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Sammanfattning  
Bakgrunden till projektet är ett examensarbete initierat av Metso Dynapac. 
Företaget tillverkar maskiner för utläggning och packning av beläggnings- 
och fyllnadsmaterial, t.ex. vid asfaltering. En av de maskiner som företaget 
tillverkar är en markvibrator, vilken har problem med buller. En ingående 
komponent i maskinen består av en kuggväxel. Kuggväxeln bedöms av fö-
retaget vara en av källorna till buller, vilket fastställts genom mätningar. 
Pga. nya EU-direktiv krävs en sänkning av maskinens ljudnivå. I examens-
arbetet ingår därför att undersöka och föreslå lämpliga åtgärder i syfte att 
reducera ljudnivån från kuggväxeln.  

Rapporten inleds med en litteraturstudie inom området kugghjulsbuller vil-
ken har till uppgift att undersöka, värdera och dokumentera faktorer som 
påverkar ljudnivån i kuggväxeln. I det kapitel som följer presenteras de 
krav som ställs på kuggväxeln. Kraven har utarbetats i samråd med företa-
get och skall uppfyllas då omkonstruktion av kuggväxeln sker. Befintlig 
kuggväxel undersöks sedan gällande geometri och hållfasthet både analy-
tiskt och numeriskt. Även svagheter i konstruktionen har studerats och do-
kumenterats. Då dimensionering av nya kugghjul sker gäller de befintliga 
kugghjulen som referens, dvs. hållfasthetsmässigt skall de framtagna hjulen 
vara likvärdiga eller bättre. Dessutom skall konstruktion ske under samtidig 
bullerreduktion.  

För dimensionering av kuggväxeln har programvaran KISSsoft Hirnware 
tagits till hjälp. Programmet klarar de flesta förekommande maskinelement 
och har egenhändigt införskaffats av examensarbetarna.  

Ofta är det önskvärt att optimera konstruktionen, t.ex. genom att reducera 
massan. I detta fall var parametern som skulle studeras istället buller och att 
denna möjlighet gavs togs därför i grundligt övervägande vid valet av 
mjukvara.  

Ett stort antal lösningsförslag har tagits fram mha. programmet, där de 
kravuppfyllande och ur bullersynpunkt betraktade bästa lösningarna valts. 
De lösningar som utsetts är ett set kugghjul med rakskurna kuggar och ett 
set med snedskurna kuggar.  
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De två tänkbara lösningarna har resulterat i ytterligare modifieringar av i 
kuggväxeln ingående komponenter. Förslagen har därför genomarbetats för 
att kunna presenteras som helhetslösningar. Vidareutvecklingen har innebu-
rit beräkningar avseende lager, samt modifiering av de ingående delarna; 
drivande axel, hylsa, distans och excenterhus. Även gällande toleranser har 
till viss del undersökts.  

De två tänkbara lösningarna har utvärderats och kravuppfyllelsen kontrolle-
rats, varefter rekommendation gjorts av den möjliga lösning som bedöms 
inneha störst förbättringspotential.  

Avslutningsvis presenteras rekommenderat förslag innehållande ritningsun-
derlag färdigt för tillverkning, samt bestämda produktionstoleranser. Kvar-
står i arbetet gör för företagets del prototypframtagning och utprovning av 
produkten, vilket sker i form av nya bullermätningar på maskinen.  
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Summary  
The background to the project is a thesis initiated on behalf of Metso Dyna-
pac. Metso Dynapac manufacture machinery such as rollers and plate com-
pactors, which are used on the construction of new highways and similar 
projects.  

One of the company’s products is a vibratory plate, which has been found 
to be excessively noisy. The major contributor to this noise is the machines 
gear train. After carrying out environmental testing of the machine, the gear 
noise has been established and recorded. Due to new directives from the 
European Union, a significant reduction in the machines noise output is re-
quired. The thesis therefore includes research and development into the area 
of gear train noise, with the purpose of finding appropriate solutions to the 
applications specific problems.  

The report starts with a literature survey in the field of gear train noise, 
which intends to examine, evaluate and document the factors that affect the 
noise in a gear train. In the 3rd chapter, the factors requiring consideration 
during the design process are presented. The requirements and specification 
have been composed in consultation with the company. The geometry and 
strength of the present gear train are then examined. The weaknesses in the 
original design are also studied and documented. As a reference, when the 
new gears are designed, the existing gear wheel properties have been used 
in order to establish the level of strength required. When designing the new 
gears it is necessary to ensure correct strength whilst concurrently improv-
ing the noise output characteristics. 

In order to dimension the gear train, the software “KISSsoft Hirnware” has 
been utilised. The program can manage the most common machine ele-
ments and was obtained independently by the thesis workers.  

It is often desirable to optimise the design, e.g. the reduction of mass. In 
this case the parameter under consideration was noise, for this reason it was 
this option within the program that was chosen.  

By using the program a large number of solutions were ascertained. From 
which two of the gears, best in strength and also fulfilling the requirements, 
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were chosen. One of the gears chosen was a spur gear and the other one a 
helical gear.  

The two conceivable solutions have resulted in further modifications of the 
gear train components. Hence, the proposals have been worked out thor-
oughly so they could be introduced as complete solutions. Further devel-
opment has resulted in calculations regarding the bearings and modification 
of the gear trains content, such as shafts, sleeves, distances and the eccentric 
housings. The existing working tolerances have been evaluated and tight-
ened where appropriate. 

The two most conceivable solutions have been evaluated and the demands 
have been checked, finally the most potential solution has been recom-
mended.  

At last the recommended proposal with the production materials needed is 
introduced in it’s fully. The remaining works for the company are to manu-
facture a prototype and perform noise level testing.  
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Beteckningar  
Amantel mantelarea 

B lagerbredd 

C dynamiskt bärighetstal 

C0 statiskt bärighetstal 

D ytterdiameter 

E elasticitetsmodul 

Fa axialkraft 

Fap största tillåtna axialbelastning 

Fber beräkningskraft  

Ff friktionskraft  

FN normalkraft 

Fr radialkraft 

Ft tangentiell kraft 

H noise level 

KFα lastfördelningsfaktor 

KFβ lastutbredningsfaktor 

KFN livslängdsfaktor 

KFX dimensioneringsfaktor 

KHα lastfördelningsfaktor 

KHβ lastutbredningsfaktor 

KHK hårdhetskombinationsfaktor 

KHN livslängdsfaktor för yttryck 

KHX dimensioneringsfaktor för yttryck 

KI lastfaktor 
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KV dynamisk belastningsfaktor 

L övergripande ljudnivå på 1 m avstånd från växellådan  

L10h nominell livslängd i driftstimmar  

Mv vridande moment 

N antal lastväxlingar 

P överförd effekt  

R ekvivalent dynamisk lagerbelastning 

Rmax maximalt tillåten dynamisk lagerbelastning  

SF säkerhetsfaktor för böjning 

SH säkerhetsfaktor för yttryck 

T lagerbredd 

W överförd effekt i kW 

X partikulärlösningens amplitud för en enkel torsionsmodell 

Yβ snedvinkelfaktor 

Yε ingreppstalsfaktor 

YF formfaktor för böjning 

YS kälfaktor 

Zε ingreppsfaktor 

ZH formfaktor för yttryck 

ZM materialfaktor 

a1-a5 viktningsfaktorer 

b kuggbredd 

d innerdiameter, delningsdiameter för kugg 

di innerdiameter för axel (ihålig)  

e konstant  

exp exponent 



 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 ix

fexcitering  exciteringsfrekvens  

fv0 hastighetsfaktor 

k1, k2 lagerfaktorer 

l kontaktytans längd i krympförbandet  

m modul 

mn normalmodul 

mt radiell modul 

n varvtal 

p tryck 

u utväxlingsförhållande 

v periferihastighet 

x profilförskjutning 

z antal kugg 

∆ diametralt grepp 

α pressvinkel 

β snedvinkel 

δst statisk förskjutning av massan  

εα ingreppstal i transversalplanet 

εβ ingreppstal i axialplanet 

εg totalt ingreppstal 

µ friktionskoefficient  

σF beräknad böjpåkänning 

σFlim utmattningsgräns för böjning 

σFP tillåten böjpåkänning 

σH beräknat yttryck 

σHlim utmattningsgräns för yttryck 
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σHP tillåtet yttryck 
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1 Inledning  
Utbildningen till Tekn. Kand. i Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högsko-
la avslutas med ett examensarbete på C-nivå. Examensarbetet utförs på 
uppdrag av ett företag.  

1.1 Uppdraget  
1.1.1 Bakgrund  
Metso Dynapac är ett företag som tillverkar maskiner för utläggning och 
packning av beläggnings- och fyllnadsmaterial. Exempel på sådana maski-
ner är asfaltsutläggare, vibrerande och statiska vältar samt vibrerande plat-
tor. De sistnämnda är en av Dynapac´s mindre maskiner bland hela pro-
duktsortimentet. En av de vibrerande plattorna i mellanklassen består vä-
sentligen av de tre huvuddelarna; motor, bottenplatta och excenterdrift. Ex-
centerdriften är monterad i ett hus/tråg i maskinens undre del, där huset är 
placerat mellan motorn och bottenplattan. De tre maskindelarna är förbund-
na med varandra, där excenterdriften och plattan utgör maskinens rörliga 
del. Excenterdriften utgörs av två horisontella, parallella axlar med excent-
riska svängmassor. Den ena av dessa kan ges en ställbar vinkelförändring 
relativt sin axel, den andra svängmassan är fast förbunden med sin axel. 
Axlarna är förenade med en kuggväxel bestående av två kugghjul med raka 
kuggar och utväxlingsförhållande 1:1. Via en remtransmission överföres 
rotationen från en fyrtakts förbränningsmotor till den ena av axlarna.  

När axlarna med sina svängmassor roterar alstras dels en vertikal oscillation 
av den underliggande bottenplattan, dels kan hela maskinen fås att vandra i 
fram- eller backriktning genom att den ställbara vinkeln mellan den ena 
axel och dess svängmassa förändras. 

Ljudnivån vid drift av maskinen är besvärande hög. Genom mätningar har 
konstaterats, att kugghjulsdriften är en bidragande orsak till den höga ljud-
nivån. Nya EU-direktiv som träder i kraft fr.o.m. 2006 medför att ljudnivån 
från maskinen måste sänkas. Dynapac planerar att påbörja detta projekt med 
start sommaren 2003. Projektet inleds med en grundläggande studie av bul-
lerproblematiken i form av ett examensarbete.  
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1.1.2 Problemformulering  
Arbetet syftar till att identifiera och värdera faktorer som påverkar ljudni-
vån i kuggväxlar, samt till att undersöka möjligheter till och föreslå åtgärder 
för att reducera ljudalstringen i densamma.  

1.1.3 Mål  
Uppdragets mål är att åstadkomma en sammanställning av relevant material 
inom området kugghjulsbuller av sådan art och systematiseringsgrad, att 
den kan användas som grund för Dynapac´s fortsatta arbete samt att föreslå 
och dokumentera ett eller flera genomarbetat(-de) och kravuppfyllande lös-
ningsförslag.  

1.2 Avgränsningar  
Examensarbetet bedrivs under en begränsad tid. För att uppdraget skall 
kunna realiseras måste rimligtvis avgränsningar göras.  

Dynapac svarar för eventuell prototypframtagning och provning av utarbe-
tade förslag. Uppdraget avgränsas till att omfatta modifiering, utbyte eller 
utökning av komponenter inom nuvarande excenterhus med kuggväxeln 
som den primära intresseinriktningen. Kartläggning av olika smörjmedel 
och tillsatsers inverkan på ljudnivån ingår ej i uppdraget. Utgår gör även att 
studera hur maskinens övriga delar, de delar som befinner sig utanför ex-
centerhuset, påverkar ljudnivån i kuggväxeln, samt att undersöka huruvida 
maskinens driftprofil ändras vid modifiering, utbyte eller utökning av detal-
jer i excenterhuset, då detta arbete bedöms som alltför omfattande.  

1.3 Metod  
Grundläggande uppgifter har inhämtats genom litteraturstudier och påver-
kande faktorer för ljudalstringen i kuggväxeln har dokumenterats. Utarbe-
tande av tänkbara lösningar har skett enligt kapitel 8.1 beskrivet arbetssätt. 
Förslagen har vidareutvecklats, utvärderats och kravuppfyllelsen kontrolle-
rats. Slutligen har en potentiell genomarbetad lösning föreslagits.  
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1.4 Rapportdisposition  
Rapporten har strukturerats enligt följande:  

• Kugghjulsbuller - en litteraturstudie 
I avsnittet undersöks och värderas faktorer som påverkar ljudalst-
ringen i kuggväxeln. 

• Dimensionerande förutsättningar 
Av företaget givna förutsättningar för projektets utförande beskrivs i 
kapitlet. Dessa består av funktionella och prestandamässiga krav och 
givna ingångsdata. 

• Analytisk beräkning av bärförmåga 
I avsnittet utförs handberäkningar avseende befintlig kuggväxels 
hållfasthet.  

• Datorberäkningar avseende nuvarande konstruktion 
Med hjälp av datorprogram fastställs befintlig kuggväxels geometri 
och hållfasthet, vilket presenteras i avsnittet.  

• Noterade brister i nuvarande konstruktion och underlag 
Genom beräkningar, studier av CAD-modeller och ritningsunderlag 
av befintlig konstruktion har brister iakttagits och dokumenteras. 

• Framtagning av förslag 
Med hjälp av ett kuggberäkningsprogram har förslag tagits fram, 
vilket redogörs för i kapitlet.  

• Utarbetande av tänkbar lösning 
Två av de framtagna förslagen vidareutvecklas till helhetslösningar 
och presenteras i avsnittet.  

• Utvärdering av förslag och val av tänkbar lösning 
I avsnittet sker bedömning av lösningarnas potential, varefter en 
väljs.  

• Kravuppfyllelse 
Kontroll av förslagets kravuppfyllelse utförs och dokumenteras.  
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• Presentation av vald lösning 
Den valda lösningen sammanställs och presenteras i sin helhet på ett 
överskådligt sätt.  

• Slutsatser 
I avsnittet redogörs för författarnas reflektioner över arbetet, samt de 
vidare undersökningar som återstår för företagets del.  
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2 Kugghjulsbuller – en litteraturstudie  
Innan problemlösning påbörjas införskaffas lämpligen en teoretisk grund, 
vilket här sker genom en litteraturstudie.  

2.1 Bakgrund  
Under ett flertal år har ett ökat medvetande om buller som en miljömässig 
fråga vunnit terräng. Av den anledningen ställs idag krav från omgivningen 
t.ex. vad gäller arbetsmiljö. Även kvalitetsmedvetandet bland företag och 
kunder har ökat, där kvalitet kan beskrivas som ”en produkts eller tjänsts 
förmåga att tillfredsställa och överträffa kundernas behov och förväntning-
ar” [6]. De krav kunden ställer på produkten ändras med tiden och det är 
den bland företagen som bäst uppfyller dessa krav som överlever på mark-
naden och drar upp riktlinjer för standarden.  

Av kvalitetsbeskrivningen framgår klart kopplingen till maskinkonstruktion 
och därmed produktutveckling. En källa till oljud bland vissa entreprenad-
maskiner kan vara växellådan. Även om det vinande oljudet från kuggväx-
eln inte är den dominerande källan så upplevs ljudet som obehagligt, vilket 
ger ett intryck av dålig kvalité. För att oljudet från kugghjulen inte skall 
uppfattas av örat så måste ljudnivån vara 15 dB lägre än för övriga ljudkäl-
lor. [1] 

För att produkter av dessa slag skall få säljas på marknaden måste de upp-
fylla ställda lagkrav.  

2.2 Uppkomst  
Den grundläggande anledningen till att buller i kuggväxlar uppstår är att en 
kraftvariation (mellan kuggarna) frambringar vibrationer. Med kraftvaria-
tioner avses en ändring av kraften till storlek, riktning eller angreppspunkt. 
De av kraftvariationerna uppkomna vibrationerna fortplantar sig i den om-
givande strukturen och då vibrationerna genomtränger husets utvändiga pa-
neler alstras luftburet ljud, då luftmolekyler sätts i rörelse av svängningarna, 
en tryckvåg uppstår. [1], [2], [3] Av detta följer att den vedertagna termino-
login är att en oscillation kallas vibration då den sker i materialet och buller 
då den sker i luften.  
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Inuti en vanlig förseglad växellåda uppstår höga ljudnivåer. Dock saknar 
dessa fluktuationer i lufttryck betydelse så länge variationerna inte är till-
räckligt kraftfulla att excitera växellådshuset markant. Med excitering me-
nas den externa kraft som orsakar en systemrespons. Ett dynamiskt system 
är vanligen vibrationsmässigt betraktat i vila, om inga externa krafter verkar 
[2].  

Kugghjulsbuller kan vara av olika art, närmare bestämt kuggvinande eller 
kuggrassel. Kuggrassel framställs som ett icke linjärt impulsfenomen som 
vanligtvis uppträder vid låga laster och består av kuggtandssammanstöt-
ningar pga. glapp och vibrationer i systemet [4]. Impuls är kraftverkan un-
der kort tid med hänsyn till egensvängningstider för systemet.  

Kuggvinande däremot är ett kontinuerligt, stationärt ljud som till största del 
beror på transmissionsfel och den elastiska deformation som sker av kugg-
tänderna vid kraftöverföringen. Transmissionsfel (ofta förkortat T.E, eng. 
transmission error) uttrycks vanligen som ett linjärt mått längs ingreppslin-
jen på skillnaden mellan den teoretiska positionen av det drivna kugghjulet, 
av ett kuggpar, och dess verkliga position [5]. Indelningen av kugghjulsbul-
ler och påverkande faktorer åskådliggörs i figur 1.  

