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ABSTRACT  
The thesis is a case study on the construction of a dropbox for wheel loaders. The thesis was 
carried out at Volvo Construction Equipment (VCE) who is one of the leading manufacturers 
of construction equipment. The data collection consisted of a pre-study, a literature review, and 
simulations and calculations, which was done at VCE. This led to the use of both primary and 
secondary data, as well as quantitative and qualitative data.  
 
The purpose of the thesis was to construct a dropbox which could be combined with a gearbox, 
for it to work in a wheel loader. The gearbox was a planetary gearbox used in articulated 
haulers and only some smaller adjustments were to be made on the gearbox. Part of the thesis 
was to investigate the possibilities to use a hydraulic or electric system in combination with the 
dropbox. This was to improve the fit of the planetary gearbox to the wheel loader and possibly 
improve the environmental impact from the wheel loader. 
 
The research questions in the thesis were: F1: How can a dropbox be constructed to enable a 
gearbox fitted for articulated haulers to work in wheel loaders? F2: What are the possibilities to 
affect the overall cost of the transmission and the environmental impact of the wheel loader 
with the construction of a dropbox? F3: Which outcomes regarding manufacturing and sales 
would occur when a articulated hauler and a wheel loader uses the same planetary gearbox? F4: 
What general factors can be identified to make a modular completion of a existing gearbox, to 
create a gearbox for better manufacturing and aftermarket management? 
 
The method that was used was a combination of Ullman’s and Ulrich and Eppinger’s product 
development processes. The work was divided in four general phases: planning, information 
gathering, concept generation, and further development. Appropriate techniques were used to 
ensure that every phase was completed.  
 
The result was a suggestion of a construction of a dropbox. This dropbox was to be combined 
with a planetary gearbox for articulated haulers to be adjusted to fit the wheel loader model 
L350. Six gears were chosen from the planetary gearbox for driving both forward and 
backward. The construction of the dropbox consisted of a cog chain which distributes the 
driving force and shift elements which changes the direction. The energy which the shift 
elements were to dissipate was calculated and the dimensions of the cogwheels in the cog chain 
were estimated. A CAD-model was made to generate an image of the concept. Important 
factors for the conclusive result included which gears that was used and how they were used. 
This is a result of the different driving cycles the working machines have, since the driveline 
has to be adjusted for every machine. A complementary system was an important factor 
regarding cost and environmental impact. However, it was shown to be hard to implement 
because of the wide range of the rotational speed in which the complementary motor had to 
work.  
 
Further investigations are required regarding the choice of torque converter, construction of 
power take-out for the work hydraulic, integration of a complementary system, and the 
construction of the dropbox case. 
 
  



 

 

SAMMANFATTNING 
Examensarbetet är en fallstudie på konstruktionen av fördelningsväxellåda till hjullastare. 
Examensarbetet utfördes hos uppdragsgivaren Volvo Construction Equipment (VCE) som är 
ledande inom tillverkningen av entreprenadmaskiner. Datainsamlingen bestod av en förstudie, 
en litteraturstudie samt simuleringar och beräkningar som genomfördes på VCE. I och med 
detta har både primärdata och sekundärdata, samt kvalitativa och kvantitativa data, använts.  
 
Syftet med arbetet var att konstruera en fördelningsväxellåda som kunde kombineras med en 
antagen växellåda för att fungera i en hjullastare. Den antagna växellådan var av planetväxeltyp 
anpassad för dumprar och mindre ändringar på växellådan fick genomföras. I arbetet ingick 
även att undersöka möjligheterna att använda hydraul- eller elsystem i kombination med 
fördelningsväxellådan. Detta för att förbättra anpassningen av planetväxellådan samt möjligtvis 
förbättra miljöpåverkan från hjullastaren.  
 
De forskningsfrågor som ställdes upp var följande: F1: Hur kan en fördelningsväxellåda 
konstrueras för att möjliggöra att en växellåda primärt anpassad för dumprar ska fungera för 
hjullastare? F2: Vilka möjligheter finns att påverka kostnaden för transmissionen och 
miljöpåverkan från hjullastaren när en fördelningsväxellåda konstrueras? F3: Vilka utfall kring 
tillverkning och försäljning skulle uppstå då en dumper samt hjullastare nyttjar samma 
planetväxellåda? F4: Vilka generella faktorer kan identifieras om man vill göra en modulär 
komplettering av en existerande växellåda, för att skapa en växellåda för bättre produktion samt 
för hantering av eftermarknad? 
 
Den metod som valdes var en kombination av Ullmans och Ulrich och Eppingers 
produktutvecklingsprocesser. Arbetet delades in i fyra övergripande faser: planering, 
informationsinsamling, konceptgenerering och vidareutveckling. I dessa faser användes 
lämpliga tekniker för att kunna säkerställa att varje fas avklarades. 
 
Arbetet resulterade i ett förslag till en konstruktion av en fördelningsväxellåda. Denna 
fördelningsväxellåda skulle kombineras med en planetväxellåda för dumprar för att kunna 
passa en hjullastare av modell L350. Sex växlar valdes ifrån planetväxellådan för både framåt- 
och bakåtkörning. Konstruktionen av fördelningsväxellådan bestod av en kuggkedja som sköter 
fördelningen av drivkraften samt skiftelement som vänder riktning. Energin som 
skiftelementen skulle ta upp beräknades fram och storlekarna för kugghjulen i kuggkedjan 
uppskattades. En CAD-modell skapades för att kunna generera en bild över konceptet. Viktiga 
faktorer för det slutgiltiga resultatet inkluderade vilka växlar som används samt hur de används. 
Detta eftersom entreprenadmaskinerna har olika körcykler där drivlinan måste anpassas efter 
varje entreprenadmaskin. Ett kompletterande system var en viktig faktor med hänsyn till 
kostnad och miljöpåverkan. Dock visade det sig att kompletterande system var svårhanterat på 
grund av de varvtalsområden som den kompletterande motorn behöver arbeta med. 
 
Vidare undersökningar bör göras för val av momentomvandlare, konstruktion av uttag för 
arbetshydraulik, integrering av ett kompletterande system och konstruktionen av 
fördelningsväxellådshuset. 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel beskriver bakgrunden, syftet och målet med arbetet och i kapitlet 
formuleras frågeställningar som arbetet ska besvara. 
 

1.1. Bakgrund 
Volvo Construction Equipment är ett globalt företag som är ledande i 
tillverkningen av entreprenadmaskiner. Ett flertal konkurrenter finns på 
marknaden och därför ställs det höga krav på de maskiner som konstrueras och tas 
fram inom VCE. I samband med att den teknologiska utvecklingen hela tiden 
drivs på av nya lösningar samt att kunderna ställer högre krav på produkterna, 
ställer det krav på företag att kontinuerligt utveckla produkter för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga.  
 
En stor del av den tekniska utvecklingen sker med hänsyn till miljön. Miljöfrågan 
har aldrig varit så betydelsefull som den är i dagens läge. Att diskutera och 
förebygga sådana samhällsfrågor är en viktig punkt inom dagens stora och 
ledande företag. För företag som VCE kan det bland annat innebära reduceringen 
av bränsleförbrukningen, transportsträckor av inköpta komponenter samt 
hybridfordon. 
 
Det finns ett flertal olika transmissionstyper som passar olika maskiner beroende 
på vilka egenskaper varje maskin behöver. Det krävs ett noga urval av vilken typ 
av transmission som är lämplig och transmissionen kan i stor grad påverka 
flertalet egenskaper i en maskin så som bränsleförbrukning, köregenskaper och 
komfort. Många av de nya lösningar som utvecklas för transmissioner handlar om 
hur det går att få bort så mycket energiförluster som möjligt och detta bidrar till 
att bränsleförbrukningen minskar. En minskad bränsleförbrukning är inte bara bra 
för miljön utan gynnar även företaget som köper entreprenadmaskinen och 
företaget som tillverkar den. 
 

1.2. Problemformulering 
Transmissionsavdelningen på VCE i Eskilstuna konstruerar transmissioner till 
Volvos entreprenadmaskiner och har bland annat en planetväxellåda för dessa. 
För att kunna öka antalet sålda växellådor samt minska kostnader för tillverkning 
vill uppdragsgivaren använda växellådan i flera olika entreprenadmaskiner. Att 
använda planetväxellådan i flera entreprenadmaskiner kan ses som en form av 
komponentstandardisering då ett delsystem kan användas i olika produkter. Ulrich 
och Eppinger (2012) skriver att komponentstandardisering kan leda till lägre 
kostnader och ökad kvalitet eftersom delsystemet kan tillverkas i större volymer. 
Vidare menar de att tillverkningskostnaderna per enhet sjunker när 
produktionsvolymen ökar genom att ”(1) Fasta kostnader fördelas mellan fler 
enheter och (2) rörliga kostnader blir lägre eftersom företaget kan använda större 
och mera effektiva processer och utrustning” (Ulrich & Eppinger, 2012). 
 
Planetväxellådan är primärt anpassad för dumprar och det krävs en förskjutning 
av kraftöverföringen – från utgående axel på planetväxellådan till de kardanaxlar 
som går till fram- och bakaxel – samt en fördelning av kraftöverföringen till fram- 
och bakaxel. Vanligtvis används en fördelningsväxellåda, en konstruktion som 
förskjuter och fördelar kraftöverföringen, vilken antingen monteras direkt på 
växellådan eller monteras på växellådans utgående axel med en kardanaxel 
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emellan. Den största skillnaden mellan en dumper och en hjullastare är skillnaden 
i körcykler och det innebär skillnader i kravet för vändning från framåtkörning till 
reversering samt antalet växlar som används. 
 
Den transmission som används i uppdragsgivarens största hjullastarmodell L350 
tillverkas av en extern producent och köps in av Volvo till hjullastaren. Om 
planetväxellådan kan användas istället kommer, förutom de fördelar som nämnts 
ovan, uppdragsgivaren att kunna hantera eftermarknaden av transmissionen. Detta 
leder till fler intäkter från hjullastaren. 
 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka möjligheter det finns att använda 
planetväxellådan i en hjullastare genom att analysera design av en ny 
fördelningsväxellåda. Arbetet undersöker vilka faktorer som är betydelsefulla för 
växellådans funktion då en växellåda primärt anpassad för dumprar ska användas i 
en hjullastare. Detta görs genom att ett koncept på en fördelningsväxellåda till 
planetväxellådan, för att denna ska kunna användas även i en hjullastare, tas fram. 
Konceptet anpassas för att passa hjullastarmodellen L350. I arbetet undersöks 
även möjligheter att använda hydraul- eller elsystem i kombination med 
fördelningsväxellådan för att förbättra anpassningen av planetväxellådan samt 
möjligtvis miljöpåverkan från hjullastaren. 
 
I arbetet med design av en fördelningsväxellåda kommer ett antal frågeställningar 
besvaras: 
 

F1: Hur kan en fördelningsväxellåda designas för att möjliggöra att en 
växellåda primärt framtagen för dumprar ska fungera för hjullastare? 
F2: Vilka möjligheter finns att påverka kostnaden för transmissionen och 
miljöpåverkan från hjullastaren när en fördelningsväxellåda designas? 
F3: Vilka utfall kring tillverkning och försäljning skulle uppstå då en dumper 
samt hjullastare nyttjar samma planetväxellåda? 

 
Även en mer generell forskningsfråga besvaras: 
 

F4: Vilka generella faktorer kan identifieras om man vill göra en modulär 
komplettering av en existerande växellåda, för att skapa en växellåda för bättre 
produktion samt för hantering av eftermarknad? 

 
1.4. Mål 

Målet är att visa de faktorer som påverkar transmissionen då den anpassas från en 
entreprenadmaskin till en annan. Detta görs genom att ett koncept på en 
fördelningsväxellåda skapas som uppdragsgivaren kan använda för att jämföra 
transmissionen som består av planetväxellådan i kombination med 
fördelningsväxellådan med andra transmissionsalternativ.  
 
Konceptet ska: 

• Möjliggöra samma, eller högre, hastighet och dragkraft som nuvarande 
lösning. 

• Möjliggöra samma komfort/körbarhet för föraren. 
• Inte öka i vikt samt kostnad. 
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• Lagerlivslängden i fördelningsväxellådan ska vara minst 10 000h. 
• Högsta temperaturökning i skiftelement vid vändning ska vara max 50°C. 
• Visa faktorer som påverkar anpassning med hänsyn till: 

o Egenskaper 
o Miljöpåverkan 

 
1.5. Avgränsningar och direktiv 

 
• Arbetet ska utgå från att använda uppdragsgivarens planetväxellåda. 
• Inga ändringar får göras på planetväxellådan, med några undantag: 

o momentomvandlaren får bytas till en vars egenskaper är anpassade 
för hjullastare, 

o växlingen mellan fram- och backväxlar får flyttas till 
fördelningsväxellådan om detta skulle behövas, samt 

o fördelningsväxellådan får monteras på växellådan vilket innebär en 
förändring på planetväxellådans hus. 

• Styrning av transmissionen ingår inte i arbetet. Diskussioner görs kring 
vad som är möjligt men detaljerna kring styrningen ingår inte. 

