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Förord 

Denna rapport är den skriftliga presentationen av vårt examensarbete som innebär slutet för 

vår utbildning till högskoleingenjörer i Maskinteknik vid Örebro universitet. Examensarbetet 

har genomförts vid Volvo Powertrain i Köping under tidsperioden april 2010 till juni 2010 

och omfattar 15 högskolepoäng. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla dem som har hjälpt oss under projektets gång, speciellt vår 

uppdragsgivare Per Erlandsson, Volvo Powertrain i Köping. Tack till alla dem som delat med 

sig av information, goda råd och ställt upp vid studiebesök. Ett stort tack även till de lärare 

som vi haft under studietiden. 

 

Örebro, oktober 2010 

 

 

        

Stefan Flyktman   Jan Johansson 
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Abstract 

Volvo Powertrain, VPT, in Köping currently manufactures transmissions for heavy-duty 

vehicles. For medium-duty vehicles Volvo purchase transmissions from their parts supplier 

ZF. Volvo wants to investigate the scenario to develop AMT - gearboxes for medium-duty 

vehicles. The I-shift model AT2412, which is designed for a maximum load of 2400 Nm and 

adapted for heavy-duty vehicles, would be able to function even in the medium-duty vehicles, 

but would be oversized and excessively heavy. 

In view of future development Volvo need to increase their knowledge in how the choices of 

manufacturing methods affect the mass and the manufacturing costs. They need to increase 

the understanding to make the optimal priorities with respect to mass and manufacturing 

costs. This study aimed to provide this understanding of how different processes affect a 

transmission design with respect to mass and measures from a given torque range. The aim of 

the study was to demonstrate the influence of the choice of production methods for individual 

items and how much it can affect the complete transmission's mass and manufacturing cost. 

The work was limited to analyzing the modified gears in the base unit. 

The first part of the work consisted of designing new gears designed for a maximum load of 

1600 Nm, based on the same list of operations as the existing gears, which are found in 

AT2412. The second part consisted of revealing the factors for the different processes 

affecting the design regarding to fatigue and structural strength. For eight combinations of 

manufacturing processes the mass and manufacturing cost was calculated for each gear. 

Finally, a summary was made to show which combination of manufacturing methods that 

would give the optimum transmission based on minimum mass and minimum manufacturing 

cost. 

The results show that the choice of production methods leads to more or less reduction of 

mass of the gears. Generally, the calculations show that the gear that is ground, shootpeened 

and manganese phosphated get the lowest mass and become the most expensive to produce. 

On the other hand, lower manufacturing cost can be achieved by excluding certain 

manufacturing operations as shootpeening and manganese phosphate, but this must be 

compensated by increased facewidth of the gear, leading to increased mass. 

If VPT decide to develop a new variant of the I-shift in which the gears are designed for 

1600Nm then the gearbox can be 6-11 kg lighter and the manufacturing costs of the gears can 

be reduced by about 10 percent.  
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Sammanfattning 

Volvo Powertrain, VPT, i Köping tillverkar idag växellådor för tunga fordon. Till medeltunga 

fordon köper Volvo växellådor från bland annat underleverantören ZF. Volvo vill undersöka 

scenariot att ta fram AMT - växellådor för medeltunga fordon. I-shift modellen AT2412, som 

är dimensionerad för en max belastning på 2400 Nm och anpassad för tunga lastbilar, skulle 

kunna fungera även i medeltunga fordon men är då överdimensionerad och onödigt tung. 

Med tanke på kommande utvecklingsprojekt behöver Volvo öka sin kunskap hur val av 

tillverkningsmetoder påverkar vikt och tillverkningskostnader. Det behövs för att öka 

förståelsen för hur olika prioriteringar ska göras med avseende på vikt och 

tillverkningskostnader. Examensarbetets syfte var att ge denna förståelse för hur olika 

tillverkningsprocesser påverkar en transmissions utformning med avseende på mått och vikt 

utifrån ett givet momentområde. Målet med examensarbetet var att påvisa samband mellan 

valet av tillverkningsmetoder för enskilda artiklar och hur mycket det kan påverka den 

kompletta transmissionens vikt samt tillverkningskostnad. Arbetet var avgränsat till att 

analysera modifierade kugghjul i baslådan. 

Första delen av arbetet bestod av att dimensionera nya kugghjul anpassade för max belastning 

på 1600 Nm, detta utifrån samma produktionsupplägg som för befintliga kugghjul som 

återfinns i bland annat AT2412. Den andra delen bestod av att ta fram faktorer för hur olika 

tillverkningsmetoder påverkar dimensioneringen och för varje enskilt kugghjul beräkna vikt 

och tillverkningskostnad då åtta kombinationer av tillverkningsmetoder används. 

Avslutningsvis gjordes en summering för att visa vilka varianter som ger en optimal växellåda 

utifrån minimal vikt respektive minimal tillverkningskostnad. 

Resultatet visar att valet av tillverkningsmetoder leder till att vikten på kugghjulen kan 

reduceras mer eller mindre. Generellt visar beräkningarna att kugghjul som slipas, kulpenas 

och manganfosfateras får lägst vikt och blir dyrast att producera. Lägsta tillverkningskostnad 

uppnås genom att vissa tillverkningsprocesser som kulpening och manganfosfatering utesluts 

men detta måste då kompenseras med ökad kuggbredd vilket leder till högre vikt. 

Om VPT väljer att ta fram en ny variant av I-shift där kugghjulen är dimensionerade för 

1600Nm så kan växellådan göras 6-11 kg lättare och tillverkningskostnaderna för kugghjulen 

kan minska med ca 10 procent.   
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Centrala begrepp/beteckningar/förkortningar 

VPT:  Volvo Powertrain 

AMT: Automatiserad mekanisk växellåda (eng. automated mechanical transmission) 

Euro 6: EU’s nya emissionslagstiftning (1) 

I-Shift:  Intelligent växling (eng. Intelligent Shift)  

VPS: Volvo Produktion System 

TECU:  Transmission control unit 

EECU: Engine control unit 

AT2412:  Typbeteckning på växellåda. Bokstavskombinationen står för att typen av 

växellåda, i det här fallet en I-Shift. Första två siffrorna (24) står för 

dimensionerande moment x 100, i det här fallet 2400 Nm. Andra sifferparet (12) 

står för antalet växlingssteg framåt. 

ATO3112:  Typbeteckning på växellåda. En överväxlad I-Shift med 12 växlar, 

dimensionerad för 3100 Nm. 

PVR: Dokument som styr version på ritningar och föreskrifter för VPT’s artiklar, 

innehåller även uppgifter om artiklars vikt m.m. (eng. Part Version Report). 

Rumba: VPT’s databas för ritningar, föreskrifter, kuggdatablad samt PVR. 

CICS: VPT’s MPS-system, databas som innehåller bl.a. artikelnummer och 

operationsupplägg. 

MPS-system: Material och produktionsstyrnings system. 
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1 Inledning 

Volvo Powertrain tillverkar idag växellådor för tunga fordon. Till medeltunga fordon köper 

Volvo växellådor från bland annat underleverantören ZF. För att stärka sin konkurrenskraft 

överväger Volvo att ta fram egna AMT1  - växellådor även för medeltunga fordon. Dagens 

variant, AT2412, skulle kunna fungera även i medeltunga fordon men är då 

överdimensionerad och onödigt tung. 

1.1 Projektets bakgrund 

En fördel med en egenutvecklad AMT är att det underlättar arbetet med att samordna 

växellådans och motorns styrsystem. Växellådans styrsystem sköter växlingarna inom givna 

motorvarvtal och motorns styrsystem arbetar med att minimera bränsleförbrukning och 

emissioner. Att systemen samarbetar på ett optimalt sätt är en förutsättning för att klara de 

strängare miljökrav, Euro 6, som kommer att träda i kraft inom EU, årsskiftet 2013/2014. 

Vilka nivåer för gränsvärden som kommer att gälla för Euro 6 normen är ännu inte fastställt 

men det förslag som föreligger innebär bl.a. en radikal minskning av utsläpp av kväveoxider 

från 2.0 till 0.4 g/kWh och en halvering av partikelemissioner från 0.02 till 0.01 g/kWh. 

Motsvarande norm i USA, EPA 10, trädde i kraft 2010 med ett gränsvärde för 

kväveoxidutsläpp på 0.3 g/kWh och för partikelemissioner på 0.01 g/kWh. I Japan finns 

motsvarande norm JP 09 som togs i bruk 2009 med gränsvärde för kväveoxidutsläpp på 0.7 

g/kWh och för partikelemissioner på 0.01 g/kWh. Utvecklingsländer som Indien och Kina 

ligger lite efter med sina standarder för utsläpp. Nuvarande normer motsvarar gamla Euro 3 

med gränsvärde för kväveoxidutsläpp på 5.0 g/kWh och för partikelemissioner på 0.1 g/kWh 

(2).  

Nya marknader för medeltunga växellådor är bl.a. Asien, där krav på vikt och längd inte är 

prioriterat på samma sätt som för övriga marknader. Vid anpassning till nya kundkrav 

behöver man se över vilka tillverkningsprocesser som är lämpliga att använda och vilka 

samband mellan vikt/längd/kostnad och vridmoment som råder. 

                                                

1 Automatiserad mekanisk växellåda (eng. automated mechanical transmission) 
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De ingående artiklarna i växellådan tillverkas med traditionella metoder som kuggfräsning, 

kuggskavning, värmebehandling, kuggslipning etc. Ökade vridmomentsuttag på befintlig 

växellådskonstruktion är idag möjligt tack vare tillverkningsmetoden kuggslipning och 

ytbehandlingarna kulpening och manganfosfatbeläggning. Dessa metoder bidrar både till 

lägre vikt och att växellådan fyller kraven på vridmomentsuttag och tillförlitlighet. 

1.2 Problembeskrivning 

Med tanke på kommande utvecklingsprojekt behöver Volvo öka sin kunskap hur val av 

tillverkningsmetoder påverkar vikt och tillverkningskostnader. Det behövs för att öka 

förståelsen för hur olika prioriteringar ska göras med avseende på vikt och 

tillverkningskostnader och hur dessa val påverkar beläggningen i anläggningen för 

detaljtillverkning. 

1.3 Uppdragsbeskrivning  

Utifrån dagens AT2412-D växellåda, som är konstruerad för den tunga fordonsklassen med 

ett vridmomentuttag på 2400 Nm, visa hur val av tillverkningsmetoder påverkar vikt och 

tillverkningskostnad på kugghjul till en ny version av AT2412. För den nya versionen ska det 

dimensionerande moment sänkas till 1600Nm. Av diagram 1 framgår ett tänkbart scenario 

där VPT vid arbetet med att ta fram en ny version måste välja att minimera vikt eller 

tillverkningskostnad. 

 
Diagram 1Tänkbar vikt eller kostnadsoptimering 
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1.4 Syfte 

Att öka förståelsen för hur olika tillverkningsprocesser påverkar en transmissions utformning 

med avseende på mått och vikt utifrån ett givet momentområde.  

1.5 Mål 

Målet med examensarbetet är att påvisa samband mellan valet av tillverkningsmetoder för 

enskilda artiklar och den kompletta transmissionens vikt samt kostnad. 

1.6 Avgränsning 

• Förändringar av växellådans grundkonstruktion och gränssnitt för kopplingskåpa, 

bashus och rangehus ligger inte inom ramen för detta arbete. 

• En anpassning av AT2412-D till lägre momentuttag begränsas till en översyn av 

dimensioner på axlar och kugghjul samt beräkning av tillverkningskostnader. 

• Endast förenklade hållfasthetsberäkningar ska utföras. 

•  Förbättringar av dagens tillverkningsprocesser ligger inte inom ramen för detta 

arbete. 
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2 Företagspresentation 

 I detta kapitel presenteras koncernen AB Volvo och företaget Volvo Powertrain 

där examensarbetet utförts. 

2.1 AB Volvo 

Volvo grundades 1926 och 1928 levererades den första lastbilen till kund. Under 1950-talet 

satte en internationell expansion fart. Efter försäljning av Volvo PV 1999 har Volvo 

koncentrerat kärnverksamheten till utveckling och produktion av tunga fordon såsom 

lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar. Volvo är nu en av världens ledande tillverkare av 

tunga fordon och diesel motorer med produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i 

180 länder. Antalet anställda uppgår totalt till 94 000, varav 24 000 i Sverige. AB Volvo är 

indelat i affärsområden och affärsenheter (3), bild1. 

 
Bild 1 AB Volvo indelat i affärsområden och affärsenheter (källa: interntmaterial) 
 

2.2 Volvo Powertrain 

Volvo Powertrain (VPT) är en affärsenhet inom AB Volvo som ansvarar för utveckling och 

tillverkning av tunga motorer, växellådor och drivaxlar. Powertrain levererar drivlinor till alla 

affärsområden inom Volvokoncernen utom Volvo Aero och Financial Services. VPT har 

anläggningar i Sverige, Frankrike, Japan och Nord- och Syd Amerika med sammanlagt 

omkring 10 000 anställda. I Sverige har VPT en produktionsanläggning i Skövde som 

tillverkar motorer och en anläggning i Köping som tillverkar växellådor samt marina drev. 
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Ledningen för VPT har sitt säte i Göteborg och kontor för produktutveckling finns i Göteborg 

och Malmö. Antalet anställda i Sverige är omkring 3800. 

2.3 Volvo Powertrain Köping 

Företagets namn var ursprungligen Köpings Mekaniska Verkstad AB (KMVA) och startades 

redan 1856. Då Volvo startades på 20-talet var det KMVA som fick ansvar för att utveckla 

och tillverka växellådor till Volvos fordon. På 40-talet förvärvades KMVA av Volvo och fick 

senare namnet Volvo Components AB. Företaget har därefter bytt namn och delats bl.a. då 

Volvo personvagnar såldes till Ford 1999. Sedan 2001 ingår anläggningen som tillverkar 

växellådor för tunga fordon samt marina drev i VPT. I Köping är antalet anställda 980. 

 Växellådorna som tillverkas är av tre typer.  

• En 14-stegad för manuell växling 

• I-Shift som är en 12-stegad av typ AMT (automatiserad mekanisk transmission) 

• Powertronic som är en 6-stegad automatisk planetväxellåda   

Växellådorna förekommer i ett antal olika utföranden beroende på vilken motorstyrka de är 

anpassade för och med olika utrustningsalternativ, retarder, oljekylare mm. I-Shift som står 

för Intelligent Shift har sedan den lanserades 2002 vuxit snabbt i volym på bekostnad av 

manuella växellådor och är nu den typ som dominerar tillverkningen Köping. Anläggningen 

har en kapacitet på omkring 100 000 växellådor per år. 
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3 Metod och utförande 

 I detta kapitel beskrivs kortfattat de metoder som använts för att lösa uppgiften. 

3.1 Inledande arbete 

Arbetet inleddes med att fastställa examensarbetets mål och syfte tillsammans med 

handledaren Per Erlandsson, VPT Köping. Därefter gjordes en planering för arbetets 

genomförande. För att få en övergripande förståelse av problemet genomfördes en 

litteraturstudie över VPT’s olika växellådor, konkurrenter och deras växellådor, vilka 

miljökrav som ställs på växellådor, tillverkningsmetoder för kugghjul med mera. Genom 

VPT’s interna utbildningsmaterial studerades hur I-shift växellådan fungerar. Tidigt erbjöds 

möjligheten att genomgå en intern Lean utbildning. Utbildningen som varade i tre dagar gav 

en ökad förståelse för hur Volvo Produktions System, VPS, fungerar, hur man arbetar med 

ständiga förbättringar och hur tillverkningsprocesserna är uppbyggda. Systemet kallas även 

för ”The Volvo Way” som bygger på filosofin ”The Toyota Way”. Efter faktainsamling av 

konkurrenternas och VPT’s produkter gjordes en analys med avseende på växellådornas vikt, 

dimensioner, konfiguration samt tillverkningskostnad i den mån underlag för detta var 

tillgängligt. Det gjordes även två studiebesök i ett tidigt skede. Det första hos Componenta 

Wirsbo AB i Virsbo som är en underleverantör av smidda ämnen till VPT Köping. Intervju 

med personal från produktions- och marknadsavdelningen gav en ökad förståelse för 

smidestillverkningen med avseende på det smidda ämnets utformning samt hur det smidda 

ämnets vikt påverkar tillverkningskostnaden. Det andra studiebesöket, som varade i två 

dagar, var hos VPT’s produktutvecklingsavdelning i Göteborg. Intervju med personalen i 

Göteborg gav bland annat information angående riktvärden för de olika 

tillverkningsmetodernas påverkan på kugghjulens hållfasthet. Dessutom diskuterades olika 

konceptförslag på nya utföranden av I-shift. Det gavs även möjligheten att provköra en Volvo 

lastbil med en AT2412 växellåda på Volvos egen testbana ute på Hisingen. Provkörningen 

genomfördes tillsammans med Anders Hedman som var med och utvecklade AT2412 från 

början. Provkörningen visade hur lätt det är att köra en lastbil som är utrustad med en I-shift 

växellåda samt hur smidigt och snabbt automatlådan växlar. 
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3.2 Kartläggning av tillverkningsprocesser och vikter 

Redan första dagen hos VPT Köping gavs en introduktion i hur deras olika databaser, intranät 

med mera fungerar och vilken data det finns access till. Faktainsamling av AT2412’s olika 

artikelnummer, operationsupplägg, kalkyltider med mera hämtades från VPT’s MPS-system 

CICS. Ritningar, PVR samt produktspecifikationer kunde inhämtas från en databas som 

kallas för Rumba via VPT’s intranät. 

Intervjuer med personal från ett antal av VPT’s avdelningar i Köping bl.a. produktionsteknik, 

kuggteknik, ekonomi, materialteknik, marknad och verkstad genomfördes för att kartlägga 

tillverkningsprocessen av axlar och kugghjul. Kontinuerligt under dessa tio veckor, som 

examensarbetet varade hos VPT Köping, genomfördes undersökningar och dokumentation 

ute på VPT Köpings verkstadsavdelningar. Under dessa fältstudier noterades hur maskiner i 

kugghjulsgrupperna respektive axelgrupperna är placerade och vilka artiklar som bearbetas i 

respektive maskingrupp. Dessutom klockades bearbetningstider för att jämföra med, och 

verifiera VPT’s egna klockade tider som finns tillgängliga i CICS. Dessa tider delades senare 

upp mindre beståndsdelar för att klargöra hur en minskning av kuggbredden med x mm skulle 

komma att påverka kalkyltiden. Diagram som visar sambandet mellan kuggbredd och 

kalkyltid för operationerna kuggfräsning, kuggslipning samt kulpening har tagits fram i 

Excel. Kalkyltiden ligger till grund för beräkning av tillverkningskostnaden. 

Två sambandsdiagram (Ishikawa) över faktorer som påverkar kugghjulens vikt respektive 

tillverkningskostnader togs fram. Analys gjordes av de faktorer som påverkar kugghjulens 

vikt respektive ämnesvikt samt faktorer som påverkar kugghjulens tillverkningskostnader. 

Med uppgifter från ritningar och PVR ritades 3D- modeller av kugghjulen och axlarna i ProE. 

I ProE ritades även nya varianter av artiklarna anpassade till en lägre belastning med tänkbara 

modifieringar. Vikter analyserades i ProE och ritningar togs fram både för referensartiklarna 

samt de olika varianterna av de modifierade artiklarna. Diagram som visar sambandet mellan 

vikt och kuggbredd togs fram i Excel för varje kugghjul. 
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3.3 Beräkningar och kalkylering. 

För att bestämma den slutgiltiga utformningen av kugghjulen utfördes något förenklade 

beräkningar av navens klämkrafter på axeln, och nya diametrar erforderliga för den lägre 

belastningen togs fram med hjälp av passningsräkning. Formler för analytisk beräkning av 

kugghjulens bärförmåga studerades i SMS handbok för kugg och snäckväxlar (4). 

Beräkningar av yttryck och böjspänning genomfördes på kugghjul till AT2412 för att 

klarlägga samband mellan de faktorer som ingår i uttrycken. För att beräkna ny kuggbredd 

för kugghjul anpassade till en lägre belastning så användes kugghjul både från AT2412 och 

AT2812 som referens. Dessa antogs vara optimerade för 2400 respektive 2800 Nm. Faktorer 

togs fram för att beräkna ny kuggbredd för flera kombinationer av tillverkningsmetoder. Det 

gjordes med antagandet ovan som grund samt med hjälp av de riktvärden för de olika 

tillverkningsmetodernas påverkan på kugghjulens hållfasthet som vi fått ta del av vid besöket 

på VPT’s produktutvecklingsavdelning i Göteborg. 

Operationsupplägg för olika kombinationer av tillverkningsmetoder togs fram för varje 

kugghjul. Operationsuppläggen för referenskugghjulen ligger till grund men mindre 

justeringar vid val av maskingrupper fick göras för att inte jämförelsen skulle bli 

missvisande. Kuggbredd, kalkyltider, vikter samt kostnader för smidda ämnen beräknades i 

en Excel mall för samtliga alternativ. 

Uppgifter om tillverkningskostnader för referenskugghjulen inhämtades från 

ekonomiavdelningen. En analys gjordes av principerna för kalkylering som VPT använder för 

att beräkna detaljers tillverkningskostnad. En Excel mall för kalkylering togs fram med hjälp 

av ekonomiavdelningen.  Beräknade kalkyltider, mantider och ämneskostnader matades in i 

mallen för att beräkna tillverkningskostnad för samtliga alternativ. Kostnader och vikter för 

samtliga alternativ sammanställdes i diagramform. Resultatet analyserades med tanke på de 

olika alternativens inbördes placering i diagrammen. Och tänkbara slutsatser om samband 

mellan val av tillverkningsmetoder och transmissionens vikt och tillverkningskostnader 

diskuterades. 
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4 Nulägesbeskrivning 

 I detta kapitel beskrivs konfigurationen för växellådan I-Shift, hur kugghjul och 

axlar tillverkas, processernas påverkan på kugghjulens utmattningsegenskaper 

och hållfasthet samt lite fakta om konkurrenternas produkter. Bilder på I-shift 

och växellådor från konkurrenter återfinns i bilaga 1 ” AT2412 och 

konkurrenter”. 

4.1 I-Shift 

Beskrivning av I-shift växellådans konfiguration, ingående delar samt utväxling. 

4.1.1 Konfiguration, I-Shift 

I-Shift har en 3-stegad osynkroniserad basväxellåda som tillsammans med en synkroniserad 

splitväxel före dessa steg ger 6 växlingssteg. Längst bak sitter en rangeväxel som består av en 

planetväxel med låg och hög läge. Det ger total 12 växlingssteg framåt samt 4 bakåt. 

Växlingarna styrs av TECU, transmission control unit, i samarbete med EECU, engine 

control unit, som är motorns styrsystem. Växlingarna och kopplingen manövreras 

elektropneumatiskt. 

4.1.2 Varianter  

I-Shift tillverkas i flera utförande som är dimensionerade för olika ingående moment och 

tågvikter. Momentområdet går från 2400 Nm upptill 3100 Nm och tågvikter från 40 till 60 

ton. Varianter med beteckningen ATO är överväxlade varianter som i och med en högre 

utväxling kan klara ett högre ingående moment än de som är direktväxlade. Data för några av 

I-Shift modellerna kan ses i tabell1. 

Tabell 1 Data för I-Shift växellådsmodeller 

I-SHIFT  MODELL AT2412D AT2612D ATO2612D AT2812D ATO3112D 

Ingående moment (Nm) 2400 2600 2600 2800 3150 

Tågvikt (ton) 44 60 60 44/52 60 

Utväxling 1:an 14.94 14.94 11.73 14.94 11.73 

Utväxling 12:an 1 1 0.78 1 0.78 

Vikt (kg) 270 270 270 277 277 

Längd (mm) 890 890 890 910 910 
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4.1.3 Ingående detaljer 

Växellådans stomme består av tre delar i högtrycksgjutet aluminiumgods, figur 1. 

 
Figur 1 Växellådans stomme (källa: internt material) 

Växellådans huvudkomponenter visas i figur 2. På ingående axeln är kugghjulet för 

splitväxeln monterat på nållager. Tre kugghjul för grundväxlarna samt back är lagrade på 

huvudaxeln. Solhjulet för planetväxeln är integrerat med huvudaxeln. Kugghjulen på 

mellanaxeln är fasta, tre kugghjul är monterade med pressförband och två är integrerade med 

axeln. Planetväxeln innehåller 4 planethjul och planethjulshållaren är integrerad med 

utgående axeln. Växelhuset innehåller TECU som styr växlingarna samt pneumatiska 

cylindrar och ventiler som manövrerar växlingsgafflarna. 

 
Figur 2 Växellådans huvudkomponenter (källa: internt material) 

1. Kopplingskåpa 

2. Bashus 

3. Rangehus 

1. Ingående axel 

2. Huvudaxel 

3. Rangeväxel med integrerad 

utgående axel 

4. Mellanaxel 

5. Backhjul med axel för 

oljepump 

6. Växelhus med TECU 
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4.1.4 Benämning på axlar och kugghjul 

Nedan följer en förklaring till benämningar och förkortningar på ingående delar, figur 3. 

  
Figur 3 Axlar och kugghjul i AT2412 
 

1) IX, ingående axel 

2) HX, huvudaxel 

3) UX, utgående axel  

4) MX, mellanaxel 

5) Split IX, kugghjul för splitväxel på 

ingående axel 

6) HP HX, kugghjul för hög primär på 

huvudaxel 

7) 2an HX, kugghjul på huvudaxel 

8) 1an HX, kugghjul på huvudaxel 

9) Back HX, kugghjul för backväxel på 

huvudaxel 

10) Split MX, kugghjul för splitväxel 

på mellanaxel 

11) HP MX, kugghjul för hög primär på 

mellanaxel 

12) 2an MX, kugghjul på mellanaxel  

13) 1an MX, kugghjul integrerat på 

mellanaxel 

14) Back MX, kugghjul integrerat på 

mellanaxel 

15) Solhjul, integrerat på huvudaxel 

16) Planethjul 
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4.1.5 Utväxling 

Utväxlingen för växellådans växlingssteg samt vilken hastighet den utväxlingen ger vid ett 

motorvarvtal på 1000 respektive 1800 rpm har beräknats i bilaga 2 ”Utväxling för AT2412”. 

Resultatet framgår av diagram 2. Motorns användbara varvtalsområde sträcker sig något 

utanför det som redovisats i diagrammet. Det är framför allt de sex första växlarna som kan 

användas vid varvtal under 1000 rpm. Man kan även konstatera att de nio första 

växlingsstegen endast används vid lågfartsområdet under 50 km/h. 
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1000 rpm 1800 rpm

 
Diagram 2 Hastighet för växelsteg 1-12 (AT2412) 
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4.2 Konkurrenter 

Fakta om växellådor från ZF, Eaton samt Mercedes  

4.2.1 Mercedes (Daimler AG) 

Mercedes medeltunga lastfordon kallas Axor och har en totalvikt på 18 – 26 ton. Axor 

marknadsförs (2007) med motorer från 238hk och 850 Nm till 326 hk och 1300 Nm. Den 

svagaste har en 6-stegad växellåda och de starkare har en 9-stegad växellåda i standard 

utförande. Mercedes tunga modell kallas Actros och har en totalvikt från 20 till 41 ton. 

Actros marknadsförs med motorer från 320hk och 1650 Nm till 598 hk och 2800 Nm. Actros 

har växellådor med 12 eller 16 växlingssteg. Det finns ett antal varianter av växellådorna 

anpassade för de olika motorstyrkorna. Mercedes kallar sina icke synkroniserade automatiska 

manuella växellådor för Power-Shift och styrsystemet som styr växlingsautomatiken kallas 

Telligent (5). 

4.2.2 ZF Friedrichshafen AG 

ZF Friedrichshafen AG är ett företag i Tyskland som utvecklar och tillverkar transmissioner. 

De levererar växellådor till flera olika fordonstillverkare. Volvo har sedan lång tid köpt 

växellådor av ZF till sina medeltunga lastbilar. ZF tillverkar ett antal modeller av växellådor 

av typen AMT. De 12-stegade modellerna kan delas in i två familjer där olika växellådshus 

används. De lättare benämns ZF-AS Tronic mid och de tyngre och starkare ZF-AS Tronic 

(Truck). Varje familj är indelad i två viktklasser och dimensionerade för olika moment, några 

av modellerna tas upp i tabell 2. ZF har valt att använda sig av dubbla mellanaxlar för att 

fördela momentet på flera kuggar. Det medför att växellådan blir något bredare jämfört med 

Volvos I-Shift. Modellen 12 AS 2540 TD som är jämförbar med Volvos AT2512 är alltså 

både bredare och längre men trots det drygt 10 kg lättare. Data för några av ZF modellerna 

kan ses i tabell 2 (6). En sammanställning av vikt och dimensionerande moment för ZF 

modeller och Volvo I-Shift framgår av diagram 3.  

  



 

 

14 

 

Tabell 2 Data för ZF’s växellådsmodeller 

ZF   MODELL 
12 AS 1010 

TD 
12 AS 1220 

TD 
12 AS 1630 

TD 
12 AS 2540 

TD 
12 AS 3140 

TO 

Ingående moment (Nm) 1000 1200 1600 2500 3100 

Utväxling 1:an 12.84 12.84 15.86 15.86 12.29 

Utväxling 12:an 1 1 1 1 0.78 

Vikt (kg) 
(utan kopplings cylinder) 

183 201 242 256 256 

Längd (mm) 840 900 910 953 953 

 

 
Diagram 3 Sammanställning av ZF och Volvo I-Shift växellådor 
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4.2.3 Eaton 

Eaton Corporation Transmission Division är ett Amerikansk företag som utvecklar och 

tillverkar transmissioner. Eaton marknadsför ett system för automatisk växling (utan 

kopplingspedal) som de kallar Ultrashift Plus. De har tagit fram sex transmissionsplattformar 

för tunga fordon med olika användningsområden. Växellådorna har 10,11,13 eller 18 växlar 

och är dimensionerade för ett ingående moment på 1966–3050 Nm. Modellerna med 10 

växlar är anpassade för lastfordon med moment upptill 2508 Nm. Maximalt moment får dock 

endast användas på de två högsta växlarna. Växellådorna för högre moment, upptill 3050 Nm 

har 13 eller 18 växlingssteg. På samma sätt som ZF använder Eaton dubbla mellanaxlar i sina 

växellådor. Eaton har dock inte prioriterat låg vikt, deras växellådor väger över 400 kg. Data 

för några av Eaton modellerna kan ses i tabell 3 (7). 

Tabell 3 Data för Eaton’s växellådsmodeller 

EATON FULLER 
ULTRASHIFT®PLUS 

FM-

14E310B-

LAS 

FM-

15E310B-

LAS 

FOM-

16E310C-

LAS 

FO-

20E313A-

MHP 

FO-

22E318B-

MXP 

Ingående moment (Nm) 1966-2237 2102-2373 2237-2508 2779  3051 

Utväxling 1:an 15.43 15.43 12.80 12.29 14.40 

Utväxling högsta växel 10:an  1 10:an  1 10:an  0.73 13:e  0.73 18:e  0.73 

Vikt (kg) 
(med koppling) 

415  415 415 444 444 

Längd (mm) 950 950 950 1031 1031 
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4.3 Kartläggning av detaljtillverkning 

En översiktlig beskrivning av vilka operationer som detaljerna går igenom samt 

en kort beskrivning av vad som händer i varje operation. 

4.3.1 Smide 

VPT Köping köper in smide från sina underleverantörer, bla. Componenta Wirsbo AB. 

Stålstänger kapas upp i kutsar som värms upp till 1250 °C. Tiden för maxtemperaturen skall 

vara kort med hänsyn till risken för bränning och stor avkolning. Den tid, kutsen hålls vid en 

temperatur, som är högre än 1000 °C skall vara så kort som möjligt. De varma kutsarna läggs 

i profilverktyg som sedan smids i en motslagshejare. Direkt efter smidning värmebehandlas 

detaljen med styrd svalning, diagram 4, för att ge materialet god skärbarhet. Efter denna 

värmebehandling skall strukturen vara ferritisk/perlitisk och ha en hårdhet på 150 – 190 HB. 

Styrd svalning ersätter traditionell etappglödning och ger bättre skärbarhet och lägre 

energiförbrukning. Vid etappglödgning kyls det smidda ämnet snabbt ner till rumstemperatur 

för att senare värmas upp till ca 940 °C för att åter snabbt kylas ner till ca 650 °C där perlit 

bildas och slutligen får ämnet svalna. 

  
Diagram 4 Styrd svalning efter smidning (8) 
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4.3.2 Kugghjulstillverkning  

Mjukbearbetning 

Det smidda ämnet svarvas, figur 4a. 

Svarvningen utförs i två uppspänningar, fram och baksida, ofta i två olika 

maskiner. 

Därefter hyvlas splines (s.k. kopplingskugg), figur 4b och bild 2. 

Efter hyvling utförs en bearbetning som rundar av kopplingskuggarna kanterna. 

Sedan framställs de arbetande kuggarna genom avvalsningsfräsning, figur 5. 

Kuggarnas kanter fasas och gradas, figur 4c. I vissa fall utförs även skavning 

som är en finbearbetningsmetod av kuggflanken, bild 3. Huvudsyftet med 

skavning är att förbättra ytfinheten och formriktigheten men även att kompensera 

för de deformationer som uppstår vid följande sätthärdning. 

Härdning 

Detaljen sätthärdas, figur 4d. Behandlingen består av uppkolning, härdning och 

anlöpning. Syftet är att öka hårdheten i ytskiktet för att kuggarna ska klara det 

höga yttryck som uppstår på kuggflankerna när de rullar och glider emot 

varandra. Kärnan måste vara tillräckligt seg för att stå emot de stora spänningar 

som vridmomentet ger. 

Hårdbearbetning 

Detaljens innerdiameter svarvas och henas i de fall kugghjulen ska monteras på 

nållager, figur 4e. Endast svarvning utförs på kugghjul som i stället ska monteras 

på axel med pressförband. 

Detaljen kuggslipas, figur 4f. Huvudsyftet med kuggslipningen är att förbättra 

ytfinheten och formriktigheten men även korrigera eventuella härdförändringar. 

Ett alternativ till kuggslipning är att skava kuggarna före härdning. 

Ytbehandling 

Kuggarna kulpenas för att öka tryckspänningar i materialet närmast ytan 

vilket motverkar tillväxten av ytliga sprickor vilket ökar utmattningshållfastheten. Slutligen 

ytbehandlas detaljerna med manganfosfat för att ge ett inslitningsskydd på kuggflankerna. 

Figur 4a-f 
Kugghjulstillverkning 
(fritt efter M. Bagge) (21) 
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Kugghyvlingsmaskin från Liebherr 

 

 

 

 

Kuggskavmaskin från Gleason 

 

Principen för hur avvalsningsfräsning fungerar 

 

Figur 5 Avvalsningsfräsning (källa: internt material) 

 

  

Bild 2 Liebherr kugghyvlingsmaskin (19) 

Bild 3 Gleason kuggskavningsmaskin (20) 
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4.3.3 Processkartläggning av kugghjulstillverkning 

I mjukt tillstånd svarvas och fräses alla kugghjulen. På kugghjulen som sitter på ingående och 

huvudaxel hyvlas det splines (kopplingskugg). Skavning utförs idag på HP kuggparet, 2an’s 

kuggpar samt kuggparet för backväxeln. När bearbetningen i mjukt tillstånd är avslutad 

sätthärdas detaljerna i en ringugn. Därefter sker bearbetningen i hårt tillstånd. På alla 

kugghjulen hårdsvarvas innerdiametern. De kugghjul som inte har skavts kuggslipas. Alla, 

utom backkugghjulet, kulpenas och fosfateras med undantag av Split på mellan axeln som 

bara kulpenas. I figur 6 visas en schematisk bild av de bearbetningsoperationer som utförs på 

olika kugghjul till AT2412. 

 

Figur 6 Processkartläggning av kugghjulstillverkning för AT2412 
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Även en processkartläggning av kugghjulstillverkningen för AT2812, som klarar ett högre 

moment än AT2412, har utförts. Detta för att få ett större referensmaterial att utgå från vid 

kalkylering av tillverkningskostnader för nya varianter av kugghjul. Till skillnad från 

AT2412 så är samtliga fyra kugghjulspar i AT2812 kuggslipade, kulpenade och fosfaterade. 

De olika kugghjulens positioner i växellådan och skillnader i tillverkningsprocesser mellan 

kugghjulen till AT2412 och AT2812 framgår tydligare i bilaga 3 ”Ritningssnitt på AT2412 

och AT2812”. 

4.3.4 Layout 

VPT Köping har byggt upp olika produktionslinor. Exempel på en sådan lina är KU05, figur 

7. I KU05 har man två kuggfräsar för att balansera maskingruppen.  

 
Figur 7 Layout för KU05 (källa: internt material) 

Ett annat sätt på hur produktionslinor kan vara uppbyggt är att man har delat upp de maskiner 

som behövs för bearbetning i mindre grupper t.ex. KU01, KU02 och KU03, figur 8. På så sätt 

ökar flexibiliteten men samtidigt ökar planeringspunkterna, genomloppstiden, de interna 

transporterna och antalet tillfälliga buffertlager. 

  1.  Produktionslina KU05 
  2.  Svarv, tempo1 
  3.  Svarv, tempo2 
  4.  Fräs 
  5.  Tvätt 
  6.  Kuggfräs (2st) 
  7.  Kugghyvel 
  8.  Nålpräglare 
  9.  Fas – gradmaskin 
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Figur 8 Layout för KU01, KU02 och KU03 (källa: internt material) 
 

4.3.5 Vikter 

För att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar en optimering av kugghjulens vikt har 

figur 9 tagits fram. Denna figur är inte heltäckande utan kan betraktas mera som en 

tankekarta.  

 
Figur 9 Faktorer som påverkar kugghjulens vikt 

  1.  Produktionslina KU01 
  2.  Produktionslina KU02 
  3.  Produktionslina KU03 
  4.  Svarv, tempo1 
  5.  Svarv, tempo2 
  6.  Kugghyvel (2st) 
  7.  Kuggrundningsmaskin 
  8.  Tvätt 
  9.  Kuggfräs (2st) 
10.  Centrifug (2st) 
11.  Fasmaskin -nålpräglare 
12.  Kuggskavmaskin 
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Vid anpassning av befintliga kugghjul till en lägre belastning kan navdiameter och kuggbredd 

minskas vilket leder till en lägre vikt. För att avgränsa arbetet har övriga faktorer i princip 

betraktats som konstanter. Det vill säga, växellådans konfiguration förblir oförändrad, 

materialet förblir det samma, livslängden ska förbli oförändrad, förutsättningarna och 

metoderna för hållfasthetsberäkningar förblir de samma. Att belastningstypen kommer att 

förändras vid dimensionering av en växellåda för medeltunga lastbilar kommer inte beaktas. 

För att livslängden ska förbli oförändrad blir valet av tillverkningsmetoder direkt avgörande 

för vikten vid utformning av kugghjulet. Mer om detta i kapitel 4.4. 

Fokus för detta arbete kommer att ligga på följande faktorer vilket även de röda ringarna i 

figur 9 visar. 

• Minskat dimensionerande moment. 

• Ny utformning av nav. 

• Minskad kuggbredd. 

 

För att kartlägga vikterna på AT2412’s kugghjul har information hämtats från PVR och 

ritningar i Rumba. De smidda ämnena och de färdigbearbetade detaljernas vikter redovisas i 

tabell 4. 

Tabell 4 Vikt för referensdetalj och ämne 

Ämnet (kg) Detalj (kg)

14.6 9.9

10.3 7.4

8.3 5.5

6.8 4.2

8.4 6.1

11.6 8.6

4.5 2.5

64.5 44.2

HP MX

Split MX

Split IX

Vikt för referensdetalj och ämne

Kugghjul

1an HX

2an HX

2an MX

HP HX

Summerad vikt  
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4.3.6 Kalkyltider 

Kalkyltid är den tid som VPT använder för planering och som underlag för beräkning av 

tillverkningskostnaden för de olika operationssteg som utförs på en artikel. Dessa tider för 

artiklar till AT2412 har tagits fram från operationslistor i CICS, VPT’s MPS-system 

Definition enligt VPT’s handbok för kalkyltider: 

• Kalkyltid; är den tid det tar för en artikel att bli producerad i aktuell operation. 

• Maskintid; klockad tid med kördata enligt operationsbeskrivning fastställd av 

ansvarigberedare. 

• Laddtid; klockad tid för laddning och urladdning av arbetsstycke. 

• Övrig handtid; klockad tid för mätning, gradning, tvättning mm. 

• Verktygsbytestid; tid för verktygsbyte eller omskärpning, vid slipning, utanför 

maskintid utslagen per artikel. 

4.3.7 Tillverkningskostnader 

För att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar kugghjulens tillverkningskostnad har 

figur 10 tagits fram. Denna figur är inte heltäckande utan kan betraktas mera som en 

tankekarta. 

 
Figur 10 Faktorer som påverkar kugghjulens tillverkningskostnad 
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Produktiviteten har en stor betydelse för tillverkningskostnaden. Vid framtagning av 

modifierade produkter så ökar artikelfloran vilket leder till ökade kostnader. Därför är det 

viktigt att volymerna för dessa produkter är tillräckligt stora. Den faktorn kommer dock inte 

att behandlas närmare i detta arbete utan förutsätts vara oförändrad vid tillverkning av nya 

modifierade kugghjul. Materialkostnaden och kostnaden för tillverkningsprocesserna är 

faktorer som kommer att förändras vid anpassning av befintliga kugghjul till lägre belastning. 

Fokus för detta arbete kommer att ligga på följande faktorer vilket även de röda ringarna i 

figur 10 visar. 

• Maskintid för mjukbearbetning. 

• Maskintid för hårdbearbetning. 

• Processtid för efterbehandling. 

• Smidets vikt. 

Uppgifter om tillverkningskostnader och ämneskostnader för referensdetaljer till AT2412 och 

AT2812 har hämtats från VPT’s ekonomiavdelning i Köping. Dessa har sammanställts i 

bilaga 4”Referensvikter och kostnader”. Kostnaderna kan inte redovisas här på grund av 

VPT’s restriktioner. I figur 11 ser man ett exempel på hur kostnaderna är fördelade för 2an 

MX som återfinns i AT2412. VPT Köping köper in smidda ämnen till kugghjul och axlar från 

sina underleverantörer. I det vänstra cirkeldiagrammet kan utläsas att den största andelen av 

smideskostnaden utgörs av stålkostnaden. I det högra cirkeldiagrammet ser man att drygt 

hälften av tillverkningskostnaden för den färdiga detaljen utgörs av 

tillverkningsomkostnaden. 

 
Figur 11 Tillverkningskostnader för smide och färdig detalj, 2:an MX 
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Kostnaderna för bearbetning i maskinerna delas upp på lönekostnad och omkostnader. Det 

smidda ämnets vikt ger en ämneskostnad. På dessa tre kostnader tillkommer det 

kostnadspålägg. I figur 12 framgår de faktorer som påverkar den nya tillverkningskostnaden. 

 
Figur 12 Faktorer som påverkar tillverkningskostnad 
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4.3.8 Processkartläggning av axeltillverkning 

I mjukt tillstånd svarvas borras och fräses alla axlarna. På ingående axel rullas splines medan 

på mellan- och huvudaxeln hyvlas det splines. Skavning utförs på mellan- och huvudaxlarna 

för AT2412. När bearbetningen i mjukt tillstånd är klar skickas detaljerna till 

sätthärdningsungen. 

Därefter sker bearbetningen i hårt tillstånd. På alla axlar hårdsvarvas och slipas 

ytterdiametern. Ingående axeln finbearbetas även invändigt i ena änden där ett rullager ska 

monteras. Kuggslipning istället för skavning utförs på axlar till AT2812. Kulpening utförs på 

vissa radieövergångar och kuggbanor på mellan- och huvudaxeln dessutom utförs fosfatering. 

I figur 13 visas en schematisk bild av de bearbetningsoperationer som utförs på olika axlar. 

 
Figur 13 Processkartläggning av axeltillverkning   
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4.4 Utmattningsegenskaper/Kugghjulens hållfasthet  

En beskrivning hur olika faktorer och tillverkningsprocesser påverkar 

kugghjulens hållfasthet. 

Vid analytisk dimensionering av kugghjul beräknas dels vilken böjspänning som uppstår i 

kuggroten och dels vilket yttryck som kuggflanken utsätts för. Dessa spänningar jämförs med 

de för materialet tillåtna spänningsnivåerna. De inringade områdena visar de delar av kuggen 

som utsätts för yttryck, bild 4, respektive böjspänning, bild 5. 

 

 

 

 

 

På bild 6 kan man se exempel på utmattningsskador som kan uppstått på kuggflanken till 

följd av för högt yttryck, så kallad pitting. Bild 7 visar ett kugghjul som har utsatts för 

överbelastning med avseende på böjspänning i kuggroten vilket har lett till kuggbrott. 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 4 Tryckspänning (22) Bild 5 Böjspänning (22) 

Bild 6 Pitting  (22) Bild 7 Kuggbrott (22) 
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Av sambandet för böjpåkänning enligt Svenska 

dimensioneringsstandarden SS 1871 (4) framgår att 

spänningen är proportionell mot kraften och omvänt 

proportionell mot kuggbredd och modul. 

 

 

Av sambandet för yttryck enligt Svenska 

dimensioneringsstandarden SS 1871 framgår att 

spänningen i kvadrat är proportionell mot kraften och 

omvänt proportionell mot kuggbredd och diameter.  

 

 

En förändring av kuggbredd påverkar direkt både yttryck i flanken och spänning i kuggroten. 

Det finns dock ett stort antal andra parametrar som också påverkar yttryck och spänning. 

Geometriska parametrar som modul, pressvinkel, snedvinkel, profilförskjutning, bombering, 

ytjämnhet samt tillverkningstoleranser på dessa. Materialparametrar som elasticitetsmodul, 

utmattningsgräns och hårdhet. För att dimensionera kugghjul avsedda för en växellåda till ett 

fordon krävs även en analys av tänkbara körcykler. Speciellt när det gäller dimensionering 

mot utmattningsskador i kuggflanken så krävs en delskadeanalys för att kunna bestämma 

nivån på tillåtet yttryck.  En utförligare beskrivning av parametrarna tas upp i bilaga 5 

”Beräkning av bärförmåga” 

 

 

  

1db

Ft
H ⋅

∝σ

Formel 1 Proportionalitetssamband 
för böjpåkänning 

Formel 2 Proportionalitetssamband 
för yttryck  
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4.4.1 Kugghjulens precision 

Beroende på om kugghjulet finbearbetas genom skavning före sätthärdning eller slipas efter 

härdning, resulterar det i olika grad av precision vilket medför att bärförmågan och 

utmattningshållfastheten påverkas. Om man generaliserar så kan man säga att det alltid blir 

bättre noggrannhet på ett slipat kugghjul eftersom de deformationer som härdningen orsakat 

då elimineras. Men om kugghjulet är utformat på ett gynnsamt sätt och om man lyckas 

kompensera för mindre härdförändringar i skavningsprocessen så kan även ett skavt kugghjul 

tillverkas med näst intill lika små formfel som vore det slipat efter härdning. Svensk standard 

SS1860 berör toleranser och allmänna anvisningar för cylindriska kuggväxlar. Den innehåller 

ett toleranssystem som omfattar 12 klasser, där klass 1 innebär så hög noggrannhet att den 

med nuvarande teknik inte kan uppnås, medan klass 12 tillåter stora avvikelser. Mellan dessa 

ytterligheter ligger klasser lämliga för olika användningsområden. Standarden innehåller 

tabeller med toleranser på kuggväxelns mått för de olika klasserna och några diagram som 

kan användas som vägledning vid val av lämplig klass. Diagram 5 som är hämtat från 

SS1860 visar en klassindelning efter tillverkningsmetod.  Av diagrammet framgår att med de 

två första metoderna, som innebär att kugghjulen inte finbearbetas efter härdning, kan som 

bäst klass 7 uppnås. Så är fallet med flera av de kugghjul som används till AT2412. Dessa 

kugghjul är skavda med efterföljande sätthärdning. Vid härdningen deformeras kugghjulen 

mer eller mindre vilket innebär att större toleranser krävs än om de vore finbearbetade efter 

härdningen.  Om kugghjulen finbearbetas efter härdning kan betydligt bättre precision 

uppnås. Så är fallet med samtliga kugghjul som används till AT2812. Som framgår av 

diagrammet kan man med slipning uppnå klass 2 som är mycket hög precision och bara 

används till masterhjul.   
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Tillverkningsmetod Klass 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) Fräsning eller hyvling med 

efterföljande härdning utan 

efterbearbetning 

            

2) Skavning med efterföljande 

härdning utan efterbearbetning 

            

3) Fräsning eller hyvling             

4) Skavning             

5) Skavning med speciell utrustning             

6) Slipning             

Diagram 5 Klassindelning efter tillverkningsmetod 

 

Svensk standard SS1875 som berör toleranser för cylindriska kuggväxlar innehåller tabeller 

med toleranser på bl.a. transversaldelningsavvikelse, rundgångsavvikelse, 

totaldelningsavvikelse, avrullningsavvikelse vid tvåflanksavrullning och avrullningssprång 

vid tvåflanksavrullning. Toleranserna är angivna för klass 1-12 för kugghjul med en viss 

delningsdiameter och modul. VPT anger inte toleransklass i ritningsunderlagen för kugghjul. 

I stället är samtliga toleranser specificerade för varje enskilt kugghjul i ett dokument (VPT’s 

kuggdatablad). För att skapa en uppfattning om graden av precision på de kugghjul som 

används som referens, har en jämförelse mellan specifikationen för två referenskugghjul och 

SS1875 gjorts. Av tabell 5 framgår att geometriska grunddata är identiska för 2an HX, 

oavsett om kugghjulet ska användas till AT2412 eller AT2812. Däremot är det stor skillnad i 

storleken på toleransvidden för olika formavvikelser vilket framgår av tabell 6. Största 

skillnaden gäller snedvinkelns riktningsavvikelse, där toleransvidden är halverad för 

kugghjulet till AT2812 jämfört med det till AT2412. I de två kolumnerna till höger i tabell 6 

visas toleransvidden för klass 6 och 7 enligt SS1875. Man kan konstatera att VPT valt 

toleranser som ligger i närheten av dessa klasser. När det gäller rundgångsavvikelse så 

motsvarar toleransen för kugghjulet till AT2412 exakt klass 7, och toleransen för kugghjulet 

till AT2812 motsvarar klass 6. I Volvos STD 5082,81 som berör avvikelser och mätmetoder 

för cylindriska kuggväxlar så framgår att den endast delvis överrensstämmer med SS1869 

och att vissa definitioner kan avvika från svensk standard. Det bidrar till att jämförelsen 

mellan toleranser på VPT’s kugghjul och klasser enligt SS1875 inte är helt entydig. Om man 
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förutsätter att kugghjulen till AT2412 och AT2812 som används som referens är optimerade 

för den belastning de är dimensionerade för kan man konstatera att de slipade kugghjulen 

klarar i storleksordningen 15 % högre moment än de skavda. 

Tabell 5 Geometriska huvuddata för två referenskugghjul 
Kugg data Kugghjul 
Benämning Beteckning 2an HX,  AT2412 

(20540062) 
2an HX, AT2812 
(20532212) 

Delningsdiameter  d 190,795 mm 190,795 mm 
Normalmodul  mn 4,4 4,4 
Kuggbredd  b 48,6 mm 48,6 mm 
Pressvinkel  α 21,0° 21,0° 
Snedvinkel β 19,0° 19,0° 
Profilförskjutning xn -0,127 -0,127 

 

Tabell 6 Toleranser för referenskugghjul samt toleransklass 6 och 7 
Toleranser (μm) Kugghjul Toleransklass* 

Toleranstermer Beteckning 2an HX 

AT2412 

2an HX 

AT2812 

7 6 

Evolventriktningsavvikelse fgα   16 11 

Evolventformavvikelse ffα     

Snedvinkelbombering Cb     

Snedvinkel riktningsavvikelse fHβ   20 16 

Snedvinkel formavvikelse ffβ     

Rundgångsavvikelse Fr   71 50 

Transversaldelningsavvikelse  fpt   22 16 

Totaldelningsavvikelse  Fp   45 32 

Tvåflank avrullningsavvikelse Fi”   100 71 

Tvåflank avrullningssprång fi”   28 20 

Ytjämnhet     

* Toleranser för kugghjul av klass 6 och 7 enligt SS1875 med delningsdiameter och modul motsvarande 2an HX 

** Då toleransvärdet anges med tre värden, x/y/z, betyder: 

x, medelvärdets tillåtna avvikelse från målvärdet 0 

y, den största enskilda tillåtna avvikelsen från målvärdet 

z, den största tillåtna skillnaden som beräknats ur en serie mätningar av fyra kuggar. 

 

Vissa delar i 

denna tabell kan 

ej visas på grund 

av Volvo 

Powertrain’s 

restriktioner. 
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4.4.2 Fosfatering 

Ytbeläggningar av fosfat på järn eller stål används av flera skäl. Zinkfosfatering är vanligt 

förekommande som underlag för lackering, zink eller manganfosfatering i förening med 

rostskyddsolja används som korrosionsskydd. När det gäller kugghjul används 

manganfosfatering av två skäl, dels som korrosionsskydd och dels som antifriktionsmedel 

(9). En hypotes är att manganfosfatskiktet fungerar som inslitningsskydd och minskar risken 

för ytskador i ett tidigt inkörningsskede, vilket kan leda till att livslängden förlängs. Det 

porösa skiktet av manganfosfat består av relativt stora kristaller, 4- 12μm (10), som i ett tidigt 

skede av inkörningen av växellådan kommer att slitas bort. Så länge skiktet finns kvar på 

kuggflankens yta absorberar det olja och bidrar till att friktionskoefficienten minskar. Den 

betydelse som fosfatering har i detta sammanhang är dock inte helt klarlagd, forskning pågår. 

Riktvärden för hur olika tillverkningsprocesser påverkar beräkningen av kugghjulens bärighet 

och livslängd har tagits fram, bilaga 6 ”Processernas påverkan på hållfastheten”. Denna 

bilaga kan inte visas pga. VPT’s restriktioner. När det gäller fosfatering är riktvärdet kopplat 

till hur mycket livslängden med avseende på yttrycket förändras (ökar) då fosfatering 

används. Diagram 6 som visar sambandet mellan livslängd och kuggbredd har tagits fram i 

bilaga 5 del 12, med utgångspunkt från uppgifter i SS1871.  Riktvärdet för ökad livslängd 

kan med hjälp av diagrammet konverteras till att gälla för kuggbredd. Det kan till exempel 

utläsas ur diagrammet att en fördubbling av livslängden måste kompenseras med en ökning 

av kuggbredden med mellan 6.4 och 9.3%. Vid en tredubbling av livslängden måste 

kuggbredden kompenseras med en ökning av mellan 11.6 och 14.5%. 

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0

Livslängd (%)

Kuggbredd (%)

Livslängd med avseende på yttryck/ kuggbredd

 
Diagram 6 Samband mellan livslängd med avseende på yttryck och kuggbredd 
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4.4.3 Kulpening 

Kulpening är en metod för att påverka de mekaniska egenskaperna nära ytan på en artikel, till 

skillnad från blästring, som innebär rengörning av ytan. Kulpening förbättrar artikelns 

förmåga att motstå utmattning och spänningskorrosion. Graden av förbättring av de 

mekaniska egenskaperna beror på den aktuella tillämpningen liksom utgångsmaterialet. För 

utgångsmaterial som innehåller följande är kulpening särskilt gynnsamt: 

• Dragrestspänningar 

• Grunda ytdefekter 

• Stor spänningsgradient 

• Ytojämnheter 

Vid kulpening slungas/skjuts små hårda, sfäriska objekt, mot en metall yta för att framkalla 

egenspänningar (kompressions och tryckspänningar) i denna yta, och/eller för att 

deformationshärda den. Kulstorleken ska väljas så att medeldiametern på kulorna är mindre 

eller lika med hälften av minsta radien på området som ska kulpenas. 

Medelstorleksordningen på kulorna kan variera mellan 0.3-2.0 mm. Behandlingens intensitet 

mäts med hjälp av Almenprov (11). 

Kulpening kan rätta till oönskade dragrestspänningar som uppstått vid mjukbearbetning. 

T.ex. kan kuggfräsning ge både oönskade dragrestspänningar och önskade tryckspänningar 

beroende på material och verktygens skick. Vid efterföljande sätthärdning kan en del 

oönskade dragrestspänningar försvinna eftersom processen ger tryckrestspänningar i 

ytskiktet. Kulpening kan dock öka tryckspänningar i skiktet närmast ytan betydlig mer än 

sätthärdning, vilket diagram 7 visar. 



 

 

34 

 

 
Diagram 7 Restspänningsprofil i sätthärdat kugghjul före och efter kulpening (12) 

 

På VPT’s kugghjul används kulpening för att förhindra böjutmattningsbrott i kuggroten. 

Kulpeningen riktas på kuggroten men en del kulor/objekt träffar även kugg flanken. Detta 

medför dels att utmattningsgränsen för böjning höjs i kuggroten, diagram 8, men även att ett 

högre yttryck kan tillåtas på kuggflanken. Detta sammantaget ger en ökad livslängd med 

avseende på både böjutmattning i kuggroten och ytutmattning på kuggflanken enligt 

Mirsattar Hejazifar, materialteknik Göteborg. Det finns provning utförd av Volvo i Göteborg 

som visar att belastningen kan öka i storleksordningen 25 % på ett kulpenat kugghjul. Även 

James J. Daly (13) menar att belastningen och livslängden på kuggen kan ökas med 

kulpening, så mycket som 20-30%. 

 
Diagram 8 Wöhlerkurvor med utmattningsgräns för kulpenat och icke kulpenat prov (14)  
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4.4.4 Samband mellan tillverkningsprocesser, hållfasthet och vikt 

Kuggväxelns precision har stor betydelse för hur stora spänningar som kommer att uppstå då 

den belastas. Ett kugghjul med bättre formriktighet kan belastas mer eftersom lasten sprids 

över en större yta. I formlerna för beräkning av bärförmåga i SS1871 används 

lastfördelningsfaktor KHα och KFα, samt lastutbredningsfaktor KHβ och KFβ, för att ta hänsyn 

till bl.a. delningsavvikelser och snedvinkelavvikelser. Tillåten böjspänning och yttryck 

beräknas med utgångspunkt från materialets utmattningsgräns för en viss livslängd. 

Utmattningsgränsen kan höjas genom att kulpening och fosfatering införs i 

tillverkningsprocessen. En schematisk koppling mellan dessa samband och kugghjulets vikt 

framgår av figur 14. 

 

 
Figur 14 Samband mellan tillverkningsprocesser, hållfasthet och vikt. 

  



 

 

5 Anpassning av AT2412 till medeltunga f

I detta kapitel redovisas några alternativ 

Alternativ 1, modifierade kugghjul. 

De tänkbara modifieringar som studerats mer ingående i detta examensarbete innebär 

förändringar på kugghjulen i bashuset med undantag för backväxelns kugghjul. Att 

backväxelns kugghjul undantas beror på att motorns vridmoment inte är den avgörande 

faktorn vid dimensionering utan hänsyn måste tas till de chockbelastningar som kan uppstå, 

till exempel vid start med maxlast på slirigt underlag. 

Modifieringarna innebär framför allt minskad kuggbredd men även reducerad livtjocklek och 

ytterdiameter på nav. Navens ytterdiameter kan minskas på de tre kugghjul som monteras 

med pressförband på mellanaxeln. För att inte påverka angränsande detaljer som synkringar 

och lager så ändras inte navens bredd. Kugghjulens grundgeometri bör inte ändras. Det är en 

stor fördel om kuggväxeldata som modul, snedvinkel etc. förblir oförändrad då det innebär 

mindre kostnader för nya skärande verktyg. I figur 15

symboliskt med de streckade kanterna på åtta kugghjul.

Figur 15 Utvecklingsalternativ 1 
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Anpassning av AT2412 till medeltunga fordon 

några alternativ med modifieringar av olika omfattning.

Alternativ 1, modifierade kugghjul.  

De tänkbara modifieringar som studerats mer ingående i detta examensarbete innebär 

förändringar på kugghjulen i bashuset med undantag för backväxelns kugghjul. Att 

backväxelns kugghjul undantas beror på att motorns vridmoment inte är den avgörande 

vid dimensionering utan hänsyn måste tas till de chockbelastningar som kan uppstå, 

till exempel vid start med maxlast på slirigt underlag.  

Modifieringarna innebär framför allt minskad kuggbredd men även reducerad livtjocklek och 

ns ytterdiameter kan minskas på de tre kugghjul som monteras 

med pressförband på mellanaxeln. För att inte påverka angränsande detaljer som synkringar 

och lager så ändras inte navens bredd. Kugghjulens grundgeometri bör inte ändras. Det är en 

m kuggväxeldata som modul, snedvinkel etc. förblir oförändrad då det innebär 

nya skärande verktyg. I figur 15 visas den minskade kuggbredden 

symboliskt med de streckade kanterna på åtta kugghjul. 

 

med modifieringar av olika omfattning. 

De tänkbara modifieringar som studerats mer ingående i detta examensarbete innebär 

förändringar på kugghjulen i bashuset med undantag för backväxelns kugghjul. Att 

backväxelns kugghjul undantas beror på att motorns vridmoment inte är den avgörande 

vid dimensionering utan hänsyn måste tas till de chockbelastningar som kan uppstå, 

Modifieringarna innebär framför allt minskad kuggbredd men även reducerad livtjocklek och 

ns ytterdiameter kan minskas på de tre kugghjul som monteras 

med pressförband på mellanaxeln. För att inte påverka angränsande detaljer som synkringar 

och lager så ändras inte navens bredd. Kugghjulens grundgeometri bör inte ändras. Det är en 

m kuggväxeldata som modul, snedvinkel etc. förblir oförändrad då det innebär 

visas den minskade kuggbredden 



 

 

Alternativ 2, kortare bashus, axlar, lager och modifierade kugghjul.

Alternativ 2, figur 16, innebär förutom minskad kuggbredd även att huvudaxel, mellanaxel 

och bashusets längd minskas. Kopplingskåpan, växelhus, rangehus och rangeväx

stort sätt oförändrade. Detta bedöms k

innebära en stor investeringskostnad. Förutom kostnad för utvecklingsarbete så innebär det en 

hög kostnad för nya verktyg till det pressgjutna växellådshuset

Figur 16 Utvecklingsalternativ 2 

Av diagram 9 framgår relationerna mellan utvecklingskostnad för alternativ 1 och 2 

tillsammans med alternativ som innebär ytterligare omfattande förändringar för att anpassa

AT2412 till ett lägre moment.  

Diagram 9 Tänkbar utvecklingskostnad 
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Alternativ 2, kortare bashus, axlar, lager och modifierade kugghjul. 

, innebär förutom minskad kuggbredd även att huvudaxel, mellanaxel 

och bashusets längd minskas. Kopplingskåpan, växelhus, rangehus och rangeväx

stort sätt oförändrade. Detta bedöms kunna ge en viktreduktion på 30-40 kg men skulle 

innebära en stor investeringskostnad. Förutom kostnad för utvecklingsarbete så innebär det en 

hög kostnad för nya verktyg till det pressgjutna växellådshuset och de smidda axlarna.

 

Av diagram 9 framgår relationerna mellan utvecklingskostnad för alternativ 1 och 2 

tillsammans med alternativ som innebär ytterligare omfattande förändringar för att anpassa
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, innebär förutom minskad kuggbredd även att huvudaxel, mellanaxel 

och bashusets längd minskas. Kopplingskåpan, växelhus, rangehus och rangeväxel förblir i 

40 kg men skulle 

innebära en stor investeringskostnad. Förutom kostnad för utvecklingsarbete så innebär det en 

och de smidda axlarna. 

Av diagram 9 framgår relationerna mellan utvecklingskostnad för alternativ 1 och 2 

tillsammans med alternativ som innebär ytterligare omfattande förändringar för att anpassa 
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6 Beräkningar 

 I detta kapitel beräknas vikt och tillverkningskostnad för kugghjul anpassade 

för 1600Nm. 

6.1 Förutsättningar för beräkningar och kalkylering 

Vikter och tillverkningskostnad beräknas för fyra kugghjulspar anpassade till ett 

momentuttag på 1600 Nm. Kugghjul från AT2412 och AT2812, som är dimensionerade för 

2400 respektive 2800 Nm, används som referens. Vid anpassning till det lägre momentet 

minskas kuggbredden och i de fall kugghjulen monteras med pressförband på axeln minskas 

navets ytterdiameter. Viss viktreduktion genom minskad livtjocklek kan göras på de kugghjul 

som har ett liv. I figur 17 visas till höger ett exempel på ett av de kugghjul till AT2412 som 

används som referens och till vänster en modifierad version med minskade mått på kuggbred, 

nav och liv. 

 
Figur 17 Tänkbar modifiering av referensartikel Split MX (AT2412) 
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6.2 Val av tillverkningsmetoder  

Genom att utgå från att de kugghjul som används som referens är optimerade för den 

belastning de är dimensionerade för beräknas vikt samt tillverkningskostnad för åtta 

modifierade alternativ av varje kugghjul, alternativ A1-A4 och B1-B4. Det som skiljer mellan 

de olika alternativen är tillverkningsmetoder och kuggbredd. Tillverkningsmetoder för de 

olika alternativen framgår av tabell 7 och 8. 

Tabell 7 Tillverkningsmetoder för alternativ A1-A4 

Alternativ Skavning Kulpening Fosfatering 
A1 X X X 
A2 X - X 
A3 X X - 
A4 X - - 

 
Tabell 8 Tillverkningsmetoder för alternativ B1-B4 

Alternativ Kuggslipning Kulpening Fosfatering 
B1 X X X 
B2 X - X 
B3 X X - 
B4 X - - 

 

Beroende på vilken kombination av tillverkningsmetoder som används så påverkas 

kugghjulets bärförmåga och utmattningshållfasthet. För varje alternativ beräknas en ny 

minsta kuggbredd med förutsättningen att ge minst lika bra säkerhet mot utmattning som de 

kugghjul som används som referens. Faktorer har tagits fram för beräkning av de modifierade 

alternativens kuggbredd. Kuggbredden ligger till grund för beräkning av vikt samt 

tillverkningskostnad för de olika alternativen. 
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6.3 Faktorer för beräkning av ny kuggbredd 

En analys av formlerna för beräkning av kugghjulets bärförmåga i bilaga 5 visar att det råder 

ett linjärt samband mellan kuggbredd och det dimensionerande momentet. Av diagram 10, 

som tagits fram i bilaga 5 med kuggparet till 1ans växel som referens, framgår att det i 

intervallet mellan 80 och 100 % går att minska kuggbredden med samma faktor som det 

dimensionerande momentet minskas. Under den gränsen måste särskild hänsyn tas till att 

ingreppsfaktorn påverkar resultatet av yttrycket. Lutningen på kurvan för konstant yttryck är 

lika med 1,16 i intervallet under 80 %. Det innebär, i det intervallet, att kuggbredden endast 

kan minskas med 90 % av hur mycket det dimensionerande momentet minskas. Detta gäller 

med förutsättningen att inga andra parametrar än dimensionerade moment och kuggbredd 

ändras.  

 
Diagram 10 Samband mellan kuggbredd, moment och konstant böjspänning samt yttryck 

Vid stor minskning av kuggbredden så krävs dock fler förändringar av kuggens geometri för 

att få en väl fungerande kuggväxel. Bland annat kan modul och snedvinkel behöva justeras 

för att öka ingreppstalet som minskar alltför mycket vid en stor breddminskning vilket bland 

annat påverkar ljudnivån negativt. Juvinall och Marchak anger i Fundamentals of machine 

component design rekommenderade värden på förhållandet mellan kuggbredden och axiellt 

överlapp samt mellan kuggbredd och modul. Där framgår att axiell överlappning bör vara 

större än 1.15 gånger kuggbredden och att kuggbredden inte bör understiga 9 gånger modulen 

(15 s. 651 599). De kugghjul som används som referens är dimensionerade för 2400 Nm 

respektive 2800 Nm och ska anpassas till 1600 Nm. Det innebär en minskad belastning med 

33 % respektive 42 %. När det gäller kuggparet till 1a växeln som ligger till grund för 

diagram 10 så går värdet på axiell överlappning under 1.15 redan vid en minskning av 
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kuggbredden till 90 % av referensen. Och i exemplet ovan, figur 17, med kugghjulet till Split 

MX som har modulen 4, så skulle en minskning av kuggbredden med 42 %, från 46,2 mm till 

28 mm medföra att förhållandet mellan bredd och modul minskar till 7 (28/4). Och 

överlappningen minskar från 1,25 till 0,76. 

Att minska kuggbredden så mycket utan att ändra andra parametrar är inte lämpligt. Att ta 

fram nya detaljerade geometrier och utföra fullständiga hållfasthetsberäkningar ligger inte 

inom ramen för detta arbete. Dessa aspekter och en tillämpning av försiktighetsprincipen gör 

att kuggbredden inte minskas med samma faktor som det dimensionerande momentet utan en 

marginal på ca 8 % används. 

6.3.1 Alternativ A1-A4 

Kugghjul till AT2412 används som referens där finbearbetningen av kuggen utförs genom 

skavning före sätthärdning. Dimensionerande moment minskar med 33 % från 2400 till 1600 

Nm. Alternativ A gäller fyra kugghjul. Hög primär på mellanaxeln och huvudaxeln samt 2an 

på mellanaxeln och huvudaxeln. Dessutom 1an som är integrerad på mellan axeln. 

(Kugghjulsparet för splitväxeln samt 1an på huvudaxeln är slipade till både AT2412 och 

AT2812). Tabell 9 visar kombinationen av tillverkningsmetoder för alternativ A1 – A4 och 

de faktorer som tagits fram för att beräkna ny kuggbredd. 

Tabell 9 Tillverkningsmetoder och faktor för alternativ A1-A4 

Alternativ Skavning Kulpening Fosfatering Faktor 
A1 X X X 0,75 
A2 X - X 1 
A3 X X - 0,85 
A4 X - - 1 

 

Alternativ A1 

Skavning, kulpening samt fosfatering är samma kombination av metoder som används till de 

kugghjul som är referenser. Det dimensionerande momentet minskas med 33%, och med 8 % 

marginal för osäkra faktorer så minskas kuggbredden med 25%. 

Ny kuggbredd = Referensbredd* 0,75 
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Alternativ A2 

Skavning samt fosfatering. Då kulpening utgår måste kuggbredden ökas jämfört med 

alternativ A1 pga. lägre nivå på tillåten böjspänning. I förhållande till A1 ökas kuggbredden 

med faktorn 1,3. 

Ny kuggbredd = Referensbredd*0,75*1,3= Referensbredd*1  

Den ökade kuggbredden medför att yttrycket minskar tillräckligt för att fosfatering inte 

behöver användas. Beroende på hur det enskilda kugghjulets parametrar är optimerade kan 

man få ett annat resultat. 

Alternativ A3 

Skavning samt kulpening. Då fosfatering utgår måste kuggbredden ökas jämfört med 

alternativ A1 pga. lägre nivå på tillåtet yttryck i kuggflanken. I förhållande till A1 ökas 

kuggbredden med faktorn 1,15.  

Ny kuggbredd = Referensbredd*0,75*1,15 = Referensbredd*0,85 

Alternativ A4 

Skavning utan kulpening eller fosfatering. Då kulpening utgår måste kuggbredden ökas med 

30% jämfört med A1. Den ökningen medför att yttrycket minskar tillräckligt för att kunna ta 

bort fosfateringen utan att livslängden med avseende på ytskador inte försämras. 

Ny kuggbredd = Referensbredd*0,75*1,3 = Referensbredd*1.  

 

6.3.2 Alternativ B1-B4 

Kugghjul till AT2812 används som referens där finbearbetningen av kuggen utförs genom 

slipning efter sätthärdning. Dimensionerande moment minskar med 42% från 2800 till 1600 

Nm. Alternativ B gäller sju kugghjul. Kugghjulsparet för splitväxeln, hög primär på 

mellanaxeln och huvudaxeln, 2an på mellanaxeln och huvudaxeln, 1an på huvudaxeln samt 

1an som är integrerad på mellan axeln. Tabell 10 visar kombinationen av 

tillverkningsmetoder för alternativ B1 – B4 och de faktorer som tagits fram för att beräkna ny 

kuggbredd. 
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Tabell 10 Tillverkningsmetoder och faktor för alternativ B1- B4 

Alternativ Kuggslipning Kulpening Fosfatering Faktor 
B1 X X X 0,65 
B2 X - X 0,85 
B3 X X - 0,75 
B4 X - - 0,85 

 

Alternativ B1 

Kuggslipning, kulpening samt fosfatering är samma kombination av metoder som används till 

de kugghjul som är referenser. Det dimensionerande momentet minskas med 42%, och med 

7% marginal för osäkra faktorer så minskas kuggbredden med 35%. 

Ny kuggbredd = Referensbredd* 0,65 

Alternativ B2 

Kuggslipning samt fosfatering. Då kulpening utgår måste kuggbredden ökas jämfört med 

alternativ B1 pga. lägre nivå på tillåten böjspänning. I förhållande till B1 ökas kuggbredden 

med faktorn 1,3.Ny kuggbredd = Referensbredd*0,65*1,3= Referensbredd*0,85  

Alternativ B3 

Kuggslipning samt kulpening. Då fosfatering utgår måste kuggbredden ökas jämfört med 

alternativ B1 pga. lägre nivå på tillåtet yttryck i kuggflanken. I förhållande till B1 ökas 

kuggbredden med faktorn 1,15. 

Ny kuggbredd = Referensbredd*0,65*1,15 = Referensbredd*0,75 

Alternativ B4  

Kuggslipning utan kulpening eller fosfatering. Då kulpening utgår måste kuggbredden ökas 

med faktorn 1,3 jämfört med alternativ B1. Den ökningen medför att yttrycket minskar 

tillräckligt för att kunna ta bort fosfateringen utan att livslängden med avseende på ytskador 

försämras. 

Ny kuggbredd = Referensbredd*0,65*1,3 = Referensbredd*0,85. 

 

Förklaring till hur faktorerna tagits fram finns i bilaga 6 ”Processernas påverkan på 

hållfastheten”, som inte kan visas pga. VPT’s restriktioner. 
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6.4 Beräkning av kugghjulens navdiameter 

 Tre av kugghjulen sitter monterade med pressförband på mellanaxeln. Trycket som verkar 

mellan kugghjul och axel måste vara tillräckligt stort för att momentet som ska överföras 

mellan kugghjul och axel inte får kugghjulet att börja rotera på axeln. En viktig faktor som 

påverkar trycket och därmed det överförbara momentet är navets ytterdiameter. Det syns 

särskilt tydligt på 2an MX som har en extra kraftig nav diameter för att ge tillräcklig 

tryckkraft, figur 18. 

 
Figur 18   2an MX till AT2412 och variant för lägre moment 

Överslagsberäkningar på tryck och överförbart moment har utförts på kugghjulen till 

AT2412. Geometriska data är sammanställt i tabell 11. Formlerna som används för att 

beräkna tryck och överförbart moment är hämtade från Karlebo handbok (16 s. 256). 

Beräkningarna är gjorda i Excel och endast resultaten redovisas nedan. Anmärkning: formeln 

för tryck gäller för förband med homogen axel. I detta fall är axeln urborrad men det antas 

inte påverka beräkningen av navets ytterdiameter nämnvärt.  

Tryck , p (N/mm2) 

� �  � · ��  · 1 	 
�2  

Elasticitetsmodul, E = 206 000 N/mm2. 

Diameterförhållande, κ. 


 �  � 
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Greppassning, ∆ (mm), skillnad mellan axeldiameter och navets innerdiameter. 

Överförbart moment, M (Nm). 

� � � · � · � · � · ��2  

Friktionskoefficienten, µ = 0,25 (riktvärde, stål mot torrt, slätt underlag). 

Tabell 11 Data för kugghjul till AT2412 
 

 

 

 

Tabell 12 Beräknat tryck och överförbart moment för kugghjul till AT2412 
 

 

 

Tabell 13 Data för modifierade kugghjul 
 

 

 

 

Värt att notera är att det beräknade överförbara momentet ligger mellan 19 000 Nm och 

31 000 Nm för de tre kugghjulen, tabell 12.  Det ger en hög säkerhet mot rotation på axeln då 

det dimensionerande momentet på ingående axeln endast är 2400 Nm. Med utgångspunkt 

från det resultatet har nya värden på navets erforderliga ytterdiameter beräknats för minskat 

överförbart moment. Sambandet mellan ytterdiameter för de tre kugghjulens nav och 

minskning av överförbart moment framgår av diagram 11. Om samma säkerhetsfaktor 

används och det ingående momentet minskas med ca 30 % från 2400 Nm till 1600 Nm, kan 

navens erforderliga ytterdiameter läsas av vid markeringen i diagrammet. Värdena på navens 

Kugghjul 2an MX HP MX Split MX 

Nav ytterdiameter, D (mm) 120 102 107 

Nav innerdiameter, d (mm) 71 70,5 70 

Greppassning, ∆ (mm) 0.2 0.2 0.15 

Nav längd, l (mm) 85 63.5 85 

Kugghjul 2an MX HP MX Split MX 

Tryck, p (N/mm2) 188.6 152.6 126.3 

Överförbart moment, M (Nm) 31700 18900 20600 

Kugghjul 2an MX HP MX Split MX 

Nav ytterdiameter, D (mm) 96 89 90 

Tryck, p (N/mm2) 132 107 88 

Överförbart moment, M (Nm) 22200 13200 14400 
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ytterdiameter framgår även av tabell 13. Minskningen av diameter bidrar betydligt till att 

reducera vikten på de tre kugghjulen. När det gäller 2an MX så bidrar den minskade 

diametern även till att bearbetningen av kuggarna underlättas. Framförallt kan 

slipoperationen gå snabbare, då den nya utformningen av navet inte begränsar slipskivans 

diameter på samma sätt som dagens variant. 

70

80

90

100

110

120

130

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

N
a

v
d

ia
 m

m

Minskning av överförbart moment  (%)

Samband mellan navets ytterdiameter och minskat moment

2an MX HP MX Split MX

 
Diagram 11 Samband mellan navets ytterdiameter och minskat moment 

 

6.5 Viktberäkningar  

Tidigare har en sammanställning gjorts för referens kugghjulens vikter, se kap 4.3.5. Vikterna 

på de modifierade kugghjulen har beräknats med hjälp av ProE och Excell. En 

sammanställning hur de varierar med olika kuggbredd har gjorts i bilaga 7 ”Vikt som 

funktion av kuggbredd”. Noterbart är att kurvorna för tre kugghjul på mellanaxeln, diagram 

19, 21 och 23 i bilaga 7, skiljer sig mot de övriga beroende på att dimensionerna på 

kugghjulens nav kan reduceras. De tre kugghjulen monteras med presspassning på axeln för 

att kunna överföra moment. Trycket mellan nav och axel kan minskas i samma 

storleksordning som det dimensionerande momentet minskas. Ritningar på hur de 

modifierade kugghjulens utformning kan se ut, är framtaget i ProE, och är sammanställt i 

bilaga 8 ”Ritningar”. För beräkningar av smidesvikten för de olika modifierade kugghjulen, 

som ligger till grund för beräkning av tillverkningskostnad, redovisas mer i kap 6.6.1. 
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6.6 Kalkylering av ny tillverkningskostnad  

Vid en modifiering av en befintlig detalj är det många faktorer som påverkar den slutgiltiga 

tillverkningskostnaden för den nya detaljen, figur 19. Engångskostnader för nya ritningar, 

hållfasthetsberäkningar, tester, första verktygssatsen för smide, nya fasthållande och skärande 

verktyg, införandet av nya artikelnummer m.m. är ej inräknade. Dessa engångskostnader blir 

en investeringskostnad. Här kalkyleras de fortlöpande tillverkningskostnaderna. 

Störst påverkan har de första stegen i kedjan dvs.: 

• Graden av modifiering, exempelvis reducering av kuggbredd. 

• Den smidda detaljens nya ämnesvikt. 

• De nya ”effektiva skärtider” vid de olika bearbetningsoperationerna. 

 
Figur 19 Faktorer som påverkar tillverkningskostnad för en modifierad detalj 

 

Vid kalkylering av tillverkningskostnad har uppgifter om timkostnad för personal, 
avdelningskostnader och de olika påläggens procentsatser tillhandahållits av VPT 
ekonomiavdelning.  
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6.6.1 Ämneskostnad 

Ämneskostnaden är den kostnad som VPT Köping betalar sina underleverantörer för det 

smidda ämnet. Den största delen av kostanden består av det stål som går åt vid smidning. 

Ä����������� � ��å�������� � Ö���� ������� 

Stålkostnaden utgör x % av ämneskostnaden. Den exakta procentsatsen kan inte redovisas på 

grund av restriktioner från VPT. Vid beräkning av ämneskostnad för olika alternativ 

förutsätts att en förändrad vikt på ämnet medför att stålkostnaderna förändras medans de 

övriga kostnaderna påverkas marginellt. Vid uppskattning av en ny ämneskostnad för en 

viktreducerad version av ett referenskugghjul antas att förhållandet mellan smidesvikten på 

nytt ämne och smidesvikten på referensämnet är lika med förhållandet mellan vikten på ny 

detalj och vikten på referensdetaljen, dvs.: 

 ���!ö�"å������2 � ���������� �#�� ä������������� ��!. ä��� � ���� �# �����%���� ��!. �����% 
Ny ämneskostnad � Stålkostnad ref. ämne · viktförhållande � övrig kostnad ref. ämne    
Vikt som en funktion av kuggbredd för de olika kugghjulen som ligger till grund för 

beräkning av ämneskostnad finns sammanställt i bilaga 7 ”Vikt som funktion av kuggbredd”. 

Resultatet av beräkningen för ämneskostnaden för olika alternativ av varje kugghjul finns 

med i bilaga 11”Tillverkningskostnad”, som inte kan visas pga. VPT’s restriktioner, där 

tillverkningskostnaden beräknas. 

  

                                                

2 Förhållandet bedöms överensstämma tillräckligt bra för den kostnadsberäkning det används till. 
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6.6.2 Maskintid 

Detta arbete har varit fokuserat på att modifiera befintliga artiklar för en mindre belastning, 

genom att minska kuggbredden och fastställa hur mycket bearbetningstiden kan minskas då 

den ligger tillgrund för beräkning av tillverkningskostnaden. En viss förvirring kan uppstå när 

det gäller olika beteckningar och definitioner av maskintid och cykeltid. Karlebo handbok (16 

s. 554) använder beteckningen tm för maskintid vilket motsvarar VPT’s beteckning C för 

cykeltid (17) och det VPT kallar för maskintid, M, motsvarar effektiv skärtid, ts, enligt 

Karlebo handbok. 

 

Beteckningar enligt Karlebo handbok: 

�= � �>? � �@ 

tm  =  maskintid 

tun =  tid för upp- och nedtagning av detalj 

 

ts   =  effektiv skärtid 

VPT’s interna beteckningar: 

A � B � � 

C = cykeltid 

L = tid för upp- och nedladdning av 

arbetsstycke 

M = maskintid med kördata enligt 

operationsbeskrivning 

(Fortsättningsvis används VPT’s interna beteckningar.) 

Vid en modifiering av en befintlig detalj, t.ex. reducering av kuggbredd, ändras maskintiden, 

M, för de operationer som har med kuggbearbetningen att göra. Maskintiden består inte bara 

av en sträcka där verktyget är i fullt ingrepp utan även av andra förflyttningssträckor som inte 

direkt påverkas vid en förändring av kuggbredden. För att fastställa hur mycket maskintiden 

minskar vid en reducerad kuggbredd har ett simuleringsprogram används som beräknar 

cykeltid för kuggfräsning av olika kugghjulsgeometrier. Simuleringsprogrammet är gjort i 

Excell och är ett internt program som används av kuggteknikgruppen på VPT Köping. 
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Simuleringsprogrammet för kuggfräsning beräknar tider för följande delsträckor: 

• Matningssträcka ingång 

• Matningssträcka i fullt ingrepp (denna tid påverkas direkt av en förändring av 

kuggbredden) 

• Friskärningslängd 

• Transporttid (10 sek mellan skären i de fall man använder både grov och finskär) 

• Laddtid 

 
Figur 20 Kuggfräsens rörelse mönster 
 

Principen för de delsträckor som figur 20 visar gäller för kuggfräsning, kuggslipning och 

kulpening. När det gäller kuggslipoperationer i Reishauer maskinen har datablad som 

maskinleverantören tagit fram för respektive artikel använts för att beräkna nya maskintider. 

Vid kulpening har tiden för de olika delsträckorna klockats som används vid beräkning av 

nya maskintider. Vid skavning används ofta ett skavhjul som är bredare än det kugghjul som 

ska bearbetas, vilket medför att en minskad kuggbredd påverkar skärtiden marginellt. Även i 

svarvoperationerna minskas bearbetningstiden bara marginellt då kuggbredden minskas. Det 

beror på att bearbetning invändigt och på kugghjulens sidor utgör en större del av hela 

svarvoperationen.  
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6.6.3 Kalkyltid 

I tabell 14 framgår vilka operationer som förekommer vid tillverkning av kugghjul och om 

dess kalkyltid påverkas eller ej vid en förändring av kuggbredd. Vid en förändring är det 

främst kalkyltider för kuggfräsning, kuggslipning och kulpening som påverkas och har stor 

betydelse för tillverkningskostnaden. Utifrån kalkyltiderna för referens kugghjulen beräknas 

nya kalkyltider för dessa tre operationer. 

Tabell 14 Kalkyltid vid modifiering av kuggbredd 

Operationer Påverkas Påverkas ej Kommentar 
Svarvning i mjukt tillstånd 
 
 

X 
 
  

Marginell påverkan med undantag 
för 1an HX som påverkas betydligt 
vid stor kuggbreddsminskning. 

Hyvling  X Avser kopplingskugg. 
Tvätt  X  
Kuggfräsning X  Direkt påverkan. 
Centrifugering  X  
Fasning  X  
Kuggrundning  X Avser kopplingskugg. 
Stämpling  X  
Skavning X  Marginell påverkan. 
Härdning 
  

X 
 

Antal detaljer per palett oförändrad 
pga oförändrad navbredd. 

Svarvning i hårt tillstånd  X Avser inner diameter. 
Slipning   X Avser inner diameter. 
Hening  X Avser inner diameter. 
Kuggslipning X  Direkt påverkan. 
Kulpening X  Direkt påverkan. 
Fosfatering  X  
 

C � D · E� � B � F �  G  (VPT’s formel för kalkyltid) 

F = fördelningstid, riktvärde 0-10 % vid helautomatisk bearbetningsmaskin d.v.s. F=1,0 – 1,1 

C � D E� � B � F �  G � D · � � D EB � F �  G � D · � � C������� 

H# C � D · H# � � C������� 

Vid en modifiering av en befintlig detalj, t.ex. reducering av kuggbredd, ändras den effektiva 

skärtiden för de operationer som har med kuggbredden att göra. D.v.s. kalkyltiden minskar 
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lika mycket som maskintiden minskar gånger fördelningstiden. T.ex. om effektiv skärtid 

minskar med 30 sekunder och fördelningstiden är 10 % då minskar kalkyltiden med 33 

sekunder. Vid en kontroll med F = 10 % visar det sig att den slutgiltiga 

tillverkningskostnaden/detalj minskar < 1 % jämfört med F = 0 %. Detta anses som 

försumbart vilket medför att Ny K beräknas med F = 0 %. 

Då F = 0 % kan Ny K skrivas som 

H# C � H# � � C������� 

Det medför att kalkyltiden minskar lika mycket som maskintiden minskar. 

Beräkning av nya kalkyltider för olika operationer för de olika kugghjulen finns sammanställt 

i bilaga 9 ”Beräkning av ny kalkyltid”. Kalkyltid som en funktion av kuggbredd för de olika 

kugghjulen finns sammanställt i bilaga 10 ” Kalkyltid som en funktion av kuggbredd”. 
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6.6.4 Omkostnad / operation 

I�C � J��. ����. E��������å������H���������� � CG 

OMK = Omkostnad/operation 

Avd. kost. = Avdelningskostnad, kostnaden/timme för bl.a. maskinerna i en planeringspunkt. 

Stilleståndstid = tiden maskinen står stilla för maskininställning av ny produkt 

Normalantal = antalet detaljer/tillverkningsorder 

 

6.6.5 Mantid 

Mantid = den tid personal bemannar maskinerna  ≤  kalkyltid, K 

H# C � H# ������ 

(Villkor: Ny K < Mantid annars gäller gamla Mantiden) 

 

6.6.6 Lönekostnad / operation 

Bö������. � ����� �ö� EI���ä����������H���������� � ������G 

Lönekost. = Lönekostnad/operation 

Direkt lön = Direkt lön för personal 

Omställningstid = den tid som förflyter mellan att produkt A slutas tillverka till att det första 

exemplaret av produkt B har behandlats med kvalitet 

H# Bö������. � ����� �ö� EI���ä����������H���������� � H# ������G 

(Villkor: Ny K < Mantid annars gäller gamla Mantiden)  
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6.6.7 Ackumulerad kostnad JAC ����. � Ä��������. � L���� I�C � L���� Bö������. 
 

6.6.8 Kostnadspålägg C��������å�ä�� � Ä�����å�ä�� � CJM � Ö����� �å�ä�� 

• Ä�����å�ä��OC�P � Ä��������.· Ä�����å�ä��O%P 
• CJM OC�P � EL���� Bö������. � L���� I�CG · CJM O%P 
• Ö����� �å�ä��OC�P � JAC ����.·  Ö����� �å�ä��O%P 

 

6.6.9 Tillverkningskostnad L������������������� � JAC ����. � C��������å�ä�� 

Beräkningar av tillverkningskostnader enligt ovan för olika alternativ av de olika kugghjulen 

har utförts i Excel och finns sammanställt i bilaga 11 ”Tillverkningskostnad”. Kalkylerna kan 

inte redovisas här på grund av VPT’s restriktioner. 
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7 Sammanställning av vikt och kostnader 

Vikt och kostnad har beräknats för upptill åtta kombinationer av 

tillverkningsmetoder för varje kugghjul. I bilaga 12 ”Diagram över vikt och 

kostnad” visas diagram med vikt och kostnad för samtliga alternativ. 

7.1 Kommentar till sammanställning av vikt och kostnad 

Som tidigare nämnts i kapitel 4 är det ett stort antal faktorer som påverkar kugghjulens vikt 

och tillverkningskostnad. För att avgränsa arbetet med att anpassa befintliga kugghjul till en 

lägre belastning har kugghjul från AT2412 och AT2812 använts som referens och faktorer 

som bland annat val av material, livslängd och produktivitet antagits vara oförändrade. 

Anpassning till den lägre belastningen har medfört att kugghjulens vikt har kunnat reduceras 

mer eller mindre beroende på vilka tillverkningsmetoder som använts, diagram 32-38.  Det 

framgår i de flesta diagram att tillverkningskostnaden blir högre för alternativen med lägsta 

vikten. Det beror på att den besparing i materialkostnad som kan göras på det lättare 

kugghjulet är mindre än vad kostnaderna ökar för de metoder och processer som krävs för att 

kunna minimera kuggbredden. Generellt visar beräkningarna att de skavda alternativen är 

något billigare och tyngre än de slipade. Alternativet som slipas, kulpenas och fosfateras 

(alternativ B1), är lättast och dyrast. Alternativen utan kulpening och fosfatering (A4 och 

B4), får lägsta tillverkningskostnaden men väger mest. Värt att notera är att de redovisade 

alternativens inbördes placering påverkas en hel del av vilka maskingrupper som de bearbetas 

i. Av resultatet framgår att kostnaden för bearbetning i nyaste kuggslipmaskinen, KU42, och 

nyaste kulpeningsanläggningen, KU53, är betydligt lägre än i de äldre maskinerna. Det 

medför att alternativen av kugghjul som bearbetas i dessa grupper inte får så stor spridning i 

kostnad och att tillverkningskostnaden endast ökar marginellt då kugghjulets vikt ska 

minimeras.  

Om man jämför tillverkningskostnad för slipade respektive skavda alternativ till 2an HX, 

diagram 34, så framgår att skillnaden i tillverkningskostnad är liten vilket beror på att 

kuggslipningen utförs i den snabba och nyaste maskingruppen, KU42.  För alternativ till 2an 

MX, diagram 33, råder motsatt förhållande. Där blir det en stor skillnad i tillverkningskostnad 

för de olika alternativen beroende på att kuggslipning i KU30 är relativt kostsamt. Och i ett 

fall, HP MX diagram 35, blir alternativet med lägsta vikten till och med dyrare än referensen 

till AT2412 beroende på kostsam slipning i KU36.  



 

 

56 

 

7.2 Viktjämförelse 

Vikten på alternativen med minimerad vikt respektive minimerad kostnad har summerats för 
sju kugghjul. Dessa summerade vikter visas nedan i diagram 12 tillsammans med referensen. 
Av diagrammet framgår att vikten på de sju kugghjulen kan minska med 6 kg/växellåda vid 
minimerad tillverkningskostnad respektive 11 kg/växellåda vid minimerad vikt.  

 
Diagram 12 Viktjämförelse för minimerad tillverknin gskostnad respektive minimerad vikt för sju kugghjul 

Förklaring till diagram 12. 

Referens 2412: Summerad vikt för de sju referenskugghjulen från AT2412. 

Vid minimerad kostnad: För varje kugghjulposition har det alternativ som ger den lägsta 
tillverkningskostnaden valts ut, därefter har deras vikter 
summerats. 

Vid minimerad vikt: För varje kugghjulposition har det alternativ som ger den lägsta 
vikten valts ut, därefter har deras vikter summerats. 
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7.3 Kostnadsjämförelse 

Tillverkningskostnaden för alternativen med minimerad kostnad respektive minimerad vikt 
har summerats för sju kugghjul. De summerade kostnaderna visas nedan i diagram 13 
tillsammans med referensen. Av diagrammet framgår att tillverkningskostnaden för de sju 
kugghjulen kan minska med 12 procent per växellåda vid minimerad tillverkningskostnad 
respektive 7 procent per växellåda vid minimerad vikt.  

 
Diagram 13 Kostnadsjämförelse för minimerad kostnad respektive minimerad vikt för kugghjul 
 

Förklaring till diagram 13. 

 

Referens 2412: Summerad tillverkningskostnad för de sju referenskugghjulen från 
AT2412. 

Vid minimerad kostnad: För varje kugghjulposition har det alternativ som ger den lägsta 
tillverkningskostnaden valts ut, därefter har deras 
tillverkningskostnader summerats. 

Vid minimerad vikt: För varje kugghjulposition har det alternativ som ger den lägsta 
vikten valts ut, därefter har deras tillverkningskostnader 
summerats. 

(I bilaga 13 ”Diagram över summerad vikt och kostnad” finns motsvarande diagram med 
enheten kronor i stället för index, men kan inte visas pga. VPT’s restriktioner.)  



 

 

58 

 

7.4 Vikt och kostnadsjämförelse för optimerade kugghjul 

I diagram 14 visas den summerade vikten och kostnaden för alternativen med minimerad 
tillverkningskostnad respektive minimerad vikt för sju kugghjul tillsammans med 
referenskugghjulen från AT2412. Av diagrammet framgår att vikt och tillverkningskostnad 
kan minskas mer eller mindre jämfört med referensen. Man kan konstatera att 
tillverkningskostnaden ökar om kugghjulets vikt ska minimeras. Och att vikten ökar om 
lägsta tillverkningskostnad prioriteras. Om VPT väljer att ta fram en ny variant av I-shift där 
kugghjulen är dimensionerade för 1600Nm så kan kugghjulens vikt minskas med 15-25 
procent och tillverkningskostnaderna för kugghjulen kan minska med 7 -12 procent. 

 
Diagram 14 Summerad vikt och kostnad för optimerade kugghjul 
 

Värt att notera är att den bild av sambanden som framgår av diagram 14 gäller då vikt och 
kostnad summerats för sju kugghjul. Och om man studerar diagrammen i bilaga 12 som visar 
vikt och kostnad för varje enskilt kugghjul så finns avvikelser från den bild som framgår av 
diagram 14. Tendensen är dock densamma för de flesta kugghjulen. 

(I bilaga 13 ”Diagram över summerad vikt och kostnad” finns motsvarande diagram med 
enheterna kronor och kg i stället för index men kan inte visas pga. VPT’s restriktioner.) 
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8 Slutsats och diskussion 

Arbetet har handlat om att utifrån dagens I-shift växellåda, som är konstruerad för den tunga 

fordonsklassen med ett vridmomentuttag på 2400 Nm och högre, visa hur val av 

tillverkningsmetoder påverkar vikt och tillverkningskostnad för kugghjul till en ny version, 

där det dimensionerande moment minskas till 1600Nm. 

Då växellådor till tunga fordon ska utvecklas är kraven på prestanda höga inom flera 

områden. Funktionalitet, driftsäkerhet, verkningsgrad, och ljudnivå har hög prioritet. Vikt och 

inte minst tillverkningskostnad är andra faktorer som är viktiga. Den tekniska kravprofil som 

ställs på produkten bryts ned till specificerade krav på varje ingående detalj. Kraven som 

ställs på detaljerna ska leda till att de får de egenskaper som krävs för att produkten ska 

motsvara kundens krav och önskemål. Kraven kan i vissa fall samverka men även motverka 

varandra. 

Som framkommit i detta arbete som fokuserat på kugghjul, så motverkar kravet på låg vikt i 

viss mån kravet på låg kostnad. Det innebär att i samband med arbetet att ta fram nya 

kugghjul, måste val och prioriteringar med avseende på vikt och tillverkningskostnad göras. 

Resultatet visar att den sammanlagda vikten på sju kugghjul kan reduceras med 6 -11 kg. För 

att reducera vikten med 11 kg krävs dock mer kostsamma tillverkningsprocesser än om man 

nöjer sig med en mindre viktreduktion på 6 kg. Vid 11 kg viktreduktion minskar 

tillverkningskostnaden med 7 procent och vid 6 kg viktreduktion minskar 

tillverkningskostnaden med 12 procent. Skillnaden i tillverkningskostnad för alternativen 

med minimerad vikt respektive minimerad kostnad skulle kunna vara mindre än de 5 procent 

som beräkningarna visar. Av resultatet framgår att kostnaden för bearbetning i nyaste 

kuggslipmaskinen, KU42, och nyaste kulpeningsanläggningen, KU53, är betydligt lägre än i 

de äldre maskinerna. Det innebär att om bearbetningen utförs i dessa maskiner så ökar 

tillverkningskostnaden endast marginellt då kugghjulets vikt minimeras.  Detta framgår om 

man studerar resultatet för enskilda kugghjul, t.ex. diagram 34 som visar vikt och kostnad för 

alternativ till 2an HX. Där skiljer det endast 3,5 procent i kostnad mellan alternativen med 

minimerad vikt respektive minimerad kostnad. I de kalkyler som gjorts har ingen hänsyn 

tagits till detta, utan det produktionsupplägg som används till referenskugghjulen har även 

legat till grund för kalkylering av de modifierade kugghjulen. Det innebär att kalkylerna 

bygger på att fyra av sju kugghjul bearbetas i nya kuggslipmaskinen och fem av sju kugghjul 
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bearbetas i nya kulpeningsanläggningen. Om samtliga nya kugghjul kan bearbetas i dessa 

snabba maskiner så blir den sammanlagda kostnaden för kugghjulen med minimerad vikt 

lägre. I så fall blir även val och prioritering lättare eftersom kostnaden för alternativen med 

minimerad vikt då närmar sig alternativen med minimerad kostnad.  

 

Viktreduceringen (6-11 kg) per växellåda och den minskade tillverkningskostnaden bör 

ställas i relation mot utgifterna för införandet av de nya artiklarna. Dessutom har den volym 

som kommer att produceras av den nya varianten stor betydelse. Om VPT har för avsikt att ta 

fram en variant av I-shift som viktmässigt ska kunna konkurrera med ZF’s växellådor som 

väger ca 30 kg mindre så krävs omfattande förändringar. Bland annat krävs att längden på 

bashus och axlar minskas. Det är några av alla aspekter som måste beaktas vid ett 

övervägande att gå vidare med arbetet att ta fram en variant av I-shift. 

Kommentarer och observationer 

• Kuggslipning i modern utrustning är kostnadseffektiv. Den precision som kan uppnås 

vid slipning av kuggarna bidrar inte bara till att vikten på kugghjulen kan hållas ned 

utan även att ljudvolymen från växellådan kan minska. 

• Kulpening som utförs med högprecision bidrar kraftigt till att öka kugghjulens 

utmattningshållfasthet. Metoden är relativt billig så den merkostnad det blir vid 

användandet innebär i vissa fall inte någon ökning av kugghjulets totala 

tillverkningskostnad.  

• Fosfatering används som inslitningsskydd på kugghjulen som VPT tillverkar. Det 

anses ha en positiv effekt på livslängden med avseende på ytutmattning. I de kalkyler 

som gjorts är kostnaden för processen så låg att den merkostnad det blir att använda 

den innebär i vissa fall inte någon ökning av kugghjulets totala tillverkningskostnad. 

Det kan dock finnas dolda kostnader, t.ex. hanteringen av avfall från anläggningen, 

som ej tagits hänsyn till vid kalkyleringen.  

• Gruppering av olika bearbetningsmaskiner i linor medför balanseringsproblem och 

risk för låg utnyttjandegrad. En förväntad minskning av bearbetningstiden i 

kuggfräsmaskinen som resultat av minskad kuggbredd kan utebli om en annan 

maskin, t.ex. svarv, i linan är styrande. 



 

 

61 

 

• Onödiga förflyttningar och fördröjningar vid laddning i nya kulpeningsanläggningen 

och i vissa kuggfräsmaskiner har observerats.  

• Om fosfatering ej används kan eventuellt något annat medel för rostskydd behöva 

användas. 

• Kostnaden för att bearbeta kugghjul i nya slipmaskinen är betydligt lägre än i de äldre 

maskinerna. Det gör att skillnaden i tillverkningskostnad inte är så stor då slipning 

och skavning jämförs. 

• Ny utformning av kugghjulen förenklar i vissa fall övrig bearbetningen som inte har 

med kuggbredden att göra. För 1an HX underlättas svarvning av området intill 

kopplingskuggarna samt hyvlingen av kopplingskuggarna och för 2an MX så bidrar 

den nya utformningen av navet till att kuggslipning kan utföras med en större 

diameter på slipsnäckan. 

• Förslag har tagits fram på ett nytt utförande av mellanaxeln. Tanken var att minska 

vikten dels genom att minska kuggbredden på ettans kuggkrans som är integrerad på 

axeln och dels att öka diametern invändigt. Att öka diametern invändigt visade sig 

inte vara helt realistiskt på grund av att det leder till allt för liten godstjocklek i ena 

änden. Den lilla godstjockleken ställer till problem vid härdningen. En 

omkonstruktion av änden som även påverkar angränsande detaljer kan visa sig vara 

allt för kostsam i jämförelse med den möjliga viktreduktionen på 1.5 kg. 
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Volvos AT2412. 

 
Bild 8 Volvos I-shift växellåda AT2412, 270 kg 

Drivlina med en AT2412 utrustad med retarder. 

 
Bild 9 Drivlina bestående av motor, växellåda med retarder, kardanaxel och bakaxel  
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ZF’s automatiska mekaniska växellådor. 

 
Bild 10 Tronic-heavy ZF 12 AS2140TD --- AS3140TO, 256 kg 

 
Bild 11 Tronic-heavy ZF 12 AS1630TD --- AS2530TO, 242 kg  
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Bild 12 Tronic-mid ZF 12 AS1220TD --- AS1620TO, 201 kg 
 

 
Bild 13 Tronic-mid ZF 12 AS1010TD --- AS1210TO, 183 kg  
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Mercedes  

 
Bild 14 Mercedes, 9 växlar, 1100 – 1300 Nm 

 

 
Bild 15 Mercedes, 16 växlar, 1600 – 2800 Nm  
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Eaton 

 
Bild 16 Eaton, 10 växlar, 1966 – 2508 Nm, 415 kg 

 

 
Bild 17 UltraShift®PLUS 
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Beräkning av utväxling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15 Kuggantal för kugghjul i AT2412 

Kugghjul på ingående 

och huvudaxel 
Kuggantal 

Kugghjul på 

mellanaxel 
Kuggantal Planetväxel Kuggantal 

5) Split IX  31 10) Split MX 44 15) Solhjul 23 

6) HP HX 35 11) HP MX 39 16) Planethjul 26 

7) 2an HX 41 12) 2an MX 28 Ringhjul 77 

8) 1 an HX 46 13) 1an MX 19 
 

9) Back HX 34 14) Back MX 12 Kugghjul på 

backaxel 

20 

 

 

Z = antal kuggar (st) 

d = diameter (mm) 

M = moment (Nm) 

n = varvtal (rpm) 
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Figur 21 Axlar och kugghjul i AT2412 
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Utväxlingen beräknas för de olika kugghjulsparen och för de kombinationer av kugghjulspar 

som används för de sex växlingsstegen i bas lådan samt utväxling för backväxeln 

Kugghjulspar nr 1, Low Split  

R>SRT? � 4431 � 1,419 

Kugghjulspar nr 2, High Split  

R>SRT? � 3935 � 1,114 

R>SRT? � 3539 � 0,897 

Kugghjulspar nr 3, 2an 

R>SRT? � 4128 � 1,464 

Kugghjulspar nr 4, 1an 

R>SRT? � 4619 � 2,421 

 

 

Kugghjulspar nr 1B  

R>SRT? � 2012 � 1,67 

Kugghjulspar nr 2B 

R>SRT? � 3420 � 1,70 

Växel nr 1 

Q1= kuggpar nr 1·kuggpar nr 4 => 

1,419·2,421 = 3,435 

Växel nr 2 

Q2= kuggpar nr 2·kuggpar nr 4 => 

1,114·2,421 = 2,697 

Växel nr 3 

Q3= kuggpar nr 1·kuggpar nr 3=> 

1,419·1,464 = 2,077 

Växel nr 4 

Q4= kuggpar nr 2·kuggpar nr 3=> 

1,114·1,464 = 1,631 

Växel nr 5 

Q5= kuggpar nr 1·kuggpar nr 2 => 

1,419·0,897 = 1,273 

Växel nr 6 

Q6= Direktväxel = Inaxel = Utaxel =>1:1 

Backväxel nr 1 

QR1= kuggpar nr 1·kuggpar nr 1B kuggpar 

nr 2B => 

1,419·1,67·1,70 = 4,02  

Backväxel nr 2 

QR1= kuggpar nr 2·kuggpar nr 1B kuggpar 

nr 2B => 

1,114·1,67·1,70 = 3,16  
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Beräkning av utväxling i planetväxeln med solhjulet på ingående axeln och 

planethjulshållaren på utgående axeln. 

^_`a?bS �  RcT?def>` � R@g`ef>`R@g`ef>` � 23 � 7723 � 4.35 

Tabell 16 Utväxling för de fyra kugghjulsparen i baslådan (AT2412) 

Kugghjul på IX 

och HX
Kuggantal

Kugghjul på 

MX
Kuggantal Utväxling Q

Split IX 31 Split MX 44 1.42

HP HX 35 HP MX 39 1.11 / 0.90

2an HX 41 2an MX 28 1.46

1 an HX 46 1an MX 19 2.42  
 
Tabell 17 Utväxling för de två kugghjulsparen för backväxeln (AT2412) 

Kugghjul Kuggantal Kugghjul Kuggantal Utväxling Q

Back HX 34 1.70

Back MX 12 1.67
Backaxel 20

 
 
Tabell 18 Utväxling för planetväxeln (AT2412) 

Planetväxel Kuggantal Utväxling Q

Solhjul 23

Planethjul 26

Ringhjul 77

4.35

 
 

Planetväxeln med utväxlingen 4.35 används för växelsteg 1-6. För växelsteg 7-12 låses 

planetväxeln så kraften går rakt igenom (utväxling 1:1). Av tabell 19 framgår utväxlingen för 

samtliga växelsteg och vilka hastigheter som respektive utväxling ger på ett fordon som har 

utväxlingen 2.5:1 i bakaxeln och med drivhjul som är 1 m i diameter. Värdena på 

bakaxelutväxling och drivhjuldiameter kan variera vilket ger andra hastigheter för de antagna 

varvtalen. Här används antagna värden för att ge en fingervisning av tänkbara arbetsområden 

för de olika växlingsstegen. 

�ef>` � �>S,häib``åja^kalaib`  

Drivhjulens varvtal, nhjul (rpm) 

Växellådans utgående varvtal, nut, växellåda (rpm) 

Bakaxelutväxling, Qbakaxel (vald till förhållande 2.5:1) 
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Bakhjulets diameter, dbakhjul (m) 

Fälgens diameter, dfälg (tum) 

Bakhjulsbredd, bredd (t.ex. 0.385 m) 

Däckhöjdens förhållande till bredden, profil (t.ex. 65 %) 

�kalef>` � �mä`d · 0.0254 � n���� · ���!�� · 2 
Bakhjul 385/ 65 R22.5 ger 

�kalef>` � 22.5 · 0.0254 � 0.385 · 0.65 · 2 � 1.07 � 
Alternativ däckstorlek; 

Bakhjul 275/80 R22.5 ger 

�kalef>` � 22.5 · 0.0254 � 0.275 · 0.8 · 2 � 1.01 � 
I������ �  � o �kalef>`  � p�ef>` o �������q o  601000 
Hjulets varvtal, nhjul (rpm) 
Omkrets, m 
Hastighet, V (Km/h) 
 

Tabell 19 Utväxling och hastighet för växelsteg 1-12 och R1- R4 (AT2412)  

1000 rpm 1500 rpm

1an 14.94 5.0 7.6

2an 11.73 6.4 9.6

3an 9.04 8.3 12.5

4an 7.09 10.6 15.9

5an 5.54 13.6 20.4

6an 4.35 17.3 26.0

7an 3.44 21.9 32.9

8an 2.70 27.9 41.9

9an 2.08 36.3 54.4

10an 1.63 46.2 69.3

11an 1.27 59.2 88.7

12an 1.00 75.4 113.0

R1 -17.48 -4.3 -6.5

R2 -13.73 -5.5 -8.2

R3 -4.02 -18.7 -28.1

R4 -3.16 -23.8 -35.8

Växelsteg Utväxling
Hastighet (km/h) vid
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Diagram 15 Hastighet för växelsteg 1-12 (AT2412) 
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Tabell 20 Vikt för referensdetalj och ämne 

Ämnet (kg) Detalj (kg)

14.6 9.9

10.3 7.4

8.3 5.5

6.8 4.2

8.4 6.1

11.6 8.6

4.5 2.5

64.5 44.2Summerad vikt

HP MX

Split MX

Split IX

Vikt för referensdetalj och ämne

Kugghjul

1an HX

2an HX

2an MX

HP HX

 

 

Tabell 21 Kostnad för referensdetalj och ämne 

Ämnet (kr) Detalj (kr)

HP MX

Split MX

Split IX

Summerad kostnad

Kostnad för referensdetalj och ämne

Kugghjul

1an HX

2an HX

2an MX

HP HX

 

 

Innehållet i denna tabell kan 

ej visas på grund av Volvo 

Powertrain’s restriktioner. 
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9. Beräkning av bärförmåga med hänsyn till flankpåkänning  Sida 12 

10. Bärförmåga med hänsyn till böjpåkänning   Sida 17 

11. Analys av kuggbreddens inverkan på ingreppsfaktor (Zε)  Sida 20 

12. Analys av sambandet mellan kugghjulens livslängd med 

avseende på yttryck och kuggbredd.   Sida 22 

 

Beräkning av bärförmåga 

Beräkningarna har utförts med hjälp av SMS handbok 515:1987 (4) som är en 

sammanställning av 38 standarder inom området kugg och snäckväxlar. I standarden SS 1871 

ges anvisningar för bestämning av beräkningslast samt beräkning av både böjpåkänning och 

flankpåkänning. Metoden för beräkning av böjpåkänning är grundad på att lasten placeras 

mot kuggtoppen och att påkänningen bestäms i ett snitt genom de punkter där tangenter med 

30º lutningsvinkel mot kuggens mittlinje tangerar kuggfoten. Flankpåkänningen beräknas i 

rullningspunkten enligt Hertz. Standarden SS1864 anger regler och formler för beräkning av 

kugghjulens geometriska data. 

Nedan redovisas först de formler som används för beräkningarna tillsammans med viss 

förklarande text därefter följer beräkningar av bärförmåga för kugghjulsparet till 1ans växel 

(1an HX och 1an MX). Beräkningarna utförs för att klargöra sambandet mellan de olika 

faktorerna som påverkar kugghjulens bärförmåga och då speciellt med tanke sambandet 

mellan belastning, kuggbredd och bärförmåga.  



Bilaga 5 Beräkning av bärförmåga 

Sida 2 av 23 

 

 

1 Bestämning av beräkningslast 

Beräkningslast (Fber) 

Fkbc � 2 · Lsds · Ct · Ch 

Lastfaktor (K I) 

Med KI tas hänsyn till ojämnheter i gången hos den drivande respektive drivna maskinen.  KI 

kan väljas ur tabell 1 i SS 1871. 

Dynamisk belastningsfaktor (Kv) 

Med Kv tas hänsyn till: delnings- och profilavvikelser, periferihastighet, tröghetsmoment och 

styvhet hos de roterande delarna, belastning, kuggarnas styvhet samt smörjfilmens dämpande 

egenskaper.  Kv kan väljas ur diagram 8.1 i SS 1871 där lämplig kurva välj med hänsyn till 

kugghjulens noggrannhet och periferihastighet (v) vilken beräknas enligt formel nedan. 

� � ���60 000 

 

2 Bärförmåga med hänsyn till flankpåkänning 

Beräknat yttryck enligt Hertz (σH) 

σv � Rv · Rw · RxyDkbc · Cvz · Cv{Eu � 1Gn · �s · }  

σv ~ σv�       

Formfaktor för yttryck i rullningspunkten (Z H) 

Rv � ycos β� · cos α��cos� α� · sin α�� 

cos β� � cos β · cos α�cos α�  
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Materialfaktor (Z M) 

Rw � � 2π �1 	 νs�Es � 1 	 ν��Es � 

För metaller; ν1= ν2 = 0,3 och Stål; E = 206 000 N/mm2 gäller 

Rw � 0.35 · 206 000 � 268 �N/mm� 

 

Ingreppsfaktor (Z ε) 

Rx � y�4 	 ε�3 p1 	 ε�q � ε�ε�� · cos β� 

Överlappning εβ och ingreppstal εα erhålls från diagram 8.3 samt 8.4 i SS 1871 eller beräknas 

enligt formel 3.5 samt 3.8 i SS 1864 

Om εβ är större än 1 insätts εβ = 1 vilket ger: 

Rx � ycos β�ε�  

Lastfördelningsfaktor (K Hα) 

Med KHα tas hänsyn till ojämn lastfördelning orsakad av delnings- och profilavvikelser. Kan 

normalt sättas till lika med 1om hänsyn tagits till lastfördelningen med dynamiska 

belastningsfaktorn Kv och ingreppsfaktorn Zε. 

Lastutbredningsfaktor (K Hβ) 

Med KHβ tas hänsyn till ojämnheter i lastens fördelning utefter kuggbredden. Dessa kan bero 

på snedvinkelavvikelser, parallellitetsavvikelser, skevning eller elastiska deformationer i 

kugghjul, axlar, lager och växelhus. Riktvärden på KHβ hämtas från tabell 3 i SS 1871. 
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3 Tillåten flankpåkänning 

Yttryck ( σHP) 

σv� � σv`T= · C� · R� · Rh · Cv� · Cv� · Cv��v  

Riktvärden på σHlim för olika material kan hämtas ur SMS 2995. Om erfarenhetsvärden 

saknas för bestämning av KL, ZR och Zv sätts dessa lika med 1.  

Säkerhetsfaktor (SH) 

Säkerhetsfaktorn är ett uttryck för den säkerhet respektive risktagande som konstruktören 

avser. Om samma säkerhet önskas för flankpåkänning och böjning skall SH vara lika med 

(SF)
0.5 

Dimensioneringsfaktor för yttryck (K HX) 

KHX kan normalt sättas lika med 1.  

Livslängdsfaktor för yttryck (K HN) 

Om den erfoderliga livslängden är ≥ 109  belastningar sätts KHX = 1. Vid mindre antal 

belastningar kan KHX erhållas ur diagram 8.8 i SS 1871.  

Hårdhetskombinationsfaktor (K HK ) 

Med KHK tas hänsyn till det gynnsammare förhållande som gäller vid kombination av 

material med olika hårdhet. KHK sätts vanligen lika med 1. Vid beräkning av kugghjul av 

seghärdat stål där mothjulet är av ythärdat material kan KHK  uppgå till 1.15. 
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4 Bärförmåga med hänsyn till böjpåkänning 

Beräknad böjpåkänning (σF) 

σ� � �� · �{ · �x · Dkbc · C�z · C�{n · �?  

σ� ~ σ��  

Formfaktor för böjning (Y F) 

�� � 6 · "��? · cos α����?��?�� · cos α�  

cos β� � cos β · cos α�cos α�  

Formfaktor YF beräknas med formel ovan eller hämtas från diagram 8.5 i SS 1871. 

Snedvinkelfaktor (Yβ) 

Med Yβ tas hänsyn till förhållandet att böjpåkänningen blir gynnsammare genom att 

kontaktlinjerna löper snett över flankerna. Beräknas med formel nedan eller hämtas från 

diagram 8.7 i SS 1871. 

�{ � 1 	 β120 

Gäller då 0°≤ β ≤ 30° 

Ingreppstalsfaktor (Yε) 

Med Yε tas hänsyn till ingreppstalets inverkan på lastfördelningen. 

�x � 1ε� 
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Lastfördelningsfaktor (K Fα) 

Med KFα tas hänsyn till ojämn lastfördelning orsakad av delnings- och profilavvikelser. Kan 

normalt sättas lika med 1 om hänsyn tagits till lastfördelningen med dynamiska 

belastningsfaktorn Kv och ingreppstalsfaktorn Yε. 

Lastutbredningsfaktor (K Fβ) 

Med KFβ tas hänsyn till ojämnheter i lastens fördelning utefter kuggbredden. Dessa kan bero 

på snedvinkelavvikelser, parallellitetsavvikelser, skevning eller elastiska deformationer i 

kugghjul, axlar, lager och växelhus. KFβ sätts vanligen lika med KHβ. 

5 Tillåten böjpåkänning 

Böjpåkänning (σFP) 

σ�� � σ�`T= · �� · C�� · C����  

Riktvärden på σFlim för olika material kan hämtas ur SMS 2995.  

Kälfaktor (Y S) 

Med YS tas hänsyn bottenflankens radie. Kälfaktorn YS kan sättas lika med 1 då 

bottenflankens radie är  ≥ 0.25 mn.   

Säkerhetsfaktor (SF) 

Säkerhetsfaktorn är ett uttryck för den säkerhet respektive risktagande som konstruktören 

avser. Om samma säkerhet önskas för flankpåkänning och böjning skall SF vara lika med 

(SH)2 

Dimensionsfaktor för böjning (KFX) 

Med KFX tas hänsyn till modulens inverkan på den tillåtna böjpåkänningen. Den kan normalt 

sättas lika med 1.  

Livslängdsfaktor för böjning (K FN) 

Om den erfoderliga livslängden är ≥ 107  belastningar sätts KFN = 1. Vid mindre antal 

belastningar kan KFN väljas ur diagram 8.9 i SS 1871.   
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6 Geometriska data enligt SS 1864 

Delningsdiameter (d) 

d � m� · zcos β  

Grunddiameter (db) 

d� � d · cos α� 
Ingreppsvinkel i transversalsnitt (αt) 

α� � arctan �tan α�cos β � 

Transversalmodul (mt) 

m� � m�cos β 

Normaldelning (pn) 

�? � π · m� 

Transversaldelning (pt) 

�S � p�cos β 

Kugghöjd (h) 

h � 2.25 · m� 	 ∆h¢ 

Topphöjd (ha) 

h¢ � m�E1 � xG 	 ∆h¢ 

Vid negativ profilförskjutning är x negativt. 

Fothöjd (hf) 

h¤ � m�E1.25 	 xG 
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Toppdiameter (da) 

d¢ � d � 2 · h¢ 

Bottendiameter (df) 

d¤ � d 	 2 · h¤ 
Grunddelning i transversalsnitt (pbt) 

�kS � π · m� · cos α�cos β  

Ingreppstal (εα) 

Beräknas med formel nedan eller erhålls ur diagram 8.3 i SS 1871. 

¥z � 1p�� ¦§
¨d¢s� 	 d�s�

2 � ¨d¢�� 	 d���
2 	 a� · sin α��©ª 

Evolventfunktion  (involut α) 

inv α � tan β 	 π · α180  

Vinkeln α i grader 

Överlappning (εβ) 

Beräknas med formel nedan eller erhålls ur diagram 8.4 i SS 1871. 

¥{ � b · tan βp�  

Summa ingreppstal (εγ) 

¥¬ � ¥z � ¥{ 

Kan i vissa fall användas för bedömning av växelns ljudnivå 
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Referensaxelavstånd (a) 

a � �?Es � sG2 cos ®  

Axelavstånd för kuggväxel med profilförskjutning (aw) 

a� � � · cos ¯Scos ¯°S  

 

Ingreppsvinkel vid rullningscirkeln i transversalsnitt  (αwt) 

inv α�� � inv α� � CsE²s � ²�G 

Gäller då α= 20°, inv αt erhålls ur tabell 6.1 i SS 1864, efter inv αwt beräknats erhålls vinkeln 

αwt ur samma tabell och axelavstånd aw kan beräknas. 
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7 Kuggdata för 4e kuggparet (1an HX och 1an MX) 

Kuggparet används till första, andra, sjunde och åttonde av tolv växelsteg och består av ett 

kugghjul med 46 kuggar som är monterat på nållager på huvudaxeln. Motgående kuggbana 

med 19 kuggar är integrerade i mellanaxeln.  

Tabell 22 Kuggdata för 1an HX och 1an MX 
 

 

 

 

 

 

 

Precision 

Samtliga kugghjul som används till AT2812 är slipade och håller en finare toleransklass än 

de som är skavda och därefter härdade. Det stora kugghjulet till AT2412 är slipat och det 

mindre är skavt och därefter härdat. . Om kugghjulens precision jämförs med de klasser som 

anges i SS 1875 så ligger de skavda i närheten av klass 7 och de slipade i närheten av klass 6. 

  

Kugghjul 1an HX  1an MX  
Antal kuggar, z 46 19 
Modul, mn 4,6 4,6 
Pressvinkel, αn 20° 20° 
Snedvinkel, β 17° 17° 
Toppdiameter, da 234,40 105,8 
Bottendiameter, df 211,2 82,8 
Delningsdiameter, d 221,27 91,39 
Grunddiameter, db 206,80 85,416 
Förskjutningsfaktor, x 0,258 0,6 
Kuggbredd, b 63 63 
Axelavstånd, aw 160,00 
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8 Bestämning av beräkningslast för 4e kuggparet 

Beräkningslast (Fber) 

Fkbc � 2 · Lsds · Ct · Ch 

Det största moment som verkar på lilla kugghjulet uppstår då kraften först passerar genom 

den så kallade splitväxeln som har utväxlingen 1,419. Beräkningslasten för både AT2412 och 

AT2812 beräknas för att användas i följande beräkningar av yttryck och böjspänning. 

Verkningsgraden i de olika drevparen approximeras till 1. Index A används vid beräkning 

med det högre ingående momentet 2800 Nm och index B används vid beräkning med det 

lägre ingående momentet 2400 Nm 

 

Moment som verkar på lilla kugghjulet med 2800 Nm på ingående axeln: 

Ts´ � 2800 · 1.419 � 3973 Nm 

Moment som verkar på lilla kugghjulet med 2400 Nm på ingående axeln: 

Tsµ � 2400 · 1.419 � 3406 Nm 

 

Lastfaktor KI = 1 för likformig gång väljs ur tabell 1 i SS 1871. 

Dynamisk belastningsfaktor Kv hämtas ur diagram 8.1 i SS 1871 men först måste 

periferihastigheten beräknas. 

� � ���60 000  �  � · 91.39 · 200060 000 · 1.419 � 6.73 m/s 

Kurva 1 eller kurva 2 gäller för precisionskugghjul. Vid den relativt låga periferihastigheten 

som gäller i detta fall kan Kv variera från 1 upptill 1,2 beroende graden av dynamisk 

belastning.  Då uppgifter saknas om hur kugghjulens precision påverkar värdet på Kv, väljer 

vi att endast ta hänsyn till precisionen vid val av lastutbredningssfaktor vid beräkning av 

yttryck och böjspänning, se nedan.  

Kv = 1 för precisionskugghjul väljs ur diagram 8.1 i SS 1871. 
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Beräkningslast FberA, då 2800 Nm verkar på ingående axeln: 

¶·¸¹º � 2 · 397391.39 · 10»¼ · 1 · 1 � ½¾. ¿À ÁÂ 

Beräkningslast FberB, då 2400 Nm verkar på ingående axeln: 

¶·¸¹Ã � 2 · 340691.39 · 10»¼ · 1 · 1 � ÄÅ. ÀÅ ÁÂ 

 

9 Beräkning av bärförmåga med hänsyn till flankpåkänning 

Beräknat yttryck enligt Hertz (σH) 

σv � Rv · Rw · RxyDkbc · Cvz · Cv{Eu � 1Gn · �s · }  

σv ~ σv� 

Först beräkning av faktorerna. 

Formfaktor för yttryck i rullningspunkten (Z H) 

Rv � y cos β� · cos α��cos � α� · sin α��  
cos β� � cos β · cos α�cos α� � cos 17° · cos 20°cos 20.84° � 0.9615 

tan α� � tan α�cos β � tan 20°cos 17° Ç α� � 20.84° 
inv α�� � inv α� � CsE²s � ²�G � 0.01694 � 0.011199E0.6 � 0.258G � 0.026548 

α�� � 24° 3È 20ÈÈ  � 24.0556° 
ÉÊ �  y 0.9615 · cos 24.0556°cos � 20.84° · sin 24.0556°  �  Ë. ÀÄ 
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Materialfaktor (Z M) 

Stål;  

ÉÌ � 0.35 · 206 000 � Í¾½ �N/mm� 

 

Ingreppsfaktor (Z ε) 

Rx � y�4 	 ε�3 p1 	 ε�q � ε�ε�� · cos β� 

¥z � 1p�� ¦§
¨d¢s� 	 d�s�

2 � ¨d¢�� 	 d���
2 	 a� · sin α��©ª 

�kS � π · m� · cos α�cos β �  π · 4.6 · cos 20.84°cos 17°  � 14.123  
¥z � 114.123 ¦§

¨105.8� 	 85.416�
2 � ¨234.4� 	 206.797�

2 	 160 · sin 24.055°©ª Ç  ¥z
� 1.499 

�? � π · m� � π · 4.6 � 14.451 

�S � p�cos β � 14.451cos 17° � 15.112 

¥{ � b · tan βp� �  63 · tan 17°15.112 �  1.27 

 

Om εβ är större än 1 insätts εβ = 1 vilket ger: 

ÉÎ � ycos β�ε� �  y0.96151.499 � Ï. ½Ï 
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Lastfördelningsfaktorn, KHα ,sätts lika med 1 

ÐÊÑ � 1 

Lastutbredningsfaktorn, KHβ, väljs från tabell 3 i SS 1871.  För att kunna använda tabellen 

måste uppgift om anliggningslängd tas fram, dels vid 1/3 last och dels vid full last. Då flera 

faktorer som påverkar anliggningslängd för de olika kugghjulen är okända, har endast en 

bedömning skett och rimliga värden antagits. Den högre precisionen på de slipade kugghjulen 

medför större anliggningslängd vilket leder ett lägre värde på KHβ. 

ÐÊÒ � 1.1 väljs för kugghjul till AT2812 (båda slipade). 

ÐÊÒ � 1.3 väljs för kugghjul till AT2412 (ett slipat och ett skavt). 

Då faktorer ska väljas där hänsyn tas till kugghjulens precision, bl.a. KHα och KHβ så ger inte 

standarden någon tydlig anvisning. Det finns ingen direkt koppling mellan de 12 

toleransklasserna som tas upp i SS1860 och faktorerna för lastfördelning och lastutbredning. 

Det medför att beräkningsanvisningarna inte kan användas för att med någon större säkerhet 

visa skillnaden i bärighet mellan de slipade och skavda kugghjulen.   

 

Beräknat yttryck enligt Hertz (på lilla kugghjulet)  

Med 2800Nm på ingående axeln och FberA = 86950 N enligt beräkning ovan. 

ÓÊ � 1.57 · 268 · 0.80�86950 · 1 · 1.1 �4619 � 1�63 · 91.39 · 4619 � Ë¾ÔÏ Â/ÕÕÍ 

 

Med 2400Nm på ingående axeln och FberB = 74540 N enligt beräkning ovan. 

ÓÊ � 1.57 · 268 · 0.80�74540 · 1 · 1.3 �4619 � 1�63 · 91.39 · 4619 � Ë¾ÅÍ Â/ÕÕÍ 
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Tillåten flankpåkänning 

Yttryck ( σHP) 

σv� � σv`T= · C� · R� · Rh · Cv� · Cv� · Cv��v  

σHlim väljs ur diagram 7 i SMS 2995 för sätthärdningsstål till 1550 N/mm2. Eftersom 

erfarenhetsvärden saknas för bestämning av KL, ZR, Zv , KHX och KHK sätts de lika med 1.  

Livslängdsfaktor för yttryck (K HN) 

Om den erforderliga livslängden är ≥ 109 belastningar sätts KHN = 1. Vid mindre antal 

belastningar kan KHN erhållas ur diagram 8.8 i SS 1871. En noggrann analys av olika 

körcykler krävs för att kunna skatta ett korrekt värde på KHN. I en sådan analys måste även 

hänsyn tas till vilken effekt som används under olika tidsperioder. En delskadeanalys måste 

alltså utföras för att på ett korrekt sätt beräkna kugghjulens livslängd med avseende på 

yttryck. Att göra fullständiga hållfasthetsberäkningar ingår inte i uppgiften för detta arbete. 

Istället har vissa förenklade antaganden gjorts för att skapa en uppfattning om sambanden 

mellan de faktorer som ingår i formlerna.  

Uppskattning av antal belastningar: 

Växellådans livslängd är beräknad till 100 000 mil. Snitthastigheten skattas till 50 km/h vilket 

då ger en drifttid på 20 000 timmar. Om ingående axeln roterar med 1400 rpm i 20 000 

timmar kommer ingående axeln att rotera 1.68 · 10Ö varv. De olika drevparen kommer att 

utnyttjas under en viss andel av de 20 000 timmarna. Tiden som fjärde drevparet (växelsteg 

1,2,7 och 8) används vid full last skattas till 1000 timmar vilket motsvarar 1000 · 60 ·1400/1.419 × 6 · 10Ø  varv för det mindre kugghjulet. Det ger en livslängdsfaktor KHN = 1.2 

enligt diagram 8.8 i SS 1871. Det stora kugghjulet roterar 1000 · 60 · 1400/1.419 ·19/46 × 2.4 · 10Ø varv vilket ger en livslängdsfaktor KHN = 1.25 enligt diagram 8.8. 

ÓÊÙË � 1550 · 1.2�v                                    Tillåtet yttryck för lilla hjulet 
 

ÓÊÙÍ � 1550 · 1.25�v                                   Tillåtet yttryck för stora hjulet 
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Säkerhetsfaktorn SH beräknas med 2800Nm på ingående axeln: 

1630 � σv ~ σv�  

ÛÊË � 1550 · 1.21630 � 1.14                                   Säkerhetsfaktor för lilla hjulet 
ÛÊÍ � 1550 · 1.251630 � 1.19                                 Säkerhetsfaktor för stora hjulet 
 

Säkerhetsfaktorn SH beräknas med 2400Nm på ingående axeln: 

1642 � σv ~ σv�  

ÛÊË � 1550 · 1.21642 � 1.13                                     Säkerhetsfaktor för lilla hjulet 
ÛÊÍ � 1550 · 1.251642 � 1.18                                  Säkerhetsfaktor för stora hjulet 
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10 Bärförmåga med hänsyn till böjpåkänning 

Beräknad böjpåkänning (σF) 

σ� � �� · �{ · �x · Dkbc · C�z · C�{n · �?  

σ� ~ σ��  

Formfaktor för böjning (Y F) 

��s � 6 · "��? · cos α����?��?�� · cos α� � 6 · xx4.6 · cos α����?�4.6�� · cos 20° 
cos β� � cos β · cos α�cos α� � cos 17° · cos 20°cos 20.84° � 0.9615 

zÜs � zcos β · cos� β� � 19cos 17° · 0.9615� � 21.49            Lilla hjulet 
��s � 2.08                             hämtas från diagram 8.5  med x � 0.6 för lilla hjulet  
zÜ� � zcos β · cos� β� � 46cos 17° · 0.9615� � 52.03            Stora hjulet 
��� � 2.17                          hämtas från diagram 8.5  med x � 0.258 för stora hjulet 
 

Formfaktor YF beräknas med formel ovan eller hämtas från diagram 8.5 i SS 1871. 

Snedvinkelfaktor (Yβ) 

Med Yβ tas hänsyn till förhållandet att böjpåkänningen blir gynnsammare genom att 

kontaktlinjerna löper snett över flankerna. Beräknas med formel nedan eller hämtas från 

diagram 8.7 i SS 1871. 

�{ � 1 	 β120 � 1 	 17120 � 0.85833 

Gäller då 0°≤ β ≤ 30° 
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Ingreppstalsfaktor (Yε) 

Med Yε tas hänsyn till ingreppstalets inverkan på lastfördelningen. 

�x � 1ε� � 11.499 � 0.667 

Lastfördelningsfaktorn, K Fα ,sätts lika med 1 

ÐÞÑ � 1 

 

Lastutbredningsfaktorn, K Fβ sätts lika med KHβ  

ÐÞÒ � 1.1 väljs för kugghjul till AT2812 (båda slipade). 

ÐÞÒ � 1.3 väljs för kugghjul till AT2412 (ett slipat och ett skavt). 

 

Beräknad böjpåkänning 

Med 2800 Nm på ingående axeln och  FberA = 86950 N enligt beräkning ovan. 

ÓÞË � 2.08 · 0.86 · 0.67 · 86950 · 1 · 1.163 · 4.6 � Ô¿¾ Â/ÕÕÍ          Lilla hjulet 
ÓÞÍ � 2.17 · 0.86 · 0.67 · 86950 · 1 · 1.163 · 4.6 � ÅËÔ Â/ÕÕÍ          Stora hjulet 
 

Med 2400Nm på ingående axeln och FberB = 74540 N enligt beräkning ovan. 

ÓÞË � 2.08 · 0.86 · 0.67 · 74540 · 1 · 1.363 · 4.6 � ÅÏË Â/ÕÕÍ            Lilla hjulet 
ÓÞÍ � 2.17 · 0.86 · 0.67 · 74540 · 1 · 1.363 · 4.6 � ÅË½ Â/ÕÕÍ            Stora hjulet 
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Tillåten böjpåkänning (σFP) 

σ�� � σ�`T= · �� · C�� · C����  

Riktvärden på σFlim för olika material kan hämtas ur SMS 2995.  

σHlim väljs ur diagram 7 i SMS 2995 för sätthärdningsstål till 500 N/mm2.  

 KFX och YS sätts lika med 1. Livslängdsfaktor för böjning (KFN) 

C�� � 1 

�� � 1 

Livslängdsfaktor för böjning, KFN sätts till lika med 1 då antalet belastningar skattas till ≥ 

107.  

 C�� � 1 

σ�� � 500 · 1 · 1 · 1��  

σ� ~ σ�� 

Säkerhetsfaktorn SF  beräknas med 2800 Nm på ingående axeln: 

ÛÞË � 500396 � 1.26                                                Säkerhetsfaktor för lilla hjulet 
ÛÞÍ � 500413 � 1.21                                                Säkerhetsfaktor för stora hjulet 
Säkerhetsfaktorn SF  beräknas med 2400 Nm på ingående axeln: 

ÛÞË � 500401 � 1.25                                                Säkerhetsfaktor för lilla hjulet 
ÛÞÍ � 500418 � 1.20                                                Säkerhetsfaktor för stora hjulet 
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11 Analys av kuggbreddens inverkan på ingreppsfaktor  (Zε) 

En förändring av kuggbredden påverkar ÉÎ om den minskas så mycket att överlappningen εβ 

blir mindre än 1. Det inträffar i detta fall om bredden minskas från 63 mm till mindre än 49.4 

mm vilket motsvarar en förändring av bredden med en faktor 0.78. Vilket framgår av följande 

beräkningar. 

¥{ � b · tan βp� Ç  b � ¥{ · p�tan β   xßàsáââã  b ä 1 · 15.112tan 17° � 49.4 

faktor � b�åbæç¤ � 49.463 � 0.78 

Beräkning av ingreppsfaktor för några olika fall av minskad kuggbredd. 

En förändring av kuggbredden med faktor 0.65 innebär att ÉÎ ökar. εβ blir då 0.82 och Rx 

ökar från 0.80 till 0.818. Vilket framgår av följande beräkningar.  

¥{ � b · tan βp� � 0.65 · 63 · tan 17°15.112 �  0.82 

Rx � y�4 	 1.4993 E1 	 0.82G � 0.821.499� · 0.9615 � 0.818 

En förändring av kuggbredden med faktor 0.55 innebär att ÉÎ ökar. εβ blir då 0,635 och Rx 

ökar från 0.80 till 0.837. Vilket framgår av följande beräkningar. 

¥{ � b · tan βp� � 0.55 · 63 · tan 17°15.112 �  0.635 

Rx � y�4 	 1.4993 E1 	 0.635G � 0.6351.499� · 0.9615 � 0.837 

Detta innebär att bredden inte kan minskas med samma faktor som kraften om spänningen 

ska vara oförändrad. Ingreppsfaktor har beräknats för flera fall av minskad kuggbredd 

kombinerat med minskad belastning. Böjspänning samt yttryck har också beräknats för de 

olika fallen. Med hjälp av passningsräkning har faktorer tagits fram som ger oförändrat 

yttryck. Resultatet finns i tabell 23 och visas även i diagram 16. Av diagrammet framgår att 

kurvan för yttryck byter lutning då kuggbredden är mindre än 80 % av referensbredden. Över 
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den gränsen kan kuggbredden minskas med samma faktor som det dimensionerande 

momentet utan att varken yttryck eller böjspänning påverkas (kurvans lutning är lika med 1). 

Under den gränsen måste särskild hänsyn tas till att ingreppsfaktorn påverkar resultatet av 

yttrycket. Lutningen på kurvan för konstant yttryck är lika med 1,16 i intervallet under 80 %. 

Det innebär, i det intervallet, att kuggbredden endast kan minskas med 90 % av hur mycket 

det dimensionerande momentet minskas. 

Tabell 23 Resultat av beräknad böjspänning, yttryck och ingreppsfaktor 

Moment in

 Moment 

på MX

Ingrepps

faktor Yttryck Böjspänning

Tin  (Nm) T1A  (Nm) Fber (kN) % b (mm) % εα εβ Zε σH  (N/mm²) σB (N/mm²)

2640 3747 102.5 110 69.3 110 1.499 1.402 0.8 1688 424

2400 3406 93.2 100 63 100 1.499 1.274 0.8 1688 424

2160 3065 83.9 90 56.7 90 1.499 1.147 0.8 1688 424

1920 2725 74.6 80 50.4 80 1.499 1.019 0.8 1688 424

1680 2384 65.2 70 44.1 70 1.499 0.892 0.812 1713 424

1440 2044 55.9 60 37.8 60 1.499 0.765 0.824 1739 424

1200 1703 46.6 50 31.5 50 1.499 0.637 0.836 1764 424

2400 3406 93.2 100 63 100 1.499 1.274 0.8 1688 424

2160 3065 83.9 90 56.7 90 1.499 1.147 0.8 1688 424

1920 2725 74.6 80 50.4 80 1.499 1.019 0.8 1688 424

1680 2384 65.2 70 45.1 71.6 1.499 0.912 0.809 1688 414

1440 2044 55.9 60 39.7 63 1.499 0.803 0.82 1688 404

1200 1703 46.6 50 34.1 54.1 1.499 0.69 0.831 1688 392

Konstant 

böjspänning

Konstant 

yttryck

IngreppstalKuggbreddKraft

 

 
Diagram 16 Samband mellan kuggbredd, moment och konstant böjspänning samt yttryck 
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12 Analys av sambandet mellan kugghjulens livslängd med avseende på 

yttryck och kuggbredd. 

Sambandet är viktigt att klarlägga för att ge riktvärden för beräkning av kuggbredd då olika 

tillverkningsprocesser används. Riktvärden för hur olika tillverkningsprocesser påverkar 

beräkningen av kugghjulens bärighet och livslängd har tagits fram, bilaga 6 ”Processernas 

påverkan på hållfastheten”, som inte kan visas pga. VPT’s restriktioner. När del gäller 

fosfatering är riktvärdet kopplat till hur mycket livslängden med avseende på yttrycket 

förändras (ökar) då fosfatering används. Det riktvärdet behöver konverteras till att gälla 

kuggbredd. En förändring av kuggbredden påverkar direkt yttrycket som kuggflanken 

kommer att utsättas för.  Det beräknade yttrycket ska vara mindre än eller lika med tillåtet 

yttryck. Vid beräkning av tillåtet yttryck används en livslängdsfaktor KHN. Med syfte att 

klarlägga sambandet mellan kuggbredd och livslängd med avseende på ytutmattning, har KHN 

för olika livslängder tagits fram ur diagram 8.8 i SS 1871. Kuggbredd har därefter beräknats 

för respektive livslängd med bibehållen säkerhetsfaktor, resultatet visas i tabell 24. 

Beräkningarna utgår från en nominell livslängd på 5 · 10Ø cykler och nominell kuggbredd på 

63 mm. Dessa värden motsvarar 100 % i diagram 17. Det kan utläsas ur diagrammet att en 

fördubbling av livslängden måste kompenseras med en ökning av kuggbredden med mellan 

6.4 och 9.3%. Vid en tredubbling av livslängden måste kuggbredden kompenseras med en 

ökning av mellan 11.6 och 14.5%. 

Tabell 24 Resultat av tillåtet yttryck/livslängd och beräknat yttryck/kuggbredd 

Livslängdsfaktor Tillåtet yttryck Beräknat yttryck
Beräknad 

säkerhetsfaktor

Antal cykler Andel (%) KHN σHP (N/mm²)  b (mm) Andel (%) σH (N/mm²) SH

10000000 20 1.315 1784 53.3 84.6 1785 1.14

20000000 40 1.275 1730 56.7 90.0 1730 1.14

30000000 60 1.245 1689 59.5 94.4 1689 1.14

40000000 80 1.225 1662 61.4 97.5 1663 1.14

50000000 100 1.210 1642 63 100.0 1642 1.14

60000000 120 1.197 1624 64.3 102.1 1625 1.14

70000000 140 1.185 1608 65.6 104.1 1609 1.14

80000000 160 1.175 1594 66.8 106.0 1594 1.14

90000000 180 1.164 1579 67.9 107.8 1581 1.14

100000000 200 1.158 1571 68.8 109.2 1571 1.14

110000000 220 1.152 1563 69.6 110.5 1562 1.14

120000000 240 1.145 1553 70.3 111.6 1554 1.14

KuggbreddLivslängd
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Diagram 17 Samband mellan livslängd med avseende på yttryck och kuggbredd 
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Förklaring till diagrammen 18-24. 

 

 

Vikt/Kuggbredd: Vikt inom givet kuggbreddsinterval för kugghjul med nav 

dimensionerat för 1600Nm. 

Referens: Referensvikt och kuggbredd för kugghjul dimensionerat för 

2400Nm. 

Noterbart är att kurvorna för tre kugghjul på mellanaxeln skiljer sig mot de övriga beroende 

på att dimensionerna på kugghjulens nav kan reduceras. De tre kugghjulen monteras med 

presspassning på axeln för att kunna överföra moment. Trycket mellan nav och axel kan 

minskas i samma storleksordning som det dimensionerande momentet minskas, se 

beräkningar i kapitel 6.4. Detta medför att de tre kurvorna flyttas nedåt i diagrammen på 

grund av minskade dimensioner på navet, diagram 19, 21 och 23. 

 
Diagram 18 Vikt som funktion av kuggbredd, 1an HX 
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Diagram 19 Vikt som funktion av kuggbredd, 2an MX 
 

 
Diagram 20 Vikt som funktion av kuggbredd, 2an HX 
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Diagram 21 Vikt som funktion av kuggbredd, HP MX 
 

 
Diagram 22 Vikt som funktion av kuggbredd, HP HX 
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Diagram 23 Vikt som funktion av kuggbredd, Split MX 
 

 
Diagram 24 Vikt som funktion av kuggbredd, Split IX 
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Vid beräkning av nya kalkyltider för smalare kugghjul har ett lämpligt 

referenshjul använts. Referenskalkyltider har hämtats från Volvos MPS-system 

och referensmaskinbearbetningstiderna har beräknats med utgångspunkt från 

klockade cykeltider. I några fall har dessa tider hämtas från Volvos MPS-system 

men även egna mätningar har utförts . I andra fall har tiderna beräknats utifrån 

maskintillverkarens datablad men även från maskingruppens Excel 

beräkningsprogram. Kalkyltiden består av en summa av olika faktorer. Faktorn 

M, den effektiva bearbetningstiden, är den faktorn som har väsentlig betydelse 

vid minskning av kuggbredden. Värden i tabellerna nedan används till 

diagrammen i bilaga 10 ”Kalkyltid som en funktion av kuggbredd” 

Begrepp och definitioner: 

K=(1+F)*(M+L+H+V) 

K=Kalkyltid 

F=Fördelningstid, riktvärde 0-10% 

 

M=Effektiv bearbetningstid 

 

 

L=Laddning och urladdning 

H=Handtid 

V=Verktygsbytestid 

 

 

C=M+L 

C=Cykeltid 

FKU 

SLKU 

STARK 

 

SVAG 

VPT’s formel för beräkning av kalkyltid. 

Berörs vid ändring av kuggbredd. 

Berörs ej vid ändring av kuggbredd, är 

försumbar. 

Berörs vid ändring av kuggbredd, kortare 

bearbetningssträcka t.ex. vid kuggfräsning 

och kuggslipning. 

Berörs ej vid ändring av kuggbredd. 

Berörs ej vid ändring av kuggbredd. 

Berörs marginellt vid ändring av 

kuggbredd, marginell påverkan med färre 

byten/omslipningar. 

VPT’s formel för beräkning av cykeltid. 

Berörs vid ändring av kuggbredd. 

Bearbetningsoperation kuggfräsning. 

Bearbetningsoperation kuggslipning. 

VPT’s interna benämning för kuggslipade 

kugghjul. 

VPT’s interna benämning för skavda 

kugghjul. 
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Framtagning av olika förhållanden och formler som använts vid beräkning av ny 

kalkyltid beroende på vilka slags tider (VPT klockade, egna klockade, datablad 

mm) som funnits tillgängliga. 

Beräkning av hur stor del M utgör av (M + L + H + V) i formeln K=(1+F)*(M+L+H+V): 
M/(M + L + H + V) = X 
X = andelen M utgör av (M + L + H + V) 

Detta ger  

KNy = KRef. * (1+Y*X) då 

Y = faktor, som beskriver förhållande mellan den nya bearbetningstid som erhålls vid en 
förändring av kuggbredden och den bearbetningstid som gäller för referens kugghjulet. 
Reduceras M eller C med faktorn Y så reduceras K med faktorn (1+Y * X); 
Y= 1 – MNy / MRef. alternativt Y= 1 – CNy / CRef 

Noterbart  är att Y-faktorn räknas som negativ när kuggbredden reduceras och positiv när 
kuggbredden ökas. 

• Om det är en kuggfräsoperation så beräknas Y mha. ett Excel datablad från 
kuggteknikgruppen. 
KNy = KRef. * (1+Y * X) = KRef. + Y * MRef. * (1+F) 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 

 

• Om det är en kuggslipoperation så beräknas Y( = YSlip ) med utgångspunkt från det 
datablad som maskinleverantören tagit fram för respektive artikel. 
KNy = KRef. – S + S*(1+YSlip) = KRef  + S*YSlip (Villkor: Taktid = Kalkyltid) 
S = Sliptid, enligt datablad för kuggslipmaskinen Reishauer som finns i grupp KU42 
 
KNy = KRef. + Y * CRef. * (1+F)  (Villkor: Taktid = Cykeltid) 
CRef = Taktzeit (Tyska för takttid), enligt datablad för kuggslipmaskinen Reishauer 
som finns i grupp KU42 
 
Y = 1 – CNy / CRef.  
CNy = SNy + CRef.. - SRef.   

SNy = SRef. * (1+YSlip) 
CNy = SRef. * YSlip + CRef.. 

 

• Eftersom F anses vara försumbar när F = 0-10 % kan K skrivas som K = M+L+H+V 
och då förändras K proportionellt vid en förändring av M. 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)  (Villkor: F = 0) 
KNy = KRef. – (SRef. - SNy)  (Villkor: F = 0) 

  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 3 av 23 

 

 

Innehåll 
Beräkning av kalkyltider för kuggfräsning och kuggslipning:  sida   3-15 
Beräkning av kalkyltider för kulpening:    sida 16-23 
 

Beräkning av kalkyltider för kuggfräsning och kuggslipning: 

 
1:an HX, Stark, FKU 
Ny kalkyltid5 för FKU på artikel 20906486, 1:an HX, i grupp: KU07,  
KRef.=96 [s], uppskattat med Excel datablad som grund. Enligt operation 55 och 56 (FKU) på 
operationsupplägget 4 är kalkyltiden 114 sekunder*. 
MRef.=84 [s], enligt Excel datablad  
F=0 [%] 
MNy = 70 [s], enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 % 
 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 96 – (84 – 70) = 82 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,83 = 0,17 = 17 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,85 = 0,15 = 15 % 
 
5Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 1:an HX, leder till en 
reducering på 17 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 15 % av 
kalkyltiden. 
 
* Med en minskad kuggbredd kommer svarvarnas cykeltider minska.  I dag är svarvarna 
styrande i KU07. Förbättringsarbete pågår för att reducera bearbetningstiden hos 
svarvarna. I samband med minskning av kuggbredden kan en produktionsanpassad 
utformning av området vid kopplingskuggen medföra reducering av svarvarnas cykeltider 
och cykeltiden för hyvling. Svarvning och kuggfräsning utförs i dag utan skärvätska. Däremot 
används skärvätska vid hyvling pga. utformningen hos artikeln. En produktionsanpassad 
utformning av kugghjulet kan underlätta införande av torrbearbetning vid hyvling och då kan 
även tvätten elimineras. Det är tveksamt om man kan få ner svarvarnas cykeltider till samma 
nivå som kuggfräsarnas modifierade cykeltider. En lösning på problemet är att köpa 
försvarvade ämnen från leverantören (Virsbo). En annan lösning kan vara att bryta ut 
svarvarna ur gruppen. 
 
Tabell 25 Artikel 20906486, 1:an HX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 63 100 Referens: 96 100 
56,7 90 92 95 
50,4 80 86 90 
44,1 70 82 85 
37,8 60 77 81 

 
  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 4 av 23 

 

 

1:an HX, Stark, SLKU 
Ny kalkyltidA för SLKU på artikel 20906486, 1:an HX, i grupp: KU42 
KRef. = 119 [s], enligt operation 118 (SLKU) på operationsupplägg 4 
F = 0 [%] 
SRef.  = 82 [s], enligt datablad 
YSlip = - 30 [%], kuggbredd direkt proportionell mot effektiv sliptid 
CRef. =  115 [s], enligt datablad 
 
KNy = KRef. – (SRef. - SNy)    (Villkor: F = 0) 
SNy = SRef. * (1+YSlip) = 82 * (1+(- 0,3)) = 57,4 
KNy = KRef. – (SRef. - SNy) = 119 – (82 – 57,4) = 94,4  (Villkor: F = 0) 
 
Alternativ räkning: 
CNy = SRef. * YSlip + CRef.. = 82 * ( – 0,3) + 115 =90,4 [s] 
Y = 1 – CNy / CRef. = 1 – 90,4 /115 = 0,21 
KNy = KRef. + Y * CRef. * (1+F)=119 + ( – 0,21) * 115= 94,4 [s], (Villkor: Taktid = Cykeltid) 
 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 94,4/119 = 0,207 = 20,7 % 
 
ADet här  visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 1:an HX, leder till en 
reducering på 30 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 20,7 % av 
kalkyltiden.   
 
Tabell 26 Artikel 20906486, 1:an HX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, SLKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 63 100 Referens: 119 100 
56,7 90 111 93 
50,4 80 103 86 
44,1 70 94 79 
37,8 60 86 72 

 
  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 5 av 23 

 

 

2:an HX, Svag, FKU 
Ny kalkyltid4 för FKU på artikel 20540062, 2:an HX, i grupp: KU03 
KRef. = 114 [s], enligt operation 70, 71 (FKU) på operationsupplägg 1 
MRef. = 93 [s], enligt TA17’s cykeltid – laddtid/2, (106 – 25/2) 
F=0 [%] 
MNy = 76 [s], enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 % 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 114 – (93 – 76) = 97 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,82 = 0,18 = 18 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,85 = 0,15 = 15 % 
 
4Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 2:an HX, leder till en 
reducering på 18 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 15 % av 
kalkyltiden. 
 
Tabell 27 Artikel 20540062, 2:an HX, Svag 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 48,6 100 Referens: 114 100 
44 90 109 95 
39 80 103 90 
34 70 97 85 
29 60 91 80 

 
2:an HX, Stark, FKU 
Ny kalkyltid4 för FKU på artikel 20532212, 2:an HX, i grupp: KU03 
KRef. = 114 [s], enligt operation 70, 75 (FKU) på operationsupplägg 7 
MRef. = 93 [s], enligt TA17’s cykeltid – laddtid/2, (106 – 25/2) 
F=0 [%] 
MNy = 76 [s], enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 % 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 114 – (93 – 76) = 97 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,82 = 0,18 = 18 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,85 = 0,15 = 15 % 
 
4Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 2:an HX, leder till en 
reducering på 18 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 15 % av 
kalkyltiden. 
 
Tabell 28 Artikel 20532212, 2:an HX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 48,6 100 Referens: 114 100 
44 90 109 95 
39 80 103 90 
34 70 97 85 
29 60 91 80 

  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 6 av 23 

 

 

2:an HX , Stark, SLKU 
Ny kalkyltid1 för SLKU på artikel 20532212, 2:an HX, i grupp: KU42 
KRef.=86 [s], enligt operation 118 (SLKU) på operationsupplägg 7 
S =57 [s], enligt databladet 
YSlip = - 30 [%], kuggbredd direkt proportionell mot sliptid 
KNy = KRef  + S*YSlip   (Kalkyltid = Taktid enligt databladet) 
KNy = 86 + (57 * (-0,3)) = 68,9  [s]   (Villkor: Taktid = Kalkyltid) 
 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,8 = 0,2 = 20 % 
 
1Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 2:an HX, leder till en  
reducering på 30 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 20 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 29 Artikel 20532212, 2:an HX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, SLKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 48,6 100 Referens: 86 100 
44 90 80 93 
39 80 75 87 
34 70 69 80 
29 60 63 73 

 
  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 7 av 23 

 

 

2:an MX, Svag, FKU 
Ny kalkyltid3 för FKU på artikel 20544783, 2:an MX, i grupp: KU06 
KRef.=108 [s], enligt operation 55 (FKU) på operationsupplägget 1 
MRef.=80 [s], enligt Excel datablad 
F=0 [%] 
MNy = 65 [s], enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 % 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 108 – (80 – 65) = 93 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,81 = 0,19 = 19 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,86 = 0,14 = 14 % 
 
3Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 2:an MX, leder till en 
reducering på 19 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 14 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 30 Artikel 20544783, 2:an MX, Svag 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 48,5 100 Referens: 108 100 
43,6 90 103 96 
38,8 80 98 91 
34 70 93 86 

29,1 60 88 82 
 
2:an MX, Stark, FKU 
Ny kalkyltid3 för FKU på artikel 20544781, 2:an MX, i grupp: KU06 
KRef.= 95 [s], enligt operation 55, 56 (FKU) på operationsupplägget 7 
MRef.= 72 [s], enligt Excel datablad  
F=0 [%] 
MNy = 60 [s], enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 % 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 95 – (72 – 60) = 83 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,83 = 0,17 = 17 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,87 = 0,13 = 13 % 
 
3Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 2:an MX, leder till en 
reducering på 17 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 13 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 31 Artikel 20544781, 2:an MX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 48,5 100 Referens: 95 100 
43,6 90 91 96 
38,8 80 87 91 
34 70 82 87 

29,1 60 78 82 
  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 8 av 23 

 

 

2:an MX, Stark, SLKU 
Ny kalkyltid1 för SLKU på artikel 20544781, 2:an MX, i grupp: KU30 
KRef.= 202 [s], enligt operation 125 (SLKU) på operationsupplägg 7 
Då uppgifter om exakt bearbetningstid inte kan hämtas från datablad så används istället en 
schablon för beräkning av ny kalkyltid. Schablonen baseras på den minskning i % av 
kalkyltiden som en viss breddminskning ger i kuggfräsoperationen för denna artikel enligt 
tabell 33 ovan. 
 
1Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 2:an HX, leder till en 
reducering på 13 % av kalkyltiden.  
 
Tabell 32 Artikel 20544781, 2:an MX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, SLKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 48,5 100 Referens: 202 100 
43,6 90 194 96 
38,8 80 184 91 
34 70 176 87 

29,1 60 165 82 
 

  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 9 av 23 

 

 

HP HX, Svag, FKU 
Ny kalkyltid3 för FKU på artikel 20540059, HP HX, i grupp: KU03 med 2 kuggfräsmaskiner. 
Dagens kalkyltid enligt operation 50,51 (FKU) på operationsföljd 2 är 122 s. 
Uppmätta tider visar att skavningen är idag styrande men enligt Seppo Päivärinne (ansv. 
provskavning) ska det vara möjligt att minska cykeltiden för skavning från 110 s till 76 s. Det 
skulle göra att kuggfräsningen blir styrande. 
KRef.=100 [s], uppskattad kalkyltid. 
MRef.=75 [s], enligt uppmätt cykeltid – laddtid (89 – 14) 
F=0 [%] 
MNy = 63 [s] (125/2), enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 %  
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 100 – (75 – 63) = 88 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,84 = 0,16 = 16 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,88 = 0,12 = 12 % 
 
3Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på HP HX, leder till en 
reducering på 16 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 12 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 33 Artikel 20540059, HP HX, Svag 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 46,2 100 Referens: 100 100 
41,6 90 96 96 
37 80 92 92 

32,3 70 88 88 
27,7 60 83 83 

 
  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 10 av 23 

 

 

HP HX, Stark, FKU 
Ny kalkyltid3 för FKU på artikel 20532210, HP HX, i grupp: KU03 med 2 kuggfräsmaskiner. 
KRef.=79 [s], enligt operation 50, 51 (FKU) på operationsupplägget 2 
MRef.=53 [s], enligt uppmätta tider 
F=0 [%] 
MNy = 44 [s] (89/2), enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 %  
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 79 – (53 – 44) = 70 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,83 = 0,17 = 17 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,89 = 0,11 = 11 % 
 
3Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på HP HX, leder till en 
reducering på 17 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 11 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 34 Artikel 20532210, HP HX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 46,2 100 Referens: 79 100 
41,6 90 77 97 
37 80 74 94 

32,3 70 71 90 
27,7 60 69 87 

 
HP HX, Stark, SLKU 
Ny kalkyltid1 för SLKU på artikel 20532210, HP HX, i grupp: KU42 
KRef.=67 [s], enligt operation 118 (SLKU) på operationsupplägg 2 
S =37 [s], enligt databladet 
YSlip = - 30 [%], kuggbredd direkt proportionell mot sliptid 
KNy = KRef  + S*YSlip   (Kalkyltid = Taktid enligt databladet) 
KNy = 67 + (37 * (-0,3)) = 55,9  [s]   (Villkor: Taktid = Kalkyltid) 
 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,84 = 0,16 = 16 % 
 
1Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på 2:an HX, leder till en  
reducering på 30 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 16 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 35 Artikel 20532210, HP HX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, SLKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 46,2 100 Referens: 67 100 
41,6 90 63 94 
37 80 60 89 

32,3 70 56 84 
27,7 60 52 78 

 
  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 
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HP MX, Svag, FKU 
Ny kalkyltid3 för FKU på artikel 20366990, HP MX, i grupp: KU06 med 2 kuggfräsmaskiner. 
KRef.=114 [s], enligt operation 50,51 (FKU) på operationsupplägget 2 
MRef.=96 [s], enligt TA17’s cykeltid – laddtid (106 – 10) 
F=0 [%] 
MNy = 79 [s] (157/2), enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 %  
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 114 – (96 – 79) = 97 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,82 = 0,18 = 18 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,85 = 0,15 = 15 % 
 
3Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på HP MX, leder till en 
reducering på 18 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 15 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 36 Artikel 20366990, HP MX, Svag 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 44 100 Referens: 114 100 
39,6 90 108 95 
35,2 80 103 90 
30,8 70 97 85 
26,4 60 91 80 

 
HP MX, Stark, FKU 
Ny kalkyltid3 för FKU på artikel 20483434, HP MX, i grupp: KU06 med 2 kuggfräsmaskiner. 
KRef.=82 [s], enligt operation 50,51 (FKU) på operationsupplägget 1 
MRef.=66 [s], enligt TA17’s cykeltid – laddtid (76 – 10) 
F=0 [%] 
MNy = 57 [s], enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 % (113/2) 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 82 – (66 – 57) = 73 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,86 = 0,14 = 14 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,89 = 0,11 = 11 % 
 
3Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på HP MX, leder till en 
reducering på 14 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 11 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 37 Artikel 20483434, HP MX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 44 100 Referens: 82 100 
39,6 90 79 96 
35,2 80 75 92 
30,8 70 72 88 
26,4 60 69 84 

  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 
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HP MX, Stark, SLKU 
Ny kalkyltid2 för SLKU på artikel 20483434, HP MX, i grupp: KU36 
KRef. = 152 [s], enligt operation 120 (SLKU) på operationsupplägg 1 
F = 0 [%] 
Då uppgifter om exakt bearbetningstid inte kan hämtas från datablad så används istället en 
schablon för beräkning av ny kalkyltid. Schablonen baseras på den minskning i % av 
kalkyltiden som en viss breddminskning ger i kuggfräsoperationen för denna artikel enligt 
tabell 39 ovan. 
 
