyserna baseras på en verklig kuggrigg som, då arbetet inleddes, mättes upp 

och fotograferades för att möjliggöra återskapandet av kuggriggen i Solid Edge. Analyserna 

baserar sig sedan på den återskapade modellen och inga verkliga försök har genomförts.  

Tillsammans med denna rapport är CAD-modellen, en demonstrationsfilm av riggens funktion 

och ANSYS-analysen resultatet av detta kandidatexamensarbete. 
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Abstract 
This technical report is a product of a bachelor thesis work for Sveriges Transmissionskluster in 

cooperation with the department of Machine Design at KTH. 

The report describes the procedure of modelling and analysing the stiffness and resonance of a 

gear rig, the FZG Standard Test Rig, which is to be utilized at KTH for testing hydrodynamic 

losses in gears. 

The gear rig was initially modeled to great detail in the CAD-software Solid Edge. The model 

was then simplified in several steps and analyzed in ANSYS with the Finite Element Method. 

The purpose of the analysis was to get the stiffness and resonance of the gear rig. The gear mesh 

was described according to a rolling sliding contact. The bearings contained in the structure were 

modeled as solid components with a calculated stiffness. 

The largest rotational deformation of the shafts was 4.5 degrees at a pre-tensioned load of 

1000Nm. The stiffness in the shafts did not vary linearly and the deformation in the gear boxes 

did not increase in proportion to the load increase.  

The lowest resonance frequency obtained in the modal analysis was 136Hz which converts to 

8160rpm and was attained at 50Nm. For the untensioned rig the resonance frequency was 197 

which converts to 11885rpm. At maximal load, 1000Nm, the lowest calculated safety for plastic 

deformation was a factor of 4. 

The model and the analysis are based upon an existing rig that has been measured and 

photographed to enable the digital recreation of the rig in Solid Edge. The analysis is based upon 

this digital recreation and no live tests have been conducted. 

This report together with the CAD model, a demonstrational film of the rig’s function and the 

ANSYS analysis are the results of this bachelor’s thesis. 
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

ringE    Mellanringsstyvhet (GPa) 

lastP
   Pålagd radiell lagerlast (N) 

ring    Radiell deformation av mellanringen (m) 

ringl    Mellanringens längd (m) 

ringh    Mellanringens tjocklek (m) 

ringb  Bredden av den del av mellanringen som används som beräkningsunderlag 

(m) 

    Vinkelavstånd från en lodlinje (rad) 

0    Radiell deformation i lodlinjen (M) 

( )     Radiell deformation av vinkeln från lodlinjen (M) 

F    Kraft (N) 

r    Radie (m) 

1    Tvärkontraktionstal rulle 1 (enhetslös) 

2    Tvärkontraktionstal rulle 2 (enhetslös) 

E
   Ekvivalent styvhetstal (GPa) 

1E
   Styvhetstal rulle 1 (GPa) 

2E
   Styvhetstal rulle 2 (GPa) 

R    Ekvivalent radie för rullkontakt (m) 

1R
   Ekvivalent radie rulle 1 (m) 

2R
   Ekvivalent radie rulle 2 (m) 

a    Kontakthalvbredd (m) 

P    Påkänd kraft (N) 

L    Rullkontaktslängd (m) 

tot
   Total radiell lagerdeformation (m) 
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1    Radiell deformation av rullkropp undre kontakt (m) 

2    Radiell deformation av rullkropp undre kontakt (m) 

3    Radiell deformation av rullbana övre kontakt (m) 

rulled    Mittdiameter konisk rullkropp (m) 

ir    Mittradie inre konisk rullbana (m) 

yr    Mittradie yttre konisk rullbana (m) 

3F    Pålagd radiell kraft på kullagret (N) 

Förkortningar 

Förkortning   Beskrivning 

ANSYS   Analysprogram som använder FEM 

CAD    Computer Aided Design 

CAE    Computer Aided Engineering 

CAM    Computer Aided Mechanics 

FEA    Finit Element Analys 

FEM    Finit Element Metod 

FZG Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau – 

Kuggväxelsforskningslaboratorium. FZG är ett världsledande 

forskningslaboratorium för kuggväxlar. 

PDE     Partiell Differentialekvation  

rpm    Varvtal – varv per minut. 

SKF  Svenska Kullager Fabriken 

Tekniska termer 

Term   Beskrivning 

”Adjust to Touch/   Termer som används för att beskriva villkoren för kontakter och 

Augmented Lagrange/  beräkningar i ANSYS. 

Bonded/Fixed  Support/ 

Frictionless/Ground/ 

No Seperation/Rough” 

Assembly En sammanställning av olika komponenter i ett CAD-program. 

Element   Kort för finita element. 
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”Engineering Reference/ Hjälpverktyg vid skapandet av avancerade komponenter i Solid  

Harness/Xpressroute” Edge. 

Finita element   Diskretiserade bitar av en kropp i en eller flera dimensioner. 

Mesh En sammansatt nätstruktur av finita element och noder vilka bildar 

en konstruktion. 

Noder Ändpunkter på finita element. Flera element kan dela på en eller 

flera noder och det är på detta sätt elementen sammankopplas. 

”Probing/Stress,   Verktyg för analys av resultat i ANSYS. 

Equivalent (von-Mises)/ 

Total Deformation” 

Static Structual  Programmodul för statisk styvhetsanalys i ANSYS. 

Subassembly Då en sammanställning används som komponent i en annan 

assembly kallas detta för subassembly. 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Bakgrund 

Inom den tunga fordonsindustrin bedrivs forskning och utprovning på alla områden för att kunna 

utveckla bättre produkter. I Sverige finns två stora tillverkare av transmissioner till tunga fordon 

– Scania och Volvo. Båda bedriver kostsam utvecklingsverksamhet på transmissionsområdet.  

Att utföra tester på produktionslastbilar och andra tunga fordon är mycket resurskrävande 

jämfört med att utföra samma tester i en testrigg eller i en datormodell. Under kontrollerade 

former såsom i en testrigg blir också resultaten jämnare då samma lastcykel enkelt kan upprepas. 

Det är därför lätt att förstå att metoder för sådan provning är mycket värdefulla för både Scania 

och Volvo. Av den anledningen har Sveriges Transmissionskluster skapats. Sveriges 

Transmissionskluster är ett sammarbete mellan KTH, Chalmers, Scania och Volvo för att 

gemensamt minska förluster i transmissioner för tunga fordon. 

Kuggväxeln är i dagsläget en energiomvandlare med väldigt hög verkningsgrad. Då förlusterna i 

dagsläget är små blir ökningar i verkningsgraden svårare att uppnå relativt tidigare tekniska 

landvinningar. En av de märkbara förlusterna är skvalpförluster som uppstår av kuggväxelns 

omrörning i smörjmedlet. Den enklaste metoden att minska skvalpförluster är helt enkelt att 

sänka oljenivån i tråget och därmed minska växelns mekaniska inverkan på smörjmedlet, detta 

får dock som resultat att smörjningen försämras och kugghjulen bland annat utsätts för onormal 

förslitning. För att undersöka denna inverkan har Svenskt Transmissionskluster införskaffat en 

standardkuggrigg från FZG som placerats på KTH under våren 2012. Det har även utlysts 

doktorandtjänster fördelade mellan Chalmers och KTH. 

Riggens mekaniska egenskaper är inför projektet inte helt kända och särskilt intressant är dess 

påverkan på simuleringar av skvalpförluster och dess inverkan på simuleringsresultat. Därför 

skall riggens mekaniska egenskaper med fokus på styvheter och relevanta egenfrekvenser 

utrönas. 