 

 Kugghjulsbuller 

Kuggvinande  Rassel  Egensvängning  

Varvtals- 
beroende  

Last-  
beroende  

Last-  
beroende  

Varvtals- 
beroende  

Transmissions- 
fel  

Figur 1: Sambandsschema för kugghjulsbuller, de tjocka linjerna 
anger strukturöverförbart ljud. [4] 
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2.2.1 Strålningseffektivitet  
En vibrerande struktur medför inte automatiskt en struktur som radierar 
luftburet ljud (buller). Ett sätt att minska bullret kan därför vara att minska 
strukturens strålningseffektivitet. Maximal strålning sker vid den så kallade 
koincidensfrekvensen. Med koincidensfrekvens menas den frekvens då våg-
längden i materialet är den samma som för våglängden i luft. Ljudhastighe-
ten i luft är nämligen oberoende av frekvensen, så är däremot inte fallet för 
böjvågshastigheten i materialet. Under koincidensfrekvensen avtar strål-
ningseffektiviteten med frekvensen. Påverkande egenskaper för med vilken 
hastighet effektiviteten avtar är material, storlek och form.  

För ett kugghjul monterat på en axel inne i en tättslutande kåpa innebär det-
ta att utstrålningen påverkas av bl.a. kugghjulets placering. Ett nära avstånd 
till väggen ger, vid låga frekvenser, en kraftigare utstrålning. Egensväng-
ningarna i stora kugghjul kan dämpas med spännringar och dämpplattor. 
Ljudutstrålningen från ett drev kan minskas genom att uppta hål i drevets 
frontyta och på så sätt minska den strålande arean.  

Följande vibroakustiska designprinciper för drevtransmissioner och växel-
lådor kan anses gälla:  

a) Gör mottagarstrukturens (motorblock och växellådshöljets) mobili-
tet så låg som möjligt, dvs. tungt och styvt.  

b) Behåll sammanfogningspunkternas (lagrens) mobilitet så hög som 
möjligt.  

c) Öka bullerkällornas (kugghjul och axlars) strukturmobilitet så 
mycket som möjligt.  

För alla inbyggda kuggväxlar gäller att de största ljudstrålarna är kuggväx-
elhus med tillhörande paneler som sätts i svängning av kuggingreppskrafter 
som överförs strukturellt genom axlar, lager och andra inre maskinelement. 
[4] 

2.2.2 Andra orsaker till buller  
En annan tänkbar orsak till oljud i en växellåda där kugghjulen är utforma-
de med raka kuggar kan vara en alltför generöst tilltagen mängd olja i trå-
get. Då kan inträffa att oljan stängs in i kuggroten mellan kuggparet. Om 
oljan inte tillåts passera med tillräcklig hastighet genom flankspelet kom-
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mer den att drivas ut med våld i axialled från kuggroten och kan, med en 
pulsfrekvens av antal kuggtänder multiplicerat med tillhörande hjuls varv-
tal, stöta emot växellådshusets väggar. Effekten är dock sällsynt och före-
kommer inte vid snedkugg eller vid dimbildande smörjmedel. [2] 

2.3 Kuggprofilen  
Ett första villkor som ställs på kuggprofilen är att vid konstant vinkelhastig-
het på drevet måste även vinkelhastigheten på hjulet vara konstant under det 

att en kugge passerar ingreppet. Med andra ord skall förhållandet =
2

1

ω
ω  

konstant gälla. Det betyder att hastigheten i tangeringspunkten, i kontakt-
normalens riktning räknat, måste vara lika. Om så inte vore fallet skulle 
profilerna antingen gå in i varandra eller avlägsna sig från varandra.  

Ytterligare krav som ställs på kuggen är att den relativa rörelsen mellan 
kuggarna bör i största utsträckning vara en rullningsrörelse för att friktions-
förluster och slitage ska bli minsta tänkbara. En kugge skall dessutom ur 
hållfasthetssynpunkt vara så jämnstark som möjligt. Utöver detta skall hjul 
med samma delning (modul) alltid kunna arbeta ihop oavsett kuggantal. 
Detta möjliggörs då ingreppslinjerna för olika kuggantal sammanfaller. In-
greppslinjen är av största betydelse för framställning av kuggprofilen och 
för kugghjulets driftegenskaper, och i verkligheten väljer man ingreppslin-
jen och inte kuggprofilen.  

Den enklaste ingreppslinjen utgörs av en rät linje. Kuggprofilen blir då en 
cirkelevolvent. [9] 

Karaktäristiskt för evolventprofilen, vilket gjort den så vanlig är:  

• Likartad överföring av den roterande rörelsen, oberoende av små fel 
i centrumavstånd.  

• Summan av alla kontaktkrafter är konstant och likaså kraftriktning-
en.  

• En evolvent kan arbeta ihop med passande kugghjul med ett annat 
antal tänder.  

• Tillverkningen är relativt enkel. Samma verktyg kan användas för 
tillverkning av kugghjul med olika antal tänder. [1] 
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2.3.1 Ideal profil  
En konstant överföringshastighet är ett av de primära krav som ställs på en 
kuggprofil. En välkänd profil som idealt sett uppfyller detta är evolventpro-
filen [4].  

2.4 Studie av färdiga koncept  
2.4.1 Kugghjul med rakskurna kuggar  
Vid rakkugg startar ingreppet först då kuggarna från de båda kugghjulen 
kommer i kontakt med varandra. Kontaktpunkten vandrar längs kuggflan-
ken från roten och skär genom rullpunkten. Se figur 2. Det är den punkt där 
delningscirklarna skär varandra. Kontaktpunkten vandrar vidare och släpper 
slutligen kontakten över kuggflanken. Den bana som kontaktpunkten vand-
rar kallas för ingreppslinje och längden på denna kallas för ingreppssträcka. 
Ingreppssträckans längd får inte vara kortare än att en ny kugg hinner fram 
till där ingreppslinjen börjar innan kuggen i ingrepp släppt. Att eftersträva 
är en lång ingreppssträcka ty då blir kraftexciteringen mellan tänderna 
mindre och gången jämnare. [9] 

 
Figur 2: Ingreppslinje [7] 



 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 10

Under last uppstår en utböjning av de sammankopplade kuggarna. Det är 
därför inte möjligt att nästkommande kugg kommer i ingrepp precis i den 
teoretiskt riktiga evolventpositionen. Plötslig interferens skulle då uppstå, 
motsvarande den elastiska nedböjningen och hörnet på kuggens topp skulle 
urholka mothjulets passande yta.  

Tillverkningsfel förstärker effekten, varför det kan vara nödvändigt att av-
lasta kuggtoppen genom toppavlättning för att försäkra sig om att tandens 
hörn inte ”gräver” sig in och gör skador på kuggflanken. Se figur 3. 

 
Figur 3: Toppavlättning [2]  

Traditionellt sett ges topp- och fotavlättning med en ganska godtycklig för-
delning sinsemellan, vilka möts ungefär vid delningspunkten. Ett sådant 
förfarande är ur buller- och spänningshänseende oönskat, då kuggformen 
avviker från en ren evolvent och en lämpligt avvägd avlättning är svår att 
avgöra [2]. Härmed är bäst att påpeka att toppavlättning inte alltid är nega-
tivt då en kuggform som för mindre oljud eftersträvas. Svårigheten tycks 
ligga i att för ett visst lastfall (varvtal) då konstruktionen (kuggväxeln) skall 
föra lite väsen, utforma kuggprofilen så att avlättningen startar precis på rätt 
ställe, dvs. där kontakten tas över av mothjulet, vilket beror på elasticitet i 
enskild tand, så att inget T.E uppstår (förf. anm.). Idéerna om var på tanden 
avlättningen skall påbörjas (lång eller kort avlättning) grundlades av Nei-
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mann och Munro under 1970-talet [15]. En ökad last ger en större nedböj-
ning av tanden, varför en ökad toppavlättning också nödvändiggörs.  

Varken kort eller lång avlättning kan ge ett lågt T.E. vid både stora och små 
laster, men om ett verkligt ingrepp på ungefär 2 kuggar kan fås är det möj-
ligt att erhålla tyst gång vid höga och låga varvtal. Vid låga laster finns då 
alltid ett sammankopplat par tänder på den ”rena evolventen” så att trans-
missionsfelet är lika med noll. Vid höga laster finns en ”lång avlättning” 
(avlättningen kan betraktas som en ganska liten del av profilen) för att ge en 
mjuk övergång från ett par tänder till nästkommande par. För att 2 grund-
delningar skall nås från övergång till övergång och om kompensation för fel 
sker, måste det nominella kontaktförhållandet vara minst 2,2.  

Olyckligtvis standardiserades kuggproportionerna för ungefär ett århundra-
de sedan, då tillverkningen inte höll dagens precision och kunskap om 
kugghjulsbuller saknades. En pressvinkel på 20 grader (enligt svensk stan-
dard) och en topphöjd som är lika med modulen kan aldrig ge ett ingrepps-
tal högre än 1,98. I praktiken skulle detta betyda ett oändligt stort drev som 
samverkar med en kuggstång.  

För att ett ingreppstal över 2,2 skall vara möjligt måste pressvinkeln tvingas 
ner under 16 grader och tänderna göras längre, tunnare och fler till antalet. 
Att tänderna görs tunnare har sitt straff i rotspänning. Hursomhelst, med 
precis tillverkning och små intilliggande delningsfel, finns en spänningsbo-
nus förknippad med att alltid ha minst två par tänder i ingrepp. [2] 

2.4.2 Snedskurna kugghjul 
Idén med att använda snedskurna kugghjul är att tänka sig dem som tätt in-
till varandra sammansatta raka kugghjul med en liten axiell tjocklek och en 
vinkelförskjutning av varje skiva, då förminskas felet som uppstår vid ut-
böjningen av kuggtänderna i ingreppet. [1] 

Kontaktlinjen som bildas vid ingreppet mellan två snedskurna kugghjul är 
vinklad i samma riktning som snedvinkeln på kugghjulet. Eftersom ingrep-
pet vandrar längs ingreppsytan, kommer den minskade elasticiteten på kug-
gen att innebära ett minskat transmissionsfel. Den totala exciteringen kom-
mer alltså att hållas jämnare. 

Vid snedkugg är belastningskraften riktad i normalriktning i förhållande till 
kuggflanken. Kraften kan delas upp på två komposanter, Fyz och Fradiell , en-
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ligt figur 4. Den radiella kraften är riktad in mot axelcentrum och medver-
kar alltså inte till att överföra något moment. Fyz kan i sin tur delas upp i 
ytterligare två komposanter, Faxiell och Ftangentiell.  

Sammanfattningsvis kan sambandet ovan skrivas på vektorform: 
( sin , cos cos , cos sin )F F F Fα α β α β= − − . Vid bestämmande av lager 

är det radial- och axialkrafterna som är av intresse. Den tangentiella kom-
posanten, verkande i kugghjulets rotationsriktning är den som ger upphov 
till det vridande momentet. För att eliminera uppkommen axialkraft kan an-
vändas dubbel snedkugg, så kallad pilkugg. Ett sådant kugghjul ger inte 
upphov till några axiella krafter, då kraftresultanten blir noll på grund av 
kuggens olika snedriktning [9].  

 

 
Figur4: Kuggkrafter vid snedkugg 
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Svårigheten ligger i att placera de två kugghjulen så att de i axialled hamnar 
på en rak linje. Detta gör att hela belastningen kan flyttas till den ena sidan 
av kugghjulskanten om inställningen är fel och övergår till att vara noll i 
andra sidan. Sådana variationer i belastningen gör att T.E börjar stiga och 
närma sig det för rakskurna kugghjul. Ökas snedvinkeln så att det blir flera 
axiellt närliggande kuggtänder på kuggbredden förbättras den elastiska me-
deleffekten under last, men vilket också innebär att det uppstår ökade axiel-
la laster och ett i transversalplanet minskat ingreppstal. [1] 

Ingreppet kommer i kontakt längst ner till höger på kuggtanden och vandrar 
över kuggflanken för att sedan släppa ingreppet över tandens vänstra hörn. 
Pga. ingreppsmönstret behöver man inte toppavlättning för att förloppet 
skall bli smidigt, kuggen kan istället utformas med ändavlättning. Det finns 
en stor skillnad mellan användandet av toppavlättning eller ändavlättning 
om centrumlinjens avvikelse tas i beaktande. Vid användning av toppav-
lättning kan belastningen hamna på ena kanten av kugghjulet och påföljder-
na blir som att använda sig utav rakskurna kugghjul. [1] Används toppav-
lättning kommer förmodligen växeln att bli tystare vid hög belastning. An-
vänds ändavlättning kommer konstruktionen att vara närmre en äkta evol-
ventprofil. Den kommer förmodligen att ge ett lågt T.E vid låg belastning 
samt ett högre T.E vid den dimensionerande lasten. 

Snedkugg producerar axiella krafter. I små växellådor där krafterna är små 
kan växelhuset lätt ta upp krafterna. Men i stora växlar där de axiella kraf-
terna blir större använder man sig ofta av pilkugg eller andra metoder för att 
bli av med dessa krafter vid lagren. Ofta är lagren i växelhus mycket stadiga 
i radiell led men flexibla i axiell led vilket betyder att små kraftvariationer 
kan orsaka mycket buller från växeln. Med en högre snedvinkel följer högre 
krafter och vibrationsexcitering i axiell led. Men en ökad snedvinkel ger 
även en högre överlappning, varför en minskad ljudnivå är extremt svårt att 
förutsäga, om ens omöjligt [1].  

En möjlig orsak till vibrationer uppstår då kraften mellan tänderna är kon-
stant och verkar i konstant riktning, men oscillerar sidledes. Rakskurna 
kugghjul med evolventprofil skall inte vara drabbade av detta problem om 
en exakt axiell inställning skett vid montering. Genom tester har föreslagits 
att då kraftexciteringen i lagren för drevets axel är 180 grader motfas skall 
undersökas om möjlighet till en sidledes oscillerande kraftvariation mellan 
kuggen föreligger.  
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För små snedvinklar, mindre än 10 grader, kan förväntas ett litet problem 
med vibrationer orsakade av axialkrafter. Detta pga. axialkrafternas ringa 
storlek, cirka 1/6 av de radiella. Olyckligtvis är de flesta växellådor styva i 
radiell led, men förhållandevis flexibla i axialled vid lagren betraktat, vilket 
betyder att små axiella krafter kan ge disproportionerliga vibrationer. Pro-
blemet identifieras dock relativt enkelt genom mätning av modformer och 
kan lösas genom att förstärka materialet vid lagrens infästningar.  

En snedvinkel på 10 grader och en 4 mm modul kräver en minsta kugg-
bredd på 4pi*cos20/sin10 eller 68 mm för en väl fungerande konstruktion, 
varför smala kugghjul tvingas till högre snedvinklar. I allmänhet är smala 
kugghjul långt understigande någon möjlig axiell delning de svåraste att 
konstruera. Full belastning kan ske nästan ända ut i toppen eftersom kugg 
med normala proportioner är mycket bredare än vad de är höga.  

2.5 Mätning av buller och vibrationer 
Ljud- och vibrationsmätning är en viktig del då kugghjulsbuller utreds ex-
perimentellt. Kugghjulen genererar en specifik frekvens som beror av anta-
let kugg och rotationshastigheten. Det blir på så sätt möjligt att använda 
mätningarna för att bestämma bl.a. kugghjulsfelaktigheter så att fel t.ex. kan 
upptäckas innan de orsakar förödande konsekvenser.  

Vid en bullermätning utförd av Oswald F.B. [14] där nio olika rak- och 
snedkugg jämfördes inbördes i syfte att undersöka kuggprofilens inverkan 
på den radierade ljudnivån blev resultatet:  

• Att summan av ingreppstalen var den mest betydande faktorn för 
reduktion av ljudnivån vid snedkugg. Ökning av profil eller ökning 
av ingreppstalet i axialplanet eller ökat breddförhållande, gav en läg-
re ljudnivå.  

• Att vid kugghjul med rakskurna kugg var de med evolventprofil 3-4 
dB lägre än för övriga undersökta hjul. 

• Kugghjul med rakskurna kugg och högt ingreppstal påvisade en re-
duktion av ljudnivån med ungefär 2 dB jämfört med de standardise-
rade rakskurna kugghjulen. 

• Ljudnivån från pilkugg var ungefär 4 dB högre än från snedskurna 
kugg. 
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• I ljudreduceringstester kan variation pga. oavsiktliga effekter såsom 
testning av olika provkroppar eller ommontering av samma kropp få 
effekter av samma storleksordning som genomtänkta geometriska 
förändringar.  

2.5.1 Mätningsförfarande 
Mikrofoner är det vanligaste instrumentet för mätning av ljud. Men när des-
sa placeras ut kring växelhuset fås en stor mängd oordnad information. Om 
det finns andra strukturer, väggar eller maskiner i närheten kommer dessa 
att reflektera ljud och göra informationen mer förvirrande. Dessa störningar 
och reflektioner blir mindre, om ljudintensitetsmätning görs mycket nära 
den kropp man vill mäta. Ljudintensiteten, till skillnad från ljudnivån (le-
vel), mäter netto ljudstyrkan som strålar i en given riktning och är opåver-
kad av reflektioner vilka kan göra att ljudstyrkan höjs markant. Nackdelen 
med denna utrustning är att den är mycket dyr i förhållande till vad den ut-
rättar. 