• Konstruktion av kraftöverföring till arbetshydraulik ingår inte i arbetet. 
Konceptet ska se till att plats finns för överföringen. 

• Konceptet ska modelleras i programmet CATIA. 
• Simuleringar ska ske i programmet Romax. 
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2. ANSATS OCH METOD 
I detta kapitel beskrivs de metoder och verktyg som har använts under arbetet. 
 

2.1. Metod och kvalitetssäkring 
Detta arbete utfördes som en fallstudie på konstruktion av fördelningsväxellåda 
till hjullastare, där fallet som undersöktes var konstruktion av en 
fördelningsväxellåda till VCEs hjullastarmodell L350 i kombination med en 
planetväxellåda primärt anpassad för dumprar. De tekniker som har använts i 
arbetet visas i avsnitt 2 och i avsnitt 4 beskrivs hur de har genomförts. För att ta 
fram en konstruktion skapades koncept som jämfördes utifrån en 
produktspecifikation med hjälp av simuleringar samt omdömen och insikter av 
specialister hos uppdragsgivaren. Datainsamlingen gjordes genom en förstudie, en 
litteraturstudie samt genom simuleringar och beräkningar. I och med detta har 
både primärdata och sekundärdata, samt kvalitativa och kvantitativa data, använts.  
 

2.2. PU-processen 
Arbetet har utgått från Ullmans (2010) och Ulrich och Eppingers (2012) 
produktutvecklingsprocesser. Processerna har kombinerats och anpassats för att 
passa arbetet och det resulterade i fyra övergripande faser:  

1. Planering 
2. Informationsinsamling 
3. Konceptgenerering 
4. Vidareutveckling 

 
I dessa fyra övergripande faser har olika tekniker använts, vilka kopplas till varje 
fas. Dessa tekniker är till hjälp för att kunna bocka av varje fas och se så att 
ingenting missas. Teknikerna kommer därför att inneha information som hjälper 
till att klara av fasen och bidra till att arbetet fortsätter som planerat. Faserna och 
teknikerna illustreras i Figur 1. 

 
Figur 1: Faser och tekniker 

Då det fanns information internt, exempelvis kravspecifikationer, har processen 
anpassats för att möta detta och eftersom arbetet förväntas sluta vid en 
konceptlösning har steg och metoder i slutet av processerna exkluderats. Många 
delar i arbetet har följt den metod som Ulrich och Eppinger (2012) beskriver för 
konceptgenerering. Metoden innehåller fem steg: 

1. Klargöra problemet 
2. Söka externt 
3. Söka internt 
4. Utforska systematiskt 
5. Reflektera 

 

Planering 		

• Gan,-schema	
• Veckomöten	
• Pulsprotokoll	

Informa;onsinsamling	

• Förstudie		
• Li,eraturstudie	
• Funk;onsanalys	
• Produktspecifika;on	

Konceptgenerering	

• KoncepBörslag	
• Konceptsållning	

Vidareutveckling	

• CAD	
• Romax	
• AMESim	
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Metoden är iterativ, vilket innebär att arbetet går tillbaka i stegen i cykler för att 
med mer kunskap kunna göra om stegen för att ytterligare förfina resultaten. 
Ulrich och Eppinger (2012) beskriver metoden kopplat till konceptgenereringen i 
ett utvecklingsarbete men skriver även att ”metoden kan och bör användas vid 
flera olika tillfällen i utvecklingsprocessen.” Även Johannesson, Persson och 
Petterson (2013) skriver om nyttan med att arbeta iterativt. De menar att det i få 
fall går att lösa ett komplext problem direkt, istället behöver arbetet skapa och 
analysera för att sedan gå tillbaka till att skapa igen. Vidare skriver de att det går 
att arbeta iterativt genom alla detaljeringsnivåer, från grova koncept till 
detaljerade lösningar. 
 
Då detta ansågs vara ett bra tillvägagångssätt har denna metod applicerats under 
alla de fyra övergripande faserna. Anledningen till att metoden ansågs passa 
arbetet var att den bryter ner ett komplext problem i enklare delproblem, ser till att 
både extern och intern kunskap utnyttjas samt att den leder till resultat. 
 

2.3. Planering 
Detta kapitel beskriver metoderna i planeringsfasen i arbetet. 

2.3.1. Gantt-schema 
Gantt-schemat används som ett verktyg för att kunna visa upp en tidsplanering av 
olika aktiviteter. Det består av en horisontell tidslinje där varje aktivitet motsvarar 
en specifik stapel som representerar start och slut för respektive aktivitet. För att 
se om en aktivitet är påbörjad eller avslutad fylls stapeln i och hur ifylld stapeln är 
representerar hur långt arbetet med aktiviteten har kommit. I schemats kolumner 
anges vilka aktiviteter som ska genomföras under den givna perioden. Beroende 
på vart stapeln hamnar i schemat visas beroendeförhållandet som finns, alltså 
vilka aktiviteter som måste genomföras innan nästa kan påbörjas eller vilka 
aktiviteter som kan genomföras parallellt. (Ullman, 2010) 
 
Gantt-schemat har använts för att ge en tydlig bild över hur lång tid de olika 
delarna i arbetet kommer att ta och vilka delar som behövs för att andra delar ska 
kunna genomföras. Utifrån det planeras hur arbetet ska läggas upp och schemat 
fungerar som avstämning för att se att alla delar i arbetet genomförs i tid. 
 

2.3.2. Veckomöten 
Veckomöten genomfördes som en kontroll för arbetet. Vid mötena diskuterades 
vad som har genomförts i den gångna perioden samt de frågor som uppstått. Detta 
innebar att handledaren hos uppdragsgivaren hade möjlighet att se hur mycket 
som har gjorts och i vilken riktning arbetet bar åt. Det gav även en möjlighet att ta 
reda på om uppfattningen om arbetet var korrekt samt en möjlighet att ställa de 
frågor som uppstått under arbetets gång. 
 

2.3.3. Pulsprotokoll 
Varannan vecka skickades ett pulsprotokoll till handledaren från skolan. 
Pulsprotokollet skulle innehålla progression, avvikelser samt tidplan för den 
kommande tvåveckorsperioden för både studien och rapporten. I pulsprotokollet 
fanns även möjlighet att begära möte för handledning. Protokollets funktion var 
samma som de som nämndes ovan i avsnitt 2.3.2. 
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2.4. Informationsinsamling 

I detta kapitel beskrivs metoderna som har använts under informations-
insamlingsfasen. 

2.4.1. Förstudie 
En förstudie är en undersökning av det problem som ska lösas för att se om det 
finns möjlighet att skapa ett lyckat resultat. Johanneson, et al. (2013) menar att 
den görs genom att samla in material från de olika områden som är relevanta för 
utvecklingen av lösningen. Det är viktigt att kompetens från flera olika områden 
får delta i förstudien för att så många områden som möjligt ska täckas in. Vidare 
skriver de att ju tidigare det går att se hur arbetet kan genomföras desto mindre 
kostnader kräver resten av utvecklingsarbetet.  
 
Sedan tidigare har koncept tagits fram hos uppdragsgivaren som har relevans för 
projektet. Som förstudie sammanställdes koncepten och informationen användes 
för att förstå problemformuleringen. Sammanställningen utfördes genom att samla 
in information om de tidigare koncepten och sedan diskutera de problem som 
uppstått och det arbete som återstod i koncepten. 
 

2.4.2. Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomförs genom att studera den litteratur som är relevant för 
arbetet. Enligt Kothari (2004) syftar studien till att skapa en förståelse för det 
problem som arbetet ska lösa och genom att studera den relevanta litteraturen kan 
problemformuleringen förbättras. Förbättras problemformuleringen så blir det 
enklare att hitta relevant litteratur och förstå problemet som ska lösas. Kothari 
(2004) menar att det viktigaste steget i arbetet är att klart och tydligt formulera 
problemställningen och litteraturstudien är en viktig del i detta.  
 
Kothari (2004) skriver att det går att hitta relevant litteratur i t.ex. akademiska 
journaler och konferenshandlingar genom att söka efter litteratur hos journaler 
med sammanställningar och indexering. Denna relevanta litteratur ger i sin tur 
mer relevant litteratur genom sina källor och utifrån detta går det att bygga en bra 
samling av litteratur och data (Kothari, 2004).  
 
Volvo bidrog med internt material som har använts i arbetet och utöver artiklar 
har böcker inom ämnet använts. När artikelsökningarna har gjorts har de 
genomförts på plattformen Scopus. Där har nyckelorden ”construction equipment, 
dropbox, electrical hybrid, energikonservering, energy recuperation, 
fördelningsväxellåda, hjullastare, hybrid, hydraulisk hybrid, transfer case, 
transmission, och wheel loader” använts. Sållningen gick till så att 
sammanfattningen lästes först, sedan kunde de relevanta artiklarna samlas som 
hade något av intresse i en mapp. Utefter det har sedan grundligare läsning 
genomförts för att se om artikeln verkligen lämpar sig till detta arbete.  
 

2.4.3. Funktionsanalys 
En funktionsanalys används för att definiera vilka funktioner produkten har och 
vilka komponenter i produkten som bidrar till de olika funktionerna. Genom att ta 
reda på produktens funktioner går det att bryta ner ett problem till delproblem 
(Ullman, 2010; Ulrich & Eppinger, 2012).Ullman (2010) definierar funktion som 
”det logiska flöde av energi, material och information mellan objekt eller 
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ändringen av tillståndet av ett objekt som orsakats av ett eller flera flöden” och 
Ulrich och Eppinger skriver att en modell som påverkar flöden av material, energi 
och signaler visar den övergripande funktionen.  
 
I metodens första del undersöks funktionen av hela systemet, alltså hela 
produktens huvudsakliga funktion. Därefter bryts funktionen ner till delfunktioner 
och dessa bryts sedan ner ytterligare tills funktionerna är väldigt enkla. När detta 
är klart går det att se vilka sammanställningar av komponenter och vilka enskilda 
komponenter som bidrar till de olika funktionerna (Ullman, 2010; Ulrich & 
Eppinger, 2012). Ullman (2010) beskriver ett sätt att göra detta på som ”reverse 
engineering”. Detta innebär att produktens och dess komponenters gränssnitt 
undersöks för att följa flöden av energi, information eller material från dess källa 
in till dess källa ut. 
 
Resultatet av funktionsanalysen ska vara en beskrivning av produktens funktioner 
och det ska inte visa på någon specifik teknisk lösning (Ulrich & Eppinger, 2012). 
Det ska däremot gå att använda för att generera tekniska lösningar som bidrar med 
de olika funktioner som resultatet visar och det går därför att använda i en 
konceptgenerering. Ulrich och Eppingar (2012) menar att med vissa produkter 
kan det vara svårt att identifiera sambanden mellan de olika funktionerna och i 
dessa fall kan det vara tillräckligt att göra en lista över delfunktioner.  
 

2.4.4. Produktspecifikation 
De slutgiltiga dokumenterade kriterierna eller funktionerna som är noga utvalda 
och vägda samlas under en produktspecifikation. Detta dokument är väldigt 
viktigt för att kunna hitta lösningar men det är även en viktig punkt när det 
kommer till utvecklingsarbeten, främst om arbetet genomförs som ett externt 
projekt. Produktspecifikationen brukar fungera som en utgångspunkt där den 
används som en input till en fortsatt modelleringsprocess. Inom denna 
modelleringsprocess genereras lösningskoncept som sedan modelleras upp. 
Analyser görs därefter på koncepten för att se om dessa lever upp till de krav som 
sattes upp i produktspecifikationen. Produktspecifikationen ska formuleras så att 
de även tar hänsyn till alternativa lösningar. Målen eller kraven bör vara mätbara, 
oberoende av varandra, universella och lösningsoberoende. (Johannesson, et al., 
2013) 
 
Volvo har väldigt höga krav på sitt utvecklingsarbete och sätter därför upp en 
kravspecifikation på allt som är tänkt att utvecklas så att de krav som finns 
uppfylls. Produktspecifikationen som tagits fram i arbetet har därför jämförts med 
kravspecifikationer gjorda av uppdragsgivaren. 
 

2.5. Konceptgenerering 
Det mål som strävas efter under en konceptgenerering är att undersöka på en basal 
nivå de olika produktkoncept som genereras. Dessa produktkoncept är då lämpade 
för att kunna tillfredsställa de kundbehov som ställts upp. Konceptgenereringen 
omfattar en rad olika delar så som externa sökningar och kreativ problemlösning 
inom projektgruppen. Resultatet som sker under denna fas resulterar vanligtvis i 
ett flertal olika konceptförslag som brukar framställas med hjälp av en kortare 
beskrivning samt skisser för att visuellt beskriva konceptet. (Ulrich & Eppinger, 
2012)  
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2.5.1. Konceptförslag 
Ett konceptförslag är en första ansats till en lösning på ett angivet 
konstruktionsproblem. Ett konceptförslag innehåller förslagsvis en motivering 
inför valet av de ingående dellösningarna samt en beskrivning av den tekniska 
lösningen. För att förklara koncepten och förstå dessa på en mer begripande nivå 
kan skisser användas för att genomföra detta. Skisser kan bland annat bestå av 
preliminär produkt-layout, utrymmesuppskattningar och kopplingsscheman. I 
enstaka fall kan det även vara lämpligt att tillverka en fysisk modell för att få en 
ännu bättre visuell beskrivning över konceptet. (Johannesson, et al., 2013) 
 

2.5.2. Konceptsållning 
För att kunna genomföra ett konceptval eller en konceptsållning på ett snabbt och 
smidigt sätt kan en metod som Stuart Pugh skapade användas, denna metod kallas 
för Pughs konceptvalsmatris. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är det 
huvudsakliga syftet med denna metod att på ett snabbt sätt kunna sålla bort 
koncept som tagits fram samt att utveckla och förbättra vissa koncept. De skriver 
att metoden består av 6 steg: 

1. Förbereda konceptvalsmatrisen 
2. Betygsätta koncepten 
3. Rangordna koncepten 
4. Kombinera och förbättra koncepten  
5. Välja ett eller flera koncept  
6. Reflektera över resultat och processen 

 
I detta arbete har matrisen och sållningen diskuterats med olika specialister hos 
uppdragsgivaren för att kunna skapa en så bra och relevant bild som möjligt över 
sållningen och få in alla aspekter.  
 

2.6. Vidareutveckling 
I fasen vidareutveckling utvecklas de koncept som gått vidare ifrån sållningen och 
fullständiga specifikationer av geometri, material och toleranser skapas. Om vissa 
delar behöver köpas in från leverantörer fastställs och identifieras de även under 
denna fas. Resultatet som blir ifrån denna fas ska vara ett flertal olika 
kontrolldokument vilket innebär bland annat ritningar eller datafiler som beskriver 
de komponenter som tagits fram. Tre frågor som har följt med under hela 
produktutvecklingsprocessen och bör slutföras under denna fas är: materialval, 
produktionskostnader och robusta egenskaper. (Ulrich & Eppinger, 2012) 
 
I detta arbete har vidareutvecklingen delats in i två olika delar: vidareutveckling 
av sållade koncept och vidareutveckling av valt koncept. Anledning till att arbetet 
genomfördes på detta sätt var för att inte exkludera för många möjliga koncept i 
den första sållningen.  
 

2.6.1. CAD 
CAD-systemet är ett hjälpmedel som först skapades för att kunna tillverka 
tvådimensionella ritningar med stöd av datorn. Detta togs fram främst för att 
kunna ersätta de klassiska ritningarna som ritades manuellt på en ritbräda. I och 
med att CAD-systemet utvecklades blev det allt lättare att göra ändringar på 
ritningarna och redan uppritade geometrier kunde kopieras och återanvändas. 
Tredimensionella geometrier utvecklades allt eftersom och gjorde så att nya mer 
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komplicerade kroppar kunde ritas upp. CAD-systemet är ett utmärkt hjälpmedel 
för att bestämma tredimensionella geometrier mer grundligt och kunna skapa 
bland annat ytmodeller, solidmodeller eller volymsmodeller. (Johannesson, et al., 
2013)  
 
När koncepten tagits fram och när mer information hittats har koncepten även 
ritats upp för att kunna få en bättre bild över dessa. Detta har vart en nyckelroll 
eftersom det finns ett begränsat utrymme inuti hjullastaren. Detta har då bidragit 
till att se om konceptet är något som kan utvecklas vidare eller helt enkelt 
exkluderas ifrån projektet om det inte finns någon möjlighet att vidareutveckla 
det.  
 

2.6.2. ROMAX 
Romax Technology tillverkar teknisk mjukvara för modellering, simulering och 
analysering av transmissioner och drivlinor. Programmet som används i arbetet är 
RomaxDESIGN och kan användas för att simulera och analysera oljud och 
vibrationer, hållbarhet och interaktioner mellan de olika komponenterna (Romax 
technology, 2018).  
 
Programmet Romax har hjälpt till för att kunna skapa en helhetsbild över det 
koncept som valts och programmet används för att simulera en kedja av 
komponenter. 
 

2.6.3. AMESim 
Amesim är ett program för att modellera, analysera och optimera olika system, 
inom vilka det inkluderas mekaniska, hydrauliska och elektriska system. I 
programmet finns det flera olika bibliotek med komponenter inom dessa system. 
Amesim används för att simulera modeller och analysera resultatet med avseende 
på prestanda, energibalans, bränsleekonomi och förluster. (Siemens Product 
Lifecycle Management Software Inc, 2018) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitlet beskrivs den teori som används och legat till grund för det 
genomförda arbetet. 

3.1. Hjullastare 
Hjullastaren används inom en rad olika industrier exempelvis gruvbranschen samt 
vid lyft av tunga material inom tillverkningsindustrin. På grund av dessa 
användningsområden går hjullastaren ofta i kort lastarcykel där skifte mellan 
fram- och backväxlarna sker väldigt frekvent. Som syns i Figur 2 börjar 
hjullastaren med att köra framåt och lyfta upp material från marknivå (steg 1). 
Sedan backar maskinen ut och lyfter upp skopan (steg 2). Efter detta backar 
maskinen bakåt till vändningsläget (steg 3). Där vänder maskinen från 
bakåtkörning till framåtkörning (steg 4) och åker framåt mot avlämningsplatsen 
(steg 5). När maskinen kommit fram till avlämningsplatsen släpps materialet av 
(steg 6) och åker bakåt igen mot vändningsläget (steg 7). När den nått 
vändningsläget (steg 8) börjar cykeln om igen då maskinen åker framåt mot 
materialet som finns på marknivån. (Filla, 2013) 
 

 
Figur 2: Kort lastarcykel (Filla, 2013) 

3.2. Automatisk transmission 
Enligt Fischer, Kücükay, Jürgens, Najork och Pollak (2015) använder en 
automatisk transmission skiftelement för att förändra utväxlingen i växellådan. De 
menar att kraftöverföringen sker via friktion i skiftelementen och att detta innebär 
att det går att förändra utväxlingen utan att kraftöverföringen till den utgående 
axeln avbryts. Skiftelement beskrivs i avsnittet 3.5. En momentomvandlare i 
växellådan används för att ha kraftöverföring vid start och eftersom den alltid 
överför kraften från motorn behöver fordonet bromsas för att stå stilla när ett 
körläge är aktiverat (Fischer, et al., 2015). Momentomvandlaren förklaras i 
avsnittet 3.4. Dessa delar innebär att föraren inte behöver förändra utväxlingen 
eller använda en koppling för att starta.  
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Fischer, et al. (2015) skriver vidare att automatiska transmissioner idag oftast 
använder kombinationer av planetväxelsteg för att få olika utväxlingar. Varje 
planetväxelsteg har olika utväxlingar och därför används skiftelement för att välja 
kraftöverföringens väg och därmed utväxlingen i växellådan. För att minska tiden 
under en växling och för att styrningen av de olika skiftelementen inte ska bli för 
komplex brukar ett skifte av utväxlingar innebära att bara ett skiftelement öppnas 
och ett skiftelement stängs (Fischer, et al., 2015).  
 

3.3. Fördelningsväxellåda 
För att kunna fördela kraftöverföringen från transmissionen till fram- respektive 
bakaxeln används en fördelningsväxellåda. Fördelningsväxellådan kan ha fler 
användningsområden än att endast fördela drivkraften exempelvis genom att 
skapa en hög/låg utväxling då det finns en möjlighet att välja mellan olika 
växelområden om detta skulle behövas. (SkogForsk, 1993)  
 
En förtydligande bild över hur momentomvandlaren, växellådan och fördelnings-
växellådan hör ihop visas nedan i Figur 3. 

 
Figur 3: Transmission (SkogForsk, 1993) 

3.4. Momentomvandlare 
Momentomvandlaren är en del som hjälper till att dela ut ett jämnt vridmoment 
vilket, enligt Fischer, et al. (2015), ökar komforten och hjälper bland annat till att 
minska ryckig körning vid exempelvis start/stop. Hur en momentomvandlare är 
uppbyggd kan ses nedan i Figur 4. Momentomvandlaren består utav en pump, en 
stator och en turbin. Pumphjulet roterar med en mekanisk rotationsenergi och med 
hjälp av en vätska överförs denna mekaniska energi till en hydraulisk kinetisk 
energi. Denna hydrauliska energi träffar sedan turbinen där den återigen 
omvandlas till en mekanisk energi. Statorns funktion är att skapa en 
vridmomentsändring vilket uppstår när flödet ifrån pumphjulet träffar statorn. 
Författarna menar även att när en momentomvandlare används uppstår det även 
ytterligare förhållanden, främst vridmomentsmultipliceringar. Detta uppstår dock 
endast om skillnaden i hastighet mellan ingående och utgående sida är tillräckligt 
hög. Så kallade ”lockup-kopplingar”, eller låskopplingar, kan användas i 
kombination med momentomvandlaren. Då hastigheterna i momentomvandlarens 
två olika sidor är lika kopplas en ”lockup-koppling” in och direktöverför energin 
istället för att leda den genom momentomvandlaren. (Fischer, et al., 2015). 
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Figur 4: Momentomvandlare (Olsson, 2015) 

3.5. Skiftelement 
Skiftelement används i automatiska transmissioner för att förändra utväxlingen 
och de består av antingen kopplingar eller bromsar. Childs (2014) skriver att en 
koppling används för att synkronisera hastigheten på två axlar som roterar i olika 
hastighet och en broms används för att bromsa in eller stanna en roterande axel. 
Eftersom skiftelementen kan slira möjliggör detta att en koppling kan 
sammankoppla axlar, och en broms kan sakta ner eller stanna axlar, på ett 
kontrollerat sätt (Childs, 2014). 
 
Fischer, et al. (2015) skriver att kopplingar har en ingående sida och en utgående 
sida som trycks ihop med hjälp av en kolv och om den utgående sidan är 
fastmonterad och inte roterar fungerar skiftelementet som en broms. Författarna 
menar att värmen som skapas genereras under inslirning av skiftelementet och när 
växlingen är klar sker det i princip ingen relativ rörelse mellan plattorna. Oljan 
som kopplingen använder strömmar in genom friktionsbeläggen och hjälper till att 
kyla ner kopplingen till rätt temperatur. I detta avseende fungerar 
centrifugalkraften som hjälp för att transportera den kylande oljan (Fischer, et al., 
2015). Kylning är väldigt viktig då skiftelementen antingen överför eller 
omvandlar, till värme, stora mängder energi och värmen som skapas får inte skada 
komponenter runt skiftelementet (Childs, 2014). Ofta används oljekylda 
lamellkopplingar i automatiska transmissioner, inte bara som skiftelement utan 
även som till exempel en ”lockup-koppling” tack vare deras goda 
värmeavledningsförmåga och deras relativt låga tröghetsmoment (Fischer, et al., 
2015).  
 

3.6. Val av växlar 
När antalet växlar och dess utväxling ska väljas är det viktigt att se till att detta ger 
den bästa omvandlingen av motorns effekt till drivkraft på hjulen. Detta innebär 
att fordonet behöver ha tillräckligt hög drivkraft för att kunna övervinna det 
körmotstånd som uppstår i de olika körsituationerna. För att lyckas med detta 
brukar, enligt Fischer, et al. (2015), krav sättas för att bestämma den lägsta och 
högsta växeln. Författarna menar att vid bestämmandet av den lägsta växeln sätts 
krav på i vilken lutning fordonet ska kunna köra samt vilken 
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accelerationskapacitet som fordonet behöver från ett stilla-stående tillstånd. I detta 
arbete är det även relevant med den dragkraft som krävs vid fyllning av skopan 
från en materialhög. Fischer, et al. (2015) menar att för att bestämma den högsta 
växeln sätts krav på den högsta hastigheten fordonet ska köra och krav på vilken 
utväxling växeln behöver för att övervinna körmotståndet vid den hastigheten på 
plan mark. 
 
Det finns en del krav som hjälper till att välja de växlarna som ligger mellan den 
lägsta och den högsta. Enligt Fischer, et al. (2015) måste växlarna utnyttja 
motorns bästa effektområde på varje växel anpassat till körsituationen för den 
växeln, drivkraftsluckor måste vara små och stegen mellan växlarna måste vara 
behagliga för föraren. Här uppstår dock en konflikt. Fischer, et al. (2015) skriver 
att fler växlar i en växellåda innebär att det går att utnyttja motorns bästa 
effektområde på ett bra sätt samtidigt som det går att se till att drivkraftsluckorna 
blir mindre. Vidare menar de att detta innebär, utöver att växellådan behöver 
växla oftare, att utvecklingsarbetet blir svårare då komplexiteten hos växellådan 
ökar när fler växlar läggs till. Fler växlar innebär även fler komponenter och fler 
komponenter innebär en högre totalvikt på växellådan.  
 

3.7. Återvinning av energi 
Fischer, et al. (2015) skriver att återvinning av energi sker genom att omvandla 
den kinetiska energin som fordonet har genom retardation. Retardation sker 
normalt genom att den kinetiska energin omvandlas till värme av fordonets 
bromssystem. Vid återvinning av energi lagras den omvandlade energin istället 
för att försvinna som värme. Författarna menar att det inte går att återvinna all 
energi från retardationen på grund av förluster i omvandlingen av energi och att 
det är vanligt att återvinningen av energi kombineras med fordonets bromsar. Om 
fordonets bromsar ingår i återvinningssystemet är det enligt författarna väldigt 
viktigt att systemet designas noggrant eftersom bromsarna är en del av fordonets 
säkerhetsfunktioner. 
 
Vidare skriver de att den återvunna energin kan ge stöd åt den primära 
effektkällan genom ett kompletterande system med en motor som drivs av den 
återvunna energin eller från energi som aktivt laddats till lagringsystemet. Genom 
stödet till den primära effektkällan kan fordonet få accelerationsstöd och 
förbättrad bränsleekonomi (Fischer, et al., 2015). 
 

3.8. Hybrid 
En av de stora anledningarna till hybridisering är reduktionen av 
bränslekonsumtionen. Reduktionen är möjlig genom att en alternativ framdrivning 
kan ge extra kraft och förbränningsmotorn kan minskas eller användas i ett mer 
bränsle-ekonomiskt varvtalsområde. En alternativ framdrivning kan också lagra 
energi vid retardation vilken sedan kan användas vid acceleration. Detta innebär 
dock större kostnader, både för konsumenten och användaren av fordonet och 
producenten av fordonet. Fischer, et al. (2015) menar att fler komponenter och 
arbete för att utveckla och integrera hybridsystem ökar kostnaden och därför blir 
det en balansgång mellan förbättrad bränsleekonomi och ökad kostnad för 
fordonet. 
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En hybrid är en kombination av en förbränningsmotor och en alternativ 
framdrivning. Detta går att arrangera på olika sätt och vanligtvis nämns tre olika 
sätt: seriehybrid, parallellhybrid och powersplithybrid. Enligt Fischer, et al. 
(2015) har en seriehybrid ingen mekanisk överföring mellan förbränningsmotor 
och hjulen utan motorn driver en generator eller pump för att producera kraft. En 
parallellhybrid har mekanisk överföring mellan både förbränningsmotorn och 
hjulen och den alternativa framdrivningen och hjulen. En powersplithybrid delar 
upp överföringen i två olika vägar, en för den alternativa framdrivningen och en 
för mekanisk överföring. En schematisk figur över de olika hybriderna visas i 
Figur 5. 
 

 
Figur 5: Olika former av hybrider (Fischer, et al., 2015) 

 
Det finns olika lagringssystem med olika egenskaper för hybrider. Om hybriden 
ska användas för att köra långt ska ett lagringssystem med hög specifik energi 
väljas och om hybriden ska kunna lagra mycket energi och använda det vid 
acceleration så ska ett lagringssystem med hög specifik kraft användas (Fischer, et 
al., 2015). Genom att använda den alternativa framdrivningen för att lagra energi 
och för att hjälpa vid start från stillastående eller låg hastighet är hybrider bra för 
körsituationer som kräver frekventa retardationer och stop (Fischer, et al., 2015). 
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4. GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet med metoderna har genomförts 

4.1. Gantt-schema 
Ett Gantt-schema ställdes upp för att kunna få en bra överblick över de 20 veckor 
som examensarbetet genomfördes under och schemat visas i Bilaga 1. I schemat 
ställdes även ett flertal grindar upp, vilka användes som avstämningspunkter. 
Schemat bestod av de delar som beskrevs i avsnittet 2.2 och grindarna ställdes upp 
som kontroller för de fyra övergripande faserna. Grindar som ställdes upp var: 

• Gate 1 – Planeringsrapport,  
• Gate 2 – Konceptsållning,  
• Gate 3 – Deltidsrapport,  
• Gate 4 – Konceptval,  
• Gate 5 – Färdig rapport,  
• Gate 6 – Presentation.  

 
4.2. Veckomöten 

För att kunna få ett genomgående tempo i arbetet som har genomförts och 
undvika veckor då arbetet blir stillastående har veckomöten med handledaren varit 
till en stor hjälp. En dag i veckan var kontinuerliga veckomöten inplanerade med 
handledaren på företaget och detta var till stor hjälp eftersom vissa veckor var mer 
svårjobbade än andra veckor. Under mötena kontrollerades Gantt-schemat och 
progressionen sedan tidigare möte. Även de frågor som uppstått sedan tidigare 
möte diskuterades och löstes.  
 

4.3. Pulsprotokoll 
Varannan vecka skickades en uppdatering av progressionen och tidplanen, samt 
eventuella avvikelser från planen, till handledaren på skolan. Detta innebar att det 
kontinuerligt fanns kontakt med handledaren. Pulsprotokollet användes även för 
att boka ett möte för att kontrollera arbetet och rapporten efter halva arbetets tid. I 
protokollen beskrevs vad som hade genomförts under perioden sen senaste 
protokollet skickades och vad som skulle göras under den kommande perioden. 
Vidare beskrevs även om det hade varit några avvikelser från planen och i sådana 
fall vad som hade gjorts för att hantera avvikelserna. 
 

4.4. Förstudie 
Förstudien bestod av en sammanställning och analys av koncept som tidigare 
tagits fram av specialister hos uppdragsgivaren. Dessa koncept var lösningsförslag 
för att anpassa planetväxellådan till L350-hjullastaren och innehöll inga konkreta 
lösningar för en fördelningsväxellåda. Förstudien avslutades med ett möte där 
sammanställningen diskuterades med specialister hos uppdragsgivaren. 
Sammanställningen resulterade i fem olika koncept: 

• Elektriska motorer som ersättare för växellåda 
• Planetväxellådan kombinerad med en fördelningsväxellåda monterad på 

planetväxellådan 
o Ett koncept har skifte mellan fram- och backväxlar i planet-

växellådan 
o Ett koncept har skifte mellan fram- och backväxlar i fördelnings-

växellådan 
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• Planetväxellådan kombinerad med en fördelningsväxellåda med en 
kardanaxel emellan 

o Ett koncept har skifte mellan fram- och backväxlar i planet-
växellådan 

o Ett koncept har skifte mellan fram- och backväxlar i fördelnings-
växellådan 

Efter diskussioner exkluderades konceptet med elektriska motorer med 
anledningen att i uppdraget ingår det att använda planetväxellådan vilket innebär 
att elektriska motorer som ersättare för växellådan inte ingår i omfånget av 
uppdraget. Vid mötet diskuterades även om en kombination med planetväxellådan 
och elektriska motorer skulle fungera. Den kombinationen innebar stora 
utvecklingskostnader samt svårigheter med storleken på motorerna och exkluderas 
från vidare konceptgenerering.  
 
I de koncept där skifte mellan fram- och backväxlar sker i planetväxellådan ingick 
en omkonstruktion av växellådan för att vända riktning med en dubbelplanetväxel. 
Då dessa koncept innebär omkonstruktion av växellådan, vilket leder till större 
utvecklingskostnader och tillverkningskostnader, exkluderas dessa från vidare 
konceptgenerering.  
 
Den information som togs vidare till konceptgenereringen utifrån 
sammanställningen var att undersöka vidare möjligheterna att använda ett koncept 
med skifte mellan fram- och backväxlar i fördelningsväxellådan samt ett koncept 
som använder planetväxellådan utan några förändringar på den. 
 

4.5. Funktionsanalys 
För att kunna få någon form av uppfattning om hur en hjullastares transmission är 
uppbyggd och kunna förstå vilka delar som hör ihop genomfördes en 
funktionsanalys. I denna analys analyserades hjullastarens transmission som 
helhet och de ingående komponenter som är beroende av transmissionen.  
 
Vanliga förluster i transmissionen är förluster på grund av friktion i kontakten 
mellan kuggarna, utpressning av olja som finns mellan kuggarna och allmänna 
förluster då kuggarna snurrar i olja och oljan förs runt (Olsson, 2015). I 
transmission uppstår även förluster då komponenter som roterar inte är delaktiga i 
kraftöverföring, t.ex. när skiftelement är öppna (Fischer, et al., 2015).. Det blir 
även förluster när kraftöverföringen omvandlas från mekanisk till hydraulisk och 
tvärtom. En av komponenterna som bidrar mest är momentomvandlaren och 
Olsson (2015) menar att en momentomvandlare i en automatisk växellåda kan öka 
bränsleförbrukningen med upp till 10%. 
 
Nedan kommer det i en kortare beskrivning steg för steg att beskrivas hur 
momentet från motorn överförs och fördelas bland de olika komponenterna till det 
till slut når hjulen och gör så att maskinen sätts i rörelse. Figur 6 illustrerar flödet 
av momentet.  
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1. Ett moment från motorn överförs till kraftuttaget för arbetshydrauliken, 
power take-out (PTO). 

2. PTO:n fördelar moment vidare till en pump som går till arbetshydraliken 
samt vidare till momentomvandlaren.  

3. Momentomvandlaren överför momentet till själva växellådan. 
4. Växellådan har en utväxling för de olika växlarna vilket innebär att 

momentet förstoras eller förminskas beroende på utväxlingen. Växellådan 
överför momentet till fördelningsväxellådan. 

5. Fördelningsväxellådan tar upp momentet och fördelar det sedan till både 
fram och bakaxeln. 

6. Axlarna överför momentet till hjulen vilket resulterar i en dragkraft.  
 

 
Figur 6: Momentflödesdiagram 

4.6. Produktspecifikation 
Utifrån uppdragsgivarens kunskap om kundens behov, information angående hur 
entreprenadmaskinen används samt diskussioner med relevanta specialister 
framställdes en produktspecifikation. Produktspecifikationen användes som grund 
för konceptgenereringen, konceptsållningen och konceptvalet. Produkt-
specifikationen jämfördes även med kravspecifikationer framtagna av 
uppdragsgivaren för att undersöka relevansen i målen. Produktspecifikationen 
visas i Tabell 1 nedan1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 De svartmarkerade delarna i tabellen har sekretessbelagts 
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Tabell 1: Produktspecifikation 

Produktspecifikation 
Målegenskap Faktor Enhet Målvärde 
Fordonets högsta hastighet framåt 4 km/h 38 
Fordonets högsta hastighet bakåt 4 km/h 38 
Fordonets högsta dragkraft på hjulen 5 N  
Högsta temperaturökning i skiftelement vid 
vändning 

5 °C 50 

Antal system som behöver synkroniseras med 
varandra 

3 st 2 

Total vikt av planetväxellåda och 
fördelningsväxellåda 

1 kg  

Total kostnad för planetväxellåda och 
fördelningsväxellåda 

1 kr  

Återvinning av energi vid inbromsning 1 - Ja 
 
Målvärdena för fordonets högsta hastigheter och högsta dragkraft är satta för att 
motsvara de värden som den nuvarande lösningen har. Den totala vikten och 
kostnaden för kombinationen av planetväxellåda och fördelningsväxellåda utgår 
även de från den nuvarande lösningen. Den högsta temperaturökningen i 
skiftelementen är ett antagande som har gjorts för att skiftelementen ska hinna 
kylas ner mellan användningarna. Antal system som behöver synkroniseras med 
varandra innebar att ju fler system som behöver samspela under vändning av 
hjullastaren desto svårare blir det att styra de olika systemen för att alla system 
ska samspela med varandra.  
 

4.7. Konceptgenerering 
Konceptgenereringen har utgått från informationen som samlades in vid 
sammanställningen som beskrivits i avsnittet 4.4, den produktspecifikation som 
visas i avsnittet 4.6, samt det växelval som beskrivs i avsnittet 4.7.1 där en analys 
av växlarna i planetväxellådan genomfördes. Utifrån diskussioner med 
handledaren på företaget tillkom även att:  

• Färdbromsarna kommer att användas för att ta upp energi då fordonet ska 
vända från att åka framåt till att åka bakåt. Detta innebär att färdbromsarna 
bromsar ner fordonet till 5 km/h vid vändningen, 

• Uttag för arbetshydraulik exkluderades från koncepten, och 
• Ändringar på planetväxellådan skulle undvikas. 

 
Denna information och den information som anskaffades i 
litteraturundersökningen låg som grund för konceptgenereringen. Genereringen 
bestod till största del av kombination av den insamlade informationen samt möten 
och diskussioner med specialister hos uppdragsgivaren. 
 
Konceptgenereringen resulterade i fyra olika koncept som alla utgår från 
planetväxellådan. Inga modifikationer fick göras på växellådan, med undantagen: 
utbyte av momentomvandlaren till en mer anpassad hjullastaren samt förflyttning 
av skifte mellan fram- och backväxlar till fördelningsväxellådan. Utbyte av 
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momentomvandlaren är inte inkluderat i koncepten och förflyttning av skifte 
mellan fram- och backväxlar är inkluderat i ett koncept.  
 

4.7.1. Växelval 
Koncepten utgick från att använda sex växlar framåt samt tre växlar bakåt, 
förutom i det koncept där växling mellan fram- och backväxlarna har flyttats till 
fördelningsväxellådan då de sex växlar som används framåt även används bakåt. 
Utifrån planetväxellådans växlar, utväxlingen i axlarna samt möjligheten att 
förändra utväxlingen i fördelningsväxellådan valdes sex växlar framåt ut som 
grund för alla koncepten. Detta gjordes genom en analys av växlarna med 
kriterierna: 

• inget byte av dubbla skiftelement, 
• stegningen mellan växlarna får inte överstiga 1,7, 
• topphastigheten måste nå 38 km/h framåt, 
• och dragkraften måste nå minst        kN 

Hastigheten och dragkraften är mål från produktspecifikationen som beskrivs i 
avsnittet 4.6 och stegningen mellan växlarna begränsas till 1,7 för att det inte ska 
bli för stora dragkraftsluckor i kraftöverföringen. För att minska tiden av en 
växling och komplexiteten av styrningen av skiftelementen under en växling ställs 
krav på att under en växling ska bara ett skiftelement öppnas och ett stängas. 

4.7.2. Kompletterande system 
Ett alternativ för att ta upp energi vid vändning av hjullastaren är att lägga till ett 
kompletterande system och på så sätt göra maskinen till en hybrid. Genom att 
använda en elektrisk eller hydraulisk motor för inbromsningen går det att lagra 
energin, vilken sedan kan finnas tillgänglig i de moment som är krävande för 
fordonet. På så sätt går det att minska energin som skiftelementen i växellådan 
behöver ta upp samt minska bränsleförbrukningen genom att hjälpa motorn vid de 
tillfällen då hjullastaren behöver mycket dragkraft vid låga hastigheter. För 
hjullastarens applikationer är ett system med hög specifik kraft och låg specifik 
energi lämpligast då detta innebär att systemet snabbt kan ta upp och ge ut en 
kraft istället för att mer långsamt ta upp och ge ut en kraft under en längre tid. 
 
Ett problem som uppstod då ett kompletterande system ska läggas till i koncepten 
är det varvtalsområde som den kompletterande motorn behöver arbeta i. Eftersom 
en avgränsning för koncepten är att inga ändringar får göras på växellådan innebär 
det att det kompletterande systemet behöver integreras i fördelningsväxellådan. 
Detta innebär att hastigheten på den axel som den kompletterande motorn 
monteras på kommer att variera i relation till växellådans alla växlar. Lösning på 
detta problem kan vara att hitta en motor som klarar ett väldigt stort varvtalsspann 
eller att frikoppla den kompletterande motorn under de varvtal där den inte är 
effektiv. 
 

4.8. Konceptförslag 
I detta avsnitt beskrivs de koncept som genererades under konceptgenereringen 

4.8.1. Koncept 1 
Koncept 1 bygger på att planetväxellådan används som den är i kombination med 
en enkel fördelningsväxellåda, som visas i Figur 7, med en nedväxling av 



 

20(44) 

planetväxellådans utväxling. Detta betyder att de sex växlar som nämnts tidigare 
används framåt och tre växlar bakåt används som backväxlar. Den högsta växeln 
bakåt innebär att hjullastaren kommer att få en lägre hastighet jämfört med den 
nuvarande lösningen. I detta fall kommer hastigheten bakåt bli under 15 km/h. 
Hjullastaren kör i dagens läge till större delen i hastigheter upp till 15 km/h, dock 
så används den även i högre hastigheter och med den nuvarande lösningen går det 
att köra ungefär lika fort framåt som bakåt. 
 
Konceptet innebär att växlingen mellan fram- och backväxlarna använder sig av 
skiftelement i växellådan och i det fall färdbromsarna inte skulle klara att ta upp 
energin vid vändning uppstår risken att skiftelementet är underdimensionerat för 
användning i samband med hjullastaren.  
 
Fördelar: 

• Enklare fördelningsväxellåda.  
• Mindre kostnad och vikt. 

Nackdelar 
• Låg hastighet vid bakåtkörning. 
• Behöver använda färdbromsarna för att ta upp energi. 

 

Figur 7: Enkel fördelningsväxellåda 

4.8.2. Koncept 2 
Även koncept 2 använder planetväxellådan som den är men skiljer sig från 
koncept 1 genom att fördelningsväxellådan är växlad med en hög och en låg 
växel, vilket visas i Figur 8. Anledningen till detta är att lösa problemet med den 
låga hastighet bakåt som uppstår i koncept 1 och med denna lösningen har 
hjullastaren möjlighet att använda sex växlar bakåt vilket ökar hastigheten. 
Konceptet kräver en mer komplex fördelningsväxellåda och till den ett 
hydraulsystem för användningen av skiftelementen. Då fördelningsväxellådan blir 
mer komplex ökar kostnaden och vikten för konceptet. Problemet med 
underdimensionerat skiftelement för vändningen kvarstår. 
 
Fördelar: 

• Det går att anpassa hastigheten bakåt i fördelningsväxellådan. 

Nackdelar: 
• Mer komplex fördelningsväxellåda. 
• Separat hydraulsystem. 
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Figur 8: Hög/låg i fördelningsväxellåda 

4.8.3. Koncept 3 
Koncept 3 är även det baserat på att planetväxellådan används men skillnaden är 
dock att konceptet inte använder växlingen mellan fram- och backväxlar som 
finns i växellådan. Detta innebär att växlingen konstrueras i 
fördelningsväxellådan, vilket visas i Figur 9, och fordonet får då samma växlar 
framåt som bakåt. Fördelningsväxellådan kommer även i detta koncept att bli mer 
komplex och därmed dyrare och tyngre. Då växlingen mellan fram- och 
backväxlar sker i fördelningsväxellådan behöver skiftelementen dimensioneras för 
att kunna ta upp energi från planetväxellådans tröghet samt fordonets 
rörelseenergi. Detta innebär att skiftelementen i fördelningsväxellådan kommer att 
bli stora vilket innebär att det blir energiförluster när dessa är öppna och roterar i 
olja. 
 
I detta koncept löses alltså både problemet med de låga hastigheterna vid 
backning och påfrestningarna på skiftelementen vid vändning. Däremot uppstår 
två andra problem: den högre tröghet som kommer från planetväxellådan samt de 
förluster som uppstår på grund av att skiftelementen behöver vara stora för att 
kunna ta upp all energi. 
 
Fördelar: 

• Samma hastighet framåt som bakåt. 
• Inga påfrestningar på skiftelementen i växellådan vid vändning. 

Nackdelar: 
• Problem med högre tröghet och förluster. 
• Mer komplex fördelningsväxellåda. 
• Separat hydraulsystem. 
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Figur 9: Fram/back i fördelningsväxellåda 

4.8.4. Koncept 4 
Koncept 4 utgår från koncept 1 med skillnaden att ett kompletterande system med 
antingen en hydraulisk motor, Figur 10, eller en elektrisk motor, Figur 11, och 
lagring av energi läggs till. Motorn ansluts till en axel i fördelningsväxellådan 
med ett skiftelement som kan frikoppla motorn under de varvtal där motorn inte är 
effektiv. Det kräver alltså en mer komplex fördelningsväxellådan. Till motorn 
kopplas sedan lagring av energin som tas upp. Det kompletterande systemet 
innebär en minskning av energin som planetväxellådan behöver ta hand om samt 
en lagrad energi som kan användas för att driva maskinen. Konceptet har alltså 
möjlighet att återvinna energi och på så sätt minska bränsleförbrukning. Det 
kompletterande systemet innebär att mer utrymme krävs och för att kunna 
montera systemet måste utrymme för både motor och lagring antingen lokaliseras 
eller skapas. 
 
Fördelar: 

• Minskar energin som planetväxellådan behöver ta upp. 
• Kan ge extra energi vid dragkraftskrävande moment. 

Nackdelar: 
• Tar upp mer utrymme. 
• En ökad kostnad. 
• Mer komplex fördelningsväxellåda. 
• Separat hydraulsystem. 

 
Figur 10: Enkel fördelningsväxellåda med hydraulsystem  
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Figur 11: Enkel fördelningsväxellåda med elsystem 

4.9. Konceptsållning 
För att sålla koncepten skapades en sållningsmatris med de kriterier som tagits 
fram till målspecifikationen. Matrisen och resultatet visas i Bilaga 2. I 
sållningsmatrisen jämfördes koncepten med varandra och koncept 3 användes 
som referens. Anledningen till att koncept 3 valdes som referens var att det var det 
koncept som uppfyllde målen med högsta hastighet, dragkraft samt 
temperaturökning vid vändning och fungerade därför som en bra utgångspunkt. 
Ett konceptsållningsmöte hölls där koncepten och matrisen diskuterades med 
specialister hos uppdragsgivaren. Resultatet av sållningen innebar att koncept 3 
och koncept 4 gick vidare till vidareutvecklingsfasen. Vidareutveckling innebar 
att koncepten delades in i två olika alternativ för respektive koncept, vilka 
benämns som koncept 3.1, koncept 3.2, koncept 4.1 samt koncept 4.2.  
 
Ett problem som uppstod med koncepten som presenterades i avsnittet 4.8 var att 
det inte fanns tillräckligt utrymme för både planetväxellåda och 
fördelningsväxellåda om dessa inte kunde monteras ihop. Detta diskuterades med 
uppdragsgivaren vid sållningen av koncepten och ledde till att vidareutvecklingen 
av de koncept som gått vidare från sållningen fick en modifikation på 
avgränsningen att inga ändringar får göras på planetväxellådan. Denna 
modifikation innebar att planetväxellådan och fördelningsväxellådan får monteras 
ihop. 
 

4.10. Vidareutveckling av sållade koncept 
I detta avsnitt beskrivs vidareutveckling av de koncept som fick bäst resultat i 
sållningen 

4.10.1. Dimensionering av kugghjul 
I avsnittet 4.7.1 beskrivs det att utväxlingen i fördelningsväxellådan anpassas 
beroende på vilka växelval som används för anpassning efter axlarna. De växlar 
som valdes resulterade i att utväxlingen i fördelningsväxellådan behövde vara 
0,885 i relation till den utgående axeln från planetväxellådan för att den maximala 
hastigheten och dragkraften skulle överensstämma med målen. I de första 
dimensioneringarna för kugghjulen som genomfördes för koncepten lades dock 
inget fokus på utväxlingen eftersom en viktigare fas var att få till rätt avstånd ner 
till utgående axlar. För att få rätt avstånd mellan den ingående axeln till 
fördelningsväxellådan och de utgående axlarna gjordes enkla beräkningar för att 
uppskatta dimensionerna på de olika kuggväxlarna. Kuggväxeln behövde förflytta 
momentöverföringen 762mm vertikalt nedåt från den utgående axeln. Eftersom 
alla koncept förutom 3.1 använde tre kugghjul för att få ner momentöverföringen 
till axlarna gjordes den enkla beräkningen att axelavståndet mellan kugghjul 1 och 
2 adderades med axelavståndet mellan kugghjul 2 och 3. Detta bidrog med att de 
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tre kugghjulen skulle få en delningsdiameter på ca 381mm. Koncept 3.1 bestod av 
fyra kugghjul, där en lodrät kedja skapades med tre av kugghjulen. Diametern här 
hade ingen betydelse för förskjutningen utan för enkelhetens skull fick de samma 
delningsdiametermått som de andra kugghjulen. 
 
I vidareutvecklingen genererades förslag på hur fördelningsväxellådan i 
koncepten kan se ut genom att ta fram enkla illustrationer på hur kuggväxlarna 
ska fungera och genom att skapa CAD-modeller för att se hur mycket utrymme 
som behövs och hur planetväxellådan och fördelningsväxellådan ska sitta ihop. 
Illustrationerna för hur kuggväxlarna ska fungera visas nedan i Figur 12. 
 

 
Figur 12: Illustrativ bild av kuggväxlar 

 
4.10.2. Simuleringar i AMESim 

Programmet Amesim användes för att få en övergripande bild över kraft-, 
moment- och energiöverföring i de olika koncepten. En modell över hjullastaren 
och planetväxellådan hade skapats internt och denna kombinerades med de olika 
koncepten. Modellen var uppbyggd med planetväxellådan, koncept som 
simulerades, utväxlingen för axlarna och vikten för en fullastad L350, ca 96 ton. 
Simuleringarna gjordes med ett konstant varvtal och de vände från att köra framåt 
i 5 km/h till att köra bakåt. Koncepten som skiftade mellan fram- och backväxlar i 
fördelningsväxellådan vände på den utvalda växeln tre och koncepten som 
använde skiftet mellan fram- och backväxlar i planetväxellådan vände från den 
utvalda växeln tre till växellådans tredje backväxel. Värdena som fås vid 
simuleringarna är beroende av hur styrningen av hela transmissionssystemet 
utförs och används därför främst för att få en grund för approximationer kring 
storleken på skiftelement eller kompletterande system. Då styrningen inte ingår i 
arbetet kommer inga vidare undersökningar genomföras. 
 

4.10.3. Koncept 3.1: Enkla kuggväxlar med parallella axlar 
Konceptet bygger på kuggväxlar med parallella axlar som används för att 
förskjuta kraftöverföringen samt skifta mellan fram- och backväxlar. Genom att 
använda två kopplingar och en mellanliggande axel går det att variera mellan ett 
ojämnt antal kugghjul och ett jämnt antal kugghjul och på så vis ändra riktningen 
på rotationen hos de utgående axlarna från fördelningsväxellådan. I detta koncept 
behöver skiftelementen i fördelningsväxellådan samverka med färdbromsarna och 
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planetväxellådan. Nedan förklaras funktionen hos fördelningsväxellådan med 
referering till Figur 12: 
 

1. När fordonet ska köra framåt är kopplingen ”Fwd” stängd och kopplingen 
”Rev” öppen vilket innebär att kraftöverföringen går via tre kugghjul och 
på så sätt fås samma rotation på utgående axel som ingående. 

2. När fordonet ska köra bakåt är kopplingen ”Rev” stängd och kopplingen 
”Fwd” öppen vilket innebär att kraftöverföringen går via fyra kugghjul och 
på så sätt får den utgående axeln motsatt rotation jämfört med den 
ingående axeln.  

En av fördelarna med detta koncept är att det möjliggör dimensionering av 
kopplingarna för att klara av de effekter som uppstår vid skiftet mellan fram- och 
backväxlarna. Att förändra planetväxellådan ligger utanför avgränsningarna i detta 
arbete och om skiftelementen skulle dimensioneras för större effekter så behöver 
hela växellådshuset konstrueras om. En annan fördel är att växlarna blir 
symmetriska och hjullastaren kan köra i samma hastighet bakåt som framåt. 
 
En nackdel är storleken på kopplingarna. Om skifte mellan fram- och 
backväxlarna sker i fördelningsväxellådan uppstår höga moment i kopplingarna. I 
simuleringarna av detta koncept uppstod det ca 17 kNm i moment och 
kopplingarna tog upp ca 400 kJ energi. Detta innebär att kopplingarna behöver 
vara stora och det kommer bli förluster när kopplingarna är öppna och snurrar i 
olja. Det blir även svårare att styra hela systemet eftersom kopplingarna behöver 
hantera både planetväxellådans roterande tröghet och fordonets rörelseenergi. Ett 
exempel på hur detta koncept kan se ut skapades i CATIA och CAD-modellen 
visas i Figur 13. 
 

 
Figur 13: Koncept 3.1: Kuggväxlar med parallella axlar – CAD-modell 
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4.10.4. Koncept 3.2: Planetväxel 
Ett annat alternativ för att styra skifte mellan fram- och backväxlarna i 
fördelningsväxellådan var att använda en dubbelplanetväxel. Med hjälp av en 
broms och en koppling går det att vända riktningen på den utgående axeln från 
planetväxellådan. Efter planetväxeln används enkla kuggväxlar med parallella 
axlar för att få ner momentet till de utgående axlarna och ändra utväxlingen. Likt 
koncept 3.1 behöver skiftelementen i fördelningsväxellådan i detta koncept 
samverka med färdbromsarna och planetväxellådan. Nedan beskrivs funktionen 
av planetväxeln och Figur 14 illustrerar uppbyggnaden av fördelningsväxellådan: 
 

1. Bromsen är kopplad till ringhjulet i planetväxeln och ingående axel är 
kopplad till solhjulet. Kopplingen mellan den ingående axeln och 
planetbäraren är öppen. Detta innebär att när bromsen är låst roterar 
planetbärarens axel åt motsatt riktning jämfört med den ingående axeln. 

2. När kopplingen mellan ingående axel och planetbäraren är låst och 
bromsen på ringhjulet är öppen så kommer den utgående axeln 
(planetbäraren) att rotera i samma riktning och hastighet som ingående 
axel. 
 

  
 
Figur 14: Koncept 3.2: Planetväxel 

En skillnad från det förra alternativet, med enkla kuggväxlar med parallella axlar, 
är att styrningen sker med en broms och en koppling istället för två kopplingar. 
Bromsen behöver inte synkronisera två olika roterande delar utan bara bromsa en 
roterande del. En nackdel med att använda en planetväxel är att dess axlar är 
koncentriska vilket innebär att växeln förlänger fördelningsväxellådan horisontellt 
istället för vertikalt. Planetväxeln är även mer komplex än en vanlig kuggväxel 
vilket innebär en större kostnad. En CAD-modell på detta koncept skapades och 
visas i Figur 15. 
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Figur 15: Koncept 3.2: Planetväxel - CAD-modell 

 
4.10.5. Koncept 4.1: Hydrauliskt komplement 

Detta koncept utgick från att använda en enkel kuggväxel för att förflytta 
rotationen till axlarna med hjälp av tre kugghjul. Skifte mellan fram- och 
backväxlar görs i planetväxellådan och ett kompletterande system i form av en 
hydraulmotor ska ta upp en del av energin i vändningen för att underlätta för 
skiftelementen i planetväxellådan. Från den utgående axeln kommer en utväxling 
till motorn behövas för att motorn ska kunna nyttjas effektivt. Detta resulterar 
dock i att vid höga hastigheter kommer motorn att utsättas för ett för högt varvtal 
och därför behövs möjligheten att frikoppla motorn från axeln.  
 
För att lagra den energi som tas upp används en ackumulator. För att lagra energin 
så byggs ett tryck upp i ackumulatorn vilket sedan kan användas för att ge extra 
kraft då hjullastarens motor behöver hjälp. I detta koncept behöver det 
kompletterande systemet samverka med skiftet mellan fram- och backväxlar i 
planetväxellådan och färdbromsarna. Det blir även en styrning för när motorn ska 
kopplas in och kopplas ur med hänsyn till varvtalet. 
 
I simuleringarna av detta koncept undersöktes skiftelementen som används för att 
vända riktning på rotationen i planetväxellådan. Med hänsyn till det uppskattade 
målet på tempereraturökning i skiftelementen anpassades hastigheten som 
hjullastaren vänder vid för att undersöka vilken energi som det hydraulsystemet 
behöver komplettera. I detta fall behövde hydraulsystemet komplettera ca 250 kJ 
från skiftelementen.  
 
Hur det kompletterande systemet dimensioneras beror till stor del på hastigheten 
som motorn i systemet behöver arbeta med. Denna hastighet är möjlig att ändra då 
systemet ska kombineras med fördelningsväxellådan. I detta koncept 
modellerades även en modell upp för att kunna få en bättre bild över konceptet. 
Som syns nedan i Figur 16 finns 3 beskrivande bilder på hur ett kompletterande 
koncept kan se ut med ett hydrauliskt hjälpsystem. Modellen innehar alltså en 
fördelningsväxellåda, en hydraulpump och en ackumulator 
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Figur 16: Koncept 4.1: Hydrauliskt komplement - CAD-modell 

 
4.10.6. Koncept 4.2: Elektriskt komplement 

Den stora skillnaden mellan detta koncept och koncept 4.1 är att istället för ett 
hydraulsystem som ett kompletterande system används här istället en elektrisk 
motor. Komplementet är tänkt att kopplas på och nyttjas i fördelningsväxellådan 
och då som koncept 4 vända riktning med skiftelementen som finns i 
planetväxellådan. För att kunna lagra energin som skapas behövs någon form av 
batteri eller supercapacitator som sedan ska appliceras på en lämplig plats i 
maskinen där den får plats samt har tillgång till elmotorn. Ytterligare en skillnad 
mellan detta koncept och koncept 4.1 är att detta system behöver kylning. Detta 
kan tas från hjullastarens kylsystem om det dimensioneras för den extra kylning 
som behövs. Används ett batteri som lagringsform kan det även behövas 
uppvärmning vid kallare förhållanden. 
 
Detta koncept innebär samma samverkan mellan system som i koncept 4.1, det 
vill säga mellan vändningen i planetväxellådan, färdbromsarna och med 
kopplingen till maskinen med hänsyn till varvtalet. Simuleringarna av detta 
koncept var samma som i koncept 4.1 och dessa beskrivs i avsnittet 4.10.5. Även i 
detta koncept skapades en CAD-modell för att kunna få en bättre förståelse. Till 
skillnad från det föregående konceptet finns här en elmotor och ett batteri som ska 
sköta det kompletterande systemet. I Figur 17 har tre beskrivande bilder skapats 
för att kunna ge den förklarande beskrivningen av konceptet 
 



 

29(44) 

 
Figur 17: Koncept 4.2: Elektriskt komplement - CAD-modell 

4.11. Konceptval 
Efter vidareutvecklingen av koncepten genomfördes ett konceptval. Konceptvalet 
resulterade i att koncept 3.1 valdes för vidareutveckling av valt koncept. 
Konceptvalet genomfördes med hjälp av ett konceptvalsmöte med specialister 
inom relevanta områden. Under mötet diskuterades för- och nackdelar med 
koncepten utifrån specifikationen som beskrivs i avsnittet 4.6. 
 
Koncepten med kompletterande system, koncept 4.1 och 4.2, fick dåligt resultat i 
konceptvalet på grund av den låga hastigheten vid bakåtkörning och risken för 
överbelastning av skiftelementen som används för att vända i planetväxellådan. 
Att koncepten var väldigt beroende av hjälpsystemen, färdbromsarna och det 
kompletterande systemet, och att koncepten innehöll fler system som behövde 
synkroniseras ansågs vara ytterligare nackdelar. Dessa nackdelar vägde tyngre i 
valet än den stora fördel som koncepten bidrog med, återvinning av energi. 
 
I jämförelsen mellan koncept 3.1 och koncept 3.2 ansågs det att för- och 
nackdelarna var samma för de olika koncepten. Enkelheten hos koncept 3.1 
ansågs vara bättre än komplexiteten hos dubbelplanetväxeln och koncept 3.1 
ansågs vara mer robust än koncept 3.2. De nackdelar som diskuterades angående 
dessa koncept var förluster då öppna skiftelement snurrar i olja och komplexiteten 
att synkronisera vändningen i fördelningsväxellådan med de trögheter som finns i 
planetväxellådan och den rörelseenergi som fordonet har. Mötet ledde till att 
koncept 3.1 valdes för vidareutveckling av valt koncept då detta ansågs ha bäst 
potential att utvecklas till ett bra resultat. 
 

4.12. Vidareutveckling av valt koncept 
I detta avsnitt beskrivs vidareutveckling av det koncept som valdes i konceptvalet. 

4.12.1. Kuggberäkning 
I avsnittet 4.10.1 nämns att enkla beräkningar gjordes för att ta fram delnings-
diameter (Dp) för kugghjulen. När ett koncept hade valts utvecklades 
beräkningarna till att även inkludera kuggantal (z), utväxling mellan kugghjul (u), 
axelavstånd (a) samt en total utväxling för hela fördelningsväxellådan (u tot). 
 
Det som sattes som krav när kuggberäkningen genomfördes var en förskjutning på 
minst 762mm samt en total utväxling på ca 0,885 för fram- respektive 
backväxlarna. Rekommendationer från specialister på företaget sa att utväxlingen 
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mellan kugghjul skulle undvikas att bli 1 samt att det skulle finnas ett lämpligt 
avstånd mellan de kugghjul som inte var i kontakt med varandra. Dessa 
rekommendationer framkom främst för att uppnå jämn förslitning på kugghjul 
samt minska förluster genom oljestänk på andra kugghjul. Vidare 
rekommenderades det att använda modul 6 i beräkningarna.  
 
Då den totala utväxlingen och förskjutningen, samt modulen, var kända användes 
ekvation (1) för att beräkna kuggantalet. Genom att använda de värden som 
beräknades fram tidigare för delningsdiameter på de olika kugghjulen kunde 
kuggantalet räknas fram. Sedan justerades kuggantalet för att den totala 
utväxlingen skulle vara så nära den önskade utväxlingen som möjligt samtidigt 
som kuggkedjan följde de rekommendationer som nämndes ovan.  
 
 ! = !!

!  
 
( 1 ) 

 
Nedan i Tabell 2 visas de framräknade siffrorna på kuggantal samt 
delningsdiameter som framkom från kuggberäkningen som genomfördes. 
 
Tabell 2: Kugghjul fördelningsväxellåda 

Kugghjul Kuggantal (st) Delningsdiameter (mm) 
R11 71 426 
R21 66 396 
R22 61 366 
R31 58 348 
R41 67 402 
R42 61 366 

 
När kopplingen för framåtkörning är stängd kommer den totala utväxlingen att bli 
ca 0,884 och när kopplingen för bakåtkörning är stängd kommer utväxlingen att 
bli ca 0,897. Denna skillnad på utväxling påverkade dock inte de resterande 
kraven som satts. 
 
Förskjutningen som kuggväxeln bidrog med är 768mm, detta innebar att 
förskjutningen ligger över det krav som ställdes. För att kunna få en exakt 
förskjutning enligt kravet behövde något av kugghjulen att förskjutas i sidled. 
Detta har ingen negativ påverkan på kuggkedjan. En mer detaljerad beskrivning 
över kuggberäkningen som är genomförd visas i Bilaga 3. 
 

4.12.2. CAD-modeller för vidareutveckling av valt koncept 
För att kunna generera en helhetslösning och på ett bra sätt illustrera 
vidareutvecklingen av valt koncept i bilder skapades en CAD-modell. Denna 
modell var konstruerad på en översiktlig nivå och främsta syftet är att visuellt 
beskriva konceptet. Därigenom ställdes inga krav på exakta värden för respektive 
detalj som är modellerad. Lager ifrån SKFs lagerhandbok har använts för att 
kunna illustrera lagren i modellen (SKF, u.d.). Standard kopplingar har använts 
med viss modifikation för att kunna illustrera dessa i modellen. I Figur 18 finns 
två översiktliga vyer på det valda konceptet. I denna bild är 
fördelningsväxellådans kåpa i fokus. I Figur 19 är kuggkedjan i fokus och bilden 
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beskriver hur kuggkedjan ser ut med kåpa respektive utan kåpa. I den sista bilden 
som är Figur 20 visas en snittvy på helhetskonceptet samt en snittvy på en av 
kopplingarna som används för att styra fram/back.   

