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Sammanfattning 
I en växande global ekonomi blir kraven på socialt ansvar, miljömedvetenhet och 
hållbarutveckling allt viktigare. Som industriföretag i Europa blir det allt svårare att 
konkurera med företag i länder där energi- och personalkostnader är avsevärt lägre. 
Ett steg i utvecklingen för att bibehålla en stark ställning på marknaden är att 
automatisera produktionen. Detta sätter högre krav på de robotar som används och 
som oftast drivs av diverse växlar. 

Det här examensarbetet har utförts på Swepart Transmission AB, de är specialiserade 
på utveckling och produktion av mekaniska transmissioner och kugghjul. För att 
kunna garantera att deras produkter lever upp till kundens önskemål är det viktigt att 
utföra livslängdstester av växellådorna. Detta är idag en kostsam och tidskrävande 
process. 

Det här arbetets syfte och mål är att göra en konceptstudie och kostnadsuppskattning 
av en universell testrigg för en varierande produktkatalog som kan användas som 
underlag för vidareutveckling eller ersättning av deras befintliga testrigg.  

Inledningsvis presenteras bakgrunden och problemformuleringen arbetet grundats på. 
Vidare beskrivs metodologin och den teori som är relevant för arbetets gång. Teorin 
ger en generell bild av mekaniska transmissioner, effektcirkulation, de 
produktutvecklingsprocesser som används vid konceptutvecklingen samt 
bakomliggande teori för dimensionering av asynkronmaskiner och 
frekvensomriktare. 

Därefter följer arbetets genomförande. Genomförandet inleds med en beskrivning av 
hur arbetet strukturerats och ger en vidare presentation av företaget arbetet utförts på, 
Swepart Transmission AB, samt en nulägesbeskrivning av deras testanläggning. 
Genomförandets huvuddel består av framtagandet av olika koncept enligt den 
tidigare beskrivna produktutvecklingsprocessen. 

De koncept som visade sig mest användbara under konceptsållningen 
vidareutvecklades för att nå ett slutgiltigt konceptförslag. De två framträdande 
koncepten från produktutvecklingsprocessen är ett system med mekaniskåterkoppling 
där en kardanaxel med splines i kombination med remväxlar möjliggör testandet av 
en varierande produktkatalog. Det andra konceptförslaget använder 
elektriskåterinföring genom asynkronmaskiner och frekvensomriktare samt erbjuder 
ett styrsystem för reglering av moment. 

Den främsta delen av arbetet utgörs av dimensionering och kostnadsuppskattning av 
asynkronmaskiner och frekvensomriktare som gjort i samarbete med Bevi AB. De 
slutgiltiga lösningsförslagen presenteras och argumenteras för i resultatet och 
analysen med stöd av litteraturstudien. 

Sammanfattningsvis så blev resultatet två olika konceptförslag på mer universella 
testriggar som har skickats vidare till Swepart Transmission AB. 
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Summary 
In a growing global economy the requirements on social responsibility, 
environmental awareness and sustainable development becomes more and more 
important. As an industrial production company in Europe it becomes more difficult 
to compete with countries whose energy and labour costs are significantly lower. In 
order to maintain a strong position on the market more companies have to invest in a 
more automated production line. This puts higher requirements on the robots used in 
the industries that most often are driven by various gears. 

This degree project was carried out at Swepart Transmission AB, they are specialized 
in development and production of mechanical transmissions and cogs. In order to 
guarantee that their products meet the high demands of their customers it is important 
to be able to present accurate testing procedures. This is today a costly and time 
consuming process. 

The aim of this projects is to conduct a concept study and cost evaluation of a 
universal test rig for a changing product catalogue that can be used as foundation for 
further development or to replace their current test rig. 

Initially a presentation of the background and formulation of the problem that the 
project is based on is given. Following is a further description of the methodology 
and the theory relevant to the project. The theory presents a general picture of 
mechanical transmissions, effect recirculation, and used steps in the product 
development process for concept development as well as underlying theory for 
dimensioning of asynchronous machines and frequency drives. 

Thereafter the implementation of the work is presented. The implementation initially 
presents the works structure and gives a further presentation of the company the 
project was carried out at, Swepart Transmission AB, as well as a description of their 
current test rig. The main section of the implementation consists of the development 
of the different concepts following the earlier described product development 
process. 

The concepts that proved to be the most applicable during the screening process was 
further developed to reach the final concept suggestion. The two concept that stood 
out the most during the product development process was the system using 
mechanical recirculation energy through a cardan shaft in combination with a belt 
transmission. The second concept suggestion use electrical recirculating power 
through the use of asynchronous machines and frequency drives. A control panel is 
implemented to regulate the torque. 

The main part of the project consists of dimensioning and cost evaluation of 
asynchronous machines and frequency drives that was done in collaboration with 
Bevi AB. Then the final concepts suggestions are presented and discussed in the 
result and analysis section based on earlier presented theory. 

In summary the project resulted in two suggested concepts of universal test rigs that 
were forwarded to Swepart Transmission AB.  
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Abstract 
Det här examensarbetet skildrar en konceptstudie och kostnadsuppskattning av en 
universell testrigg för växellådor. Arbetet har genomförts på uppdrag av Swepart 
Transmission AB och har resulterat i koncept- och komponentförslag samt 
kostnadsuppskattning av ett universellt test system av växellådor. 

Nyckelord: Testrigg, Asynkronmaskin, Frekvensomriktare, Effektcirkulation, 
Produktutveckling 

This degree project cover a concept study and cost analyses of a universal test rig for 
gears. The project has been performed for Swepart Transmission AB and has resulted 
in a concept and component suggestion as well as cost analysis of a universal test 
system for gears. 

Keywords: Test rig, Asynchronous machine, Frequency drive, Effect recirculation, 
Product development 
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Förord 
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet av 
högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik med inriktning mot produktutveckling 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet ”Konceptstudie av universell testrigg 
för växellådor” har utförts mellan 2016-01-25 till 2016-06-02. Vi kontaktade under 
hösten 2015 Hans Hansson, teknikchef på Swepart Transmission AB, gällande 
eventuella examensarbeten. I december samma år besökte vi Hans på Sweparts 
anläggning i Liatorp och han förklarade att en konceptstudie och 
kostnadsuppskattning av en universell testrigg för växellådor var något som de länge 
behövt göra men inte haft tid över till. 

Vi har under arbetets gång varit i kontakt med ett flertal kunniga personer som har 
hjälpt oss på vägen och gjort arbetet möjligt. Till att börja med vill vi rikta ett stort 
tack till Izudin Dugic, Docent på Institutionen för maskinteknik på 
Linnéuniversitetet, för hans stora engagemang, stöd och rådgivning under hela 
arbetet. 

Vi vill också rikta ett tack till Hans Hansson, teknikchef på Swepart Transmission 
AB, för möjligheten till att skriva examensarbetet samt hans stora tekniska kunnande. 

Vidare vill vi rikta ett extra tack till Åke Nyström, VD på teknik och service på Bevi 
AB, för att ha tagit sig tid till att hjälpa oss och dela med sig av sin tekniska expertis 
vid dimensionering av asynkronmaskiner och frekvensomriktare. 

Slutligen vill vi tacka maskintekniska institutionen på Linnéuniversitet, och särskilt 
vår handledare Samir Koshaba samt verkstadstekniker Mats Almström. 

 

Anders Dahl & Johan Svensson 

Växjö, 25 april 2016 
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1. Introduktion 
Nedan ges en kort beskrivning av bakgrunden till arbetet. I kapitlet 
presenteras även problemformulering, syfte, mål och avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Idag står fordonsindustrin för 12 procent av Sveriges totala export, vilket är 
180 miljarder kronor och skapar en halv miljon arbetstillfällen [1]. Stora 
svenska företag inom fordonsindustrin som kan anses vara bland de ledande 
företagen i världen. 

För att bibehålla en ledande position på en global marknad som ständigt 
förändras tvingas företagen hela tiden att förbättra och utveckla sig. Kraven 
på socialt ansvar, miljömedveten och hållbar utveckling blir ständigt 
hårdare.  

Världens länder börjar ta klimatfrågan på allvar, vid den senaste 
klimatkonferensen i Paris deltog över 23 000 representanter från 196 stater 
[2]. Det resulterade i att tvågradersmålet skrivs in i en avtalstext. Det är ett 
internationellt samarbete för att gemensamt arbeta mot en sänkt 
temperaturstegring genom ett kollektivt koordinerat system. Målet medför 
att varje enskilt land bär ett större ansvar för respektive utsläpp som i sin tur 
direkt påverkar landets industri. 

Detta i kombination med Europeiska Unionens Euro 6 lagstiftning [3], att 
varje sålt transportmedel ska släppa ut lägre nivåer av skadliga avgaser. Ett 
område som har uppmärksammats vid forskning är hur kugghjuls-
transmissionens verkningsgrad påverkar bränslekostnader och då indirekt 
dess påverkan på miljön i form av luftföroreningar till följd av 
energikonsumtion [4]. Detta gör att miljökraven på företag ökar ständigt och 
är något som de måste ta hänsyn till i produktion och transport. 

Kraven från de större företagen reflekteras på de 360 underleverantörer [1] 
som idag är aktiva i Sverige. Det råder en hård konkurens bland 
underleverantörerna och för att kunna behålla en stark marknadsposition 
måste företagen kunna producera högkvalitativa produkter och redovisa 
miljömedvetenhet utan att kompromissa med ekonomisk lönsamhet. 

Väl genomförda tester och feldiagnostiseringar av produkter hjälper till att 
minimera risken för katastrofala fel och kan medföra avsevärda ekonomiska 
fördelar. Det är därför av största intresse att underleverantörerna har väl 
utarbetade system för att säkerställa driftsäkra produkter. 
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1.2. Problembeskrivning 

I dagens hårda ekonomiska marknad där flera företag väljer att flytta 
produktionen till länder med billigare arbetskraft, ökar behovet av att hålla 
driften igång och sänka underhållskostnader hos europeiska industrier [5]. 

Produktionsutrustningen utvecklas i hög takt med egenskaperna i dagens 
moderna produktionsteknikutveckling som blir effektivare, mer 
automatiserad och storskalig. Flertalet produktionsmaskiner drivs idag via 
växellådor, vilket gör att dess driftsäkerhet spelar en central roll i de 
industriella produktionssystem som används [6]. Mängden rörliga 
komponenter som är verksamma i växellådor medför att risken för fel ökar. 
Ett haveri i en växellåda är oftast både kostsamt och tidskrävande att 
åtgärda, därför är underhåll ett viktigt och billigare alternativ. Men även 
rigorösa tester redan på produktionsnivå är avgörande för att säkerhetsställa 
den kvalitet som krävs för ett så pass viktigt maskinelement. Beroende på 
typ av industri kan kvalitetskostnaderna variera mellan 5 – 25 % av den 
totala omsättningen [7], som också påvisas av Supervill & Gupta [8] att 
genom utarbetade kvalitetssäkringssystem kan kostnaden sänkas med upp 
till 30 %. 

Ytterligare kräver marknaden att företagen kan visa och dokumentera 
kvaliteten på deras produkter. Ett sätt som utnyttjas och har visat sig 
effektivt är att bygga en ”Back-to-back” provrigg för växellådor. Detta 
innebär i enkla drag att en motor kopplas till en växellåda där sedan 
utgående axel kopplas vidare till ytterligare en växellåda, vars utgående axel 
kopplas tillbaka till den första växellådan och på så sätt återanvänds effekten 
som tillförts systemet från början. Ett annat alternativ kan vara att koppla en 
motorgenerator till systemet och på så vis återmata effekten in i systemet. 

Växellådor kommer i varierande storlekar och genererar olika mycket effekt, 
detta kräver att provriggen måste byggas upp till varje modell för att 
tillhandahålla den specifika växellådans driftförhållande. Med en växande 
produktkatalog blir detta ett tidskrävande och ekonomiskt kostsamt arbete. 
Behovet av en modernare provrigg som kan tillhandahålla en varierande 
produktkatalog är således av stort intresse för att konkurrera på marknaden. 

Den hårda konkurrensen inom produktion gör att skapandet av en universell 
provrigg för testning av olika modeller av växellådor är ett naturligt steg i 
utvecklingen. En universell provrigg medför ekonomisk lönsamhet i och 
med att ett flertal olika modeller av växellådor kan köras utan att en separat 
provrigg måste byggas för vardera modell. Samt att ett system som tillåter 
effekten från motorn att återanvändas på ett så effektivt sätt som möjligt ger 
både ekonomisk lönsamhet och visar på att företaget har en god 
miljömedvetenhet och tar utvecklingen för ett hållbart arbete på allvar. 
Därmed kan undersökningsfrågan för detta arbete formuleras som följer. 
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Hur kan en provrigg kostnadseffektivt anpassas för att kvalitetstesta 
varierande modeller av växellådor och återanvända energin på bästa 
möjliga vis? 

1.3. Mål och syfte 

Syftet är att förenkla tester av olika modeller av växellådor och se hur detta 
kan göras på ett så energieffektivt sätt som möjligt 

Målet med arbetet är att ta fram en konceptstudie samt kostnadsuppskattning 
till en universell provrigg som ska, med enklare modifieringar, kunna 
användas på flera olika modeller av växellådor. Samt att effekten som 
tillsätts in i provriggen återanvänds i största möjliga utsträckning till förmån 
för både miljön och ekonomin. 

1.4. Avgränsningar 

Då konceptet är riktat till att göra det möjligt att koppla in flera olika 
modeller av växellådor för livslängdstester,blir de delar vi koncentrerar oss 
på möjliga lösningar av kopplingar eller system som kan anpassas för dessa. 
Samt möjligheten att återinföra tillförd effekt tillbaka in i sytemet, som är ett 
krav från samarbetsföretaget som måste uppfyllas. 

Arbetet ska utföras under 4,5 månader. 
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2. Metodologi 
I detta kapitel hanteras metodologin samt de vetenskapliga förhållningssätt 
och angreppssätt som valts att användas i arbetet. Metoder för datainsamling 
och forskning som tillämpas i arbetet presenteras också. 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

För att genomföra forskning, som tydligt drar gränsen för vad som kan anses 
vara vetenskap eller kunskap, är det viktigt att förstå de olika 
forskningsparadigm och synsätt som idag används inom vetenskapen [9]. De 
två främsta förhållningssätten, positivism och hermeneutik [10]. 

2.1.1. Positivism 

Positivism är ett förhållningssätt som strävar efter att förklara fysikaliska 
händelseförlopp inom vetenskapen. Målet är att genom mätningar och 
observationer kunna förklara händelseförloppet. Resultatet kan anses 
sanningsenligt genom jämförande med ursprungliga erfarenheter som 
grundas på empiriska data. Iden att den enda källan till kunskap är erfarenhet 
kommer från de brittiska empirikernas synsätt, ”det kan inte finnas någon 
kunskap om någon verklighet bortom erfarenhet” [9]. Således är kunskap 
som inte grundas på observationer och mätningar ointressant. 

2.1.2. Hermeneutik 

Hermeneutiken är ett filosofiskt synsätt som behandlar läran om förståelse 
[9]. Där människor, litterära texter eller observationer av fenomen studeras 
och tolkas för att skapa förståelse. Betraktaren ska utifrån sina tolkningar 
kunna redogöra för det observerade händelseförloppet. Betraktaren gör sin 
initiala tolkning med en viss ide om vad som kommer att hända, när det 
observerade händelseförloppet sedan studeras i detalj kan denna initiala 
tolkning antingen bära eller brista. När tolkningarna av detaljerna ligger 
tillräckligt nära tolkningens helhet kan tolkningen anses vara klar, detta 
brukar benämnas som den hermeneutiska cirkeln [11].  

2.1.3. Val av förhållningssätt 

Arbetet inleds med en litteratursökning för att bättre skapa förståelse kring 
hur de fysikaliska och mekaniska fenomen som aktiva under 
livslängdstestning av växellådor uppträder samt för att få bättre insyn i 
modern forskning relevant till området. Utifrån det insamlade materialet som 
kan anses vara positivistiskt formuleras en teoretisk bakgrund. 
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Provriggen där livslängdstesterna av växellådorna görs i dagsläget undersöks för 
att skapa en helhetsbild av händelseförloppet. Undersökningen görs positivistiskt 
genom systematiskt och strukturerad observation. Det observerade resultatet 
tolkas, vilket kan liknas det hermeneutiska synsättet, när tolkningarna är klara 
bryts de olika momenten ner i detalj och studeras. Områden som inte är direkt 
relaterat till problemformuleringen kommer inte beröras, utan fokus kommer 
ligga på områden som kan hjälpa till att göra riggen mer kostnadseffektiv och 
energisnål samt möjliggöra drift för en utökad produktkatalog.  

2.2. Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns tre kända angreppssätt inom vetenskapen som utmärker sig, 
abduktion, induktion samt deduktion. Angreppssätten är metoder som 
används för att knyta samman teori med empiri, vilket är ett synsätt som har 
sin grund i tron att direkta iakttagelser och observationer av ett fenomen är 
ett lämpligt sätt att mäta verkligheten och generera sanningen om världen 
[9]. 

2.2.1. Abduktion 

Abduktion är det minst bekanta sättet att resonera och är den metod som 
senast blev systematiserad. Abduktion är ett tillvägagångssätt för att dra 
logiska slutsatser kring observationer. Under observation av ett fenomen kan 
flertalet händelser inträffa, orsakerna till varför händelserna inträffade 
sorteras efter orsakernas sannolikhet. Sambandet mellan orsak och händelse, 
fås sedan genom tester och uteslutningar [9]. Således kan abduktion ses som 
en kombination av induktion och deduktion, innan testet utförs studeras den 
bakomliggande teorin för fenomenet, detta testas sedan genom observationer 
för att se hur fenomenet beter sig i verkligheten. 

2.2.2. Induktion 

Inom vetenskaplig forskning är induktion en typ av tankegång som används 
för att generera förståelse och kunskap samt till att etablera en relation 
mellan observationer och teori. Syftet med induktion är att eliminera 
behovet av kontinuerliga observationer för att dra slutsatser om ett givet 
fenomen, genom att använda erfarenheter från empiriska data kan teorin 
kring fenomenet generaliseras [9]. Metoden har fått kritik då den grundas på 
tidigare erfarenheter snarare än verkliga observationer. 

2.2.3. Deduktion 

Vid användande av deduktion utgår man ifrån en generell teori som grundas 
på empiriska data. Utifrån teorin tecknar man en hypotes som vidare går att 
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testa empiriskt. Efter varje empiriskt testad hypotes kan nya slutsatser dras 
och ligga till grund för nya hypoteser. Genom detta kan man utesluta 
fenomen som inte överensstämmer med verkligheten. Processen är känd 
som ”hypothetico-deductive” och är en viktig metod för fastställande av 
teorier inom vetenskaplig forskning [9]. 

2.2.4. Val av angreppssätt 

Projektet inleds med att skapa en förståelse för provriggens tekniska 
aspekter genom att studera bakomliggande teori för fenomenet, detta kan 
liknas med induktion. När viss teoretisk förståelse är uppnådd observeras 
provriggen som i dagsläget används under normala driftförhållanden för att 
få en bättre bild av vilka delar som kan förbättras, vilket lutar mer åt 
abduktion. Slutligen sammanställs data och olika konceptidéer skapas vilket 
sammanfaller mer med en deduktiv ansats. Det innebär att samtliga 
angreppssätt i viss mån är aktiva under projektet, men att huvudgrupperna 
kommer att vara induktion och deduktion. 

2.3. Forskningsmetod 

Metoderna som används vid behandling och insamling av data under 
forskning brukar delas upp i två olika huvudgrupper. Metoderna faller 
antingen under kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

2.3.1. Kvalitativa metoder 

Syftet med kvalitativa metoder är att skapa förståelse för ett observerat 
fenomen. Förståelsen kring fenomenet fås genom att ställa frågorna, ’vad?’, 
’hur?’ eller ’varför?’ snarare än ’hur många’ eller ’hur mycket’ som 
besvaras av kvantitativa metoder [12]. Metodens tillförlitlighet ifrågasätts 
ibland i vetenskapliga sammanhang då vissa menar på att metoden inte kan 
anses helt sanningsenlig eftersom inga konkreta mätvärden eller tester kan 
utföras på hypotesen och resultatet grundas på forskarens subjektiva 
bedömning. Den kvalitativa metoden används främst för att skapa sig 
förståelse kring fenomen som är svåra att utföra tester på eller mäta, t.ex. 
känslor. 
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2.3.2. Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder handlar som tidigare nämnt om att studera och förklara 
ett fenomen genom att ställa sig frågorna ’hur mycket?’ eller ’hur många?’ 
[12]. Syftet med den kvantitativa metoden är att genom mätbara tester kunna 
förklara det specifika fenomenet och genom en systematiserad analys av 
data generalisera fenomenet. Den kvantitativa metoden anses inom 
forskning vara mer tillförlitlig då den utesluter forskarens subjektiva 
bedömning eller åsikter. 

2.3.3. Val av forskningsmetod 

Arbetet består av kvantitativ data, då de empiriska data som används i stora 
delar består av kvantitativ data. Eftersom projektet riktar sig mot tekniska 
aspekter av mekaniska komponenter i drift är det nödvändigt att kunna 
utveckla hypoteser som grundas på mätbara fenomen. Kvalitativ data är 
förekommande i intervjuer och rådfrågning med sakkunnig personal på 
företaget och har legat till grund för.  

2.4. Datainsamling 

Innan man besvarar frågeställningen är det viktigt att söka efter relevant 
material. Materialet kan bestå av skriftliga texter, tester, observationer, 
intervjuer, enkäter men också av videofilmer, diabilder eller bilder som 
analyseras [13]. Hur och vilket material som samlas in styrs av den aktuella 
frågeställningen och arbetets tidsram. Nedan tydliggörs några metoder som 
används för detta arbete. 

2.4.1. Dokument 

Dokument används som en generell term för ett ”avtryck en människa har 
gjort på ett föremål” [13]. Den vanligaste typen av dokument förekommer 
som tryckta eller skriftliga texter, i t.ex. artiklar eller böcker. Men dokument 
kan också vara icke skriftliga källor i form av filmer, video, 
bandupptagningar, diabilder, m.fl. Då dokument används som en metod till 
att besvara en specifik frågeställning, är det viktigt att betraktaren använder 
sig av en kritisk analysmetod för att få ett trovärdigt resultat. Betraktaren har 
som ansvar att ta reda på vem författaren är? när gjordes dokumentationen? 
samt var? och hur dokumentationen utfördes? 
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2.4.2. Observation 

Observationen är en av de äldsta och mest fundamentala metoder vid 
insamlade av data. Genom att systematiskt och strukturerat involvera alla 
sinnen, hörsel, syn, lukt och känsel kan åskådaren skapa sig en uppfattning 
och förståelse kring ett visst fenomen. Observation metoden används ofta 
enskilt men kan kombineras tillsammans med andra metoder så som 
intervjuer och dokumentation. En observation kan anses vara både kvalitativ 
och kvantitativ. Kvalitativa observationer brukar benämnas som 
ostrukturerade och naturalistiska observationer medan kvantitativa 
observationer kallas för strukturerade och systematiska observationer [9]. 
Inom vetenskapen bör observationer vara väl planerade och resultatet ska 
nedtecknas strukturerat och systematiskt. Det är en bra metod för att 
verifiera diverse vetenskapliga teorier tillsammans med tester. En nackdel 
för observationer som metod för insamling av data är att de kan vara väldigt 
kostsamt och tidskrävande. 

2.4.3. Intervju 

Intervjuer är en vanlig kvalitativ metod där forskaren får sina frågor 
besvarade av en person, allmänt känt som en ”In-Person Interview” eller 
”Face-to-face interview” [9] som det mer sedvanligt refereras till i 
engelskan. Syftet med en intervju är att skapa förståelse genom att ställa 
frågor till en person och lära sig från dennes erfarenhet och uppfattning 
kring ämnet. Det är viktigt att vara väl förberedd och har väl utformade 
frågor om en intervju ska användas till att besvara en specifik frågeställning. 
Att utföra en intervju med personen fysiskt närvarande är alltid att föredra då 
forskaren har större möjlighet att bedöma om svaren är sannolika samt ger 
forskaren en möjlighet för observation [9]. 

2.4.4. Val av datainsamlingsmetod 

Den främsta datainsamlingen består av litteratursökningar men även 
observationer och intervjuer/rådfrågning förekommer. Data från 
litteratursökningarnas tillförlitlighet, stärks genom att jämföra olika 
dokument mot varandra och kända teorier. Materialet från observationerna 
av provriggen analyseras och utgör grunden för lösningsalternativen till 
problemet. 
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2.5. Källor 

Att söka efter en källa kan i mångt och mycket liknas med en 
litteratursökning, det handlar om att hitta relevant material och information 
som kan styrka en forskningside eller ge forskaren tillräckligt med förståelse 
kring ämnet för att driva vidare arbetet. Källor kan vara både lokala och 
internationella, det senare alternativet har blivit klart vanligare i takt med att 
internet användandet ökar. Detta medför en ökad risk då flera parter kan ha 
editerat dokumenten och medför ett större ansvar på läsaren att kritiskt 
studera materialet [13]. Här ges en kort skildring av primär- och sekundära 
källor samt källkritik. 

2.5.1. Primär- och sekundära källor 

Källor kan delas upp i primära- och sekundära källor. Primärkällor utgörs 
vanligtvis av material och data som författaren själv har samlat ihop och 
dokumenterat. Sekundära källor är tolkningar av en primärkälla, t.ex. 
historieböcker, där författaren har skapat sig en uppfattning av saker och ting 
som tidigare dokumenterats [13]. I forskningssammanhang eftersträvar man 
att i så stor utsträckning som möjligt använda primärkällor, då sekundära 
källor kan leda till missuppfattningar eller avläsningsfel och ge felaktiga 
resultat. 

2.5.2. Källkritik 

När en kritisk källanalys utförs skiljer man på extern och intern granskning 
av källan. En extern granskning innebär att källans autenticitet granskas, 
man vill undersöka huruvida källan är äkta och inte har blivit förfalskad. En 
extern granskning av ett skriftligt dokument kan således betyda att man 
undersöker huruvida den angivne författaren verkligen är upphovsmannen 
till texten. Det är inte alltid lätt att avgöra om materialet är autentiskt, men 
finns det andra källor som styrker att författaren är upphovsmannen till 
dokumentet och är aktiv inom det givna området så kan källan med större 
sannolikhet anses trovärdig [13]. 

Den andra typen av granskning som används är intern granskning. Med 
intern granskning strävar man efter att skapa en koppling mellan två faktorer 
genom att ställa frågor, t.ex. ”vad säger källan egentligen?” eller ”vilket är 
källans syfte?” [13]. Ord och begrepp varierar beroende på vem källan är 
avsedd för, språkbruket i juridiska dokument skiljer sig från de ord och 
begrepp som används i vetenskapliga artiklar. Att förstå innebörden av dessa 
ord kan besvara vad källan säger och om den är pålitlig. Läsaren bör också 
reflektera över författarens syfte och avsikter med materialet, då författaren 
med största sannolikhet skrivit källmaterialet med en viss publik i åtanke. 
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2.6. Sanningskriterier 

Oberoende på forskningsområde eller datainsamlingsmetod är det alltid 
nödvändigt att kritiskt granska insamlad data för att försäkra sig om att den 
är pålitlig. Här beskrivs de två vanligaste begreppen validitet och reliabilitet. 

2.6.1. Reliabilitet 

Syftet med reliabilitet är att ge ett mått på hur pålitlig en mätning är. Anses 
mätningen ha hög reliabilitet så ska samma studie kunna genomföras flera 
gånger med exakt samma resultat under förutsättning att omständigheterna 
kring mätningen inte förändras [13]. För att generalisera och dra slutsatser 
kring teorier inom vetenskaplig forskning krävs konsekventa och 
tillförlitliga mätningar. Reliabilitet är således väldigt viktigt i 
forskningssammanhang. 

2.6.2. Validitet 

Validitet ger ett mått på huruvida det som skulle mätas i studien lyckades 
mätas [13]. När man talar om validitet brukar man skilja på intern validitet 
och extern validitet. Intern validitet berättar hur väl mätningen har 
genomförts och vilka okända variabler som varit aktiva under mätningen, 
om mätningen har hög intern validitet kan en koppling mellan de 
påverkande faktorerna och mätresultatet beskrivas. Extern validitet strävar 
efter att göra mätningen generaliserbar och användbar i andra sammanhang. 

2.6.3. Arbetets sanningskriterier 

För att kunna uppnå en god validitet i arbetet med utvecklandet av olika 
koncept till en universal testrigg så har ett deduktivt angreppssätt använts. 
Eftersom arbetet främst strävar efter att finna olika tänkbara lösningar till 
problemet som senare kan användas som underlag för vidareutveckling, är 
det viktigt att utgå ifrån kända teorier och produktutvecklingsprocesser för 
att upprätthålla en hög intern validitet. Arbetet ligger inom en snäv tidsram 
och gruppen har därför fokuserat på att hitta olika lösningar till hur 
effektcirkulation kan uppnås i testriggen för växellådor med varierande 
dimensioner och tekniska specifikationer. Snarare än att gå in i detalj och 
producera direkta mätvärden. De steg i produktutvecklingsprocessen som 
har använts kan vidare användas för att gå in i detalj och vidareutveckla 
resterande komponenter i konstruktionen. Eftersom resultatet presenterar ett 
par koncept som saknar konkreta mätvärden anses det inte uppnå extern 
validitet, arbetet anses dock kunna användas som underlag för vidare 
konstruktion av testriggar. De beslut som fattats under utvecklingsprocessen 
har diskuterats med företag som specialiserar sig inom de specifika 
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områdena och jämförts med litteraturstudier. Arbetet anses därmed ha en 
god reliabilitet. 

2.7 Sammanfattning metodologi 

Här presenteras de metoder inom området metodologi som främst kommer 
att användas under arbetets gång, se Figur 1. 

 

 
Figur 1 Arbetsmetoder 
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs de grundläggande teorier och forskningsmaterial som 
utgör underlaget för arbetet. För att kunna sätta sig in i utformningen av en 
provrigg för växellådor så är det viktigt att ha en viss grundförståelse för hur 
en växellåda eller transmission fungerar. Teorin inleds med en beskrivning 
av processen för produktutveckling och berör sedan mekaniska 
transmissioner, effektcirkulation, diverse tidigare studier och modeller av 
befintliga testriggar, olika typer av förluster som kan uppstå samt en kort 
beskrivning av tribologi. 

3.1. Produktutveckling 

Att ta fram en ny produkt, tillverkningsmetod eller koncept är en lång, och 
ibland besvärlig, process. För att göra processen mer hanterlig och 
strukturerad är den uppdelad i åtta olika steg,[14] se Figur 2. Dessa steg 
kommer här kortfattat beskrivas och de steg som är intressanta för detta 
arbete utvecklas i större grad lite längre fram. 

 

Figur 2 De åtta steg i produktutvecklingsprocessen [14] 

3.1.1. Definiering av problem 

Det är viktigt att tidigt få de som arbetar med projektet att jobba mot samma 
mål, därför är definitionen av problemet viktig. Då får personerna 
inblandade även en bild om projektets karaktär, om det är en ny produkt, 
utveckling av en existerande produkt, tillverkningsprocess o.s.v. [14] 
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En bra startpunkt är att ha ett brainstorming möte i syfte att namnge 
projektet redan från början för att på så vis få olika tankar och synvinklar om 
problemet. Även en enkel skiss redan från början kan underlätta då det 
ibland är enklare att förstå en bild, oavsett hur krass, än att förstå någons 
tankebana bara med hjälp av ord. [14] 

Sätta gränser för vad som ingår i projektet är ett bra sätt att hålla 
kommunikationsproblem till ett minimum om det är fler inblandade. ”If 
there is only one person engaged in the design, then communication is not 
an issue.” [14]. Även dokumentation är en viktig del av hela processen och 
måste därför vara med redan från detta steg, för att följa med genom hela 
processen så det finns möjlighet att gå tillbaka och titta på de relationer man 
ansåg viktiga för projektet från början om så behövs. [14] 

Att studera nulägessituationen är ett tillvägagångssätt för att uppnå förståelse 
för projektet men det är inte alltid möjligt eller att det existerar. Om något av 
de senare är fallet så är intervjuer och undersökningar med kunder eller 
tilltänkta kunder ett bra sätt för information över kraven/behoven som ställs 
på projektet. Även om studie av nuläget är möjligt så är information från 
kunder eller användare av produkten, processen o.s.v. viktig för att 
förståelsen för projektets mål ska bli så komplett som möjligt. Dock är 
intervjuer och undersökningar inget som kan användas rakt av utan en 
sammanställning är nödvändig så projektgruppen får konkreta mål att jobba 
efter. [14] 

3.1.2. Behovsuppskattning och målsättning 

I det här steget försöker man uppskatta och rangordna de olika behov som 
kunden eller användaren har uttryckt och sedan formulera om dem i mer 
tekniska termer. [14] 

För att kunna rangordna behoven översätts de till mål d.v.s. produkten ska i 
slutänden göra detta för att uppfylla kundens behov. Dessa mål omskrivs 
sedan till frågor som täcker någon eller några aspekter av målet. Sedan 
måste man bestämma ett gradsystem så man kan mäta den tänkta produkten 
samt jämföra den med befintliga. [14] 

Även i jämförelsen med befintliga produkter behövs kunden alt. 
användarens synpunkter. Här används ovan nämnda gradsystem och 
kunden/användaren får betygsätta den existerande produkten för referens till 
den blivande. [14] 

En sammanställning av de olika rangordningarna tillsammans med de 
tekniska termerna är nödvändigt för att kunna prioritera rätt, House of 
Quality är ett sätt att göra detta, se Bild 1. 
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1. Veranda; kundens behov och dess relativa betydelse. 
2. Bakre veranda; kundens uppfattning om konkurrerande produkter. 
3. Andra våningen; produktens tekniska egenskaper. 
4. Första våningen; effekten de tekniska egenskaperna har på kundens 

behov. 
5. Taket/Vinden; sambanden mellan de olika tekniska egenskaperna. 
6. Källaren; prestationsmål fastställt för de tekniska egenskaperna. 

 
Figur 3 Kvalitetshus [14] 

3.1.3. Utforskning av designrummet 

Här finns många möjligheter men samtidigt många fallgropar att se upp med 
t.ex. att fastna vid ett alternativ och arbetslaget arbetar med första idén man 
kommer på eller att en medlem i gruppen är den styrande och driver igenom 
sina förslag utan något motstånd eller tanke på andra idéer [15]. 

Att utforska designrummet är till stor del en möjlighet till brainstorming och 
få fram konceptfragment som kan visa sig vara användbara idéer. Hur man 
sen behandlar dessa koncept beskrivs mer ingående i avsnitt 3.2. [14] 



15 
Dahl & Svensson 

3.1.4. Optimering av designvalen 

Att optimera designvalen innebär kort att välja ut vilken/vilka alternativ man 
fortsätter jobba med. Besluta vilken/vilka alternativ som ska skrotas är ingen 
lätt uppgift utan för detta krävs metoder som underlättar arbetet. De metoder 
som används i detta arbete beskrivs närmare i avsnitt 3.3. 

3.1.5. Utveckling av arkitekturen 

För att fortsätta måste produkten analyseras så en detaljerad konstruktions 
design initieras. Det bästa sättet att göra detta är att dela in produkten i 
delsystem och se hur delsystemen fungerar med varandra. Vid utvecklingen 
av arkitekturen finns tre steg för att följa; utforma beteendet hos de system 
som delsystems funktioner, utforma funktionskontroll av varje delsystem 
och designa strukturen. [14] 

Det första steget börjar med den dokumentation man samlat in genom 
observationer och intervjuer eller dylikt; de måste ses över i 
systemsammanhang och systemkrav. Sedan kopplas beteenden till det 
delsystem som är bäst lämpat. Detta kallas Operational Description 
Templates (ODT) och beskriver beteendet från de ursprungliga villkoren för 
slutresultatet. Då så kallade triggers analyseras av designers och en extra 
kolumn läggs för att identifiera systemtillståndet. Också en kolumn för 
timing läggs in som beskriver hur lång tid en viss händelse sker. [14] 

Alla medlemmar i gruppen genererar ODT s så att hela systemet är noggrant 
analyserat. Då alla de olika delsystemen är organiserade i en tabell, för 
enklare att titta på systemet i ett mer objekt orienterat sätt. [14] 

Nu är det dags att spåra funktionskrav som härrör på ursprungskraven. 
Ursprungskrav måste ha ett härlett funktionskrav annars finns det inte ett 
delsystem som uppfyller kraven. [14] 

Använda funktionskravs matris eller ett funktionsflödesblockschema är ett 
bra sätt att hålla processen organiserad som en funktionskontroll av 
delsystem. Sedan för att utforma strukturen, bör fokus ligga på arkitekturen i 
produkten, denna arkitektur är samspelet mellan de olika delarna. [14] 

Efter att en analys på gränssnitten är gjord kan designers se om det finns 
några biverkningar som kan orsaka problem för andra delsystem. Detta är 
sedan analyserat för att se hur delsystemen klarar samspelet och om det via 
denna analys kan dyka upp några funktionskrav som inte återfanns tidigare. 
[14] 

Nu upprättas en grovt räknad stycklista. Det är att lista alla komponenter för 
alla olika delsystem. Beräkna kostnaden för material för varje komponent 
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och summera och detta ger kostnaden för varje delsystem och i slutändan 
hela systemets kostnad. [14] 

3.1.6. Validering av designen 

Med validera designen menas att produkten lever upp till kundens såväl som 
arbetsgruppens förväntningar. Även att kundens behov har översatts korrekt 
av arbetsgruppen, alltså att inga missförstånd har uppstått över vad kunden 
ville ha. [14] 

Detta sker genom flera steg vilka de första är en kundutvärdering av 
designen samt en intern utvärdering. Den interna utvärderingen är mer 
praktiskt inriktad såsom; uppfyller den alla lagliga krav som kan ställas på 
den?, lever den upp till företagets standard?, är den möjlig att tillverka?, 
lever den upp till kundens förväntningar? o.s.v. [14] 

Fel är något man aldrig kommer ifrån men att minimera dessa så tidigt som 
möjligt är något man strävar efter. Ett sätt att uppnå detta är att göra en 
FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) som är en niostegs metod för att 
identifiera och minimera risken för fel. [14] 

1. Välj del eller funktion för analys 

2. Identifiering av möjliga fel för varje del/funktion 

3. Bedömning av möjliga konsekvenser för varje fel 

4. Brainstorming av möjliga orsaker till varje fel 

5. Föreslag till åtgärd för varje möjlig orsak 

6. Gradering av konsekvensen av den potentiella inverkan 

7. Gradering av sannolikheten av varje möjlig orsak 

8. Bedömning av risken 

9. Prioritering av åtgärderna 

Om en FMEA görs korrekt så kan många möjliga fel upptäckas och avstyras 
redan i designstadiet och därmed spara både tid och pengar i processen. 
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3.1.7. Utförande av designen 

Även om tillverkning och design är två olika saker så är de sammankopplade 
så pass mycket att de påverkar varandra t.ex. en enklare design är 
naturligtvis billigare och snabbare att tillverka än en komplicerad design. 
Utförandet av designen delas här upp i två delar; [14] 

1. Utveckling av ett schema för projektet och håll koll på framstegen 

2. Ledningsgenomgång 

I Getting design right [14] delar man in den första punkten i åtta steg för att 
göra det mer överskådligt. Text inom parenteser är en kort förklaring till vad 
som menas med punkterna. 