1.2. Syfte och huvudsakliga mål 

Projektets syfte är att modellera och utföra en analys av FZG:s standardkuggrigg. Modellen skall 

användas för att beskriva riggens funktioner samt utgöra ett geometriskt underlag för en FEM-

baserad styvhetsanalys vilket avser att ge information om riggens systemegenskaper. 

Projektet avser att behandla följande tre huvudmål. 

 Skapa en detaljerad CAD-modell i Solid Edge som kan användas till att visa 

systemets vitala funktioner samt med animerad film visa riggen i rörelse. 

 Genomföra en FEM-baserad statisk styvhetsanalys i ANSYS. 

 Via dynamiska analyser uppskatta och analysera riggens egenfrekvenser i 

ANSYS. 
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1.3. Avgränsning 

Då modellering av en kuggrigg i detalj är ett mycket avancerat och krävande arbete har vissa 

begränsningar vidtagits i detta arbete. Det som kommer att vara förenklat är riggens drivsystem 

och inte heller dess skyddande kåpor kommer att modelleras i detalj. För att visa riggens vitala 

funktioner krävs en detaljerad modell av testlådan, drivlådan och det som finns mellan de två 

lådorna, d.v.s. axlarna och mellanhållaren. Detta krävs för att modellen skall kunna röra sig i 

Solid Edge. Den skapade CAD-modellen skall ej ses som ritningsunderlag då flera mått ej 

kunnat mätas upp i riggen. 

Vidare skall egenfrekvenser och styvhet beräknas för riggen och för detta krävs inte en realistiskt 

avbildad modell och därför kommer inte heller en sådan att användas. För FEM-analysen 

kommer alltså ytterligare förenklingar att göras för att minska den datorkraft som behövs för de 

tänkta beräkningarna. Målet är att minska antalet noder och element då meshen skapas för 

modellen i ANSYS. 

Vid styvhetsberäkningen kommer inte hänsyn tas till att modellen är dynamisk utan den kommer 

antas vara statisk. Denna förenkling leder till att en solidmodell kan användas för 

styvhetsberäkningarna. I verkligheten är riggen dynamisk och lagerkulor och axlar rör sig vilket 

leder till att belastningarna i riggen hela tiden skiftar och därmed fås ett dynamiskt förlopp. För 

att kunna ta fram styvheten antas riggen kunna modelleras på ett representativt sätt även i ett 

statiskt tillstånd. 

Utöver att riggen anses statisk vid FEM-analysen kommer också riggens chassi anses vara stelt, 

d.v.s. att dess styvhet är oändlig. Ingen hänsyn tas heller till att det under normala 

körförhållanden finns olja i växellådorna. 

De olika materialen i bussningar och kopplingar förenklas alla till det lagerstål som resten av 

modellen är uppbyggd av. 

Utifrån modellen som skapas i Solid Edge kommer analysen att utföras i ANSYS. Analysen 

kommer alltså inte ha någon återkoppling till verkligheten då inga tester kommer att utföras på 

den fysiska kuggriggen. 

1.4. Metod 

För att kunna utföra de efterfrågade beräkningarna krävs kunskaper inom FEM och FEM-

programmet ANSYS. Av denna anledning påbörjades projektet med en litteraturstudie på 

området FEM och deltagandet i en tredagarskurs i användandet av beräkningsprogrammet 

ANSYS. 

Då testriggen inte fanns på KTH genomfördes sedan en studieresa till Höganäs AB som hade en 

likadan rigg som den som skulle installeras på KTH. På Höganäs mättes de relevanta måtten upp 

och riggen fotograferades. 

Det nästföljande steget var att skapa den detaljerade modellen. Varje komponent skapas först var 

för sig för att sedan sättas ihop till den slutgiltiga konstruktionen, en s.k. sammanställning eller 

assembly. Många av delarna sätts ihop till delsystem, subassemblys, innan de sätts ihop till den 

slutgiltiga modellen. För att skapa en rörlig simulering av hur modellen fungerar införs även en 

motor som skall vrida på axlarna och får riggens kugghjul att rotera. Motorns rotation sätts till ett 
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bestämt varvtal och simuleringen sätts till en viss tid och därefter kan videon sparas i önskat 

format. 

Utöver den detaljerade modellen skulle även riggen analyseras i FEM-programmet ANSYS. På 

grund av de begränsningar som finns i datorkraft förenklades nu modellen för att kunna 

analyseras. Detta medför ett marginellt mindre noggrant resultat medan antalet beräkningar 

sänks till en hanterbar nivå för den datorkraft som fanns att tillgå. 

I ANSYS måste de olika kontaktytorna definieras tillsammans med de olika låsningarna och 

belastningarna. Därefter skapas med element och noder en mesh i vilken det går att beräkna 

förflyttning och spänning. De analyser som körs är en styvhetsanalys, d.v.s. deformation och 

spänning jämfört pålagd belastning, utöver detta utförs även modal analys för att ta fram 

ungefärliga egensvängningsfrekvenser. 
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2. REFERENSRAM 

2.1. FZG Standard Test Rig 

2.1.1. Testriggens konstruktion och mått 

FZG:s standardtestrigg är en så kallad ”back-to-back”-kuggrigg vilket betyder att den har 

mekanisk återkoppling. Riggen har två huvudaxlar varav en är sammansatt av två kortare axlar. 

Den ena axeln driver testlådan och den andra axeln bromsar testlådan då ett moment spänts in i 

den återkopplande kretsen. Se Figur 1. 

 

Figur 1. Testriggen ovanifrån 

Den drivande elmotorn bestämmer bara varvtalet och kompenserar för den effektförlust som 

beror på friktionen i riggen. För att spänna upp moment i kretsen lossas kopplingen mellan de två 

returaxlarna, se Figur 1, och de spänns upp för att skruvas ihop i detta förspända tillstånd. Det 

maximalt överförda momentet är 1000Nm vilket ungefärligt motsvarar 150kW vid 1500rpm och 

300kW vid maxvarvtalet 3000rpm. (Strama MPS, 2012). 
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I var och en av de två lådorna sitter det fyra lager och en uppsättning kugghjul. I den drivande 

lådan är kugghjulen snedskurna och i testlådan är de rakskurna. Se Figur 2. 

 

Figur 2. Kuggriggen med blottade kugghjul 

 

Kugghjulen låses axiellt av lager vars innerbanor är fastspända med muttrar från utsidan och med 

en klack på axeln på insidan. Lagrens ytterbanor spänns in med de lock som skruvas fast från 

utsidan och med en hållare på insidan, se Figur 3 och Figur 4. 

 

Figur 3. Testlådans olika komponenter 

Den drivande lådan är uppbyggd på samma sätt som testlådan med lager på vardera sidan av 

kuggdreven.  
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Då en snedskuren kuggväxel som används i den drivande lådan ger upphov till axiella krafter har 

koniska rullager använts istället för raka rullager som används i testlådan. Se Figur 4.  

 

Figur 4. Drivlådans komponenter 

Lådorna är fästa vid en arbetsbänk uppbyggd av ett fackverk med balkar om ca 80mm stålgods. 

Styvheten i bänken är därmed mycket hög. De utvändiga måtten visas i Figur 5. Bänkens längd 

är 2m och dess arbetshöjd är 1m. Bänkens bredd är ca 0,44m och dess högsta höjd är ca 1,53m. 

