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Sammanfattning 
En  betydande  kostnad  inom  fordonsindustrin  är  transmissionskomponenter.  I  takt  med  att 
antalet  kuggväxlar  ökar  så  ökar  också  kraven  på  kugghjulen,  med  avseende  på  hållfasthet, 
ljudgenerering  och  förluster.  För  att öka kunskaperna om kugghjulstillverkning  och  behålla 
avancerad  kugghjulstillverkning  i  Sverige  har  ett  landsomfattande  forskningsprogram, 
KUGG, startats upp. Det övergripande målet med KUGG är att kunna möta dagens krav utan 
att  öka  produktionskostnaderna.  I  dagsläget  består  kugghjulsframställningen  av  flera 
bearbetningssteg,  allt  från  grovbearbetning  till  finbearbetning.  Dessa  bearbetningssteg  är 
viktiga  för att erhålla kraven som ställs på kuggarna  i  form av ytfinhet. Med en bra ytfinhet 
minskar förlusterna och ljudgenereringen. 

För att bidra till ökad förståelse om kugghjulstillverkningen har ett försök att åstadkomma en 
metod  för att virtuellt bearbeta kugghjul gjorts. Den del  i bearbetningsprocessen som på ett 
virtuellt sätt har simulerats är fräsningen av rakskurna kugghjul med snäckfräs. Utformningen 
av snäckfräsen avgör vilken kuggprofil som erhålls, vilket ställer stora krav på snäckfräsen. 

Resultatet  av  den  virtuella  kuggbearbetningen  visade  att  det  är möjligt  att med  hjälp  av  en 
modern  dator  generera  en  kuggprofil  bestående  av  interferenser,  kollisionsvolymer, med  en 
animering.  Interferenserna måste sedan  tas  bort manuellt med ett  fleroperationskommando  i 
Solid Edge vilket är tidskrävande. 

Det är efter borttagandet av  interferenserna  inte möjligt att  studera ytfinheten på kugghjulet 
efter fräsning. Med en mer sofistikerad programvara skulle en noggrannare simulering kunna 
genomföras  på  ett  sådant  sätt  att  antalet  interferenser  mellan  kugghjulsämne  och  snäckfräs 
skulle öka. Flera och  tätare  interferenser  skulle medföra att ytstrukturer och avvikelser  som 
uppkommer  till  följd  av  skadade  skärtänder  på  snäckfräsen  skulle  kunna  studeras  och 
avhjälpas.  I  ett kommunikativt  syfte  innebär en animering en  förståelse  för vad som händer 
inne  i  den  annars  insynsskyddade maskinen. Detta  kan  resultera  i  en  ökad  noggrannhet  då 
maskinen måste riktas upp eller kalibreras om. 
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Abstract 

One  of  the  biggest  costs  in  the  vehicle  industry  today  is  the  transmission,  which  mainly 
contains of gears. As the number of gears  increase so do the quality demands regarding the 
strength and  reduction of the noise emissions due to vibrations. At  the same  time  there  is  a 
demand of  lowering the costs. To lower the cost at the manufacturing of spurs a nationwide 
program has been initiated, named KUGG. The primary aim with KUGG is to reduce cost by 
research. Today  the manufacturing  of  a  spur  needs  several machining  steps  from course  to 
fine machining. These steps are very expensive in regards of the machine park and necessary 
personnel. 

With the above in mind a method has been investigated to virtually machine a spur. The part 
of the process that has been virtually machined is the cutting of the gear profile. The cutting 
has  been  done  by  a  worm  hob.  The  design  and  shape  of  the  worm  hob  decides  the  gear 
profile, which demands a lot from the worm hob. 

The  result  of  the  virtual  cutting  shows  that  it  is  possible  to  generate  a  gear  profile  with 
modern  software  using  animated  interference  volumes.  The  interference  volumes  are  then 
manually  removed with  a  time  consuming multi  operation  command  in  Solid  Edge.  It  has 
been concluded  that  it  is  not possible  to  study  the surface  topography after  the  interference 
volumes have been removed. 

Using a more powerful computer and more sophisticated software the number of interference 
volumes could increase. More and narrower interferences would result  in a smoother surface 
and a more correct surface profile and thereby the damages caused by broken gear  teeth on 
the worm hob could be studied. 

For  the machine  operator  an  animation will  give  a  better  understanding  of  the  cutting  and 
thereby result in a higher accuracy.
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Inledning 
En stor del  av  tillverkningskostnaderna  för  t.ex. bilar och  robotar utgörs av  transmissionen, 
drivlinan.  I  drivlinan  förekommer  en  stor  mängd  kugghjul  i  växlar  och  andra 
kraftöverföringar.  Den  huvudsakliga  förklaringen  till  varför  kugghjulskomponenter  utgör 
merparten av alla växlar är på grund av kuggväxlars höga verkningsgrad. Verkningsgraden för 
ett samverkande kuggpar  ligger ofta på mer än 99 %, vilket antagligen kommer att vara den 
bästa energiomvandlaren under överskådlig tid. 

Genom att  allt mer  av  industrin  blir  automatiserad  ökar  efterfrågan  på prestandaoptimerade 
kuggväxlar, dessa kuggväxlar sitter i bl.a. robotar, fordon och maskiner. Detta gör att kraven 
på  kugghjulstillverkarna  ökar  allteftersom  utvecklingen  går  framåt.  Med  ökad  prestanda 
menas framförallt att kugghjul och kuggväxlar ska bli lättare, hållfastheten och lastkapaciteten 
ska öka, ljudnivån och förlusterna minska och kanske det viktigaste av allt är att detta ska ske 
utan att tillverkningskostnaderna ska öka. 

På flera håll i Sverige forskas det inom området för att bibehålla avancerad kuggtillverkning i 
Sverige. För att samordna och effektivisera  forskningen påbörjades ett forskningsprojekt vid 
namn KUGG [1]  hösten 2006. KUGG  ingår  i det nationella  forskningsprogrammet MERA, 
Manufacturing Engineering Research Area [2], där flera stora företag och högskolor ingår. 

Målsättningen med de inledande aktiviteterna i KUGG är att 
•  Identifiera och utvärdera flaskhalsar i de kuggproducerande företagen. 
•  Reducera stillestånd hos dyra maskiner med 15 % 
•  Öka medellivslängden hos dyra skärverktyg såsom snäckfräsar med 25 % 
•  Minska antalet stopp, orsakade av felaktig förbehandling av verktyg, med 50 % 

Om dessa mål uppfylls kommer även en  högre kvalitet  av kugghjulen uppnås genom bättre 
och noggrannare kuggform samt finare ytjämnhet hos kuggarna. 

Genom  att  utveckla  en  virtuell  modell  av  hur  kugghjul  bearbetas  fram  från  en  cylindrisk 
profil,  med  hjälp  av  en  snäckfräs,  kan  ytstrukturen  granskas  och  tillverkningsprocessen 
optimeras.  Med  en  relativt  enkel  modell  och  med  en  diskret  avverkningsprocess  kan 
kugghjulets  form  tydligt  urskiljas.  Modellen  som  har  använts  är  gjord  med  hjälp  av 
datorprogrammet  Solid  Edge  [3].  Solid  Edge  är  ett  3dimensionellt  ritprogram  med  en 
inbyggd  simuleringsmiljö,  ett  så  kallat MBS program, Multi Body Systems. Genom att  låta 
datorn beräkna volymen av varje interferens, d.v.s. varje kollision mellan snäckfräs och ämne, 
som sker då snäckfräsen matas över kugghjulsämnet fås profilen av ett kugghjul fram. 

