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Sammanfattning 

Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives 
hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när 
systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, 
detta förhållande benämns draggmoment. För att kunna utvärdera och peka på 
förbättringsområden var första steget i arbetet att lokalisera och värdera enskilda 
komponenter som tillförde förluster. De ingående komponenter som studerades grundligt var 
lager, Kuggkontakt, olja och tätningar. Värderingen av komponenternas respektive 
förlustbidrag erhölls genom provning och beräkningar. Provningen bestod dels av tidigare 
utförd provning och dels av provning utförd under arbetets gång. För beräkning av lager och 
tätningar användes beräkningen från lagertillverkaren SKFs egna beräkningsmodeller. 
Beräkning av hypoidväxelns smörjningsförluster skedde enligt ISO/TR 14179-2. Övriga 
beräkningar härleddes genom tribologiska formler med givna friktionskoefficienter. När 
ingående komponenter var värderade genom beräkningar och provning valdes de 
komponenter som tillförde de största förlusterna att utvecklas vidare. Vald komponent att 
förbättra blev lager, där förspänningen av lageranordningen mellan kronhjulsaxeln och 
aluminiumhus studerades. Utöver lagerförspänningen undersöktes även inverkan av oljans 
viskositet på lager och växel som helhet.  
 
Resultatet från konceptgenereringen resulterade i en lösning där en aluminiumring ska 
monteras mellan två koniska rullager på röraxeln för att bibehålla den initiala förspänningen 
mellan dessa lager under förhöjda temperaturer. Detta bidrar till att kunna sänka den initiala 
förspänningen. Genom användning av en förspänningsring av aluminium kan initial 
förspänning enligt analys och beräkningar sänkas från 13 kN till cirka 6 kN. Enligt beräkningar 
minskar momentförlusterna i lager på röraxeln då med 0,36 Nm. Det Andra konceptet var att 
välja en olja med lägre viskositet än dagens produktionsolja och på så vis erhålla en minskning 
av momentförluster. Från en kinematisk viskositet på cirka 45 mm2/s till en kinematisk 
viskositet på 33 mm2/s vid 80 °C minskades RDU-växelns(bakre hypoidväxel) totala förluster i 
lager med 0,53 Nm. Rekommendationen för fortsatt arbete blev att börja utföra grundliga 
tester för en olja med lägre viskositet och sedan om godkända resultat erhålls byta ut dagens 
växelolja. Samt att i ett senare skede genomföra provning med en förspänningsring om 
ytterligare förbättrad verkningsgrad önskas. 
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Förord 

Vill tacka alla på företaget som bidragit med värdefull information och speciellt vill jag tacka 
min handledare Hans Eriksson som gav mig det här uppdraget. Examinator Rolf Lövgren och 
handledare på Mälardalens högskola Göran Svensson vill jag också tacka, de har varit 
bidragande och tillgängliga vid behov. 
 
Några viktiga noteringar är att Getrag AWD i Köping blev uppköpta och bytte namn till GKN 
Driveline hösten 2011, undertiden som denna rapport skrevs.  
 
Haldex organisation för lamellkoppling bytte också namn under 2011 till sina delägares 
bolagsnamn, Borg Warner. 
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Ordlista 

Här presenteras ord som används i rapporten och som kan vara främmande för läsaren. 
Orden är strukturerade i alfabetisk ordning. 

 
API GL American Petroleum Institutes klassificering av nötningsskydd 

AWD Allhjulsdrift 

CBS Modellbeteckning av en PTU 

Differential Syftar till differentialväxel 

Differentialaxel Axel som har en differentialväxel 

Differentialväxel En växel som tillåter olika rotationshastigheter ut på två olika axlar 

Draggmoment De minsta moment som behövs för att rotera systemet, drivning fram 

Drivlina Alla komponenter som behövs för att driva ett fordon 

Friktion Motriktad kraft till verkande kraft mellan två ytor 

Förlustmoment Friktionsförluster som beräknas som moment 

Förspänning Pålagd kraft som ska garantera rullkontakt mellan kroppar och banor 

Getrag Företaget Getrag, tyskt namn, tillverkar komponenter till drivlinan 

Hjulaxel Den axel som roterar däcken 

HPD Modellbeteckning av en RDU 

Hus Aluminiumhus som växeln monteras i 

Hypoidväxel Består av en pinjong och ett kronhjul båda med snedställd kugg 

Kardanaxel Axel som medför rotation i varierande riktningar 

Koniska rullager Lager med en rullande kropp som tar upp både radiell och axiell kraft 