 

 

 

Figur 5. Arbetsbänkens mått (mm) 

Andra mått av intresse är godstjockleken i testlådans två väggar som fixerar lagren, ca 26mm. Se 

Figur 6. Drivaxelns tjocklek är 21mm på det smalaste stället och de två returaxlarna är 23mm på 

det smalaste stället.  
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Axelavståndet är 91,5mm och testlådans bredd är 312mm. Se Figur 6. 

 

 

 

 

Figur 6. Testlådan framifrån till vänster och uppifrån till höger med mått (mm) 

2.1.2. Användningsområden 

FZG:s testrigg används främst för att testa nötning vid olika typer av smörjning och olika typer 

av smörjmedel. Kuggriggen på KTH skall användas i syftet att ta fram en modell för 

smörjoptimering.  

Detta görs genom att köra ett test med givna förutsättningar som till exempel bestämd 

oljetemperatur, belastning och bestämt varvtal. Därefter utvärderas resultatet genom att 

kontrollera nötningen med olika optiska metoder. Kugghjulen vägs även innan och efter 

körningen och masskillnaden läggs till de andra mätresultaten. (RheinChemie, 2012) och 

(Compass Instruments, 2012) 

2.2. FEM 

Partiella differentialekvationer beskriver samband mellan kontinuerligt föränderliga storheter 

vilka beror på två eller fler variabler. Fysikaliska fenomen är ett typiskt användningsområde för 

PDE, genom att beskriva verkligheten i termer av PDE kan approximativa modeller ställas upp.  

Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk metod för att formulera och lösa PDE och 

metoden används idag rutinmässigt inom industrin för att analysera och simulera fysiska 

beteenden av komplexa system. Kommersiella finita elementanalysprogram (FEA-program) är 

standardverktyg för många ingenjörer, utvecklare och forskare (Jonas Faleskog, 2012). 

FEM är en iterativ metod, vilket med ett annat ord kan beskrivas som upprepande, genom att 

iterera beräkningar kan resultatet beräknas med önskad noggrannhet. Metoden bygger på att 

strukturen delas in i finita element vilka kopplas till noder, vartefter en lösning approximeras för 

varje element. Elementindelningen av strukturen bildar ett nät vilket kallas för mesh. Vid analys i 

FEA-program kan meshen anpassas efter användarens behov så att områden där exempelvis 

stora deformationer sker kan analyseras med extra noggrannhet.  
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Komplexa system med avancerade former eller ett stort antal komponenter bildar stora 

ekvationssystem vilket leder till lång lösningstid, detta även med vad idag ses som kraftfulla 

datorer. För att minimera lösningstiden kan ett flertal förenklingar tillämpas. Exempel på 

förenklingar är utnyttjande av symmetri eller reduktion av onödiga element och strukturer vilket 

leder till en enklare mesh. 

2.3. Egenfrekvenser och modalanalys 

Strukturella haverier för såväl mekaniska system som elektroniska montage uppkommer i många 

fall efter att systemet utsatts för oönskade vibrationer. Orsaken till förekomsten av vibrationer 

kan komma från yttre faktorer eller systemets egna komponenter, dvs. interna rörelser. När 

system eller komponenter vibrerar harmoniskt av rörelser kallas dessa vibrationer 

egensvängningar och frekvenser i vilka rörelser ger upphov till sådana svängningar kallas 

egenfrekvenser. De flesta system eller föremål som har en egenfrekvens eller grundfrekvens har 

även högre egenfrekvenser, amplituden är oftast lägre för höga egenfrekvenser vilket medför att 

de inte ses som lika kritiska ur haverisynpunkt.  

Modalanalys vilket med andra ord kan benämnas som vibrationsanalys beskriver en strukturs 

dynamiska egenskaper under påverkan av dess egenfrekvenser. Metoden är ett effektivt 

hjälpmedel för att analysera och tolka mätvärden och är idag en standard CAE-process vid 

utveckling inom flertalet branscher. (Nationalencyklopedin, 2012) 

Med god datorkapacitet kan alltså analysen göras på en FEM-modell av systemet efter vilken 

massfördelning och styvhet kan anpassas för att slippa oönskade egenskaper i det tänkta 

arbetsområdet. (Polytec, 2012) 

2.4. Programvara 

2.4.1. Solid Edge och CAD 

I detta projekt har CAD använts för att skapa en digital 3D-modell som sedan analyserats. Det 

använda CAD-programmet heter Solid Edge. 

CAD står för ”Computer Aided Design” och mer sällan för ”Computer Aided Draft” då det 

ursprungliga ändamålet var att återskapa handritade ritningar. Då datorer var mycket dyra i 

början av 60-talet då CAD-programmen började utvecklas var det enbart stora tillverkare av till 

exempel flygplan, personbilar och rymdfarkoster som kunde utnyttja detta. Det är därför logiskt 

att bl.a. GM, McDonnell Douglas, Ford och Lockheed utvecklade egna programvaror under 

andra halvan av 60-talet. Dessa program var i princip ritprogramvara där tvådimensionella 

ritningar gjordes. Det var inte förrän på 70-talet som de första 3D-programvarorna kom och 

därefter har en snabb utveckling på området gjort att dagens CAD-programvara är 

användarvänlig och klarar av mycket avancerade geometrier och applikationer. (Cadazz, 2012) 

Solid Edge är ett av många program som finns på marknaden idag och konkurrerar med bl.a. 

Autodesks Inventor och Solid Works. Solid Edge är det program som har använts i detta projekt 

det är utvecklat av Siemens, det är även industriledande inom 3D-design och är ett mycket 

kraftfullt verktyg för framtagandet av digitala prototyper. (Siemens, 2012) 

Programmet är välorganiserat och har flertalet insticksmoduler som bidrar till att programmet 

blir mycket användbart. Exempel på verktyg som finns i programmet är: Xpresroute, som 
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automatisk genererar rör och kopplingar; Harness, som automatiskt genererar elsladdar; 

Engineering Reference, som hjälper till att skapa allt från kuggväxlar till kamaxlar. (Siemens, 

(2012) 

Därutöver finns även simuleringsmöjligheter genom bl.a. möjligheten att lägga in rörelse i 

modellen vilket betyder att en konstruktions funktion kan testas rent geometriskt utan att en 

fysisk prototyp behöver tillverkas. 

2.4.2. ANSYS 

ANSYS är ett beräkningsprogram för FEM och är idag ett av de ledande programmen inom 

FEA. Under 60-talet utvecklade NASA tillsammans med MSC, MacNeal-Schwendler 

Corporation, och Computer Science Corporation det som kom att kallas NASTRAN – NASA 

Structural Analysis Program. Detta kan anses som det första riktiga FEA-programmet. MSC 

utvecklade sedan under början av 70-talet ett eget kommersiellt program som slog igenom på 

bred front. De första versionerna klarade bara linjär statisk analys och till viss del även dynamisk 

responsanalys, d.v.s. hur stelkroppar reagerar då de tar i varandra. Sedan dess har FEA-program 

utvecklats i rasande takt i och med att datorerna blir mer kraftfulla. Numera går nästan alla 

tänkbara analyser att utföra i ANSYS om tillgång till erforderlig datorkraft finns. 

(FEAdomain.com, 2012) 
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GENOMFÖRANDE 

2.5. Modellering 

2.5.1. Detaljerad modell 

Då skapandet av en detaljerad CAD-modell lätt blir stökigt påbörjades arbetet med att lägga upp 

en plan för hur strukturen i den slutgiltiga sammanställningen skulle se ut, se Figur 7. 

 

Figur 7. Assemblystruktur 

Därefter skapades de olika ingående delarna som sattes ihop i de angivna konstellationerna. De 

system som återfinns i listan till assemblyn är dels två kosmetiska produkter: nödstoppsknappen 

och rörsystemet. Därefter kommer de olika kugg- och lagerhusen som håller axlarna och därefter 

kommer de olika axeldelsystemen. Dessa är alla därefter uppdelade i de olika ingående 

komponenterna. 

Den slutgiltiga assemblyn av CAD-modellen har totalt åtta delsystem som satts samman på 

arbetsbänken och totalt 137 komponeneter. Utöver dessa delsystem har kugghjulen adderats 

separat då dessa ges relationer till varandra direkt i den slutgiltiga sammanställningen då 

verktyget Engineering Reference används. De måste därför importeras direkt till den slutgiltiga 

modellen för att ge dem de önskade egenskaperna. Detta underlättar skapandet av rörelser i 

modellen och det är av den anledningen de förs in separat. Skyddsgallret över kuggriggen, se 

Figur 1, förs också in separat då det måste positioneras efter de andra komponenterna. 
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För lagren användes SKF:s hemsida för att hämta CAD-modeller. Med utgångspunkt från 

mätningar av den fysiska riggen bestämdes de tre olika lagrens typer och dimensioner. Därefter 

valdes tre lager ut ur SKFs online-katalog. 

 NJ 406 Ett cylindriskt rullager med 9 rullar. 

 32210/45 BJ2/QVB022 Ett koniskt rullager med 16 rullar. 

 6406 Ett spårkullager med 7 kulor. 

Dessa fördes sedan in i CAD-modellen. 

När modellen har skapats förs en rotationsrörelse in på returaxeln vars rotationshastighet sattes 

till 20 rpm. Detta gör att modellen kan röra sig och att en animation kan köras. Material skapades 

i form av flertalet filmer som sedan sattes ihop till en demonstrationsfilm. 

2.5.2. Modellanpassning för FEM-analys 

Modellen som skapats i Solid Edge har en komplex uppbyggnad och består av komponenter som 

inte är relevanta vid en FEM-analys. För att kunna genomföra FEM-analyser med den 

datorkapacitet som finns att tillgå behöver modellen förenklas betydligt.  

Runda kanter och radier kräver att noderna sitter mycket tätt för att skapa en realistisk modell. 

Detta kommer leda till extra beräkningar men inte tillföra något till resultaten. Därför tas t.ex. 

radier som krävs för att undvika spänningskoncentrationer i verkligheten bort för att dessa 

spänningar är ointressanta. Av denna anledning är det möjligt att det blir singulariteter i 

lösningen till vilket hänsyn måste tas. Skruvar, ointressanta hål, lager och andra avancerade 

geometrier kommer också att förenklas. 

Genom förenklingar och reduktion av systemet kan också datorkapacitet omprioriteras och 

elementuppdelningen förfinas för intressanta områden, exempelvis för kontaktytor, volymer där 

spänningskoncentrationen är hög. I Figur 8 är volymen för utdragen och antalet element blir för 

få så att de spänningar som uppstår är missvisande.  

   

 

 

Figur 8. Förfining av meshen 

Förfining i 

meshen. 

Intressant 

område 
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Genom lokal förfining av meshen kan relevanta resultat fås ur modeller med grov 

elementindelning. Utöver detta avgränsas modellen till att enbart de två växellådorna, 

mellanstödet, lager samt kugghjulen ingår i analysen. Se Figur 9. Detta kan göras då 

testkörningar visar att deformationen i arbetsbänken är mycket nära noll och därför kan ersättas 

med en fixed support i ANSYS. 

 

   

Figur 9. CAD-modellen jämfört med ANSYS-modellen. 

Utöver detta görs även följande förenklingar: 

 Antalet kuggar på kugghjulen reduceras till ett par för var uppsättning. Se 

Figur 10. 

 Alla skruvförband, nedsänkningar, oljekanaler tas bort från respektive 

växellåda, bakstycke och lock. Se Figur 10. 

 Axlarna och deras kopplingar reduceras, kopplingarna modelleras som solida 

och fästa i axlarna, splines, gängor samt kilspår har helt tagits bort. Se Figur 11. 

 

     

 

 

 

Figur 10. Kuggarnas förenkling 

Skruvhål som tas bort 

Kylslingan 

försvinner 

Muttern 

ersätts med 

en låsning 

Kuggingreppet

et 
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Figur 11. Axlarnas förenkling 

Då kuggarnas spänningar är ointressanta i detta arbete kan man med gott resultat förenkla 

kuggingreppet till endast en kugg per kugghjul. I verkligheten ligger flera kuggar i ingrepp vilket 

leder till ett andra spänningar men då spänningarna fördelar sig i kugghjulets kropp (Whelan, 

2010) behöver inte detta beaktas i modellen. 

För att arbetet skall vara strukturerat presenteras modellen i en mapp för sig, där inkluderas även 

en assemblyfil vilket ger en överblick. 

Reviderade delar och delar som ej skall ingå läggs i ett eget bibliotek. Utöver detta skall ett 

projektdokument för ANSYS-workbench innehållande de efterfrågade simuleringarna och 

resultaten skapas som skall ligga tillsammans med de förenklade delarna. 

2.5.3. Modellanpassning av lager för FEM-analys 

Syftet med denna anpassning är att formulera en metod för att förenkla rullningslager inför 

FEM-analys i ANSYS. Då rullningslager består av ett flertal rörliga delar krävs en relativt 

komplicerad metod för att anpassa riggens lager för FEM-analys. Denna metod beskrivs nedan 

och erhållna resultat uppställs i Tabell 4. 

Ett lager, ytterring, rullkroppar och innerring, omvandlas till sammansättningar av solida torusar, 

se Figur 12. Inner- och ytterringen ansätts samma materialegenskaper som lagerstål medan 

rullkropparna ersätts med en mellanring som tillsätts en beräknad styvhet. För att beräkna 

mellanringens styvhet behöver rullkropparnas deformationer för olika krafter beräknas och sen 

anpassas till mellanringens geometri. I konstruktionen ingår två huvudtyper av lager, två rullager 

och ett kullager. Valet gjordes att behandla dem och beräkna deras deformationer på två olika 

sätt. För kullagrena används en metod ur litteraturen (A. Harris 1966), för rullagren framtogs en 

metod baserad på ekvationer för Hertzska yttryck. (Ulf Olofsson 2012) 

Skruvar och 

muttrar försvinner 

Komplexa 

geometrier 

förenklas 
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Figur 12. Den förenklade lagermodellen 

Mellanringens styvhet definieras som den styvhet som ger motsvarande deformation för den 

solidkropp som utbreder sig under inneringen, se Figur 13. 

 

Figur 13. Den för motsvarande styvhet beräknade delen av mellanringen 

Ett uttryck formuleras enligt Ekvation (1) för ringE  vilket är det förenklade lagrets mellanrings 

elasticitetsmodul för radiell deformation. Förklaringar för storheterna ges i Tabell 1. 