 
Figur 18: CAD-modell med kåpa 

 
Figur 19: CAD-modell som visar komponenter 
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Figur 20: Snittvy, CAD-modell 

 
4.12.3. Hydraulsystem 

Det valda konceptet kräver ett hydraulsystem för manövrering samt smörjning och 
kylning, vilket nämns i avsnitt 4.8.2. Då axlarna i fördelningsväxellådan har 
varierande rotationshastighet och står still i de moment som kopplingarna behöver 
olja uppstår det svårigheter att montera en hydraulpump för oljeförsörjningen på 
någon av axlarna i fördelningsväxellådan.  
 
Ett alternativ är att använda den hydraulpump som finns i planetväxellådan. I 
planetväxellådan finns det kanaler som leder ut både manövreringsolja och 
smörjolja. Då fördelningsväxellådan monteras på planetväxellådan är det möjligt 
att använda dessa kanaler för att försörja fördelningsväxellådan med den olja som 
krävs. Detta skulle innebära att oljesumpen flyttas från planetväxellådan till 
fördelningsväxellådan. Då skiftelementet som vänder riktning i planetväxellådan 
kommer att ersättas med skiftelement i fördelningsväxellådan finns det möjlighet 
att nyttja den olja som annars hade gått till skiftelementet i planetväxellådan. 
 

4.12.4. RomaxDESIGN 
En simulering i RomaxDesign ställdes upp för att kunna få en översiktlig bild 
över vilken lagerlivslängd respektive lager får när ett uppskattat lastfall användes 
som speglade användningen av fördelningsväxellådan. De lager som simulerades 
är lager som applicerades mellan axlar och fördelningsväxellådans kåpa. Lagrens 
ytterhölje sattes därför till fast inspända i simuleringen. Då företagets krav är 
sekretessbelagda användes istället generella antaganden kring de faktorer och 
lastfall som påverkar livslängden på lagren. Varvtal och moment är baserade på 
den maxeffekt som fås ut ifrån motorn på hjullastaren. De antaganden som 
användes är följande: 
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• Smörjolja = Default SAE 80W 
• Material på axlar = Steel (High Tensile) 
• Lager = SKF-2018 
• Varvtal (varv/minut) = 157 
• Moment (Nm) = 24000 
• Oljetemperatur (°C) = 70 

I Figur 21 visas den modell som ställdes upp i RomaxDesign. Modellen bestod av 
2st kopplingar, 6st lager, 4st axlar samt 6st kugghjul. I det fall som undersöktes 
var det enbart livslängden på lager som användes som resultat.  

  
Figur 21: Lager simulering 

Ett scenario som ställdes upp är att framåtkörning användes 70% av tiden och 
bakåtkörning användes 30% av tiden som en hjullastare körs. Resultatet från 
simuleringen visas i Tabell 3 
 
Tabell 3: Livslängd på lager 

Lagernamn Livslängd (h) 
Lager 1 (SKF-2018, 32324) 16632 
Lager 2 (SKF-2018, 32320) 22071 
Lager 3 (SKF-2018, 32220-SKF Explorer) 11900 
Lager 4 (SKF-2018, 32220-SKF Explorer) 49690 
Lager 5 (SKF-2018, 32220-SKF Explorer) 17985 
Lager 6 (SKF-2018, 32220-SKF Explorer) 25056 
 
Att ta hänsyn till är att lager från SKFs lagerhandbok användes för att kunna ställa 
upp denna modell. Val av lager har baserats på att respektive lager ska ha en 
livslängd på minst 10000h enligt rekommendationer från företaget. Detta innebar 
att lagren som användes i avsnitt 4.13.5 uppdaterades för att uppfylla 
lagerlivslängden. Då simuleringarna utgick från maxeffekten på motorn, med 
vilken hjullastaren inte alltid kör med, blev detta ett lastfall som ansågs 
representera ett värsta fall.  
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4.13. Slutgiltigt koncept 

Nedan presenteras de delar som omfattar det slutgiltiga konceptet. 
 

4.13.1. Kuggberäkning 
Kuggberäkningen som är genomförd för det framtagna konceptet resulterade i en 
kuggkedja med två olika momentvägar för det drivande momentet samt totalt 6st 
kugghjul. Ena momentvägen är till för framåtkörning och den andra för 
bakåtkörning. Den totala utväxlingen när framåtkörning används kommer blir 
0,884 och när bakåtkörning används kommer utväxlingen bli 0,897. Vid 
framåtkörning utnyttjas 3st kugghjul för att bevara samma rotation som ingående i 
kuggkedjan och vid reversering används 4st kugghjul för att vända rotationen. 
Den totala förskjutningen som kuggkedjan kommer att bidra med är totalt 768mm. 
För att uppnå kravet på 762mm försköts vissa kugghjul i sidled till detta krav 
uppnåddes. 
 
Beräkningarna visade även att kuggantalet för de olika kugghjul som tagits fram 
kommer att bli mellan 61-71st tänder. Detta innebar att kugghjulen kommer få en 
delningsdiameter på ca 370-430mm. 
 

4.13.2. Simuleringar i Romax 
Ett generellt lastfall skapades utifrån att varvtal och moment baserades på 
maxeffekten som fås ut från motorn på hjullastaren. Simuleringarna visade att det 
behövdes olika lager beroende på vart lagren satt i kuggkedjan för att kravet på 
lagerlivslängd skulle uppfyllas. Lagerlivslängden för respektive lager hamnade 
mellan ca 12000-50000h. Lagren samt dess livslängder visas i Tabell 3 i 
föregående kapitel. Lastfallet som användes representerade ett värsta tänkbart 
scenario. 
 

4.13.3. Skiftelement 
Skiftelementen som kommer att användas i fördelningsväxellådan behöver 
dimensioneras för 17 kNm och 400 kJ. Dessa värden är beroende på hur 
styrningen av hela transmissionssystemet kommer utföras och då styrningen inte 
ingår i arbetet kommer ingen vidare undersökning genomföras i detta arbete. 
Värdena behöver även utökas med säkerhetsfaktorer för att försäkra att 
skiftelementen kommer fungera. Eftersom fördelningsväxellådan kommer 
monteras på, och dela hydraulsystem med planetväxellådan kommer 
skiftelementen även vara beroende av det tryck och flöde som finns i det systemet. 
Vidare undersökningar krävs för en komplett dimensionering av skiftelementen. 
Här antas dock att de värden som presenteras fungerar som grund för att uppskatta 
storleken på skiftelementen.  
 

4.13.4. Val av växlar 
För att motsvara de kriterier som beskrivs i avsnitt 4.7.1 valdes sex växlar ut från 
planetväxellådan. Eftersom skifte mellan fram- och backväxlar sker i 
fördelningsväxellådan kommer samma växlar användas både framåt och bakåt. 
Som nämnts tidigare blir det en skillnad mellan utväxlingen för framåtkörning och 
utväxlingen för bakåtkörning. De valda växlarna och utväxlingen i 
fördelningsväxellådan resulterade i att alla de kriterier som nämndes i avsnitt 
4.7.1 uppfylldes. 
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4.13.5. CAD-modeller 

För att kunna skapa bilder och förstå hur konceptet är uppbyggt generades en 
CAD-modell. Modellen än konstruerad baserat på kuggkedjan som är skapad. 
Figur 22 visar hur detta koncept ser ut. Bilden visar helheten av konceptet samt 
den kuggkedja som är konstruerad ifrån grunden. 
 

 
Figur 22: Färdigt koncept 

 
  



 

36(44) 

5. RESULTAT 
Arbetet som har genomförts har resulterat i ett konceptförslag på en 
fördelningsväxellåda som ska anpassas med en planetväxellåda tillämpad dumprar 
för att tillslut kunna fungera i en hjullastare av typen L350. Nedan presenteras 
resultatet med hänsyn till de mål som ställdes upp. 
 

5.1. Mål 
 

• Möjliggöra samma, eller högre, hastighet och dragkraft som nuvarande 
lösning. 

 
Genom att kombinera fördelningsväxellådan och planetväxellådan uppfyller 
konstruktionen att hjullastaren har en högsta hastighet på 38 km/h framåt och 
37,5 km/h bakåt. Den nuvarande lösningen har en hastighet på 35,7 km/h 
framåt och 38,2 km/h bakåt. Vidare innebär kombinationen även att den 
högsta dragkraften blir XXX kN. Det föreslagna konceptet når alltså målet. 
 
• Möjliggöra samma komfort/körbarhet för föraren. 
 
Då färdbromsarna lades till som system resulterade det i att konceptet innebar 
att tre olika system samverkar vilket innebär att komforten samt körbarheten 
kommer att ändras. Dock är det tillsammans med koncept 3.2 det koncept som 
har minst samverkande system vilket innebär att detta koncept påverkar 
komforten samt körbarheten minst av de framtagna koncepten. 
 
• Inte öka i vikt samt kostnad. 
 
Kostnad och vikt har i arbetet använts på en generell nivå för att göra grova 
jämförelser mellan koncepten. Utifrån resultatet av arbetet antas det att 
uppdragsgivaren får den information som krävs för att göra uppskattningar 
över dimensioner och på så sätt kunna jämföra detta alternativ med andra 
alternativ på transmissioner. 
 
• Lagerlivslängden i fördelningsväxellådan ska vara minst 10 000h. 
 
Lagerlivslängden för respektive lager hamnade mellan ca 12000 – 50000 h. 
Lastfallet som användes representerade ett värsta tänkbart scenario. Tabell 4 
nedan visar lagerlivslängden för respektive lager. 
 

Tabell 4: Resultatets lagerlivslängd 

Lagernamn Livslängd (h) 
Lager 1 (SKF-2018, 32324) 16632 
Lager 2 (SKF-2018, 32320) 22071 
Lager 3 (SKF-2018, 32220-SKF Explorer) 11900 
Lager 4 (SKF-2018, 32220-SKF Explorer) 49690 
Lager 5 (SKF-2018, 32220-SKF Explorer) 17985 
Lager 6 (SKF-2018, 32220-SKF Explorer) 25056 
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Utifrån de beräkningar som genomförts för att uppskatta lagerlivslängden för 
de lager som används i fördelningsväxellådan visar dessa på att alla lager 
kommer att uppfylla detta mål.  
 
• Högsta temperaturökning i skiftelement vid vändning ska vara max 50°C 
 
Den högsta tempereraturökning som sker i skiftelementen är inte beräknad då 
den beror på styrningen av systemen men det antas att det är möjligt att nå 
målet utefter de värden som framkom vid simuleringen 
 
• Visa faktorer som påverkar anpassning med hänsyn till: 

o Egenskaper 
o Miljöpåverkan 

 
Konceptet kommer inte att återvinna energi vid inbromsning. Detta mål sågs 
dock inte som ett av de avgörande för det slutgiltiga resultatet utan användes 
som ett mål för att noggrant undersöka möjligheterna för att förbättra 
bränsleförbrukningen. 
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6. ANALYS 
I detta avsnitt analyseras resultatet i förhållande till de faktorer som påverkar 
anpassningen av transmissionen samt frågeställningarna. 

6.1. Faktorer som påverkar anpassning av transmissionen 
För att nyttja planetväxellådan i en hjullastare fanns det faktorer som påverkade, 
främst från skillnaden i körcykler mellan en dumper och en hjullastare. Då en 
dumper ofta kör från punkt A till punkt B medan en hjullastare oftare vänder, 
enligt en Y-cykel beskriven i avsnitt 3.1, blir det viss skillnad i kraven på 
hastighet. För en dumper är det viktigt att den har en hastighet framåt som ser till 
att sträckan A till B klaras av under en kort tid medan för hjullastaren är det 
viktigt att exempelvis Y-cykeln klaras av under en kort tid vilket innebär att 
hastigheten bakåt är viktigare för en hjullastare än för en dumper.  
 
Skillnaden innebär även att själva vändningen är en viktig faktor. Då Y-cykeln 
innebär fler vändningar än sträckan A till B, så blir det en större påfrestning på 
skiftelementen som hanterar vändningen i en hjullastare. Fler vändningar, och i 
högre hastighet, innebär att skiftelementen behöver ta upp en högre energi. Det 
innebär att de behöver dimensioneras för den extra energin och de blir då stora i 
jämförelse med de skiftelement som används för en dumper. Stora skiftelement 
leder till släpförluster när skiftelementen är öppna och snurrar fritt i olja. 
 
Detta kan lösas dels genom att använda färdbromsarna för att minska hastigheten 
vid vändning och dels genom att använda ett kompletterande system som assistans 
vid vändning. Det kompletterande systemet kan då hjälpa till att bromsa ner 
hastigheten och lagra den energi som behövs för att bromsa hjullastaren. Den 
lagrade energin kan sedan användas för att accelerera hjullastaren ur vändningen. 
Genom att lagra energin, istället för att bromsa bort den med färdbromsarna eller 
genom att bromsa bort den genom att tillföra extra energi åt motsatt håll med 
förbränningsmotorn, minskar miljöpåverkan från hjullastaren.  
 
Det kan dock vara problematiskt att placera ett kompletterande system i en 
fördelningsväxellåda. Förutom de extra kostnader som tillkommer 
fördelningsväxellådan när de komponenter som behövs för det kompletterande 
systemet läggs till så tillkommer svårigheter att montera en kompletterande 
maskin på den utgående axeln från planetväxellådan- Eftersom den utgående 
axeln roterar i hastigheter som fås av de sex olika utväxlingar som används i 
planetväxellådan blir det svårt att anpassa rotationshastigheten för maskinen utan 
att hastigheten blir för hög när hjullastaren kör i maximal hastighet.  
 
Om kostnaden ska minimeras så är en enkel kuggkedja att föredra. Då krävs det 
att skiftelementen som hanterar vändningen i planetväxellådan dimensioneras för 
att klara av de frekventa vändningarna, något som arbetet har avgränsats från att 
undersöka.  
 
 
 
 
 
 
 



 

39(44) 

6.2. Frågeställningar 
 
F1: Hur kan en fördelningsväxellåda konstrueras för att möjliggöra att en 
växellåda primärt framtagen för dumprar ska fungera för hjullastare? 
 
Konceptet som är framtaget beskriver hur en planetväxellåda utformad för en 
dumper kan användas för att fungera även i en hjullastare med en nykonstruerad 
fördelningsväxellåda. Den största skillnaden mellan en dumper och en hjullastare 
är kravet för vändning från framåtkörning till reversering samt antalet växlar som 
används. För att kunna bestämma konstruktionen av en fördelningsväxellåda till 
en hjullastare är det först viktigt att avgöra vilken växellåda som ska användas. I 
detta fall användes en planetväxellåda avsedd för dumprar, detta innebar att denna 
växellåda först var tvungen att genomgå en undersökning för att se om detta var 
möjligt. Undersökningen består då av att kolla växelvalet samt skiftelementen 
som sköter vändningen från framåtkörning till reversering. 
 
I detta fall som arbetet är baserat på kommer färre växlar att användas vilket 
innebär att vissa växlar ifrån planetväxellådan inte kommer att användas. Detta 
bidrar dock inte med några konsekvenser då vissa växlar helt enkelt ”hoppas 
över”. Dock visade det sig att skiftelementen som sköter skifte mellan fram och 
back inte kommer att klara av den extra påfrestning som kommer att uppstå.  
 
En fördelningsväxellåda konstrueras därför med hänsyn att sköta vändningen 
mellan fram/back då detta var det övergripande problemet med den antagna 
växellådan som används. Därav kommer inga modifikationer på växellådan att 
göras. I och med detta kommer en framtagen växellåda primärt framtagen för 
dumprar att användas inkluderat med en konstruerad fördelningsväxellåda som 
sköter fram/back samt fördelar drivmomentet till både fram- och bakaxeln.    
 
F2: Vilka möjligheter finns att påverka kostnaden för transmissionen och 
miljöpåverkan från hjullastaren när en fördelningsväxellåda konstrueras? 
 
För att kunna påverka kostnaden samt miljöpåverkan för en hjullastare när en 
fördelningsväxellåda konstrueras kan ett flertal olika aspekter tas upp. Gällande 
kostnaden är en enkel fördelningsväxellåda bäst. Då ska enbart 
fördelningsväxellådan sköta nersänkningen samt fördelningen av det drivande 
momentet till utgående drivaxlar. Men arbetet som är utfört visar även att en enkel 
fördelningsväxellåda inte alltid är bäst eftersom fördelningsväxellådan ibland 
måste ha flera användningsområden. Detta gör att priset då självfallet ökar och 
gör att kostnaden för fördelningsväxellådan ökar. Detta är en svår balansgång som 
måste beaktas och undersökas.  
 
Miljöpåverkan kan påverkas genom att undersöka möjligheter att nyttja ett 
kompletterande system när en fördelningsväxellåda konstrueras. Kompletterande 
system kan ha flera användningsområden, ett sånt användningsområde är att ta 
upp energi vid inbromsning och återanvända det vid behov. Detta bidrar då till 
minskad påfrestning på komponenter systemet riktar in sig på men även att få ner 
bränsleförbrukningen då systemet kan hjälpa till att ge en extra ”push”. Ett 
problem som uppstår då ett kompletterande system ska integreras i en 
fördelningsväxellåda är varvtalet som motorn i systemet behöver arbeta med. Då 
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motorn monteras efter växellådan innebär det att den kommer få lika många 
utväxlingar som växellådan och därmed behöver den arbeta i ett brett 
varvtalsområde. 
 
En faktor som kan bidra till en sämre miljöpåverkan är förluster från 
skiftelementen när de är öppna och snurrar i olja. Då det antas, utifrån de värden 
som framkom vid simuleringarna, att skiftelementen behöver vara stora kan det 
påverka med förluster vilka då kommer att bidra med en sämre miljöpåverkan.  
 
F3: Vilka utfall kring tillverkning och försäljning skulle uppstå då en 
dumper samt hjullastare nyttjar samma planetväxellåda? 
 
Att nyttja en och samma planetväxellåda i flera entreprenadmaskiner har flertalet 
fördelar, främst kopplat till tillverkning och försäljning. Skulle samma 
planetväxellåda användas i både en dumper och en hjullastare så breddas 
marknadsandelen för den växellådan. Detta leder till en ökad försäljning av 
växellådan vilket kan ha fördelar för tillverkning. Baserat på den genomsnittliga 
försäljningen av de olika maskiner som skulle kunna nyttja planetväxellådan så 
skulle försäljningen av växellådan som undersöks i detta arbete få en signifikant 
ökning i volym med direkt påverkan på komponentpriset. 
 
I och med att samma planetväxellåda används i två olika entreprenadmaskiner 
skulle försäljningen av eftermarknadsdetaljer även öka. Att transmissionen i L350 
köps in i dagen läge är ännu en aspekt som skulle förbättras om den istället skulle 
använda samma planetväxellåda som i en dumper som tillverkas inom företaget. 
Detta eftersom eftermarkandsdetaljer då även skulle kunna säljas vilket skulle öka 
intäkterna för företaget.   
 
En av nackdelarna kring att nyttja samma planetväxellåda i flera maskiner kan 
vara att det kan leda till att det ändå behövs göras små ändringar i tillverkningen 
för att få planetväxellådan kompatibel. Dessa små ändringar kan vara svåra att 
konstruera och det kan även bidra till komplikationer vid montering. Det kan även 
leda till att dessa små ändringar leder till att större konstruktionsdelar behövs 
konstrueras om vilket tar tid samt att kostnaderna ökar. 
     
F4: Vilka generella faktorer kan identifieras om man vill göra en modulär 
komplettering av en existerande växellåda, för att skapa en växellåda för 
bättre produktion samt för hantering av eftermarknad? 
 
Skillnader i entreprenadmaskinernas körcykler kommer att påverka vilka faktorer 
som är av vikt då en växellåda ska vara möjlig att använda i båda maskinerna. 
Eftersom dumpern mer kör från punkt A till punkt B medan hjullastaren mer kör 
framåt och bakåt i en Y-cykel innebär det att vilka växlar som används kommer 
att skilja mellan maskinerna. För en dumper är det viktigare att flertalet växlar 
framåt medan en hjullastare använder växlar mer symmetriskt mellan framåt och 
bakåt.  
 
Då hjullastaren vänder oftare än dumpern blir en viktig faktor dimensionering av 
de skiftelement som ansvarar för vändningen. Skiftelement för vändning i en 
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dumper behöver inte vara dimensionerande för samma upprepade påfrestning 
vilket innebär att i en hjullastare finns risken att elementen inte hinner kylas ner. 
 
Ytterligare en faktor är den tillgängliga plats som finns. Eftersom 
planetväxellådan är designad utan en fördelningsväxellåda medan hjullastaren är 
designad för att använda en växellåda med en fördelningsväxellåda måste 
utrymme undersökas för den nya komponenten. Detta är en faktor som påverkad 
resultatet av arbetet då det krävde en större förändring på planetväxellådan än vad 
som ursprungligen var tänkt.  
 
Vidare var även det kompletterande system var en viktig faktor med hänsyn till 
kostnad och miljöpåverkan. Genom att addera ett helt extra system till 
fördelningsväxellådan ökade kostnaderna då många fler komponenter behövdes. 
En viktig del i att förbättra miljöpåverkan av maskinen är att nyttja motor och 
momentomvandlare på bästa möjliga sätt. Detta är möjligt med hybridisering av 
maskinen. Dock är integrering av fördelningsväxellåda och ett kompletterande 
system svårhanterat på grund av det varvtalsområde som den kompletterande 
motorn behöver arbeta med. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Detta avsnitt beskriver de slutsatser som arbetet resulterat i samt 
rekommendationer kring vidare undersökningar. 

7.1. Slutsatser 
Arbetet resulterade i ett förslag till en konstruktion av en fördelningsväxellåda. 
Fördelningsväxellådan består av kuggväxlar med parallella axlar samt 
skiftelement som används för att vända riktning på hjullastaren. 
Fördelningsväxellådan är tänkt att monteras på en planetväxellåda som redan 
finns på företaget.  
 
Resultatet innebar att ett möjligt sätt att använda en växellåda till olika 
entreprenadmaskiner var genom att konstruera en fördelningsväxellåda som 
anpassar växellådan. Genom att använda en växellåda till olika 
entreprenadmaskiner kan företag öka försäljningen av en specifik växellåda och 
på så sätt förbättra produktionen av den samt underlätta för företaget att hantera 
eftermarknadsdetaljer.  
 
Arbetet visade att viktiga faktorer inkluderade vilka växlar som används samt hur 
de används. Detta eftersom entreprenadmaskinerna har olika körcykler där 
drivlinan måste anpassas efter varje entreprenadmaskin. Vidare var även 
dimensionering av skiftelementen som sköter vändningen, utrymme för 
fördelningsväxellåda och kompletterande system viktiga faktorer. 
 

7.2. Rekommendationer 
För att helt anpassa transmissionen till hjullastare bör det undersökas vilken 
momentomvandlare som ska användas och hur denna ska integreras i 
transmissionen. Momentomvandlaren har stor påverkan på kraftflödet genom 
transmissionen och behöver anpassas för hjullastarens körcykler. Vidare behöver 
kraftuttaget för arbetshydrauliken undersökas för att se om det behövs en 
omkonstruktion av denna. Det har lämnats plats för uttaget men det bör 
undersökas huruvida det ska monteras på växellådan eller förbränningsmotorn. 
Vidare måste även styrningen för hela transmissionen undersökas och hela 
systemet bör sedan testas för att kontrollera funktionen av systemet. 
 
En av avgränsningarna i arbetet var att inga ändringar fick göras på 
planetväxellådan. För att integrera ett kompletterande system kan det även 
undersöka vilka ändringar som går att göra på växellådan för att det 
kompletterande systemet ska få färre utväxlingar. En möjlig lösning som inte 
undersökts i detta arbete är att nyttja axlar i växellådan som har färre utväxlingar 
än den utgående axeln. För att det kompletterande systemet ska kunna integreras i 
fördelningsväxellådan behöver då systemet ha tillgång till axeln via 
fördelningsväxellådan. Då detta innebär en omkonstruktion av växellådan i fallet 
som arbetet utgår från har detta inte undersökts. Det är dock något som kan 
möjliggöra utnyttjandet av ett kompletterande system och genom detta ges 
möjlighet att lagra och nyttja energi och på så sätt minska miljöpåverkan från 
hjullastaren. Vidare kan det även undersökas om det är möjligt att göra ändringar 
på växellådan för att förflytta vändningen av maskinen till växellådan och sedan 
jämföra vilken av konstruktionerna som kostar minst och är mer robust.  
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Vidare bör det även undersökas hur fördelningsväxellådshuset ska konstrueras 
och integreras med planetväxellådan. Då det uppstår stora vridmoment som verkar 
på fördelningsväxellådan behöver ett hus konstrueras och analyseras ur ett 
hållfasthetsperspektiv för att tåla de krafter och vridmoment som uppstår. 
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9.   BILAGOR 
Bilaga 1: Gantt-schema 

 
  



 

II 

Bilaga 2: Konceptsållningsmatris 

KONCEPTVÄRDERING 
  

 
Koncept 

Målegenskaper Faktor Ref 1 2 4 
Fordonets högsta hastighet framåt 4 0 0 0 0 
Fordonet högsta hastighet bakåt 4 0 -1 0 -1 
Fordonets högsta dragkraft på hjulen 5 0 0 0 +1 
Högsta temperaturökning i skiftelement vid vändning 5 0 -1 -1 0 
Antal system som behöver synkroniseras med varandra 3 0 +1 0 -1 
Total vikt av planetväxellåda och fördelningsväxellåda 1 0 +1 0 -1 
Total kostnad för planetväxellåda och fördelningsväxellåda 1 0 +1 0 -1 
Återvinning av energi vid inbromsning 1 0 0 0 +1 
Antal +   0 3 0 2 
Antal -   0 2 1 4 
Summa   0 +1 -1 -2 
Viktad summa   0 -4 -5 -3 

 
  



 

III 

Bilaga 3: Kuggberäkning 

 