Kronhjul Det större kugghjulet i växeln 

Längdutvidgning Längdändring beroende av temperaturen 

Pinjong Det mindre kugghjulet i växeln 

PTU Främre vinkelväxel på en bil som har motorn fram, Power Takeoff Unit 

RDU Bakre vinkelväxel på en bil som har motorn fram, Power Takeoff Unit 

Röraxel Axel som är ihålig där hjulaxlarna går igenom, PTU  

SAE Klassificering av en oljas viskositet 

Slutväxel Samma som RDU 

Smörjmedel Oftast olja men även fett 

Tribologi Vetenskapen om friktion, nötning och smörjning 

Verkningsgrad  Förhållande mellan tillförd energi och erhållen energi 

Vinkelväxel En växel som överför rotation i en vinkel, syftar oftast till PTU 

Viskositet Trögflutenhet/friktion hos en vätska 

Våtlamellkoppling En koppling som överför moment när det blir skillnader i hastigheter 
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Symbollista 

Här presenteras symboler som används i rapporten och som kan vara främmande för läsaren. 
Symbolerna är strukturerade i alfabetisk ordning. 
 

        

                   

                 

                     

                            

                  

                         

                                             

                

                 

                                                        

                                         

                    

       

                

               

                 

                     

                  

                  

         

                                       eller hårdheten hos ett material 

                                                                        

                              

                      

                       

                                 

                                   

                                                 

                                 

        

        

                     

                  

                         

                        

                       

                        



6(87) 

                   7 

         

                         

                           

                                                     

                          

                                 

                                    

 

Grekiska alfabetet 

 

                  

                      

                

                        

                        

                                        

                           

 

    

   

    

      

    

    

 

  



7(87) 

Innehållsförteckning 
FÖRORD .................................................................................................................................................................. 3 

ORDLISTA ............................................................................................................................................................... 4 

SYMBOLLISTA ....................................................................................................................................................... 5 

1. INLEDNING .................................................................................................................................................... 9 

1.1 FÖRETAGSPRESENTATION ............................................................................................................................. 9 
1.2 PRODUKTBESKRIVNING ................................................................................................................................ 9 
1.3 BAKGRUND ................................................................................................................................................. 11 

2. SYFTE OCH MÅL ....................................................................................................................................... 12 

3. PROJEKTDIREKTIV ................................................................................................................................... 12 

4. PROBLEMFORMULERING ...................................................................................................................... 13 

5. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................. 14 

6. TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER ..................................................................... 15 

6.1 UTVECKLINGSPROCESSEN .......................................................................................................................... 16 
6.2 UPPDRAGSBESKRIVNING ............................................................................................................................ 16 
6.3 GANTTSCHEMA........................................................................................................................................... 17 
6.4 FUNKTIONSANALYS .................................................................................................................................... 18 
6.5 KRAVSPECIFIKATION .................................................................................................................................. 18 
6.6 BENCHMARKING ......................................................................................................................................... 19 
6.7 BIDRAGSANALYS ........................................................................................................................................ 19 
6.8 BRAINSTORMING ........................................................................................................................................ 19 
6.9 BESLUTSMATRIS ......................................................................................................................................... 20 
6.10 TRIBOLOGI ............................................................................................................................................. 21 

6.10.1 Friktion ........................................................................................................................................ 21 
6.10.2 Smörjning ................................................................................................................................... 23 

6.11 PROVUTRUSTNING ................................................................................................................................. 24 
6.12 3D-MODELLERING ................................................................................................................................. 24 
6.13 KALKYL ................................................................................................................................................. 25 

7. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK ......................................................................................................... 26 

7.1 PLANERING ................................................................................................................................................. 26 
7.2 PRODUKTANALYS ....................................................................................................................................... 27 

7.2.1 Funktionsanalys ............................................................................................................................. 27 
7.2.2 AWD-systemet ............................................................................................................................... 28 
7.2.3 Hypoidväxel .................................................................................................................................... 28 
7.2.4 Differential och röraxel .................................................................................................................. 30 
7.2.5 Växelhus ......................................................................................................................................... 32 
7.2.6 Koniska rullager ............................................................................................................................. 33 
7.2.7 Tätningar ......................................................................................................................................... 35 
7.2.8 Olja................................................................................................................................................... 36 

7.3 BIDRAGSVILLKOR ....................................................................................................................................... 37 
7.4 BERÄKNING AV MOMENTFÖRLUSTER ......................................................................................................... 37 

7.4.1 Förluster i hypoidväxel .................................................................................................................. 38 
7.4.2 Lagerförluster ................................................................................................................................. 39 
7.4.3 Tätningsförluster ............................................................................................................................ 41 
7.4.4 Smörjningsförluster i lager ........................................................................................................... 42 
7.4.5 Smörjningsförluster i hypoidväxel ............................................................................................... 43 

7.5 SAMMANSTