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Sammanfattning 

I SMP Parts AB:s tiltrotatorer ingår snäckväxlar. Företaget vill kunna mäta tiltro-
tatorernas prestanda vad avser utgående vridmoment och verkningsgrad. Arbetets 
fokus var att välja en lämplig metod för att åstadkomma detta samt att utveckla en 
testbänk anpassad för testning av företagets sammansatta växlar enligt den valda me-
toden. 

Genom en litteraturstudie undersöktes vilka parametrar som påverkar verkningsgra-
den i snäckväxlar. Sambanden mellan dessa parametrar sammanställdes och det 
framkom att de primära källorna till effektförluster vid de givna hastigheterna är 
friktion i kuggkontakten och i lagren. Friktionen i kuggkontakten påverkar den re-
sulterande kraftkomposantens riktning, vilket innebär att lagrens belastning varierar 
med både överfört moment och friktionsförhållandet i kuggkontakten. 

De aktuella snäckväxlarna undersöktes för att ta fram relevanta data. Den önskade 
funktionen för testbänken sammanfattades och kriterier specificerades. En funkt-
ionsanalys användes för att utreda vilka delfunktioner som behövs för mätning enligt 
den framtagna metoden. Förslag för varje delfunktion sammanställdes i en morfolo-
gisk matris. Ur denna togs fyra koncept fram i vilka samtliga delfunktioner finns re-
presenterade. Genom elimineringar och utvärdering valdes ett koncept ut för kon-
struktion. Data och matematiska samband nödvändiga för konstruktionsarbetet sam-
manställdes. Delfunktionerna delades in i moduler och definierades som funktions-
enheter med gränssnitt anpassade för anslutning till nästkommande modul. Kompo-
nenter kritiska för funktionen valdes genom en djupare analys. Fästelement och 
andra viktiga maskinelement verifierades med beräkningar. 

Resultatet av arbetet är en testbänk som kan bestämma verkningsgraden med hög 
mätnoggrannhet och precision samt uppskatta medelfriktionen i kuggkontakten. 
Detta sker genom att in- och utgående rotationshastighet och vridmoment över väx-
eln mäts. En motor tillför effekt till växeln och en motor på den utgående axeln 
bromsar. Verkningsgraden bestäms genom kvoten mellan ingående och utgående ef-
fekt. Friktionen i kuggkontakten måste beräknas. Denna uppskattning är inte helt 
problemfri, då många parametrar påverkar och många antaganden måste göras, men 
värdet bör ge en god uppskattning om friktionsförhållandet i kuggkontakten. Ar-
betstemperaturen för växeln är en av flera viktiga aspekter för att bestämma frikt-
ionen, då det påverkar smörjmedlets egenskaper. Denna temperatur är svår att styra 
i experimentella sammanhang.  Detta till trots är slutsatsen att det primära målet 
uppfylldes väl och att testbänken kommer att vara till hjälp i det fortsatta utveckl-
ingsarbetet av produktfloran.  
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Abstract 

Worm gears are included in SMP Parts AB:s tiltrotators. The company wishes to 
measure the performance of said worm gears in regards to outgoing torque and effi-
ciency. This works primary focus has been to choose a suitable method for accom-
plishing this and to incorporate this method into a test bench suitable for testing of 
the complete worm gear with its housing. 

Through a literature review, parameters which affect the efficiency of worm gears 
were studied. The connection between the parameters were summarized and it was 
concluded that the primary sources of power loss in worm gears, at the given 
speeds, originate in the contact between the worm gear and wheel and in the bear-
ings. The friction in the tooth contact affect the resulting net forces direction, which 
in turn translates to the load on the bearings varying with both the transferred 
torque as well as with the current friction regime in the tooth contact. 

The worm gears in question were studied in order to gather relevant data. The de-
sired function of the test bench was summarized and criteria specified. An analysis of 
the functions was conducted in order to ascertain which sub functions were neces-
sary for measurement according to the method. Solutions for each sub function was 
inserted into a morphological matrix and four concepts were derived. Through 
eliminations and evaluations one concept was chosen for further development. Data 
and mathematical formulas necessary for the design process were compiled. The sub 
functions were divided into modules and defined as functional units with interfaces 
suited for connection to the adjacent module(s). Components critical for functional-
ity were chosen through a deeper analysis. Fasteners and other crucial machine ele-
ments were verified with calculations. 

The result of the work is a test bench which can determine the efficiency with high 
precision and accuracy, and which can estimate the average coefficient of friction in 
the tooth contact. This is performed by measurement of in- and outgoing speed and 
torque across the gear. A motor provides rotational energy to the input shaft of the 
gear, and another motor provides braking force on the output. The coefficient of 
friction must be calculated. This estimation is not without its problems since many 
parameters affect the result and many assumptions must be made. However, the re-
sulting coefficient should be a good estimation. The working temperature of the 
gear is one of several important aspects in order to determine the friction, since it 
affects the lubricants properties. This temperature is difficult to control in a experi-
mental context. Nevertheless, the conclusion is that the primary goal was achieved 
and that the test bench will be of great service in the continued development of the 
company's products. 
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Nomenklatur 

    

𝐴𝐴 Area [mm2]  

𝐷𝐷 Deplacement [cm/varv]  

𝐸𝐸 Elasticitetsmodul [Pa]  

𝐹𝐹 Kraft [N]  

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 Förspänning per skruv [N]  

𝐹𝐹ℎ𝑎𝑎 Axiella kraften snäckhjulet [N]  

𝐹𝐹ℎ𝑡𝑡 Tangentiella kraften snäckhjul [N]  

𝐹𝐹ℎ𝑓𝑓 Radiella kraften snäckhjulet [N]  

𝐹𝐹𝑁𝑁 Normalkraften på lagret [N]  

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑎𝑎 Axiella kraften snäckskruv [N]  

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡  Tangentiella kraften snäckskruv [N]  

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓  Radiella kraften snäckskruv [N]  

𝐿𝐿 Längd [mm]  

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 Moment in snäckväxel [Nm]  

𝑀𝑀𝑀𝑀 Moment runt punkten M [Nm]  

𝑀𝑀𝑓𝑓𝑡𝑡 Moment ut ur snäckväxel [Nm]  

𝑀𝑀𝑓𝑓 Åtdragningsmoment per skruv [Nm]  

𝑁𝑁 Normalkraften i kuggkontakten [N]  

𝑃𝑃 Gängstigning [mm]  

𝑃𝑃𝑓𝑓𝑡𝑡  Effekt ut snäckväxel [W]  

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 Effekt in snäckväxel [W]  

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟. Effektförluster i snäckväxel [W]  

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖 Effektförlust icke lastberoende [W]  

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 Effektförlust kuggkontakt [W]  

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑙𝑙𝑓𝑓 Effektförlust lastberoende lager [W]  

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑡𝑡ä𝑡𝑡 Effektförluster tätningar [W]  
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𝑈𝑈 Mätosäkerhet [*]  

𝑎𝑎 Axelavstånd [mm]  

𝑏𝑏 Bredd tätning [mm]  

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑟𝑟 Diameter axel [mm]  

𝑑𝑑ℎ Medeldiametern [mm]  

𝑑𝑑𝑚𝑚 Medeldiametern [mm]  

𝑓𝑓 Flöde [l/min]  

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡 Nedhöjning [mm]  

𝑓𝑓𝑤𝑤 Lastfaktor [-]  

𝑔𝑔 Tyngdacceleration [m/s2]  

ℎ Bomhöjd [mm]  

𝑖𝑖 Utväxling [-]  

𝑗𝑗 Mätvärdesnummer [-]  

𝑘𝑘 Antal mätpunkter [-]  

𝐼𝐼 Böjmotstånd [mm3]  

𝑙𝑙 Bomlängd [mm]  

𝑚𝑚 Massa [kg]  

𝑚𝑚𝑡𝑡2 Transversalmodul snäckhjul [-]  

𝑚𝑚𝑎𝑎1 Axialmodul snäckskruv [-]  

𝑛𝑛 Rotationshastighet [varv/min] N 

𝑛𝑛1 Rotationshastighet snäckskruv [mm-1]  

𝑝𝑝 Medeltryck på tätningen [Pa]  

𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 Tillåtet tryck [Pa]  

𝑞𝑞 Diameterfaktor [-]  

𝑟𝑟 Radie [mm]  

𝑟𝑟1 Radie till kontaktpunkt snäckskruv [mm]  

𝑟𝑟2 Radie till kontaktpunkt snäckhjul [mm]  

𝑟𝑟𝑖𝑖 Bottenradie [mm]  



 

xiii 

𝑟𝑟𝑚𝑚 Medelradie [mm]  

𝑟𝑟𝑓𝑓 Skruvhuvud medelanliggningsradie [mm]  

𝑠𝑠 Säkerhetsfaktor [-] Rb 

𝑣𝑣40 Kinematiks viskositet vid 40°C [mm2/s]  

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘𝑓𝑓. Glidhastighet kuggkontakt [m/s]  

𝑦𝑦0 Sant värde [*]  

𝑦𝑦𝑗𝑗  j:te mätvärde [*]  

𝑦𝑦� Uppmätt värde [*]  

𝑧𝑧 Antal bommar [-]  

𝑧𝑧1 Kuggantal snäckskruv [-]  

𝑧𝑧2 Kuggantal snäckhjul [-]  

𝛼𝛼𝑖𝑖 Pressvinkel [°]  

𝛾𝛾1 Stigningsvinkel snäckskruv [°]  

𝜂𝜂 Verkningsgrad [-]  

𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  Totala verkningsgraden för snäckväxeln [-]  

𝜂𝜂𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 Verkningsgrad kuggkontakt [-]  

𝜇𝜇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 Friktionstal kuggkontakt [-]  

𝜇𝜇𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑙𝑙𝑓𝑓 Friktionstal lager [-]  

𝜇𝜇𝑡𝑡ä𝑡𝑡 Friktionstal tätning [-]  

𝜇𝜇𝑓𝑓𝑡𝑡ö𝑑𝑑/𝑖𝑖ä𝑑𝑑𝑑𝑑 Friktionstal mellan stöd och bädd [-]  

𝜌𝜌 Friktionsvinkel [°]  

𝜎𝜎𝑓𝑓 Standardavvikelsen [*] s 

𝜎𝜎𝑓𝑓 Standardavvikelsen genom felfortplantning [%]  

𝜎𝜎1 Standardavvikelsen momentgivare 1 [%]  

𝜎𝜎2 Standardavvikelsen momentgivare 1 [%]  

𝜏𝜏𝑓𝑓 Skjuvspänning [MPa]  

𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖 Vinkelhastighet snäckskruv [rad/s]  

𝜔𝜔𝑓𝑓𝑡𝑡 Vinkelhastighet snäckhjul [rad/s]  
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𝜔𝜔 Vinkelhastighet [rad/s]  
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1 Introduktion 

SMP Parts AB:s (Svets & maskinprodukter parts AB, fortsättningsvis refererat till 
som företaget eller uppdragsgivaren) tillverkar utrustning till grävmaskiner. I sorti-
mentet ingår en serie tiltrotatorer, vilka möjliggör rotation och vinkling av den gräv-
utrustning som sitter längst ut på exempelvis en grävmaskins arm. Rotationsrörelsen 
utförs av en hydraulmotor, som genom en snäckväxel roterar lasten eller verktyget, 
som maskinen bär. Företagets tiltrotatorer uppträder inte på önskat sätt. Då tiltro-
tatorn roterar uppstår stora skakningar och ojämn rotationshastighet. Företaget har 
även som mål att bättre kvantifiera funktionen hos samtliga tiltrotatorer i modell-
programmet, exempelvis vad avser utgående moment och verkningsgrad.  

Funktionen hos maskinelement, med ingående roterande detaljer i kontakt med 
varandra, styrs av egenskaper från konstruktionen och tillverkningen. Snäckväxlar 
har generellt låg verkningsgrad och används där utrymmeskrav inte tillåter andra 
lösningar, då de möjliggör stora utväxlingar med få ingående komponenter och med 
små volymer för att åstadkomma detta.  

Ökat fokus på hållbarhet och större miljömedvetenhet medför behov av att förbättra 
denna verkningsgrad i största möjligaste mån. 

1.1 Problembeskrivning 

Det primära problemet är att tiltrotatorernas överförda utlovade vridmoment, kring 
rotationsleden i rotatorn, inte kan verifieras i dagens produktion. Vidare upplevs att 
det överförda vridmomentet är lägre än utlovat. En indikation på att verkningsgra-
den över växeln är låg är den temperatur som utsidan av växelhuset har efter en tids 
körning. Ett delproblem, som uppstår hos vissa modeller i modellprogrammet, är 
kraftigt ryckig gång. 

1.2 Uppdragsgivarens krav 

De krav uppdragsgivaren har på testbänken är: 

• Samtliga tiltrotatorer i sortimentet ska kunna testas.  

• Testbänken ska kunna användas som provningsutrustning i produkt-
ionsflödet.  

• Testbänken ska karaktärisera snäckväxlarna vad avser verkningsgrad 
och utgående moment.  

• Hanteringen av växelhus ska kunna ske ergonomiskt.  

• Resultatet av konstruktionsarbetet ska vara en övergripande sam-
manställning med fokus på systemlayout. 
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1.3 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att välja en lämplig metod för mätning av verkningsgrad i 
sammansatta snäckväxlar, förankrad i aktuell forskning och relevanta standarder. 

Målet är att konstruera en testbänk där verkningsgraden kan mätas med hög nog-
grannhet och precision, i samtliga snäckväxlar som ingår i företagets sortiment samt 
karakterisera dem vad avser överfört vridmoment. 

1.4 Frågeställning och förväntade aktiviteter 

Dessa frågeställningar ska vägleda arbetet: 

• Vilka parametrar påverkar verkningsgraden i en snäckväxel? 

• Hur kan dessa parametrar styras och kontrolleras i ett experimentellt sam-
manhang?  

• I vilken omfattning påverkar parametern verkningsgraden? 

• Vilken metod för förlustmätning är lämplig mot bakgrund av de parametrar 
som påverkar verkningsgraden? 

• Vilka krav, utöver uppdragsgivarens, måste testbänken uppfylla? 

Aktiviteter under arbetet: 

• Konstruera en testbänk där metoden tillämpas, verkningsgraden kan beräk-
nas och friktionen uppskattas på hela sortimentet av snäckväxlar. 

• Förutse begränsningar med valda metoder för mätning av verkningsgrad och 
testbänkens konstruktion. 

• Uppställning av funktionsbeskrivning för testbänken. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till den mekaniska konstruktionen av testbänken och metod för att 
mäta verkningsgraden, val av komponenter för detta och stödjande funktioner såsom 
själva bänken. Testbänken kommer beskrivas på sammanställningsnivå utan detaljrit-
ningar eftersom fokus för arbetet är framtagning av en lämplig metod för verknings-
gradsmätning. Elkonstruktion och val av elkraftkomponenter andra än motorer 
kommer inte göras. Mjukvara för testbänken är även det exkluderat. Arbete med 
homogenisering vad avser förberedande arbete för CE-märkning är exkluderat, även 
om generella beaktanden vad avser maskinsäkerhet och personsäkerhet kommer att 
göras i den mån det är rimligt. 
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2 Snäckväxlar 

Enligt svensk standard, SS 1859 [1], konstrueras en snäckväxel från avsedd utväxling 
och avsett axelavstånd. Stigningsvinkeln [2] enligt 

𝛾𝛾1 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 �
𝑧𝑧1
𝑞𝑞
�,  

(1) 

styrs av antalet ingångar på snäckskruven och valt formtal, q, påverkar verkningsgra-
den. Antalet ingångar på snäckskruven styrs av utväxlingen. För en snäckväxel som 
följer standard väljs formtalet q ur en lista med standardvärden, men kommer be-
gränsas av bland annat önskade hållfasthetsegenskaper. Stigningsvinkeln tillsammans 
med rådande friktionsförhållanden avgör till stor del snäckväxelns verkningsgrad [2]. 
Resulterande krafter i kuggkontakten beräknas, genom ett uppskattat värde för 
friktionen i kuggkontakten [3]. Friktionsvinkeln beräkna enligt 
 

𝜌𝜌 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 �
𝜇𝜇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑖𝑖

� 
 

(2) 

vilket ger normalkraften 

𝑁𝑁 =
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜌𝜌

𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠  𝛼𝛼𝑖𝑖 ∙ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 (𝛾𝛾1 + 𝜌𝜌)
∙
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑟𝑟1
. 