Mätning på axlarna inne i växeln skulle ge det mest tydliga resultatet men 
eftersom detta är komplicerat används det endast i specialfall. Normalt sett 
är lagren det första ställe där vibrationerna kan kommas åt för att mätas. 
Vanligtvis är det önskvärt att få fram de krafter som verkar i lagren genom 
vibrationsmätning, men enklare är att mäta vibrationerna som uppstår i hu-
set.[2] Sådana mätningar är enkelt genomförbara då användning av vanliga 
accelerometrar sker. Dessa ger en god uppfattning om kopplingen mellan 
växelhuset och dess inre komponenter. Ett vridspoleinstrument kan använ-
das för att finna de lokala vibrationerna i lagren, sedan bestäms kraftexcite-
ringen i lagren utifrån observerade vibrationer. Härledning av den effektiva 
exciterande kraften på lagren görs med superpositionering. Jämfört med T.E 
är T.E-metoden kraftfullare samt ger mer information men är betydligt svå-
rare att utföra och utrustningen är betydligt kostsammare.  
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2.6 Teorier  
2.6.1 Dynamiska modeller  
För att förstå sig på hur ljud och vibrationer uppkommer gäller det inte en-
bart att äga kunskap om hur kugghjul fungerar. Det krävs även en stor insikt 
i hur hela systemet beter sig dynamiskt. Systemkomponenter som; axlar, 
lager, växelhus etc. har också en betydande inverkan. [1] Ljudstrålningen 
kan uppskattas tidigt för alla komponenter och har stor inverkan på resulta-
tet. Detta gör det lättare att redan på ett tidigt stadium göra beräkningar och 
förutsäga ljudstrålningen från växeln. Vid framtagningen av okomplicerade 
växlar kan dynamiska modeller med punktformigt fördelade (lumpade) 
fjädrar, massor och dämpare användas. Vid mer komplicerade fall används 
FEM modellering. 

Fem grupper i vilka de matematiska dynamiska modellerna kan delas in föl-
jer. [1] 

1. Enkla dynamiska modeller 
Gruppen inkluderar de tidiga studier som gjorts för att bestämma 
den dynamiska faktorn, vilken kan användas i ekvationen vid fast-
ställandet av rotspänning. Tillvägagångssättet bygger på empiriska 
och semiempiriska såväl som på de dynamiska modeller som an-
vänds i dagsläget för bestämning av den dynamiska faktorn. 

2. Modeller med elastiska kugg  
Ett stort antal studier där endast kuggen betraktas som det energilag-
rande elementet i systemet har utförts. Systemet modelleras ofta 
som SDOF system (Single degree of freedom, en frihetsgrad) med 
massa och fjäder. Flexibiliteten i axlar och lager mm. åsidosätts. 
Även denna kategori av modeller används ofta för att enbart be-
stämma den dynamiska faktorn. 

3. Modeller för kugghjulsdynamik  
Denna kategori av modeller beaktar flexibiliteten hos andra element 
utöver kuggarna, såsom vridning av axlar samt tvärflexibiliteten på 
lager och axlar längs verkningslinjen.  
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4. Modeller för kugghjulsrotordynamik  
De tvärgående vibrationerna i en kugghjulsaxel beaktas ur två in-
bördes vinkelräta riktningar således tillåts axeln att kasta. I model-
lerna är vanligen vridningsvibrationer i systemet tagna i beaktande.  

5. Modeller för torsionsvibrationer  
Modellerna i den fjärde och femte gruppen tar hänsyn till flexibilite-
ten i kuggtanden inklusive ett konstant eller tidsvarierande ingrepps 
styvhet. Det finns även en grupp modeller där flexibiliteten i kugg-
tänderna förkastas där man istället betraktar systemet med stela 
kugghjul och torsionsflexibla axlar. I denna grupp beaktas vibratio-
nerna som torsionsproblem snarare än kugghjulsdynamiska pro-
blem.  
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2.6.2 Teoretisk modell för förutsägelse av kugghjulsbuller  
Försök har gjorts att på analytisk väg bilda sig en uppfattning om förväntad 
bullernivå, vilket lett till utvecklandet av teoretiska modeller. En sådan mo-
dell är Katos ekvation. Katos ekvation har vidareutvecklats av Masuda et. 
al. [10], för att ge ett mer precist resultat, genom att lägga till en term (de 
dynamiska effekterna) och byta ut hastighetsfaktorn mot AGMA’s (Ameri-
can Gear Manufacturing Association) rekommendation. 

Följande ekvation erhölls:  
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Ekvationen har visat sig ge god överensstämmelse vad gäller förutspådd 
ljudnivå jämfört med de på experimentell väg bestämda. [1] 
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2.7 Konceptet transmissionsfel  
Som nämnts tidigare är transmissionsfelet skillnaden mellan den teoretiska 
positionen av det drivna kugghjulet och dess verkliga position, och kan ses 
som en avvikelse från den ideala profilen, cirkelevolventen. Transmissions-
felet kan uttryckas antingen i vinkelenheter eller som en linjär förskjutning 
längs ingreppslinjen. Figur 5 åskådliggör begreppet.  

 
Figur 5: Definitionen av transmissionsfel [8]  
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Om kugghjulen vore helt stela och inga geometrifel eller modifieringar fö-
rekom, skulle kuggväxeln överföra den roterande rörelsen perfekt, vilket 
skulle betyda att en konstant hastighet på den drivande axeln skulle resulte-
ra i en konstant hastighet på den utgående axeln. Antagandet om ingen frik-
tion leder till att växeln skulle överföra momentet perfekt. Inga kraftvaria-
tioner skulle förekomma och därför skulle inte heller några vibrationer upp-
komma och inget buller skapas. I verkligheten finns geometrifel, utböjning-
ar och friktion och därmed skapar ibland kuggväxlar buller i den utsträck-
ning att det blir ett problem. [1], [2] 

Orsakerna till att transmissionsfel uppstår är utböjningar, geometriska fel 
och geometriska modifieringar. Transmissionsfel är den enskilt viktigaste 
faktorn då det gäller alstringen av kugghjulsbuller. [3] 

Följande är exempel på avvikelser:  

• Kontaktdeformationer i kuggsammankopplingen  

• Kuggens utböjning  

• Lager och husets flexibilitet  

• Axelns utböjning  

 

Exempel på geometriska fel är:  

• Evolventprofilen avviker i axialinställningen  

• Avvikelser från evolventprofilen  

• Lagrets position i huset är felaktig  

 

Exempel på geometriska modifieringar är:  

• Bombering (successiv minskning av kuggtjocklek från kuggmitt mot 
kuggs ändar)  

• Snedvinkelvariationer  

• Topp- och fotavlättning  
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2.7.1 Intern respons  
Transmissionsfelet är defekten mellan kuggtänderna. Defekten bestäms av 
relativ förskjutning mellan kuggarna, vilken orsakas av kraftvariationer som 
i sin tur ger upphov till vibrationer i systemet. Denna föreställning, om att 
en relativ förskjutning är grunden till vibrationer är ovanlig, eftersom tradi-
tionellt sett sker excitering till följd av en extern kraft eller vibrationer i den 
bärande strukturen.  

Då intern respons betraktas i en växellåda är ingångsdata den relativa vibra-
tionen mellan kuggtänderna och utgångsdata de vibrerande krafterna som 
överförs genom lagren till växellådshuset. Generellt sett har reaktionerna 
som verkar i varje lager 6 komponenter, varav 3 är krafter och 3 moment, 
men vanligtvis försummas momenten eftersom de är ringa och då rakkugg 
eller pilkugg förekommer kan även de axiella krafterna förbises. Snedkugg 
ger upphov till axiella krafter och tyvärr är växellådshusets ändpanel ofta 
slät och tämligen böjbar. Utfallet blir vibrationer i ändpanelen, vilka är av 
stor betydelse om det är växellådshuset som genererar buller, och av liten 
betydelse om det är vibrationerna genom fundamentet som är den principi-
ella orsaken.  

Ibland förekommer att vibrationer överförs längs axeln till delar utanför hu-
set, vilka utstrålar buller. Ett sådant exempel är ett fartygs propeller som 
fungerar som en ljudförstärkare om axeln är direkt kopplad till transmissio-
nen. Uppkomsten av buller kan dock förebyggas genom montering av en 
flexibel koppling under förutsättning att strukturen är konstruerad för rätt 
frekvensområde. På liknande sätt kan bladen från en vindturbin fungera 
som effektiva ljudförstärkare. Det är därför viktigt att ha goda isolatorer 
(vibrationsdämpande montering) mellan bladen och transmissionen.  

Ett vanligt antagande då interna resonanser undersöks med hjälp av nume-
riska metoder (FEM) är att lagerhuset kan betraktas som stelt. Detta är of-
tast en god idealisering av problemet då lagerhusets rörelse kan uppgå till 
mindre än 10% av växelns lägesförändring. För det mesta kan ett flexibelt 
hus, eller ett där massan förflyttar sig i motfas, ge effekten av ökande eller 
minskande skenbar styvhet för de bärande axlarna.  
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En felaktigt teori är att kuggväxelns vibrationer endast sker i vridrörelse, 
varför rörelse vinkelrät mot axeln måste tillåtas. Massor är kända storheter 
och styvhet kan förutsägas eller mätas med rimlig precision, men stora pro-
blem finns med dämpning vilken inte kan konstrueras eller förutsägas med 
tillförlitlighet. [2] 

2.7.2 Extern respons  
Den väg vibrationerna tar från lagerhuset till slutligen de ljudstrålande pa-
nelerna på antingen växelhuset eller den externa strukturen är ofta kompli-
cerade. Trots att förutsägelse av dämpningens inverkan är svår och onog-
grann är bestämning på experimentell väg relativt enkel att utföra, vilket 
gör att denna del sällan skapar problem i utvecklingsarbetet. En av de första 
åtgärderna är att bilda sig en uppfattning om det är växelhuset i sig självt 
som är den dominerande källan till oljud, eller om vibrationerna överförs 
till huvudstrukturen som åstadkommer buller. Överföring till strukturen re-
duceras avsevärt genom vibrationsdämpande montering av växellåda till 
struktur.  

Det finns ett stort antal parallella vägar som vibrationerna kan ta genom 
strukturen och ett stort antal resonanser som ligger så nära varandra i fre-
kvens att de överlappar. En statistisk energiansats med inriktning mot ener-
giöverföring och förluster över ett brett frekvensområde kan ge en klarare 
beskrivning än den konventionella överföringsfunktionsmetoden vid höga 
frekvenser när det finns en mångfald insignaler och resonanser. I en stor 
struktur är de konventionella meningarna om resonanssystem inte längre så 
betydelsefulla och överföringen av energi har mer gemensamt med teorin 
om spänningsvågors utbredning. [2] 

2.7.3 Överföring av vibrationer  
Överföringen av vibrationer, från källa till utstrålning visas i figur 6. Upp-
komsten av vibrationer startar med en kombination av tillverkningsfel, kon-
struktionsfel och utböjning av kugghjul och tand, vilket genererar transmis-
sionsfel.  

Transmissionsfelet är sedan källan till vibrationer och tvingar kuggväxelns 
inre dynamik att ge varierande krafter genom lagrens stöd. Lagerkrafterna i 
sin tur sätter igång utvändiga vibrationer i växellådshuset eller, via någon 
vibrationsdämpande montering, tvingar den omgivande strukturen att finna 



 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 23

ljudförstärkande paneler. I en personbil, som exempel, kan vibrationer fär-
das flera meter innan en panel exciteras och ljud emitteras för att till sist 
irritera resenärerna. [2]  

 

 

Transmissionsfel  

Stöd (lager) styvheter  

Intern dynamisk respons  

Lagerkrafter  

Styvhet på angränsande 
strukturen 

Transmissionsstrukturens vibrationer 

Vibrationsdämpande montering  

Överförda strukturvibrationer  
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Hjulets profilriktighet  

Figur 6: Överföring av vibrationer – från källa till utstrålning. [2] 
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2.7.4 Sambandet mellan transmissionsfel och buller  
Det är svårt för en traditionell konstruktör av kugghjul, van vid att tänka i 
termer som delning-, profil- och snedavvikelser att byta till idéerna om en-
kel flankkontroll, T.E, speciellt då T.E inte är relevant för kugghållfasthet. 
Grundtanken är att delning, profil och snedavvikelser skall kombineras med 
kuggens och växelhusets formförändringar för att ge en övergripande relativ 
utböjning vid kuggarnas hopkoppling. Det är även svårt att övertyga kugg-
konstruktörer om att det föreligger en stor skillnad mellan dubbel flankkon-
troll, vilken är mycket enkel och billig, och transmissionsfel (avrullnings-
avvikelse vid enflanksavrullning) då metoderna ger förhållandevis liknande 
resultat. Olyckligtvis finns ett stort antal väsentliga kuggfel som inte upp-
täcks med tvåflanksavrullning, varför användningen av metoden ej bör 
uppmuntras. Problemen med dubbel flankmätning har sitt ursprung i de 
enkla genomsnittliga resultat som uppstår. Ett fel i mätprocessen medför vid 
överföring fel som ger en positiv lägesvariation på en flank som effektivt 
tar bort den negativa lägesvariationen på motstående flank. Den resulteran-
de variationen i centrumavstånd är försumbar, men det kan finnas stora fel 
på den drivande flanken.  

Frågan uppstår sedan om kopplingen mellan transmissionsfelet och det slut-
liga bullret. Få ingenjörer tror till en början att bullret är proportionellt mot 
T.E, trots att systemet normalt beter sig (förutom vid låga belastningar) som 
ett linjärt system. För alla linjära system är utsignalen proportionell mot in-
signalen. En fördubbling av T.E kan förväntas ge en ökad bullernivå på 6 
dB, och med ett mål på 10 dB reduktion av bullret bör T.E minskas med 

10 , ungefär lika med 3. Det här är endast tillämpligt vid en enskild fre-
kvens och olika frekvenser anträffar höga eller låga svarssignaler under vä-
gen, så en huvudsaklig del av de påtagliga frekvenserna i T.E kan vara en 
mindre del i det slutliga ljudet, eftersom en passande resonans inte kan fin-
nas. Forskning inom området utfört av Palmer och Munro [11] har bekräftat 
sambandet genom direkta mätningar och visat hur bullret precis svarar mot 
T.E. [2] 
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2.7.5 Förutsägelse av statiskt transmissionsfel  
Det mest rättframma tillvägagångssättet, då det redan finns en växellåda 
framtagen som kan köras sakta med dimensionerande last, är att mäta det 
kvasistatiska transmissionsfelet. En sådan mätning ger ett mycket tillförlit-
ligt resultat, med en noggrannhet på mer än en mikrometer, och svar på frå-
gor om något förhåller sig felaktigt.  

På konstruktionsstadiet är det önskvärt att ha en uppfattning om hur kon-
struktionen reagerar på ofrånkomliga tillverkningsfel, i fråga om spänningar 
och buller. Omvänt, om en befintlig växellåda testas, är det på motsvarande 
sätt en fördel att känna till vilka fel som kan ha orsakat ett oönskat resultat. 
Det är därför värt att notera att i praktiken är det profilriktigheten som är 
mest kritisk, varför mätning av profilens tillverkningstoleranser bör utföras 
extra omsorgsfullt. Då mätning sker i en konventionell 3D-
koordinatmätmaskin räknas felen med från 2 axlar (x och y) varför det är 
svårt att uppnå bättre än 3 µm noggrannhet trots vad tillverkaren hävdar. [2]  

Det är mycket givande att med hjälp av datormodell kontrollera huruvida en 
konstruktion är feltolerant, för att bedöma den relativa betydelsen i varie-
rande felaktigheters inverkan på oljud och spänningar, samt för att sätta rea-
listiska gränser. Det finns Finita Element- program som klarar av att beräk-
na utböjningen av enskild kugg i ingrepp, men sådana modeller är ofta 
komplexa. En dylik modell kan innehålla 10 000 noder med 1000 element 
som definierar en kuggform, varför beräkningarna tar lång tid. Dessutom 
krävs en stor teknisk ansträngning att ange varje omgång randvillkor för 
modellen. En enklare, billigare modell för att studera ihopkopplade kugg-
tänder behövs, förenlig med datorers praktiska användning och mjukvaru-
kostnader, samt genomförbarhet av den mängd ingångsdata som erfordras. 
[2]  

Ett program för att förutsäga transmissionsfelets storlek erbjuder en mycket 
effektiv metod för att jämföra olika konstruktioner, (utformning av kugg) 
dess känslighet för snedställning och profiländringar. Ett exempel på ett i 
hög grad utvecklat sådant program är LDP (Load Distribution Program) 
[12] Programmet beräknar lastfördelning, rotspänning och transmissionsfel 
för rak- och snedkugg. Men även med enklare medel går det att klara sig 
långt. Det går i litteratur att finna programskrift som använder sig av vanlig 
balkböjningsteori och genom att indela kuggen i ett antal tunna skivor mo-
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dellera nedböjningen, varefter summering sker över kuggbredden. I figur 7 
visas resultatet av en enklare förutsägelse av transmissionsfelets storlek 
framtaget med hjälp av ett programskrift i MatLab [13].  

 
Figur 7: Statiskt transmissionsfel  

 

Faktorer som påverkar riktigheten i bedömningen är:  

a) Profil- och tillverkningsfel  

b) Snedställning  

c) Variationer i kuggstyvhet  

d) 3-dimensionella effekter  

e) Växellådshuset distorsioner  

f) Växellådshusets rörelser  
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2.7.6 Mätning av T.E 
Transmissionsfelet tas fram genom att jämföra två signaler, en från vardera 
axeln. Det finns många sätt att mäta T.E, det vanligaste sättet är användan-
det av optiska kodomvandlare vilka kan ge flera tusen pulser per varv. En 
bild över arrangemanget visas i figur 8. Denna metod fanns tillgänglig för 
industriellt bruk redan så tidigt som på 1960-talet. Ett annat möjligt an-
greppssätt för att bestämma det dynamiska transmissionsfelet är att mäta 
torsionsaccelerationen genom att tangentiellt montera accelerometrar på 
axlarna. Accelerometrarna har en god precision vid höga frekvenser, över 
1kHz, där avkodarna inte längre ger ett tillförlitligt resultat. [1] 

 
Figur 8: Mätning av transmissionsfel [3] 
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Numera finns möjlighet att mäta T.E statiskt eller dynamisk, merparten av 
den utrustning som finns på marknaden idag är dock oftast konstruerade för 
att mäta transmissionsfelet i ett obelastat och statiskt tillstånd. Inte förrän på 
senare tid har utrustning tillverkats som klarar av att beräkna det belastade 
transmissionsfel både statiskt och dynamiskt.[1] 

2.7.7 Transmissionsfel och kugghjulsinspektion 
Användandet av transmissionsfelsberäkning för kvalitetsinspektion av 
kugghjulsväxlar är lockande ty det ger information om hur kuggväxeln 
kommer att vibrera och avge ljud. Metoden används dock ännu inte så fli-
tigt för testning av cylindriska kugghjul. Transmissionsfelet kan mätas på 
bara ett kugghjul med hjälp av ett masterhjul monterat på ett mätdon. [1] 
Transmissionsfelen är emellertid inte adderbara viket betyder att geometris-
ka fel kan göra så att felen antingen samverkar eller motverkar varandra. 
Detta betyder i sin tur att två kugghjul i en växel kan ha stora transmissions-
fel var för sig men i ingrepp med varandra har de ett litet transmissionsfel.  

2.7.8 Överrensstämmelse vid bestämning av T.E 
Mycket forskning har ägnats åt att bestämma sambandet mellan beräknat 
transmissionsfel, uppmätt transmissionsfel, ljud och bullernivå. En generell 
åsikt tycks vara att transmissionsfel är ett användbart redskap vid arbetet 
med kugghjulsvibrationer och ljudstrålning. Det direkta (linjära) sambandet 
mellan vibrationer och T.E som illustreras i figur 9 ifrågasätts allt som of-
tast av kritiker [1].  

 
Figur 9: Sambandet mellan buller och T.E [16] 
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Figur 9 är resultatet av ett forskningssamarbete mellan Ohio State Universi-
ty, NASA och Boeing Helicopters. Grafen tydliggör det linjära sambandet 
mellan transmissionsfel och buller, dvs. att ett minskat transmissionsfel ger 
en minskad ljudnivå.  

2.8 Förbättringsåtgärder  
Som beskrevs i avsnitt 2.2 uppkommer kugghjulsbuller när felaktigheter, 
avvikelser och utböjning hos kugghjulen ger transmissionsfel, som verkar 
på den interna strukturen, orsakande vibrationer och därför lagerreaktio-
ner, som exciterar växelhuset och fortplantas genom fundamentet vilket sät-
ter paneler i svängning och därför alstrar buller.  

2.8.1 Generella åtgärder för reduktion av kugghjulsbuller  
Generellt sett är det möjligt att minska kugghjulsbullret genom att:  

a) Reducera kraftexciteringen på kuggens tänder. Detta pga. att för alla 
linjära system gäller att en minskad amplitud på insignalen ger en mins-
kad amplitud på utsignalen, dvs. bullret.  

b) Minska den dynamiska överföringen av vibrationer från kuggtanden till 
ljudstrålande paneler och genom dessa.  

c) Minska systemets akustiska strålningseffektivitet, t.ex. absorbera ljudet 
när det uppstått eller genom att stänga in hela systemet i en ljudiso-
lerande box.  

d) Modifiera miljön i vilken kuggväxeln är placerad. Använda ljudbarriä-
rer för att motverka ljudet i en bestämd position eller ett begränsat antal 
positioner, eller genom att använda motverkande metoder för att höja 
verkningsgraden på vibrationsisolatorer. [2], [3] 

(a) är sålunda förenat transmissionsfel. (b) däremot beror på transmissio-
nens dynamiska egenskaper.  

Av dessa angreppssätt är åtgärderna (c) och (d) mycket kostsamma. (b) har 
vid vissa tillfällen behandlats vid inledande utvecklingsarbete vad gäller 
kugghjulets resonansfrekvenser, huset, eller den ljudstrålande strukturen. 
Kvarstår gör därmed (a).  



 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 30

Den övergripande åtgärden för att reducera kugghjulsbullret får därför ses 
som att minimera kraftexciteringen och därmed vibrationerna. Det är dock 
väsentligt att påpeka att först gäller det att fastställa om det är alternativ (a) 
eller (b) som är den grundläggande orsaken till problemets uppkomst. Att 
totalt ta bort variationerna är en omöjlighet, vilket kan hänföras till kugg-
växelns konstruktion. Kraften verkande mellan ett kuggpar måste ändras till 
storlek, riktning eller angreppspunkt, när övergång från ingrepp till frikopp-
ling sker. Det senare har medfört försök att minska kugghjulens respons 
(känslighet) för uppkomna kraftvariationer. [4] 

Variationer i kraftriktning kan förekomma vid ovanliga kuggprofiler, men 
vid evolventprofil är det endast inverkan av friktion som ger upphov till 
ändringar i kraftriktning. Evolventprofilen är en kuggprofil vars användbara 
del är en cirkelevolvent eller en sfärisk evolvent [7]. Dock är effekten av 
friktion ringa och kan av den orsaken försummas.  

För evolventprofilen är det kontaktkraftens varierande amplitud som orsa-
kar den dominerande vibrerande exciteringen. Profilens ingående egenska-
per ger en konstant kraftriktning och en tolerans på centrumavståndets av-
vikelse, så bra som, i alla fall i teorin, att hastighetsförhållandet mellan 
kugghjulen kan hållas konstant.  

Den varierande amplituden beror i sin tur på oföränderligheten i kuggväx-
elns rörelse och är en kombination av effekter som små avvikelser av tän-
dernas form från en ideal profil och skiftande elastisk utböjning av tänder-
na. Den relativa ändring i förskjutning som då uppstår mellan kugghjulen, 
ett transmissionsfel, verkar genom systemets dynamiska respons och ger en 
kraftvariation och därmed vibrationer. [2]  

2.8.2 Ekonomi 
Ett val måste göras beträffande vilka förbättringsåtgärder som skall sättas in 
för att förbättra ljudnivån. Oftast sker valet utifrån ekonomiska krav, efter-
som åtgärderna inte bör vara alltför kostsamma. Ibland förekommer att va-
len sker utifrån ett pressat tidsschema. Då kan de ekonomiska kraven vara 
av mindre betydelse.  

Utan att veta vad källan till oljud är i konstruktionen, kan stora resurser 
spenderas på att försöka förbättra t.ex. en kuggväxel som redan är av myck-
et bra kvalitet. Det gäller alltså att ha en god uppfattning om var felkällan 
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finns innan åtgärder sätts in i förbättringssyfte, annars kan kostnaderna lätt 
skjuta i höjden.  

2.8.3 Förbättring av strukturen 
Att införa förbättringar på strukturen är det enklaste sättet att angripa pro-
blemet. Det är inte det mest ekonomiska om produktionen är enstyckstill-
verkning, men om en större serie produceras kommer merkostnaden per de-
talj att bli ringa.  

Arbetet utförs genom att accelerometrar fästes på strukturen i syfte att på-
träffa en stor platt panel fungerande som en ljudförstärkare vid den besvä-
rande frekvensen. Formgivningen av panelen bör ändras om panelens amp-
litud är större än infästningarnas. För att reducera vibrationerna i panelen 
kan antingen materialets tjocklek ökas eller panelens vibrerande egenskaper 
ändras genom att plåten förstärks med en mittbalk.  

Förstärkningen gör att strukturens modformer ändras, detta innebär att pa-
neldelarna endast kan vibrera i motfas, vilket resulterar i att ljudvågorna 
från de två paneldelarna tenderar att ta ut varandra. Förstärkningen behöver 
vara ganska kraftig för att ha någon inverkan i tunna plattor. Det hjälper 
även om förstärkningen följer runt kanten på gjutna eller svetsade paneler.  

Gjutjärn är ett mycket bra material att använda vid tillverkning av växelhus. 
Det tenderar att vara mycket tystare än t.ex. svetsade växelhus, eftersom 
gjutjärn har en högre dämpning. [2] Den huvudsakliga orsaken är dock att 
växelhus tillverkade av gjutjärn i allmänhet har rundade kanter och en större 
tjocklek vilket bidrar till att konstruktionen blir stelare och egenfrekvensen 
högre.  

2.8.4 Vibrationsdämpande montering  
I de flesta maskiner sitter växelhuset avskilt från strukturen i gummiupp-
hängningar. Oftast är dessa upphängningar inte konstruerade för att isolera 
bort kuggfrekvensen, viket normalt är den huvudsakliga exciteringskällan. 
Vanligare är att gummit isolerar för svängningen 1 gång per varv.  

2.8.5 Reduktion av T.E 
Genom att reducera T.E kommer bullernivån att minska. Om kugghjulen i 
fråga inte är slipade kommer en slipning av desamma att reducera transmis-
sionsfelet och helt eller delvis avhjälpa problemet. [2] 
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För att kunna minska T.E gäller det att veta vad det är som orsakar felet. 
Väsentligt är att känna till att det är det belastade, dynamiska T.E som är av 
störst intresse och inte det obelastade. Raka evolventkugghjul är enkla att 
diagnostisera.  

Vid låg belastning är T.E högre och vid hög belastning minskar T.E. Ett 
byte från rakskurna kugghjul till snedskurna ger oftast en reducering av T.E 
med upp till 10 dB men som tidigare nämnts är det avgörande hur noggrant 
monteringen sker. Att reducera T.E på snedskurna kugghjul är ett mycket 
svårare åtgärd pga. inverkan av snedvinkel- och profileffekter. Stor betydel-
se har profilens ursprungliga utformning, som toppavlättning, ändavlättning 
och/eller bombering.  

En allmän uppfattning tycks vara att kugghjul är rätt dimensionerade men 
orsakar buller pga. bristfällig tillverkning. Vanligtvis är det tvärtom, till-
verkning kan ske med en noggrannhet på 3 µm men toleransvidden sätts 
ofta otillräckligt snäv.  

2.8.6 Tillåtet T.E 
Vilken nivå kan tillåtas på T.E? Givetvis varierar detta mellan olika produk-
ter. Ett rimligt T.E i en konstruktion kan vara helt förkastligt i en annan. 
Transmissionsfelet är kostnadsberoende och det är orimligt att förvänta sig 
samma transmissionsfelsvärde från en växellåda jämfört med en annan som 
är tre gånger dyrare. Dock går kostnad och bullernivå nödvändigtvis inte 
alltid hand i hand. 

Ett T.E på 20 µm är endast godtagbart i stora långsamgående maskiner där 
bullernivån inte är en faktor som beaktas. I motsats är ett T.E på 1 µm ett 
mycket bra värde som sällan uppnås. För små och medelstora industrikugg-
hjul är ett T.E på 5 µm mycket tillfredställande. [2] Värdena anger det be-
lastade transmissionsfelet topp-till-topp.  

2.8.7 Frekvensförskjutning 
En vanlig åtgärd för att minska ljudnivån i kuggväxlar är att öka antalet 
kuggar genom att välja en mindre modul. Detta fungerar ibland men kan 
också göra situationen värre. En minskad modul leder till minskad tandstor-
lek och därför högre rotspänning. Eftersom det kan vara dyrt att byta ut 
kugghjulen till andra med en ny modul kan det vara värt att prova att köra 
växeln med en annan hastighet under inverkan av samma moment. Detta 
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görs i syfte att uppnå en förändring i exciteringsfrekvensen och på så sätt 
flytta den bort från resonansfrekvenserna. Det kan också vara värt att ge-
nom en hastighetsändring ändra frekvensen så att den hamnar vid en inte 
lika störande frekvens för människan. En generell regel är att om kuggens 
exciteringsfrekvens redan befinner sig över 1 kHz är det bättre att flytta den 
uppåt men om den befinner sig under 500 Hz är det bättre att försöka mins-
ka den. Den huvudsakliga orsaken till att försöka undvika frekvenser mellan 
500 och 1000 Hz är att det mänskliga örat är som känsligast i detta område. 
[2] 

2.8.8 Toleranser  
Ett bra sätt att avgöra konstruktionens känslighet för profilfel, snedvinklar 
eller t.ex. delning är att tillverka en prototyp som transmissionsfelet kan 
mätas på. Med ledning av dessa data kan därefter tillverkningstoleranser 
bestämmas. Om det inte är ekonomiskt försvarbart att välja toleranserna så 
snävt som det behövs finns dock följande alternativ:  

• Ändra konstruktionen, om möjligt, så att den blir mindre känslig för 
avvikelser.  

• Minska toleranserna kraftigt.  

• Tillverka skräp.  
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2.8.9 Förteckning över förbättringsåtgärder för reduktion 
av kugghjulsbuller  

Tabell 1 sammanfattar kapitel 2.8 beträffande förbättringsåtgärder. Utöver 
avsnittet har några åtgärder tillkommit.  

 
Förbättringsåtgärd Reducering 

i dB 
Kommentar 

Ökat kontaktförhål-
lande  

0-9 En ytterligare förbättring genom ökning av kon-
taktförhållandet över 3,0 kan inte uppnås om inte 
kuggprofilen är mycket väl toleranssatt och pro-
filmodifikationer tillämpas.  

Införande av dämp-
ning  

0-7 Har endast effekt om resonans existerar.  

Införande av snedkugg  0-20 Reduceringen avser byte från rakkugg till sned-
kugg. I de fall kuggen har tillverkningsfel blir ef-
fekten mindre.  

Läppning  0-10 Kan användas för profiler med mindre noggrann-
het. Är nödvändigt för oslipade hypoid-
kuggväxlar.  

Bombering  2-8 Kompenserar för axialinställning och axelutböj-
ning.  

Förskjutning av exci-
teringsfrekvensen 

0-6 Förflyttning bort från området mellan 500-1000 Hz 
men begränsas av kugghjulsstorleken.  

Reduktion av 
pressvinkel  

< 3 Reducerar kuggstyvheten.  
Ökar kontakt förhållandet.  

Profilmodifiering  5 Bäst för kugghjul med raka kuggar.  
Ökad ytfinhet  0-7 Beror på den initiala ytfinheten.  
   
Andra kommentarer   
   
Flankspel   Om flankspelet är överdrivet ger en reducering av 

detta en förbättring. Vid höga hastigheter, kan en 
ökning innebära en reducering av luftfickor. För 
lite flankspel är väldigt skadligt pga. interferens.  

Lager  Glidlager reducerar kugghjulsoljud relativt rulla-
ger.  

Ingreppslinjens längd   Skall hållas konstant.  
Diametral pitch   Smalare tänder ökar kontaktförhållandet och redu-

cerar följaktligen oljudet.  
Snedvinkel   Reducerar oljud upp till 40°. Vid högre vinkel blir 

axialtrycket för kritiskt.  
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Material   Syntetiska kugghjul är tystare än kugghjul i stål.  
Ändring av excite-
ringsfrekvens  

 Kan förhindra uppkomst av resonans. 

Kuggstyvhet   En minskning reducerar stötkraften men ökar 
transmissionsfelet, uppnås med lägre pressvinkel.  

Fasning   Kan vara verksamt vid t.ex. planetväxlar.  
Pressvinkelfel   Kan addera 8 dB.  
Profilfel  S-formade och konkava profiler är särskilt dåliga, 

kan öka ljudnivån upp till 18 dB.  
Rullvinkel   Lägsta kontaktpunkten skall ha minst 8-10° rull-

ning.  
Glapp  Ökar ljudnivån upp till 7 dB, men inte vid excite-

ringsfrekvensen.  
Vibrationsdämpare  Där resonans finns reduceras bullret kraftigt.  

 

Tabell 1: Förteckning över förbättringsåtgärder [3]  
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3 Dimensionerande förutsättningar  
Med dimensionerande förutsättningar avses här de förhållanden under vil-
ken kuggväxeln ska arbeta. Uppdragsgivaren förutsätts lämna erforderligt 
underlag för studier, analyser och övriga i uppdraget ingående moment.  

3.1 Ingångsdata  
För kuggväxeln i dess nuvarande konfiguration gäller, och har av uppdrags-
givaren lämnats, följande uppgifter om kända ingångsdata:  

Motorn avger en effekt, P=4,7 kW, vid ett varvtal, n=3600 rpm.  

Rotationen överföres från motor till kuggväxeln via en remtransmission 
med ett utväxlingsförhållande u1 =49:45.  

Kuggväxeln är försedd med rakskurna kugghjul med normalmodul, mn, 2,5 
mm och har ett utväxlingsförhållande u2 =1:1.  

Kuggantalet, z=50 tänder och pressvinkeln, α, är enligt svensk standard 20 
grader.  

Kuggbredden, b, är 15 mm och profilförskjutning, x, förekommer inte.  

Materialet är SS 14 2511-08 och kuggväxeln skall hålla för en drifttid om 
6000 h.  

Efter bearbetning slipas kuggen och härdas. Flankhårdheten är 58 HRC och 
härddjupet 0,5 mm.  

Lagren är 4 st. likadana av typen cylindriska rullager och betecknas i SKF’s 
huvudkatalog med NJ209ECP/C4. 

3.2 Funktionella och prestandamässiga krav  
Utöver ovan nämnda ingångsdata gäller för kuggväxeln följande funktionel-
la och prestandamässiga krav:  

1. Momentöverföringen mellan excenteraxlarna skall utgöras av en kugg-
växel.  

2. Kuggväxelns utväxlingsförhållande skall vara 1:1.  
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3. Kuggväxelns momentöverförande förmåga och tekniska livslängd skall 
vara minst lika stor som för nuvarande växel.  

4. Modifierade komponenter får ej medföra att kvarvarande delars i ma-
skinen hållfasthet eller slitstyrka reduceras på sådant sätt, att det för 
maskinen som helhet gällande antalet drifttimmar under dess beräk-
ningsmässiga livstid underskrids.  

5. Modifierade komponenter skall uppvisa samma eller större livslängd 
som motsvarande komponenter av nuvarande utförande.  

6. Nuvarande excenteraxlar bör bibehållas, men modifiering av desamma 
godtages, om utbyte av tillhörande lager eller kugghjul nödvändiggör 
detta.  

7. Nuvarande remdrift av ena excenteraxeln skall bibehållas.  

8. Excenterhusets utvändiga dimensioner bör hållas oförändrade och ex-
centerhuset skall kunna monteras samman med befintlig bottenplatta 
och motor.  

9. Modifierade och eventuellt nytillkommande komponenter bör rymmas 
inom nuvarande excenterhus, vars inre utförande dock må förändras, 
om behov härav föreligger.  

10. Eventuellt materialbyte i eller eventuella förändringar av excenterhusets 
invändiga dimensioner får ej medföra, att excenterhusets nuvarande 
tekniska livslängd reduceras. 

11. Den drivande excenteraxelns maximala varvtal skall ej understiga nuva-
rande maxvarvtal.  

12. För föreslagna förändringar skall påvisas eller åtminstone troliggöras, 
att dessa innebär en reduktion av ljudnivån från kuggväxeln jämfört 
med nuvarande maskinutförande och under likvärdiga mätmetoder och 
provförutsättningar.  
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4 Analytisk beräkning av bärförmåga  
Följande överslagberäkning avser nuvarande kuggväxel och är utförd en-
ligt SS 1871. Dimensionering utgår från kravet på rotspänning och yttryck. 
Beräkningen syftar till att utgöra en grund för kommande framtagning av 
produktförslag och få en uppfattning om vad som är teoretiskt möjligt när 
ett hållfasthetsmässigt lika bra eller bättre kugghjul skall konstrueras under 
samtidig bullerreduktion.  

4.1 Bestämning av beräkningslast  
4.1.1 Beräkningslast  
Beräkningslasten ges av:  

2 V
ber I v

MF K K
d
⋅

= ⋅ ⋅  (1) 

där  

60
2v

PM
n π

= ⋅  (2)  

IK  och VK  belastningsfaktorer och n är drevets varvtal. Då ett utväxlings-
förhållande råder mellan motor och kuggväxel ges n av: 

1motorn n u= ⋅   (3)  

P är överförd effekt, men då uppgift om kuggväxelns verkningsgrad saknas 
och glidning mellan lina och band (remtransmissionen) försummas, sätts 

motorP P=   (4)  

d är delningsdiametern och ges av sambandet:  

d m z= ⋅  (5)  
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4.1.2 Lastfaktor  
Lastfaktorn, IK , väljs från tabell och tar hänsyn till ojämnheter i gången för 
den drivande, respektive drivna maskinen. Från tabell 1 SS 1871 [7] väljs 

IK  med viss försiktighet till  

2IK =   (6)  

4.1.3 Dynamisk belastningsfaktor  
Den dynamiska belastningsfaktorn, VK , tar hänsyn till delnings- och profil-
avvikelser, periferihastighet, tröghetsmoment och styvhet hos de roterande 
delarna, belastning, kuggarnas styvhet och smörjfilmens dämpande egen-
skaper. VK  kan avläsas ur diagram eller räknas fram ur någon av fyra olika 
kurvor. Den kurva som bedöms bäst överensstämma med aktuell kuggväxel 
är kurva 4, som används för övriga kuggväxlar med rakskurna kugghjul. 
Följande ekvation erhålls:   

50 14
50V

vK +
=  (7)  

där v är drevets periferihastighet och ges av:  

2
60 2

dv n π
= ⋅ ⋅   (8)  

Till sist kan den sökta beräkningslasten erhållas genom att:  

Ekv. (3) och (4) insättes i (2), och varefter den då uppkomna ekvationen 
(2)’ insättes i (1) tillsammans med (5), (6) och (7) och givna indata från av-
snitt 3.1. Resultatet blir i detta fall:  

NFber 890≈  (9)  

4.2 Beräkning med hänsyn till flankpåkänning  
4.2.1 Beräknat yttryck enligt Hertz  
Tillåtet yttryck ges för en ytterkuggväxel av: 
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1

( 1)ber H H
H H M

F K K u
Z Z Z

b d u
α β

εσ
⋅ ⋅ ⋅ +

= ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅

 (10) 

där det gäller att  

2u u=   (11)  

och  

1d d=  (12)  

Betydelsen av faktorerna ZH, ZM, Zε,... framgår av avsnittet ”Beteckningar”.  

Till sist kontrolleras:  

H HPσ σ≤  (13)  

4.2.2 Formfaktor för yttryck i rullningspunkten  
För icke profilförskjutna och raka kuggar gäller:  

2
sin 2HZ

α
=  (14) 

4.2.3 Materialfaktor  
Materialfaktorn, ZM, erhålls för kugghjul av metall och av samma material 
(elasticitetsmodul E) ur:  

0,35MZ E= ⋅  (15) 

För materialet har vid beräkning använts E-modul  

206E GPa=   (16) 

4.2.4 Ingreppsfaktor  
Ingreppsfaktorn, Zε, tar hänsyn till kontaktlinjelängden och belastningsvari-
ationen längs kontaktlinjen och för kugghjul med raka kuggar gäller att:  

4
3

Z α
ε

ε−
=  (17) 
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där αε  är ingreppstalet i transversalplanet och erhålls ur diagram 8.3 [7]. 
För nuvarande växel har ingreppstalet fastställts till:  

1,7αε =   (18)  

4.2.5 Lastfördelningsfaktor  
Lastfördelningsfaktorn, KHα, sätts lika med 1,  

1HK α =  (19)  

eftersom hänsyn redan tagits till lastfördelningen med belastningsfaktor VK  
och ingreppsfaktorn Zε .  

4.2.6 Lastutbredningsfaktor  
Lustutbredningsfaktorn, HK β , tar hänsyn till ojämnheter i lastens fördel-
ning utefter kuggbredden och fås från tabell 3 [7]. Här räknas med  

1,3HK β =  (20)  

Kombination av ekv. (9) t.o.m. (20) ger  

460H MPaσ =   (21)  

4.3 Tillåten flankpåkänning  
4.3.1 Yttryck  
Yttrycket beräknas enligt:  

limH L R V HX HN HK
HP

H

K Z Z K K K
S

σσ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=  (22)  

där limHσ  kan väljas ur SMS 2995 [7] och då erfarenhetsvärden saknas för 
bestämning av ,L R VK Z och Z  kan dessa sättas lika med 1, vilket också 
gjorts i detta fall. limHσ  har i diagram 7 SMS 2995 bestämts till  

lim 1550H MPaσ =   (23)  
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4.3.2 Säkerhetsfaktor för yttryck  
Säkerhetsfaktorn för yttryck, HS , väljs enligt samma premisser som för 
andra konstruktioner. Här är säkerhetsfaktorn den sökta storheten, eftersom 
det då är enkelt att jämföra med utdata från beräkningsprogrammet.  

4.3.3 Dimensioneringsfaktor för yttryck  
Dimensioneringsfaktor för yttryck kan normalt sättas lika med 1,  

1HXK =   (24) 
vilket görs här.  

4.3.4 Livslängdsfaktor för yttryck  
Om den erforderliga livslängden är 910≥  belastningar sätts  

1HNK =  (25)  

vilket kontrolleras i det följande: antal belastningar, 
93920 60 6000 1, 4 10N = ⋅ ⋅ = ⋅ .  

4.3.5 Hårdhetskombinationsfaktor  
Vid material med lika hårdhet sätts  

1HKK =   (26)  

och så görs även här. Ekvation (23) t.o.m. (26) ger i kombination med (22) 
att: 

limH
HP

HS
σσ =  (27)  

vilken insättes i (13), varpå erhålles:  

limH
H

H

S σ
σ

≤  (28)  

Avslutningsvis kan säkerhetsfaktorn för yttryck (pitting) kontrolleras. I det-
ta fall erhålles:  
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1550 3
460HS ≤ ≈ .  

4.4 Bärförmåga med hänsyn till böjpåkänning  
4.4.1 Beräknad böjpåkänning  
Böjpåkänningen ges av:  

ber F F
F F

n

F K K
Y Y Y

b m
α β

β εσ
⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅
⋅

  (29)  

Slutligen kontrolleras:  

F FPσ σ≤   (30)  

4.4.2 Formfaktor för böjning  
Formfaktor för böjning, YF, tas fram genom att beräkna:  

2

6 cos

cos

F
nF

n
F

nF
n

n

h
mY

s
m

α

α

⋅ ⋅
=
 

⋅ 
 

  (31)  

 
eller hämtas från diagram 8.5 för referensprofil SMS 296 eller SMS 1861, 
vilket antages här. [7]  

I detta fall erhålles:  

2,36FY =   (32)  

4.4.3 Snedvinkelfaktor  
Snedvinkelfaktorn, Yβ , tar hänsyn till förhållandet att böjpåkänningen blir 
gynnsammare genom att kontaktlinjerna löper snett över flankerna. För 
rakkugg blir  

1Yβ =   (33)  
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4.4.4 Ingreppstalsfaktor  
Ingreppstalsfaktorn Yε  tar hänsyn till ingreppstalets inverkan på lastfördel-
ningen och erhålls ur sambandet:  

1Yε
αε

=   (34)  

Som ger:  

1 0,59
1,7

Yε = =   (35)  

4.4.5 Lastfördelningsfaktor  
Lastfördelningsfaktorn, αFK , tar hänsyn till ojämn lastfördelning orsakad 
av delnings- och profilavvikelser. I normalfallet kan lastfördelningsfaktorn 
sättas lika med ett, vilket görs här, eftersom hänsyn tagits till lastfördel-
ningen med dynamiska belastningsfaktorn, vK , och ingreppsfaktorn, εY . 
Därför gäller:  

1=αFK   (36)  

4.4.6 Lastutbredningsfaktor  
Lastubredningsfaktorn, βFK , beaktar ojämnheter i lastens fördelning utefter 
kuggbredden. Påverkande faktorer är snedvinkelavvikelser, parallellitetsav-
vikelser, skevning och elastisk deformation i kugghjul, axlar, lager och väx-
elhus. Vanligen sätts ββ HF KK = , vilket görs i detta fall. Därav följer att  

3,1=βFK   (37)  

Kombination av ekvation (29) till (37) ger:  

MPaF 43
105,21015
13,17,88659,0136,2 33 ≈
⋅⋅⋅
⋅⋅

⋅⋅⋅= −−σ   (38)  
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4.5 Tillåten böjpåkänning  
4.5.1 Böjpåkänning  
Tillåten böjpåkänning ges av:  

F

FNFXSF
FP S

KKY ⋅⋅⋅
= limσσ   (39)  

Värden för limFσ  har valts från SMS 2995. Med flankhårdhet 58 HRC er-
hålls  

MPaF 425lim ≈σ   (40)  

4.5.2 Kälfaktor  
Kälfaktorn, SY , tar hänsyn till bottenflankens radie. Då bottenflankens radie 

nm⋅≥ 25,0  gäller  

1=SY   (41)  

4.5.3 Säkerhetsfaktor för böjning  
Väljs enligt samma premisser som för andra konstruktioner och är ett ut-
tryck för det risktagande konstruktören avser. Om samma säkerhet önskas 
för yttryck och böjspänning väljs  

2
HF SS =   (42)  

Här är dock säkerhetsfaktorn den sökta storheten.  

4.5.4 Dimensioneringsfaktor för böjning  
Dimensioneringsfaktorn, FXK , beaktar modulens inverkan på den tillåtna 
böjpåkänningen. I normalfallet väljs  

1=FXK   (43)  

vilket görs här.  
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4.5.5 Livslängdsfaktor för böjning  
Eftersom livslängden satts till 9 71, 4 10 10⋅ ≥  belastningar väljs livslängds-
faktorn för böjning,  

1=FNK   (44)  

enligt rekommendation i SS 1871. [7] 

Till sist erhålles från ekvation (39) till (44) att:  

F
FP S

111425 ⋅⋅⋅
=σ   (45)  

varefter ekvation (30) ger att säkerhetsfaktorn för böjning är:  

10
43

425
≈=FS .  

 





 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 49

5 Datorberäkningar avseende nuvarande 
konstruktion  

Eftersom nuvarande konstruktion är av äldre slag och därmed framtagen 
genom erfarenhetsmässiga bedömningar och prov saknas beräkningsunder-
lag för kuggväxeln. Vid utveckling av kuggväxeln skall jämförelse med nu-
varande konstruktion göras gällande kugghållfasthet och förväntat buller, 
varför dessa uppgifter först tas fram.  

5.1 Geometri och kugghållfasthet  
Beräkning av kugghållfasthet och geometri har utförts i KISSsoft-
Hirnware07/2002 [17], vilket är ett datorprogram för dimensionering av de 
flesta maskinelement. En fullständig redovisning av beräknade kuggdata 
återfinnes i bilaga 1.  

5.1.1 Genomförande  
Programmet matas först uppgifter om modul, snedvinkel, pressvinkel, 
kuggantal, kuggbredd, profilförskjutning, material, centrumavstånd, lastfak-
tor, livslängd, effekt, varvtal och kalkyleringsmetod, vilket visas i figur 10.  

 
Figur 10: Formulär - KISSsoft, basdata  



 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 50

Möjlighet finns även att ange toleranser, smörjmedel och kuggprofil, samt 
bearbetningsmetod. De indata som finns givna i avsnitt 3.1 har inmatats till 
programmet. Beträffande resterande nödvändiga uppgifter har följande an-
taganden och förenklingar gjorts.  

Möjlighet att beräkna enligt svensk standard saknas, varför istället den tys-
ka DIN 3990 B använts, då denna funnits lämplig.  

Materialdatabasen sätts upp genom val av standard. Likaså har här den tys-
ka standarden nyttjas. Motsvarande material till SS 2511 –08 har bestämts 
till 16MnCr 5 på grundval av materialdatablad från leverantör.  

Uppgift om nuvarande referensprofil är otillräckliga, varför programmets 
förvalda profil använts. Dock finns möjlighet att definiera en egen profil 
utöver de i standarden ingående referensprofilerna.  

Toleranser har valts genom att följa manualens rekommendationer. Korda-
kuggtjocklekens tolerans har bestämts enligt DIN 3967 till b26, vilken gäll-
er vid modul överstigande 0,5 mm och ej reversibel drift, samt för tungt 
maskineri. Centrumavståndets tolerans har bestämts enligt ISO 286 och 
valts till js7 för tungt maskineri, ej reversibelt.  

Som smörjningsmetod har bestämts oljebad och olja av typ EP-220, där EP-
additiv (Extra Pressure) anger oljans förmåga att klara höga tryck.  

Som bearbetningsmetod har angivits fräsning.  

5.1.2 Resultat  
Erhållna säkerhetsfaktorer för yttryck och rotspänning framgår av tabell 2. 
Dessa är att jämföra med de på analytisk väg bestämda (trots vissa olikheter 
i standarder) och skall för kommande kuggförslag ej underskridas.  

BERÄKNINGSMETOD  YTTRYCK, SH ROTSPÄNNING, SF 
Analytisk  3  10  
Datorbaserad  3,8  14,0  
Tabell 2: Säkerhetsfaktorer  

5.1.3 Kommentarer till resultaten  
Tillräckligt god överensstämmelse mellan de två beräkningsmetoderna rå-
der för att betrakta datorbaserade beräkningar som tillförlitliga.  
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5.2 Egenfrekvenser för systemet  
Resonans uppkommer då systemets egenfrekvens (-er) närmar sig excite-
ringsfrekvensen. Amplituden för den uppkomna svängningen blir då stor. 
Att systemet råkar i resonans skall därför undvikas, vilket fordrar kännedom 
om ingående delars egenfrekvens (-er). Delar som funnits intressanta för 
studien är de båda kugghjulen, axlarna med tillhörande svängmassor, samt 
de enskilda komponenterna hus och remskydd. Beräkningarna har utförts 
med hjälp av CAD/CAM/CAE-programvaran I-DEAS9 [18]. Erhållna re-
sultat jämförs sedan med systemets exciteringsfrekvens som uppdragsgiva-
ren tagit fram genom mätningar på maskinen, där det kritiska området ges 
av kuggantalet och växelns varvtal. Här kan därför förväntas att exciterings-
frekvensen, exciteringf , hamnar i området kring 3000 Hz, eftersom  

50 3920 3300
60exciteringf ⋅

≈ ≈ .  

I bilaga 2 bestäms det frekvensområde som skall undvikas till ungefär 
3050-3350 Hz.  

5.2.1 Beskrivning av FE-modellerna  
Sex stycken FE-modeller har tagits fram, en för var del, varpå egenfrekven-
ser i närheten av 3 kHz beräknats individuellt. De olika delar som beräkning 
utförts på är de tidigare förtecknade.  

Axlarna med monterade svängmassor är meshade med 10-nodiga solida te-
trahederelement och inspända i var ände. Endast två frihetsgrader tillåts. 
Rotation kring egen axel, samt translation av en axelände (tillåts pga. vär-
meutvidgning).  

Drevet (det drivande kugghjulet) och hjulet (det drivna kugghjulet), har 
samma elementtyp som axlarna och randvillkor som nyttjats är rotation 
kring egen axel. Resterande frihetsgrader är låsta.  

För excenterhuset gäller att tidigare nämnda elementtyp använts och att hu-
set är inspänt i anliggningsytan till bottenplattan. På grund av maskinens 
oscillerande rörelse i vertikalled har denna frihetsgrad tillåtits. Resterande 
frihetsgrader är låsta. För att få ett väl fungerande mesh har modellen ren-
sats från för beräkningarna oväsentliga radier och små hål.  
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Även remskyddet har valts att ta i beaktande, eftersom dess utformning tro-
ligen kan fungera som en ljudförstärkande panel. Speciellt förstärks effek-
ten om dess egenfrekvenser sammanfaller med kugghjulens exciteringsfre-
kvenser. Delen är meshad med 4-nodiga paraboliska skalelement av tjock-
lek 2,5 mm och inspänd i dess monteringspunkter. Endast translation i ver-
tikalled tillåts.  

5.2.2 Resultat  
I tabell 3 presenteras erhållna resultat av gjorda egenfrekvensberäkningar 
för systemets olika delar.  

KOMPONENT EGENFREKVENSER [HZ] 

Kugghjul (drivande)  3889 - - - 

Kugghjul (drivna)  3511 - - - 

Axel med svängmassa 
(drivande)  

6005 - - - 

Axel med svängmassa 
(drivna) 

2608  3884 - - 

Excenterhus 2822  3225 3995 - 

Remskydd 2899  3062 3220 3303 

Tabell 3: Sammanställning av komponenters beräknade egenfrekvenser.  

5.2.2.1 Kommentarer till resultaten  
För kugghjulen och drivande axel med svängmassa är presenterade resultat 
de först påträffade egenmoderna överstigande 0 Hz, stelkropps- och dub-
belmoder borträknat. Streck (”-”) indikerar att fler moder finns men ej tagits 
med i tabellen eftersom dessa ej är av intresse i sammanhanget.  

Vid beräkningarna har antagits för systemet passande randvillkor. Inverkan 
av dämpning har försummats och verifiering av modellerna gentemot mät-
ningar har ej utförts. Eftersom intrimning saknas kan inga direkta slutsatser 
dras av frekvenslägen, däremot kan konstateras att risk föreligger att interna 
svängningsformer för excenterhus och remskydd faller inom det farliga om-
rådet mellan 3050 och 3350 Hz. Även multiplar av moder kan finnas. Dessa 
har ej beaktats i analysen.  
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Grundtonen för remskyddet ligger på 193 Hz och det är så vekt, att det finns 
resonanser mycket tätt uppåt i frekvens, med högre och högre ordningstal 
på svängningsmoderna. Frågan huruvida remskyddet exciteras eller inte vid 
någon av dessa frekvenser kvarstår.  

Accelerationsmätningar har även gjorts på maskinen vad gäller motor- och 
bottenplattas vibrationsfrekvenser. Mätresultaten har dock visat sig ovid-
kommande då resonans beaktas, eftersom inga beräknade egenfrekvenser 
sammanfaller med de uppmätta frekvenserna. Den enda tänkbara kandidat 
som kan hamna i detta låga frekvensområde (bottenplattans vibrationsfre-
kvens ligger runt 65 Hz) är remskyddet pga. dess ringa styvhet.  

Plottar från FE-resultat redovisas i bilaga 3. 
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6 Noterade brister i nuvarande kon-
struktion och underlag 

Följande brister i nuvarande konstruktion har iakttagits utifrån analys av 
gjorda beräkningar, studier av ritningsunderlag och CAD-modeller. 

• Drevets periferihastighet är högre än rekommenderat, varför axelav-
ståndet borde ha gjorts mindre från början och därmed även kugg-
hjulens diameter om maskinen nödvändigtvis måste hålla rådande 
varvtal. Alternativt är att valet av smörjmedel sker med yttersta om-
sorg. Idag används en vanlig motorolja av klass SAE 10W-40. En 
sådan kan inte anses vara en för ändamålet väl fungerande transmis-
sionsolja. Även mängden olja är av betydelse.  

• Breddförhållandet, 
n

b
m

 är mindre än rekommenderat. Nuvarande 

förhållande är lämpligt för ett gjutet kugghjul, när kravet på nog-
grannhet inte är speciellt stort. När kugghjulsbuller förekommer, 
måste små tillverkningstoleranser användas. Bredden bör därför 
ökas eller modulen minskas.  

• Svårighet förekommer att vid omkonstruktion omplacera kugghjul, 
axlar och lager ur i bullersynpunkt lämpligare positioner, eftersom 
brist på utrymme råder i excenterhuset, mao. är dess strukturmobili-
tet ogynnsam.  

• Risk finnes att excenterhus och remskydd hamnar i det oämpliga 
frekvensområdet kring 3 kHz och av den orsaken råkar i resonans. 
Remskyddets utformning kan eventuellt fungera som en ljudstrålan-
de panel och är ur bullerhänseende därför att betrakta som mindre 
lämplig. Parametrar som kan förändras är massa och styvhet.  

• Härddjupet är troligen för litet, ty det bör väljas 0, 25 nm⋅ . Kugghju-
lens livslängd påverkas negativt av minskande härddjup.  
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• Ritningsunderlaget avseende kugghjulen är otillräckligt. Hänvisning 
till referensprofil sker till felaktig standard. Även form- och lägesto-
leranserna lämnar mer att önska.  

Ur bullersynpunkt betraktat är med andra ord givna förutsättningar ofördel-
aktiga. 
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7 Förslag till åtgärder  
I det följande ges förslag till tänkbara åtgärder framtagna i syfte att uppnå 
en reducerad ljudnivå i växeln.  

7.1 Förutsättningar  
Ställda krav enligt avsnitt 3.2. 

Beräknade säkerhetsfaktorer för rotspänning och yttryck redovisas i ta-
bell 2.  

Axelavståndet bör om möjligt hållas oförändrat så att inte alltför omfattande 
modifieringar av övriga komponenter blir nödvändiga.  

Viss möjlighet finns att öka kuggbredden.  

Kugghjulsmaterialet kan bytas för att erhålla bättre hållfasthetsegenskaper.  

7.2 Rakkugg  
Undersök och utvärdera hur olika geometrier (kuggprofiler) vid rakkugg 
inverkar på ljudnivån genom att arbeta med kuggberäkningsprogrammet. 
Låt datorn ta fram ett stort antal lösningsförslag med olika kuggdata. För 
förslagen beräkna ”noise level” i kuggberäkningsprogrammet genom att 
följa en inbyggd optimeringsstrategi för reduktion av buller och vibrationer. 
Eftersträva ett ingreppstal kring 2,2 för att få en märkbart tystare växel. För 
att möjliggöra detta minska pressvinkeln till mindre än 16º och öka kuggan-
talet genom att välja en mindre modul. Gör profilhöjden större för att ytter-
ligare öka ingreppstalet. Utvärdera resultaten ifrån kraven på hållfasthet och 
välj det förslag med lägst ”noise level” som uppfyller kraven att arbeta vi-
dare med. Troligen kommer detta att ske på bekostnad av hållfastheten, 
trots fördelen med minst 2 tänder i ingrepp, varför ett materialbyte kan 
komma i fråga.  

7.3 Snedkugg  
Ett sätt att minska ljudnivån är att införa snedkugg, varför detta alternativ 
skall undersökas närmare. För snedkugg gäller enligt Maskinhandboken 
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[19] erfarenhetsvärden på snedvinkeln mellan 10-30º för att axialkrafterna 
inte skall bli alltför stora. Ett ingreppstal över 3,0 eftersträvas. En ytterliga-
re ökning av ingreppstalet ger ingen märkbar reduktion av ljudnivån. För-
modligen är ett ingreppstal överskridande 3,0 svårt att uppnå i detta fall 
pga. den lilla kuggbredden och den rådande utrymmesbristen i excenterhu-
set. Värt att notera är dock, att om samma ingreppstal som för nuvarande 
växel med rakkugg uppnås, kan likväl en förbättring avseende ljudnivån 
förväntas, under förutsättning att axialkrafterna inte blir alltför stora. Förde-
len med snedkugg är det mer kontinuerliga ingreppet, vilket också medför 
en minskad amplitud på den exciterande svängningen. Dock bedöms husets 
förmåga att uppta axialkrafter som goda eftersom huset är tämligen stumt 
pga. sin tjocklek. För snedkugg krävs möjligen ett utbyte av lagren i excen-
terhuset, eftersom dessa måste kunna uppta axialkrafter. Dimensionering av 
lager ingår därför i undersökningen.  

I det fall att ytterligare kuggbredd krävs kan möjligen material bearbetas 
bort från insidan av excenterhusets vägg.  

För att hålla axelavståndet oförändrat blir troligen profilförskjutning aktu-
ellt. 

Tillvägagångssättet vid utvärdering av snedkuggsförslag är tänkt att ske en-
ligt samma arbetsmodell som angivits för rakkugg.  

7.4 Lager  
Vibrationernas väg till luftburet buller är genom lagren vidare ut i struktu-
ren. Ofta är lagren ett bortglömt kapitel då reduktion av kugghjulsbullret 
önskas, eftersom uppmärksamheten traditionellt sett fokuseras på kugghju-
len. Det är därför värt att undersöka om mer vibrationståliga lager än nuva-
rande finns att tillgå. En förbättring av bullernivån kan då förmodligen er-
hållas till en ringa kostnad jämfört med alternativen ovan. Dessutom kan ett 
lagerutbytes påverkan på den övriga konstruktionen förväntas bli liten, var-
för en mindre beräkningsmässig arbetsinsats erfordras.  
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8 Utarbetande av tänkbara lösningar  

8.1 Beskrivning av arbetssätt  
Som tidigare nämnts finns i kuggberäkningsprogrammet en inbyggd opti-
meringsstrategi för kuggeometri att användas vid bl.a. bullerreduktion. Pro-
grammodulen fungerar enligt följande:  

Uppgift om material, kuggbredd och önskat utväxlingsförhållande inklusive 
tillåten procentuell avvikelse av utväxlingsförhållandet läses in till pro-
grammet. Därefter anges de intervall inom vilka lösningar önskas påträffas, 
samt stegvidden inom intervallet, dvs. uppgift om vilka modulstorlekar, 
snedvinklar, centrumavstånd och pressvinklar som är avsedda att studeras. 
Även botten- och toppdiameter anges samt antalet kugg och konstant eller 
variabelt axelavstånd. Möjlighet finns att begränsa antalet lösningar genom 
att uppge ett maximalt antal lösningar.  

Om det är av intresse att finna alla lösningar inom ett visst intervall obero-
ende av antal kugg, botten- och toppdiameter sätts antal kugg till noll och 
diametern tillåts variera mellan 0-999999999, eftersom diametern trots allt 
begränsas av modul och antal tänder.  

Modul multiplicerat med antal kugg begränsas i sin tur av axelavståndet 
varför möjlighet ges att även definiera detta som konstant eller variabelt.  

I figur 11 åskådliggörs formuläret i nämnda program för inmatning av dessa 
data.  
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Figur 11: Formulär KISSsoft- spur gear fine layout  

Då nödvändiga indata givits programmet kan beräkningen starta. Utdata fås 
i form av en rapport innehållande ett stort antal lösningar (kugghjulsförslag) 
med varierande geometri och hållfasthet, se bilaga 4, varpå utvärdering av 
resultaten kan göras. I detta fall är det av intresse att finna en lösning med 
så liten ”noise level” som möjligt, samtidigt som redovisade krav på håll-
fasthet uppfylls. De lösningar som ej tillgodoser kraven på hållfasthet kan 
direkt förkastas. På så sätt ges en indikation om inom vilket område för 
uppgiften intressanta lösningar kan finnas och en ny beräkning kan utföras 
med snävare intervall. En ytterligare beräkning ger då ett mindre antal lös-
ningar och genom iteration fås till slut en optimal lösning.  

Utvärderingen i sig utförs genom studium av numeriska värden från pro-
grammets interna viktning av lösningarna sinsemellan med hänsyn till fak-
torer som ett precist utväxlingsförhållande, buller, vikt, friktion, styvhet, 
hållfasthet och bästa allmängiltiga lösning, enligt bilaga 5. Möjlighet finns 
även att visualisera resultaten från viktningen genom grafisk representation 
och val av storheter.  
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Eftersom det i uppdraget skall troliggöras att föreslagna åtgärder innebär en 
reduktion av ljudnivån i kuggväxeln är det av intresse att beskriva på vilket 
sätt programmet viktar resultaten inbördes med avseende på ljudnivå.  

De faktorer som kommer i fråga viktas enligt följande:  

Totala ingreppstalet  0,50  

Ingreppstalet i transversalplanet  0,10  

Överlappning  0,10  

Liten summa av profilförskjutningen  0,20  

Liten pressvinkel  0,10  

 

Matematiskt beräknas ”noise level” enligt formlerna:  

heltalnästaa g +−= ε11  (46)  

2 1...( )a som a med αε=   (47)  

3 1...( )a som a med βε=  (48)  

4 1 20,5 ( )a x x= − +  (49)  

5
25

10
na α−

=  (50)  

Resultatet ges av:  

H = 1 2 3 4 50,5 0,1 0,1 0, 2 0,1a a a a a⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅   (51)  

Det största värde som H kan anta är 1 och det minsta är 0, där ett så litet 
värde som möjlig är att eftersträva.  

8.2 Rakkugg  
I kuggberäkningsprogrammet undersöktes först nuvarande kugghjul. Dock 
stod inga lösningar att finna av tystare karaktär med bibehållen eller bättre 
hållfasthet. Ganska snabbt konstaterades att det är enkelt att konstruera ett 
hållfasthetsmässigt bättre kugghjul eller ett ur bullersynpunkt tystare kugg-
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hjul. Svårigheten ligger i att uppnå ökad eller likvärdig hållfasthet samtidigt 
som kugghjulsbullret minskas. Som redan misstänkts sker en ökad profil-
höjd på bekostnad av hållfastheten.  

För att förbättra utsikterna att finna en lösning föll valet på ett material med 
likvärdiga egenskaper som nuvarande, men med högre sträckgräns. Materi-
alet är som tidigare sätthärdningsstål och betecknas enligt DIN-standard 18 
NiCrMo 5.  

Åtgärden ensam var dock inte tillräcklig för att uppnå 2 tänder i ingrepp 
utan kugghjulet göres bredare. Helst skall ett breddförhållande i storleks-
ordningen 15-25 uppnås, med hänvisning till Maskinhandboken [19], vilket 
gäller för normalt bearbetade kugghjul i växellådor. Tyvärr har detta visas 
sig omöjligt pga. rådande utrymmesbrist i excenterhuset. Lämpligen borde 
kugghjulen ha konstruerats först och sedan allt runt omkring med hänsyn 
till att god mobilitet uppnås hos strukturens för att underlätta införandet av 
eventuella konstruktionsändringar.  

Naturligtvis gjordes det bästa tänkbara i situationen. Genom upprepade be-
räkningar i enlighet med i föregående avsnitt beskriven metod ökades 
kuggbredden successivt tills en lösning stod att finna, där vald lösning är 
den ur bullerhänseende fjärde bästa och samtidigt den första som uppfyller 
hållfasthetskraven av vid tillfället 310 undersökta lösningar. Se bilaga 4.  
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Vid tillfället användes i tabell 4 redovisade indata:  

  STEG [MM] 

Utväxlingsförhållande, u  1,0   

Till. avvikelse av u [%] 0,00050   

Modul [mm]  1,5-2,0  0,25  

Snedvinkel [grader]  0   

Centrumavstånd [mm]  125,0  fixt  

Pressvinkel [grader]  14,0-16,0  0,25 

Toppdiameter [mm] <999999,0   

Bottendiameter [mm]   >0  

Antal kugg [st]  0   

Maximalt antal lösningar [st]  1000  

Kuggbredd [mm]  20  

Material  18 NiCrMo 5  

Tabell 4: Indata vid framtagning av rakkuggsförslag  

Utöver de indata som ges i tabell 4 ingår de i kapitel 5.1.1 redovisade. (Ef-
fekt, varvtal, antal lastväxlingar etc.). Av tabell 4 framgår att dimensioner 
som tillåts variera vid framtagning av lösningar är modul, pressvinkel, topp- 
och bottendiameter, samt antal kugg.  
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För framtagna kugghjul gäller följande geometriska och hållfasthetsmässiga 
data enligt vad tabell 5 utvisar.  

 DRIVANDE KUGGHJUL DRIVET KUGGHJUL 

m 2,0 2,0 

αn 16,0 16,0 

z 63 63 

b 20 20 

εα 2,11 2,11 

SH 3,97 3,97 

SF 14,80 14,80 

Tabell 5: Geometriska och hållfasthetsmässiga data för rakkuggsförslag  

Utöver de data som ges i tabell 5 återfinnes i bilaga 6 en fullständig redo-
visning av utdata, samt i bilaga 12 ritningar över kugghjulen. Även produk-
tionstoleranser har beräknas, se bilaga 7.  

Toleransen för axelavståndet, dvs. avståndet mellan lagercentrum har 
skärpts till JS7, eftersom nuvarande tolerans funnits alltför generöst tillta-
gen. Se ritning 008, bilaga 12.  

Pga. kugghjulens ökade bredd måste ytterligare modifieringar göras. Änd-
ringarna gäller drivande axel, distans, hylsa och excenterhus.  

För att drivande kugghjul skall kunna monteras på axeln har ansatsen för-
längts med 5 mm. Aktuellt mått blir istället 21 mm, enligt ritning 005.  

För att möjliggöra en förlängning av axelansatsen måste tillhörande distans 
förkortas med 5 mm, enligt ritning 007. Gällande dimension blir istället 6 
mm.  

För att drivet kugghjul skall kunna monteras på hylsa har ansatsen förlängts 
med 5 mm. Aktuellt mått blir istället 20 mm, enligt ritning 006.  

Kugghjulen måste tillåtas rotera fritt, varför smärre bearbetning av excen-
terhusets insida erfordras. Ändringen åskådliggörs i figur 12.  
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Figur 12: Bearbetning av excenterhusets insida.  

Med föreslagna dimensioner enligt ritning 008 blir spelet mellan kugghjul 
och vägg 2 mm. Att huset kräver mer bearbetning intill botten beror på hu-
sets invändiga form. Eftersom huset framställs genom gjutning krävs släpp-
ning. Gjutning kräver efterbearbetning i form av planfräsning av husets an-
liggningsyta, arborrning av lagersäten, borrning av skruvhål etc. Därför be-
döms uppkommen bearbetning av husets insida inte som ett särskilt stort 
merarbete. Bearbetningen sker lämpligen i samband med arborrning av la-
gersäten.  

För föreslagna modifieringar såsom kugghjulets ökade bredd har inga ytter-
ligare beräkningar genomförts, eftersom på kuggväxeln verkande kraftför-
ändringar är ringa och justeringarna jämfört med tidigare konstruktion 
obetydliga.  

8.3 Snedkugg  
Utveckling av kugghjul med snedvinkel har skett enligt samma förfarande 
som vid rakkugg. Lösningen är den ur bullerhänseende bästa av vid tillfället 
1134 undersökta varianter och uppfyller även ställda hållfasthetskrav, se 
bilaga 8.  



 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 66

Vid tillfället utnyttjades i tabell 6 redovisade indata:  

  STEG [MM]

Utväxlingsförhållande, u  1,0   

Till. avvikelse av u [%] 0,00050   

Modul [mm]  1,5-1,75  0,25  

Snedvinkel [grader]  10-30  0,25 

Centrumavstånd [mm]  125,0  fixt  

Pressvinkel [grader]  20   

Toppdiameter [mm] <999999,0   

Bottendiameter [mm]   >0  

Antal kugg [st]  0   

Maximalt antal lösningar [st]  10 000  

Kuggbredd [mm]  20  

Material  18 NiCrMo 5  

Tabell 6: Indata för snedkuggsförslag  

Utöver de indata som ges i tabell 6 ingår precis som i fallet med rakkugg de 
i kapitel 5.1.1 redovisade. (Effekt, varvtal, antal lastväxlingar etc.). Av ta-
bell 6 framgår att dimensioner som tillåts variera vid framtagning av lös-
ningar är modul, snedvinkel, topp- och bottendiameter, samt antal kugg.  
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För framtagna kugghjul gäller geometriska och hållfasthetsmässiga data en-
ligt vad tabell 7 utvisar.  

 DRIVANDE KUGGHJUL DRIVET KUGGHJUL 

m 1,5 1,5 

αn 20,0 20,0 

β 18,25 18,25 

z 80 80 

b 20 20 

εg 2,98 2,98 

SH 5,07 5,07 

SF 14,80 15,06 

Tabell 7: Geometriska och hållfasthetsmässiga data för snedkuggsförslag  

Vid snedkugg uppkommer axialkrafter varför nuvarande lager måste kon-
trolleras. Lagerbeteckningen är enligt kap. 3.1 NJC209ECP/C4. För rullag-
ret gäller enligt SKF’s huvudkatalog [20] följande tekniska data:  

Ytterdiameter, D=85 mm 

Innerdiameter, d=45 mm 

Bredd, B=19 mm 

Dynamisk bärighetstal, C=60 500 N 

Statiskt bärighetstal, C0=64 000 N 

Kuggväxel är enligt kap. 3.1 dimensionerad för en livslängd av 6000 h. En 
största tillåten ekvivalent dynamisk lagerbelastning kan därmed beräknas 
från sambandet:  

exp6

10 60
10







⋅

⋅
=

R
C

n
L h  (52)  

där  

L10h=nominell livslängd i driftstimmar  
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R=ekvivalent dynamisk lagerbelastning 

exp=10/3 för rullager 

C enligt ovan och n är som tidigare varvtal.  

Om R löses ur ekv. (53) erhålles:  

1/

10 6
60
10

exp

h

CR
nL

=
⋅ ⋅ 

 

  (53)  

Varvid Rmax kan beräknas till:  

max 3/10

6

60500 6868,8
60 39206000

10

R N= =
⋅ ⋅ 

 

  (54)  

Eftersom Fa<<Fr gäller att  

Rmax= Fr  (55)  

där indexen a och r betecknar axiell, resp. radiell kraft. I princip betyder 
detta att radialkraften är dimensionerande. (Ej antagande, jmf. Fa/Fr ≤ e, 
e=0,2).  

En största tillåtna axialbelastning kan sedan beräknas med hjälp av ekvatio-
nen:  

4
1 0

2
10

( )ap r
k CF k F
n d D
⋅ ⋅

= − ⋅
⋅ +

  (56)  

där lagerfaktorerna k1=1,5 och k2=0,15 för lager i utförande EC och smörj-
ningen är olja.  

Härur erhålles:  
41,5 64000 10 0,15 6868,8 853,5

3920 (45 85)apF N⋅ ⋅
= − ⋅ =

⋅ +
  (57)  

Lagerdiametrarna skall i formeln insättas i mm. Ekvationerna ovan är häm-
tade från SKF’s Huvudkatalog [20].  
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Resultatet i (57) skall jämföras med uppkommen axialkraft, vilken erhålles 
ur snedkugg - rapport, bilaga 10, till Fa=59,8 N. Uträknad tillåten axialkraft 
gäller för en kontinuerlig och konstant verkande kraft. Vid stötbelastningar 
kan värdet multipliceras med en faktor 2-3.  

Slutsatsen blir således att nuvarande lager kan bibehållas.  

Kugghjulen är fastsatta på axeln respektive hylsan genom krympförband. 
Kritisk är pga. kraftriktningen det kugghjul som är monterat på hylsan, dvs. 
det drivna kugghjulet. För att försäkra sig om att förbandet inte släpper vid 
drift kontrolleras att verkande axialkraft är mindre än den kraft som åtgår 
för att ta isär förbandet.  

För förbandet gäller passningen 65 H6/u6. Från Björk [21] fås gränsavmåt-
ten för toleranserna gällande axel och nav till:  

0,106
0,08765 6 65u +
+⇔   

0,019
065 6 65H +⇔  

Varefter ett max- resp. mingrepp kan beräknas.  

Maxgrepp = 106 µm 

Mingrepp = (87-19) = 68 µm 

Det diametrala greppet bestäms av ekv. (58), vilken hämtats från boken 
Maskinelement, [22].  
 

2 22 2

2 2 2 2
i

i

d dp d D d
E D d d d

 +⋅ +
∆ = + − − 

 (58) 

För förbandet gäller:  

l=20 mm 

µ=0,1 stål/stål smord (0,18 torr) 

E=206 GPa  

D=130 mm 

d=65 mm  
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d i =46 mm  

vilket insatt i ekv. (58) och med mingrepp ger:  
2 23 2 2

6
9 2 2 2 2

0,065 0,04665 10 0,13 0,06568 10
206 10 0,13 0,065 0,065 0,046

p −
−  +⋅ ⋅ +

⋅ = + ⋅ − − 
 

461,1p bar⇒ =   

Den tillgängliga friktionskraften erhålls från efterföljande ekvation:  

f N mantelF F p A p d lµ µ µ π= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (59) 

5 3 30,1 461,1 10 65 10 20 10 18,8fF kNπ − −⇒ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

Pythagoras sats ger: 2 2 2 2 2
f a t a f tF F F F F F= + ⇔ = −  (60)  

Således erhålles: 3 2 2(18,8 10 ) 181, 2 18,8aF kN= ⋅ − =  

Vilket är att jämföra med 59,8 N.  

Utöver de data som lämnas i tabell 7 återfinnes i bilaga 10 en fullständig 
redovisning av utdata, samt i bilaga 12 ritningar över kugghjulen. Även 
produktionstoleranser har beräknats, se bilaga 11.  

Pga. kugghjulens ökade bredd gäller samma modifieringar som beskrivits i 
avsnittet för rakkugg, kapitel 8.2.  

Centrumavståndets tolerans är det samma som för rakkugg, enligt ritning 
008, bilaga 12.  

8.4 Lager  
Ett lagerutbyte kan ha en betydande inverkan på ljudnivån i kuggväxeln. 
Nuvarande lager är av typen NJC209ECP/C4, vilket innebär cylindriska 
rullager. Att döma av valda passningar för lager/axel och lager/hus försvå-
ras monteringen pga. att förvärmning av lagren erfordras. Dock tillåter la-
gertypen isärtagning. Beteckningen C4 innebär det största förekommande 
lagerglappet, vilket inte kan ses som positivt ur bullerhänseende. Emellertid 
minskas glappet vid montering och ytterligare något vid drift pga. av vär-
meutvidgning.  



 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 71

Det finns speciella lager för vibrerande inbyggnader. Dessa lager är av ty-
pen sfäriska rullager och kan kompensera för snedställning, vilket får be-
traktas som ofördelaktigt då ett konstant kuggingrepp eftersträvas. Valet 
faller därför på koniska rullager, vilka kan uppta kombinerade belastningar 
mycket tillfredställande. Dock tillåter lagertypen inte lika höga varvtal, vil-
ket ej är att betrakta som ett hinder i detta fall. En nackdel är att lagren blir 
bredare, vilket medför att modifieringar av lagerhus och axlar, samt lager-
husets ändlock krävs.  

Eftersom det är önskvärt att hålla nere antalet konstruktionsändringar bör 
påpekas att om kuggväxeln från början konstruerats för koniska rullager 
hade följande val av lager gjorts av skrivande ingenjörer.  

Nuvarande lagerarrangemang bibehålles, dvs. axialstyrningen delas upp på 
båda lagren vilket fungerar utmärkt vid korta axlar. Lagrens axiella fastsätt-
ning består idag av låsringar monterade i spår på axlarna. Då axiell förspän-
ning är att föredra ändras fastsättningen så att lagerhusets ändlock eller en 
gängad ring spänner på lagrets ytterring.  

Som lager väljs 4 stycken enradiga koniska rullager med beteckning 30209, 
enligt SKF’s Huvudkatalog [20].  

För lagret gäller att det dynamiska bärighetstalet, C=66 000 N, vilket skall 
jämföras med 60 500. Lagrets bredd, T=20,75 mm. Övriga inbyggnadsmått 
är oförändrade. Kostnaden för lagret är 333,0 kr/st. och minsta antal som 
kan beställas är fem st. Nuvarande lager kostar 596,53 kr/st. och köps in om 
minst fem. Det åtgår 4 lager per maskin och om det tillverkas 100 maskiner 
per år kan en besparing genom endast ett utbyte av lager alltså göras med: 
(596,53 333,0) 4 100 105 412− ⋅ ⋅ =  kr/år.  

Valet motiveras med att eftersom förspänning av lagret är möjligt kan la-
gerglappet minskas och därmed axelns utböjning. Följden blir en rad positi-
va egenskaper såsom ökad styvhet, minskat lagerljud, ökad noggrannhet i 
styrningen av axeln, kompensation för slitage och sättning under drift samt 
längre brukbarhetstid.  

Ett noggrant kuggingrepp kan erhållas och de dynamiska tillskottskrafterna 
blir små. Således blir lagringen tyst och kuggingreppet får stor livslängd.  
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9 Utvärdering av förslag och val av 
tänkbar lösning  

Förslag som utvärderas avser rakkugg, snedkugg samt lager. Lager är ej en 
helhetslösning, utan är att betrakta som ett möjligt komplement till något av 
de två kuggförslagen.  

Båda kuggförslagen bedöms uppfylla ställda krav enligt kapitel 3.2 lika väl. 
Vidare medför de båda förslagen lika stora förändringar på den omkringlig-
gande strukturen. Inte heller föreligger några ekonomiska krav, varför kost-
nader för material, tillverkning o.dyl. ej behöver undersökas närmare.  

Utvärdering får därför ske utifrån en bedömning av förslagens förbättrings-
potential avseende ljudnivå, genom litteraturstudie förvärvade kunskaper 
inom området kugghjulsbuller.  

Ett kugghjul med snedskurna kuggar har den positiva egenskapen av ett mer 
kontinuerligt ingrepp än vad som förekommer vid rakskurna kugghjul. Det 
mer kontinuerliga ingreppet ger en minskad amplitud på kontaktkraften 
verkande mellan kuggarna. Även frekvensen för exciteringen kommer att 
ändras pga. att kugghjulsförslagen innebär fler tänder än tidigare.  

Om snedkugg införs och om höga axialkrafter uppkommer kan en förbätt-
ring avseende ljudnivå ej förutsägas, eftersom krafterna kan excitera växel-
husets ändpaneler. Dock bedöms excenterhuset som relativt styvt pga. dess 
tjocklek och uppkomna kraftändringar kan i sammanhanget ej betraktas 
som stora.  

Med hänvisning till kapitel 2.5 och tabell 1 är ingreppstalet av stor vikt vid 
reduktion av kugghjulsbuller. Störst potential får därför kugghjul med 
snedvinkel.  

En nackdel som ej varit avgörande vid valet av lösning är kugghjulsförsla-
get med rakkugg som frångår svensk standard pga. dess mindre pressvinkel, 
vilket förmodligen skulle innebära framtagning av verktyg för tillverkning.  

Gällande ett lagerbyte får av företaget tänkt prototyptillverkning och prov-
ning utvisa om åtgärden är nödvändig ur bullerhänseende och kan motive-
ras ekonomiskt pga. att ytterligare konstruktionsändringar erfordras för att 
realisera förslaget. Nuvarande lager föreslås därför bibehålles tillsvidare. 





 

Möjligheter till reduktion av ljud från kuggväxel i  
markvibrator, Metso Dynapac, Karlskrona 2003  

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  Utvecklingsprojekt 2003 75

10 Kravuppfyllelse  
Kontroll av lösningsförslagets kriterieuppfyllelse görs gentemot i avsnitt 3.2 
specificerade krav.  

1: Momentöverföringen mellan excenteraxlarna skall utgöras av en kugg-
växel. 

Kravet uppfylls eftersom vald lösning avser en alternativ utformning av 
kugghjulen.  

2: Kuggväxelns utväxlingsförhållande skall vara 1:1.  

Kravet uppfylls eftersom för vald lösning gäller att båda kugghjulen har 
samma antal kugg varvid utväxlingsförhållandet bevarats. Se bilaga 10.  

3: Kuggväxelns momentöverförande förmåga och tekniska livslängd skall 
vara minst lika stor som för nuvarande växel.  

Den momentöverförande förmågan för kugghjulen har ej försämrats efter-
som framtagna säkerhetsfaktorer för yttryck och rotspänning ej underskri-
der motsvarande säkerhetsfaktorer för nuvarande växel. Gällande till kugg-
växeln hörande delar som axlar, lager och lagerhus får föreslagna modifie-
ringar betraktas som små och eftersom uppkomna kraftändringar och rikt-
ningsändringar är små, men spridningen i den tekniska livslängden är stor, 
så bedöms även detta krav vara uppfyllt.  

4: Modifierade komponenter får ej medföra att kvarvarande delars i maski-
nen hållfasthet eller slitstyrka reduceras på sådant sätt, att det för maskinen 
som helhet gällande antalet drifttimmar under dess beräkningsmässiga livs-
tid underskrids.  

Modifierade komponenter är kugghjul, drivande axel, hylsa, distans och ex-
centerhus. Kvarvarande delar i maskinen som vid införandet av lösningsför-
slaget kan betraktas som kritiska är kuggväxelns tillhörande lager. Beräk-
ningar har dock visat att risk för nedsatt antal driftstimmar under maskinens 
livstid ej föreligger, varför kravet anses uppfyllt.  
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5: Modifierade komponenter skall uppvisa samma eller större livslängd 
som motsvarande komponenter av nuvarande utförande.  

Samtliga modifierade komponenter är alla i kuggväxeln ingående delar och 
omfattas därmed av krav 3. Även detta krav får därför anses uppfyllt.  

6: Nuvarande excenteraxlar bör bibehållas, men modifiering av desamma 
godtages, om utbyte av tillhörande lager eller kugghjul nödvändiggör detta.  

En konstruktionsmässigt godtagbar lösning stod ej att finna utan att en 
smärre modifiering av den drivande axeln krävdes. Kravet får därför betrak-
tas som uppfyllt.  

7: Nuvarande remdrift av ena excenteraxeln skall bibehållas.  

Inga konstruktionsändringar avseende remtransmissionen har föreslagits, 
varför kravet betraktas som uppfyllt.  

8: Excenterhusets utvändiga dimensioner bör hållas oförändrade och ex-
centerhuset skall kunna monteras samman med befintlig bottenplatta och 
motor.  

Inga föreslagna konstruktionsändringar har medfört modifiering av excen-
terhusets utvändiga dimensioner. Av den anledningen anses kravet uppfyllt.  

9: Modifierade och eventuellt nytillkommande komponenter bör rymmas 
inom nuvarande excenterhus, vars inre utförande dock må förändras, om 
behov härav föreligger.  

Inga nya komponenter har tillkommit. Modifierade komponenter ryms inom 
excenterhuset efter en mindre förändring av dess inre utförande. Kravet an-
ses därför uppfyllt. 

10: Eventuellt materialbyte i eller eventuella förändringar av excenterhu-
sets invändiga dimensioner får ej medföra, att excenterhusets nuvarande 
tekniska livslängd reduceras. 

Materialbyte i excenterhuset har ej varit nödvändigt. En ändring av excen-
terhusets invändiga dimensioner har skett, dock är ändringen av liten om-
fattning, varför kravet anses uppfyllt. 
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11: Den drivande excenteraxelns maximala varvtal skall ej understiga nu-
varande maxvarvtal.  

Inga föreslagna förändringar medför att remtransmissionens utväxling eller 
motorns varvtal behöver ändras. Kravet anses uppfyllt. 

12: För föreslagna förändringar skall påvisas eller åtminstone troliggöras, 
att dessa innebär en reduktion av ljudnivån från kuggväxeln jämfört med 
nuvarande maskinutförande och under likvärdiga mätmetoder och provför-
utsättningar.  

Att bevisa att föreslagna förändringar innebär en reduktion av ljudnivån 
från kuggväxeln är en omöjlighet pga. att resultat från prototyptillverkning 
och efterföljande utprovning av kugghjulen saknas. Minskningen kan till 
storlek ej bestämmas i förväg och kan variera från en applikation till en an-
nan. Däremot kan visas att ett ur bullerhänseende riktigare kugghjul än nu-
varande kan konstrueras, vilket skett i detta fall. I kapitel 8.1 beskriv hur 
kuggberäkningsprogrammet värderar de kriterier som är av stor betydelse 
vid konstruktion av kugghjul under samtidig bullerreduktion. Dessa ljudpå-
verkande faktorer har även behandlats i den inledande litteraturstudien och 
har av flertalet källor framställs som synnerligen väsentliga för det avgö-
rande kugghjulsbullret. Av dessa anledningar föreligger goda skäl att för-
moda att kravet kommer att uppfyllas.  
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11 Presentation av vald lösning  
Som lösning föreslås kugghjul med snedskurna kugghjul eftersom den-
samma bedömts ha bäst förutsättningar för att motsvara kraven. I tabell 8 
presenteras en sammanställning av förslaget.  