Målet med projektet Virtuell Kuggbearbetning i CAD, VKiC, är att med simuleringens hjälp 
kunna utesluta ett  eller  flera  steg  i  tillverkningsprocessen av rakskurna kugghjul. Detta  sker 
genom att optimera simuleringsmodellen till en nivå där ytstrukturer och profilavvikelser kan 
analyseras. Om en sådan virtuell kuggbearbetning kan realiseras så kommer det tillsammans 
med forskningsprojektet KUGG att uppfylla en högre kvalitet, finare ytjämnhet och samtidigt 
inte öka produktionskostnaderna för kugghjul.
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Ett  annat  viktigt  mål  med  att  utarbeta  en  virtuell  kuggbearbetningsmodell  är  att  erhålla  en 
ökad  förståelse  för  hur  denna  tillverkningsprocess  fungerar  eftersom  snäckfräsens  rörelser 
relativt  kugghjulsämnets  inte  är  helt  triviala.  Särskilt  i  dagens  industri  utgör 
simuleringsmodeller en nyttig del av maskinoperatörens jobb. Att få en förståelse för vad som 
händer  inne  i en  insynsskyddad maskin kan resultera i ökad noggrannhet då t.ex. operatören 
kalibrerar  eller  riktar  upp  maskinen.  En  bild  över  systemet  som  ska  animeras  illustreras  i 
Figur 1. 

Figur 1. Bild över systemet som har analyserats och modellerats.
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Litteraturstudier 
En litteraturstudie gjordes för att öka förståelsen för kugghjulsbearbetning så att arbetet kunde 
sättas i sitt sammanhang. 

Evolventprofil 
Evolventprofilen  som  fås  vid  kugghjulstillverkning  utgör  en  stor  del  av  varför 
verkningsgraden  är  så  hög.  Profilens  utformning  möjliggör  att  rullning  kan  ske  mellan 
kuggflankerna.  Utan  rullningen  skulle  kontakten  mellan  kuggflankerna  enbart  bestå  av 
glidning,  vilket  skulle medföra  en  sämre  verkningsgrad och  ett  högre  slitage. En  illustrativ 
bild av hur en evolventprofil definieras och ser ut på ett kugghjul visas i Figur 2. 

Figur 2. Till vänster definition av evolventkurva [4] och till höger en bild över ett 
kugghjuls evolventprofil 

Bearbetningsmetoder 
Beroende  av  vilken  funktion  ett  kuggpar  ska  ha,  används  olika  bearbetningsmetoder  vid 
kugghjulstillverkningen. Allt  eftersom utvecklingen  hos  t.ex. växellådstillverkare går  framåt 
så  höjs  hela  tiden  kraven  på kugghjulen. Det  får  t.ex.  inte  låta  för mycket  från  växellådan, 
lasterna  och  påfrestningarna  på  kugghjulen  ökar,  kugghjulets  vikt  ska  minimeras, 
vibrationerna bör vara så små som möjligt och verkningsgraden så hög som möjligt. För att 
erhålla den höga verkningsgraden krävs en  fin  ytstruktur  för att minska  friktionsförlusterna. 
Detta  gäller  i  stort  sätt  alla  applikationer  där  kugghjul  eller  kuggväxlar  används.  Problemet 
ligger  i  att behålla  hållfasthetsegenskaperna där även de  termiska egenskaperna beaktas och 
att produktionskostnaderna  inte ska  skjuta  i  höjden. Det är därför viktigt att kunna  förutspå 
hur ytfinheten kommer att bli efter en kuggenerering med en snäckfräs. Om ytfinheten skulle 
kunna förutspås efter en virtuell kuggbearbetning så skulle beslut kunna tas ifråga om vilken 
bearbetningsmetod som bör användas i nästa steg. Om en optimering av ytfinheten kan göras 
med  hjälp  av  en  virtuell  kuggbearbetningsmodell  är  det möjligt  att  ta  bort  något  av  dagens 
bearbetningssteg, d.v.s. på ett enkelt sätt även kunna optimera själva produktionsmaskinen för 
en bättre ytstruktur. 

Nedan  följer  en  sammanfattning  om de  vanligaste  bearbetningsmetoderna  som används  vid 
dagens  kugghjulstillverkning  och  i  vilken  ordning  av  produktionen  de  infaller,  för  det 
sistnämnda  kan  Tabell  1  användas  [5].  Gjutning  och  svarvning  är  endast  intressant  i  det
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avseendet då hela tillverkningsprocessen från det att kugghjulstillverkaren lägger en order hos 
ett stålframställande företag ska beaktas. Det förekommer en hel del steg innan svarvning som 
inte kommer att behandlas vidare i denna rapport. 

Svarvning 
Snäckfräsning 

Härdning  Härdning  Hyvling 
Slipning  Hyvling eller  Härdning 
Hening  Slipning  Ytbeläggning 

Tabell 1. Olika bearbetningssteg där gjutning, svarvning och fräsning är 
gemensamma för samtliga bearbetningar. 

En mera noggrann och djupare genomgång av snäckfräsning som bearbetningsmetod beskrivs 
i  metoder  och  utförande.  Detta  är  för  att  denna  bearbetningsmetod  utgör  själva  kärnan  i 
projektet. 

Svarvning 
I  de  flesta  fall  måste  götet  smidas  innan  det  sedan  kan  bearbetas  ner  till  önskvärd 
cylinderdiameter. Då stänger, med en liten diameter, tillverkas sker detta genom valsning. Vid 
valsning passerar ämnet genom valsar som successivt minskar ämnets diameter. 
Efter  det  att  ämnet  har  smitts  eller  valsats  klart  skickas  det  till  bearbetningen.  På 
bearbetningen  svarvas ämnet ned  till  angiven diameter och är därefter klart  för  leverans  till 
kugghjulstillverkare.  Beroende  på  vad  kugghjulet  ska  användas  till  så  kan  någon  form  av 
härdning ske innan ämnet skickas till kugghjulstillverkarna. 

Snäckfräsning 
För  att  tillverka  kugghjul  med  evolventprofil  används  ofta  en  snäckfräs.  Snäckfräsen 
bearbetar fram kugghjulet ur ett skivformat ämne. Kuggprofilen genereras vid en kontinuerlig 
avrullningsprocess  där  fräsen  och  kugghjulsämnet  roterar  med  ett  fast  förhållande  till 
varandra. Förhållandet är sådant att när snäckfräsen har roterat 360º kring sin egen axel så har 
kugghjulsämnet roterat en båglängd, d.v.s. en kuggdelning, Figur 3. 

Figur 3. Definition av kugghjulsprofil där r är kälradien och m är modulen.
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Skären eller  tänderna på snäckfräsen skär successivt  in  i materialet och när hela hobben har 
passerat kugghjulsämnet har en kugghjulsprofil bildats. På grund av hobbens utformning  får 
kugghjulet  en  evolventprofil  vilket  beror  på  att  snäckfräsen  är  uppbyggd  som en  skruv  där 
utskärningar i axiell led har gjorts, Figur 4. 

Figur 4. Bild över den axiella utskärningen och snäckfräsens stigning. 

Härdning 
För  att  kugghjulet  ska  klara  de  hållfasthetskrav  som ställs  krävs  en  härdningsprocess. Ofta 
strävas det  efter  att  få en  hård  yta på kuggarna och  lite mjukare och  flexiblare kärna. Detta 
åstadkoms  genom  sätthärdning  där  kugghjulet  utsätts  för  en  kolrik  atmosfär  där  kolet 
diffunderar in i materialet. Beroende på hur djupt kolet ska tränga in i materialet så utsetts det 
för  den  kolrika  atmosfären  olika  länge.  Eftersom  kärnan  är  mera  flexibel  än  ytan  kommer 
uppkomsten  av  sprödbrott  att  minska.  Sprödbrott  skulle  annars  vara  mycket  vanligt 
förekommande med tanke på hur mycket en kugge belastas under en pulserande arbetscykel. 

Slipning 
Vid  höga  noggrannhetskrav  på  härdade  kugghjul  används  kuggslipning  som 
finbearbetningsmetod. Vid kuggslipning bör verktyget ha protuberans [6]. Protuberansen bör 
vara  utformad  på  ett  sådant  sätt  att  slipskivan  inte  bearbetar  kugghjulets  hålkäl  eftersom 
bearbetning i hålkälen nedsätter kugghjulets hållfasthet avsevärt. Det är viktigt att tänka på att 
använda en slipmetod för kugghjulen som gör att övergången från hålkälen blir så mjuk som 
möjligt. SAABSCANIA [7] använder sig av två olika kuggslipningsmetoder, Maagmetoden 
och Reishauermetoden. Det som skiljer de olika metoderna åt är i huvudsak slipmaskinernas 
utformning.  I  Reishauermetoden  används  en  slipskiva  som  är  utformad  som  en 
kuggstångsprofil medan i Maagmetoden använder sig av slipstålband. 

Hening 
Hening av kugghjul används främst på kugghjul som skavts och härdats men alternativt också 
på kugghjul  som slipats. Hening är en variant av skavning men där skavhjulet ersatts av ett 
invändigt  heningshjul.  Heningshjulet  har  samma  kuggform  som  hjulet  som  ska  bearbetas. 
Hening  ger  en  mycket  fin  ytfinhet  och  metoden  förbättrar  ett  härdat  kugghjul  med  ca  två 
toleransklasser.
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Hyvling 
Vid kugghyvling används ett skärhjul som är utformat som ett utvändigt cylindriskt kugghjul. 
Skillnaden  mellan  skärhjul  och  kugghjul  är  att  skärhjulet  tillverkas  med  en 
sidosläppningsvinkel  på  kuggflanken.  Genom  att  rotera  kugghjulet  och  skärhjulet  med  ett 
bestämt förhållande till varandra genereras en kuggprofil. 

Ytbeläggning 
Genom att belägga kuggytan med olika material kan en hårdare och finare yta fås. T.ex. kan 
ett  varmsprutningspulver  [8]  för  ytbeläggning  användas.  Pulvret  kan  användas  både  på 
låglegerade som legerande stål. 

Ovanstående bearbetningsmetoder är de vanligaste metoderna vid framställning av kugghjul, 
stegen  är  som  tidigare  redovisade  i  Tabell  1  där  det  också  framkommer  i  vilken  ordning 
bearbetningsstegen  sker.  Nedan  följer  en  kortfattad  beskrivning  av  ytterligare  två 
bearbetningsmetoder  som  SAABSCANIA  använder  sig  av  vid  kuggbearbetning.  Dessa 
metoder  är  hämtade  ur  kompendiet KUGGTEKNIK  från SAABSCANIA Scaniadivisionen 
[7]. 

Skavning 
Skavning sker genom att verktyget, skavhjul vars kuggflanker är försedda med radiella spår, 
driver  kugghjulet  i  ett  spelfritt  tvåflanksanligg.  Med  ett  tvåflanksanligg  menas  att  båda 
kuggflankerna på en kugge belastas i taget, detta betyder att inget spel mellan kugghjulet och 
skavhjulet  kan  uppkomma.  Skavning  är  en  skärande  bearbetningsmetod  som  tar  bort  små 
materialmängder från kuggytan, detta sker med de radiella spåren som blir till små skäreggar 
på skavhjulet. Själva syftet med skavning är att förbättra kuggens yta och kan utföras på ett 
sådant  sätt  att  kantanliggningar  kan  undvikas  i  en  monterad  växel.  På  samma  sätt  som  för 
hyvlingsbearbetningen  är  skavhjulet  utformat  som  ett  utvändigt  cylindriskt  skärhjul  med 
snedkugg. Snedvinkeln  är  dock  inte  densamma  som på kugghjulet,  utan  den  väljs  så  att  ett 
ingrepp som på en cylindrisk skruvväxel fås. Det finns en mängd olika skavningsmetoder som 
t.ex.  parallellskavning,  diagonalskavning,  underpassskavning  och  insticksskavning.  Alla 
dessa metoder finns utförligt beskrivna i KUGGTEKNIK [7]. 

Kallvalsning 
Kallvalsning av kugghjul sker med ett rullverktyg som omformar ett cylindriskt svarvat ämne 
till  ett  kugghjul.  Detta  sker  genom  att  ämnet  plastiskt  deformerar  så  att  en  kuggform 
successivt  växer  fram. Metoden  är  lämplig  för  alla  typer  av  spline  och  kuggar  av  mindre 
modul.  Detta  är  ingen  bearbetningsmetod  som  genererar  en  finare  yta  i  samma  grad  som 
ovanstående  metoderna  utan  kallvalsning  är  mera  en  kuggframställningsmetod  än  en 
finbearbetningsmetod.
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Metodutveckling 
Den  virtuella  kuggbearbetningsmodell  som  tagits  fram  är  uppbyggd  av  en  snäckfräs  som 
genom bestämda rörelsekriterier bearbetar bort material från en cylindrisk solid. Allt eftersom 
säckfräsen går över kugghjulsämnet, den cylindriska soliden, kommer en kuggprofil att sakta 
växa  fram. Kuggprofilens  utseende  beror  på  hur  snäckfräsen  är  utformad och  vilken modul 
den har, modulen  för en snäckfräs är samma som för det kugghjul som bearbetas  fram. Om 
det  skulle  finnas  någon eller något  som avviker  i  formen  för  snäckfräsen  resulterar det  i  att 
kugghjulet  som  bearbetats  fram  blir  obrukbart.  Detta  ställer  stora  krav  på  snäckfräsens 
utformning och dess noggrannhet. 

Snäckfräsen 
En snäckfräs för tillverkning av rakskurna kugg är uppbyggd av flera kuggstänger som sveps 
symmetriskt  kring  en  cylindrisk  axel,  Figur  5. Eftersom modulen  är  den  samma på  hobben 
som  för  kugghjulen  kan  en  och  samma  hobb  tillverka  åtskilliga  modeller  av  ett  kugghjul 
förutsatt att modulen är densamma. 

Figur 5.  Bilden visar kuggstänger symmetriskt svepta kring en axel, denna svepning 
bildar det karaktäristiska utseendet för en snäckfräs. 

För att kunna tillverka snedskurna kugghjul används en snäckfräs där kuggstängerna är vridna 
symmetrisk  runt  axeln.  Kuggstängernas  vridning  runt  axeln  är  densamma  som 
stigningsvinkeln, ekvation 1,  för hobben. Stigningsvinkeln  för hobben är ekvivalent med en 
kuggdelning  [9], d.v.s.  avståndet mellan en  topp och en dal  taget vid delningsdiametern, på 
kugghjulet,  ekvation  2.  En  snäckfräs  som  är  uppbyggd  på  det  sättet  kan  användas  för  att 
tillverka såväl snedskurna som raka kugghjul. Genom att vinkla hobben med samma gradantal 
som  stigningsvinkeln  i  förhållande  till  kugghjulet  kan  rakskurna  kuggar  erhållas.  I  Figur  6 
illustreras en snäckfräs som är uppbyggd i Solid Edge.
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Figur 6. Visar en modellerad snäckfräs. 

För att  få  snedskurna kugghjul  vinklas  hobben  ytterligare  i  förhållande  till kugghjulsämnet, 
går att både minska och öka vinkeln mellan hobb och kugghjulsämne. 

m p ⋅ = π  (1) 

Stigningsvinkeln,  p,  på  snäckfräsen  fås  genom  att  multiplicera  pi  med  den  önskvärda 
modulen,  m,  enligt  ekvation  1.  Värt  att  notera  är  att  stigningen  på  hobbens  tänder  är 
densamma kuggdelningen på snäckfräsen och för det blivande kugghjulet. 

m z d d ⋅ =  (2) 

I ekvation 2 definieras delningsdiametern, dd, som antalet tänder, z, på tagna från ett cirkulärt 
tvärsnitt av snäckfräsen multiplicerat med modulen, m. 

Skärtänderna  på  snäckfräsen  har  en  profil  liknande  en  kugges  profil.  Det  finns  dock  vissa 
skillnader mellan de två. För att kunna skapa en evolventflank på kugghjulet måste hobbens 
kuggflanker  vara  raka.  På  de  allra  flesta  kugghjulen  finns  det  en  hålkäl  i  dalen  mellan  två 
kuggar. Hålkälen är utformad på ett  sådant  sätt  att några  skarpa övergångar mellan dal och 
kuggflank  inte  uppkommer.  Om  det  skulle  finnas  en  sådan  övergång  minskar  kugghjulets 
hållfasthet avsevärt och  risken  för kuggbrott och spricktillväxt  i kuggroten ökar. Genom att 
utforma verktygets skärtand på ett sådant sätt att en protuberans utgör toppen på skärtanden, 
kommer ett hålkäl att bildas på kugghjulet. 

Axelgenomföringen på hobben bör ha så stor håldiameter som möjligt. Detta för att minska 
vibrationer och andra avvikelser som påverkar hur pass symmetriskt snäckfräsen roterar.
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Kugghjulsämne 
Kugghjulsämnet modelleras på ett sådant sätt att antalet kuggar som skapas under fräsningen 
blir  ett  heltal.  Antalet  tänder  beror  på  kuggämnets  delningsdiameter  och  vilken  modul 
kugghjulet får. Delningsdiametern för kugghjulsämnet fås genom att bestämma vad för modul 
kugghjulet  ska  få  samt  vilken  toppdiameter  ämnet  har,  ämnets  diameter  före  fräsning, 
ekvation 3. 

m d d  d t  2 + =  (3) 

Toppdiametern,  dt,  på  kugghjulsämnet  fås  genom  att  addera  dubbla  modulen,  m,  med 
delningsdiametern, dd, i enlighet med ekvation 3. 

Uppbyggnad av delarna och assemblering 
Snäckfräsen och kugghjulsämnet byggdes upp i Solid Edge som egna delar s.k. Parts. För att 
sätta ihop delarna på ett praktiskt sätt skapades även axlar för kugghjulsämne och hobb i Solid 
Edge.  Axlarna  har  samma  diameter  som  håldiametrarna  på  snäckfräsen  respektive 
kugghjulsämnet. Detta gjordes mest för syns skull, men det visade sig vara av stor betydelse 
för att få den virtuella kuggbearbetningen att fungera på ett någorlunda tillfredställande sätt. 

Delarna lyftes in i en assembleringsmiljö, Assembly, i Solid Edge där låsningar och relationer 
mellan delarna skapas. Utifrån denna miljö skapas förutsättningarna för en lyckad animering. 
Avståndet  mellan  snäckfräsen  och  kugghjulsämnet  beräknas  enligt  ekvation  4,  där  a  är 
axelavståndet,  dd,hobb  är  snäckfräsens  delningsdiameter  och  dd,kugghjul  är  kugghjulsämnets 
delningsdiameter. 

, , 

2 2 
d kugghjul d hobb  d d 

a = +  (4) 

Animering 
Från  assembleringsmiljön  förs  modellsammanställningen  över  till  Solid  Edge 
animeringsprogram  motion.  I  motion  kan  stelkroppsrörelser  animeras  för  givna  och 
förutbestämda  rörelser.  Animeringsdelen  är  en  lättare  version  av  den  som  programvaran 
ADAMS  [10]  använder  sig  av.  Alla  rörelser  modelleras  med  en  led,  joint,  där  ett  bestämt 
rörelsetvång  för  de  olika  lederna  måste  anges.  Snäckfräsens  rörelser  modelleras  med  en 
cylindrisk  led.  Den  cylindriska  leden  tillåter  rotation  kring  en  axel  samt  en  translaterande 
rörelse i någon riktning.  För kugghjulsämnet används en led som heter revolute i Solid Edge. 
Revoluteleden  tillåter  enbart  rotationsrörelser  kring  en  axel.  Den  här  uppsättningen  av 
rörelseleder  gör  att  animeringen  beter  sig  som en  fräsmaskin  gör  i  verkligheten  och  ger  en 
väldigt illustrativ bild av hur kugghjul genereras.
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För  att  få  rätt  profil  på  kuggarna  som  ska  genereras  utifrån  en  cirkulär  skiva  är 
rotationshastigheterna och matningshastigheten en kritisk punkt. Om förhållandena mellan de 
olika  hastigheterna  inte  har  rätt  förhållande  mot  varandra  eller  är  av  rätt  storlek  kommer 
kuggen  inte  att  få  önskvärd  ytstruktur  eller  den  rätta  formen  som  krävs  av  högpresterande 
kuggväxlar.  När snäckfräsen har roterat 360º ska kugghjulsämnet ha roterat en båglängd och 
när ämnet roterat 360º ska, enligt Scania [11], en matning om 24 mm in  i  ämnet ha gjorts. 
Dessa villkor ger följande två ekvationer. 

d r b ⋅ ⋅ 
° 

= π α  2 
360 

(5) 

Ekvation  5  ger  ett  utryck  för  båglängden,  b,  där  α  är  kugghjulets  rotationshatighet  i 
förhållande till snäckfräsens rotationshatighet, rd är kugghjulets delningsradie. 

m p b ⋅ = = π  (6) 

Båglängden  är  som  synes  lika  med  stigning  för  kugghjulet  enligt  ekvation  1.  Genom  att 
kombinera ekvation 5 och 6 fås ett uttryck  för kugghjulets rotationshastighet α i  förhållande 
till snäckfräsens rotationshastighet enligt ekvation 7. 

t r 
m 

⋅ 
⋅ ° 

= 
2 

360 α  (7) 

Virtuell kuggbearbetning 
Poängen  med  en  virtuell  kuggbearbetning  är  att  efterlikna  den  verkliga  bearbetningen  så 
mycket som möjligt. Problemet är att  i en datormiljö aldrig kan återskapa de  förutsättningar 
som gäller och  finns  i verkligheten. En modell  som är  så  lik det verkliga  fallet som möjligt 
kräver en enorm kunskap om den verkliga modellen och hur den på bästa sätt kan modelleras 
i en datormiljö. I Solid Edge animeringsmiljö kan kollisioner mellan kroppar upptäckas och 
beräknas.  När  rörelseanimeringen  för  snäckfräsen  och  kugghjulsämnet  är  klar  ställs 
programmet  in på att beräkna när kollisionerna sker och vilken kollisionsvolym som blir. På 
detta  sätt  fås  ett  mönster  fram  på  kugghjulet.  Mönstret  består  av  alla  interferenser  som 
uppkommit  under  animering  och  bildar,  var  och  en  för  sig,  en  egen  part  som  automatiskt 
läggs  till  i  assembleringsmiljön  för modellen. Noggrannheten  av  simuleringen  beror  på  hur 
många  bilder,  frames,  som  tas  per  tidsenhet. Mellan  varje  bild  förflyttar  sig  fräsen  till  en 
annan  position  där  nästa  bild  tas,  vilket  resulterar  i  en  diskret  avverkning.  För  att  få  en 
kontinuerlig  avverkning  måste  antalet  bilder  per  tidsenhet  gå  mot  oändligheten.  Detta  är 
naturligtvis  inte  realiserbart  med  tanke  på  tidsaspekter  och  tillgänglig  datorkraft.  Det  som 
måste göras är att öka antalet frames till en godtagbar nivå, så att den diskreta avverkningen 
beter sig som en kontinuerlig avverkning med tillräcklig noggrannhet. 

Om  rörelserna  i  animeringen  görs  på  det  sätt  som  motsvarar  verkligheten,  både  hobb  och 
kugghjul rör sig, klarar inte interferenshanteraren att placera ut interferensmönstret. Mönstret 
hamnar på ett och samma plan i rymden eftersom bearbetningen sker på ett och samma plan 
under hela animeringen. Problemet kan lösas genom att hålla kugghjulet fixt och istället  låta 
snäckfräsen rotera runt kugghjulet med samma förhållande som mellan de två, enligt tidigare. 
Observera att detta  förfarande  inte  leder  till  några nya approximationer eftersom val av  fixt 
koordinatsystem är godtyckligt.
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Varje  part  beskriver  en  komplicerad  geometri,  vilket  också  medför  att  varje  part  kräver 
mycket minne. Om antalet frames ökar så ökas även antalet interferenser, vilket också medför 
att antalet parts ökar som  i sin tur medför att ett stort minne behövs. Själva minnet  i datorn 
räcker  gott  och  väl  till  för  modelleringarna  men  det  temporära  minnet  skrivs  fullt  under 
interferenssökningen vilket resulterar i att datorn och programmet havererar. Detta begränsar 
också noggrannheten över bearbetningen. 

I assembleringsmiljön får sedan varje interferens kopieras till kugghjulet, för att sedan ta bort 
interferenserna från kugghjulet. Varje interferens består av ca fyra till sex interferensvolymer 
och en bearbetningsmodell som visar kuggarnas profil, på ett någorlunda tillfredställande sätt, 
består  av  ca  sexhundra  till  tusen  interferenser.  Det  betyder  att  det  krävs  mellan 
tvåtusenfyrahundra  och  sextusen  kopieringar  och  lika  många  borttagningar.  Kopieringarna 
sker  med  ett  kommando  som  heter  InterPart  Copy  som  kopierar  en  part  till  en  annan. 
Borttagningen av delen sker med kommandot Boolean som drar bort den tillagda delen vilket 
lämnar ett avtryck av geometrin. Denna del är väldigt tidskrävande och är inte särskilt stabil, 
d.v.s. att göra så här många mängdoperationer kräver ett stort temporärt skrivminne som ofta 
skrivs fullt vilket resulterar i att datorn havererar. 

En utförlig beskrivning av tillvägagångssättet i Solid Edge går att studera i bilagan Utförande 
i CAD.



13 

Resultat 
I  denna  del  av  rapporten  kommer  resultat  från  olika  simuleringar  presenteras.  Resultaten 
redovisas  kortfattat  med  text,  tabell  och  i  form  av  bilder,  som  visar  vad  simuleringen  har 
resulterat i och i vilken kronologisk ordning simuleringarna har gjorts. 

Kugghjulsfräsning 
Med hjälp av Solid Edge och dess funktion Motion kan en animeringsmodell av hur de olika 
komponenterna rör sig då ett kugghjul fräses fram med en snäckfräs. 

Resultat av Simulering 1 
Den första lyckade simuleringen är Simulering 1. I denna simulering roterar kugghjulsämnet 
runt sin egen axel. Hobben roterar runt sin egen axel och matas in igenom ämnet. Hastigheter 
och dimensioner visas i Tabell 2. 

Simulering 1 
Simuleringstid  10 sekunder 
Antal Frames  500 stycken 
Hobbens rotationshastighet runt sin egen axel  10080º per sekund 
Kugghjulsämnets rotationshastighet  360º per sekund 
Hobbens translationshastighet  10 mm per sekund 
Modul  5 
Hobbens toppdiameter  90 mm 
Kugghjulsämnets diameter  150 mm 
Kugghjulsämnets bredd  10 mm 

Tabell 2. Indata för Simulering 1. 

På grund av dessa rörelser så hamnar alla interferenser i ett plan enligt Figur 7. 

Figur 7. Interferensmönstret för kugghjulsämnet i olika vyer
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Varför den här  simuleringens  resultat  redovisas är  för att det  är den  första simuleringen där 
några  interferenser  och  rörelser  har  kunnat  fås  fram.  Detta  visar  även  programmets 
begränsning  för att kunna skapa en simuleringsmodell där delarna  rör  sig  i  enlighet med en 
reell fräsmaskin. 

En bild över hela sammanställningen efter simuleringen redovisas i Figur 8. 

Figur 8. Sammanställningsfigur efter simulering och interferenssökning. 

Resultat av Simulering 2 
Simulering  2  genererade  det  första  lyckade  försöket med  att  framställa  ett  kugghjul  i  Solid 
Edge. I simuleringen står kugghjulsämnet stilla och snäckfräsen roterar kring ämnet samtidigt 
som den roterar runt sin egen axel och matas in i kugghjulsämnet. Från och med Simulering 2 
användes  en  kortare  snäckfräs  eftersom  fräsens  längd  inte  har  någon  betydelse  för 
framställningen  annat  än  för  datautrymmet  som  krävs.  Indata  för  denna  simulering  visas  i 
Tabell 3. 

Simulering 2 
Simuleringstid  10 sekunder 
Antal Frames  500 stycken 
Hobbens rotationshastighet runt sin egen axel  8640º per sekund 
Hobbens rotationshastighet runt kugghjulsämnet  720º per sekund 
Hobbens translationshastighet  8 mm per sekund 
Modul  5 
Hobbens toppdiameter  90 mm 
Kugghjulsämnets diameter  70 mm 
Kugghjulsämnets bredd  10 mm 

Tabell 3. Indata för Simulering 2.
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Efter  simuleringen  har  ett  interferensmönster  bildats,  kuggprofiler  och  att  en  antydan  till 
evolventprofil har kommit fram. Resultatet efter att interferensvolymerna är borttagna kan ses 
i Figur 9. 

Figur 9. Visuellt resultat av Simulering 2. 

En bild över hela sammanställningen visas i Figur 10. 

Figur 10. Sammanställningsfigur efter bearbetning och interferensborttagning. 

Att  snäckfräsens  toppdiameter  är  större  än  kugghjulets  toppdiameter  saknar  betydelse  i  en 
virtuell miljö. Vid en verklig bearbetningsprocess är dessa geometrier ej att rekommendera.
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Resultat av Simulering 3 
I Simulering 3 används samma rörelsekrav  som  i Simulering 2. Dessa  rörelser  har  visat  sig 
vara det bästa alternativet och är de som används i de övriga simuleringarna. Hastigheter och 
dimensioner har dock ändrats, Tabell 4. 

Simulering 3 
Simuleringstid  10 sekunder 
Antal Frames  5000 stycken 
Hobbens rotationshastighet runt sin egen axel  8640º per sekund 
Hobbens rotationshastighet runt kugghjulsämnet  720º per sekund 
Hobbens translationshastighet  8 mm per sekund 
Modul  5 
Hobbens toppdiameter  90 mm 
Kugghjulsämnets diameter  70 mm 
Kugghjulsämnets bredd  10 mm 

Tabell 4. Indata för Simulering 3. 

Resultatet av denna simulering är ett interferensmönster som inte visar någon kuggprofil alls, 
det  är  interferenser  runtom  hela  kugghjulsämnet,  Figur  11.  Kugghjulsämnet  har  nästintill 
svarvats ner till en ny diameter. 

Figur 11. Det genererade interferensmönstret som uppkommit i Simulering 3.
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Resultat av Simulering 4 
I  Simulering  4  används  betydligt  lägre  hastigheter  än  tidigare  och  kugghjulsämnets 
dimensioner är ändrade, Tabell 5. 

Simulering 4 
Simuleringstid  208 sekunder 
Antal Frames  1037 stycken 
Hobbens rotationshastighet runt sin egen axel  180º per sekund 
Hobbens rotationshastighet runt kugghjulsämnet  6,923º per sekund 
Hobbens translationshastighet  0,4327 mm per sekund 
Modul  5 
Hobbens toppdiameter  90 mm 
Kugghjulsämnets diameter  140 mm 
Kugghjulsämnets bredd  30 mm 

Tabell 5. Indata för Simulering 4. 

Interferensmönstret med dessa inställningar visar en bra kugghjulsprofil, Figur 12. 

Figur 12. Kugghjulets interferensmönster.
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När  kugghjulsämnet  studeras  från  dess  kortsida,  visar  det  sig  att  kuggflankerna  inte  är 
vinkelräta  mot  ämnets  tvärsnitt,  Figur  13,  vilket  tyder  på  att  matningshastigheten  av 
snäckfräsen har varit för hög. 

Figur 13. Kugghjulsämnet sett från kortsidan.
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Resultat av Simulering 5 
Simuleringen som ger detta resultat är uppbyggd enligt tidigare simuleringar, Figur 14. 

Figur 14. Simuleringens uppbyggnad, med ett bearbetat kugghjul. 

För att få fram ett kugghjul med ett korrekt utseende sätts hastigheter och dimensioner enligt 
Tabell 6. Ritningsunderlag  för de aktuella delarna som använts  i Simulering 5  finns  i bilaga 
Ritningar. 

Simulering 5 
Simuleringstid  1820 sekunder 
Antal Frames  703 stycken 
Hobbens rotationshastighet runt sin egen axel  180º per sekund 
Hobbens rotationshastighet runt kugghjulsämnet  6,923º per sekund 
Hobbens translationshastighet  0,0384615 mm per sekund 
Modul  5 
Hobbens toppdiameter  90 mm 
Kugghjulsämnets diameter  140 mm 
Kugghjulsämnets bredd  10 mm 

Tabell 6. Indata för Simulering 5.
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Snäckfräsens  translationsrörelse  har  visat  sig  ha  stor  betydelse  för  att  få  fram  en  bra 
kuggprofil.  I  denna  simulering  sätts  translationsrörelsen  till  0,03846 mm per  sekund. Detta 
motsvarar 3,5 mm per varv vilket resulterade i ett interferensmönster enligt Figur 15. 

Figur 15. Kugghjulsämnets interferensmönster. 

Efter  att  interferensvolymerna  är  borttagna  fås  ett  kugghjul  med  26  stycken  kuggar  fram, 
Figur 16. 

Figur 16. Det färdiga kugghjulets form efter att interferensvolymerna har tagits bort.
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Ytorna runt kuggarna uppvisar en något kantig struktur. Dock kan en evolventkurva urskiljas, 
Figur 17 och Figur 18. 

Figur 17. Bild över kuggprofilens yta. 

Figur 18. Bild över kuggprofilen.
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Diskussion 
Diskussionens uppbyggnad utgörs av en kronologisk ordning där överskrifterna visar i vilken 
ordning projektet har fortgått. 

Snäckfräsen 
Valet bakom modulen 5 berodde på att en generering av stora kuggar är lättare att studera och 
analysera  än  små kuggar. Uttrycket  för  delningsdiametern,  ekvation 2  på  sidan  8,  beror  på 
antalet  tänder  som snäckfräsen  har  i  ett  cirkulärt  tvärsnitt och modulen. Genom att  välja en 
toppdiameter  som  är  jämt  delbart  med  fem  och  större  än  tio  fås  ett  jämt  antal  skärtänder 
fördelade kring tvärsnittet. 

Skärtändernas  utformning  har  modellerats  som  kuggprofiler  enligt  Handbok  för 
Maskinelement  [9],  Figur  3  på  sidan  4.  Detta  är  en  felaktig  modell  av  hur  snäckfräsens 
skärtänder är utformade  i verkligheten. Det största  felet  i utformningen är att kuggflankerna 
har modellerats helt raka, när det egentligen tillkommer en protuberans och en vinkeländring 
en bit ovanför delningslinjen. På sidan 25 i boken Gear Cutting Technology [6] kan den rätta 
utformningen  och  dimensioneringen  av  tänderna  ses.  För  animeringen  och  den  virtuella 
kuggbearbetningen  har detta  ingen  betydelse eftersom kuggprofilen  som genereras  bara  blir 
felaktig till formen, ytstrukturen blir densamma. 

Kugghjulsämne 
Eftersom  snäckfräsens modul  sattes  till  5  genereras  vid  en  lyckad  simulering  en  kuggprofil 
med modul 5. Med detta i åtanke valdes på samma sätt en toppdiameter som var jämt delbar 
med fem för att få ett jämt antal kuggar på kugghjulet. Bredd eller storlek på kugghjulet har 
på inget annat sätt någon påverkan på bearbetningsresultatet. 

Animering och bearbetning 
Vid  de  allra  första  simuleringarna  hamnade  alla  interferenser  i  ett  plan  i  enlighet  med 
Simulering 1. Det tog flera simuleringar av detta slag innan vi insåg att Solid Edge placerade 
ut interferenserna i ett plan eftersom alla kontakter skedde på samma ställe i rymden. För att 
komma  tillrätta  med  detta  lät  vi  i  de  följande  simuleringarna  snäckfräsen  rotera  runt 
kugghjulet istället för att låta kugghjulet rotera. 

För  de  olika  rotationshastigheterna  i  Simulering  2  och  3  har  endast  förhållandet  mellan 
snäckfräs  och  kugghjul  beaktats,  d.v.s.  att  när  hobben  har  roterat  ett  varv  har  kugghjulet 
roterat  en  båglängd.  Simuleringstiden  sattes  till  ett  tiotal  sekunder  och  antalet  frames  per 
sekund  vara  relativt  hög.  Problemet  med  dessa  simuleringar  var  att  matningen  av  hobben 
enbart  sattes  på  måfå  eftersom  vi  inte  trodde  att  den  hade  så  stor  inverkan  på  resultatet. 
Rotationshastigheterna  var  också  för  höga  för  antalet  frames,  även  om  förhållandet  mellan 
snäckfräsens och kugghjulsämnets rörelser var det rätta. Det var mer tur än skicklighet att vi 
vid Simulering 3 fick fram ett resultat i form av ett kugghjul. 

I Simulering 4 erhölls en  fin kuggprofil,  tyvärr  så  insåg  vi  inte  vikten av  att ha  en  lämplig 
matningshastighet om två till fyra millimeter per kugghjulsvarv. Om vi hade använt oss av en 
korrekt matningshastighet hade kuggflankerna blivit raka istället för krokiga vilket illustreras 
i Figur 13 på sidan 17.



23 

I Simulering 5 har en kuggprofil genererats fram med rätt form, men med en dålig yta. Varför 
ytans  struktur  och  profil  blir  så  kantig  har  flera  orsaker. Antalet  frames  spelar  en  stor  roll 
eftersom  ett  ökande  av  antalet  frames  bidrar  till  en  mer  kontinuerlig  avverkningsprocess.  I 
våra  simuleringar är  antalet  frames på gränsen av vad en modern dator kan hantera utan att 
haverera.  Vi  har  undersökt  möjligheten  att  öka  antalet  frames  för  att  få  fram  ett  finare 
interferensmönster  utan  att  lyckas. Om antalet  frames  skulle  kunna ökas  skulle  det  leda  till 
andra  komplikationer  då  interferensvolymerna  ska  tas  bort. Detta  eftersom  varje  interferens 
sparas som en egen part och varje part först måste kopieras till kugghjulsämnet för att sedan 
tas  bort.  De  tvåhundra  första  interferenserna  går  att  ta  bort  relativt  fort, men  sedan  tar  det 
ungefär fem minuter att ta bort två interferenser, för att verkligen eskalera när antalet kommer 
upp till den femundrade interferensen. Detta beror på att alla mängdoperationer som görs ökar 
filens storlek, vilket gör borttagningsprocessen av interferenser långsammare. Från början var 
målsättningen  att  ett  program  i  form  av  ett macro  skulle  utföra  alla mängdoperationer  som 
gjordes manuellt. Ett sådant program visade sig inte gå att tillverka, utan tillgång till en mer 
högpresterande  dator,  dessutom  krävs  en  utökad  projekttid.  Ett  macro  skulle  minska 
borttagningstiden av  interferenserna med minst sextio timmar. Det bör då tilläggas att dessa 
sextio timmar enbart gäller för en relativt icke noggrann bearbetningsmodell. För att undvika 
att data går förlorad på grund av haverier i programmet bör kopior av den mapp som arbetas i 
göras. Omstart av programvaran och datorn minskar också risken för haverier. 

Problemet  med  den  virtuella  modell  är  att  den  ej  tar  hänsyn  till  spånbildning,  slitage  av 
fräseggarna,  elastisk  deformation  och  värmebildning  samt  vibrationer  som  uppkommer  i 
samband med fräsningen. 

En  annan  felkälla  är  att  cylindrar  byggs  upp  som  raka  streck  i  Solid Edge där  varje  streck 
avviker en tusendel från cirkelbågen vilket betyder att när två cylindrar ska samverka blir felet 
som grövst en hundradel [12]. Detta fenomen, Figur 19, kan förklara varför det förekommer 
avvikelser i form av små hack på kuggprofilen. 

Figur 19. Bild över cylindrars uppbyggnad i Solid Edge. 

Vid  en  vidareutveckling  eller  ett  fortsatt  arbete  med  virtuell  kuggbearbetning  bör  andra 
programvaror granskas för att se om tillförlitligheten hos dessa program är bättre. Ett program 
i  form av ett macro skulle kräva väldigt avancerade datorer för att klara av och hantera alla 
beräkningar som sker när flera tusen operationer ska göras. Vi tror  inte att det är omöjlighet 
att göra en mera utförlig metod för en virtuell kuggbearbetning och ser gärna att instutitionen 
för maskinkonstruktion ombesörjer detta.



24 

Slutsatser 

•  Det går att simulera rörelserna vid kugghjulsbearbetning med en snäckfräs med Solid 
Edgefunktionen Motion. 

•  Solid Edge placerar ut interferenser i ett plan i rymden, även om de olika delarna rör 
sig i förhållande till detta plan. 

•  Det går att tillverka kugghjul i Solid Edge med hjälp av de interferenser som uppstår 
vid en simulering med snäckfräs. I nuläget går det inte att ta bort interferenserna med 
hjälp av macron. 

•  För att kunna modellera fram ett kugghjul med en korrekt kuggprofil i Solid Edge 
krävs att antalet frames vid simulering går mot oändligheten, detta för att kunna 
simulera en kontinuerlig materialavverkning. 

•  Solid Edge beskriver cirklar med hjälp av raka sträck. Detta leder till en betydande 
felkälla när flera cylindriska element används i en sammanställning. 

•  För att kunna gör verkliga simuleringar i Solid Edge krävs kraftfullare datorer än vad 
som har använts i detta projekt och mer kunskap om programmets uppbyggnad.
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Tack 
Vi  vill  tacka  våran  handledare  Ellen Bergseth  för  inspiration  och  en  ypperlig  handledning. 
Lasse Wingård och Per Johansson för all hjälp som vi har fått med Solid Edge och för att de 
låtit  oss  använda  deras  undervisningssal.  Sören  Andersson  för  att  du  sett  till  att  hyran  för 
Lasse  och  Pers  undervisningssal  har  blivit  betald.  Ulf  Bjarre  på  Scania  för  att  du  lät  oss 
komma på studiebesök på Scaniatransmission. 

Ett  stort  tack  vill  vi  ge  till  våra  bättre  hälfter  som  inte  gnällt  allt  för  mycket  över  att  vi 
tillbringat merparten av den här terminen i skolan. 

Det  som har  räddat oss  från att bli  helt  stillasuttna under den  här  tiden är pingisbordet  som 
finns  utanför  Lasse  och  Pers  undervisningssal.  Därför  vill  vi  ge  ett  speciellt  tack  till  hela 
instutitionen  för  industriell  produktion  för  deras  fina  initiativ  med  att  införskaffa  ett 
pingisbord. Vid detta pingisbord har mången duell med Magnus och Love  i projektgruppen 
KRAFT utkämpats och det tackar vi för. 
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Bilagor 

Utförande i CAD 
Modelleringen  och  simuleringen  som  utförts  i  detta  projekt  har  genomförts  i  Solid  Edge, 
version 18. I denna beskrivning kommer en kortfattad genomgång av vilka kommandon som 
används  för  att  skapa  dessa  modeller.  I  beskrivningen  kommer  Solid  Edge  termologi  att 
användas. 

Kommandon 

Protrusion. Utför en extrudering av en yta till en volym. 

Cutout. Används för att skära bort volymer ifrån en annan volym. 

Text Profile. Denna funktion används för att kunna införa en text på en del. 

Helical Protrusio. Används för att skapa en gängad profil. 

Rotate. Denna funktion används för att kopiera ett mönster runt en vald axel. 

Round. Skapar avrundningar på en modells kanter. 

Assemble. Används för att sätta relationer mellan olika parts i en sammanställning. 

Axial Align. Sätter ett axiellt tvång mellan två axlar så att de hamnar i linje. 

Mate. Sätter ett avståndsförhållande mellan två ytor. 

Coordinate System.  Med detta kommando kan ett nytt koordinatsysten införas. 

Parallel Plane. Placerar ut ett nytt plan parallellt med valfritt annat plan. 

Revolute Joint. Sätter in en rotationsrörelse mellan två parts.
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Cylidrical Joint. Används för att sätta in en rotation och translationsrörelse mellan 
två parts 

InterPart Copy. Används för att kopiera formen av en part in i en 
annan part. 

Boolean Feature.  Används för att ta bort en volym ur en part. 

Parts 

Alla delar som används i de olika försöken är modellerade i Solid Edge Part. 

Kugghjulsämne 
För att modellera grund soliden för kugghjulet används funktionen Protrusion. En cirkel ritas 
med önskad diameter. Denna  cirkel  dras  sedan  ut  till  rätt  längd.  Sedan  används  funktionen 
Cutout för att skapa hålet för axeln. För att märka kugghjulet med en text används funktionen 
Cutout. Inne i Cutout funktionen väljs sedan Text Profile under fliken Insert. Ett nytt fönster 
öppnas,  där  en  text  kan  skrivas  in. Olika  textstilar  och  textstorlekar  kan  även  väljas  i  detta 
fönster. Texten som valts kan nu placeras på valfri del av soliden, Figur 20. Efter det bestäms 
djupet på utskärningen. 

