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Sammanfattning 

BAE Systems Hägglunds bandvagn BvS10 har differentialer av typen truetrac i både fram- och 

bakvagn för att öka framkomligheten i svår terräng. Differentialens uppgift är att föra över moment 

mellan de utgående axlarna vid minskat markfäste på något av banden. Detta sker genom friktion 

mellan differentialhuset och kuggspelets pinjonkugghjul.  

Syftet med arbetet är att analysera friktionens påverkan på differentialens momentöverföring, i form 

av olika smörjmedel och ytbehandlingsval. Beräkningar på kugghållfasthet samt momentöverföringen 

i differentialen i förhållande till friktionen utfördes i ett inledande skede av arbetet. Tre förslag på 

testuppställningar togs fram, där en valdes ut för tillverkning. Två ytbehandlingar valdes ut för 

behandling av pinjongkugghjulen i differentialen för att testa differentialens inre 

friktion/motståndsmoment i testuppställningen. De ytbehandlingar som testades var Tribobond 01 som 

är en DLC (Diamond- like carbon) beläggning, samt Tribobond 47 som är en TiN (Titannitrid) 

beläggning.  

Resultaten från testerna visade att båda ytbehandlingarna sänkte friktionen i differentialen gent emot 

de obehandlade kugghjulen, vilket inte var hel väntat då TiN behandlingen valdes ut för sin förväntade 

höga friktion mot stål.    



 

  



Abstract 

BAE Systems Hägglund’s all terrain tracked vehicle BvS10 have a differential of the type truetrac in 

the front and rear, to increase capability in difficult terrain. The differentials task is to transfer torque 

between the output shafts at reduced ground traction on any of the tracks. This occurs through friction 

between the differential housing and the pinion gear. 

The purpose of this work is to analyze the frictions effect on the differential torque transfer, in the 

form of various lubricants and surface treatment choices. Calculations on gear strength and torque 

transfer in the differential with respect to the friction were performed in the initial stage of the work. 

Three suggestions for test setups were developed, where one was selected for manufacturing. Two 

surface treatments were selected for the treatment of pinion gear in the differential to test the 

differential’ friction / resistance torque in the test setup. The coatings tested were Tribobond 01, which 

is a DLC ( Diamond-like carbon ) coating and Tribobond 47, which is a TiN ( Titanium nitride ) 

coating. 

The test results showed that both the surface treatment reduced friction in the differential compared 

with the untreated gears, which was not quite expected as TiN coating was selected for its high friction 

against steel.



Variabellista 

  Kuggbredd[m]   [m]    

  Delningsdiameter[m]   [m]    
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  Kraft[N]   [N]    
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  Friktionskoefficient [-]  

   Beräknat yttryck [MPa]  

    Tillåtet yttryck [MPa]  

      Utmattningsgräns för yttryck (materialvärde) [MPa]  

   Beräknad böjpåkänning [MPa]  

    Tillåten böjpåkänning [MPa]  

      Utmattningsgräns för böjning (materialvärde) [MPa]  



      Utmattningsgräns för böjning (materialvärde) [MPa]  

  Vinkelhastighet [rpm]  
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet ger en beskrivning av företaget samt dess verksamhetsområden. Vidare beskrivs 

bakgrunden till arbetet, problembeskrivning, syfte/mål samt arbetets avgränsningar. 

1.1 BAE System Hägglunds 
BAE system är ett globalt företag med 88200 anställda som är verksamma i stora delar i värden med 

sitt huvudkontor i London UK. BAE System är i huvudsak verksamma på försvarsmarknaden inom 

områdena Air, Land, C4ISR, Sea och Support solution [1].  

Dotterbolaget BAE System Hägglund härstammar från snickeriverkstadsföretaget Hägglunds & söner 

som grundades 1899 i Örnsköldsvik. 1997 köpte BAE System upp Hägglunds Vehicles AB vilket idag 

är BAE System Hägglunds. BAE System Hägglunds är en del av Land & Armaments som tillverkar 

markdrivna militärfordon. Verksamheten är placerad i Örnsköldsvik med 827 anställda. Deras största 

produkter idag är bandvagnen BvS10 och stridsfordonet Cv90.   

1.1.1  BVS10 

BVs10 är en uppgraderad version av den tidigare bandvagnen Bv206 som är såld i 11 000 exemplar 

värden över.   

BVS10 är en bepansrad bandvagn för mark och amfibie körning. Den är såld i 1 000 exemplar till 

Sverige, England, Holland och Frankrike [1], BvS10 används i militära insatser i 40 olika länder 

värden över. Bandvagnen finns i 50 olika konfigurationer som bland annat trupptransport, bevakning, 

logistik, reparation/bärgning och ambulansvagn.  Sveriges försvar har använt BvS10 i militära insatser 

i både Afghanistan och Tchad, där BAE System Hägglunds bär ansvaret för renovering och service.   

BvS10 består av en fram och en bakvagn som totalt rymmer 12 passagerare (4 +8). Bandvagnen är 

designad för att ta sig fram i extrema väderförhållanden, allt från arktiskt, till öken och tropisk klimat. 

Den är operativ från -46 till +49 grader Celsius [2] och kommer med sina 275 hästkrafter upp i en 

topphastighet på 65 km/h.  

 

Figur 1. BvS10 öken och arktiskt utförande [2]. 
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En kontinuerlig utveckling sker då BvS10an anpassas efter varje enskild kunds önskemål, allt eftersom 

kraven på säkerhet och splitterskydd ökar så har vikten ökat från 11 till 16 ton på bandvagnen, vilket i 

sin tur ökar kraven på drivlinan och differentialens prestanda.   

1.1.2 Cv90 

Cv90 är ett stridsfordon i 20-35 ton klassen och började tillverkas 1993 [1]. Genom åren har Cv90 

levererats till Sverige, Norge, Danmark, Holland och Schweiz. Den finns i flera olika utförande (30, 

35, 40, 45, 120) vilket är ett mått på kanonens kaliber. Cv90 har deltagit i insatser med FN, NATO och 

ISAF. Den har en besättningskapacitet på åtta personer och har en max hastighet på 70 km/h. Cv90 har 

används i insatser i både Liberia och Afghanistan av de skandinaviska länderna. Likt BvS10 är Cv90 

under ständig utveckling för att möta kundernas krav och önskemål. 

 

Figur 2, Cv90 på uppdrag i Afghanistan [1]. 

1.2 Bakgrund 
BAE System Hägglunds AB tillverkar och säljer bandvagnen BvS10 till ett flertal länder i Europa. 

Bandvagnens vikt har ökat på grund av högre krav på splitterskydd. Den ökade vikten har lett till 

högre krav på de ingående komponenterna vilket även innefattar differentialen. I dagens bandvagnar 

används Vicuras truetrac differential där problem har uppstått med hållfastheten i axlarna. Därför finns 

det ett intresse att undersöka andra alternativ av differentialer. Inledande tester har genomförts av en 

underleverantör på en differential från Quaife. Mer underlag rörande funktion och hållfasthet önskas 

för att kunna ta ett beslut om ett eventuellt leverantörsbyte av differential till axelväxlarna på BvS10 

SWE. 

1.3 Problembeskrivning 
För att möta kraven på en extrem framkomlighet i svår terräng sitter en truetrac differential i 

BvS10ans axelväxel i både fram och bakvagn. Differentialen är konstruerad för att fördela momentet 

till det band med mest markfäste istället för att förbruka onödig energi till bandet med mindre fäste. 

Till skillnad från en traditionell differential så behöver inte truetrac differentialen en rotationsskillnad 

mellan axlarna för att fördela momentet.  

Differentialen fungerar genom friktion mellan kugghjul och kugghuset. Uppgifter är att kolla hur 

differentialens momentöverföring påverkas av olika smörjmedel och ytbehandlingar. Detta har 
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undersökts av en underleverantör till en basnivå och BAE System önskar en större kännedom om hur 

friktionsbeteendet påverkar differentialens momentöverföring.  

 

1.4 Syfte och mål 
Syftet är att teoretiskt bestämma hur friktionen i kuggspelet påverkar momentöverföringen i 

differentialen, samt experimentellt testa olika smörjmedel och ytbehandlingars inverkan på 

momentöverföringen.  

Målet är att ta fram en testuppställning för att testa differentialens momentöverföringsförmåga med 

olika smörjmedel och ytbehandlingsval.  

1.5 Avgränsningar 
 800 timmars arbete (20 veckor/ 40 timmar per vecka)  

 Testriggen ska vara en modifiering av en av de befintliga testriggar som finns på BAE för att 

undvika att tillverkningen av en helt ny testrigg drar ut på tiden och därmed blir en flaskhals 

för det fortsatta arbetet. Denna avgränsning är nödvändig för att uppnå målet att genomföra 

tester inom de 20 veckor som arbete kommer pågå.  

 Återanvända redan tillverkade delar och komponenter för att minska tillverkningstiden av 

testuppställningen. 

 Längre tester för att analysera nötning, utmattning och livslängd kommer inte utföras då 

tidsramen för arbete är för begränsad. 

 Analysen koncentreras på differentialens ingående komponenter, lager och andra komponenter 

i axelväxeln kommer inte ingå i analysen.  
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2 Teori 

2.1 Differential 
En differential har tre huvuduppgifter i ett motordrivet fordon [3].  

 Överföra motorkraften till drivaxlarna 

 Sista nerväxlingen från växellåda till drivaxlarna via slutväxeln i differentialen 

 Fördela momentet mellan drivaxlarna 

Differentialväxel är en slags kuggväxel som tillåter de drivande axlarna i ett motorfordon att rotera i 

olika hastigheter. När ett fordon kör genom en kurva kommer det inre hjulet att få en kortare körväg 

än det yttre. Utan en differential roterar båda hjulen på den drivande axeln lika fort vilket leder till att 

det hjulet med kortast körväg börjar spinna. För att undvika detta fenomen kan en differential 

installeras mellan axlarna, differentialen tillåter det hjulet med kortast körväg att rotera med en lägre 

hastighet vilket ger en mjukare och stabilare körning genom kurvan. 

Det finns flera olika differentialer beroende på dess tillämpningsområde. I följande avsnitt kommer 

några av de olika typerna att beskrivas. 

2.1.1 Öppen Differential 

Den öppna differentialen är den allra vanligaste differential för motordrivna fordon [3]. I Figur 3 

nedan visas de olika komponenterna i en öppen differential. 

 

 

Figur 3. Principbild på en öppen differential [4]. 
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Differentialen består av en hypoidväxel där den ingående pinjongen(1)för över moment till 

kronhjulet(2). Kronhjulet driver planethållaren bestående av två solhjul(4) och två planethjul(3). 

Solhjulen driver i sin tur var sin hjulaxel. En schematisk bild av en öppen differential visa i Figur 4 

nedan. 

 

 

Figur 4. Schematisk bild på en öppen differential [5]. 

Vid körningen på en rak väg roterar båda solhjulen med samma rotationshastighet samtidigt som 

planethjulen står stilla. I en kurva kommer det yttre drivhjulets rotationshastighet att öka lika mycket 

som det inre kommer minska. Sambandet mellan drivhjulens hastighet visas i ekvation (1) [5] nedan  

 

               (1) 

där   1 och   2 är drivhjulens vinkelhastighet och   c är kornhjulets vinkelhastighet. 

Momentfördelningen mellan de två drivhjulen beräknas enligt ekvation (2) nedan. 

           (2) 

Enligt ekvation (2) så är momentet i de två drivaxlarna alltid lika, vilket leder till att det drivhjulet med 

minst markkontakt kommer begränsa det andra drivhjulets drivkraft. Denna situation kan uppkomma 

vid halt underlag där ena drivhjulet står på en isfläck. Detta är en begränsning med en öppen 

differential och kan lösas med en differentialspärr eller en differentialbroms. Alternativet för många 

terrängfordon är att använda en LSD differential (Limited Slip Differential) som beskrivs i nästa 

kapitel. 
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2.1.2 Limited-Slip Differential (LSD) 

Det finns en uppsjö av olika LSD differentialer på marknaden där alla på ett eller annat sätt löser 

problemet med momentöverföring mellan de drivande axlarna. I BvS10an sitter en truetrac differential 

”geared torque sensitive differential”, som beskrivs i nästa kapitel.  

2.2 Quaife Truetrac Differential 
En truetrac differential bygger till skillnad från en öppen differential på friktion mellan planethjul och 

planethållarens innerväggar, istället för hastighetsskillnaden mellan drivaxlarna [6]. Quaife 

differentialen består av två solhjul som är kopplade till vars sin drivaxel. Varje solhjul är kopplade till 

ett antal planethjul (3 till 6 stycken beroende på modell) som i sin tur är kopplade till varandra, se 

Figur 5 nedan. Differentialen sitter på ett kronhjul som är kopplad till en pinjong likt en öppen 

differential.  

 

Figur 5. Differential av typen truetrac [6]. 

  

 

Vid körning på rak väg där båda drivaxlarna har markkontakt fungerar quaife differentialen som en 

vanlig öppen differential, då momentet fördelas lika till båda axlarna. Planethållaren roterar med i 

samma hastighet som kronhjulet vilket ger en jämn fördelning av momentet till de båda drivaxlarna.  

När en av drivaxlarna får en försämrad markkontakten, vid t.ex. en isfläck trycks planethjul(1) i Figur 

5 mot planethållarens innerväggar. Friktionen mellan planethjulet och kugghuset ger upphov till en 

reaktionskraft som förs över via planethjul(2) och vidare till den andra drivaxeln med mer 

markkontakt. Momentöverföringsförmågan mellan axlarna bestäms av snedvinkeln på planethjulen 

samt friktionen mellan planethjulet och differentialhuset. En större snedvinkel och en högre friktion 

ger en ökad momentöverföringsförmåga mellan axlarna.  
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Om en av drivaxlarna skulle tappa kontakten helt med marken vilket leder till att dess moment blir 

noll, kommer även momentet till den andra drivaxeln bli noll, vilket leder till att ingen friktion bildas 

mellan planethjulen och kugghuset. Detta problem kan lösas genom att föraren bromsar när den 

märker att ena drivaxeln tappar markkontakten. Bromsmomenten ger då upphov till friktion och 

momentet kan föras över till den andra drivaxeln. 

 

2.3 Smörjmedel 
Smörjmedlet i en kuggkontakt har fyra huvuduppgifter [7]: 

 Minska friktionen i kuggkontakten 

 Skydda kontaktytorna 

 Leda bort värme 

 Skydd mor rost och annan korrosion  

I en kuggkontakt bildas väldigt höga tryck mellan kontaktytorna. Det är önskvärt att separera ytorna 

för att minska både friktion och nötning. Vid smörjning av en kuggkontakt bildas en tunn oljefilm 

också kallad EHL (Elastohydrodynamic lubrication). Den tunna smörjfilmen bildas mellan de två 

kontaktytorna, som deformeras på grund av det höga trycket mellan ytorna. Trycket och deformation 

variera från början och slutet av kuggingreppet. Generellt är det alltid högst tryck och deformation i 

mitten av kuggingreppet och minst i början och slutet. 

Uppbyggnaden av smörjfilmen mellan kuggarna sker i tre steg som visas i Stribecks kurva i Figur 6 

nedan.  

 

Figur 6. Stribecks kurva för uppbyggnad av smörjfilm. 

 

där graferna symboliserar filmtjockleken och friktion, med friktionskoefficienten på y axeln och 

ZV/P(Viskositet*Hastighet/Tryck) på x axeln. 
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1. Gränssmörjning (Boundary Lubrication) BL 

I område 1 i Figur 6 sker en gränssmörjning där det är mekanisk kontakt mellan de två 

kontaktytorna, en viss del smörjmedel finns mellan ytorna men inte tillräckligt för att separera 

ytorna. I kuggingreppet befinner sig smörjningen i detta område vilket resulterar i en hög 

friktion och nötning mellan kuggarna. 

2. Blandsmörjning (Mix Lubrication) ML 

I område två är det en blandning av mekanisk kontakt och smörjfilm mellan de två 

kontaktytorna, då en smörjfilm har börjat byggas upp men inte är tillräckligt för att separera 

ytorna fullständigt. Detta sker en bit in i kuggingreppet. 

3. Fullfilmssmörjning (Full Film Lubrication) EHL  

Fullfilmssmörjning uppnås när ett tillräckligt stort tryck har byggts upp mellan kontaktytorna. 

Detta sker i mitten av kuggingreppsförloppet. Om förloppet fortsätter kommer friktionen öka 

då friktion mellan oljan och kontaktytorna uppstår. Däremot är friktionen betydligt lägre än 

vid BL samt att nötningen minska då ytorna är separerade.  

Värt att notera är att Stribecks kurva är uträknad vid optimala förhållanden. I praktiken är det 

sällan det hinner byggas en smörjfilm som separerar kontaktytorna fullt ut. Därför är det i de flesta 

fall enbart BL och ML förhållanden som gäller vid ett kuggingrepp. I högt belastade kuggväxlar 

och differentialer används oljor med hög viskositet då en tjockare olja separerar ytorna bättre än 

en tunn olja med en låg viskositet.  

Dagens differential i BvS10 måste en olja med både hög viskositet och en låg lägsta flyttemperatur 

användas då bandvagnen ska kunna verka i temperaturer ner till -46 °C [2].  

Den oljan som används i dagens differential är Statoils GearWay S5 75W90 [8] som är en helsyntetisk 

tranmissionsolja, avsedd för mycket hårda belastningar. Oljan ändvänds för hela drivlinan i BvS10an, 

vilket gör att valet av olja till differentialen även ska passa till resten av drivlinans komponenter. I 

Tabell 1 nedan sammanfattas produktdata från ett antal lämpliga oljor till differentialen.  

 

Tabell 1. Produktdata för undersökta smörjmedel [8] 

Smörjmedel 

(GearWay) 

Densitet 

15°C  

( kg/m3)
 

Viskositet 

40°C 

mm2/s 

Viskositet 

100°C 

mm2/s 

Viskositet  

-40°C 

mPa.s 

Viskositet  

-40°C 

mm2/s 

Viskositet

index 

Lägsta 

flyttemperatur 
°C 

S5 75W-90 872 119 15,6 105000 120400 139 -54 

S5 75W-140 872 190 25 136000 155900 165 -51 

LS-S5 75W-90 874 104 15 60000 68650 150 -54 

S4 75W-80 861 57 9,5 65000 75494 150 -42 

Mereta 220 857 200 25 - 20214 146 -48 

 

Betäckningen S5 75W90 beskriver viskositeten för oljan uppdelat i vinterklass (75W) och 

sommarklass 90 [7]. Ju högre siffra inom respektive klass desto mer trögflytande är oljan. Denna 

betäckning säger inget om oljan kvalitet. För att bestämma kvaliteten på oljan används en API 

klassning där ett antal laboratorietester utförs för att bestämma klassen. S5 står för API GL-5 vilket är 

en olja med en hög koncentration av EP-tillsatser, för tungt belastade växellådor och hypoidväxlar.  
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EP additiv (Extrem pressure additvie) minskar nötningen vid höga tryck. EP additiv innehåller svavel 

som reagerar med metalliska material vid höga tryck som bildar ett skyddande lättskjuvat lager på 

ytan, vilket minskar friktionen och skyddar mot skärning.  

2.4 Ytbehandlingar 

2.4.1 Ionbond- tribobond  

Ionbond har ett antal olika ytbehandlingar inom tribobond serien [9], där ytbehandlingsmetoderna 

PVC , CVD och PACVD används. Tribobond finns i 18 olika utföranden med de gemensamma 

egenskaperna: 

 Ökad hårdhet 

 Lågt slitage 

 Låg eller hög friktion beroende på val av ytbehandling 

 Ökar den lastbärande förmågan 

DLC tribobond 40 serien är en lågfriktionsbeläggning som minskar nötning och ökar livslängden för 

komponenter med glidande och rullande rörelse. Beläggningen minskar friktionen under det stadiet 

när en smörjfilm inte hunnit byggas upp i en den rullande eller glidande kontakt som visas i Figur 7 

nedan. 