 

BENÄMNING  BILAGA NR.  RITN.NR. / BETECKNING  

Drivande kugghjul  12 003 

Drivet kugghjul  12 004 

Drivande axel  12 005 

Hylsa  12 006 

Distans  12 007 

Excenterhus  12 008 

Lager   NJC209ECP 

Tabell 8: Presentation av vald lösning  

 

För kuggväxeln gäller toleranser enligt bilaga 11. Troligen kan tillverkning 
av kuggväxeln ske i ett flertal länder eftersom toleranser angivits enligt fyra 
olika standarder, nämligen internationell, tysk, amerikansk och brittisk.  
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12 Slutsatser  

12.1 Reflektioner över arbetet  
Om ett hållfasthetsmässigt bättre eller lika bra kugghjul skall konstrueras 
under samtidig bullerreduktion är det oerhört svårt att finna en lösning som 
tillgodoser båda dessa aspekter. Vid rakkugg t.ex. måste tänderna göras 
längre och fler till antalet, vilket ökar rotspänningen men minskar yttrycket. 
Vid snedkugg måste kugghjulet ha en viss bredd för att inte tvingas till för 
höga snedvinklar och därmed stora axiella krafter. Axiella krafter innebär 
vanligen ett lagerbyte, i alla fall om krafterna är betydande. Vid stora axiel-
la krafter kan en bullerreduktion ej förutses, även om ett högre ingreppstal 
nås.  

Väsentliga faktorer vid konstruktion av ”tysta kugghjul” är ingreppstal, 
pressvinkel och profilförskjutning. Dessa påverkas i sin tur av en rad fakto-
rer såsom axelavstånd, kuggbredd, snedvinkel, modul, antal kugg etc. I re-
gel är snedkugg tystare än rakkugg pga. dess positiva egenskap i form av ett 
mer kontinuerligt ingrepp. Dock kan ett bra kugghjul förstöras av olämpliga 
toleranser och felaktig montering. Idag kan bearbetning ske med god preci-
sion, varför vanligare är att toleranser inte sätts tillräckligt snävt vid kon-
struktion. Olyckligtvis är detta även en fråga av ekonomiskt intresse.  

Nuvarande konstruktion har ett flertal brister ur bullersynpunkt, vilket för-
svårat arbetet. Överhuvudtaget är det svårt och ofta kostsamt att arbeta med 
re-design. Av största vikt är därför att brister i konstruktion upptäcks på ett 
tidigt stadium. Ett hjälpmedel för detta ändamål är FMEA-analys. 

Gällande framtagen lösning har kuggväxeln förbättras i flera avseenden. Ett 
högre ingreppstal har uppnåtts, en något högre hållfasthet har åstadkommits 
och ett lämpligare breddförhållande har nåtts. Dessutom har centrumav-
ståndets tolerans skärpts och nuvarande lager kunnat bibehållas. För att änd-
ringarna skall kunna realiseras erfordras ett materialbyte i kugghjulen samt 
smärre modifieringar av de ingående detaljerna drivande axel, hylsa, distans 
och excenterhus.  

Ofta vill man undvika kugghjul som samverkar med lika antal tänder, efter-
som alltid samma tänder kommer i ingrepp med varandra, vilket i förläng-
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ningen kan orsaka kuggskador. Ett utväxlingsförhållande omkring 1:1 är 
möjligt med olika antal kugg, dock påverkas avvikelsen från ett exakt ut-
växlingsförhållande på 1:1 av detta. I detta fall utesluter konstruktionen en 
lösning av detta slag, eftersom på axlarna monterade svängmassor måste 
tillåtas ett inbördes oföränderligt vinkelförhållande per varv.  

Vid en första anblick av framtaget ritningsunderlag för snedkugg kan topp-
diameterns mått och toleranssättning förefalla egendomlig. Vid närmare 
eftertanke är förklaringen mycket enkel. I arbetet har undersökts speciella 
kuggeometrier för applikationen i fråga. Eftersom modul är ett rationellt tal 
och antal kugg alltid ett heltal blir även axelavståndet ett rationellt tal. Om 
önskemål finns att axelavståndet skall vara ett heltal måste vid snedvinkel 
specialmodul användas, vilket fördyrar tillverkningen avsevärt. Lösningen 
heter profilförskjutning, vilket nyttjats i detta fall, då det är önskvärt att ax-
elavståndet inte ändras. I annat fall skulle detta medföra ett ökat antal kon-
struktionsändringar. Därav decimalutvecklingen.  

Av betydelse för de resultat som presenteras är valet av programvara. I ar-
betet har ingått, vilket ej tidigare omnämnts, att undersöka och införskaffa 
för ändamålet lämplig kuggberäkningsprogramvara eftersom sådan saknas 
på högskolan. Stor vikt lades därför vid detta i det inledande projektarbetet. 
När det gäller valet av program sågs som en stor fördel att KISSsoft kan 
arbeta med optimering av kugghjul ur bullerhänseende. Programmet har 
upplevts som användarvänligt och dess tillämpningsområde som vidsträckt. 
Det enda som känts besvärande är att sökfunktion saknas i hjälptexten, samt 
att informationen från programmet ibland givits på tyska trots att program-
met ställts in med engelska som språk.  

12.2 Vidare undersökningar  
När reduktion av kugghjulsbuller eftersträvas kan problemet angripas på ett 
flertal sätt. Försök kan göras att: 

a) Minska uppkomsten av vibrationer, t.ex. genom att utforma kugg-
hjulen på annat sätt.  

b) Minska systemets känslighet för vibrationer, vilket bl.a. handlar om 
att undersöka resonanser.  
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c) Försämra överföringen av vibrationer från systemet till luftburet 
buller, t.ex. genom införandet av vibrationsdämpande montering.  

d) Minska effekten av det uppkomna bullret, t.ex. genom inbyggnad i 
en ljudisolerande miljö.  

I examensarbetet har vikt lagts vid åtgärdstyperna a och b, eftersom dessa 
(enligt författarnas uppfattning) främst angriper källan till problemet.  

För företaget kvarstår tillverkning och utprovning av produkten. Bifogat 
ritningsunderlag kan sändas direkt till tillverkare för prototypframtagning 
avseende kugghjul och tillhörande modifierade delar. Därefter kan monte-
ring av den omkonstruerade kuggväxeln ske, varpå nya bullermätningar på 
maskinen kan utföras och resultaten av dessa utvärderas.  

Arbetet har avgränsats till att ej omfatta smörjmedels inverkan. Eftersom 
växelns hastighet är alltför hög bör valet av smörjmedel undersökas närma-
re, pga. att smörjningen är avgörande för kuggväxelns livslängd.  

Eftersom kuggantalet inte längre är detsamma och exciteringsfrekvensen 
därmed flyttats bör nya datorberäkningar och mätningar göras vad gäller 
systemets egenfrekvenser. Frågan om remskyddet sätts i svängning eller 
inte kvarstår. Enkelt är dock att demontera remskyddet och utföra mätning-
ar i syfte att bestämma dess påverkan på ljudnivån.  

Ett förslag gällande lagerbyte lämnas i rapporten. Byte av lager för utprov-
ning av produkten är ej ett tvång utan rekommenderade lager är de ingenjö-
rerna finner lämpligast för konstruktionen i fråga. Ett utbyte kräver dock 
ytterligare modifieringar. Möjligen kan lagerbytet innebära en kostnadsbe-
sparing.  
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14 Nomenklatur  
Absorbera Uppta i sig med avseende på ämne (vanl. vätska el. 

gas), strålning m.m. 

Acceleration Hastighetsändring per tidsenhet. 

Accelerometer Instrument för mätning av acceleration.  

Amplitud Den maximala avvikelsen från ett medelvärde hos 
en periodisk funktion eller svängning. 

Analytisk Analys av abstrakt företeelse. 

Axelavstånd Avståndet mellan kugghjulens axelcentra i monterad 
kuggväxel. 

Bombering Successiv minskning av kuggtjocklek från kuggmitt 
mot kuggändar. 

Bottenlinje Linje mellan kugg och kuggluckas bottenyta. 

Bottenspel Minsta avståndet mellan ett kugghjuls bottencirkel 
och mothjulets toppcirkel. 

Breddförhållande Förhållandet mellan kugghjulets bredd och normal-
modulen. 

Delning Avstånd mellan två på varandra följande likbelägna 
kuggflanker. 

Delningscirkel Snittcirkel efter snitt genom delningsyta (delnings-
cylinder, delningskon) vinkelrätt mot dess axel. 

Delningsdiameter  Delningscirkelns diameter. 

Diametral pitch Förhållande mellan talet π och delningen i tum. 

Evolventprofil Kuggprofil vars användbara del är en cirkelevolvent 
eller en sfärisk evolvent. 

Excenter Mekanism som omvandlar rotationsrörelse till fram- 
och återgående rörelse. 

Excitering Sätta i svängning. 
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Exciteringsfrekvens  Den frekvens som sätter systemet i svängning.. 

Experimentell Som bygger på experiment. 

Flankspel Avstånd mellan bakflank hos kugg på drivande hjul 
i ingrepp och framflank hos påföljande kugg hos 
mothjulet. 

Fotavlättning Borttagning av material vid kuggfot. 

Frekvens Antal förekomster per tidsenhet eller inom ett visst 
material av någon kvantifierbar storhet. 

Frihetsgrader Benämning på de dimensioner eller koordinater som 
fullständigt beskriver ett system. 

Friktion Motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt. 

Härdning Teknisk behandling som syftar till att öka hållfast-
het, seghet eller hållbarhet hos ett ämne eller materi-
al.  

Höger rotations-
riktning 

Kuggen rör sig medurs. 

Ingreppslinje Linje i definitivt snitt, utefter vilken kontaktpunkten 
förflyttar sig hos två kugghjul i ingrepp. För cylind-
riska kugghjul med evolventkugg gemensam tangent 
till grundcirklarna.  

Ingreppssträcka Del av ingreppslinje i transversalsnitt begränsad av 
toppcirklarna.  

Ingreppstal Förhållande mellan ingreppssträcka och grunddel-
ning i transversalsnitt.  

Insignal Styrsignal 

Interferens Kontakt med motflank utanför den användbara de-
len av kuggflanken. 

Kontaktlinje Linje utefter vilken linjekontakt föreligger. 

Kontaktpunkt Punkt där punktkontakt förekommer. 
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Kordakuggtjocklek Längden av kordan i den båge som representerar 
kuggtjockleken. 

Kuggar/ kuggtän-
der/ tänder 

Del av ett kugghjul som vid ingrepp med motsva-
rande del av ett anat kugghjul överför rörelse. 

Kuggbredd  Kuggbanans bredd mätt utefter delningsytans gene-
ratris. 

Kuggflank Kuggs yta mellan bottenyta och toppyta. 

Kugghöjd Kortaste avståndet mellan bottencirkel och toppcir-
kel. 

Kuggprofil Kuggens profil i angivet snitt. 

Kuggtal Antal kuggar runt ett kugghjuls hela periferi. 

Kuggtjocklek Avstånd utefter angiven yta mellan kuggs båda flan-
ker i angivet snitt. 

Kuggvidd Mått över två eller flera kuggar i ett normalsnitt ut-
efter tangenten till grundcylindern 

Kuggväxel Två eller flera kugghjul i ingrepp med varandra. 
Kuggväxel i mera allmän betydelse innefattar även 
axlar, lager hus osv.  

Kvasistatisk Skenbart eller oäkta statiskt.  

Läppning Finbearbetning av metallytor där ett arbetsstycke 
gnids med olika oscillerande rörelser mot en gjut-
järnsskiva med finkornigt läppmedel, varvid ytan får 
litet profildjup. 

Masterhjul Kugghjul vars kuggprofil är mycket noggrann och 
ligger till grund för generering av ett verkligt kugg-
hjuls kuggprofil. 

Modform Svängningens rörelsemönster för en viss egenfre-
kvens hos systemet. 

Modul Förhållande mellan delning i mm och talet π.  
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Oscillerande Snabbt växla i riktning eller styrka vanligen med 
snabba svängningar.  

Periferihastighet Hastigheten i en punkt på en kurva som runtom be-
gränsar en yta.  

Pilkugg Två kuggbanor med snedkuggar vilkas snedvinklar 
är lika men vinklas snedriktningar är motsatta. Även 
kallad dubbel snedkugg. 

Pressvinkel  Spetsig vinkel mellan en normal till delningslinjen 
och referensprofilen. 

Profilförskjutning Avstånd mellan referensprofilens delningsyta (del-
ningsplan) och kugghjulets deningsyta.  

Rakkugg Kugg med raka flanklinjer .  

Randvillkor Villkor som lösningen till en differentilaekvation 
skall uppfylla vid randen till det område på vilket 
ekvationen är definierad. 

Referensprofil Kuggprofil i normalsnitt hos ett masterkugghjul 

Resonans Inom fysiken ett allmänt fenomen hos svängande 
(oscillerande) system som innebär att även en svag, 
periodisk yttre störning (drivande kraft) inom ett 
snävt frekvensområde kan leda till att systemets 
svängningsamplitud ökar kraftigt.  

Rotspänning Böjspänning verkande i kuggroten i en kuggväxel.  

Rullningspunkt Tangeringspunkt mellan två rullningscirklar. 

Snedkugg Kugg vars flanklinjer bildar kostant vinkel mot del-
ningsytans generatris. 

Snedriktning Kuggs riktning i förhållande till kugghjulsaxeln 

Snedvinkel  Spetsig vinkel mellan tangenten till en skruvlinje 
och ett axialsnitt 

Svängmassor Se Excenter. 
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Toppavlättning Borttagning av material vid kuggtopp. 

Toppcirkel Cirkel som är koncentrisk med grundcirkeln och till 
vilken kugghöjden bestäms. 

Topplinje Kuggflanks skärning med toppytan. 

Transmissionsfel Skillnaden mellan den aktuella positionen på det 
drivande kugghjulet och den positionen det skulle ha 
innehaft om kugghjulen varit utan avvikelser. 

Transversalsnitt (hellre än tvärsnitt) Snitt vinkelrätt mot kugghjuls-
axeln. 

Utsignal Ger information om processen. 

Utväxling Förhållande mellan det stora och det lilla hjulets 
kuggtal i en kuggväxel. 

Vänster rotations-
riktning 

Kuggen rör sig moturs. 

Växelhus Hus i vilket axlar, kugghjul och lager inrymmes.  

Yttryck Kontakttryck verkande mellan kuggarnas ingrepp.  

Ändavlättning Minskning av tjocklek utefter mindre del av kugg-
flank vid kuggs ändar. 

Överlappning Förhållande mellan kuggvidd och axialdelning. 
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Geometri- och hållfasthetsberäkning avseende nuva-
rande kugghjul  

 

 

 





 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Ljudtrycksmätning – amplitudspektrum  

 

 





 

 

Mätning har utförts på gummimatta för att eliminera processljudet. Varvta-
let för maskinen var 3650 rpm vid båda mätningarna och kuggantalet 50 st. 
/ kugghjul.  

Vid första mätningen är excenterelementet urkopplat genom att drivremmen 
mellan motor och excenter tagits bort. Mätprotokoll 1.  

Vid andra mätningen är excentern inkopplad och maskinen körs med vibra-
tioner (65,2Hz). Mätprotokoll 2.  

Genom att jämföra mätprotokollen kan bidraget från kuggarna urskiljas i 
området strax över 3 kHz i amplitudspektrat.  

 

 

 

 



 

 

Mätprotokoll 1 

Sound power determination
Lp,eq [dB(A)] rel. 20 µPa

Measurement radius [m]: 4,0

Measurement time [s]: 59,8

Sound power level, Lw [dB(A)]: 97,0

Average Lp,rms Spectrum [dB(A)]
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Mätprotokoll 2 

Sound power determination
Lp,eq [dB(A)] rel. 20 µPa

Measurement radius [m]: 4,0

Measurement time [s]: 60,0

Sound power level, Lw [dB(A)]: 104,2

Average Lp,rms Spectrum [dB(A)]
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Amplitude Spectrums RMS [dB(A)]
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Egenfrekvensberäkningar – plottar  

 





 

 

Kugghjul (drivande) 3889 Hz 

 

 

 

 



 

 

Kugghjul (drivna) 3511 Hz 

 

 

 

 



 

 

Axel med svängmassa (drivande) 6005 Hz 

 

 

 

 



 

 

Axel med svängmassa (drivna) 2608 Hz 

 

 

 

 



 

 

Axel med svängmassa (drivna) 3884 Hz 

 

 

 

 



 

 

Excenterhus 2822 Hz  

 

 

 

 



 

 

Excenterhus 3225 Hz 

 

 

 

 



 

 

Excenterhus 3995 Hz 

 

 

 

 



 

 

Remskydd 2899 Hz 

 

 

 

 



 

 

Remskydd 3062 Hz 

 

 

 

 



 

 

Remskydd 3220 Hz 

 

 

 

 



 

 

Remskydd 3303 Hz 
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Rakkuggsförslag – geometri  
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Rakkuggsförslag – bedömning 
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Rakkugg – rapport  
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Rakkugg – produktionstoleranser  
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Snedkuggsförslag – geometri  
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Snedkuggsförslag – bedömning 
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Snedkugg – rapport  
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Snedkugg – produktionstoleranser  
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Ritningar  

 

 

 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 

 