Figur 20.  Textprofil på kugghjulsämne.
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Axlar  
Axlarna skapas med kommandot Protrusion, där önskad diameter och längd väljs. 

Snäckfräs 
När  modellen  av  snäckfräsen  skapas  används  ett  flertal  operationer  i  Solid  Edge.  Först 
modelleras en rak cylinder med hjälp av Protrusion. Cylindern modelleras  längre än  fräsens 
slutgiltiga längd, för att kapas till rätt längd i ett senare skede. 
För  att  skapa  skärtändernas  gängade  profil  används  funktionen  Helical  Protrusion  i Main 
toolbar.  Cylinderns  långsida  används  som  ritplan.  Skärtandens  profil  ritas  på  cylinderns 
kantlinje, Figur 21. 

Figur 21. En skärtands profil innan svepning med Helical Protrusion. 

Sedan anges gängans Pitch. När Pitchen är vald, väljs start och slut läge för gängan. 
För  att  få  fram  skärtändernas  tjocklek  används  Cutout  funktionen.  Cylinderns  kortsida 
används  som  ritplan.  Formen  av  utskärningen  ritas,  denna  form  kopieras  sedan  runt  hela 
kortsidan med funktionen Rotate i Main toolbar, Figur 22.
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Figur 22. Bild över hur skärtändernas tjocklek skapas. 

Efter  det  används  Cutout  för  att  skapa  skärtändernas  släppning.  Tillvägagångssättet  är  det 
samma som för att skapa skärtänderna tjocklek, Figur 23. 

Figur 23. Bild över hur skärtändernas släppning skapas.
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Cylindern kapas till rätt längd med Cutout funktionen, cylindern kapas från båda sidorna för 
att få fram en verklig modell. 
Sedan görs ett hål för axeln med kommandot Cutout. 
För  att  snäckfräsen  ska  se  realistisk  ut  modelleras  verktygsinfästningen  med  hjälp  av 
Protrusion och Cutout. För att göra avrundningar på kanterna på infästningen används Round 
i Main Toolbar. 

Assembly 
För  att  skapa  en  sammanställning  öppnas  en  Assembly  fil.  Kugghjulsaxeln  tas  först  in  i 
sammanställningen och blir på så vis Ground, d.v.s. helt låst. 
Sedan tas kugghjulsämnet in. En axiell relation mellan axeln och hållet i kugghjulsämnet sätts 
med kommandot Axial Align under Assemble i Main Toolbar. Efter det används kommandot 
Mate under Assemble i Main Toolbar, med ett visst avstånd från kanten, för att placera hjulet 
centrerat på axeln. 
Innan  snäckfräsen  och  dess  axel  tas  in  i  sammanställningen  sätts  ett  till  koordinatsystem ut 
med  kommandot  Coordinate  System. Koordinatsystemet  placeras  ut  i  origo, men  förskjutet 
med axelavståndet i zled. Sedan placeras ett nytt referensplan ut, som sätts parallellt med yz 
planet. Detta kommando heter Parallel Plane och finns i Main Toolbar. Planet placeras ut på 
ett avstånd från yzplanet av halva snäckfräsens axellängd, Figur 24. 

Figur 24. De två koordinatsystemen som införts och det nya planet till höger i figuren.



31 

Efter  det  tas  snäckfräsens  axel  in  med  en  axiell  relation  mellan  axeln  och  det  nya 
koordinatsystemets xaxel, med funktionen Axial Align. En Mate relation sätts mellan det nya 
planet och axelns kortsida. 
Snäckfräsen  lyfts  in  och  placeras  centrerad  på dess  axel med kommandona Mate  och Axial 
Align. 
I detta läge ligger snäckfräsens skärtänder  i kugghjulsämnet, för att ändra detta flyttas det ny 
koordinatsystemet. Det genomförs genom att gå in koordinatsystemet i Assembly PathFinder 
och justera avståndet från origo i yled så att fräsen inte går i mot kugghjulsämnet, Figur 25. 

Figur 25. Snäckfräsens initiella läge innan fräsning . 

Motion 
För  att  göra  en  simulering  av  sammanställningen  används  funktionen  Motion  under 
Applications  i Assembly  miljön.  Under  kommandot  Motion  Option  i Motion  Toolbar  väljs 
gravitationen  bort  under  fliken World. Under  fliken Simulation  väljs  simuleringstid  och  hur 
många Frames som ska användas. Kommandot Joint i Motion Toolbar används för att sätta ut 
rörelserna. I de olika funktionerna för lederna kan hastigheter och andra villkor ställas in. 

För att vissa snäckfräsens verkliga rörelse sätts kugghjulsaxeln som Ground part och de andra 
delarna  som Moving  parts.  Mellan  snäckfräsen  och  dess  axel  används  en  Revolute  Joint. 
Rörelsen för kugghjulsämnet runt sin axel beskrivs också med en Revolute Joint och för båda 
dessa  rörelser  sätts  en  rotationshastighet.  För  att  vissa  fräsens  translationsrörelse  sätts  en 
Cylindrical Joint mellan fräsens axel och kugghjulets axel. I denna Joint väljs en hastighet på 
translationsrörelsen och att rotationen ska vara Free.
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För att vissa den rörelse som används  för att få  fram ett kugghjul sätts kugghjulsämnet som 
Ground part och de övriga delarna som Moving parts. Fräsens rörelse runt sin axel beskrivs 
med en Revolute  Joint med en  rotationshastighet. Sedan  sätts en Cylidrical  Joint mellan de 
båda axlarna. I detta fall sätts hastigheter på både translations och rotationsrörelsen. 

Interferenser 
För  att  få  fram  vart  snäckfräsen  och  kugghjulsämnet  tar  i  varandra  simuleras  den  inställda 
rörelsen  med  kommandot  Simulate  Motion  i  Motion  Toolbar.  Efter  det  används  Find 
Interferences i Motion Toolbar. För att kunna ta bort material från kugghjulsämnet och skapa 
ett kugghjul så väljs först under fliken Options, Find All Interferences och Create Parts from 
Volumes. Under fliken Parts and Frames väljs snäckfräsen och kugghjulsämnet som delar att 
hitta interferenser i mellan, sedan väljs Find Now. Efter detta kommando sker en sökning efter 
alla interferensvolymer. 

Skapa ett kugghjul 
När interferenserna är hittade och det har skapats delar av alla interferenser används knappen 
Return för att återgå till Assembly miljön. Nu  ligger alla  interferenser som Parts  i Assembly 
PathFinder. Varje  interferens kan  bestå av  flera  interferensvolymer.  För att kunna avlägsna 
material  från  kugghjulet  utifrån  interferenserna  dubbelklickas  det  på  kugghjulsämnet  i 
Assembly  PathFinder,  med  vänster  musknapp.  I  denna  vy  används  kommandot  InterPart 
Copy under fliken Insert och sedan markeras en interferens. Efter det väljs Body i Select Faces 
step  och  en  del  av  den  valda  interferensen  kan  väljas. När  InterPart  Copy  kommandot  är 
utfört  på  den  valda  interferensens  delar,  används  funktionen  Boolean  Feature  i  Surfacing 
Toolbar för att ta bort de kopierade interferenserna från kugghjulsämnet. När denna procedur 
är utförd på alla interferenser är kugghjulet färdigt.



33 

Ritningar
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