 

Figur 7. Friktionsbeteende för en DLC beläggning gentemot en obehandlad yta för en rullande kontakt [9]. 

 

 



10 

  

2.4.2 Nedox bodycote 

Nedox ytbehandlingar utförs av bodycote i Katrineholm [10]. Ytbehandlingen utförs genom en kemisk 

förnickling i kombination med en fluorplastbeläggning av ytan. Ytbehandlingen finns i fem olika 

utföranden som är anpassade för olika tillämpningar och material. De fem olika utförande är: 

 Nedox SF-2, Ger hög hårdhet och nötningsbeständighet i kombination med bästa 

korrosionsbeständighet och släppegenskaper. 

 Nedox NH-1, God korrosionsbeständighet i kombination med hög hårdhet, 

nötningsbeständighet och låg friktion. 

 Nedox NH-3, Hög hårdhet och nötningsbeständighet samt låg friktion. 

 Nedox FM-5, Bra torrsmörjningen men även god hårdhet, låg friktion och god 

nötningsbeständighet. 

 Nedox U-4, Anpassade för goda släppegenskaper för gummi. 

De bäst lämpade ytbehandlingsmetoderna för kuggar av stål är Nedox SF-2 alternativt Nedox NH-1 

och NH-3.  

Nedox SF-2 är den ytbehandlingsmetoden med allra bäst egenskaper då den har en maximal hårdhet 

på 1000 HV (Vickers hardness) med ett nötningsindex på 5. Nedox SF-2 kan användas mellan -200 till 

+250 grader Celsius. Vid högre temperaturer sker sönderfall av fluorplasterna. 

2.4.3  Laserhärdning 

Laserhärdning är en bearbetningsmetod av ytskiktet där ytan värms upp snabbt av laserenergin [11]. 

Ytan får en snabb avkylning med hjälp materialet kring laseringreppet. Denna metod bidrar till en 

jämn hårdhet på ytan med minimal efterbearbetning. Duroc Engineering AB är ett företag i Luleå som 

jobbar med laserbehandling av maskinkomponenter. 

 

Figur 8. Laserhärdning [11]. 
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Laserhärdning ger en yta med: 

 Låg friktion 

 Hög slittålighet  

 Små formförändringar 

 Hög bärighet i ytskiktet 

 Bra bearbetning precision 

2.4.4 Laserimpregnering 

Laserimpregneringsprocessen går till på liknade sätt som laserhärdning med skillnaden att keramer 

och hårdmetaller impregneras i ytskiktet när laserstrålen har värmt upp ytan [12]. Ytan kyls ner av det 

kringliggande materialet och ett tunt, hård och bindfast ytskikt bildas på ytan.  Den impregnerade ytan 

blir ojämn då lasern ger smala små svettsträngar. I detta skede har ytan en hög friktion med en hårdhet 

på runt 2000 vickers. 

Om en låg friktion önskas slipas ytan så att svettsträngarna jämnas ut.   

 

Figur 9. Laserimpregnering [12]. 

Laserimpregnering ger en hård yta med: 

 Låg eller hög friktion beroende på applikation 

 Hög slittålighet 

 Förbättrat korrosionsskydd 

 Hög bärighet i ytskiktet 

2.4.5 Vetenskapliga tester på helix kugghjul 

På Newcastle University [13] genomförde tester på kuggkontakten mellan helix kugghjul med ett antal 

olika ytbehandlingar. Som referens utfördes samma tester med ett obehandlat kugghjuls par. 

Testuppställning bestående av en växellåda med två helixkugghjul. Testerna utfördes med en 

rotationshastighet på 3000 rpm och ett konstant moment på 460 respektive 570 Nm. Testförloppet 

bestod av 50 miljoner roterande varv av kuggaxlarna. Kugghjulen analyserades i mikroskop för att 

upptäcka eventuella skador på kuggflankarna.  
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Resultaten visade att de kugghjul som ytbehandlats med Nb-S och BALINIT
® C hade en avsevärd 

minskning av både pitting skador på kuggarna samt nötningen av kuggflankarna i jämförelse med 

testerna utförda på de obehandlade kugghjulen. I Figur 10 nedan visas resultaten på genomsnittlig 

kuggprofils avvikelse där Nb-S visades ha en avvikelse på mindre än 5 mikrometer.  

 

Figur 10. Genomsnittlig kuggprofilsavvikelse för de testade ytbehandlingarna gjorda på Newcastle University [13]. 
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3  Metod 
Metoden beskriver genomförandet av de olika delmomenten under arbetet.  

3.1 Planering 
I den inledande fasen av arbetet planerades utförandet av de olika ingående delmomenten i form av en 

projektplan. En tidsplan sattes upp för få en överblick på de olika delmomentens tidsåtgång. 

Problemställningen identifierades genom diskussion med handledare på BAE System Hägglunds.  

3.2 Förstudie 
Under förstudien gjordes en grundlig litteraturstudie där information samlades in om differentialer, för 

att få en grundförståelse av funktion och tillämpningsområden. Därefter inriktades studien på Quaifes 

truetrac differentialen, som är den differential som används i bandvagnen BvS10.  Information söktes 

även om olika smörjmedel, för att hitta ett antal lämpliga smörjmedelsalternativ för de kommande 

testerna, samt vilka lämpliga ytbehandlingar som finns på marknaden. Information i form av 

vetenskapliga artiklar ingick också i förstudien. 

Förstudien återfinns i teoridelen, kapitel 2.  

3.3 Analys av differentialen 
För att få en bättre förståelse av differentialens funktion undersöks bärförmågan med både hänsyn till 

böjpåkänning och flankpåkänningen för kuggkontakten mellan solhjulet och pinjongen i kugghuset 

enligt svensk standard SS1871 [14]. För att validera resultaten från beräkningarna utförs samma analys 

i kuggsimuleringsprogrammet KISSsoft.  

Utifrån beräkningsresultaten utvärderas kraftspelet för att beräkna friktionskrafterna som bestämmer 

differentialens momentöverföringsförmåga mellan de utgående axlarna. Resultaten jämförs med de 

kraven som ställs i differentialens tekniska specifikation [15] samt med de tidigare genomförda 

testerna. 

3.4 Analys av tidigare tester och testuppställning 
Tidigare tester på differentialen har genomförts av Vicura. Provrapporten [16] från testerna 

analyserades där testuppställningen, genomförande samt resultat presenterades. Inspiration togs från 

Vicuras testar både för konstruktionen av testuppställningen samt vilka testutföranden som lämpar sig 

för detta arbete. 

3.5 Konstruktion av testuppställning 
Konstruktionen av testuppställningen genomfördes i CAD programmet Catia V5 som är ett 3D 

modelleringsprogram för framtagning av 3D modeller och 2D ritningar. 

Två förlag på testuppställningar för TBR (Torque Bias Ratio) tog fram samt en testuppställning för 

inre friktions tester. Möjligheten att tillverka och rigga upp testuppställningarna undersöktes både på 

BAEs egna testverkstad samt på ITH i Örnsköldsvik. ITH är ett institut för tillämpad hydraulik som 

bland annat jobbar med konsultverksamhet.  

En av testuppställning valdes ut och tillverkades med hjälp av personalen på BAEs testverkstad.  

Utifrån förstudien valdes två ytbehandlingar för behandling av pinjongkugghjulen. De olika 

återförsäljarna kontaktades för leverans, kostnadsinformation samt tribologisk data, som låg till grund 

för valet. Förslag på smörjmedel togs fram för eventuella framtida tester. 
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3.6 Testutförande 
Testuppställningen för inre friktion (se kapitel 6.1) riggades upp i BAEs testverkstad med hjälp från 

testpersonalen. En dator kopplades till momentgivaren som registrerade vridmomentet och tid med en 

noggrannhet på 1000 punkter per sekund. Vridmomentet applicerades med hjälp av momentnyckeln. 

Olja applicerades i differentialen för att säkerställa smörjningen av kugghjulen. Momentnyckeln 

roterades ett varv per test i både med och moturs riktning. Testförfarandet upprepades ett flertal gånger 

för att kunna utvärdera testförfarandets precision.  

Två referenstest utfördes med obehandlade kugghjul, innan och efter demontering av differentialen 

samt två tester med de valda ytbehandlingarna. 

 

3.7 Utvärdera testresultat 
Data från testerna exporterades till Matlab där grafiska presentation av mätvärdena tog fram. En 

sammanställning gjordes av mätdatat från varje test för att få fram ett medelvärde av 

motståndsmomentet, för att kunna säkerställa att variationerna mellan de olika testerna inte blev för 

stor.  

Testresultaten jämfördes gentemot referensresultaten för att utvärdera hur stor inverkan ytbehandlingar 

hade på motståndmomentet i differentialen. Utifrån resultaten kunde sedan slutsatser dras samt förslag 

tas fram för ett eventuellt fortsatt arbete.  
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4 Analys av differentialen 
Analysen av differentialen har bestått av granskning av både cad modeller och produktionsritningar. 

Handberäkningar och simuleringar i KISSsoft har utförts för att se om kugghjulens hållfasthet är 

tillräcklig för de krav som den tekniska specifikationen kräver [15]. 

4.1 Pinjong 
Det finns sex stycken pinjonkugghjul tillhörande varje solhjul (Totalt 12 stycken i differentialen). 

Pinjongkugghjulets uppgift är att föra över moment från solhjulet via nästa pinjonghjul och ut till den 

motsatta axeln.  

Pinjongen är ett helixkugghjul med sex stycken kuggar, med en snedvinkel på 30°. Pinjongen visas i 

Figur 11 nedan. Mer data för pinjongen presenteras i Tabell 2 i kapitel 4.3. 

 

Figur 11. CAD modell på pinjongkugghjulet. 

4.2 Solhjul 
Solhjulet sitter kopplad till drivaxeln med hjälp av invändiga kuggar samt till pinjongen med 

utvändiga kuggar. Differentialen består av två solhjul med samma diameter och 18 kuggar vardera. 

Varje solhjul är omgivet av sex stycken pinjonger.   