1. Utveckling av arbetsstruktur och uppgiftslistor (Med arbetsstruktur 
menas en hierarkisk lista över uppgifter som ska slutföras.) 

2. Uppskattning av uppgifternas löptider (Detta bygger mest på 
erfarenhet från tidigare, liknande, projekt.) 

3. Spårning av procentsatser av uppgifternas slutförande (Att grovt 
uppskatta hur långt gången en uppgift kommit hjälper till att 
förebygga förseningar innan de blir för stora.) 

4. Identifiering av uppgiftens ingång, utgång och resultat (Kartlägga in- 
och utgång ger en start- och slutläge för varje uppgift.) 

5. Upprättning av uppgifternas prioritets ordning (Naturligtvis kan inte 
allt göras samtidigt därför är det viktigt att prioritera rätt.) 

6. Bestämning av start- och sluttider (När alla relationer är identifierade 
och uppgifternas durations tider är bestämda, kan man skapa en 
tidslinje med uppskattade start- och sluttider.) 

7. Visa schemat som ett Gantt-schema (Gantt-schema är ett sätt att visa 
tidslinje.) 

8. Justering av starttider efter resurstillgången (Ta fram information om 
resursers tillgänglighet innan de behövs, för att göra det möjligt att 
planera produktionen.) 

Ledningsgenomgång är ett sätt att hålla projektet inom budgetens ramar och 
se till att tidsplanen hålls. Det kan vara så enkelt att det är gruppledarna 
rapporterar framstegen till projektledningen. [14] 
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3.1.8. Iterering av designprocessen 

Iterera betyder upprepa eller förnya och det är precis vad detta steg innebär. 
I Getting Design Right [14] skriver de om fyra olika steg man kan använda 
för att iterera. Här nedan listas dessa fyra steg, med en förenklad förklaring 
till dessa följer därefter. 

1. Iterering av processen tills den är genomförbar  

2. Iterering av processen med förbättringar  

3. Iterering av processen genom nivåer 

4. Dyk och stig upp 

Iterering av processen tills den är genomförbar 

När mål såsom budget eller tid är problemet får man gå tillbaka i processen 
och identifiera faktorer som kan ändras och sedan diskutera dessa med 
kunden. [14] 

Iterering av processen med förbättringar 

Här förespråkas en fyr stegs cirkel Figur 4, PGSA (Planera, Göra, Studera, 
Agera) av Getting Design Right 14]. 

 
Figur 4 Förbättringscirkel [14] 

Där Planera; står för identifiera en förbättringsmöjlighet, Göra; genomför 
förbättringen på en liten skala, Studera; analysera resultatet från det mindre 
testet och Agera; om resultatet från testet var positivt inför förbättringen i 
den dagliga produktionen. [14] 

Iterering genom nivåer 

Här används hela designprocessen men något förenklad och den utförs på 
detaljer, därav benämningen nivå, tagna från den stora processen. 

  

Planera	

Göra	

Studera	

Agera	
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Dyk och stig upp 

Man "dyker" ner i processen för att lokalisera problem. Dessa problem 
sammanställs sedan i grupper för att kunna hitta mönster och kunna skapa en 
metod som kan användas till lösning av liknande problem i framtida projekt. 
[14] 

3.2. Utforskning av koncept 

Vid utvecklande av ett nytt koncept är det viktigt att ha en klar uppfattning 
om vart man ska börja och bryta ner problemet i mindre fragment som är 
lättare att hantera [14]. Nedan beskrivs fyra punkter som är relevanta 
verktyg vid utformande av ett nytt koncept. 

3.2.1. Klargör problemet och bryt ner funktionerna 

Om en kreativ lösning till problemet ska kunna utföras är det viktigt att ha 
en klar uppfattning om vad problemet är. Är problemobjektiven vagt 
formulerade, finns det risk att mycket arbete, tid och fokus läggs på fel 
område vilket medför att det blir svårt att integrera in i resultatet [14]. Här är 
den behovsdrivna designmetod en bra startpunkt. Man utgår ifrån ett 
primärbehov, detta behov utgör stommen för arbetet och måste 
tillfredsställas på ett sådant sätt att de sekundära behoven inte blir lidande. 
Därefter måste författaren urskilja vilka de primära funktionerna är och vilka 
som anger begränsningar. En primär funktion är den funktion som krävs för 
att systemet ska kunna utföra sin uppgift. I det här arbetet är uppgiften att 
skapa ett koncept för en provrigg av växellådor, primärfunktionen av 
provriggen är således att testa växellådor. Begränsningarna redogör för hur 
primärfunktionen ska kunna tillfredsställas [14]. Ett verktyg för att separera 
primära funktioner med begränsande funktioner är att studera så kallade ”use 
cases”, här analyseras funktionerna i detalj och sorteras med abstrakta namn, 
till exempel ”konvertera lagrad energi till translations energi”, för att 
undvika att man endast attackerar lösningen till problemet från en 
infallsvinkel. Metoden med att använda abstrakta namn till funktionerna är 
ett medvetet försök att inte begränsa sig till en lösning utan förblir öppen till 
alla tänkbara lösningsalternativ [14]. När en klar bild över funktionerna är 
uppnådd isoleras de funktioner med störst betydelse för den givna uppgiften. 

3.2.2. Brainstorming 

En populär metod för att komma på nya lösningar till problem är 
brainstorming. Metoden uppmuntrar kreativt tänkande och tar inte hänsyn 
till om en idé är bra eller dålig så länge som den löser det givna problemet. 
Alex Osborn en amerikan aktiv inom reklamindustrin utformade på 40-talet 
fyra regler till sina anställda att följa vid deras brainstormingsessioner [16].  
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1. Undersökning av så många idéer som möjligt. 

2. Kritisera inte någon annans idé. 

3. Tänk utanför lådan och dela med dig av dina vilda idéer. 

4. Expandering och vidareutveckling av befintliga idéer. 

Genom att bygga vidare på de nedbrutna funktionerna, se 3.2.1, kan man nu 
fokusera på att hitta lösningar till varje funktion på detaljnivå snarare än att 
attackera en bred problemformulering. Idén behöver inte vara 
kostnadseffektiv, praktisk eller kompatibel med andra idéer eller funktioner. 
Det är endast en idé som löser en aspekt av problemet i stort [14]. Genom att 
generera olika idéer under en brainstorming session kan man välja att 
utveckla de idéer som känns mest relevanta. 

3.2.3. Organisering av koncept fragment 

När en viss mängd idéer genererats, är det viktigt att sammanställa dessa. 
Det finns ett flertal olika metoder för att organisera de olika 
konceptfragmenten, en metod som är överskådlig och lätt att följa är det så 
kallade konceptklassifikationsträdet [14]. De olika konceptfragmenten 
organiseras i en träd liknande struktur, se Figur 5, där varje kategori 
förgrenar sig till olika lösningar. Dessa utgör i sin tur en kategori och på så 
vis fortsätter systemet tills det att man har lyckats bryta ner problemet till en 
hanterbar nivå. 

 
Figur 5. Exempel på klassifikationsträd [14]. 
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3.2.4. Identifiering och utveckling av konceptfragment 

Detta avsnitt bygger vidare på klassifikationsträdet, här studerar man de 
olika konceptfragment som genererats och beslutar huruvida konceptet ska 
utvecklas ytterligare eller om konceptet ska avfärdas [14]. Figur 5 visar 
elektricitet genererad från batteri, solceller eller en elektrisk motor. Detta 
skulle till exempel kunna vara ett alternativ för provriggen men istället för 
att använda ett batteri skulle man kunna använda en elektrisk motor 
tillsammans med en generator och på så vis få ett effektcirkulerande system. 

3.3. Val av koncept 

Om processen som beskrivits i texten innan har följts har det 
förhoppningsvis framkommit flera idéer och lösningar. Då gäller det att 
kunna sålla bland dessa och få fram det bästa eller möjligtvis de två bästa 
koncepten för vidareutveckling. Det finns flera metoder att göra detta på, här 
beskrivs ett alternativ. [14] 

3.3.1. Identifiering av alternativ 

För att få det överskådligt är det bra att lista de alternativ som kommit fram i 
en enkel tabell där de olika alternativen får en rubrik som är lätt att härleda 
till själva grundidén, ett exempel kan ses i Tabell 1. [14] 

Tabell 1Exempel på idéalternativ 

Mekanisk 
återkoppling 

Sluten 
elektrisk 
återföring 

Mekanisk 
och elektrisk 
återinföring 

Steglös 
transmission 

3.3.2. Identifiering av relevanta attributer 

Första steget är att ta alla behov/åsikter som samlats in från kunden alt. 
användaren när man byggde sitt House of quality, se 3.1.2. Dessa är alla 
relevanta för slutdesignen men har inte samma betydelse genom de olika 
stegen i processen. Så därför kommer vissa behov/åsikter falla bort, t.ex. val 
av material är sådant som kan tas upp vid ett senare tillfälle i processen. [14] 

"Observe the principles under which you can safely eliminate an attribute 
from consideration: Either (1) the design alternatives do not differ from 
each other with respect to this attribute, or (2) the design alternatives differ 
in this attribute in a way that is strongly correlated with another attribute." 
[14] 
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3.3.3. Rangordning av alternativ 

Rangordningen kan ske i flera steg, beroende på hur många alternativ man 
har att jobba med. Första steget är att föra in alternativen och de relevanta 
attribut man tagit fram i en tabell, Tabell 2, och jämföra dem mot varandra. 
För att kunna jämföra måste ett kontrollalternativ utses av de olika koncept 
man har, vilket man väljer är inte viktigt det är dock logiskt att välja det 
enklaste alternativet eller det första som arbetsgruppen kom fram till. [14] 

De alternativ man tagit fram skrivs in i första raden och de relevanta 
attributen listas i första kolumnen. Det koncept man valt till 
kontrollalternativ skrivs in som första konceptet, där sedan de andra följer 
och jämförs som att vara; likvärdigt (0), sämre (-) eller bättre (+) med 
kontrollalternativet, se Tabell 2. [14] 

Tabell 2 Exempel på första rangordning av koncept. 

Attributsnamn Koncept 1 
(kontroll) 

Koncept 2 Koncept 3 

Attribut 1 0 + - 

Attribut 2 0 0 0 

Attribut 3 0 - + 

Har man många alternativ kan de med lägst rank sållas bort, rankingen 
bestäms genom att översätta (-) till -1, (+) till 1 och (0) är 0. Dessa räknas 
ihop och de alternativ med högst positivt värde är de som går vidare i 
processen. Här märks även om man har valt ett bra kontrollalternativ, blir 
det alltför dominerat kan det behövas bytas ut. Är man nöjd med mängden 
som är kvar går man vidare annars får man upprepa processen med de 
alternativ man hade kvar efter första omgången och eventuellt byta 
kontrollalternativet för att försöka hitta nya perspektiv. [14] 
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Nästa steg är att förfina rankingen detta görs genom att ersätta plus-noll-
minus ordningen med en femgradig skala, Tabell 3. 

Tabell 3 Förfinat rankingsystem 

Utförande Rank 

Mycket sämre än kontrollalternativet 1 

Sämre än kontrollalternativet 2 

Likvärdigt med kontrollalternativet 3 

Bättre än kontrollalternativet 4 

Mycket bättre än kontrollalternativet 5 

Denna nya ranking förs sedan in i tabellen med de alternativ man har kvar, 
se Tabell 4. [14] 

Tabell 4 Exempel med ny ranking 

Attributsnamn Koncept 1 
(kontroll) 

Koncept 2 Koncept 3 

Attribut 1 3 4 2 

Attribut 2 3 3 3 

Attribut 3 3 2 5 

3.3.4. Rangordning av attributer 

Än har inte betydelsen som de olika attributen har tagits med i processen. 
Här får man åter gå tillbaka till sitt House of quality 3.1.2 där man har 
rangordnat behoven/åsikterna. Dessa siffror översätts till procentsats, 
däremot kommer slutsumman inte bli 100 % eftersom man bara valt ut de 
attribut man anser relevanta, se Tabell 5. [14] 
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Tabell 5 Exempel på attributs betydelse i procent 

Attributsnamn Betydelse/Rank 

Attribut 1 27 % 

Attribut 2 12 % 

Attribut 3 8 % 

3.3.5. Sammanställning av rangordning 

När de olika rangordningarna är gjorda är det dags att slå ihop och 
sammanställa dem. Detta ger en klar bild över vilket eller vilka koncept man 
vill fortsätta utveckla. Sammanställningen görs enklast i en tabell, exempel 
på det ses i Tabell 6. 

Tabell 6 Exempel på sammanställning av rangordning 

Attributsnamn Betydelse/
Rank 

Koncept 1 
(kontroll) 

Koncept 2 Koncept 3 

  Rank Betyd
else 
result
at 

Rank Betyd
else 
result
at 

Rank Betyd
else 
result
at 

Attribut 1 27 % 3 0,81 4 1,08 2 0,54 

Attribut 2 12 % 3 0,36 3 0,36 3 0,36 

Attribut 3 8 % 3 0,24 2 0,16 5 0,4 

Resultat   1,41  1,6  1,3 

Rank   2  1  3 

Utveckla   Nej  Ja  Nej 

 

3.4. Mekaniska transmissioner 

Huvudfunktionen för en mekanisk transmission eller växel är att justera 
hastighet, kraft och moment mellan en motor och en förbrukare. Växeln 
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består av maskinelement som till exempel kugghjul, drivaxlar och 
drivremmar. Principen är den att ingående axel utsetts för ett 
rotationsmoment, kugghjulet på den ingående axeln driver sedan motsatt 
kugghjul på den utgående axeln och överför på så sätt rotationskraften från 
en komponent till en annan. Nedan illustreras några olika typer av roterande 
och translaterande system som är förbundna med transmissioner [17], se 
Figur 6. 

 
Figur 6. Olika typer av effektöverföring beroende på transmissions typ [17]. 

𝑀= Vridmoment [Nm] 

𝜔= Vinkelfrekvens[rad/s] 

𝐹= Kraft [N] 

𝑣= Hastighet [m/s] 

Systemet som behandlar vinkelfrekvens och moment är det mest använda 
systemet idag. Det som utmärker transmissioner är dess utväxling, det är i 
det här fallet förhållandet mellan ingående och utgående axels, se ekv. 1 
vinkelfrekvens och moment om man bortser från förluster [17]. 

 
𝑖! =

𝜔!"
𝜔!"

=
𝑀!"

𝑀!"
 

 

ekv.( 1 ) 

𝑀= Moment [Nm] 

𝜔= Vinkelfrekvens [rad/s] 

Det finns två huvudgrupper av mekaniska transmissioner, formbetingade 
och kraftbetingade. 

Formbetingad Transmission 

Det som utmärker en formbetingad transmission är att dess utväxling 
regleras av komponentens geometri samt att effekten överförs genom 
normalkrafter [17]. 
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Kraftbetingad transmission 

I kraftbetingade transmissioner sker överföringen genom friktionskrafter, det 
medför att systemet alltid är utsatt för en viss mängd slir, vilket resulterar i 
att utväxlingen inte blir konstant. Utväxlingen är därmed direkt beroende av 
den överförda effekten och verkningsgraden för vinkelfrekvensen sjunker 
med ökad effekt [17]. 

3.4.1. Kuggväxlar 

En enkel kuggväxel består av två kuggbeklädda hjul med olika diametrar 
som kopplas mot varandra och är en av de vanligare typerna av 
formbetingade transmissioner, se Figur 7 för olika typer av kuggväxlar. 

 
Figur 7. Olika typer av kuggväxlar [17]. 

I dessa regleras utväxlingen av kugghjulens kuggantal. Rotationshastigheten 
förändras proportionerligt genom kuggarna mot hjulets rulldiameter. I denna 
typ av system överförs effekten via friktionskrafter, det medför att systemet 
inte utsetts för någon hastighetsförlust och verkningsgraden för 
vinkelfrekvens blir således konstant. Verkningsgraden för momentet varierar 
dock en aning på grund av glidning mellan kuggarna [18]. Förhållandet 
mellan rulldiametrar och kuggantal hos hjulen är desamma. Ekvationen för 
en kuggväxels utväxling skiljer sig lite från den generella formeln då 
kuggantal och rulldiameter måste tas med i beaktande se ekv. 2. 

 
𝑖! =

𝑛!
𝑛!
=
𝜔!"
𝜔!"

=
𝑑!!
𝑑!!

=
𝑧!
𝑧!

 

 

ekv.( 2 ) 

𝑛!,!= Rotationshastighet [rpm] 
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𝜔!",!"= Vinkelfrekvens [rad/s] 

𝑑!!,!!= Rulldiameter [m] 

𝑧!,!= Kuggantal, enhetslöst 

3.4.2. Remväxlar 

En av de vanligaste typer av kraftbetingad transmission är remväxlar, här 
överförs effekten genom friktionskraften mellan rem och remskiva. En 
remväxel kan bestå av två eller flera remskivor och remmarna kan ha olika 
utformning, se Figur 8 och b. 

 
Figur 8. a) Remväxel med fler än två remskivor, b) Olika remtyper [17]. 

En nackdel med kraftbetingade transmissioner är att utväxlingen aldrig 
kommer bli exakt, anledningen till detta är att systemet kräver att 
friktionskraften mellan rem och remskiva är tillräckligt hög för att undvika 
slir i växeln. Detta är givetvis en omöjlighet och i takt med att vridmomentet 
ökar, ökar också sliret [17]. En remväxelns utväxling definieras som 
förhållandet mellan hjulens vinkelfrekvens och radie, se ekv. 3. 

 
𝑖! =

𝜔!"
𝜔!"

=
𝑅!
𝑅!

 

 

ekv.( 3 ) 

𝜔!",!"= Vinkelfrekvens [rad/s] 

𝑅!,!= Remskivans radie [m] 

3.5. Effektcirkulation 

De flesta maskiner idag använder sig av någon form av effektcirkulation 
eftersom de förbrukar en mindre mängd ström för att driva dem även om en 
större mängd effekt är låst mellan kugghjulen [18]. Fördelar är att eventuella 
förluster tillsätts och enkelt kan mätas samt att systemet är mer 
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kostnadseffektivt [19] jämfört med system som inte strävar efter att 
återanvända energin, se Figur 8a. Figuren visar ett system där växellådan är 
kopplad mellan en motor och en broms. 

Nackdelar med denna konstruktion är att motorn måste förse växellådan med 
all effekt under testet, bromsen transformerar sedan den tillförda effekten till 
värme som ofta är svår att skingra [20]. Konstruktionen medför således höga 
installations kostnader samt hög energiförbrukning. Användningsområdet 
för en sådan konstruktion är således väldigt begränsat och kommer inte 
vidare diskuteras i detta arbete. 

Det finns olika lösningar till hur effektcirkulation i en provrigg kan uppnås, 
två av dessa alternativ visas i Figur 9b och c. 

Som illustreras i Figur 9b visar ett system där en elmotor driver växellådans 
ingående axel, generatorn som är kopplad till växellådans utgående axel 
återinför sedan effekten tillbaka in i elnätet. Detta minskar avsevärt 
systemets energiförbrukning men kräver en överdimensionering av både 
generator och motor då systemet måste anpassas efter maximal testeffekt, 
vilket vanligtvis är klart högre än den nominella effekten [20]. 

Som alternativ, Figur 9c, kopplas ingående och utgående axel av två 
växellådor med samma utväxlingsförhållanden ihop med en mellanliggande 
axel. Kugghjulet på den första axeln driver respektive kugghjul på den andra 
axeln, när den andra axeln börjar rotera driver dennes kugghjul motsvarande 
kugghjul på den första axeln och skapar på så vis ett slutet system. En extern 
elmotor är kopplad till systemet för att starta rotationen och tillföra 
eventuella effektförluster. Fördelarna med den mekaniska uppbyggnaden är 
att installationskostnaderna är märkbart lägre då varken broms eller 
generator behövs samt att elmotorn endast behöver anpassas efter den totala 
effektförlusten [20]. 
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Figur 9. Provriggar för växellådor. (a) Öppen effektslinga. (b) Elektriskt sluten effektslinga. (c) Sluten 
mekanisk effektslinga [20]. 

Den kanske mest förekommande typen av effektcirkulerande testriggar är 
FZG back-to-back, FZG är en förkortning av ”Forschungsstelle für 
Zahnräder und Getriebebau” vilket är ett tysk forskningscenter nischat mot 
just växlar och transmissioner. Back-to-back innebär att två växellådor är 
kopplade mot varandra. Principen hos en FZG back-to-back testrigg, se 
Figur 10, är väldigt likt den av en testrigg med mekanisk återkoppling. 

 
Figur 10. FZG provrigg [20].  
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Två växellådor där de rakskurna kugghjulen har samma utväxling, dvs. 
kugghjulen har samma kuggantal och är kopplade mot varandra. En 
mellanliggande momentmätaxel kopplar samman de två långsamma axlarna, 
de snabba axlarna är förbundna med en, för belastning, flänskoppling som 
tillåter de båda axlarna att rotera relativt mot varandra [20]. En funktion som 
skiljer FZG testriggen med övriga back-to-back testriggar är att önskat 
testmoment lätt kan tillföras och mätas. Detta uppnås genom att lossa 
bultarna till flänsen när testriggen inte är i drift, genom att fixera den ena 
flänsen så kan nödvändigt moment appliceras på den andra flänsen med 
hjälp av en hävarm och vikter. När önskat moment är uppnått, dras bultarna 
åt och förhindrar den relativa rörelsen i flänskopplingen vilket resulterar i att 
det tillförda vridmomentet stannar i systemet. Vridmomentet ges sedan av 
flänsarnas för vridmomentmätning rotation mot varandra i förhållande till 
den torsions deformation av mellanaxeln som uppstår. Den fixerade flänsen 
kan nu frigöras och testriggen kan återgå i drift [20]. 

Detta medför att effekten som växellådorna behöver överföra är lika med 
produkten av det applicerade vridmomentet och rotationshastigheten, se ekv. 
4. 

 𝑃 = 𝜔 ∙𝑀 
 

ekv.( 4 ) 

𝑃 = effekt [Nm/s] 

𝜔 = rotationshastighet [rad/s] 

𝑀 = vridmoment [Nm] 

Fördelen med detta är att motorn enbart behöver tillföra den eventuella 
effektförlusten. Denna funktion gör systemet väldigt energisnålt och 
underlättar bestämning av en växellådas verkningsgrad. Förutsatt att 
växellådorna är identiska kan antagandet att de har samma effektförluster 
göras. En växellådas totala effektförlust kan således fås genom att dividera 
den totala effektförlusten med två, se ekv. 5 [20]. 

 
𝑃! =

𝑃!,!"!
2  

 

ekv.( 5 ) 

𝑃! = total effektförlust i en växellåda [Nm/s] 

𝑃!,!"! = total effektförlust i systemet [Nm/s] 
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3.6. Hållfasthet 

Hållfasthet är ett område inom strukturdynamiken vars syfte är att studera 
hur materialet och designen hos en konstruktion påverkas under belastning 
[21]. I det här avsnittet kommer de fenomen som främst påverkar 
provriggens konstruktion att presenteras. 

3.6.1. Böjning 

Böjande belastningsfall 

Vid ett böjande belastningsfall verkar en punkt eller utbredd last vinkelrätt 
mot balken, se Figur 11. Balken kan också utsättas för ett koncentrerat 
moment eller punktmoment, detta uppstår om en extern axel som är 
påverkad av vridning är fastkopplad till balken [21]. 

 
Figur 11. Böjande belastningsfall[21]. 

P= Kraft [N] 

q(x)= Utbredd last [N/m] 

M0= Punktmoment [Nm] 

Snittkrafter 

De snittkrafter som verkar i en balks snitt är tvärkrafter, V, och böjmoment, 
M, och de bestäms som en funktion av längden från origo där lasten verkar 
[21], se Figur 12. 

 
Figur 12. Balk utsatt för böjning med snittkrafter [21]. 
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Böjmotstånd 

Böjmotstånd utgör kvoten av detaljens tröghetsmoment och längdvärde 
beroende på vilken axel kroppen roteras kring, se ekv. 6 [21]. 

 
𝑊! =

𝐼
𝑦!"#

 

 

ekv.( 6 ) 

𝑊!= Böjmotstånd [m3] 

𝐼= Tröghetsmoment [m4] 

𝑦!"#= Avstånds mått längs y axel [m] 

3.7. Tribologi 

Tribologi är ett forskningsområde, där samverkande mellan två ytor i 
kontakt studeras. Ordet tribologi härleds till grekiskans Tribo, som betyder 
gnugga och har sedan mitten av 60-talet definierats som ett samlingsbegrepp 
för nötning, friktion och smörjning [17]. I det här kapitlet kommer några av 
de mest relevanta tribologiska fenomen som påverkar växellådan och 
provriggens effektförluster att förklaras.  

3.7.1. Nötning 

Nötning är ett fenomen som kan få förödande konsekvenser på 
komponentens livslängd om inte uppmärksammat. Fenomenet förknippas 
vanligtvis med materialavverkning och sker oftast stegvis under en längre 
tid då två ytor rör sig relativt varandra [22]. Nötning brukar delas in i fem 
huvudgrupper, utmattningsnötning, adhesiv nötning, abrasiv nötning, 
korrosiv nötning samt erosiv nötning [17]. Korrosiv och erosiv nötning har 
valts att inte beskrivas djupare i det här kapitlet eftersom deras påverkan är 
limiterad på grund av provriggens yttre förhållanden i en kontrollerad 
testmiljö. Nedan beskrivs de tre mest relevanta huvudgrupperna för detta 
arbete, adhesiv nötning, abrasiv nötning och utmattningsnötning. 

Adhesiv nötning 

Denna typ av nötning uppstår när två ytor glider mot varandra. Det som 
utmärker den adhesiva nötningen är de så kallade mikrosvetsarna. En 
mikrosvets uppstår när ytorna som är i kontakt är vidhäftade till varandra. 
När ytorna sedan börjar röra sig mot varandra sker en skjuvning i 
bindningen som senare övergår till plastiskdeformation, se Figur 13. D.v.s. 
för att rörelsen ska kunna fortgå måste ett av materialen ge med sig och 
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bryta sin bindning. Det avverkade materialet från den ena ytan följer sedan 
med den andra ytan eller ger upphov till lösa partiklar [22].  

 
    Figur 13. Adhesiv nötning [23].  

Abrasiv nötning 

Abrasiv nötning uppstår då en hård partikel eller ojämnhet i ytan kommer i 
kontakt med ett mjukare material och skapar viss deformation. Fenomenet 
brukar delas in i två olika grupper, två-kropparsabrasion och tre-
kropparsabrasion. En två-kropparsabrasion innebär att ett mjukare materials 
yta repas mot en spets eller liknande ojämnhet hos det hårdare materialets 
yta. Den sist nämnda, tre-kropparsabrasion, sker då ett abrasivt element 
träder in i form av partiklar mellan de båda ytorna [24]. Ytstrukturen hos den 
skadade ytan vid tre-kropparsabrasion är ofta gropig till skillnad från två-
kropparsabrasionens randiga ytstruktur, se Figur 14. 

 
             Figur 14. Abrasiv nötning [23].  

Utmattningsnötning 

En av de vanligare typerna av nötning är utmattningsnötning, fenomenet 
uppstår som små sprickor i godset då ytorna är i kontakt och belastas med en 
last under ett stort antal kontaktcykler. Anledningen till detta är att en 
skjuvspänning byggs upp i materialet som sedan leder till sprickbildning, i 
takt med de upprepade lastcyklerna växer sprickorna och resulterar i 
materialavverkning på ytan [24, 25]. 

Abrasiva partiklar Rörelse 

Skräp 

Skåror 

Skrovligheter på ytan 

Bristningar av 
kallsvets produceras 
genom mekanisk 
glidning 
 

vidhäftning uppstår genom 
kallsvetsning av ytan 
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3.7.2. Friktion 

Friktion är ett fenomen som uppstår då två fasta kroppar är i kontakt med 
varandra, detta kan ske i en punkt, längs med en linje eller över en hel yta. 
Friktionen skapar ett motstånd då ytorna rör sig relativt varandra och ger 
upphov till rullfriktion respektive glidfriktion [17]. Vid beräkning av 
rullfriktion och glidfriktion brukar man skilja på friktionsmoment respektive 
friktionskraft. Friktionskoefficienten ger ett värde på hur sträv ytan mellan 
två fasta kroppar är och illustreras med den grekiska bokstaven, 𝜇, och är 
enhetslös. Det matematiska sambandet för rullfriktion illustreras i Figur 15. 

 
Figur 15. Rullfriktion [17]. 

Friktionsmomentet vid rullfriktion fås genom att multiplicera 
rullmotståndskoefficienten med hävarmen och normalkraften, se ekv. 7. 

 𝑀! = 𝜇! ∙ 𝑅 ∙ 𝑁 

 

ekv.( 7 ) 

𝑀!= Friktionsmoment [Nm] 

𝜇!= Rullmotståndskoefficient, enhetslös 

𝑅= Hävarm [m] 

𝑁= Normalkraft [N] 

Friktionskraften genereras på liknande sätt, genom att multiplicera 
friktionskoefficienten med den aktiva normalkraften, se ekv. 8. 

 𝐹! =  𝜇 ∙ 𝑁 

 

ekv.( 8 ) 

𝐹!= Friktionskraft [N] 

𝜇= Friktionskoefficient, enhetslös. 

𝑁= Normalkraft [N] 
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Huruvida friktion är önskvärd eller ej, beror helt på komponenternas 
användningsområde. 

Vid tillverkning av bromsar eftersträvar man till exempel en hög friktion då 
detta medför att bromsarna kan ingripa snabbare [25], i detta arbete 
eftersträvas en lägre friktion eftersom friktionen oundvikligt medför en viss 
effektförlust och slitage vilket inte är direkt önskvärt för livslängdstester av 
växellådor. 

Det är ytans topografi hos den fasta kroppen som resulterar i friktion och är 
oftast ett resultat av komponentens bearbetning [17]. Friktionen mellan två 
fasta kroppar kan således anpassas beroende på applikationsområde. Genom 
till exempel blästring [25] kan en grövre topografi hos ytan uppnås vilket i 
sin tur erhåller en högre friktion. Om målet är att sänka friktionen mellan 
ytorna så är smörjning ett bra alternativ [17]. 

3.7.3. Smörjning 

Smörjning är ett effektivt sätt att minimera friktion och minska nötning 
mellan två fasta kroppar som ligger i kontakt. Det finns tre huvudgrupper 
inom smörjning, gränsskiktsfilmssmörjning, blandfilmssmörjning och 
fullfilmssmörjning [17]. Ett användbart instrument vid bedömande av 
filmtjockleken är Stribeckkurvan, se Figur 16. Kurvan åskådliggör 
viskositeten (Z), hastigheten (N) och belastningen (P) inverkan på friktionen 
i ett glidlager. Till vänster om (b) i figuren ligger den så kallade 
gränsfilmssmörjningen, i denna fas på kurvan överförs kraften främst 
mekaniskt. Friktionen blir således högre, vilket resulterar i ökat slitage och 
sänkt verkningsgrad. Mellan (b) och (c) ligger blandfilmssmörjningen, här 
sjunker friktionen kraftigt genom att kraften överförs med hjälp av 
mekaniskt och hydrodynamiskt tryck. Den resterande huvudgruppen, 
fullfilmssmörjning visas till höger om (c) i Figur 16. Fullfilmssmörjning ger 
upphov till ett tryck, genom att en kilform bildas som resultat av de två 
ytornas relativa rörelse mot varandra vid rullning eller glidning [24]. Kraften 
överförs här helt via elastohydrodynamiskt tryck. Av säkerhetsskäl 
eftersträvas dock att kontakten ligger aningen till höger om punkt (c), för att 
i så stor mån som möjligt undvika oönskad friktion, utmattning och nötning 
[17]. 
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Figur 16. Stribeckkurvan [17]. 

Filmtjockleken bestäms genom att studera materialets elastiska och plastiska 
egenskaper samt smörjmedlets viskositet, kontaktytornas krökningsradier, 
hastigheten och belastningen. Genom att jämföra filmtjockleken med 
materialets ytjämnhet, se Figur 17, får man ett riskvärde för metallisk 
kontakt och nötning. 

 
           Figur 17. Relation mellan filmtjocklek och ytjämnhet [17]. 

Detta värde brukar oftast benämnas smörjfilmsfaktor eller lambdavärde [17]. 
Sambandet illustreras i ekv. 9. 

 
λ =  

𝐻
𝑆  

 

ekv.( 9 ) 

λ= Smörjfilmsfaktor, enhetslöst. 

𝐻= Filmtjocklek uttryckt i [m] 

𝑆= Profildjup, (Profildjupet rekommenderas till S=1,25Ra) 

Smörjningsmedlen består oftast av en basolja tillsammans med någon typ av 
tillsats. Fullfilmssmörjningen påverkas främst av basoljan medan de övriga 
två påverkas mest av tillsatserna. Egenskaperna hos fullfilmssmörjningen 
kan också förbättras genom att tillsätta en så kallad VI-additiv tillsats, 
additivets uppgift är att reglera oljans viskositet vid växlande temperatur, 
och är ett effektivt sätt att minska eventuella friktionsförluster [24]. 
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3.8. Energiförluster i växellådor 

Energiförluster i en växellåda kan relateras till dess lastberoende egenskaper. 
Man brukar skilja på lastberoende och lastoberoende förluster [26]. Typer av 
lastberoende förluster är rull- respektive glidfriktion mellan dess kuggar och 
lager, se avsnitt 3.7.2 Friktion. Lastoberoende förluster beror på den flytande 
rörelsen hos oljan och luften mellan kuggarna vid ingrepp [4]. 
Lastoberoende förluster utgör en liten del av de totala förlusterna vid låga 
hastigheter, då förlusterna främst beror på kuggingreppets verkningsgrad, 
men i takt med att rotationshastigheten ökar så ökar även flytningarna i oljan 
mellan kuggarna och så även de lastoberoende förlusterna [27]. I Figur 18 
illustreras den procentuella förlusten i förhållande till tillförd energi samt de 
två typerna av förluster som funktion av periferihastigheten och 
delningsdiametern. 

 
Figur 18. Energiförluster i växellåda [27]. 

Dessa två faktorer har en direkt inverkan på transmissionens verkningsgrad 
vilket i sin tur reflekteras i produktens hållbarhets-, energiförbruknings- och 
miljövänlighetsförmåga. Konsekvenser av en låg verkningsgrad är inte 
enbart ökade energiförluster, det medför också att mer värme och vibrationer 
i systemet genereras vilket påverkar transmissionen utmattningsegenskaper, 
se avsnitt 3.7.1 Utmattningsnötning, och skapar irriterande oljud [28]. Som 
tidigare diskuterats är verkningsgraden beroende av friktionskoefficienten, 
se 3.4. Översiktligt över Mekaniska Transmissioner, friktionskoefficienten 
är det värde som bestämmer den friktionskraft som överför effekten i 
kuggväxlar.  
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Det finns flera studier på området men beräkningsmodellerna hos de olika 
författarna skiljer sig [26]. Många modeller utgår ifrån att 
friktionskoefficienten är konstant över hela ytan, detta är dock inte fallet. 
Faktum är att flera olika parametrar påverkar friktionskoefficienten så som 
glidhastigheten, rullhastigheten och ytfinheten för att nämna några [28]. De 
flesta beräkningsmodeller idag utgår ifrån empiriska data, vilket medför att 
förutsättningarna för experimentet måste vara snarlik den modellen 
baserades på för att ge trovärdiga resultat. Hai Xu’s beräkningsmodell är i så 
fall ett bättre val då modellen inkluderar parametrar som tidigare 
försummats utan att ge någon märkbar avvikelse [26]. 

Det finns flera faktorer som påverkar förlusterna i en transmission, men de 
mest märkbara är knutna till friktionskoefficienten och således 
kuggingreppets verkningsgrad. De parametrarna med störst betydelse för 
kuggingreppets verkningsgrad är ingreppstalet och modulstorleken men 
också val av olja och kontaktytans ytstruktur har betydelse [27]. 

3.9. Livslängdstest 

För att se hur alla delar i en växellåda fungerar gemensamt och inte bara titta 
på del för del gör man ett s.k. livslängdstest. Ett sådant test är heller inte 
enbart gjort för att se hur de olika delarna slits genom t.ex. nötning, se 
avsnitt 3.7.1, utan det är utformat så man även kan titta på t.ex. effektiviteten 
och dynamiska förhållanden [20]. 

Det finns flera olika möjligheter att testa växellådor på, vilka de vanligaste 
är har förklarats i avsnitt 3.5 Effektcirkulation, där även illustrationer kan 
ses i Figur 8a, b och c. Vilket system eller tillvägagångssätt man använder 
för sitt livslängdstest beror mycket på vilken typ/storlek av växellåda man 
behöver testa och även med vilken frekvens testerna behöver utföras. Det är 
en rätt så kostsam procedur att bygga en provrigg, om det är flera olika 
modeller och relativt ofta tester ska utföras så är t.ex. en "back-to-back" inte 
den bästa lösningen då kostnaderna kan bli alltför stora [20]. 

Allt eftersom miljökraven ökar och resurserna minskar är utvecklingen på 
denna typ av testriggar under ständig förändring [20]. Man tittar mycket på 
effektåterföring, som inte bara är bra för miljön utan även ekonomiskt 
fördelaktigt. Men även material som riggen byggs av samt smörjmedel till 
växellådorna utvecklas och miljöanpassas. 

Gemensamt för de olika system man kan välja för detta test är målet, vilket 
är att genom en simulering av de verkliga arbetsförhållandena [29] 
växellådan utsätts för under en livscykel. Och ifrån denna simulering kunna 
mäta och dokumentera de data man behöver. 



39 
Dahl & Svensson 

Dessa data man får av testet kan sedan utvärderas för vidareutveckling av 
växellådan eller bekräfta kvaliteten på växellådan och fortsätta med 
produktion. 

3.10. Asynkronmaskiner 

De idag kanske vanligaste typerna av elmotorer är asynkronmaskiner. 
Asynkronmaskiner erbjuder en robust konstruktion med lite underhåll. De 
flesta företagen som bygger motorerna erbjuder olika standardutförande 
beroende på önskad effekt, varvtal och axelhöjd. En klar fördel med 
asynkronmaskiner är att man i kombination med en frekvensomriktare kan 
styra motorns varvtals- och vridmomentsegenskaper [30]. 

Varvtalsreglering 

Tidigare har varvtalsreglering endast kunnat uppnås under likströmsdrift, 
detta beror på att driften kräver noggranna varvtalsregleringar eller snabba 
momentregleringar. När de första frekvensomriktarna presenterades för 25 
år sedan erbjöd de för första gången en möjlighet att styra varvtalet och 
vridmomentet för växelström. Frekvensomriktarna var dock tyngda med 
många problem och hade särskilt svårt att arbeta under låga varvtal och 
frekvenser. De låga frekvenserna och varvtalen resulterade i varierande 
moment som resulterade i bland annat vibrationer. Sedan 
mikroprocessortekniken utvecklades har användningsområdet och 
driftsäkerheten för asynkronmaskiner och frekvensomriktarna ökat avsevärt. 
Anledningen till detta är att mikroprocessortekniken erbjuder 
frekvensomriktarna tillräckligt med beräkningskapacitet vilket möjliggör en 
tillräckligt snabb regleringstid för momentregleringen. Om varvtalet styrs 
med frekvensändringar benämns det som skalärstyrning och använder 
frekvensomriktaren en motormodell för att utföra beräkningarna benämns 
det vektorreglering. 

Energibesparing 

I takt med att frekvensomriktarna har utvecklats kan nu varvtalsregleringen 
styras med god säkerhet, detta medför klara kostnadsfördelar såväl som 
energibesparing. Innan användandet av frekvensomriktare var det vanligt att 
man reglerade flödet i till exempel fläktar och pumpar med hjälp av 
strypreglering. Maskinen var i konstant fullvarv men flödet kunde minskas 
eller ökas genom strypventiler (strypreglering). Enligt Elforsk [30] 
förbrukade Sverige ungefär 10 TWh år 2002 vilket motsvarar en kostnad av 
ca 6 miljarder kronor. Fortsatt beskriver Elforsk [30] att användandet av 
varvtalsreglering gentemot strypreglering skulle medföra att 
energiförbrukningen vid halva varvtalet skulle motsvara en åttondel av 
energiförbrukningen vid fullt varvtal. 
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Lasttyp 

Vid dimensionering av motor och frekvensomriktare är det viktigt att 
studera lastmomentets varvtalsberoende. Det är främst fyra bärande 
huvudtyper av lastmoment som börs tas i beaktande. Sambandet mellan 
vridmoment (T), effekt (P) och varvtalet visas i ekv. 10 .[30] 

 
𝑇 =

𝑃 ∗ 9,55
𝑛  

 

ekv.( 10 ) 

Genom att kasta om formeln och skriva effekten som funktion av 
vridmomentet och varvtalet får vi ekv. 11. 

 
𝑃 =

𝑛 ∗ 𝑇
9,55  

 

ekv.( 11 ) 

Konstant moment 

Konstant moment refererar till att lastens moment är konstant över hela 
varvtalsområdet. sambandet illustreras i Figur 19. 

 
Figur 19 Graf över konstant moment 

T = k 

Fortsatt blir ett fall där effekten skrivs som funktion av varvtalet en konstant 
växande graf [30], se Figur 20. 

 
Figur 20 Graf över effekten som funktion av varvtal 

P = k * n 
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Konstant uteffekt 

Laster där konstant uteffekt råder över varvtalsområdet, har en fallande 
momentkurva med växande varvtal. Det ses vanligtvis i situationer där 
begynnelsediametern hos föremålet är liten, till exempel haspeldrifter, och 
momentarmen lång vilket medför ett ökat varvtal och minskat 
momentbehov. I takt med att objektets diameter växer sjunker varvtalet 
vilket resulterar i ett stigande momentbehov [30]. I Figur 21 presenteras 
relationen för vridmomentet som funktion av varvtal. 

 
Figur 21 Graf över relation för vridmoment som funktion av varvtal 

T = k * 1/n 

På liknande sätt blir effekten som funktion av varvtalet konstant [30], se 
Figur 22. 

 
Figur 22 Graf över effekten som funktion av konstant varvtal 

P = k 

Proportionerligt moment 

Ett mindre förekommande lastfall är proportionerligt och omvänt 
proportionerligt moment, se Figur 21, de utgör mer en teoretisk grund men 
liknande lastfall kan förekomma hos kolvpumpar [30]. Figur 23 visar 
sambandet för vridmomentet som funktion av varvtalet. 
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Figur 23 Graf över sambandet för vridmomentet som funktion av varvtal 

T = k * n 

Figur 24 visar effekten som funktion av varvtalet. 

 
Figur 24 Graf över effekten som funktion av varvtal 

P = k * n2 

Kvadratiskt moment 

Kvadratiska moment förekommer främst hos pumpar och fläktar där 
belastningen främst drivs av motorer [30]. Figur 25 visar vridmomentet som 
funktion av varvtalet. 

 
Figur 25 Graf över vridmoment som funktion av varvtal 

T = k * n2 

För kvadratiska moment kan belastningskurvan variera och förhållandet 
mellan effekten och varvtalet kan gå från nästan konstant till kubisk, se 
Figur 26. 
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Figur 26 Graf över kvadratiska moment 

P = k * n3 

När de aktuella lastmomenten har identifierats för konstruktionen så kan de 
vridmoment och effektbehov som uppstår vid varvtalsändringen bestämmas.  

 Lastens varvtalsområde 

Nästa steg för att uppnå varvtalsreglering är att avgöra inom vilket 
varvtalsområde lasten kommer att arbeta inom. För att bestämma 
varvtalsområdet beräknas förändringsfaktorn mellan maximalt varvtal (nmax) 
och minimalt varvtal (nmin), se ekv. 12. 

 
∆𝑛 =  

𝑛!"#
𝑛!"#

 

 

ekv.( 12 ) 

När förändringsfaktorn för varvtalen har beräknats så kan det 
frekvensområde som arbetet utförs inom fastställas. Genom att använda känt 
värde på max frekvens (Fmax) och beräknad förändringsfaktor på varvtal (∆n) 
kan minimal frekvens beräknas, se ekv. 13. 

 
𝐹!"# =

𝐹!"#
∆𝑛  

 

ekv.( 13 ) 

Differensen mellan min- och maxfrekvens ger frekvensområdet driften sker 
inom. Vidare kan poltalet för motorn bestämas genom att göra en 
överslagsberäkning med det synkrona varvtalet för respektive poltal, se ekv. 
14. 

 
𝑢𝑡𝑣 =  

𝑛!
𝑛!"#$

 

 

ekv.( 14 ) 

Nu kan vridmomentet (T) hos maskinen bestämmas som en funktion av 
lastbehovet, maskinens belastningsbarhet och förluster i växellådan, se ekv. 
15. 
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𝑇 =  

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑙å𝑑𝑎𝑛 ∗ 𝑢𝑡𝑣 

 

ekv.( 15 ) 

Beroende på vilken utväxling som används i formeln genereras 
vridmomentet för motorns poltal. När Vridmomentet har beräknats kan 
aktuell effekt beräknas genom standardformeln, se ekv. 11. 

3.11. Frekvensomriktare 

När dimensioneringen av motorn är avklarad kan en frekvensomriktare 
väljas. Enligt Elforsk [30] är det främst fyra frågor man ska ställa sig vid val 
av frekvensomriktare. 

Vilka krav på varvtal och/eller momentreglering ställer lasten? 

Kan varvtalet regleras enbart med frekvensändringar (skalärstyrning) eller 
behövs motormodeller (vektorreglering) för att hantera kraven. Om extra 
hög noggrannhet söks så kan det vara värt att investera i en pulsgivare. 

Kräver driften snabba inbromsningar/minskningar av varvtalet? 

Om snabba inbromsningar önskas kan en broms behöva installeras vilket 
resulterar i att mellanspänningarna ökar och systemet kan behöva ha en 
inbyggd spärr som kopplar ur frekvensomriktaren och ger larm. 

Vilka krav på kommunikation ställs på frekvensomriktaren? 

Önskar kunden ha ett fast bestämt moment och varvtal eller ska ett 
styrsystem som tillåter reglering av varvtal och moment installeras. 

Vilket fabrikat skall vi köpa? 

Det finns ett flertal olika företag som säljer och tillverkar frekvensomriktare. 
Det kan i längden vara mer lönsamt att gå med ett företag som ligger närmre 
för underlättad support även om priset är högre. Alternativt gå med en 
billigare modell och vara förberedd på att den rörliga kostnaden kan bli 
högre. 
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4. Genomförande 
Under det här kapitlet presenteras en nulägesbeskrivning och en presentation 
av företaget samt den arbetsprocess, se Figur 27, som används för 
genomförandet av projektet. Produktutvecklingsprocessen följer de enligt 
gruppen mest relevanta steg av de åtta stegen listade i Getting Design Right 
[14]. Arbetet inleds med att definiera problemet så gruppen har en tydlig 
förståelse för problemet, detta presenteras i kapitel 1 och 2.  

När problemformuleringen är komplett kan en planering upprättas för att 
underlätta arbetsgången. Därefter presenteras metodologin som används för 
att nå de uppsatta målen, se kapitel 2. När målen är specificerade, utförs 
konceptgeneringen, den eller de mest aktuella lösningar till problemet väljs 
och utvärderas. 

 
Figur 27. Arbetsprocess 
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4.1. Nulägesbeskrivning 

I det här kapitlet beskrivs underlaget till uppdraget, vem uppdragsgivaren är 
och hur de idag utför tester på växellådor. Sammanfattningsvis ges en kort 
marknadsbeskrivning för hur växellådor idag testas. 

4.1.1. SwePart Transmission AB 

SwePart Transmission är en konkurrenskraftig tillverkare av kundspecifika 
växellådor och precisionstillverkade kugghjul och andra 
transmissionsdetaljer för industri och fordon.  

SwePart jobbar både med utveckling, konstruktion och tillverkning av 
komponenter och transmissionslösningar. Företaget har sitt huvudkontor i 
Liatorp i Älmhults kommun och en produktionsavdelning i Sibbhult utanför 
Osby. 

4.1.2. Testrigg som Swepart idag använder 

Företaget använder sig idag av mekanisk återkoppling, se Figur 28, eller så 
kallad back-to-back. Nackdelen med testriggen idag är att uppbyggnaden är 
tidskrävande och måste individuellt anpassas för varje växellåda. Effekten 
leds också med remväxlar vilket fungerar bra för de mindre växellådorna 
men det blir besvärligt med flera utgående axlar på de större växellådorna. 

 
Figur 28 Exempel på nuvarande testrigg. 

Motorn startar rotationen på växellådans ingående axel, utgående axel är 
kopplad till den andra växellådans ingående axel och en remväxel sluter 
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sedan loopen genom att leda effekten till den första axeln. Motorn behöver 
således enbart tillföra de förluster som uppstår genom till exempel friktion. 

4.2. Produktutveckling 

Här presenteras de steg i produktutvecklingsprocessen som är mest relevanta 
för arbetet. 

4.2.1. Definiering av problem 

Problemet definierades främst utifrån uppdragsgivarens önskemål men 
punkter som direkt påverkar produktens drift, användarprocess och 
hållbarhet togs också i beaktande. 

• Uppdragsgivarens önskemål 

• Produktens drift 

• Användarprocess 

• Hållbarhet 

Uppdragsgivarens önskemål 

När arbetet påbörjades belyste uppdragsgivaren betydelsen av att ha en 
universell testrigg för deras ständigt växande produktkatalog. Växellådorna 
som ska testat löper från någon kW upp till 500 kW, att bromsa in så pass 
mycket energi och låta den gå förlorad är helt oacceptabelt. Ett krav var 
således att testriggen skulle erbjuda någon form av effektcirkulation.  

Testriggen ska också vara användarvänlig, kunna utföra livslängdstester och 
ha en universell uppbyggnad som inte behöver anpassas avsevärt för 
växellådornas geometriska utformning. Nedan listas de mest framträdande 
kraven från uppdragsgivaren. 

• Testriggen ska kunna köra en varierande produktkatalog 

• Testriggen ska erbjuda effektcirkulation 

• Testriggen ska vara miljömedveten 

• Testriggen ska vara kostnadseffektiv 

• Testriggen ska kunna utföra livslängdstester 
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Produktens drift 

Dessvärre hade uppdragsgivaren inga växellådor som skulle testas under 
tiden arbetet utfördes. Däremot framkom ett par punkter under 
litteratursökningen som är aktuella för drift av testrigg. Dessa presenteras 
nedan. 

• Olja till växellåda under körning 

• Eventuell kylning 

Användarprocess 

Det mest tidskrävande momentet under användarprocessen är uppbyggnad 
av testriggen och det faktum att systemet måste anpassas till produkten som 
testerna ska utföras på. Se Figur 29, här illustreras de moment som utförs 
under livslängdstester med det nuvarande systemet. 

Noterade punkter att förbättra kring användarprocessen sammanfattas nedan. 

• Underlätta uppbyggnad av testrigg 

• Minska antal komponenter som måste individuellt anpassas för att 
testa produkten. 

• Underlättad reglering av oljepåfyllning.  

Anpassning	av	
komponenter	

Uppbyggnad	
av	testrigg	

Påfyllning	av	
olja	

Testet	
påbörjas	

Eventuell	
påfyllning	av	

olja	

Testet	
avslutas	

Nedplockning	
av	testrigg	

Figur 29. Användarprocess 
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4.2.2. Behovsuppskattning och målsättning 

Utifrån de insamlade önskemålen och studerade punkter till förbättring kan 
mer specifika mål upprättas. Detta ger en bättre grund att stå på och ger en 
tydlig överblick på vilka områden som fokus bör ligga på. Det underlättar 
också konceptframtagningen då dessa områden kommer prioriteras. 

Kompabilitet 

Testriggen ska tillgodose varierande växellådors geometrier utan att behöva 
genomgå substantiella komponentanpassningar. 

Uppbyggnaden av testriggen ska inte vara allt för tidskrävande. 

Hållbarhet och miljömedvetenhet 

Testriggen ska erbjuda någon form av effektcirkulation. 

Underlätta påfyllning av olja om möjligt. 

Pris 

Testriggen ska vara kostnadseffektiv, denna punkt är främst ämnad för 
användande av eventuell generator eller batteri. 

Säkerhet 

Eftersom provriggen arbetar under höga moment, hastigheter och effekter är 
det viktigt att designen inte har några detaljer som kan lossna 

Användarvänlig 

Designen på testriggen ska göra det enkelt för användaren att bygga upp 
den, köra den och plocka ner den.  
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4.3. Utforskning av koncept 

Problemformuleringen, bakgrunden och de uppsatta mål som specificerades 
under de första stegen i produktutvecklingsprocessen utgjorde underlaget för 
konceptgenereringsfasen. Även insamlad data från litteratursökningen 
användes som inspiration.  

Från litteraturstudien framgick att en sluten elektrisk effektslinga 
förmodligen skulle vara den smidigaste lösningen men kanske inte den mest 
kostnadseffektiva. Andra tänkbara områden som framstod var en 
modifikation av mekanisk återkoppling (back-to-back), mekanisk och 
elektrisk återinföring samt en variation av en steglös transmission där en 
planetväxel används för att växla ner höga effekter vid körning av större 
växellådor. Ett par klassifikationsträd skapades och kan ses i Bilaga 1. 

Gruppen genomförde sedan ett antal brainstorming sessioner, Bilaga 2, 
sessioner för att hitta alternativa lösningar till de funktioner som är mest 
aktiva under testningen.  

4.3.1. Back-to-back 

Mekanisk återkoppling (back-to-back), se avsnitt 3.5 Effektcirkulation, är en 
metod där två stycken växellådor med samma utväxling kopplas samman 
med en mellanliggande axel. Fördelen med systemet är att 
installationskostnaderna är förhållandevis låga då varken generator eller 
broms behöver införskaffas. Elmotorn används för att starta rotationen och 
tillför sedan endast eventuella effektförluster. En annan fördel är att man 
under testet testar två växellådor. 

Företaget använder idag den här typen av uppbyggnad och binder samman 
axlarna med remväxlar, installationen av det här systemet är tidskrävande 
och fungerar inte för större växellådor med flera utgående axlar. Ett annat 
problem är att riggen måste anpassas och byggas upp för varje enskild 
produkt, växellådorna kommer i olika storlekar och ingående-/utgående 
axels position på växellådan varierar. 

Koncept mekanisk återkoppling med fixerad axel 

Genom brainstorming session och diskussion framgick att ett tänkbart 
alternativ till uppbyggnaden kunde vara att ha en fixerad axel med 
kuggväxlar, se Figur 30. Tanken är att infästningen där axeln fixeras ska 
kunna erbjuda viss flexibilitet för ompositionering. 
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        Figur 30. Koncept mekanisk återkoppling fixerad axel. 

När konceptet studerades framgick det att de olika växellådornas 
geometriska positionering av axlarna kommer variera. Gruppen gjorde en ny 
brainstorming session utifrån konceptet för att komma på en lösning till hur 
axlarna kunde justeras så att kugghjulen alltid är i kontakt. 

Koncept roterande disk 

Tanken är att ha en roterande disk i den platta där axeln fixeras. Disken som 
roterar har några hål utborrade där axeln kan fixeras. För att undvika att 
disken roterar under drift, låses denna fast med hjälp av ett antal kilar, se 
Figur 31, systemet skulle också kunna låsas genom att använda styrpinnar 
eller tryckfjädrar. 

 
Figur 31. Koncept roterande disk. 
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Koncept rörlig styrplatta 

Tanken kring det här konceptet är att plattan ska kunna röra sig i x- och z-
led och på så sätt kunna justera axelpositionen, se Figur 32. I figuren sker 
förflyttningen med kuggar men detta kan anpassas, anledningen till att 
kuggar valdes är att det erbjuder ett smidigt sätt att låsa systemet. 

 
Figur 32. Koncept rörlig styrplatta. 

Koncept justerbar bottenplatta 

Tanken är att ha motorn och första kuggremsväxeln i en fixerad position. 
Axeln som löper från motorn genom remväxlarna stöds av fast monterade 
lager. Lagren sitter på var sida om respektive remskiva för att undvika 
oönskat moment och slitage. Mellan remväxlarna sitter en kardanaxel för 
lastbilar med splines, detta medför att axeln kan ändra position i x-led vilket 
gör att systemet kan rymma en större mängd geometrier. Bottenplattan som 
andra remväxeln sitter monterad till ligger på åkvagnar så remväxeln kan 
följa med kardanaxeln då denna rör sig i x-led. I och med att axlarnas 
position på växellådorna varierar, så är tanken att remväxeln ska spännas 
med hjälp av ytterligare en axel, se Figur 33. 

 
Figur 33. Koncept justerbar bottenplatta 
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Koncept inspänning av remväxel 

Systemet bygger på existerande lösningar vid spänning av remväxlar, där 
remmen spänns upp genom att lägga en extern axel mot remmen och på så 
vis försäkra att den ligger i kontakt med remskivorna, se Figur 34. Axeln 
kan styras hydrauliskt, pneumatiskt, mekaniskt eller elektriskt. Det 
underlättar också montering av varierande växellådor då remmen enkelt kan 
lossas eller spännas och anpassas till varierande geometrier. 

 
Figur 34. Koncept inspänning av remväxel 

4.3.2. Sluten elektrisk effektslinga  

En sluten elektrisk effektslinga, se avsnitt 3.5, uppnås genom att koppla in 
en generator. Motorn kopplas till växellådans ingående axel och startar 
rotationen. Växellådans utgående axel kopplas till generatorn som återinför 
effekten tillbaka in i elnätet.  

Att använda en generator erbjuder en väldigt flexibel lösning till problemet, 
det minskar systemets energiförbrukning och underlättar uppbyggnaden av 
provriggen för en varierande produktkatalog avsevärt.  

Ett problem som uppstår är att generator och motor måste dimensioneras 
utifrån den maximala testeffekten. Eftersom företagets produktkatalog idag 
främst utgörs av mindre växellådor så hade systemet kunnat dimensioneras 
till en större del av deras produktkatalog och kunnat anses vara en aktuell 
lösning till problemet. Det går även att dimensionera vissa delar för enbart 
de minsta växellådorna och på så vis nå en högre precision med enbart 
mindre ombyggnation genom att byta ut de delar som dimensionerats ner för 
de minsta växellådorna. 
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Koncept Sluten elektrisk effektslinga 

Systemet är tänk att använda en drivande motor och en bromsmotor, 
motorerna dimensioneras efter den maximala effekten som ska testas och 
varvtalet regleras genom att lägga på ett moment med en momentgivare. 
Signalen går genom systemet till frekvensomriktare som sluter loopen, se 
Figur 35. För att uppnå så noggranna mätningar som möjligt kan pulsgivare 
på respektive motor monteras. Det är också tänkt att använda en kardanaxel 
för att underlätta uppbyggnad av systemet samt eventuellt en 
stabiliseringsplatta för att försäkra att växellådan sitter helt låst. 

 
Figur 35. Koncept sluten elektrisk effektslinga. 

Koncept Uppbyggnad sluten elektrisk effektslinga 

Det här konceptet utgår också ifrån att den drivande motorn är låst, en 
kardanaxel används för att koppla ihop motorerna med växellådan för att 
underlätta uppbyggnad av systemet. Växellådan hålls i position med en 
stabiliseringsplatta, se Koncept stabiliseringsplatta, och en momentgivare 
kopplas på axeln för att reglera varvtal. För att kunna anpassa systemet till 
varierande geometrier kopplas den bromsande motorn till skenor så att 
axelpositionen kan justeras i y-led. Det är också tänkt att använda en 
kardanaxel med splines så att systemet kan röra sig i x-led, se Figur 36. 

 
Figur 36. Koncept Uppbyggnad sluten elektrisk effektslinga. 
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Koncept fixeringsram till växellåda 

För att säkerställa att växellådan oberoende storlek är fast monterad under 
drift utvecklades en ram, se Figur 37, som monteras fast på plattan som 
beskrevs ovan. Ramen hålls sedan på plats av stabiliseringsplattans 
fixeringsklor och under drift. För att minska inverkan av oönskade 
vibrationer mellan ramen och stabiliseringsplattan har gummiskivor 
placerats i hörnen där klorna verkar. I mitten på plattan finns ett avlångt 
urklipp där axeln till generatorn kommer ligga. Ramen monteras till 
monteringsplattan med hjälp av bultar. 

 
Figur 37. Koncept fixeringsram till växellåda. 

Koncept Sidledsförflyttning med VKR-rör 

När konceptet diskuterades med representanten från värdföretaget framgick 
att en alternativ lösning till sidledsförflyttningen hos motorn kunde 
tillfredställas med VKR-rör och bygel, se Figur 38. Lösningen erbjuder god 
hållfasthet samtidigt som det är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till 
åkvagnar eller verkstadsbänk. 

 

Figur 38 Koncept axialförflyttning med hjälp av VKR-rör och bygel. 
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Koncept Sidledsförflyttning med VKR-rör och lyftanordning 

Tanken kring det här konceptet är att konstruktionen erbjuder förflyttning i 
både x- och z-led. De tvärliggande VKR-rören är monterade till lagerenheter 
vid infästningspunkterna och en hydraulisk lyftanordning justerar motorns 
position i z-led genom att lyfta det tvärliggande VKR-röret, se Figur 39. 

 
         Figur 39 Koncept VKR-rör med lyftanordning. 

För att göra det möjligt att inte låsa konstruktionen i x-led vidareutvecklas 
en alternativ bygel, se Figur 40. Material i mitten av bygeln avverkas för att 
lämna rum åt lyftanordningen. 

 
            Figur 40 Koncept VKR-rör, bygel och lyftanordning. 

Koncept Automatiserad sluten elektrisk effektslinga med stabiliseringsplatta 

Konceptet utgår ifrån att en generator och motor har valts som 
tillhandahåller en lösning på merparten av företagets produktkatalog. 
Tanken är att underlätta uppbyggnaden av systemet för testning av 
växellådor med varierande geometri, se Figur 41.  
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Växellådan monteras fast på en ram som ligger på ett par skenor. Systemet 
kör in växellådan mellan motor och generator och en hydraulisk pump lyfter 
upp växellådan i z-led till önskad position. 

På generatorns sida rör sig sedan en platta i x-led som fixeras till ramen 
växellådan är monterad till så systemet förblir stabilt under drift. Både 
motorn och generatorn är fastmonterade i justerbara bottenplattor som kan 
röra sig i x- och y-led. Bottenplattan som generatorn sitter på kan även röra 
sig i z-led med hjälp av en hydraulisk pump.  

När axlarna hos generatorn och motorn ligger i position till växellådan rör 
sig systemet i x-led tills det att axlarna är fast monterade i växellådan.  

 
    Figur 41. Koncept Automatiserad sluten elektrisk slinga. 

Koncept justerbar bottenplatta 

Bottenplattan kan röra sig i x- och y-led så att axlarna kan styras i position 
oberoende på vart hålen för axlarna är placerad på växellådan, se Figur 42. 

 
Figur 42. Koncept justerbar bottenplatta. 

Koncept stabiliseringsplatta 

Stabiliseringsplattan, se Figur 43, ska agera stöd åt växellådan under drift för 
att minimera oönskad rörelse i systemet. Fixeringsklorna är monterade på en 
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utbyggnad med en ingående skruv så klon kan röra sig i x-led och sedan dras 
åt för att hålla fast ramen som växellådan är monterad på. Mitten av plattan 
är utskuren så att axeln till generatorn kan röra sig fritt och positioneras 
oberoende av växellådans geometri. Konstruktionen ligger på två skenor så 
att den kan skjutas fram till inspänningsposition och bak vid nedmontering 
av växellådan. 

 
Figur 43. Koncept stabiliseringsplatta. 

Koncept lyft av växellåda 

Olika metoder har diskuterats för lyftet av växellådan men den smidigaste 
varianten för tyngre växellådor är att använda hydraulik, se Figur 44. 
Tanken är att växellådan lyfts upp till position när den monterats fast i 
ramen och körs fram till position mellan generator och motor. 

 
Figur 44. Koncept lyft av växellåda. 

4.1.3. Mekanisk och elektrisk återinföring 

Mekanisk återkoppling ges av att leda effekten tillbaka in i systemet med till 
exempel remväxlar eller kuggväxlar och på så sätt skapa en effektloop. 
Elektrisk återinföring fås genom att använda en generator eller batteri som 
sedan återinför elen in i elnätet. 
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Koncept mekanisk och elektrisk återinföring 

Systemet är tänkt att vara en kombination av mekanisk återkoppling och 
elektrisk återinföring, se Figur 45. Istället för att ha en extra växellåda leds 
effekten med hjälp av remväxlar till en parallellt liggande axel som är 
kopplad till en generator. Effekten går sedan genom en remväxel tillbaka in 
till växellådans ingående axel. Generatorn plockar upp en del av effekten 
och driver elmotorn. Dock blir det svårt att anpassa detta system så det 
klarar både de största som minsta växellådorna men kanske är något för 
vidarutveckling vid senare tillfälle. 

 
      Figur 45. Koncept mekanisk och elektrisk återinföring. 

4.4. Val av koncept 

I det här avsnittet utförs en konceptsållning enligt de metoder som beskrivits 
i 3.3. Först är en enkel tabell där de olika aktuella koncepten anges, se 
Tabell 7. Redan här i första steget tar vi bort ett av alternativen p.g.a. 
tidsbrist, de alternativ som vi tar vidare ses i Tabell 8. 

Tabell 7 De koncept som är aktuella 

Back-to-
back 

Universell 
back-to-
back 

Sluten 
elektrisk 
slinga 

Mekanisk och 
elektrisk 
återinföring 

Back-to-back är ett känt koncept och något som företaget byggt tidigare och 
därför sätts det som kontrollkoncept. De koncept vars funktioner överskrider 
målspecifikationen markeras med ett (+) se Tabell 8. Om designens funktion 
anses bristfällig för given målspecifikation markeras den med (-) och om 
designen anses ha en neutral ställning till målspecifikationen markeras den 
med (0). 
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Tabell 8 Konceptsållning 

Konceptsållning Back-to-
back 

Universell 
back-to-
back 

Sluten 
elektrisk 
slinga 

Kompabilitet 0 + + 

Hållbarhet 0 + + 

Pris 0 0 - 

Säkerhet 0 0 + 

Användarvänlig 0 + + 

Resultat 0 +3 +3 

Utifrån konceptsållningen har koncept, universell back-to-back och sluten 
elektrisk slinga valts att vidareutveckla. Det väljs två koncept för att täcka in 
så stort effektspann som möjligt. En utveckling för de båda koncepten görs, 
där målet är att optimera designen hos de två systemen. 

Konceptjämförelse för sluten elektrisk slinga 

Konstruktionen med en sluten elektrisk slinga är en väldigt flexibel lösning 
till problemet som efter införskaffande kräver ringa underhåll och enkelt kan 
anpassas till en varierande produktkatalog. Det minimerar antalet 
arbetsprocesser vilket gör att det är både användarvänligt, säkert och 
hållbart. För att kunna redogöra för om det är den bästa lösningen måste en 
kostnadsanalys uträttas för att se om det är ekonomisk försvarbart. Eftersom 
generator och motor måste dimensioneras utefter maximal testeffekt så kan 
detta systemet bli för dyrt för att möta kraven från de större växellådorna 
som företaget har. En konceptjämförelse på de olika koncepten för en sluten 
elektrisk slinga görs, där den enklare av slingorna sätts som kontrollkoncept, 
för att försöka hitta det koncept som bäst når målen, se Tabell 9. 
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Tabell 9 Konceptjämförelse elektrisk effektslinga 

Konceptjämförelse Sluten elektrisk 
effektslinga  

Automatiserad 
sluten 
elektrisk 
effektslinga  

Uppbyggnad 0 0 

Hållbarhet 0 0 

Pris 0 - 

Säkerhet 0 0 

Användarvänlig 0 0 

Resultat 0 – 1 

Vidareutveckling Ja Nej 

Utifrån konceptjämförelsen på en sluten elektrisk slinga framgår att båda 
koncepten är liknande. Den stora skillnaden är att det automatiserade 
konceptet är mer kostsamt. Eftersom systemet måste vara ekonomiskt 
försvarbart och övriga punkter kan ses som likvärdiga, så väljer gruppen att 
vidareutveckla det första konceptet för en sluten elektrisk effektslinga. 

En ny konceptjämförelse görs för att avgöra vilken typ av uppbyggnad som 
kan anses vara mest fördelaktig för en sluten elektrisk effektslinga, se Tabell 
10. Både koncepten har likvärdiga fördelar men där det ena konceptet 
erbjuder förflyttning i z-led. 
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Tabell 10 Konceptjämförelse axial förflyttning 

Konceptjämförelse Sidledsförflyttning 
med VKR-rör  

Sidledsförflyttning 
med VKR-rör och 
lyftanordning 

Uppbyggnad 0 0 

Hållbarhet 0 - 

Pris 0 - 

Säkerhet 0 0 

Användarvänlig 0 0 

Resultat 0 – 2 

Vidareutveckling Ja Nej 

Inledande valdes idén med skenor och åkvagnar bort eftersom den 
konstruktionen skulle kräva ytterligare underhåll och skulle lika gärna kunna 
ersättas med en mer robust och enkel konstruktion av VKR-rör. 

I konceptjämförelsen anses konceptet utan lyftanordning vara mer 
fördelaktigt. Den främsta anledningen till detta är att systemet i de flesta 
fallen inte behöver kunna förflyttas i z-led då variationen i avståndet för 
axlarnas infästning inte varierar mer än att en kardanaxel skulle kunna 
kompensera för det.  

Efter att ha konsulterat med företag som specialiserar sig på 
industrilyftanordningar så framgick det att en lyftanordning inte heller hade 
varit ekonomiskt försvarbart för systemets uppbyggnad. Att installera en 
lyftanordning medför också att VKR-rörens infästning måste justeras så att 
VKR-rören kan röra sig fritt i z-led. Detta medför att den svagaste punkten 
på konstruktionen blir vid infästningen och att risken för brott blir avsevärt 
mycket större. 

Konceptjämförelse för back-to-back 

Mekanisk återkoppling är en beprövad metod som erbjuder god 
effektcirkulation och samtidigt är väldigt kostnadseffektivt. Rent 
utgiftsmässigt kan denna metod anses den bästa. Systemet kräver däremot 
mer underhåll och arbetsprocesserna är fler. För att hitta den mest flexibla 
lösningen till den mekaniska återkopplingen genomförs en konceptsållning 
av de genererade koncepten, se Tabell 11. 
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Tabell 11 Konceptjämförelse back-to-back 

Konceptjämförelse Roterande disk Justerbar 
styrplatta 

Justerbar 
bottenplatta 

Uppbyggnad 0 0 + 

Hållbarhet - + + 

Pris - 0 0 

Säkerhet 0 + + 

Användarvänlig 0 + + 

Resultat – 2 +3 +4 

Vidareutveckling Nej Nej Ja 

Från konceptsållning ansågs konceptet med en justerbar bottenplatta vara det 
mest flexibla systemet. Att hålla motorn och första remväxeln låst 
underlättar uppbyggnad av systemet. En kardanaxel med splines för lastbilar 
i kombination med kuggremsväxlar gör att systemet kan köras för större 
växellådor och anpassas till varierande geometrier utan problem. Till 
skillnad från de andra två koncepten där axeln måste monteras till 
styrplattorna och disken.  

Att använda en roterande disk medför fler komponenter som slits under 
testet och mer underhåll krävs. Att använda en justerbar styrplatta är en 
tänkbar lösning men det medför också att man behöver två styrplattor på var 
sida vilken kan vara tidskrävande att ställa in korrekt. Därför ansågs 
konceptet med en justerbar bottenplatta vara det mest lovande, då axeln hålls 
i samma position av bottenplattan minskar man antalet komponenter och 
axeln behöver endast skjutas in i position till ingående och utgående axel. 

4.5. Dimensionering 

Under det här avsnittet i genomförandet dimensioneras vissa komponenter 
som är bärande för de koncept som valts att vidareutveckla. Konceptet med 
mekanisk återkoppling kommer inte vidare att dimensioneras då stora 
mängder mätdata saknas. Dock har vissa beräkningar gjorts med hjälp av 
verktyg på olika företags hemsidor, [31] [32], för att kunna ge så god 
kostnadsuppskattning som möjligt. Dessa beräkningar är inte exakta p.g.a. 
avsaknaden av data men de har gjorts med förhållandevis stor 
säkerhetsfaktor för att klara de krafter som finns i systemet. Konceptet 
kommer dock vidare att diskuteras i kapitel 5 och agera som underlag till ett 
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lösningsförslag utifall att uppdragsgivaren vid ett senare tillfälle skulle 
känna behov att vidareutveckla konceptet.  

4.5.1. Dimensionering av asynkronmotor 

För systemet med en sluten elektrisk effektslinga är det viktigt att avgöra 
vilka effekter (P), moment (T) och varvtal (𝜔) som är aktuellt detta görs 
med hjälp av känd utväxling (i), se avsnitt 3.4. Efter diskussion med 
uppdragsgivaren framgick att systemet ska anpassas så det kan stödja ett 
intervall som främst täcker tre specifika växlar som det är planerat att utföra 
tester på, se Tabell 12. Alla listade laster är utgående last.  
Tabell 12 Data för specifika växlar. 

Växellåda Atlas Copco ABB liten ABB stor 

Tut 8200 Nm 500 Nm 11500 Nm 

𝜔ut 100 rpm 10 rpm 2,5 rpm 

I 17 111 500 

Utifrån den specificerade data kan varvtalet för ingående axel beräknas med 
ekv. 16 Varvtalet för ingående axel fås genom att multiplicera varvtalet för 
utgående axel med utväxlingen. 
 𝜔!" = 𝜔!" ∗ 𝑖 

 

ekv.( 
16 ) 

Varvtal för ingående axel listas i Tabell 13. 
Tabell 13 Beräknat varvtal ingående axel. 

Växellåda Atlas Copco ABB liten ABB stor 

𝜔in 1700 rpm 1110 rpm 1250 rpm 

I 17 111 500 
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Utifrån de angivna vridmoment och varvtal kan nu utgående effekt (Put) och 
ingående effekt (Pin) beräknas med ekv. 17. 

 
𝑃!" =

𝑇!" ∗ 𝜔!"
9,55  

 

(ekv. 17 ) 

När utgående effekt (Put) är beräknad kan ingående effekt (Pin) beräknas med 
hjälp av ekv. 18. Där verkningsgraden (λ) hos ett system med en 
frekvensomriktare antas ligga på ungefär 0.9. 

 
𝑃!" =

𝑃!"
0.9 

 

ekv.( 18 ) 

De beräknade effekten för de olika växellådorna presenteras i Tabell 14. 
Tabell 14 Beräknade effekter för de olika växellådorna. 

 Atlas Copco ABB liten ABB stor 

Put ~86 kW ~0,52 kW ~3 kW 

Pin ~96 kW ~0.58 kW ~3.3 kW 

Λ 0.9 0.9 0.9 

Utgående axel ska bromsas av en asynkronmaskin i generatordrift kopplad 
till en frekvensomriktare. För de givna växlarna blir den högsta effekten som 
ska bromsas in 86 kW. 

Således utgör effekten inget problem för valet av asynkronmaskin. Ett 
problem som uppstår är dock de höga utgående momenten. 
Frekvensomriktare är momentmaskiner, se avsnitt 3.10 - 3.11, där varvtalet 
ger effekten. Det behövs alltså en asynkronmaskin som kan bromsa upp till 
11 500 Nm. Utifrån Bevis förslag, [33], hämtas ett antal olika elmotorer med 
varierande poltal, se Tabell 15. 
Tabell 15 Asynkronmaskiner med varierande poltal. 

Produkt nr. Poltal Effekt Varvtal 

SEE 355M-L4B 4 315 kW 1489 rpm 

SEE 355M-L6B  6 250 kW 990 rpm 

SEE 355M-L8B  8 200 kW 740 rpm 
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Utifrån listade produkt specifikationer kan asynkronmaskineras 
märkmoment beräknas med ekv. 19 för en maskin med storleken 355M med 
varierande poltal. 

 
𝑇!" =

𝑃!" ∗ 9,55
𝜔!"

 

 

ekv.( 19 ) 

De beräknade märkmomenten för de olika maskinerna listas i Tabell 16. 
Tabell 16 Beräknat märkmoment för asynkronmaskiner. 

Produkt nr. Poltal Märkmoment 

SEE 355M-L4B 4 2020 Nm 

SEE 355M-L6B  6 2411 Nm 

SEE 355M-L8B       8 2580 Nm 

Det framgår från produktkatalogen att det moment som kan fås ut ligger 
mellan 2000 till 2500 Nm i en maskin med storleken 355M. Som tidigare 
nämnt är det utgående momentet upp till 11500 Nm för en växellåda som 
drivs med ett utgående varvtal på 2.5 rpm. Ett ytterligare problem med det 
höga momentet och låga varvtalet är att frekvensomriktare ofta har problem 
att bromsa/driva ett system med ett jämt moment om varvtalet blir för lågt, 
se avsnitt 3.10 - 3.11. 

En alternativ lösning till problemet hade varit att växla upp varvtalet som fås 
ut från växellådan under test med en motsvarande växellåda så att 
bromsmotorn drivs vid ett lämpligt högre varvtal och därmed minskar 
momentbehovet. 

Efter diskussion med Bevi och uppdragsgivaren på Swepart bestämdes det 
att en specialtillverkad växel ska introduceras till systemet med en utväxling 
på 10 - 13, om införskaffande av ett elektriskt slutet system blir aktuellt. 

Det nya varvtalet som bromsmotorn måste plocka upp ges från ekv. 16. 

Genom att stega upp varvtalet kan moment som behöver bromsas sänkas, se 
ekv. 1. 

Den nya beräknade data som bromsmotorn måste dimensioneras mot listas i 
Tabell 17. 
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Tabell 17 Data som bromsmotor måste dimensioneras mot. 

Växellåda Atlas Copco ABB liten ABB stor 

Tin 821,3 Nm 48 Nm 1146 Nm 

𝜔ut 1000 rpm 100 rpm 25 rpm 

Pin 86 kW 0,5 kW 3 kW 

I 10 10 10 

De varvtal, effekter och moment som uppstår efter introducerandet av en 
mellanliggande växel är klart lättare att arbeta med. Det medför att 
bromsmotorn och den drivande motorn kan gå ner i dimension. 

För den drivande motorn väljs en 6-polig elmotor med varvtalet 1500 rpm 
och en märkeffekt på 132 kW. Den extra effekten tillåter uppdragsgivaren 
att rymma fler växellådor i effektintervallet samtidigt som det ger ökad 
säkerhet vid längre drift. 

Utifrån den valda elmotorn beräknas frekvensen (𝑓) för de olika 
växellådorna utifrån deras ingående varvtal (𝑛) och tillhörande poltal (𝑝), se 
ekv. 20. 

 
𝑓 =

𝑛 ∗ 𝑝
120  

 

ekv.( 20 ) 

Därefter beräknas det märkmoment (Tn) som en elmotor med märkeffekten 
(P) 132 kW och varvtalet (n) 1490 arbetar vid, se ekv 21. 

 
𝑇! =

𝑃 ∗ 9,55
𝑛  

 

ekv.( 21 ) 

De beräknade frekvenserna för de olika växellådorna och elmotorns 
märkmoment (Tn) och listas i Tabell 18. 
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Tabell 18 Märkmoment och frekvens för de olika växellådorna. 

Växellåda Atlas Copco ABB liten ABB stor 

F 57 Hz 48,3 Hz 41,7 Hz 

4-polig elmotor med märkeffekt 132 kW och varvtal 1490 rpm 

Tn 846 Nm 846 Nm 846 Nm 

När både märkmomentet (Tn) och de gällande frekvenserna (𝑓) har bestämts 
kan momentet som lämnar den mellanliggande växeln beräknas med ekv. 
22. 

 
𝑇!" = 𝑇! ∗ (

50
𝑓 )

! 

 

ekv.( 22 ) 

De beräknade utgående momenten för de olika frekvensområdena är de 
moment som bromsmotorn måste kunna ta emot och skicka vidare till 
frekvensomriktarna. De beräknade momenten visas i Tabell 19. 

Tabell 19 Moment som bromsmotorn måste kunna ta emot och skicka vidare. 

Växellåda Atlas Copco ABB liten ABB stor 

Tut 651 Nm 1216 Nm 906 Nm 

Det beräknade moment utgör en teoretisk grund för inom vilket område 
motorerna kommer att ligga. Emellertid så kommer momentet hos en 
elmotor som drivs med en frekvens högre än dess märkfrekvens vid det fall 
då spänningen ej finns tillgänglig att ökas. I fall där motorn drivs med ett 
specifikt elnät vid frekvensomriktardrift under en viss spänning så kommer 
spänningen att sjunka proportionellt med frekvensen och tillhörande varvtal. 
I vårt fall medför det att det uttagbara momentet är högre än det listade, se 
Bilaga 3.  

En ytterligare begränsning i systemet är uttagbart moment vid låga varvtal 
och kylning, enligt Elforsk [30], kan 70 procent av momentet tas ut vid 
stillastående och kylning samt att begränsningen inträder vid ca 20 Hz 
matningsfrekvens. För att tydligt kunna se hur de olika motorerna uppträder 
i förhållande till växellådorna och under de beskrivna begränsningarna togs 
ett Exceldiagram fram tillsammans med Åke Nyström på Bevi AB för de 
aktuella asynkronmaskinerna, se bilaga 3. Dokumentet visar även en graf 
som illustrerar hur momentet beter sig i förhållande till frekvensen 
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(varvtalet) och där växellådorna plottats in för att kunna göra en enkel 
avläsning. 

Utifrån konsultering med Bevi AB kom gruppen fram till att välja två 6-
poliga motorer med varvtal 1 489 rpm och en märkeffekt på 132 kW. Dessa 
motorer har ett listat märkmoment på 1 498 Nm vilket ger ett överskott på ca 
23 %. Varvtalet över det högsta varvtalet producerat av Atlas Copco växeln, 
detta kan dock anses rimligt då varvtalet är tänkt att vara justerbart med en 
varvtalsgivare. 

Den slutgiltiga dimensioneringen resulterade i följande val se Tabell 20. 
Tabell 20 Förslag till asynkronmaskin. 

Asynkronmotor Poltal Märkeffekt Varvtal Märkmoment 

IE3-elmotor 

(Drivande) 

6 132 kW 1 489 rpm 1 498 Nm 

IE3-elmotor 

(Bromsande) 

6 132 kW 1 489 rpm 1 498 Nm 

4.5.2. Dimensionering av frekvensomriktare 

Vid dimensionering av frekvensomriktare är det viktigt att titta på några 
specifika frågor, se Frekvensomriktare kapitel 3.11. Nedan diskuteras dessa 
frågor utifrån de förslagna asynkronmaskinerna i kapitel 4.5.1.  

krav på varvtal och/eller momentreglering ställer lasten? 

För att få en stabil körning av systemet så måste frekvensomriktaren vara 
kompatibel med de förslagna asynkronmaskinerna. De valda 
asynkronmaskinernas specificerade data listas i Tabell 21. 
Tabell 21 Förslag till asynkronmaskin. 

Asynkronmotor Poltal Märkeffekt Varvtal Märkmoment 

IE3-elmotor 

(Drivande) 

6 132 kW 1 489 rpm 1 498 Nm 

IE3-elmotor 

(Bromsande) 

6 132 kW 1 489 rpm 1 498 Nm 
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Kräver driften snabba inbromsningar/minskningar av varvtalet? 

Eftersom systemet anpassas för livslängdstester finns det inget behov av 
snabba inbromsningar hos varvtalet. Det är däremot viktigt att kunna 
säkerställa en stabil drift utan oönskade störningar. 

Vilka krav på kommunikation ställs på frekvensomriktaren? 

Systemet ska inkludera ett styrsystem som tillåter varvtalsreglering och 
eventuellt momentreglering. 

Vilket fabrikat skall vi köpa? 

Gruppen har fokuserat på att hitta företag i närområdet, dels för att främja 
den inhemska produktionen men också för att minska miljöpåverkan som 
tillkommer då komponenter ska transporteras längre sträckor.  

När gruppen tagit ställning till ovanstående punkter, diskuterades möjliga 
alternativ med Bevi AB. Diskussionen resulterade i två stycken C2000-
frekvensomriktare, se Tabell 22. 

Tabell 22 Förslag till frekvensomriktare. 

Frekvensomriktare Max rek. 
Motoreffekt 

Max kont. 
Motorström 

C2000 132 kW 260 A 

Frekvensomriktaren har en 3-fas nätanslutning på 400-480 V med en 
utspänning på 3*0 -400/460 V. En kostnad som tillkommer med 
frekvensomriktarna är att ett EMC-filter måste byggas in för att den ska vara 
behörig till drift. 

Det skulle även kunna bli aktuellt att installera en mindre frekvensomriktare 
för att uppnå högre säkerhet och stabilitet i systemet. 

4.5.3. Dimensionering av VKR-rör 

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.3.2 kommer VKR-rören att belastas med 
dess egentyngd men också tyngden från elmotorn och bygelkonstruktionen. 
Det medför att lastfallet kan liknas de som beskrivs i avsnitt 3.6.2, där 
balken utsetts för dels en punktlast men också en utbredd last. Bägge dessa 
laster resulterar också i ett moment hos balken som måste tas i beaktande. 
Konstruktionens vekaste del blir således mittpunkten på balken, se Figur 46. 
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Figur 46 Lastfall där infäst balk utsätts för punktlast. 

Figur 47 visar lastfallet för samma balk som utsetts för en utbredd last i form 
av sin egenvikt. 

 
Figur 47 Lastfall där infäst balk utsätts för utbredd last. 

För att kardanaxeln [34] inte ska behöva utstå onödigt slitage samt för att 
undvika så mycket extra rörelse i systemet anses utböjningen hos balken inte 
få överstiga 10 mm. Balken måste också ha en längd på 1,5 m för att tillåta 
tillräckligt med sidledsförflyttning. 

Vidare kommer motorn att väga ungefär 1000 kg och bygeln uppskattas 
väga runt 100 kg. Den listade vikten hos VKR-rören med dimensionerna 
220x220, [35], ligger på 58,8 kg per meter med ett tröghetsmoment (I) på 
6050 *104 mm4 och en elasticitetsmodul på 207 GPa. 

Från Introduktion till strukturmekaniken [21], härleds ekvationerna för 
punktlast och utbreddlast, se ekv. 23 - 26. 
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Utböjning för punktlast 

 
𝛿!"# =  

𝑃𝐿!

48𝐸𝐼 

 

ekv.( 23 ) 

𝛿!"#,!"#$% =  
1100 ∗ 9,81 ∗ 1500!

48 ∗ 207 ∗ 10! ∗ 6050 ∗ 10! 

𝛿!"# =  0,061 𝑚𝑚 

Böjmoment för punktlast 

 
𝑀 =  

𝑃𝐿
8  

 

(ekv.( 24 ) 

𝑀 =  
1100 ∗ 9,81 ∗ 1,5

8  

𝑀 =  2023 𝑁𝑚 

Utböjning för utbredd last 

 
𝛿!"# =  

𝑞𝐿!

384𝐸𝐼 

 

ekv.( 25 ) 

𝛿!"#,!"#$%&& =  
65,1 ∗ 1,5 ∗ 9,81 ∗ 1500!

384 ∗ 207 ∗ 10! ∗ 6050 ∗ 10! 

𝛿!"# = 1.01 𝑚𝑚 

Böjmoment för utbredd last 

 
𝑀 =  

𝑞𝐿!

24  

 

ekv.( 26 ) 

𝑀 =  
65,1 ∗ 1,5 ∗ 9,81 ∗ 1,5!

24  

𝑀 =  90 𝑁𝑚 
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Den totala utböjningen hos konstruktionen fås sedan genom att addera de 
båda beräknade utböjningarna, se ekv. 27, för de två lastfallen. 

 𝛿!"#,!"! = 𝛿!"#,!"#$% + 𝛿!"#,!"#$%&& 

 

ekv.( 27 ) 

𝛿!"#,!"! = 0,061+ 1,01 

𝛿!"#,!"! = 1,071 𝑚𝑚 

De tänkta VKR-rören med dimensionerna 220x220 kan således klara kraven 
för utböjning. 

4.6. Kostnadsuppskattning 

För att en så korrekt kostnadsuppskattning som möjligt ska uppnås har det 
rådfrågats experter inom de olika områdena. Dessa experter har framkommit 
genom rekommendationer samt sökningar gjorda efter valda produkter där 
sedan leverantörer/experter har valts efter vissa kriterier. 

Kostnadsuppskattningen har gjorts med flera kriterier i beaktande; 

• Miljöpåverkan 

• Pris 

• Kvalité 

• Geografi 

Dessa punkter är sammanflätade med varandra men samtidigt måste man 
titta på dem var för sig. Hur man rangordnar dessa punkter är individuellt i 
denna uppskattning har dock geografi och miljöpåverkan satts över pris. Då 
ett lokalt eller närliggande företag betyder mindre transportsträckor vilket 
medför mindre miljöpåverkan och ett blomstrande svenskt industrisamhälle 
gynnar alla parter. 

Därmed sagt är priset inte någon stor faktor men ändå något som bör tas i 
beaktande. Kvalitén är något som måste hålla hög standard och har med 
största möjliga förmåga säkerhetsställts genom sagda rekommendationer 
samt en viss referenskontroll av leverantörer. 

Kostnadsuppskattningen är uppdelad i två delar vilket bygger på att det 
presenteras två olika koncept. Dessa uppskattningar kan ses i Bilaga 4 och 
Bilaga 5. 
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5. Resultat och Analys 
Detta kapitel presenterar resultat och analys på produktutvecklingen med 
dess slutgiltiga koncept och kostnadsuppskattningen med tillhörande 
komponentval. 

5.1. Produktutveckling 

Resultat och analyser av produktutvecklingsprocessen presenteras i detta 
avsnitt. 

5.1.1. Bärande faktorer 

Under konceptframtagningsprocessen under produktutveckling har det 
framkommit några faktorer som väger tyngre än andra. Dessa har påverkat 
arbetet mest och har styrt arbetet mot de slutgiltiga koncept som arbetet 
föreslår. 

Kompabilitet 

Själva riggen ska kunna anpassas till flera olika modeller av växellådor med 
minsta möjliga arbetsinsats. Detta utforskas i avsnitt 4.3 och bedöms senare 
med hjälp av metoder från Getting design right [14] i avsnitt 4.4. 

Effektcirkulation 

Effektcirkulation kan uppnås med olika metoder. De metoder som uppfyller 
kraven i arbetets mål bäst är; mekanisk och elektrisk återinföring. Båda 
dessa kan användas med stor framgång, men båda två är svåra att konstruera 
för ett helt sortiment av växellådor, då skillnaderna i effekt är så pass stora. 
För att arbetet ska vara så omfattande som möjligt över dessa skillnader ses i 
avsnitt 4.2 att två olika koncept plockas fram där det ena täcker modeller 
upp till en viss effekt och det andra fortsätter med växellådor med större 
effekt. 

Kostnad 

Hur stor kostnaden får bli är en svår fråga att svara på. Samtidigt som en 
universell testrigg kan vara en effektiv marknadsföringsstrategi så går det att 
utföra tester utan en, genom att bygga en testrigg för varje modell. Det är 
den kostnaden man försöker understiga med hjälp av en universell testrigg. 
Kostnaderna för de koncept som framkommit i urvalsprocessen kan ses i 
bilagor 4 & 5. 
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Konstruktionens design 

Konceptens design bygger på alla tre ovanstående faktorer. Dels ska de vara 
kompatibla med flera olika modeller av växellådor men samtidigt klara av 
de spridda moment som dessa växellådor ger. Kostnaden ska naturligtvis 
vara så låg som möjligt utan att kvalitén blir lidande, samtidigt som lokala 
eller närliggande företag används både med tanke på miljön i så korta 
transportsträckor som möjligt. Samt värna om den svenska industrins 
fortlevnad. 

5.2. Slutgiltiga konceptförslag 

Resultat och analys av de två slutgiltiga koncepten delas upp och visas var 
för sig härunder. 

5.2.1 Sluten elektrisk effektslinga 

Detta är ett väldigt effektivt och anpassningsbart system inom vissa gränser 
för storleken, effekten, på växellådor. Det kan i teorin göras hur kraftfullt 
som helst men då blir det inte ekonomiskt försvarbart och ett mer 
traditionellt system som används av Swepart idag blir mer effektivt. 