 
(3) 

Högre ingående moment och lägre friktion i kuggkontakten kommer att ge större 
resulterande krafter, vilket ställer högre krav på lager [4]. Se figur 1 för krafternas 
angreppspunkter.   

 

Figur 1 Kraftkomposanternas angreppspunkter på snäckskruven. 

Ekvation (4) ger den tangentiella kraftkomposanten på snäckskruven och den axiella 
kraftkomposanten på snäckhjulet [5] 
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𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡 = −𝐹𝐹ℎ𝑎𝑎 = 𝑁𝑁 ∙ �𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑖𝑖 ∙ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 𝛾𝛾1 + 𝜇𝜇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛾𝛾1�.  (4) 

Ekvation (5) ger den radiella kraftkomposanten för både snäckskruven och snäckhju-
let 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 = −𝐹𝐹ℎ𝑓𝑓 = 𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 𝛼𝛼𝑖𝑖  (5) 

Ekvation (6) ger den axiella kraftkomposanten på snäckskruven respektive den 
tangentiella kraftkomposanten på snäckhjulet 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑎𝑎 = −𝐹𝐹ℎ𝑡𝑡 = 𝑁𝑁 ∙ �𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑖𝑖 ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛾𝛾1 −𝜇𝜇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 𝛾𝛾1�.  (6) 

Glidhastigheten i kuggkontakten beräknas enligt ekvation (7) 

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘𝑓𝑓. =
𝑟𝑟1 ∙ 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛾𝛾1
.  

(7) 

2.1 Förluster i snäckväxlar 

Verkningsgraden definieras enligt ekvation (8) 

𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑓𝑓𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

=
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
. 

 
(8) 

Primärt kan, något förenklat, effektförlusterna delas in i två kategorier: Lastbero-
ende och Icke-lastberoende. Lastberoende förluster orsakas huvudsakligen av förlus-
ter i kuggkontakten. Icke-lastberoende förluster är primärt hastighetsberoende och 
består av skvalpförluster. Förlusten i lager och tätningar har både last- och hastig-
hetsberoende komponenter [5].  En simulering för hastigheten 1500 rpm och med 
ett överfört vridmoment på 430 Nm i en växel, med axelavståndet 115 mm och en 
given viskositet vid en temperatur av 60° C  [6], visar att den största effektförlusten 
uppstår i kuggkontakten mellan snäckhjulet och snäckskruven. Figur 2 ger en upp-
fattning om storleksskillnaden mellan de olika effektförlusternas magnitud. Bilden 
visar också att variationen i effektförlusten beror på var i kuggkontakten växeln be-
finner sig. 
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Figur 2 Sammanställning av olika effektförluster i en snäckväxel [6].  

Monz [5] summerar förlusterna enligt  

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟. = 𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑙𝑙𝑓𝑓 + 𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖 ,  (9) 

där den totala effektförlustens delkomponenter bestäms individuellt. 

2.1.1 Lastberoende förluster 

Den största effektförlusten i kontakten mellan snäckskruv och snäckhjul, uppstår vid 
låga rotationshastigheter och höga överförda moment [5], [6], och beräknas enligt 
ekvation 10 

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑀𝑀𝑓𝑓𝑡𝑡 ∙ 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖
∙ �

1
𝜂𝜂𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘

− 1�, 
 

(10) 

där 

𝜂𝜂𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 𝛾𝛾1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 �𝛾𝛾1 + 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 �
𝜇𝜇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑖𝑖

��
. 

 
(11) 

Även lagren i växelhuset ger upphov till effektförluster [5]–[7]. Förlusterna är beroende 

av rotationshastigheterna och lasten i normalriktningarna. För ett lager kan förlusten ap-

proximeras enligt 

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑙𝑙𝑓𝑓 =
1
2
∙ 𝜇𝜇𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑙𝑙𝑓𝑓 ∙ 𝐹𝐹𝑁𝑁 ∙ 𝑑𝑑𝑚𝑚 ∙ 𝜔𝜔 

 
(12) 
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2.1.2 Icke-lastberoende förluster 

Skvalpförluster är en konsekvens av att geometrierna förflyttar smörjmedlet de är 
nedsänkta i. Den tröghet smörjmedlet uppvisar mot detta, samt skvalpandet, är be-
roende av smörjmedlets viskositet och densitet, de ingående komponenternas utfö-
rande och storlek (tandantal, tjocklek och diameter), samt hur stor del av geometrin 
som är omsluten av smörjmedel [6]. De kan uppskattas enligt [8] 

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 ∙ �
𝑛𝑛1
60
�
4
3 ∙ �

𝑣𝑣40
1,83

+ 90� ∙ 10−4. 
 

(13) 

Detta är en grovt förenklad modell av verkligheten, men då de hastighetsberoende 
förlusterna är så pass små i jämförelse mot de lastberoende bedöms metoden till-
räcklig. Standarden lämnar ingen förklaring till konstanternas härkomst. 

2.2 Friktion i kuggkontakten 

I kuggkontakten förekommer elastohydrodynamisk smörjning (EHL) [2]. Tre typer 
av friktionsförhållanden urskiljas för kuggväxlar:  

Typ 1: Ingen märkbar EHD-oljefilm (gränsskiktssmörjning).  

Typ 2: Delvis EHD-oljefilm (blandfilmssmörjning). 

Typ 3: Full EHD-oljefilm (fullfilmssmörjning). 

Vid gränsskiktssmörjning finns olja i kontaktområdet men tjockleken på oljefilmen 
är tunn i förhållande till ytojämnheten, vilket gör att kontakten är övervägande me-
tall mot metall i det Hertzska kontaktområdet. Den första typen är vanlig vid låga 
rotationshastigheter, höga belastningar och låg ytjämnhet [9]. Typ två och tre uppnås 
sällan i snäckväxlar. 

Elasticiteten i materialet påverkar dynamiken i smörjningen. Villkoret för EHL är att 
de två kropparna deformeras elastiskt. Konsekvensen av deformationen är att smörj-
medelstrycket blir högt, vilket leder till att viskositeten i fluiden stiger markant. Re-
sultatet är en tunn smörjfilm med god lubricitet. Figur 3 visar resultat av jämförelser 
som gjorts med ett mineraloljebaserat och ett polyglykolbaserat fett [5]. Hög tempe-
ratur i fluiden kan leda till reducerad smörjfilmstjocklek och därför kontakt mellan 
ytasperiterna. Detta resulterar i hög friktion och omfattande slitage på ytorna. 
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Figur 3 Glidhastighetens inverkan på friktionen för ett polyglykol- (PG2) respektive mineralbaserat 
(MIN1) fett. Streckad linje är extrapolerade värden [5]. 

Glidhastigheten i kuggkontakten för de aktuella SMP-växlarna har beräknats. Resul-
tatet presenteras i tabell 1. Samtliga ligger i gränsområdet för testerna, men värdena 
för friktionen i kuggkontakten kan användas som startvärden. 

Tabell 1 De aktuella snäckväxlarnas beräknade glidhastigheter i kontaktområdet mellan snäckväxel 
och snäckskruv. 

 

De geometriska parametrar som i störst utsträckning påverkar verkningsgraden är 
stigningsvinkeln och förhållandet mellan snäckskruvsdiameter och axelavståndet. 
Stigningsvinkeln bör göras så stor som möjligt utan att påverka hållfastheten i snäck-
skruven. Förhållandet mellan snäckskruvsdiameter och axelavståndet bör minskas 
[5], [7]. En växels verkningsgrad kan utvärderas ur figur 4 när friktionstalet och stig-
ningsvinkeln är kända. 

 r1  𝛾𝛾1 f Motor D  n  𝜔𝜔 v  

ST6 26,25 6,519802 36 EPM 125 124 290 30,369 0,802 

ST10 30 5,710593 42 EPM 125 124 339 35,5 1,070 

ST12 33,25 6,009006 38 EPM 125 124 306 32,044 1,071 

ST15 46,5 6,254033 66 EPMH 
200 

200 330 34,556 1,616 

ST18 41,4 6,203448 60 EPMH 
200 

200 300 31,416 1,308 

ST22 44 6,483074 62 EPMH 
200 

200 310 32,463 1,437 

ST28 47,5 6,009006 48 EPMH 
200 

200 240 25,133 1,194 
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Figur 4 Samband mellan stigningsvinkel, friktionstal och verkningsgrad [7]. 