 

Figur 12. CAD modell på ett av differentialens solhjul. 
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4.3 Beräkningar utifrån svensk standard SS1987 solhjul-pinjong 
Kugghållfasthetsberäkningarna är gjorda utifrån den svenska standarden SS1871 [14] som är en 

standard för beräkning av bärförmågan för kugg och snäckväxlar. Handberäkningar är utförda på både 

pinjonghjulet (Z=6) och solhjulet(Z=18), där bärförmågan med hänsyn till flankpåkänning och 

böjpåkänning har beräknats för att kontrollera att de inte överstiger de tillåtna värdena. Figur 13 nedan 

visas kugghuset i differentialen där beräkningarna är utförda mellan det blåa (solhjulet) och det 

gröna(pinjongen) kugghjulen. 

 

Figur 13. Differentialens kugghus. 

 

Indata har tagit både från tekniska specifikationer för differential [15] samt tillverkningsritningar för 

de båda kugghjulen [17] för pinjongen och [18] för solhjulet. I Tabell 2 nedan presenteras indata som 

har används vid beräkningarna som följer i detta kapitel. Materialet på kugghjulen är 18CrNiMo7-6. 

Materialdata och andra okända geometrisk data är tagen från simuleringar i KissSoft som presenteras i 

Bilaga A. 
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Tabell 2. Indata för beräkning av kuggkontakten mellan solhjul och pinjong. 

Kugghjul Pinjong Sol  

d 20,758 62,354 mm 

x 0,5993 1,137 mm 

z 6 18 - 

α 20 20 ° 

β 30 30 ° 

βb 28,024 28,024 ° 

m 3 3 mm 

b 52 32 mm 

da 20,785 62,354 mm 

T 147 441 Nm 

u 3 0,33  

n 31,8 10,6 rpm 

εα 0.97 0.97 - 

εβ 2,165 2,165 - 

σHlim 1500 1500 N/mm2 (MPa) 

σFlim 430 430 N/mm2 (MPa) 

  

4.3.1 Bestämning av beräkningslasten 

Uttrycket för beräkningslasten beräknas enligt ekvation (3) nedan.  

     
        

 
           (3) 

där T är momentet K1 och Kv är belastningsfaktorn. 

K1 är lastfaktorn som tar hänsyn till ojämnheter i gången mellan kugghjulen och läses ur i tabell 1 i 

[14]. K1=1.25. 

Kv är den dynamiska belastningsfaktorn som läses av ur diagram 8.1 ifrån SS1871 [14] eller beräknas 

enligt ekvation (4) för snedkugg  

   
     √ 

  
       (4) 

där v är hastigheten på kugghjulet i m/s. 

v beräknas enligt ekvation (5) nedan. 

      
 

  
     (5) 

Där d är delningsdiametern och n är vinkelhastigheten. 

Från differentialens tekniska specifikation [15] anges att differentialhuset ska klara ett maximalt 

moment på 5290 Nm vid en rotationshastighet på 10.6 rpm vid 50/50 fördelning mellan de två 

drivande axlarna vilket leder till att det maximala momentet fördelas lika på de två drivande axlarna 

som solhjulen sitter på. Momentet för solhjulet i de här beräkningarna antas vara en sjättedel av det 

maximala momentet för en av axlarna, eftersom dessa beräkningar enbart tar med kuggkontakten 

mellan solhjulet och en av de sex pinjongerna. Momentet för solhjulet beräknas enligt ekvation (6) 

nedan. 
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               (6) 

där T1 är det maximala momentet och T2 är momentet som verkar på solhjulet. 

 

Förhållandet mellan solhjulet och pinjonger ger att pinjongens moment blir en tredjedel av solhjulets 

moment som beräknas enligt ekvation (7) nedan 

   
  

 
               (7) 

där T3 är momentet som verkar på pinjongen. 

T2, T3, K1 och Kv insatt i ekvation (3) ger. 

 Fberpinjong= 17681N. 

 Fbersol= 17681N. 

För att säkerställa att inte kugghjulen överbelastats beräknas bärförmågan med hänsyn till 

flankpåkänning och böjpåkänning för båda kugghjulen. 

 

4.3.2 Bärförmåga med hänsyn till Flankpåkänning  

Bärförmågan med hänsyn till flankpåkänning beräknas enligt ekvation (8). 

           √
            (   )

     
    (8) 

som är tagen från SS1871 [14] där u är utväxlingen, d är delningsdiametern och b är kuggbredden för 

kontakten. 

 

Formafaktorn för yttryck i rullningspunkten ZH beräknas enligt ekvation (9).  

   √
            

     
       

          (9) 

Materialfaktorn ZM beräknas i ekvation (10). 

   √               (10) 

där båda kugghjulen har elasticitetsmodul E. 

Ingreppsfaktorn Zε beräknas i ekvation (11) nedan  

   √
     

  
          (11) 

då εb är större än 1 enligt SS1871 [14]. 
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Lastfördelningsfaktorn KHα sätts till 1 då lastfördelningen har tagit hänsyn till i den dynamiska 

belastningsfaktorn Kv och ingreppsfaktorn Zε tidigare i beräkningarna.  

Lastutbredningsfaktorn KHβ tar hänsyn till ojämnheter i lastens fördelning utefter kuggbredden.  

KHβ hämtas ur tabell 3 i SS1871 [14] och sätts till 1.1. 

Ekvation (9)-(11) insatt i (8) ger. 

σH1=2172 MPa för pinjongen.  

σH2=2172 MPa för solhjulet. 

 

 

4.3.3 Tillåten flankpåkänning 

Den tillåtna flakpåkänningen beräknas genom ekvation (12) nedan. 

                                 (12) 

σHlim=1500 Mpa som är utmattningsgränsen för materialet för yttryck, materialvården är taget från 

simuleringar i KissSoft som visas i Bilaga A. 

Enligt SS1871 [14] sätts KL=ZR=ZV=KHx=KHK=1 

Livslängdsfaktorn KHN tas från tabell 8.8 i SS1871 [14] där antal belastningar beräknas enligt ekvation 

(13).  

                     (13) 

för pinjongen och ekvation (14)  

                     (14) 

för solhjulet. 

Från tabell 8.8 fås KHN1=1,58 och KHN2=1,66. Ekvation (13) och (14) insatt i (12) ger. 

σHP1=2385 MPa för pinjongen. 

σHP2=2490 MPa för solhjulet. 

 

4.3.4  Bärförmåga med hänsyn till böjpåkänning  

Bärförmågan med hänsyn till böjpåkänning beräknas i ekvation (15) nedan  

           
            

    
    (15) 

där b är kuggbrädden i kontakten och mn är normalmodulen. 
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Formfaktor för böjning YF erhålls från tabell 8,6 SS1871 [14] där det skenbara kuggtalet beräknas i 

ekvation (16)  

    
  

          
          (16) 

för pinjongen och ekvation (17)  

    
  

          
           (17) 

för solhjulet. 

 

Erhållna värden från diagram 8,5 ger att YF1= 2,3och YF2=1,9. 

Snedvinkelfaktorn Yβ beräknas i ekvation (18) nedan. 

     
 

   
=0,75     (18) 

Ingreppsfaktorn Yε som tar hänsyn till ingreppstalets inverkan på lastfördelningen beräknas i ekvation 

(19) nedan. 

   
 

  
          (19) 

Lastfördelningsfaktorn KFα sätt till 1 då lastfördelningen har tagit hänsyn till i Kv och Yε. 

Lastutbredningsfaktorn KFβ sätts lika med KHβ som är lika med 1,1. 

Ekvation (16) - (19) insatt i ekvation (15) ger. 

σF1=332 MPa för pinjongen. 

σF2=274 MPa för solhjulet. 

 

 

4.3.5 Tillåten böjpåkänning 

Den tillåtna böjpåkänningen beräknas i ekvation (20) nedan.   

                        (20) 

där σFlim=430 MPa som är taget från simuleringar i KissSoft som visas i kapitel (4.4). 

Kälfaktorn YS och KFX sätt till 1 enligt SS1871 [14]. 

Livslängdsfaktorn för böjning KFN erhålls från kurva D för sätthärdat stål i diagram 8,9 i SS1871 [14]. 

KFN1=1,45 för pinjongen. 

KFN2=1,65 för solhjulet. 

KFN, KFX och YS insatt i ekvation (20) ger. 
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σFP1=632 MPa 

σFP2=709 MPa 

4.3.6 Säkerhetsfaktor för böjning och yttryck 

Säkerhetsfaktorn för böjning SH beräknas i ekvation (21)  

   
   

  
      (21) 

och säkerhetsfaktorn för yttryck SF beräknas i ekvation (22) nedan.  

   
   

  
      (22) 

I Tabell 3 nedan redovisas resultaten av beräkningarna för både pinjong och solhjul. 

Tabell 3. Beräkningsresultat. 

 Pinjong Solhjul  

σH  2172 2172 MPa 

σF   332 274 MPa 

σHP  2385 2490 MPa 

σFP  623 709 MPa 

SH 1,10 1,15  

SF 1,88 2,59  

 

 

4.4 Simuleringar i KISSsoft (solhjul-pinjong) 
KISSsoft är ett simuleringsprogram för maskinkomponenter som är främst inriktat på kugg och 

transmissionsberäkningar. Programmet är ett bra verktyg för att på ett enkelt sätt simulera 

kuggkontakten mellan två kugghjul, som i detta fall är utfört för samma beräkningsfall som kapitel 

4.3. Simuleringarna utfördes för att validera resultaten från handberäkningarna samt att säkerställa att 

eventuella slutsatser utifrån beräkningarna blir korrekta. 

4.4.1 Simuleringsuppställning 

Solhjulet och pinjongen byggdes upp i KISSsoft utifrån de geometriska data tagen från respektive 

tillverkningsritning [18] för solhjulet och [17] för pinjongen, som kan ses i Tabell 3 i kapitel 4.3. 

Solhjulet valdes som det drivande kugghjulet med en vinkelhastighet på 10,6 rpm och ett moment på 

441 Nm från ekvation (6) i föregående kapitel 4.3.1  Materialet valdes till 18CrNiMo7-6 enligt [17]. 

Programinterfacet visas i Figur 14 nedan. 
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Figur 14. KISSsoft interface för geometrisk indata. 

 

 

Beräkningsmetoden för simuleringarna valdes till DIN 3990 då den svenska standarden SS1871 

saknas som beräkningsmetod i KISSsoft. Kugghjulens geometri från simuleringarna har jämförts med 

tillverkningsritningarna för att säkerställa att samma geometri används för simuleringarna och 

beräkningarna. En 3D representation av kugghjulen från KISSsoft visas i Figur 15. 

 

Figur 15. 3D representation för kuggkontakten, från KISSsoft. 

4.4.2 Resultat 

  Resultaten från simuleringarna jämfördes med resultaten från handberäkningarna och visas i Tabell 4 

nedan där 1 symboliserar pinjongen och 2 solhjulet. Fullständiga resultat återfinns i Bilaga A 
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Tabell 4. Simulering och beräkningsresultat. 

 Beräkningar KISSsoft  

σH1  2172 2027 MPa 

σF1   332 493 MPa 

σHP1  2385 2048 MPa 

σFP1  623 1026 MPa 

σH2  2172 2027 MPa 

σF2   274 497 MPa 

σHP2  2490 2290 MPa 

σFP2  709 1235 MPa 

SH1 1,10 1,01 - 

SF1 1,88 2,08 - 

SH2 1,15 1,13 - 

SF2 2,59 2,48 - 

 

Resultaten från simuleringarna skiljer sig en del från handberäkningarna. Det kan bero på att en annan 

beräkningsstandard används i KISSsoft (DIN 3990) gentemot handberäkningarna(SS 1871).  Den 

största skillnaden mellan handberäkningarna och simuleringarna är bärförmågan med hänsyn till 

böjpåkänning där KISSsoft resultaten ligger 30 % högra för pinjongen och 45 % högre för solhjulet. 

Trots den stora skillnaden på resultaten för böjpåkänning är skillnaden för säkerhetsfaktorn relativt 

liten då den tillåtna böjpåkänningen är betydligt högre i KISSsoft. Därför anses ändå KISSsoft 

simuleringarna och handberäkningarna överensstämma tillräckligt bra med tanke på de skilda 

beräkningsmetoderna för att lita på resultaten. 

Enligt resultaten kommer kuggflankarna för båda kugghjulen att vara mest kritiska vid maximal 

belastning, då säkerhetsfaktorn ligger strax över 1. För att öka säkerhetsfaktor måste σHlim ökas vilket 

skulle kunna uppnås med någon slags ytbehandling. 
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4.5 Beräkningar utifrån svensk standard SS1987 pinjong-pinjong 
Då säkerhetsfaktorn för pinjongen i förgående beräkningar(kapitel 4.3 och 4.4) var så pass låg utfördes 

beräkningar för kuggkontakten mellan pinjongerna som visas Figur 16 nedan. Beräkningarna utfördes 

för kontakten mellan det blå och det röda kugghjulet. Kontaktbredden är satt till halva pinjongen 

bredd.  

 

Figur 16. Differentialens kugghus. 

Beräkningarna utfördes enligt kapitel 4.3 med svensk standard SS1987 [14] där de använda faktorerna 

återfinns i Tabell 13 i Bilaga B. 

 

Resultatet från beräkningarna redovisas i Tabell 5 i kapitel 4.6.1 där de jämförs med KISSsoft 

resultaten. 
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4.6 Simuleringar i KISSsoft (pinjong-pinjong) 
Simuleringarna utfördes enligt kapitel 4.4.1 för kuggkontakten mellan pinjongkugghjulen. En 3D 

representation av kuggkontakten mellan pinjongerna presenteras i Figur 17 nedan. 

 

Figur 17. 3D representation av kugghjulen från KISSsoft. 

4.6.1 Resultat 

Resultaten från handberäkningarna samt simuleringarna sammanställs i Tabell 5 nedan. Fullständiga 

resultat från simuleringarna återfinns i Bilaga B. 

Tabell 5. Resultat från beräkningar samt KISSsoft simuleringar. 

 Beräkningar KISSsoft  

σH  2565 2548 MPa 

σF   430 525 MPa 

σHP  2385 2067 MPa 

σFP  623 1011 MPa 

SH 0,92 0,81 - 

SF 1,45 1,92 - 

 

Resultaten mellan handberäkningarna och simuleringarna skiljer sig även för kuggkontakten mellan 

pinjongerna vilket beror på att olika beräkningsmetoder används vilket diskuteras i kapitel 4.4.2. Både 

handberäkningarna och simuleringarna visar att säkerheten mot flankpåkänning ligger under ett, 

säkerheten mot böjpåkänning ligger över ett för både simuleringarna och handberäkningarna. 

Slutsatsen är att pinjongkugghjulen löper större riska att skadas än solhjulen. En eventuell förstärkning 

i form av en ytbehandling som ger en ökad hårdhet av pinjongerna skulle öka säkerhetsfaktorn och där 

med livslängden på differentialen.  

Beräkningsfallet bygger på att kugghjulen utsätts för maxbelastning under 250 timmar vilket aldrig 

sker i verkligheten utan snarare under väldigt korta perioder. Enligt grafen i Figur 18 ligger 

säkerhetsfaktorn över ett fram till ca 100 timmar av belastning.  



26 

  

 

Figur 18. Säkerhetsfaktorn i förhållande till belastningstiden. 

 

4.7 Beräkning av momentöverföringen (Torque Bias Ratio)  
Utifrån beräkningslasten i kuggkontakten mellan solhjulet och pinjongen i kapitel 4.3.2 kan 

momentöverföringen i differentialen beräknas, för att få den maximala momentfördelningen mellan de 

två utgående axlarna. Momentfördelningen brukar benämnas som differentialens torque bias ratio 

vilket kommer utredas i detta kapitel. 

4.7.1 Momentöverföringen i differentialen 

När bandvagnen kör på plant underlag med lika mycket markkontakt på båda banden fördelas 

momentet lika till båda banden. När ena bandet får försämrad kontakt med marken bromsas det 

bandets axel med hjälp av friktionskraft mellan pinjongen och kugghuset. Friktionskraften förs över 

via pinjongen och solhjulet tillhörande det bandet med bättre markkontakt. Momentöverföringen i 

differentialen visas i Figur 19 nedan där de röda pilarna symboliserar momentets väg genom 

differentialen. 
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Figur 19. Momentöverföringen i differentialen. 

Momentet (1 i Figur 19) från axeln tillhörande det band med försämrat markkontakt går via solhjulet 

över till pinjongen (2). Pinjongen trycks mot differentialhuset i både radiell och axiell riktning, på 

grund av krafterna som bildas vid kuggkontakten mellan solhjulet och pinjonghjulet, som beräknas i 

ekvation (25) och (26) i kapitel 4.7.2. Friktion bildas mellan pinjonghjulet och differentialhusets 

kontaktytor som presenteras i Figur 20. Friktionsmomentet (3) förs över till nästa pinjong som i sin tur 

för över momentet till solhjulet (4). Solhjulet för över momentet via drivaxelns (5) till det motsatta 

bandet. 

4.7.2 Beräkningar  

Den beräknade kraften Fber verkar vinkelrätt mot kuggflanken på pinjongen (2 i Figur 19). Kraften har 

komposanter i tangentiell, radiell och axiell riktning [5] som beräknas i ekvation (23)-(25) nedan  

                        (23) 

där Ft är den tangentiella kraften,  

                         (24) 

Fr är den radiella kraften   

                  (25) 

och Fa är den axiella kraften. αwt är ingreppsvinkeln i rullningspunkten i transversalsnitt och βb är 

snedvinkeln vid grundcirkeln. 

Den axiella kraften kommer tryckas mot yta (1) i Figur 20 och komposanten Ftr för den radiella och 

den transversella kraften som beräknas i ekvation (26)  kommer tryckas mot yta (2) i Figur 20.  



28 

  

 

Figur 20. Friktionsytor i differentialhuset. 

 

    √  
    

      (26) 

Den totala friktionskraften beräknas i ekvation (27) nedan  

      (      )        (27) 

där µ är friktionskoefficienten mellan de två ytorna. 

Friktionsmomentet beräknas genom ekvation (28) nedan  

                  (28) 

där Rb är basradien för pinjongen.  

För att få det totala momentet från de sex pinjongerna som är i kontakt med solhjulet multipliceras 

friktionsmomentet med antal pinjonger.  

Momentet förs sedan över till nästa pinjong (3 i Figur 19) där utväxlingen är 1 då båda pinjongerna har 

samma geometri och kuggantal vilket leder till att hela momentet förs över. 

Momentöverföringen mellan pinjongen och solhjulet (4 i Figur 19) beräknas i ekvation (30) som 

härleds från ekvation (29)  

                  (29) 

där ω är vinkelhastigheten och M är respektive kugghjuls moment. 

 

M2 i ekvation (30) är momentet för solhjulet. 

   
     

  
      (30) 

Vinkelhastighetsskillnaden är direkt kopplad till skillnaden i antal kuggar som visas i ekvation (31) 

nedan  
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      (31) 

där Z1=6 (pinjongen) och Z2=18 (solhjulet). 

Torque bias ration beräknas i ekvation (32) nedan  

     
        

        
     (32) 

där Msol1 är den ingående axelns moment (1 i Figur 19) och Msol2 är den motsatta axeln (5 i Figur 19) 

moment. 

4.7.3 Resultat 

I Figur 21 visas resultaten där bias ration visas i förhållande till friktionskoefficienteten.  

 

Figur 21. Bias ration i förhållande till friktionskoefficienten uträknat i matlab. 

Vid beräkningarna antog en friktionskoefficient på 0.19 mellan pinjongen och friktionsytorna utifrån 

tidigare FEM beräkningar på differentialen utförda på BAE [19]. Med en friktionskoefficient på 0.19 

ger en bias ratio på 1.84 vilket är något lägre än vad som anges i den tekniska specifikationen [15] som 

är mellan 2-2.5. För att uppnå en bias ratio på 2 respektive 2.5 krävs en friktionskoefficient på 0,215 

respektive 0,275 vilket kan avläsas i Figur 21.  

Beräkningar tar inte hänsyn till eventuella förluster i kuggkontakterna eller värmeförluster mellan 

friktionsytorna och pinjongerna vilket kan påverka på resultatet.  För att öka friktionskoefficienten 

mellan pinjongen och friktionsytorna skulle någon av dem kunna ytbehandlas med en ytbehandling 

som ökar friktionen. Högre friktion leder oftast till en öka nötningen vilket man vill undvika i 

differentialen. 
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5 Analys av tidigare tester och testuppställning 
Tester har utförts av Vicura [16] som är en underleverantör av den nuvarande differentialen som sitter 

i dagens bandvagnar. Sex olika tester av Quaife differentialen utfördes där fyra av testerna 

genomfördes med S5 75W90 olja (används i dagens differential) och två tester med S5 75W140. 

Testuppställning 

Testuppställningen bestod av två stycken elmotorer med en kapacitet på 15 000 Nm vardera. Motor 1 i 

Figur 22 är inställd på momentkontroll och är den drivande motorn medans motor 2 är inställd på 

hastighetskontroll som ger ett bromsande moment, då den roterar i motsatt riktning gentemot motor 1. 

På varje motor finns en belastningssensor monterad för att registrera respektive motors moment. 

Motorerna är kopplade via var sin axel till differentialen. Differentialen är fastmonterad i testbänken 

via en vinkelplatta samt är omgiven av en behållare som försörjer differentialen med olja. En 

principskiss på testuppställningen visas i Figur 22 nedan.  

 

 

 

 

 

5.1 Testutförande 
Testerna genomfördes på sex olika differentialer där varje differential genomgick följande tester: 

 Internal friction 

 Backlash 

 Split friction 

 TBR- Torque bias ratio 

 Ultimate strength test 

Belastnings 

sensor 

Belastnings 

sensor 

Momentkontroll Hastighetskontroll 

Oljebehållare 
Differential 

Motor 2 Motor 1 

 

Vinkelplattor 

Axel Axel 

Figur 22. Vicuras testuppställning. 
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5.1.1 Inre friktion och låsningsvinkel. 

De första testerna som utfördes var för att testa den inre friktion och låsningsvinkeln för differentialen. 

För dessa tester låstes differentialhuset. På den ena axeln applicerades ett moment med hjälp av en 

momentnyckel som visas i Figur 23. Den interna friktionen registreras då av motorns 

belastningssensor.  

 

Figur 23. Testutförande för inre friktion och låsningsvinkel [16]. 

För att mäta låsningsvinkeln låstes den ena axeln och på den andra axeln applicerades ett moment med 

momentnyckeln först i medurs riktning och där efter i moturs riktningen, där vinkeln mellan de två 

utslagen är låsningsvinkeln. 

5.1.2 Delad friktion(Split friction)  

Under split friction testerna sattes motor1 till momentkontrollerande och motor2 till 

hastighetskontrollerande. När momentet på motor1 är noll så accelereras motor2 upp till en hastighet 

på 15 rpm, därefter appliceras ett bromsmoment på 750 Nm/sek på motor1 till den kommer upp i 

4500Nm och håller ett konstant moment i 30 sekunder, för att sedan gå ner till 0 Nm. Hastigenhet hålls 

konstant på 15 rpm under hela förfarandet. Förfarandet upprepas 20 gånger för tre av testerna medans 

de andra tre kördes totalt 40 gånger. 

 

5.1.3 TBR- Torque Bias Ratio 

Testförfarandet för att mäta differentialens TBR utförs enligt split friction förfarandet med skillnaden 

att motor1 belastat med tre olika moment (1000, 3000, 5000 Nm) för hastigheterna 5, 10 och 15 rpm i 

båda rotationsriktningarna. Motor1 applicerar momentet och motor2 håller hastigheten konstant 

genom ett bromsande moment. Hastigheten hålls konstant i 20 sekunder per momentsteg för att få 

stabila värden. TRB mäts genom att ta ration av momentet från motor1 och motor2 vid varje steg. 
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5.1.4 Ultimate Strength Test 

Motor1 appliceras med ett ökande moment från 0 till 12000 Nm under två minuter under en konstant 

hastighet på 2 rpm, som hålls konstant genom att motor2 applicerar ett bromsande moment. Det totala 

momentet på differentialen blir summan av momenten från motor1 och motor2. 

5.2 Resultat 
För att utvärdera testerna plockades differentialerna isär för inspektion av kugghjul och friktionsytor. 

Inget större slitage visades för split friction och TBR testerna.  

Ultimate strength testerna visade där emot större slitageskador och plastisk deformation på kugghjul 

på den sidan med högt moment. Det totala momentet under testerna varierade från 16000–17000 Nm. 

Medelvärdet för TBR under testerna uppgick till 1.91, TBR testades även efter att split friction 

testerna hade genomfört och uppgick då till 1.84. 

Den interna friktionen mättes upp till 44 Nm före de delade friktionstesterna och 24Nm efter. 

5.3 Diskussion 
Resultaten från TBR testerna stämde bra överens med de beräknade värdena från kapitel 4.7 vid den 

antagna friktionen 0.19 mellan pinjongen och friktionsytorna. Det innebär att både beräkningarna och 

Vicuras tester visar att friktionen måste höjas för att uppnå de givna TBR kraven från [15] som är 2- 

2.5. 

En högre friktion kan uppnås genom att ytbehandla ytorna med en behandling som ger en högre 

friktion. Risken med att höja friktionen är att slitaget på både kugghjul och kugghus ökar med en ökad 

friktion vilket kan minska livslängden på differentialen. 

De tester som mest intressanta för att utreda hur friktionen påverkar momentöverföringen är inre 

friktion och TBR tester.  

Den interna friktionen för kuggspelet i differentialen ger en indikation på om en eventuell 

ytbehandling eller ett oljebyte ger en ökad eller minskad friktion gentemot dagens konfiguration av 

differentialen. 

Ett TBR test ger möjligheten att testa ett antal olika belastningar för att få en tydligare bild av 

friktionens påverkan på momentöverföringen.  
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6 Konstruktion av testuppställning 
Då BAE System Hägglunds saknar en egen testuppställning för differentialen, konstruerades tre 

förslag på testuppställningar där ett av förslagen tillverkades för vidare testverksamhet. Under detta 

steg valdes två ytbehandlingar för behandling av pinjongkugghjulen i differentialen, vilka användas 

vid de kommande testerna. 

 

 

6.1 Testuppställning för inre friktion 
Testuppställningen för att testa differentialens inre friktion visas i Figur 24 nedan.  

 

 

Figur 24. Testuppställning för inre friktion. 

 

Differentialhuset spänns fast i testbänken med två skruvar i husets fläns. Detta för att differentialhuset 

inte ska rotera under testerna. En axel är kopplad till differentialen som i sin tur är kopplad till en 

axelfläns med ett uttag för momentgivaren. Momentgivaren är fäst i testbänken, en momentarm 

kopplad till momentgivaren.  

Genom att applicera ett vridmoment på momentarmen roteras kuggspelet i differentialen samtidigt 

som momentgivare registrerar motståndsmomentet i differentialen. Motståndsmoment är kopplat till 

hur mycket inre friktion det är i differentialens kuggspel. I denna testrigg kommer inte 

friktionsbeteendet för olika smörjmedel att kunna testas då en anordning för oljetillförsel saknas samt 

att testförfarandet kommer vara så pass kort att en variation av smörjmedelsval inte kommer påverka 

resultatet i någon större utsträckning. För att säkerställa att differentialen inte går torrt kommer olja 

tillföras i differentialhuset innan testerna genomförs. Den oljan som kommer användas är den som 

användes i dagens läge (Gear Way S5 75W90 [8]) i differentialen. 

Differential 

Momentarm 

Momentgivare 

Axelfläns 

Axel 
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6.1.1 Tillverkning 

De komponenter som behöver tillverkas till testuppställningen är axelflänsen samt fäste för 

differentialen och momentgivaren till testbänken. Då det applicerade vridmomentet på momentarmen 

som behövs för att mäta motståndsmoment i differentialen är relativt litet (>100 Nm). Med 

utgångspunkt från Vicuras tester [16], där motståndsmoment mättes upp till 44 Nm med obehandlade 

kugghjul, så kan det räcka att spänna fast differentialen samt tillverka en enkel konstruktion för att 

hålla momentgivare på plats under testerna. 

 

6.2 Testuppställning för TBR test med axelväxel 
I det första testuppställningsförlaget för att testa differentialen momentöverföringsförmåga (TBR) 

används hela axelväxeln från BvS10.  Axelväxeln används för att säkra smörjmedelstillförsen till 

differentialen samt att återskapa differentialens verkliga arbetsförhållanden.  

 

 

Figur 25. Testuppställning för TBR test med axelväxel. 

Differentialen sitter kopplad till de två utgående axlarna i axelväxeln. Axlarna är i sin tur kopplade till 

var sin hydraulmotor, Motor 1 i Figur 25 driver den vänstra axeln och motor 2 bromsar den högra 

axeln. Den tredje axeln (1) som är kopplad till differentialens hypoidkugghjul är fast inspänd i en av 

testbänkens vinkelplattor vilket motverkar att differentialhuset roterar under testutförandet. 

Axelväxeln är fast inspänd med fyra skruvar enligt (2).  

Till var och en av motorerna sitter en momentgivaren som registrerar det drivande respektive 

bromsande momentet. Motor 1 applicerar ett moment och motor 2 bibehåller en konstant hastighet 

genom att applicera ett bromsade moment, enligt testförfarandet från Vicuras tester som beskrivs i 

kapitel 5.1.3. Genom att registrera momentet från motor 1 och 2 kan momentöverföringen beräknas 

enligt ekvation (32) i kapitel 4.7.2. 

2 Axelväxe

l  
 1 

Axel Axel 

Motor 2

 
 1 

Motor 1

 
 1 

1 

1 
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6.2.1 Tillverkning 

Fästanordningarna för axelväxeln, axeln till hypoidkugghjulet samt vinkelplattorna till motorerna är 

komponenter som behöver tillverkas till denna testuppställning. Axelväxel, axlar och motorer finns 

från tidigare testverksamhet på BAE System Hägglunds testverkstad i Örnsköldsvik. 