För att uppfylla kraven på en så stor kompabilitet som möjligt men ändå 
vara ekonomiskt genomförbart. Har det, med vägledning av Bevi AB, gjorts 
beräkningar på delar av Sweparts produktkatalog. Dessa beräkningar visade 
på, att för systemet ska vara så anpassningsbart så det blir lönande krävs, 
utöver den växellåda som ska testas, även en specialbyggd växellåda som 
växlar ned momentet och höjer varvtalet. Detta är ett måste för 
dimensioneringen av bromsmotorn som utan den specialbyggda växellådan 
blir orimligt stor och kostsam. Beräkningar och dimensionering kan ses i 
avsnitt 4.5 och vidare kostnaderna i Bilaga 5. 

I Figur 48 ses den ställning som är uppbyggd av VKR-rör, där den drivande 
motorn i systemet är monterad, som ger användaren en möjlighet att 
förflytta motorn i en led så det är enkelt anpassningsbart till olika modeller 
av växellådor. 
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Figur 48 Justerbar ställning med drivande motor. 

Denna bild, Figur 48, är en väsentlig del i att göra systemet så kompatibelt 
som möjligt för olika storlekar på växellådor utöver den specialbyggda 
växellåda som nämnts tidigare. All annan utrustning som finns med i 
kostnadsuppskattningen är utbytbara och de som är angivna är som sagt 
dimensionerade efter Sweparts önskemål. 

Där växellådorna och den bromsande motorn monteras är ett fast arbetsbord 
och därför ingenting som ritats upp eller tagits med i beräkningar då det är 
något som Swepart utforskar om de redan har något som kan användas eller 
om något behövs inhandlas, om en byggnation av systemet blir aktuellt. 
Även resterande komponenter av systemet som finns med i 
kostnadsuppskattningen har lämnats utanför då hur de monteras är något 
som får anpassas vid en eventuell byggnation. 

5.2.2. Universell back-to-back 

Här har det traditionella back-to-back systemet, som bl.a. används av 
Swepart idag, utvecklats till att bli mer kompatibelt för olika storlekar på 
växellådor. Uppbyggnaden av denna rigg är gjord av VKR-rör där de flesta 
komponenter är fasta punkter, se Figur 49 punkter A, B, D och E är fasta 
medan punkt C är rörlig. Punkt A är en motor som driver systemet, Swepart 
innehar redan en motor som använts till tidigare testriggar och därför är den 
inte inkluderad i kostnadsuppskattningen. Punkt B är den första remväxeln 
som sedermera återinför effekten mekaniskt så motorn bara tillför de 
förluster som uppstår i systemet. Punkterna E och D är de växellådor som 
testas och är kopplade som ett traditionellt back-to-back system. Det som 
gör denna rigg mer flexibel är punkt C där den andra remväxeln, som tar upp 
den utgående effekten från där växellåda två sitter. Den remväxeln sitter 
monterad på en platta som placeras på åkvagnar som kan röra sig fram och 
tillbaka i spårräls som är monterade på VKR-rören. De två remväxlarna är 
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sammankopplade med en kardanaxel med splines, vars data går att se 
närmare i bilaga 6 [34], så rörligheten blir möjlig i Figur 50 ses detta från 
sidan. Anledningen till denna rörlighet är att olika storlekar på växellådor 
ska kunna monteras in i systemet utan att någon större ombyggnation 
behöver göras. För stabiliteten ska hållas hög och kostnaden låg så väljer vi 
att inte sätta växellådan i punkt D på åkvagnar utan på en större bottenplatta 
med fler hålprofiler, så när växellådan monteras finns fortfarande utrymme 
för justering i avstånd. 

 
Figur 49 Universell back-to-back vy uppifrån. 

Denna rigg är tänkt att hantera de större modeller av växellådor som den 
slutna elektriska effektslingan inte kan hantera p.g.a., som nämnts innan, 
kostnaden skulle bli för hög. Men en enklare kostnadsuppskattning finns att 
se i Bilaga 4. 

 
Figur 50 Universell back-to-back vy från sidan. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras de olika faser av genomförandet som arbetets resultat 
grundats på. Vidare presenteras de slutsatser som nåtts utifrån det 
presenterade resultatet samt rekommendationer och förslag till fortsatt 
arbete. 

6.1. Diskussion 

För att kunna skapa en god förståelse för hur ett effektcirkulerande system 
fungerar samt hur ett sådant system skulle kunna appliceras till olika typer 
av växellådor så lades mycket tid i början av arbetet till att göra 
informationssökningar på tidigare forskning, litteratur och teori inom 
området. 

Ett problem som uppstod tidigt i arbetet var att mängden litteratur och 
forskning riktat mot en universell testrigg för växellådor var mycket 
begränsat. Flertalet källor refererar till metoden att använda ett back-to-back 
system, se avsnitt 3.5. Nackdelen med detta system är att testriggen 
vanligtvis anpassas mot den specifika växeln och kräver att systemet byggs 
upp på nytt vid varje tillfälle och detta var något uppdragsgivaren ville 
undvika. 

Något som hade underlättat arbetet hade varit att i ett tidigt skede tagit ett 
steg tillbaka och studerat de aspekter av konstruktionen som var mest 
aktuella att lägga fokus på istället för att gå in och försöka konstruera 
systemet som helhet. Detta framgick längre fram i arbetet, men hade arbetet 
gjorts på nytt hade mer tid lagts på att studera de specifika funktioner som är 
direkt kopplade till infästning av geometriskt varierande växellådor. 

Vidare fann gruppen stora svårigheter att inom den rekommenderade 
budgeten finna ett aktuellt frekvens-, varvtals- och momentområde för det 
elektriskt slutna systemet. Här skulle också mer tid lagts till att bestämma 
upp till vilken gräns systemet skulle anpassas till istället för att utgå ifrån att 
alla växellådor skulle kunna rymmas inom intervallet, då detta är 
ekonomiskt svårt att uppnå. 

Den strukturerade tidsplaneringen har varit ett oumbärligt verktyg för arbetet 
och säkerställt att alla deadlines har kunnat nås i tid. Det har varit en bra 
riktlinje och gruppen har tydligt kunna se vad som behövts uträttas och 
kunnat undvika att köra fast.  
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6.1.1. Produktutveckling 

De steg inom produktutvecklingsprocessen som gruppen valt att följa har 
varit till stor hjälp för att kunna rikta arbetet mot de områden som varit mest 
relevanta till konceptstudien och som resulterat i de presenterade 
lösningsförslagen. Eftersom litteratur och forskning riktat mot en universell 
testrigg som tillåter växellådor med varierande geometri är begränsat har 
produktutvecklingsprocessen utgjort underlag för jämförande av olika 
konceptidéer. 

Eftersom det saknas komponenter anpassade för det specifika området så har 
gruppen fått titta på komponenter ämnade för andra områden. Genom 
konsultering med företag och sakkunniga personer inom verkstadsindustrin 
har förslag som remväxlar, som klarar de krafter vi arbetat mot, och 
kardanaxlar till lastbilar valts att implementeras i systemet. Komponenterna 
uppnår de driftkrav som ställs på produkterna och ligger inom en rimlig 
kostnad. 

Eftersom arbetet enbart är tänkt att utgöra underlag för vidareutveckling och 
en generell kostnadsuppskattning så har inga tester gjorts, därmed har de 
framtagna konceptens validitet, reliabilitet och kompabilitet uppnåtts genom 
att jämföra med bakomliggande teori samt rådfrågning med företag 
specialiserade inom området.  

Produktutvecklingen resulterade i två tänkbara lösningsförslag, där 
alternativet med en sluten elektrisk slinga kan anses vara den mest smidiga 
lösningen, dock fungerar systemet endast för ett visst effekt-, moment- och 
varvtalsintervall och kräver att uppdragsgivaren specialtillverkar en 
mellanliggande växel som erbjuder en utväxling på 10 - 13. Detta beror på 
att momentspannet hos de olika växellådorna är för stort och systemet med 
frekvensomriktare inte kan säkerställa en stabil drift samtidigt som 
motorerna hade behövts överdimensioneras.  

Genom att använda frekvensomriktare så kan systemets testmoment och 
varvtal regleras vilket medför att systemet inte drivs med högre effekt än 
nödvändigt. Det i kombination med asynkronmaskiner som kan omvandla 
mekaniskrörelse till ström, medför att energin stannar i systemet och 
återanvänds vilket i sin tur betyder att asynkronmaskinerna enbart behöver 
tillföra eventuella förluster under drift. Konceptet är i det avseendet ett 
energibesparande, miljömedvetet och hållbart lösningsförslag för att uppnå 
de stränga krav på hållbarhet och miljömedvetenhet som industrin idag 
ställer på företagen.   

Den förslagna uppbyggnaden av ett nytt back-to-back system hade kunnat 
användas till alla olika typer av växlar oberoende av moment, varvtal och 
effekt. Emellertid saknades fullständig data för att kunna göra en universell 
dimensionering av de separata komponenter som bör ingå i systemet.  
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Samtliga konceptförslag erbjuder energibesparande lösningar som 
minimerar behovet av individuellt anpassade komponenter och uppbyggnad. 
Det minskar antalet komponenter som behövs i konstruktionen vilket 
resulterar i en eliminering av en rad utsläpp som tillkommer under 
komponenternas tillverkning- och transportprocesser.. 

Under arbetets gång har ytterligare förslag till testanläggning uppkommit 
men på grund av den strikta tidsramen har dessa lösningsförslag inte vidare 
kunnat presenteras. Förslagen listas under slutsatser i avsnitt 6.2. 

6.2. Slutsats 

I detta avsnitt förtydligas de slutsatser som examensarbetet resulterade i. 
Vidare presenteras rekommendationer och förslag till fortsatt arbete. 

6.2.1. Arbetet 

Målet och syftet med arbetet var att göra en konceptstudie och 
kostnadsuppskattning för en universell testrigg som erbjuder 
effektcirkulation. 

Examensarbetet presenterar två lösningsförslag till system för 
livslängdstestning av växellådor som erbjuder effektcirkulation. Koncepten 
skapades utifrån växellådornas varierande effekt, varvtal, moment samt 
geometriska dimensioner. Utifrån de skapade koncepten valdes diverse 
komponenter som är nödvändiga för att driva systemen och företag i 
regionen kontaktades för att få en så korrekt kostnadsuppskattning som 
möjligt. Därmed har arbetets alla delmål uppnåtts. 

Arbetet har lett till en ökad förståelse för produktutveckling och de steg som 
bör tas i beaktande vid skapande av koncept.   
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6.2.2. Fortsatt arbete 

Uppdragsgivaren har med den gjorda kostnadsuppskattningen och 
konceptstudien en grund för fortsatt arbete. Kostnadsuppskattningen ger en 
god bild över hur kostnaden varierar med växellådornas varierande 
produktdata och konceptstudien kan agera utgångspunkt för 
vidareutveckling av testriggen. 

Om fortsatt arbete blir aktuellt rekommenderas följande punkter. 

• Systemet med mekanisk återkoppling kan kompletteras med en 
bromsmotor och frekvensomriktare. Detta medför att växellådor med 
fler axlar kan monteras in i systemet utan att medföra ökade 
energiförluster. Eftersom bromsmotorn och frekvensomriktaren enbart 
behöver hantera upp till en sjättedel av den totala effekten så blir 
behovet av en större motor ytterst liten och systemet kan anses vara 
väldigt kostnadseffektivt. 

• Om införskaffande av ett slutet elektriskt system blir aktuellt hade en 
specialtillverkad stegväxel varit optimalt då flertalet växellådor skulle 
kunna rymmas inom det givna moment-, effekt- och varvtalsintervallen 
samtidigt som en ökad verkningsgrad hade kunnat uppnås. 

• En mer noggrann undersökning av de krafter som systemet utsätts för 
vid drift av den största växellådan skulle vara aktuellt för systemet med 
mekanisk återkoppling för att säkerställa att remväxlarna blir riktigt 
dimensionerade och inte förlorar för mycket effekt på grund av friktion 
och värme.  
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Bilaga 1 Konceptfragment klassifikationsträd 
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Kedja	

Axelinfästning	

Justerbar	
bo3enpla3a	 Åkvagnar	

Roterande	
disk	

Kil	

Lås	pin	

Justerbar	
styrpla3a	 Kuggar	
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Bilaga 2 Brainstorming 

Mekanisk överföring;  

• Kuggväxel 
• Remväxel 

Rörlig; 

• Teleskop axel 

• Justerbar styrplatta 

• Justerbar bottenplatta 

• Traverse upphängning 

• Justerbar arbetsbänk 

• Åkvagnar 

Elektrisk återföring; 

• Batterier 

• Motorgenerator 

Motorgenerator; 

• Frekvensomriktare 

• Pulsgivare 
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Bilaga 3 Motorjämförelse 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 Typ	 P	[kW]	 n	[rpm]	 M	[Nm]	 Vikt	
Bromsmotor	 Sg	315M-6C	 132	 985	 1280	 1065	
Bromsmotor	 Sg	355S-8	 132	 743	 1697	 1320	
Bromsmotor	 2Sg	315-8C	 110	 741	 1418	 1060	

	
	
	
	
	
	
Summering	    
6	polig	bromsmotor	   
132	kW	 1280	Nm	  
 Behov	 förmåga	 @	[rpm]	
Atlas	 631	 970	 1300	
ABB	Stor	 885	 1280	 32,5	
ABB	Liten	 38	 1280	 130	

	
	
6p	132	kW	 132	6p	110	kW	 110	8p	132	kW	 132	8p	110	kW	 110	
n	[rpm]	 M	[Nm]	   n	[rpm]	 M	[Nm]	 n	[rpm]	 M	[Nm]	

0	 882	 0	 735	 0	 1176	 0	 980	
400	 1261	 400	 1050	 300	 1681	 300	 1401	

1000	 1261	 1000	 1050	 750	 1681	 750	 1401	
1100	 1146	 1100	 955	 800	 1576	 800	 1313	
1200	 1050	 1200	 875	 850	 1483	 850	 1236	
1300	 970	 1300	 808	 900	 1401	 900	 1167	
1400	 900	 1400	 750	 950	 1327	 950	 1106	
1500	 840	 1500	 700	 1000	 1261	 1000	 1050	

    1050	 1200	 1050	 1000	
    1100	 1146	 1100	 955	
    1200	 1050	 1200	 875	
    1300	 970	 1300	 808	
    1400	 900	 1400	 750	
    1500	 840	 1500	 700	

    Växellåda	   
 M	[Nm]	 n	ut	[rpm]	 utväxling	 P	ut	[kW]	 n	in	[rpm]	 Verkningsgrad	
AtlasCopco	 8200	 100	 17	 85,9	 1700	 0,9	
ABB	Stor	 11500	 2,5	 500	 3,0	 1250	 0,9	
ABB	Liten	 500	 10	 111	 0,5	 1110	 0,9	
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Drivmotor	 mellanväxel	   Bromsmotor	   

P	axel	 M	axel	 utväxling	  verkningsgrad	 P	axel	[kW]	 n	in	[rpm]	 M	ut	
95,4	 536	 13	  1	 85,9	 1300	 631	
3,3	 25,6	 13	  1	 3,0	 32,5	 885	
0,6	 5,0	 13	  1	 0,5	 130	 38	

 
	
	

2Sg315S-4	

   

110	 kW	   Bromsmotor	f[Hz]	  
	
	

1480	

	
	
rpm	

 	
Sg	315M-6C	

132kW	

	
Sg	355S-8	
132kW	

2Sg	315-	
8C	

110kW	
710	 Nm	  66,0	 87,5	 87,7	
553	 Nm	vid	fältförsvag	 1,6	 2,2	 2,2	

 6,6	 8,7	 8,8	
   
Mmotor	vid	fältförsvagning,	
Ej	aktuellt	 970	 808	

2Sg315SM-4A	 750	kg	 Ok	motor	  
132	 kW	  
1487	 rpm	  
848	 Nm	  
748	 Nm	vid	fältförsvag,	57Hz	

 
2Sg315SS-4	 720	kg	 Ok	men	Marginal?	  

110	 kW	  
1487	 rpm	  
706	 Nm	  
623	 Nm	vid	fältförsvag,	57Hz	

 

 6p	15	k	 15	 
n	[rpm]	M	[Nm]	

0	 100	
400	 143	

1000	 143	
1100	 130	
1200	 119	
1300	 110	
1400	 102	
1500	 95	
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Moment	för	olika	motorer	
1800	

1600	

1400	

1200	

1000	

800	

600	

400	

200	

	
	 200	 400	 600	 800	

Varvtal	[rpm]l	
1000	 1200	 1400	 1600	

 
 
 
 

        6p	15kW	

6p	110kW	

        6p	132kW	

8p	110kW	

8p	132	kW	
        

AtlasCopco	

ABB	Stor	

        ABB	Liten	

  

        

        

        

        

        

M
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t	[
N
m
]	
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Bilaga 4 Kostnadsuppskattning Back-to-back 

Det tillkommer viss kostnad för monteringsmaterial samt monteringsarbete. 
Samt att vissa priser är listpriser och de kan ändras om ett företag frågar 
efter en mer korrekt offert, även att de flesta priser, men inte alla, är utan 
moms så det tillkommer. 

 Pris [sek] Antal Totalt pris [sek] 

HG 35 HÖGPROFIL 
LÖPVAGN 839/st 4 st 3 356 

HG SKENA STRL.35 1260/meter 2 meter 2 520 
Hålprofil VKR, 

kvadratiska EN 10210 12/kg 1 411,2 kg 16 934,4 

Poly chain 14MGT 15 200/st 2 st 30 400 

Kardanaxel 49 000 1 st 49 000 
    

Uppskattad kostnad   102 210,4 
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Bilaga 5 Kostnadsuppskattning Sluten elektrisk slinga 

Vi har fått in en offert från ett närliggande företag på de delar som är relevanta 
för detta system, såsom motorer, frekvensomriktare och styrsystem detta listas 
under priset för Huvudkomponenter i tabellen nedan. 

 Pris [sek] Antal 
Totalt pris 

[sek] 

Huvudkomponenter 390 000 1 st 390 000 

Hålprofil VKR, 
kvadratiska EN 10210 12/kg 705,6 kg 8 467,2 

    

Uppskattad kostnad   398 467,2 

Det tillkommer viss kostnad för monteringsmaterial samt monteringsarbete. 
Priserna är även utan moms så moms tillkommer. 
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Bilaga 6 Kardanaxel data 

Smin = 750 mm; X=70 mm 

Flange Ø 225 8/16 +2x M16 

Swing-Ø 225mm / ß max. = 18° 

Functional limit torque = 55000Nm 

Reversing fatigue torque = 20000Nm 

Cross unit with SKF bearing Ø 83mm 

Painting: RAL 9005 

estimated bearing lifetime approx. 3000h 

weight approx. 115kg/pcs. 

Priset för sådan axel är 49000kr plus moms 

Leveranstid Ca 6 veckor efter tekniskt klarlagd och godkänd order 
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