2.3 Befintlig teknik för mätning av verkningsgraden 

Den kommersiella utrustningen som finns på marknaden idag bygger på en geometrisk 

kontroll och dessa kallas rulltestare. De beskrivs av M. Pueo m.fl. [10].  

 

Mer relevant utrustning beskrivs av E. Mautner m.fl. [11]. Inverkan på effektiviten av 

bland annat olika växelgeometrier, arbetsförhållande och val av material för både snäck-

skruv och snäckhjul på effektiviteten undersöks i en studie. Testerna utförs i en så kallad 

back-to-back testbänk som drivs av en elmotor som genom en summeringsväxel driver 

den sammansatta växeln som studeras. Den utgående axeln från växeln kan belastas ge-

nom en hydrostatisk momentmotor, vilken återbördar den effekt som inte bromsas bort 

till summeringsväxeln. Resultatet är att elmotorn kompenserar för energiförlusterna i sy-

stemet. Ingående och utgående vridmoment på den testade växeln insamlas medelst vrid-

momentsgivare. Även utväxlingsfelet mäts genom ett fristående system som mäter axlar-

nas relativa hastighet [12].  

Då arbetets fokus är att bestämma verkningsgraden och identifiera problem i den sam-

mansatta växeln är den principiella metoden [7], [11], den bäst lämpade, existerande me-

toden för projektet. 

2.4 Noggrannhet och precision 

Noggrannhet definieras som hur nära en mätning kommer ett accepterat referens-
värde (det sanna värdet) [13] med den mätosäkerhet som finns enligt 

𝑦𝑦0 = 𝑦𝑦� ± 𝑈𝑈,  (14) 
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där de ingående mätstorheterna är av samma enhet.  

Precisionen beskriver hur stor spridning de uppmätta värdena har kring mätningar-
nas medelvärde. Spridningen kan ha olika fördelning [14], men för fall där endast 
övre och undre gränser anges används ofta likformig sannolikhetsfördelning [15]. En 
sådan distribution är dock sällan förekommande, utan mätvärdet ligger oftare kring 
medelmätvärdet. Detta beskrivs med standardavvikelsen enligt 

𝜎𝜎𝑓𝑓 = �
1

𝑘𝑘 − 1
�(𝑦𝑦𝑗𝑗 − 𝑦𝑦�)2
𝑓𝑓

𝑗𝑗=1

. 

 

(15) 

Att med hög noggrannhet bestämma precisionen i ett sammansatt system är kom-
plext då variabler kan uppvisa korrelationer [14]. För att förenkla uppskattningen 
användes ett enklare samband för att bestämma precisionen där de olika mätvariab-
lernas påverkanssamband inte beaktades. Parasitiska förluster (fritt översatt från eng-
elskans Parasitic losses) antogs ha liten inverkan på det uppskattade värdet för den to-
tala standardavvikelsen. Det antogs också att toleranserna vid tillverkning av hastig-
hetsgivarnas mätpunkter kring periferin i kombination med de förväntade  
rotationshastigheterna inte hade någon signifikant inverkan resulterande i följande 
samband  

𝜎𝜎𝑓𝑓 ≈ 𝜂𝜂�(𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2)2 ≈
𝑀𝑀𝑓𝑓𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑖𝑖
�(𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2)

2. 
 

(16) 
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3 Genomförande 

3.1 Analys av förutsättningar 

Tiltrotatorfamiljen består av sju enheter. Snäckväxlarnas hus och växelns data är 
olika för de olika tabellerna. I tabell 2 presenteras data för de olika snäckväxlarna. 

Tabell 2 Sammanställd information för snäckväxlarna relevant för kravspecifikationen. 

 

Växlarna drivs av hydraulmotorer. Växlarna har olika avstånd, a, mellan axlarna för 
snäckhjulet och snäckskruven, figur 5.  

 

Figur 5 Avstånden för snäckskruvens rotationsaxel mellan modellprogrammet ST:s största och 
minsta växel samt variation i motorernas anslutning. 

Vidare varierar höjdskillnaden mellan rotationsaxeln för snäckskruven och basplanet 
enligt figur 6.  

 

Modell Drivmotor, 
[Nm] 

Drivmotor, 
rotationshastighet 

Maximal 
rotationshastighet 

[rpm] enl. enl. 
produktkatalog 

Maximalt Utg. 
vridmoment 

[Nm] enl. 
produktkatalog 

Vikt 
hus 
[kg] 

Utväxling 
, i 

ST-6 298 486 8,5 5000 80 34 

ST-10 298 486 8,5 5000 90 39 

ST-12 510 370 8,5 5600 120 39 

ST-15 510 370 8,5 7000 160 38 

ST-22 510 370 8,5 7000 232 36 

ST-28 510 370 6 7000 250 40 
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Figur 6 Höjdskillnaden mellan basplanet för den största och minsta växeln i modellprogram-
met ST, när snäckskruvarna är i samma höjd. 

Figur 7 visar skillnaden i djup för den fläns varpå hydraulmotorn är avsedd att an-
sluta till växeln. 

 

Figur 7 Skillnaden för den större växeln relativt den mindre för den fläns varpå hydraulmotorn 
är avsedd att monteras i ST:s modellprogram. 

3.2 Produktspecifikation 

Testbänken definierades som: Utrustning för inhämtning av data för beräkning av 
verkningsgrad och uppskattning av medelfriktionen i kuggkontakten hos snäckväxlar 
som ingår i modellprogrammet ST tiltrotatorer. Produktspecifikationens kriterier 
listas i tabell 3. 
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Tabell 3 Krav och önskemål som finns på testbänken. Beskrivning av förkortningar: K = Krav, Ö = 
Önskemål. 

3.3 Konceptgenerering 

Produktspecifikationen omformulerades med bredare termer. Syftet med detta var 
att inte begränsa lösningsrymden. En funktionsanalys med uppdelning av produkt-
funktionerna i delfunktioner utfördes. Delfunktionerna sammanställdes till en funkt-
ionsstruktur enligt figur 8. 

 

Figur 8 Funktionsstrukturen som låg till grund för konceptgenereringen. 

 Kriterium  

1 Samtliga modeller i programmet ska kunna provas. K 

2 Hantering av växlarna och annan tung utrustning ska ske enkelt. K 

3 All tillverkning ska kunna ske internt, om inte komponenter finns som 
köpkomponenter. Ö 

4 Energieffektiviteten för testbänken ska i enlighet med hållbarhet i åtanke hållas hög. K 

5 Provning ska kunna ske med maximalt varvtal och vridmoment enligt 
hydraulmotortillverkarens datablad. K 

6 Provningsutrustningen ska kunna användas i produktionsmiljö för att prova växlar 
fortlöpande. K 

7 Produkten ska framtidssäkras. Ö 

8 Verkningsgraden i snäckväxeln ska kunna beräknas. K 

9 Medelfriktionen i kuggkontakten ska kunna uppskattas. K 

10 Överfört vridmoment ska kunna mätas. K 

11 Systemkomplexiteten ska hållas låg för att möjliggöra enklare felsökning och reparation Ö 

12 Temperaturen på växeln ska kunna mätas K 
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En morfologisk matris med varje delfunktion och de dellösningsalternativ som togs 
fram presenteras i tabell 4 nedan. Koncepten skapades genom att linjer drogs mellan 
de olika dellösningsalternativen. Ett alternativ måste väljas för varje delfunktion för 
att skapa ett komplett koncept. En första gallring enligt tabell 4 gjordes genom att 
enbart alternativ som praktiskt går att kombinera valdes. 

Tabell 4 Den morfologiska matrisen som skapar lösningsrymden med möjliga lösningar. Röd: koncept 
A, lila: koncept B, turkos: koncept C och magenta: koncept D.  

 

Fyra koncept framställdes enligt ovan med resulterande funktionsbeskrivningar: 

Koncept A. Den sammansatta tiltrotatorn provas monterad på en 
grävmaskin. En fixerad platta med en roterbar disk försedd med ställskruvar 
erbjuder ställbart bromsande moment. Det utgående momentet beräknas 
genom töjningsgivare fästa på plattans förankringar och hydraulmotorns spe-
cifikationer. 

Koncept B. Växeln placeras stående på högkant i en bänk. En motor 
förser växelns ingående axel med vridmoment. En motor eller broms an-
bringar ett vridmoment över växeln. Moment och rotationshastighet mäts på 
ingående och utgående axlar över växeln. 

Delfunktion Dellösningsalternativ 

Fixera växeln I sammansatt enhet Stående Liggande 
 

Tillföra vridmoment Hydraulisk motor Elektrisk 
motor 

  

Mäta tillfört 
vridmoment 

Indirekt genom 
lastcell 

Direkt 
genom 
givare 

Indirekt genom 
motorns 

märkmoment 

 

Mäta 
rotationshastighet 

Indirekt genom 
motorns 

märkhastighet 

Direkt 
genom 
givare 

  

Tillföra motriktat 
vridmoment 

Hydraulisk motor Elektrisk 
motor 

Broms, magnetisk Broms, 
mekanisk 

Mäta tillfört motriktat 
vridmoment 

Indirekt genom 
lastcell 

Direkt 
genom 
givare 

  

Mäta utgående 
rotationshastighet 

Indirekt genom 
utväxlingen 

Direkt 
genom 
givare 

  

A B C D 
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Koncept C. Koncept C är en existerande lösning beskriven i littera-
turstudien [16]. Växeln är fixerad i horisontalläge i en bänk. En summerings-
växel står för energiåterbruk då en hydrostatisk motor är kopplad till växelns 
utgående axel. Moment och rotationshastighet mäts på ingående och utgå-
ende axlar över växeln. Se figur 9 nedan.  

 

Figur 9 Koncept C där en momentkälla förbinds med växel under prov genom en 
summeringsväxel. Bromsande moment erhålls genom en hydrostatisk motor. Moment och 

rotationshastigheter mäts vid punkterna A och B 

Koncept D. Moment och rotationshastighet mäts på ingående och ut-
gående axlar över växeln. Figur 10 illustrerar funktionsprincipen. Växeln är 
fixerad i horisontalläge i en bänk. En motor vid A driver växeln. Den bort-
bromsade effekten återbördas till att driva huvuddriften.  

 

Figur 10 Koncept D. En momentkälla anbringar växeln ett vridmoment. Genom effektåtervinning 
returneras bortbromsad effekt. 

3.4 Utvärdering och val av koncept 

De koncept som inte uppfyllde produktspecifikationen eliminerades. Följande frågor val-
des för en andra gallring: 

1. Löser konceptet huvudproblemet? 

2. Uppfyller konceptet kraven i produktspecifikationen? 

3. Är konceptet realistiskt? 

4. Finns fördelar ur någon miljöaspekt? 

5. Finns ergonomiska fördelar? 

6. Finns säkerhetsmässiga fördelar? 
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En elimineringsmatris sammanställdes från frågorna ovan i tabell 5, där + och – kvalita-
tivt anger konceptets förmåga att uppfylla frågorna. Det eller de koncept som erhåller 
flest + uppfyller i högst grad frågorna. 

Tabell 5 Lösningsförslagen och varianter av dessa när de gallras i en elimineringsmatris. 

* Hydraulisk drift bedömdes vara sämre ur miljösynpunkt och ur ett personsäkerhetsperspektiv. 

Resultatet av gallringen är att koncept A och B utesluts, C och D utvärderas vidare. 

Koncept C sattes som referens, eftersom det är en etablerad testmetod. Urvalskrite-
rierna baserades på produktspecifikationens önskemål och krav (i den mån de kan 
överträffas, koncepten uppfyller kraven enligt tidigare). Binära krav exkluderades. 
Tabell 6 visar utvärderingen. 

  

 Fråga  

Koncept 1 2 3 4 5 6 Kommentar Beslut 

A + - + - + + * - 

B + + + + - +  - 

C + + + + + +  + 

D + + + + + +  + 
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Tabell 6 relativ beslutsmatris för koncept C och D baserat på produktspecifikationen.   

*Energieffektiviteten blir högre tack vare färre växlar (2 mot 3). **På grund av ett mindre 
fotavtryck blir utrustningen lättare att placera i produktionsflödet.  

Utvärderingen resulterade i att koncept D valdes för fortsatt utveckling. 

3.5 Konstruktion 

Styrande parametrar nödvändiga för dimensionering specificerades genom att krite-
rierna produktspecifikationen (tabell 3) kvantifierades.  

Kriterium 1 och 7: Samtliga modeller i programmet ska kunna provas 
och produkten ska framtidssäkras. 

Utgående moment ur den största snäckväxeln (hemmahörande i ST-28) beräknades 
till 10200 Nm. Den aktuella tiltrotatorn kan enligt leverera ett utgående vridmo-
mentet på 7000 Nm, tabell 2. En testbänk som kan mäta upp till 10 kNm utgående 
moment täcker således in företagets behov och skapar marginal mot framtida behov. 

Skillnader i växelhusens storlek medför en höjdskillnad om 27 mm (figur 9). 

Kriterium 2: Hantering av växlarna och annan tung utrustning ska ske 
enkelt. 

Komponenter med en egenvikt över 10 kg bedömdes för tunga för att på ett säkert 
och ergonomiskt sätt hanteras utan hjälp. 

 Krav  C D 

2 Hantering av växlarna och annan tung utrustning ska ske enkelt. 
 

0 

3 All tillverkning ska kunna ske på plats, om inte komponenter finns som 
köpkomponenter. 

 
+ 

4 Energieffektiviteten för testbänken ska i enlighet med god ingenjörspraxis 
och miljökrav hållas hög. 

 
+* 

6 Provningsutrustningen ska kunna användas i produktionsmiljö för att 
prova växlar fortlöpande. 

 
+** 

7 Produkten ska framtidssäkras. 
 

0 

11 Systemkomplexiteten ska hållas låg för att möjliggöra enklare 
problemsökning och reparation. 

 
+ 

 Summa 0 4 

 Rangordning 2 1 

 Vidareutveckling Nej Ja 
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Kriterium 4: Energieffektiviteten för testbänken ska i enlighet med god 
ingenjörspraxis och med hållbarhet i åtanke hållas hög. 

Uppnås genom att välja högkvalitativa komponenter enligt gällande standarder. 

Kriterium 5: Provning ska kunna ske med maximalt varvtal och vridmo-
ment enligt hydraulmotortillverkarens datablad. 

Varvtal 486 rpm respektive moment 510 Nm (tabell 2). 

Kriterium 8, 9 och 10: Verkningsgraden ska kunna beräknas, medel-
friktionen i kuggkontakten ska kunna uppskattas och överfört vridmo-
ment ska kunna mätas. 

Genom att mäta både den tillförda effekten samt den effekt som tas ut ur systemet 
bestäms den totala verkningsgraden. Medelfriktionstalet µkugg uppskattas utifrån ef-
fektförlusterna i lager enligt (12), och subtraheras från den totala effektförlusten 
över växeln. Resterande, Pförl.kugg beräknas ur (10) och (11), och µkugg erhålles enligt 

𝜇𝜇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 �𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 �
1

𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘
� − 𝛾𝛾1� ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑖𝑖 

 
(17) 

För att minska felen sätts som mål att nå så hög mätnoggrannhet som möjligt på de 
komponenter som används för mätning av moment och rotationshastigheter. 

Kriterium 12: Temperaturen på växeln ska kunna mätas. 

Förväntat temperaturområde: 20 till 250 °C. 

Kriterium 3 och 11: 

Dessa kriterier är önskemål och svåra att kvantifiera. 

Kriterium 6: 

Går ej att kvantifiera. 

3.5.1 Uppdelning av delfunktioner i moduler 

Delfunktioner samlades i funktionella enheter kallade moduler.  

Modul 1. Drivande: Tillför energi till systemet: En motor anbringar rotationsrörelse 
och vridande moment på ingående axel på snäckväxeln. Moment och rotat-
ionshastighet in i växeln mäts. Funktionsstruktur enligt figur 1. 
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Figur 11 Modul 1 genererar vridmoment och rotation samt mäter detsamma och överför vridmoment 
till växel under prov. 

Modul 2. Växeln som testas: Låses och ansluts till de andra modulerna, enligt figur 12. 

 

Figur 12 Den funktionella enheten där växeln under prov ingår, omvandlar genom 
utväxlingen vridmomentet. 

Modul 3. Bromsar och belastar systemet (figur 13): För att prova självlåsningsfunkt-
ionen hos snäckväxeln måste även drivning kunna utföras. Momentet och ro-
tationshastigheten mellan den bromsande enheten och snäckväxeln mäts. 

 

Figur 13 Den funktionella enheten vars funktioner är att bromsa rotationsrörelsen, att tillföra 
vridmoment och att mäta bromsat och tillfört vridmoment. 

Modul 4. Stödjande, sammanbinder de övriga delarna. 
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3.5.2 Detaljkonstruktion modul 1 

Den drivande enheten specificerades efter maximalt vridmoment in för den största 
hydraulmotorn och maximal rotationshastighet. Elmotorer väljs efter effekt och le-
vererar samma vridmoment oavsett varvtal upp till basvarvtalet [17]. Eftersom mo-
dulen måste vara flyttbar relativt modul 2 och 4 får dess egenvikt inte vara för stor, 
varför en motor med högre varvtal valdes och kompletterades med en växel. Genom 
insättning av erforderliga värden i tillverkaren SEW:s onlinekonfigurator erhölls 
motor-växelkombinationen R87DRN180M4/TF. Den består av en motor dimens-
ionerad för att lämna 18,5 kW vid 1478 rpm. Genom växeln ges ett vridmoment 
om 630 Nm vid 370 varv per minut. Egenvikten uppgår till 208 kg [18]. 

Mätning av vridmoment och rotationshastighet 

En marknadssökning gav givaralternativ som sattes in i en beslutsmatris, tabell 7. 

Tabell 7 Leverantörer av roterande momentgivare och deras bäst presterande modeller enligt krav.  

*vid 60 till 100 procent av maximalt mätbart moment, annars bättre. 

HBM har en serie moment- och hastighetsgivare med hög upplösning och som 
täcker in det önskade spannet av vridmoment och rotationshastighet speciellt fram-
tagna för testbänkar. För modul 1 valdes T12HP, som mäter moment och vinkelhas-
tighet in i växel under prov och kan mäta upp till 1000 Nm. För mer detaljerad stu-
die av givaren hänvisas till tillverkarens hemsida [19]. 

Anslutning till modul 2 

Förbandet mellan modul 1 och 2 ska uppfylla följande krav: 

• Möjliggöra montage och demontage av modul 2. 

• Se till att vinkelfelet genom momentgivaren uppfyller krav [19]. 

• Möta upp de olika variationerna på bomförbandet som de olika växlarna i 
modul 2 har. 

Leverantör Artikelnummer Mätområde, moment 
[Nm] (precision procent, 

repeterbarhet) 

Mätområde, varvtal 
[rpm] (precision, 

procent, repeterbarhet) 

Beslut, 
J/N 

aep.it MRT21000NM 0 till 1000 (0,2) - N 

Luna Norbar 159480805 150 till 500 (-,-) - N 

FUTEK FSH01993 0 till 1000 (0,2, 0,2) 0 till 3000 (0,2, 0,2) N 

HBM T12HP 5 till 1000 (0,015*, 
0,005) 

0 till 12000 J 
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• Möta upp de olika avstånden beroende på snäckhjulets variation i diameter 
över modellprogrammet ST. 

Verifiering av lösningen görs genom att förenkla lastscenariot till last på mitten. Fi-
gur 14 visar konstruktionen. 

 

Figur 14 Motorns placering och plåten som ska dimensioneras. 

Nedböjningen beräknades med ekvation (18) enligt 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿3

48 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝐼𝐼
= 0,079 (18) 

Då momentgivarna har krav på låg axiell belastning förstärks övre glidplåten med ett 
till par glidklackar. 

3.5.3 Detaljkonstruktion modul 2 

Temperaturen på växelhuset mäts med termoelement. Noggrannhet eller precision 
är inte avgörande för detta ändamål, varför vanligt förekommande Typ-K-element 
används. 

Mellan modul 1 och 2 finns en gemensam axel för ingående moment. Höjden på 
växeln justeras med hjälp av distansringar. Två fästskruvar fixerar växelhuset. Figur 
15 visar ett tvärsnitt genom fästbultarna samt tiltrotatorns stöd. Antaget friktions-
värde genomgående för kontakt stål/stål 0,1 [4]. 
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Figur 15 Testbädden sedd ovanifrån med fästbultar och stöd för växel. 

Skjuvkraften där 2 anger antal fästpunkter, 

 

𝐹𝐹 =
𝑀𝑀𝑀𝑀

2 ∙ 𝑟𝑟
=

10000
2 ∙ 0,326

= 15337,43 [𝑁𝑁] 
(18) 

vilket ger resulterande skjuvspänning enligt 

𝜏𝜏𝑓𝑓 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

=
15337,43

2770
= 5,53 [MPa] (19) 

där A är den totala arean för båda låsbultarna. Erforderlig förspänning beräknas uti-
från maximala momentet 10 kNm, där index st28 hänvisar till tyngsta växeln. 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑀𝑀 − 𝜇𝜇𝑓𝑓𝑡𝑡ö𝑑𝑑/𝑖𝑖ä𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡28 ∙ 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑡𝑡ö𝑑𝑑 ∙ 𝑔𝑔

2 ∙ 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑡𝑡ö𝑑𝑑 ∙ 𝜇𝜇𝑓𝑓𝑡𝑡ö𝑑𝑑/𝑖𝑖ä𝑑𝑑𝑑𝑑
= 9974,47 [N] (20) 

 

För att bestämma resulterande spänning ställs så följande samband upp 

𝜎𝜎𝑓𝑓 =
𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐴𝐴

= 29,5 [MPa] (21) 

 

Erforderligt åtdragningsmoment för att uppnå låsning beräknas enligt 

𝑀𝑀𝑓𝑓 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 �
𝑑𝑑𝑚𝑚
2
∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 �𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛

𝜇𝜇
cos 30°

+ 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑃𝑃

𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑𝑚𝑚
�

+
𝑟𝑟𝑓𝑓 + 𝑑𝑑ℎ

4
∙ 𝜇𝜇� = 44,34 [Nm] 

(22) 
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Eftersom felaktigt bedömd friktion mellan ytor kan göra så att klämkraften blir 
mindre sätts därför faktor två på detta moment, det vill säga ungefär 90 Nm. Detta 
ger en resulterande spänning på 60 MPa. 

3.5.4 Detaljkonstruktion modul 3 

Modul 3 gränsar till modul 2. Vridmoment överförs mellan modulerna.  

Bromsande moment 

Den bromsande motor-växelkombinationen specificerades för att kunna hantera 10 
kNm vid en rotationshastighet av 8 varv per minut. SEW rekommenderade då en 
motor-växelkombination med 8,8 varv per minut på ingående axel och ett maximalt 
moment om 9260 Nm. Egenvikten uppgår till 604 kg. 

Mäta moment och rotationshastighet 

T12HP valdes även till modul 3, men en variant som kan mäta upp till 10 kNm. 
Rapporterad mätnoggrannhet är 0,005 procent av mätvärdet [19]. 

Förbinda modul 2 och 3 

För att sammanbinda modul 2 och modul 3 krävs en koppling som ska vara lätt att 
demontera. Två lösningar på detta konstruerades och beräknades; ett bomförband 
och ett skruvförband. Bomförbandet dimensionerades enligt 

𝑠𝑠 =
𝑀𝑀

0,75 ∙ 𝑧𝑧 ∙ ℎ ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝑟𝑟𝑚𝑚 ∙ 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑓𝑓𝑤𝑤
 

(23) 

Resulterande säkerhetsfaktor 2. 

Skruvförbandet dimensionerades genom att sätta det maximala utrymmet som be-
gränsning enligt 

𝐹𝐹𝑓𝑓 =
𝑀𝑀𝑀𝑀

8 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑓𝑓𝑟𝑟𝑡𝑡
=

10000
8 ∙ 0,040

= 31250 [N] (24) 

Vilket gav skjuvspänningen 

𝜏𝜏𝑓𝑓 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

=
31250

265,211
= 117,831 [MPa] (19) 

Fördelen med skruvförbandet kontra bomförbandet är dess enkelhet. Bomförbandet 
har flera fördelar; Det låser inte i axiell riktning vilket innebär både enklare montage 
och att små skillnader i denna led inte fortplantar sig till momentgivarna. Diametern 
på förbandet kan göras mindre vilket gör att hela tiltrotatorprogrammet kan förbin-
das med samma förband. Motsvarande skruvförband tar mer utrymme i anspråk vil-
ket illustreras i figur 16, varför valet föll på bomförbandet. 
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Figur 16 Diameterskillnader mellan ett skruvförband och dess ekvivalenta bomförband. 

För att ansluta modul 1 till modul 2 krävs en koppling som är lätt att lossa på mellan 
tester, en klämkoppling uppfyller detta väl. 

3.5.5 Detaljkonstruktion modul 4 

För ändamålet att skapa en stabil ram att montera övriga komponenter på valdes fyr-
kantsprofiler. Motiveringen är att det är lätt att tillverka en ram av dessa profiler 
samt att de har hög hållfasthet, styvhet och bearbetningsbarhet. 
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4 Resultat 

4.1 Testbänkens konstruktion 

För att kunna prova samtliga växlar kan den drivande sammanställningen (orange i 
figur 17) förskjutas i djup och sidled. Detta med hjälp av glidskenor som låses vid 
önskad position med hjälp av låsklackar placerade på skenorna. Höjdskillnaden mel-
lan växelhusen justeras med distanser placerade under växeln. 

 

Figur 17 Den sammansatta testbänken som är resultatet av konstruktionsarbetet. 1: Drivande 
sammanställning. 2: växel under prov och dess stöd. 3: Växel och motor samt förbindande axel. 4: 

Ramverk. 

Den drivande modulen består av elmotor med växellåda som förser växel under test 
med drivande moment. Sammanställningen visas i figur 18. Moment och rotations-
hastighet genererat av motorn registreras av moment- och hasighetsgivaren. Axeln 

1 

2 

3 

4 
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stöds av lager för att isolera momentgivarna från eventuella fel i axlarnas koncentri-
citet. För att ta upp eventuella fel vid inriktningen mellan den drivande modulen 
och tiltrotatorn är en flexibel bälgkoppling placerad på utgående axel.  

 

Figur 18 Delsammanställningen för drivning av växel under prov. 1: Motor och växel. 2: 
Momentgivare. 3: Bälgkoppling. 

Delsammanställning två består av växeln som ska provas med tillhörande fästele-
ment. Temperaturgivare placeras på växelhuset vid provning. För att förbinda den 
drivande modulen och växeln används en klämkoppling. En adapter används för att 
ansluta axeln till snäckskruven. Växelhuset hålls på plats av två låsbultar som fäster i 
ramen. Sammanställningen avslutas med en anslutningsplatta som kopplas till tiltro-
tatorn. Dessa är unika för varje tiltrotator. Anslutningsplattan har ett nav med bom-
förband för att ansluta till utgående axel. 

Den bromsande modulen (figur 17) består av axel med bomförband som ansluts mot 
anslutningsplattan på tiltrotatorn. Den kombinerade moment- och hastighetsgivaren 
är placerad mellan två diskkopplingar för att reducera fel i mätvärdena. Anslutna till 
elmotorn finns två växellådor, som reducerar momentet in i denna, placerade. 

Ramen är konstruerad i svetsade VKR och skurna plåtar, se figur 17.  De övre plå-
tarna skruvas i ramen för att möjliggöra en plan yta för övriga delar. 

Samtliga sammanställningsritningar återfinns i bilaga A. 

1 

2 

3 
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4.2 Mätmetoder 

4.2.1 Verkningsgraden i snäckväxeln 

Växelns momentana verkningsgrad bestäms genom insättning av mätresultaten ifrån 
moment- och hastighetsgivarna i (8). Verkningsgraden plottas i ett diagram för 
åskådliggörande av växelns prestanda. Samtliga mätpunkter under en provningscykel 
summeras, efter det att stabila provförutsättningar etablerats (exempelvis rotations-
hastigheter, överfört moment och liknande), samt divideras på det totala antalet 
mätpunkter för att erhålla medelverkningsgraden för snäckväxeln. 

4.2.2 Mät- och beräkningsnoggrannhet 

Den uppskattade mätnoggrannheten definieras i sammanhanget som mätnoggrann-
heten de två momentgivarna har i det system som beskrivits ovan. Då momentgi-
varna uppvisar en ickelinjär karakteristik vad avser vridmoment är mätnoggrann-
heten styckvis definierad beroende på belastningssituation [19]. Då ett antal andra 
osäkerheter förekommer används de lägsta siffrorna för att inte överskatta mät-
noggrannheten. Den bestäms till 0,05 procent per givare, som vid maximalt utslag 
på givarna genom insättning i ekvation 16 ger: 

Givare modul 1: (1000 Nm): ±50 Nm 
Givare modul 3: (10 000 Nm): ±500 Nm 

Genom insättning av toleransspannet i ekvation 8 erhölls en mätnoggrannhet vid full 
belastning av båda momentgivarna till maximalt ungefär ±3 procent. Många fak-
torer påverkar noggrannheten: förspänning, koncentriciteten på axlar, samt eventu-
ella fel i överföring av data samt dess behandling, varför den faktiska noggrannheten 
kommer att bli lägre. 

4.2.3 Precision 

För mätning av moment enligt DIN 1319 [20], uppskattas precisionen vid maximalt 
utslag till 0,007 procent enligt tabell för momentgivare [19], resulterande i ±7 Nm 
och ±70 Nm för in- respektive utgående moment. 

Felfortplantningen orsakat av momentgivarna i systemet beräknades enligt 

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑙𝑙𝑟𝑟𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡.𝑝𝑝 ≈ �(0,007 ∙ 1000 + 0,007 ∙ 10000)2 ≈ 77 [𝑁𝑁𝑚𝑚]  (26) 

Det vill säga 1,1 procent på den största växeln. 

4.2.4 Utvärderingsunderlag 

Genom att pålagt moment och rotationshastigheterna mäts, uppskattas effektförlus-
ten i lager genom beräkning av kraften i lagrens normalriktning, (3 - 6). Eftersom 
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friktionsvinkeln är beroende av friktionstal i kuggkontakten enligt (2), som i sin tur 
påverkar normalkraften i lagren, substitueras detta in för lagren i växeln i (12). Ef-
fektförlusten kan nu beräknas numeriskt ur (9). Medelvärdet för friktionskoefficien-
ten beräknas genom insättning av effektförlusten i kuggkontakten i (17). Tabell 8 
sammanfattar beräkningarna. 

Tabell 8 Översikt över beräkningar. 

 

  

Mätvärde Beräkningslogik Utdata 

𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜔𝜔𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑡𝑡   

 x  x 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑡𝑡𝑀𝑀in
 Överfört vridmoment 

vid givet moment 

x  x  (𝜔𝜔𝑓𝑓𝑡𝑡:𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖) − 𝑖𝑖 Utväxlingsfel 

x x x x (8) 𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  

x x x x (3 - 6) Krafter i växeln 

x x x x (2), (12) 𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟.𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑙𝑙𝑓𝑓 

x x x x (9) 𝑃𝑃𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟. 

x x x x (10, 11) → (17) 𝜇𝜇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 
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5 Diskussion 

Flera parametrar påverkar noggrannheten för mätresultaten. En är den inbyggda be-
gränsning för testbänken: Efter momentgivaren sitter ett lager placerat i den dri-
vande sammanställningen, vilket kommer ge en effektförlust, en parasitisk förlust. I 
förhållande till den totala effektförlusten i snäckväxeln bedöms denna som liten.  