 

6.3 Testuppställning för TBR test utan axelväxel 
Den andra testuppställningen är en förenkling av föregående uppställning i kapitel 6.2. Axelväxeln är 

utbytt mot differentialen. Testuppställningen visas i Figur 26 nedan. 

 

 

Differentialen är fastspänd i testbänken via en vinkelplatta vilket förhindrar differentialhuset att rotera 

under testförfarandet. Runt differentialen sitter en oljebehållare innehållande det valda smörjmedlet. 

Två utgående axlar är kopplade till var sin motor, en drivande och en bromsande. Testförfarandet 

utförs enligt kapitel 6.2 för att registrera differentialens momentöverföring. 

6.3.1 Tillverkning 

Oljebehållaren samt fästanordningarna för differentialen och motorerna är komponenter som behöver 

tillverkas i denna testuppställning.  

6.4 Val av testuppställning 
Efter diskussion med handledare på BAE System Hägglunds valdes testuppställning för inre friktion 

för de kommande testerna. Testuppställningen ger ingen fullständig bild av friktionens inverkan på 

momentöverföringen i differentialen, men testerna kommer ge en indikation på hur en ökad eller 

minskad friktion påverkar den inre friktionen i differential. Valet gjordes med åtanke på tidsåtgången 

för att tillverka samt rigga upp testuppställningen.  

Då möjligheten att rigga upp motorer för TBR testuppställningen saknades på BAEs egna testverkstad, 

på grund av fullbokat testschema utforskades möjligheten att utföra testerna på ITH i Örnsköldsvik. 

Differential 
Oljebehållar

e 

Figur 26. Testuppställning för TBR test utan axelväxel. 
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Efter ett möte med ITH konstaterades att TBR testerna inte skulle hinna utföras inom den tidsram som 

var satt för detta arbete.  Därför föll valet på testuppställningen för inre friktion då tidsåtgången för 

förarbetet samt testutförande uppskattades vara rimlig med tanken på arbetats tidsram. 

Då smörjmedelvalet för den valda testuppställningen inte kommer påverka resultaten märkbart 

kommer enbart en  S5 75W90 olja att användas för att smörja kugghjulen vid testerna. Fokus kommer 

ligga på att testa olika ytbehandlingar gentemot ett referenstest med obehandlade kugghjul.  

 

6.5 Val av ytbehandling 
Då erfarenhet saknas om hur friktionsbeteendet påverkar momentöverföringen i differentialen har 

möjligheten att ytbehandla pinjongkugghjulen undersökts, då den största delen av friktionen sker 

mellan pinjongerna och kugghuset. För att få en bredd på testerna har ytbehandlingar som både ger en 

låg och en hög friktion undersökts.  

Valet att enbart behandla pinjongerna gjordes för att undvika allt för höga kostnader samt för att 

undvika långa leveranstider då friktionsytorna i differentialhuset är mer komplexa att behandla än 

pinjongerna. Tabell 6 nedan visar ett urval av lämpliga ytbehandlingar för behandling av pinjongerna. 

 

Tabell 6. Urval av ytbehandlingar. 

Ytbehandling Friktion-stål 

(torr) 

Hårdhet HV Tjocklek Pris  

(12 kugghjul) 

Leveranstid 

Nedox SF-2 0,15 1000 - Ca 2000 kr - 

Tribobond 01 0,5 2800 1,5-5 µm 2000 kr 5-7 dagar 

Tribobond 47 0,1 2000-2800 1-8 µm 2000 kr 5-7 dagar 

Laserimpregnering - 1500 Upp till 2 

mm 

17500 kr 4 veckor 

 

Efter diskussion med handledare på BAE valdes två ytbehandlingar ut där parametrarna som 

presenteras i Tabell 6 vägdes mot varandra. Förutom friktionen och hårdheten på behandlingarna var 

även leveranstiden en viktig parameter under urvalsprocessen, då en snabb leverans var en 

förutsättning för att hinna genomföra tester inom den tidsram som examensarbetet pågår.  De två 

ytbehandlingarna som valdes ut för pinjongkugghjulen beskrivs nedan. 

6.5.1 Tribobond 01 

Tribobond 01 är en Titannitrid beläggning som skyddar mot nötning, slitage samtidigt som den anges 

ha cirka 0,5 i friktionskoefficient osmort mot stål [9]. Titannitrid används bland annat som 

ytbehandling av verktyg för skärande bearbetning. Behandlingens tekniska data visas i Figur 27 nedan.  
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Figur 27. Tekniska data för Tribobond 01 [9]. 

Beläggningsmetoden för Tribobond 01 är PVD som är en fysikalisk ångavsättning [9]. En partiell 

joniserad metallånga bombarderas med gasjoner med hjälp av en katodstråle under vakuum. En tunn 

film bildas på komponentens yta. Processtemperaturen för PVD beläggning ligger vanligtvis mellan 

250-450 grader Celsius.    

6.5.2 Tribobond 47 

DLC (Diamond Like Carbon) är en amorf kol beläggning där kolatomerna har en oregelbunden 

struktur, vilket ger beläggningen en hög hårdhet i kombination med en låg friktion och en hög 

nötningsbeständighet. Vid inkörningsfasen av den behandlade komponenten poleras även motytan 

vilket ger en längre livslängd och ett mindre slitage på hela tribosystemet [9]. Behandlingens tekniska 

data visas i Figur 28 nedan. 

 

 

Figur 28. Teknisk data för Tribobond 47 [9]. 

 

 

 



38 

  

6.6 Förslag på smörjmedel 
Då testverksamheten i detta arbete inte kommer innefatta tester för olika smörjmedels påverkan på 

momentöverföringen i differentialen, har det valts att ge förslag för eventuella framtida tester. Ett antal 

lämpliga alternativ togs fram som återfinns i Tabell 7 nedan [8] där S5 75W90 är referenssmörjmedlet 

som används i dagens differential. 

 

Tabell 7. Urval av lämpliga smörjmedel. 

Smörjmedel 

(GearWay) 

Densitet 

15°C  

( kg/m3)
 

Viskositet 

40°C 

mm2/s 

Viskositet 

100°C 

mm2/s 

Viskositet  

-40°C 

mPa.s 

Viskositet  

-40°C 

mm2/s 

Viskositet

index 

Lägsta 

flyttemperatur 
°C 

S5 75W-90 872 119 15,6 105000 120400 139 -54 

S5 75W-140 872 190 25 136000 155900 165 -51 

LS-S5 75W-

90 

874 104 15 60000 68650 150 -54 

S4 75W-80 861 57 9,5 65000 75494 150 -42 

Mereta 220 857 200 25 - 20214 146 -48 

 

Efter diskussion med handledare på BAE System Hägglunds valdes två smörjmedel ut som förslag till 

eventuella framtida tester. De smörjmedel som valdes var: 

 Mereta 200, Som är en högviskositet olja med mindre EP- tillsatser än S5 75W90. Samtidigt 

har den de viktiga egenskaper som behövs i kuggkontakter. Mer produktinformation återfinns 

i Bilaga D.   

 LS S5 75W-90: Är ett smörjmedel som vanligtvis används i differentialbromsar och 

lamellkopplingar, där friktionen är låg vid låga hastigheter och ökar med en ökad hastighet. 

Eftersom kuggspelet i differentialen oftast opererar med en låg hastighet skullen detta 

smörjmedel vara lämpligt för att ge en låg friktion. 
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från de genomförda testerna.  

 

7.1 Referensprov innan demontering 
Figur 29 nedan visar resultaten från två tester med obehandlade kugghjul, där y-axeln visar 

motståndsmomentet och x-axeln tiden. Testutförandet återfinns i kapitel 3.6. I högra figuren 

applicerades ett roterande moment på momentarmen i moturs riktning och vänstra i medurs riktning.  

 

Figur 29.  Testresultat från referensprovet i med och moturs riktning. 

  

En sammanställning av alla testresultat utförda på referensprovet redovisas i Tabell 8 nedan, där 

medelvärdet för varje test beräknades utifrån testdatat. 

Tabell 8. Resultatsammanställning referensprov. 

Moturs (Nm) Medurs (Nm) 

44,6 - 43,1 

50,5 -47,3 

45,0 -46,5 

45,3 -46,2 

45,3 -46,1 

45,2 -47,5 

 -46,6 

Medianvärde: 45,3 Medelvärde: -46,5 
 

Resultaten håller en jämn nivå för både testerna i mot och medurs riktning, med undantag för ett test i 

moturs riktning som låg på 50.36 Nm. Tendensen visar att motståndsmomentet i medurs riktning är 

något högre än i moturs riktning. Resultaten stämmer bra överens med testerna som Vicura gjorde på 

den inre friktionen som redovisas i kapitel 5.2, där medelmotståndsmomentet uppmättes till 44 Nm. 
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7.2 Referensprov efter demontering  
En bild på ett obehandlat kugghjul visas i Figur 30 nedan. 

 

Figur 30. Obehandlat kugghjul. 

För att få så lika förhållanden som möjligt mellan referenstesterna och testerna med ytbehandlade 

kugghjul, utfördes ett referenstest med obehandlade kugghjul efter att differentialen hade demonterats 

för byte av kugghjul. Totalt utfördes 12 tester fördelat lika i mot och medurs riktning. Figur 31 nedan 

visar det grafiska resultatet från två av testerna.  

 

Figur 31. Testresultat från referensprovet. 

En sammanställning av alla testernas medelvärde presenteras i Tabell 9 nedan. 

 

Tabell 9. Resultatsammanställning referensprov. 

Moturs (Nm) Medurs (Nm) 

12,2 -11,0 

12,0 -10,5 

12,3 -10,9 

12,1 -10,2 

10,9 -10,5 

11,1 -10,7 

Medianvärde: 12.1 Medianvärde: -10,6 
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Resultaten visar att motståndsmomentet är något lägre i medurs än i moturs riktning. Differensen 

mellan testerna i samma riktning är cirka 1 Nm, vilket är tillräckligt liten för att anse att testresultaten 

är tillförlitliga. 

7.3 Tribobond 01 TiN 
I Figur 32 nedan visas ett kugghjul med Titannitrid ytbehandling som användes i differentialen under 

testerna som presenteras i detta kapitel. 

 

Figur 32. Kugghjul behandlat med TiN (Tribobond 01). 

Resultatet från två av testerna med TiN (Tribobond 01) behandlade pinjonkugghjul visas grafiskt 

Figur 33 nedan. 

 

 

Figur 33. Testresultat från TiN-prov. 

 

 

 

 

 



42 

  

En sammanställning av resultaten från alla tester med TiN behandlade kugghjul presenteras i Tabell 10 

nedan. 

Tabell 10. 

Moturs (Nm) Medurs (Nm) 

10,9 -8,9 

11,2 -8,7 

10,8 -8,6 

10,8 -8,8 

10,5 -8,7 

10,5 -8,9 

10,8 -8,9 

Medianvärde: 10,8 Medianvärde: -8,8 
 

Även TiN resultaten visa samma tendens som referenstesterna där motståndsmomentet i medurs 

riktning är något lägre än i moturs riktning. Resultaten visa också en liten skillnad mellan testerna 

mellan samma rotationsriktning.  
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7.4 Tribobond 47 DLC 
I Figur 34 nedan visas ett kugghjul med en DLC ytbehandling,  

 

Figur 34. DLC(Tribobond 47) behandlat kugghjul. 

Resultatet från DLC testerna presenteras grafiskt i Figur 35 nedan. 

 

Figur 35. Testresultat från DLC-prov. 

Likt de tidigare resultaten togs ett medelvärde fram för varje test, både i med och moturs riktning 

vilket presenteras i Tabell 11nedan. 

Tabell 11. Sammanställning av resultatet från DLC testerna. 

Moturs (Nm) Medurs (Nm) 

11,1 -9,3 

12,2 -9,0 

11,5 -8,7 

11,6 -9,3 

11,1 -9,4 

11,9 -9,1 

Medianvärde: 11,6 Medianvärde: -9,2 
 

Resultaten från DLC testerna följer samma mönster som de tidigare resultaten, där 

motståndsmomentet i differentialen är något lägre i medurs än moturs riktning. Resultaten håller en 

jämn nivå där inget resultat sticker ut avsevärt. 
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7.5 Resultatsammanställning 
En sammanställning av resultaten från testerna visas i Tabell 12 nedan.  

Tabell 12. Resultatsammanställning. 

Test Moturs riktning (Nm) Medurs riktning (Nm) 

Referensprov  12.1 -10,6 

TiN-prov 10,8 -8,8 

DLC-prov 11,6 -9,2 

 

Resultaten visade att TiN ytbehandling gav det lägsta motståndsmomentet i både med och moturs 

rotationsriktning. DLC ytbehandlingen gav något högre motståndmoment än TiN men lägre än 

referensprovet med obehandlade kugghjul. Största skillnaden mellan testerna visades vara i medurs 

rotationsriktning. 
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8 Diskussion  
Syftet med arbetet var att ta fram en testuppställning för att analysera smörjmedel och ytbehandlingars 

inverkan  på differentialens momentöverföring. Med hänsyn till tidsåtgången det skulle ta att tillverka 

en fullskalig testuppställning, togs beslutet i samråd med handledare på BAE att begränsa 

testverksamheten till inre friktionstester.  Det ledde även till att några tester på olika smörjmedel inte 

kunde genomföras. Fokus inriktades istället på att testa olika ytbehandlingar. Då hela drivlinan i 

BvS10an har samma oljeförsörjning skulle ett eventuellt oljebyte kräva en analys av vilken effekt det 

skulle ha på resten av drivlinan. Därför ansågs det mer relevant att ytbehandla komponenter i 

differentialen för att utvärdera friktionens inverkan på differentialens momentöverföringsförmåga. 

Det första testet med obehandlade kugghjul visade att motståndsmomentet i differentialen var ca 46 

Nm i båda rotationsriktningarna, vilket stämde bra med Vicuras tester. Det andra testet där 

differentialen demonterades för byta av kugghjul visade ett avsevärt lägre motståndsmoment på ca 11 

Nm. Orsaken till resultatskillnaden kan bero på att skruvarna för att montera ihop differentialen var 

fastlimmade från tillverkaren. Detta ledde till att monteringen av differentialen efter byte av kugghjul 

inte blev identisk med monteringen från tillverkaren, vilket kan förklara det minskade 

motståndsmomentet. En annan förklaring till det minskade motståndsmoment kan vara att brickorna 

som sitter mellan solhjulen inte pressades ihop på samma sätt som vid monteringen hos tillverkaren, 

vilket gör att kugghjulen inte pressas ihop med differentialhuset till samma nivå som tidigare. Detta 

kan leda till att den interna friktionen differentialen minskar och där med minskar motståndsmomentet.  

Vid Vicuras tester minskade även motståndsmoment till 24 Nm efter genomförda ”split friction” 

tester. Om det berodde på att kugghjulen och friktionsytorna hade blivit inkörda eller att differentialen 

hade demonterats för inspektion framgick inte i rapporten. Vid ett eventuellt beslut att ytbehandla 

kugghjulen i differentialen borde kugghjulen monteras hos tillverkaren för att undvika detta fenomen.  

Eftersom syftet med testerna vara att undersöka vilken skillnad de ytbehandlade kugghjulen hade på 

motståndsmomentet i differentialen gentemot de obehandlade kugghjulen. Var det viktiga att alla 

tester utfördes under samma förutsättningar. Därför togs inte det första testet med i jämförelsen med 

de ytbehandlade kugghjulen.  

Resultaten visade att båda TiN och DLC behandlingarna gav ett lägre motståndsmoment gentemot de 

obehandlade kugghjulen, vilket inte var helt väntat då TiN behandlingen valdes för att höja friktionen. 

Enligt leverantören skulle TiN behandlingen ha en friktionskoefficient mot stål på 0.5 osmort. I 

testerna applicerades olja för att ge en smörjfilm i såväl kuggkontakter som friktionsytor, vilket ledde 

till att TiN fick en lägre friktions än de obehandlade kugghjulen. 

Beräkningarna på momentöverföringen i förhållande till friktionen i differentialen som presenteras i 

Figur 21 i kapitel 4.7.3, visar att friktionen borde höjas för att uppnå en bias ratio på 2-2.5 enligt [15]. 

Beräkningarna tar enbart hänsyn till friktionen mellan pinjongkugghjulen och friktionsytorna i 

differentialhuset. För att få en större kännedom om hur ytbehandlingarna påverkar momentöverföring 

krävs mer utförliga tester, förslagsvis enligt testuppställningarna som redovisas i kapitel 6.2 och 6.3 då 

tidsåtgången för de testerna skulle blivit för stor detta arbete.   

Testuppställningen som användes för testerna har sina svagheter då momentet appliceras manuellt med 

hjälp av en momentarm. Differensen mellan testerna i samma rotationsriktning blev inte större än plus 

minus 1 Nm vilket ansågs tillräckligt bra för att räkna testerna som tillförlitliga. Differensen mellan 

med och moturs rotationsriktning skulle kunna bero på att differentialen monterades i vertikal riktning 

vid testerna, till skillnad från förslaget som presenteras i Figur 24 under kapitel 6.1 där den var 

monterad i horisontell riktning.    
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9 Slutsats    
 Både TiN och DLC ytbehandlingar gav ett lägre motståndsmoment och därmed en lägre 

friktionskoefficient än de obehandlade kugghjulen.  

 TiN ytbehandlingen gav en minskning av friktionen på 9,3 % i moturs rotationsriktning och 

21 % i medurs rotationsriktning. 

 DLC ytbehandling gav en minskning av friktionen på 2 % i moturs rotationsriktning och 16 % 

i medurs rotationsriktning. 

 Vid ett eventuellt beslut att ytbehandla kugghjulen i differentialen borde kugghjulen monteras 

direkt hos tillverkaren för att få likvärdiga förhållanden som i dagens differential. 

 Mer utförliga tester krävs för att få en klarare bild av hur friktionen påverkar differentialens 

momentöverföring.  
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10 Fortsatt arbete 
Nästa steg i arbetet är att tillverka en testuppställning för att testa differentialens momentöverföring 

med de ytbehandlade kugghjulen, för att få en tydligare bild av hur stor påverkan friktionen har på 

momentöverföringen. Tester som innefattar ett antal olika smörjmedelsval borde även genomföras 

med förslagsvis de smörjmedlen som presenters i kapitel 6.6. 

Förslag på testuppställning för testerna återfinns i kapitel 6.2 och 6.3. Utmattnings och 

nötningsbeständighetstester bör även genomföras för att se hur ytbehandlingarna påverkar kugghjulen 

och differentialens livslängd.  
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Bilaga A - KISSsoft simuleringsresultat (solhjul/pinjong) 
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Bilaga B - Beräkningsdata (pinjong/pinjong) 
Beräkningsdata för handberäkning av kuggkontakten mellan pinjongerna i kapitel 4.5 redovisas i () 

nedan. 

 

Kugghjul Pinjong1 Pinjong2  

d 20,758 20,758 mm 

x 0,5993 0,5993 mm 

z 6 6 - 

α 20 20 ° 

β 30 30 ° 

βb 28,024 28,024 ° 

m 3 3 mm 

b 52 52 mm 

da 20,785 20,785 mm 

T 147 147 Nm 

u 1 1  

n 31,8 31,8 rpm 

εα 0.99 0.99 - 

εβ 1.38 2,165 - 

σHlim 1500 1500 N/mm2 (MPa) 

σFlim 430 430 N/mm2 (MPa) 

KV 1 1 - 

K1 1,25 1,25 - 

ZH 1,2 1,2 - 

ZM 268 268 - 

Zε 0,94 0,94  

KHα 1 1  

KHβ 1,1 1,1  

KHN 1,59 1,59  

YF 2,3 2,3  

Yβ 0,75 0,75  

Yε 1 1  

KFN 1,45 1,45  
Tabell 13. Indata för beräkning av kuggkontakten mellan pinjong och pinjong. 
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Bilaga C - KISSsoft simuleringar (pinjong/pinjong) 
 



VIII 

  

 

 

  



IX 

  

  



X 

  

 



XI 

  

  



XII 

  

Bilaga D - Produktdata smörjmedel 
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