 *
ringlast

ring

ring ring ring

lP
E

h b
  (1) 
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 Tabell 1. Storheter och benämningar för mellanringsdeformation 

Benämning Storhet Enhet 

ringE  Mellanringens elasticitetsmodul (GPa) 

lastP  Pålagd radiell lagerlast (N) 

ring  Radiell deformation av mellanringen (m) 

ringl  Mellanringens längd (m) 

ringh  Mellanringens tjocklek (m) 

ringb  Av mellanringen beräknad dels bredd (m) 

ringl , ringh  och ringb  är geometriska storheter, måtten på lagren, som mäts i respektive CAD-

modell. lastP är den totala radiella lasten på lagret som beror av vald belastning att analysera 

modellen för och ringE  är den sökta materialegenskapen. Detta medför att deformationen ring  

söks som skall vara lika för det egentliga lagret och vår förenklade modell. 

Ett rullningslager innehåller flera rullar vilket medför att den radiella lasten sprids i lagret och 

belastar rullkropparna i olika grad. Därför behövs ett uttryck för fördelningen av lastP  mellan de 

olika rullkropparna ställas upp. 

I ett linjärelastiskt fall är reaktionskraften i en kropp proportionell mot dess deformation. För en 

radiell förskjutning följer denna deformation ett geometriskt samband enligt Figur 14. 

 

Figur 14. Geometrisk beskrivning av radiell förskjutning relativ vinkel från lodlinjen 

Där ( )  beskriver den radiella deformationen från ursprungsläget som en funktion av vinkeln   

från lodlinjen och lodlinjedeformationen 0  där 0( 0)    . 

För ett godtyckligt   kan Ekvation (2) för ( )   ställas upp. 
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Figur 15. Detaljvy över av radiell deformation relativ vinkel från lodlinjen 

 

 0( ) cos( )     (2) 

Normalkrafterna på rullarna betraktas som proportionella mot den radiella deformationen ( )  . 

Därmed kan ett uttryck för fördelningen av den radiella kraften relativt rullkropparnas antal 

ställas upp. Detta görs för de två geometriska symmetrifallen, då en rulle är i lodlinjen och då 

lodlinjen är mitt mellan två rullar, se Figur 16. 

 

 

Figur 16. Rullagret NJ 406 i två olika geometrifall 

Som utgångspunkt kan man tänka att en godtycklig pålagd last resulterar i kraften F  som verkar 

i en rulle placerad på lodlinjen till vilken krafter i rullkroppar i andra lägen kan relateras. För 

lagret NJ 406 är antalet rullar 9 vilket medför en avståndsvinkel på 40  mellan rullarna och att 

antingen 4 eller 5 rullar är kraftbärande samtidigt. Ett uttryck för den godtyckliga kraften F  

relativt deformationen   ställs upp och summeras för de två olika geometrifallen. 

 
 ( )F    (3) 

 (1 2*cos(40) 2*cos(80)) 2,8794
a

F F     (4) 

 (2*cos(20) 2*cos(60) 2,8794
b

F F    (5) 

 
a b

F F   (6) 
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Ekvationerna (3)-(6) visar att belastningsfördelningen för de två olika geometrierna blir lika stor. 

Detta medför att enbart deformationen för ett av fallen behöver beräknas. För fallet då 

rullkroppen ligger i lodlinjen blir det fördelaktigt att beräkna fördelningen av lastP för de enskilda 

rullarna. För att lösa ut den ekvivalenta styvheten krävs också deformationen i de olika typerna 

av lager som finns i riggen; rullager, koniska rullager och kullager:
 

Rullager 

I kontaktytan mellan rullar och ringarnas rullytor uppstår ett kontakttryck med form enligt Figur 

17.  

 

Figur 17. Geometrisk beskrivning av rullkontakt 

Detta kontakttryck ger upphov till en deformation av rullarna vilket medför en radiell 

förskjutning. För rullager finns ingen applicerbar formel för deformation (Ulf Olofsson, 2012) 

därför formulerades en metod grundad på kontaktytans bredd. Där deformationen   i en 

rullkontakt definieras som en funktion av radien r och halvkontaktbredden a , se Figur 18 och 

Ekvation (7). 

 

Figur 18 Geometrisk tolkning av kontaktbredd och deformation 

 2 2r r a     (7) 

De använda formlerna för kontakttryck mellan två rullar är Ekvation (8)-(10), (Ulf Olofsson 

2012) med beräkningsparametrar beskrivna i Tabell 2. 

 
2 2

1 2

1 2

1 11

E E E

 


 
   (8) 
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Tabell 2. Beräkningsparametrar för Ekvation (8)-(10) 

Benämning Storhet Enhet 

1  Tvärkontraktionstal rulle 1 Enhetslös 

2  Tvärkontraktionstal rulle 2 Enhetslös 

E  Ekvivalent elasticitetsmodul (GPa) 

1E  Elasticitetsmodul rulle 1 (GPa) 

2E  Elasticitetsmodul rulle 2 (GPa) 

R  Ekvivalent rullradie (m) 

1R  Ekvivalent radie rulle 1 (m) 

2R  Ekvivalent radie rulle 2 (m) 

a  Kontakthalvbredd (m) 

P  Påkänd kraft (N) 

L  Rullkontaktlängd (m) 

 

Ekvation (8) definierar den ekvivalenta elasticitetsmodulen E
 för hela systemet. Då rullarna 

utgörs av samma material har de samma styvhets och tvärkontraktionstal varför den i det berörda 

fallet ekvivalenta styvheten blir något över halva styvheten hos de enskilda rullarna. 

Ekvation (9) definierar den ekvivalenta rullradien R , en radie på en cirkulär kontakt mellan en 

kula och en plan platta. Invändiga radier såsom den yttre ringens rullbana definieras som 

negativa (LeCain 2011). 1R  & 2R  definieras som ekvivalenta radier men då de i detta fall är 

rullar blir radien densamma då en rulle har oändlig radie i axiell riktning. 

Ekvation (10) definierar halvkontaktbredden, värt att notera är att P  är den för den enskilda 

rullen applicerade kraften.  

Deformation sker i två kontaktytor, mellan innerringen och rullarna samt mellan ytterringen och 

rullarna enligt Figur 19. Deformationen i ytteringen betraktas som negligerbar varför enbart 

deformationerna av rullen i dess två kontakter samt deformationen i innerringen betraktas varvid 

totaldeformationen tot  fås enligt Ekvation (11). 
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Figur 19. Geometrisk beskrivning av de olika deldeformationerna 

 1 2 3tot       (11) 

Den totala deformationen beror alltså på rullarnas och innerringens deformation. 

Koniskt rullager 

För beräkningar av deformation på det koniska lagret betraktas det som ett rakt rullager där 

rulldiametern bestäms som den koniska rullens mittradie. Inner- och ytteradie definieras som 

radierna till de punkter där rullens mitt går i kontakt med rullbanorna, se Figur 20. Med dessa 

värden beräknas lagerstyvheten för koniska lager enligt samma procedur som för raka rullager. 

 

Figur 20. Nyttjade radier och diametrar för koniskt rullager 
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Kullager 

För kullagerdeformationen används en metod tagen ur litteraturen (Tedric A. 1966) Där 

deformationen för en enskild lagerkula för det berörda fall beskrivs enligt Ekvation (12) och 

Tabell 3. 

 

2
3 3

3

2 2
3 3

(1,274*10 )
kullager

F

Z D




  (12) 

Tabell 3. Beräkningsparametrar för Harris ekvation 

Benämning Storhet Enhet 

kullager  Radiell lagerdeformation (mm) 

3F  Pålagd radiell kraft på kullagret (N) 

Z  Antal kulor Enhetslös 

D  Kuldiameter (mm) 

Med kullager  insatt i Ekvation (13) som är en omarbetning av Ekvation (1) anpassad till kullagret 

erhålls dess ekvivalenta elasticitetsmodul ,3ringE  

 3 3
,3

3 3

*ring

kullager

F l
E

h b
  (13) 

Styvhetsekvivalenter 

För de tre förenklade lagren fås alltså tre olika styvheter i mellanringen. Med måtten ur CAD-

modellen ställdes ekvationen för den ekvivalenta elasticitetsmodulen upp för en radiell last 

mellan 0-25 kN. För rullager och koniska rullager användes Ekvation (1) med uträknade 

deformationer enligt Ekvation (11) och för kullager användes Ekvation (13) med deformationen 

ur Ekvation (12). Materialet i lagerbanorna och rullkropparna i de verkliga lagren valdes till 

lagerstål med elasticitetsmodulen 213 GPalagerstålE   och tvärkontraktionstalet 0,29lagerstål   

(van Beek 2009). Lagerstål valdes även som material för inner och ytteringen i de förenklade 

lagren medan mellanringarna definierades som ett material med styvheter enligt Tabell 4. 

Tabell 4. Beräknade mellanringsstyvheter 

Lager Benämning för mellanrings 

elasticitetsmodul 

Värde 

(GPa) 

Rullager 
,1ringE  32 

Koniskt lager 
,2ringE  74 

Kullager 
,3ringE  8,7 

Dessa ekvivalenta elasticitetsmoduler används som materialparametrar i ANSYS-modellen för 

att kunna utföra analyserna. 
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2.6. Analys 

Analysen avser att undersöka statisk styvhet, uppskatta egenfrekvenser och vilka frekvenser som 

påverkar strukturen. Alla analyser i studien genomförs på den framtagna FEM-modellen i 

ANSYS. 

2.6.1. Modelluppställning i ANSYS  

För att ställa upp modellen korrekt i ANSYS måste hänsyn tas till vad som är syftet med 

analysen. De resultat som söks är deformationer, spänningar och egenfrekvenser: 

 Deformationerna relaterat till den pålagda lasten söks då deformationer kan 

ge utslag i tester och experiment genom att t.ex. transmissionsfel uppstår. 

 Spänningar och säkerhetsfaktorer för spänningarna söks för att utreda vilka 

modifieringar som kan tänkas vara möjliga vid en ombyggnation av riggen.  

 Egenfrekvenserna undersöks då dessa kan påverka testresultat eller leda till 

att riggen slits på ett onödigt sätt. 

De intressanta delarna innefattar chassi och gavel för test och drivlåda samt driv- och returaxel. 

Det som tas fram är alltså den största totala deformationen i varje del och i växellådorna även 

säkerhetsfaktorn mot plastisk deformation.  Axlarnas deformation tas fram i form av total 

vridning jämfört med det pålagda momentet. Även lådornas olika deformationer kommer 

relateras till det pålagda momentet. Vibrationsanalysen utförs på hela den förenklade ANSYS-

modellen. 

För att utföra en statisk styvhetsanalys i ANSYS används Static Structual då systemet är 

anpassat för ändamålet och en stor variation av laster, rand- och kontaktvillkor finns att tillgå. 

Vibrationsanalysen gjordes med modulen Modal där egenfrekvenser beräknades vilka sedan 

analyseras var för sig. 

Nedan följer en sammanfattning av den uppställning som användes vid vridstyvhetsbräkningarna 

för axlarna, deformationsberäkningarna för testlådan samt vibrationsanalysen: 

   

Figur 21a,b. Randvillkor för kuggriggen 
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Figur 22a,b. Randvillkor för kuggriggen 

Kuggriggens arbetsbänk har tidigare antagits vara stel, vilket modelleras som att de båda 

växellådorna samt mellanstödet låses till ground  med fixed support. Se Figur 21a. 

Styvhetsanalys 

Den statiska analysen utfördes med 7 belastningsfall, 250-1000Nm med 125Nm intervall. 

Då riggen är av ”back to back”-typ kan lasten läggas på axelhalvan som går till testlådan, se 

Figur 21b och ett fixed support läggas på motsvarande yta för axelhalvan till drivlådan, Figur 

22a. 

Då deformationerna i drivlådan tas fram görs låsningen på axelhalvan som går till testlådan och 

momentet läggs på axelhalvan som går till drivlådan, d.v.s. tvärt om tidigare uppställning. 

Axlarna är inspända i lagerytorna med noll förskjutning i axialled för att simulera den fasta 

inspänning som finns i var växellåda, enligt Figur 22b. 

Kontaktytor och villkor: 

För var kontaktområde ansätts ett föremål som contact och ett till target, ANSYS avgränsar då 

vilka ytor som ingriper mot varandra. Standard är ett symmetriskt beteende vilket betyder att 

penetreringen mellan ytorna är förhindrad och ger ett medelvärde av ytorna i kontakt. 

Följande kontaktvillkor används i modellen: 

 Kontakt mellan kugghjulen i testlådan och drivlådan 

”Contact”: Testkugg pinion/drivkugg pinion 

 “Target”: Testkugg/drivkugg 

 Villkor: Frictionless, augmented Lagrange, Adjust to Touch 

  

 Kontakt mellan lagrens innerbanor och axlarnas lagerytor.  

”Contact”: Axel  

 ”Target”: Lager 

 Villkor: Frictionless  

 

 Kontakt mellan lagrens ytterbanor och växellådorna samt mittenstödet  

”Contact”: Lager  

 ”Target”: Drivlåda/testlåda, mittenstöd och bakstycken. 

 Villkor: Bonded 

 

 Kontakt mellan växellådornas delar  
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”Contact”: Testlåda/Drivlåda  

 ”Target”: Bakstycke och lock  

 Villkor: Bonded 

 

Lösningsinformation: 

Lösningarna tas fram iterativt, med konvergenskrav på 5%. För växellådorna bestäms 

deformationen med Total Deformation och max spänning med Stress, Equivalent (von-Mises) 

balkarnas vridning tas för de olika lastfallen med Probing. 

Modalanalys 

Vibrationsanalysen utförs då kuggriggen står obelastad samt för laster mellan 50-1000 Nm. 

Modellen som används är densamma som används vid Static Structual, kontaktvillkor är även de 

samma för simulering under belastning. 

För en frivibrationsanalys kan olinjära kontakter användas men Rough och Frictionless riskerar 

att behandlas som fria ytor om inget kontakttryck finns. Av den anledningen anpassas 

modelluppställningen vid frivibrationsanalysen och de kontaktvillkor som är Frictionless sätts 

som No Seperation.        
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3. RESULTAT 

3.1. Modellen 

Modellen i CAD har renderats och presenteras i Figur 23, Figur 24 och Figur 25. 

 

 

Figur 23. Hela riggen 
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Figur 24. De analyserade delarna av riggen 

 

Figur 25. Hela riggen i verkstadsmiljö 
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3.2. Sammanställning styvhetsanalys 

3.2.1. Axlarnas vridstyvhet 

Deformationen i axlarna beror på hur modellen är uppställd. Kretsen med inspänt moment 

kommer i fallet för vridstyvheten deformeras enligt Figur 26 nedan: 

 

 

 

 

Figur 26. Axlarnas totala deformation 

Deformationen blir störst längst ute vid randen på den axel som momentet belastar, änden på 

returaxel 1, Figur 26. Därefter avtar deformationen i takt med att man närmar sig returaxel 2, se 

Figur 26, som är fast inspänd. 

Då deformationen är störst längs randen på den yta som momentet är applicerat på kommer 

denna deformation utgöra underlaget för beräkningen av vinkelvridningen. Resultatet presenteras 

nedan i Figur 27: 

Returaxel 1 Returaxel 2 

Drivaxel 
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Figur 27. Axelvridning av lastmoment 

Vridnignen i lastfall 250-625Nm är relativt linjär varpå en knäck ändrar vridningen för lastfallen 

625-1000Nm. Den största vridningen blir 4,5 grader vid med 1000Nm inspänt i kretsen. 

3.2.2. Riggens deformation 

Deformationen i växellådorna är av storleksordningen mikrometer och presenteras i Figur 28 

nedan. Den största deformationen blir ca 8,4µm och sker i drivlådans bakstycke. 

 

Figur 28. Maxdeformationer för lådor av lastmoment 
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3.2.3. Riggens spänningar 

Maximala spänningar är av storleksordningen 10-70 MPa för de olika lastfallen vilket redovisas i 

Figur 29. Säkerhetsfaktorn för testlådan och drivlådan mot plastisk deformation uppgår till en 

faktor 12 respektive 4. För lastfall under 750 Nm stiger säkerhetsfaktorn för testlådan till över 15 

vilket ANSYS då inte beräknar.     

 

 

Figur 29. Maxspänningar för lådor av lastmoment  

Säkerheten mot plastisk deformation för växellådschassin och gavlar redovisas i Tabell 5 nedan. 

Säkerhetsfaktorer över 15 beräknas inte noggrannare i ANSYS vilket resulterar i de tomma 

fälten.   

Tabell 5. säkerhetsfaktorer mot plastisk deformation 

Lastfall (Nm) 1000 875 750 625 500 375 250 

Chassi testlåda 12.02 12.9 13.99 - - - - 

Gavel testlåda 13.46 14.57 - - - - - 

 Chassi drivlåda 4.61 4.6 5.18 5.9 7.15 9.08 12.8 

Gavel drivlåda 3.9 4.34 4.9 5.68 6.68 8.88 13.1 
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3.3. Sammanställning vibrationsanalys 

Vibrationsanalysen utförs på modellen där enbart ett kuggpar har kontakt i var växellåda. Vad 

som då förbises är störningar som kan genereras av exempelvis kuggingrepp. Elmotorns 

inverkan av systemet har även den utelämnats i denna analys, även om motordriften överförs 

med en dämpning så är det troligt att vissa störningar ändå kan uppstå. De egenfrekvenser som 

anges är alltså enbart beräknade på ett system som genererar en störning per varv.       

Lägsta egenfrekvens uppstår då riggen körs med en belastning på 50 Nm och mäts till 136 Hz 

vilket motsvarar 8160 rpm. Vid frivibrationsanalys uppgår lägsta frekvens till 198 Hz, 

motsvarande 11 885 rpm. Resultaten av egenfrekvenser redovisas i Tabell 6 nedan: 

Tabell 6. kuggriggens 10 första egenfrekvenser för lastfall mellan 50-1000Nm samt frisvängning 

Lastfall (Nm) 1000 750 500 250 125 50 Fritt 

Frekvens 1 (Hz) 310.16 295.46 269.33 223.14 181.64 136.16 198.09 

Frekvens 2 (Hz) 361.09 349.5 342.23 337.73 326.25 325.17 211.64 

Frekvens 3 (Hz) 452.34 451.95 451.85 450.89 450.42 448.05 214.96 

Frekvens 4 (Hz) 453.14 452.84 452.74 452.15 451.47 449.4 286.61 

Frekvens 5 (Hz) 594.53 593.92 582.21 563.17 548.96 535.67 466.74 

Frekvens 6 (Hz) 606.95 596.08 593.71 592.45 591.35 587.64 467.88 

Frekvens 7 (Hz) 1057.7 1056.1 1055.7 1051.6 1049.7 1040 521.43 

Frekvens 8 (Hz) 1060.7 1059.3 1058.9 1056.4 1053.8 1045.1 600.31 

Frekvens 9 (Hz) 1120.2 1120.1 1120.1 1120.1 1120.1 1120.1 696.99 

Frekvens 10 (Hz) 1197.2 1197.2 1197 1195 1194.4 1194.1 998.1 

Tabellen ovan visar att enbart de två lägsta frekvenserna varierar kraftigt till följd av pålagt 

moment. Frekvens 3-10 har små variationer och även deras modalformer, se Bilaga A, Figur 33, 

påvisar formavvikelser med samma karaktär för lastfall från 50 till 1000 Nm. Resultatet för fritt 

svängande system ger en lägsta egenfrekvens på 198 Hz vilket är högre än då systemet testas 

med en låg belastning vilket är anmärkningsvärt.  

Formavvikelser för lägsta egenfrekvens vid frivibrationsanalysen visas i Figur 30, tydligt är att 

kugghjulen i drivlådan samt returaxeln mot drivlådan visar expansion och svällning i radielled. 

Modalformen för lägsta egenfrekvens med belastningen 50 Nm visas i Figur 31 vilket visar på 

expansion och svällning främst i kugghjulen samt returaxeln mot testlådan.  

 

Figur 30. formavvikelser för egenfrekvens 1 utan last 
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Figur 31. formavvikelser för egenfrekvens 1 vid 50 Nm 

  

Figur 32 a,b. formavvikelser för egenfrekvens 1 och 2 vid 1000 Nm 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

4.1. Diskussion 

I resultaten presenteras dels en CAD-modell av riggen och dels en analys av en förenklad 

modell. Den detaljerade CAD-modellen uppfyller sitt syfte och ger en god överblick över 

systemets komponenter. Utöver detta finns även en film på Youtube som demonstrerar riggens 

funktion, för länk se Bilaga B. 

Resultaten av de analyser som har utförts visar att styvheten i kuggriggen ökar vid ökad 

belastning. Detta påvisas av att lutningen på graferna för vridning av axlarna, Figur 27, och 

deformation i lådorna, Figur 28, är avtagande vilket betyder att styvheten i systemet ökar vid 

högre belastning. Grafens form i fallet med vridstyvheten, Figur 27, påvisar också att styvheten 

inte varierar linjärt för axlarnas vridning då lutningen på axeln plötsligt ändrar lutning. 

Vidare tas säkerhetsfaktorer fram för de olika komponenterna som kan användas som riktmärken 

vid en framtida ombyggnad. Dessa presenterades i Tabell 5. Säkerhetsfaktorn i testlådan är mer 

än tre gånger så hög, 12, som i drivlådan där den är som lägst, 4. Detta betyder att det t.ex. skulle 

vara möjligt att bygga om testlådan för snedkugg. 

Vid vibrationsanalysen skiljde inspänningen mellan frivibrationsanalysen och vibrationsanalysen 

för de olika lastfallen åt. Detta kan vara anledningen till att frivibrationsanalysen fick ett så högt 

resultat, 198Hz, jämfört med det lägsta lastfallet, 50Nm, som fick 136Hz. Kraftigare inspänning 

betyder en högre styvhet i systemet. Med en störning per varv motsvars detta av 8160rpm 

respektive 11885rpm, d.v.s. långt utanför riggens arbetsområde som sträcker sig till 3000rpm. 

Värt att notera är också att det största kugghjulet som användes i denna analys skulle ha 16 

kuggar vilket, om man tog hänsyn till detta, skulle leda till att man skulle kunna behöva ta 

hänsyn till att dessa ”störningar”. Om varje kuggingrepp är en störning skulle detta kunna leda 

till att den lägsta egenfrekvensen måste divideras med en faktor 16 med resultatet att 

egenfrekvenser inom arbetsområdet skulle uppstå. 

De utförda analyserna av kuggriggen har främst avsett växellådor, axlar och lager. På grund av 

förenklingar och modelluppställningar finns flera felkällor. 

Kuggingreppen 

Till att börja med har kuggingreppen inte analyserats närmare då kuggarnas exakta geometri inte 

har verifierats. Detta beror på att kuggprofilen inte har kunnat bestämmas i drivlådan samt att 

kugghjulen i testlådan kan bytas ut och deras egenskaper därmed kan variera kraftigt. Detta är en 

felkälla då detta leder till att kuggarnas utväxling och ingreppsvinkel i modellen kan skilja från 

det verkliga fallet. 

Vidare är FEM-modellen förenklad avseendet att kugghjulen endast har en tand vilket innebär att 

det inte finns fler kuggar som kan gå i ingrepp då kugghjulet roterar. För lastfall då 

deformationen blir tillräckligt stor kommer kontaktkraften att ändra vinkel och flyttas längs 

kuggflanken så att det överförda momentet ändras. Det leder i detta fall till att axelvridningen i 

den drivande axeln minskar p.g.a. ett lägre överfört moment och att utböjningen i de delar av 

axlarna som befinner sig i testlådan ökar. Den uppmätta vridningen kommer alltså innehålla ett 

visst fel vid högre belastningar. 
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Utöver att det överförda momentet ändras kommer kuggkontakten att rotera och förskjuta lasten 

längre ut på kuggflanken. Detta leder till att styvheten i systemet minskar då kuggen smalnar av 

ut mot spetsen och utböjningen ökar. Vidare kommer kontaktytan mellan kuggarna öka, då de är 

två cylindriska ytor, vid ökad belastning vilket istället ökar styvheten i systemet. Detta sker i det 

raka kuggingreppet och det snedställda kuggingreppet. Detta kommer att påverka styvheten med 

ytterligare fyra olika variabler. I Figur 27 syns tydligt att styvheten inte varierar linjärt som t.ex. 

en torsionsstav med linjära materialparametrar skulle ha gjort. Mellan 500 och 625 Nm är det en 

knäck på den annars mycket jämna grafen där den också ändrar lutning. Felen som användandet 

av en kugg har inte så stor betydelse då kugghjulens mått inte fastställts. Dock skulle flera kugg 

per kugghjul kunna förbättra resultaten i analysen. Då kan nästa kugg börja överföra moment då 

den går i ingrepp. 

Övriga felkällor 

I drivlådan spänns axlarna in med hjälp av koniska rullager. FEM-modellen består av lager som 

inte har någon axiell låsning till axeln, istället används randvillkor med förskjutning satt till noll i 

axialled. Detta leder till att krafter som uppkommer vid kugghjulen inte kan överföras korrekt i 

axialriktningen. Detta kommer att leda till mindre spänningar i drivlådan där de snedställda 

kugghjulen ger axialkrafter. 

Axlarna är förenklade till den grad att kilspår, kopplingar, gängor mm är borttagna. I den 

verkliga konstruktionen har alla dessa element en funktion, vilket ofta innebär att det även finns 

en spänning inbyggd i det berörda området. Förspänningarna ökar systemets styvhet vilket ger 

upphov till högre egenfrekvenser. Kilspår, gängor och andra detaljer med skarpa hörn brukar 

också ge upphov till spänningskoncentrationer. 

Egenfrekvenser beräknas på den förenklade FEM-modellen vilket medför att massfördelningen 

inte är den exakta. Enligt Berlioz och Trompett(2010) har högre frekvenser större påverkan av 

massfördelning och strukturella förändringar än vad ett systems grundfrekvens har. Elmotorns 

inverkan på systemet har utelämnats i denna analys, även om motordriften överförs med en 

dämpning i radielled så är det troligt att vissa störningar kan uppstå. 

Då lådorna i drift oftast är fyllda med olja påverkar detta egenfrekvenserna och till detta har 

ingen hänsyn tagits i analysen. Detta kan innebära störningar i systemet eller att systemet 

dämpas. Även massan för systemet ändras som också ändrar egensvängningsfrekvenserna. 

4.2. Slutsatser 

 Den största vriddeformationen i axlarna vid belastningsfallet 1000Nm är 4,5 grader. 

 Simuleringen påvisar att vridstyvheten i axlarna inte varierar linjärt. 

 Belastningen på riggen ökar mer än den maximala deformationen i lådorna 

 Egenfrekvensen för frivibrationsanalys uppgår till 198Hz medan analys under 

förspänning ger lägsta frekvens på 136Hz vid 50Nm. 

 Vid en störning per varv är den lägsta egenfrekvensen 8169rpm vilket ligger utanför 

riggens arbetsområde.  

 Maximala spänningar i testlådan och drivlådan har en säkerhetsfaktor på ca 12 respektive 

4 mot plastisk deformation, vilket tyder på att utrymme för ombyggnation i framförallt 

testlådan är möjlig. 
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5. REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Då arbetet påbörjades fanns inte kuggriggen eller måttutsatta sprängskisser att tillgå, istället 

gjordes mätningar vid studiebesöket på Höganäs. Vid besöket var riggen monterad för drift och 

enbart enklare utmätning kunde utföras. Som ett första steg vid fortsatt arbete kan en 

noggrannare inmätning vara befogad med verifikation mot den skapade CAD-modellen. 

Kontaktvillkor och uppställning av kuggriggen i ANSYS kan förbättras varför fortsatt arbete 

med FEM-modellen rekommenderas. Då den verkliga kuggriggen inte fanns att tillgå under 

projektets gång bidrog oklarheter kring riggens utformning till att lagringen och 

axelinspänningen i drivlådan förenklades och eventuellt bör ses över för ett säkrare resultat. 

Datorkapaciteten vid FEM simuleringarna har varit begränsad. Av den anledningen har flera 

stora förenklingar gjorts. Med mer datorkapacitet kan en exaktare modell analyseras och 

resultaten kan förfinas. Med mer datorkraft kan också en finare mesh skapas och 

spänningskoncentrationer som uppstår vid kontaktytor kan undersökas noggrannare med fler 

element än vad som använts i detta projekt. 

För att få en ytterligare exaktare modell bör lagerstyvheter beräknas för varje lastfall då de varier 

olinjärt. I detta fall har de beräknats som linjära samband. 

Kuggingreppen påverkar egenfrekvenserna, men till vilken grad vet vi inte idag. Extremfallet var 

att varje kuggkontakt genererar störningar vilket kan komma att sänka egenfrekvenserna till 

nivåer som påverkar riggens funktion. De nu framräknade egensvängningsfrekvenserna har inte 

tagit hänsyn till detta och fenomenet bör undersökas.  

Det termiska förloppet ligger helt utanför analysen, simuleringar för bestämda lastfall vid olika 

temperaturer kan vara av intresse då smörjmedel även ändrar karaktär. Då olja helt utelämnats ur 

analysen kan det också vara intressant att titta på hur olika oljor och dess viskositet påverkar 

egensvängningsfrekvenserna. 
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BILAGA A 

   

   

   

   

Figur 33 a-h. formavvikelser för egenfrekvens 3 till 10 vid belastning 
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BILAGA B 

Länken till filmen som visar riggens funktion: 

http://www.youtube.com/watch?v=Y0LE7DpLcJw&feature=g-upl 

Sökord på Youtube är: FZG; kuggrigg; rigg; KTH. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y0LE7DpLcJw&feature=g-upl