För test av växlarna krävs manuell montering, vilket introducerar potentiella felkäl-
lor som exempelvis variationer i axlarnas koncentricitet och variation i förspän-
ningar i lager, orsakade av variationer i åtdragningsmoment et cetera. Inverkan av 
dessa felkällor kan minskas genom att ett körschema etableras.  

Utan att temperaturen kontrolleras är fördelningen av förlusterna svår att bestämma 
exakt, eftersom viskositeten varierar med temperaturen och påverkar oljefilmens 
bärighet. Detta får konsekvenser på verkningsgraden och funktionskaraktäristiken. 
Den totala effektförlusten kan mätas med hög noggrannhet och precision. Testbän-
ken konstruerades med det primära målet att mäta växlarnas verkningsgrad, vilket 
den förväntas uppfylla.  

Friktionen i kuggkontakten däremot är svårare att bestämma noggrant både på 
grund av de approximationer och antaganden som är nödvändiga (exempelvis frikt-
ionstalet för lager) men också på grund av avvikelse från specifikation vid tillverk-
ningen av växeln för relevanta parametrar.  

Effektförlusten i lagren påverkas av tre parametrar, friktionen i lagrets kontaktytor, 
de resulterande normalkrafterna och rotationshastigheten. Friktionstalet för lagret 
erhålls från tillverkaren, men detta värde är statiskt och tar inte hänsyn till variat-
ioner i smörjförhållanden eller temperatur. En mer avancerad beräkningsmodell kan 
implementeras om förbättrad noggrannhet önska. 

Metoden för beräkning av de icke lastberoende förlusterna innebär en förenklad mo-
dell, men för de aktuella rotationshastigheterna bedöms den som tillräcklig, då dessa 
förluster är små i jämförelse med förlusterna i kuggkontakten. 

Förstudien tillsammans med kapitlet analys av förutsättningar kan liknas vid en fall-
studie. Uppdragsgivaren har en snäckväxel med ett specifikt användningsområde och 
ett specifikt utförande. Trots detta tror vi att den metod för mätning som var ett 
delresultat av arbetet kan implementeras på andra typer av växlar, inte bara snäck-
växlar. Att kunna sammanställa en testbänk av till stor del relativt vanligt förekom-
mande industrikomponenter kan, jämfört med den specialiserade utrustningen som 
förekommer, vara en fördel. Den problembild uppdragsgivaren målade upp har varit 
vägledande genom litteraturstudien och efterföljande konstruktionsarbete. Testbän-
kens användningsområde har skräddarsytts efter de parametrar som introducerades 
genom förstudien.  
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Huvuddragen från arbetssättet systematisk konstruktion användes. Arbetssättet be-
står av en samling empiriska metoder för produktutveckling. Arbetssättet systema-
tisk konstruktion i allmänhet och de metoder som ingår i arbetssättet i synnerhet kan 
i viss mån begränsa kreativiteten. Detta i kombination med den teoretiska referens-
ramen kan ha inskränkt på lösningsrymden. Den brainstorming som utfördes, som 
är det mest kreativa moment under arbetsprocessen då det genererar alla förslag på 
lösningar som är möjliga, begränsades också av det låga deltagarantalet (två), samt 
avsteg ifrån rekommendationen att inkludera vitt skilda expertisområden för att få 
olika infallsvinklar.  

Metoden att mäta effekten in och ut ur snäckväxeln möjliggör goda förutsättningar 
att bestämma verkningsgraden för samtliga tiltrotatorer i företagets sortiment. Mo-
ment ut ur snäckväxeln kan bestämmas med hög noggrannhet. Den testbänk som är 
resultatet av arbetet kommer att vara ett behövt tillskott vid produktionen och ut-
vecklingsarbetet av tiltrotatorer på företaget. Genom testbänken kan detta arbete få 
större möjlighet att lyckas eftersom kvantifierbara data kommer att kunna användas i 
förbättringsarbetet. 

De hastighetsberoende svarar för enbart en bråkdel av de totala effektförlusterna i 
snäckväxlar med relativt låga glidhastigheter. De lastberoende effektförlusterna är 
desto fler och dess växelverkan är svår att beskriva, eftersom de ofta är beroende av 
andra parametrar som också de påverkar verkningsgraden och effektförlusterna. De 
identifierade huvudsakliga parametrarna listas nedan. 

Kopplade till konstruktionen: 

• Stigningsvinkeln: Stor inverkan, låg påverkbarhet för redan konstruerade
växlar.

• Val av material: Stor inverkan, låg påverkbarhet för redan konstruerade väx-
lar.

• Ytjämnhet: Stor inverkan, relativt god påverkbarhet genom ändring av till-
verkningsprocessen.

• Montering: Stor inverkan, måttlig påverkbarhet genom att konstruktionens
utförande inte medger för stora ändringar.
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Kopplade till driftsförutsättningar: 

• Viskositet: Stor inverkan, relativt lätt att påverka i experimentella samman-
hang. 

• Ingående hastighet: Stor inverkan, lätt att påverka i experimentella samman-
hang. 

• Utgående moment: Stor inverkan, stor påverkbarhet upp till en gräns, sedan 
övergår denna mer och mer i förluster. 

• Driftstemperatur: Stor inverkan. Relativt lätt att påverka genom att exem-
pelvis använda kylning eller värmning av smörjmedel. 

• Inkörning och slitage: Stor inverkan. Inkörning har hög påverkbarhet, slita-
get är svårare att kontrollera och styra eftersom det är implicit beroende av 
samtliga parametrar. 
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6 Fortsatt arbete 

• Konstruktionen av testbänken kommer att kräva noggranna instruktioner för 
montering för att inte skada de känsliga momentgivarna vid tester, eftersom 
dessa kräver noggrann uppriktning. En manual för montering och drift behö-
ver framställas. 

• För att kunna utföra tester som noggrannare efterliknar verkliga förhållanden 
behöver värden för hur olika arbetsuppgifters moment och reaktionskrafter 
tas fram genom tester. Detta kan innebära att exempelvis töjningsgivare in-
stalleras på en tiltrotator i fält och att simuleringar skapas efter denna data. 

• Elkonstruktion är ett annat delmoment som återstår. Där ingår val av fre-
kvensomriktare samt verifiering av valet av motorer samt specificering av ap-
paratskåp och styrenhet samt uppställning av kopplingsscheman et cetera. 

• En av de viktigaste aspekterna för att skapa en användarvänlig testbänk är 
skapandet av användargränssnittet (HMI). Detta gränssnitt används för att 
presentera mätresultat och beräkningar för operatören, samt för att välja, 
styra och kontrollera provningsförfarandet. Utrustningen producerar ett cer-
tifikat som intygar växelns funktion. 

• Ta fram en bruksanvisning, dels för säkerhetsändamål men också för att 
skapa ett etablerat körschema med specificerade arbetsmoment vid prov-
ning, åtdragningsmoment et cetera. 

• Konstruera personskydd kring roterande axlar, nödstoppsfunktioner och lik-
nande. 
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7 Generella rekommendationer vid konstruktion 
av snäckväxlar 

Genom litteraturstudien uppdagades flera rekommendationer baserade på experi-
mentellt framtagna resultat. För att kontrollera vilka kontaktförhålladen som råder i 
snäckväxeln bör infärgningar göras för att fastställa hur kontaktområdet är placerat 
och hur det är utformat.  

Att välja ett lämpligt smörjmedel för snäckväxeln är av stor vikt, då dess egenskaper 
kommer påverka den totala förlusten för snäckväxeln i stor omfattning. Ett polygly-
kolbaserat fett med goda högtrycksegenskaper är att föredra, främst på grund av att 
dessa har lägre friktionstal vid låga glidhastigheter, vilka är vanliga i de undersökta 
snäckväxlarna.  

Skillnader i glidhastigheten i kuggkontakten kan vara en orsak till det varierande be-
teendet mellan tiltrotatorerna, se tabell 1. I den specifika applikationen är det troligt 
att självlåsning är en önskvärd funktion hos växeln. Denna funktion kan försvinna 
om friktionen i kuggkontakten blir för låg. Med det sagt finns potential att reducera 
effektförlusterna från andra källor. Det uppkommer stora förluster i den axiella lag-
ren på snäckskruven på grund av stora resulterande krafter. Axialrullager skulle 
minska effektförlusterna i lagren. 
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