Tabell 38 Artikel 20483434, HP MX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, SLKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 44 100 Referens: 152 100 
39,6 90 146 96 
35,2 80 140 92 
30,8 70 134 88 
26,4 60 128 84 

 

  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 13 av 23 

 

 

Split IX, Stark, FKU 
Ny kalkyltid2 för FKU på artikel 20776783, Split IX, i grupp: KU05 
KRef.= 80 [s], uppskattat med klockad tid som grund. Enligt operation 35, 45 (FKU) på 
operationsupplägget 1 är kalkyltiden 108 sekunder*. 
MRef.= 65 [s], enligt klockade tider. 
F=0 [%] 
MNy = 54 [s], enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 % 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 80 – (65 – 54) = 69 [s] 
 
Förändring av kuggfräsningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,83 = 0,17 = 17 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,86 = 0,14 = 14 % 
 
3Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på Splitt IX, leder till en 
reducering på 17 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 14 % av 
kalkyltiden.  
 
* Robotarna har svårt att hinna med att förflytta materialet mellan gruppens maskiner. Om 
gruppens cykeltid ska kunna minska vid en minskning av cykeltiden i kuggfräsarna måste 
även andra åtgärder vidtas. Både vad gäller robotarnas materialhantering och svarvarnas 
kapacitet. 
 
Tabell 39 Artikel 20776783, Split IX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 47,5 100 Referens: 80 100 
42,8 90 76 95 
38 80 73 91 

33,2 70 69 86 
28,5 60 65 81 

 

  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 14 av 23 

 

 

Split IX, Stark, SLKU 
Ny kalkyltid2 för SLKU på artikel 20776783, Split IX, i grupp: KU42 
KRef. = 68 [s], enligt operation 100 (SLKU) på operationsupplägg 1 
F = 0 [%] 
SRef.  =33 [s], enligt datablad 
YSlip = - 30 [%], kuggbredd direkt proportionell mot effektiv bearbetningstid 
CRef. = 59 [s], enligt datablad 
 
KNy = KRef. – (SRef. - SNy)    (Villkor: F = 0) 
SNy = SRef. * (1+YSlip) = 33 * (1+(- 0,3)) = 23,1 
KNy = KRef. – (SRef. - SNy) = 68 – (33-23,1) = 58,1   
 
Alternativ beräkning: 
CNy = SRef. * YSlip + CRef.. = 33 * ( – 0,3) + 59 = 49,1 [s] 
Y = 1 – CNy / CRef. = 1 – 49,1 / 59 = 0,17 
KNy = KRef. + Y * CRef. * (1+F) = 68 + ( – 0,17) * 59 =  58 [s],  (Villkor: Taktid = Cykeltid) 
 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 58/68 = 0,147 = 14,7 % 
 
2Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på Split IX, leder till en  
reducering på 30 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 14,7 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 40 Artikel 20776783, Split IX, Stark 

Kuggbredd Kalkyltid, SLKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 47,5 100 Referens: 68 100 
42,8 90 65 96 
38 80 61 90 

33,2 70 58 85 
28,5 60 55 81 
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Split MX, Halvstark, FKU 
Ny kalkyltid2 för FKU på artikel 20854437, Split MX, i grupp: KU04 
KRef.= 131 [s], enligt operation 25, 26 (FKU) på operationsupplägget 2 
MRef.= 113 [s], enligt TA17’s cykeltid – laddtid (123 – 10) 
F=0 [%] 
MNy = 91 [s], enligt Excel datablad vid en minskning av kuggbredden med 30 % 
KNy = KRef. – (MRef. - MNy)   (Villkor: F = 0) 
KNy = 131 – (113 – 91) = 109 [s] 
 
Förändring av bearbetningstid = 1 – (MNy / MRef) = 1 – 0,80 = 0,20 = 20 % 
Förändring av kalkyltid = 1 – (KNy / KRef) = 1 – 0,83 = 0,17 = 17 % 
 
3Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på Split MX, leder till en 
reducering på 20 % av effektiv bearbetningstid som ger en reducering på 17 % av 
kalkyltiden.  
 
Tabell 41 Artikel 20854437, Split MX, Halvstark 

Kuggbredd Kalkyltid, FKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 46,2 100 Referens:131 100 
41,6 90 124 94 
37 80 117 89 

32,3 70 109 83 
27,7 60 102 78 

 
Split MX, Halvstark, SLKU 
Ny kalkyltid2 för SLKU på artikel 20854437, Split MX, i grupp: KU33 
KRef. = 206 [s], enligt operation 116 (SLKU) på operationsupplägg 2 
Då uppgifter om exakt bearbetningstid inte kan hämtas från datablad så används istället en 
schablon för beräkning av ny kalkyltid. Schablonen baseras på den minskning av kalkyltiden 
som en viss breddminskning ger i kuggfräsoperationen för denna artikel enligt tabell 43 ovan. 
 
1Det här visar att en reducering av kuggbredden med 30 %, på Split MX, leder till en 
reducering på 17 % av kalkyltiden.  
 
Tabell 42 Artikel 20854437, Split MX, Halvstark 

Kuggbredd Kalkyltid, SLKU 
Millimeter % Sekunder % 

Referens: 46,2 100 Referens:206 100 
41,6 90 194 94 
37 80 183 89 

32,3 70 171 83 
27,7 60 161 78 

 
Split MX, Stark, artikel 1521422 
Samma bearbetningstider som för artikel 20854437. Det ända som skiljer är att det 
tillkommer fosfatering. 
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Beräkning av kalkyltider för kulpening: 

Tabell 43 Cykel och kalkyltider för olika artikelnu mmer 

 Cykeltid KU53 Cykeltid KU51 Kalkyltid (timmar/st) 

20540062 2an hx 0.01306  0.0179 

20532212 2an hx 0.01306 (0.01381)  0.0179 

20366990 hpmx 0.01458  0.0162 

20483434 hpmx 0.01458  0.0162 

20540059 hphx 0.01361  0.0151 

20532210 hphx 0.01361  0.0151 

20544783 2an mx 0.01380 (0.02527) 0.0145 

20544781 2an mx 0.01380 (0.02527) 0.0145  (0.0174) 

20776783 sp ix  0.02831 0.0300 

1521422 sp mx 0.01450  0.0177 

20906486 1an hx (0.01458) 0.03042 0.0335 

 

Tabell 45 innehåller klockade cykeltider och kalkyltider hämtade från VPT’s MPS-system 

CICS. Tiderna inom parantes är tider som finns i systemet men har inte används i dessa 

beräkningar. 

KU53 är den nya anläggningen där två detaljer bearbetas samtidigt. 

Cykeltiden består av bearbetning plus laddtid på 35 sekunder. Tiden för laddning kan delas in 

i två moment, före och efter själva bearbetningen. Momentet före bearbetningen tar 25 

sekunder. Under den tiden roteras rundbordet, kulpeningsmunstyckena matas fram mot 

detaljen från sin startposition och flödet av kulor startas. Momentet efter avslutad pening tar 

10 sekunder. Det är den tid det tar innan bordet börjar rotera.  

 

KU51 äldre anläggning där endast en detalj bearbetas per cykel. 

Laddtiden är även där ca 35 sekunder. 

 

Den effektiva bearbetningstiden som är cykeltid minus laddtid kan minskas med samma 

faktor som kuggbredden minskas. 

 

Det beräknade nya kalkyltiderna nedan används som underlag för diagrammen i bilaga 10.  
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20532210 och 20540059 hp hx KU53 

Kalkyltid = 0.0151 (54s) 

Cykeltid = 0.01361 (49 s) 

Laddtid = 35 s 

Effektiv bearbetningstid = 49*2-35 = 63 s 

 

Reducering av kuggbredd med 14% 

Kuggbredd * 0.86 medför en ny bearbetningstid = 63*0.9 = 54.2 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 63 – 54.2 = 8.8 s 

Referensens kalkyltid minskas med 8.8/2 = 4.4 s 

Ny kalkyltid = 54 – 4.4 = 49.6 s = 0.0137 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 25% 

Kuggbredd * 0.75 medför en ny bearbetningstid = 63*0.75 = 47.2 s    

Skillnad mellan referensens bearbetningstid och ny: 63 – 47.2 = 15.8 s 

Referensens kalkyltid minskas med 15.8/2 = 7.9 s 

Ny kalkyltid = 54 – 7.9 = 46.1 s = 0.0128 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 35% 

Kuggbredd * 0.65 medför en ny bearbetningstid = 63*0.65 = 41 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 63 – 41 = 22 s 

Referensens kalkyltid minskas med 22/2 = 11 s 

Ny kalkyltid = 54 – 11 = 43 s = 0.0119 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 40% 

Kuggbredd * 0.60 medför en ny bearbetningstid = 63*0.60 = 37.8 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 63 – 37.8 = 25.2 s 

Referensens kalkyltid minskas med 25.2/2 = 12.6 s 

Ny kalkyltid = 54 – 12.6 = 41.4 s = 0.0115 timmar/st 
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20540062 och 20532212 2an hx KU53 

Kalkyltid = 0.0179 (64s) 

Cykeltid = 0.01306 (47 s), klockad: 59 + 35 = 94 s, (94/2 = 47s) 

Laddtid = 35 s 

Effektiv bearbetningstid = 47*2-35 = 59 s 

 

Reducering av kuggbredd med 14% 

Kuggbredd * 0.86 medför en ny bearbetningstid = 59*0.86 = 50.7 s    

Skillnad mellan referensens bearbetningstid och ny: 59 – 50.7 = 8.3 s 

Referensens kalkyltid minskas med 8.3/2 = 4.15 s 

Ny kalkyltid = 64 – 4.15 = 59.8 s = 0.0166 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 25% 

Kuggbredd * 0.75 medför en ny bearbetningstid = 59*0.75 = 44.2 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 59 – 44.2 = 14.8 s 

Referensens kalkyltid minskas med 14.8/2 = 7.4 s 

Ny kalkyltid = 64 – 7.4 = 56.6 s = 0.0157 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 35% 

Kuggbredd * 0.65 medför en ny bearbetningstid = 59*0.65 = 38.3 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 59 – 38.3 = 20.7 s 

Referensens kalkyltid minskas med 20.7/2 = 10.4 s 

Ny kalkyltid = 64 – 10.4 = 53.6 s = 0.0148 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 40% 

Kuggbredd * 0.60 medför en ny bearbetningstid = 59*0.60 = 35.4 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 59 – 35.4 = 23.6 s 

Referensens kalkyltid minskas med 23.6/2 = 11.8 s 

Ny kalkyltid = 64 – 11.8 = 52.2 s = 0.0145 timmar/st 
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20366990 och 20483434 hp mx KU53 

Kalkyltid = 0.0162 (58s) 

Cykeltid = 0.01458 (52.5 s) 

Laddtid = 35 s 

Effektiv bearbetningstid = 52.5*2-35 = 70 s 

 

Reducering av kuggbredd med 14% 

Kuggbredd * 0.86 medför en ny bearbetningstid = 70*0.86 = 60.2 s    

Skillnad mellan referensens bearbetningstid och ny: 70 – 60.2 = 9.8 s 

Referensens kalkyltid minskas med 9.8/2 = 4.9 s 

Ny kalkyltid = 58 – 4.9 = 53.1 s = 0.01475 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 25% 

Kuggbredd * 0.75 medför en ny bearbetningstid = 70*0.75 = 52.5 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 70 – 52.5 = 17.5 s 

Referensens kalkyltid minskas med 17.5/2 = 8.8 s 

Ny kalkyltid = 58 – 8.8 = 49.2 s = 0.0137 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 35% 

Kuggbredd * 0.65 medför en ny bearbetningstid = 70*0.65 = 45.5 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 70 – 45.5 = 24.5 s 

Referensens kalkyltid minskas med 24.5/2 = 12.2 s 

Ny kalkyltid = 58 – 12.2 = 45.8 s = 0.0127 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 40% 

Kuggbredd * 0.60 medför en ny bearbetningstid = 70*0.60 = 42 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 70 – 42= 28 s 

Referensens kalkyltid minskas med 28/2 = 14 s 

Ny kalkyltid = 58 – 14 = 44 s = 0.0122 timmar/st 
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20544783 och 20544781 2an mx KU53 

Kalkyltid = 0.0145 (52.2s) 

Cykeltid = 0.0138 (49.7 s) 

Laddtid = 35 s 

Effektiv bearbetningstid = 49.7*2-35 = 64.4 s 

 

Reducering av kuggbredd med 14% 

Kuggbredd * 0.86 medför en ny bearbetningstid = 64.4*0.86 = 55.4 s    

Skillnad mellan referensens bearbetningstid och ny: 64.4 – 55.4 = 9 s 

Referensens kalkyltid minskas med 9/2 = 4.5 s 

Ny kalkyltid = 52.2 – 4.5 = 47.7 s = 0.01325 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 25% 

Kuggbredd * 0.75 medför en ny bearbetningstid = 64.4*0.75 = 48.3 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 64.4 – 48.3 = 16.1 s 

Referensens kalkyltid minskas med 16.1/2 = 8 s 

Ny kalkyltid = 52.2 – 8 = 44.2 s = 0.0123 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 35% 

Kuggbredd * 0.65 medför en ny bearbetningstid = 64.4*0.65 = 41.9 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 64.4 – 41.9 = 22.5 s 

Referensens kalkyltid minskas med 22.5/2 = 11.2 s 

Ny kalkyltid = 52.2 – 11.2 = 41 s = 0.0114 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 40% 

Kuggbredd * 0.60 medför en ny bearbetningstid = 64.4*0.60= 38.6 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 64.4 – 38.6 = 25.8 s 

Referensens kalkyltid minskas med 25.8/2 = 12.9 s 

Ny kalkyltid = 52.2 – 12.9 = 39.3 s = 0.0109 timmar/st 

 

  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 21 av 23 

 

 

20776783 split ix KU51 

Kalkyltid = 0.0300 (108s) 

Cykeltid = 0.02831 (102 s) 

Laddtid = 35 s 

Effektiv bearbetningstid = 102-35 = 67 s 

 

Reducering av kuggbredd med 25% 

Kuggbredd * 0.75 medför en ny bearbetningstid = 67*0.75 = 50.2 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 67 – 50.2 = 16.8 s 

Referensens kalkyltid minskas med 16.8 s 

Ny kalkyltid = 108 – 16.8 = 91.2 s = 0.0253 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 35% 

Kuggbredd * 0.65 medför en ny bearbetningstid = 67*0.65 = 43.6 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 67 – 43.6 = 23.4 s 

Referensens kalkyltid minskas med 23.4 s 

Ny kalkyltid = 108 – 23.4 = 84.6 s = 0.0235 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 40% 

Kuggbredd * 0.60 medför en ny bearbetningstid = 67*0.60 = 40.2 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 67 – 40.2 = 26.8 s 

Referensens kalkyltid minskas med 26.8 s 

Ny kalkyltid = 108 – 26.8 = 81.2 s = 0.0226 timmar/st 

 

(0.0244/0.0300 = 0.81 , minskning av kuggbredd med 30% minskar kalkyltiden med 19%.) 
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1521422 split mx KU53 

Kalkyltid = 0.0177 (63.7 s) 

Cykeltid = 0.0145 (52.2 s) 

Laddtid = 35 s 

Effektiv bearbetningstid = 52.2*2-35 = 69.4 s 

 

Reducering av kuggbredd med 25% 

Kuggbredd * 0.75 medför en ny bearbetningstid = 69.4*0.75 = 52 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 69.4 – 52 = 17.4 s 

Referensens kalkyltid minskas med 17.4/2 = 8.7 s 

Ny kalkyltid = 63.7 – 8.7 = 55 s = 0.0153 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 35% 

Kuggbredd * 0.65 medför en ny bearbetningstid = 69.4*0.65 = 45.1 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 69.4 – 45.1 = 24.3 s 

Referensens kalkyltid minskas med 24.3/2 = 12.1 s 

Ny kalkyltid = 63.7 – 12.1 = 51.6 s = 0.0143 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 40% 

Kuggbredd * 0.60 medför en ny bearbetningstid = 69.4*0.60 = 41.6 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 69.4 – 41.6 = 27.7 s 

Referensens kalkyltid minskas med 27.7/2 = 13.9 s 

Ny kalkyltid = 63.7 – 13.9 = 49.8 s = 0.0138 timmar/st 

 
  



Bilaga 9 Beräkning av ny kalkyltid 

Sida 23 av 23 

 

 

20906486 1an hx KU51 

Kalkyltid = 0.0335 (120.6s) 

Cykeltid = 0.03042 (109.5 s) 

Laddtid = 35 s 

Effektiv bearbetningstid = 109.5-35 = 74.5 s 

 

Reducering av kuggbredd med 25% 

Kuggbredd * 0.75 medför en ny bearbetningstid = 74.5*0.75 = 55.9 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 74.5- 55.9 = 18.6 s 

Referensens kalkyltid minskas med 18.6 s 

Ny kalkyltid = 120.6 – 18.6 = 102 s = 0.0283 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 35% 

Kuggbredd * 0.65 medför en ny bearbetningstid = 74.5*0.65 = 48.4 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 74.5 – 48.4 = 26.1 s 

Referensens kalkyltid minskas med 26.1 s 

Ny kalkyltid = 120.6 – 26.1 = 94.5 s = 0.0262 timmar/st 

 

Reducering av kuggbredd med 40% 

Kuggbredd * 0.60 medför en ny bearbetningstid = 74.5*0.60 = 44.7 s    

Skillnad mellan referens bearbetningstid och ny: 74.5 – 44.7 = 29.8 s 

Referensens kalkyltid minskas med 29.8 s 

Ny kalkyltid = 120.6 – 29.8 = 90.8 s = 0.0252 timmar/st 
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Förklaring till diagrammen 25-31. 

 

 

FKU svag:  Kuggfräsning före skavning 

FKU stark:  Kuggfräsning före kuggslipning 

SLKU:  Kuggslipning 

KULP:  Kulpening 

Kalkyltiden för kuggfräsning skiljer sig åt beroende på om kugghjulen ska finbearbetas med 

metoden skavning eller slipning. Då kugghjulen ska skavas före härdning krävs noggrannare 

toleranser efter fräsning än vad som krävs för de kugghjul som ska slipas efter härdning. Det 

innebär att det i vissa fall endast utförs en passering (kap 6.2.2, fig. 15) d.v.s. ett grovskär vid 

kuggfräsning av de kugghjul som senare ska slipas. I de fall som kugghjulen senare ska 

skavas utförs alltid två passeringar, både grov och finskär.  

Värden till diagrammen är hämtade från bilaga 9 ”Beräkning av ny kalkyltid”. 

 
Diagram 25 Kalkyltid som en funktion av kuggbredd, 1an HX 
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Diagram 26 Kalkyltid som en funktion av kuggbredd, 2an MX 
 

 
Diagram 27 Kalkyltid som en funktion av kuggbredd, 2an HX 
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Diagram 28 Kalkyltid som en funktion av kuggbredd, HP MX 
 

 
Diagram 29 Kalkyltid som en funktion av kuggbredd, HP HX 
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Diagram 30 Kalkyltid som en funktion av kuggbredd, Split MX 
 

 
Diagram 31 Kalkyltid som en funktion av kuggbredd, Split IX 
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Förklaring till diagrammen 32-38. Utförligare förklaring av de olika alternativen beskrivs i 

kap 6.3 ”Faktorer för beräkning av ny kuggbredd”. 

 

Mod skavda (A): 4 modifieringsalternativ för skavda kugghjul anpassade för 1600Nm. 

 

Mod slipade (B): 4 modifieringsalternativ för kuggslipade kugghjul anpassade för 1600Nm. 

 

Referens 2412: Referensvikt och tillverkningskostnad för ett skavt kugghjul 
dimensionerat för 2400Nm. 

Referens 2812: Referensvikt och tillverkningskostnad för ett kuggslipat kugghjul 
dimensionerat för 2800Nm. 

 
Diagram 32Vikt och kostnad för varianter av 1an HX  

Kostnaden i detta diagram kan ej visas på grund av Volvo Powertrain’s restriktioner. 
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Diagram 33 Vikt och kostnad för varianter av 2an MX 
 

 
Diagram 34 Vikt och kostnad för varianter av 2an HX 
  

Kostnaden i detta diagram kan ej visas på grund av Volvo Powertrain’s restriktioner. 

Kostnaden i detta diagram kan ej visas på grund av Volvo Powertrain’s restriktioner. 
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Diagram 35 Vikt och kostnad för varianter av HP MX 
 

 
Diagram 36 Vikt och kostnad för varianter av HP HX 
  

Kostnaden i detta diagram kan ej visas på grund av Volvo Powertrain’s restriktioner. 

Kostnaden i detta diagram kan ej visas på grund av Volvo Powertrain’s restriktioner. 
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Diagram 37 Vikt och kostnad för varianter av Split MX 
 

 
Diagram 38 Vikt och kostnad för varianter av Split IX 
 

Kostnaden i detta diagram kan ej visas på grund av Volvo Powertrain’s restriktioner. 

Kostnaden i detta diagram kan ej visas på grund av Volvo Powertrain’s restriktioner. 


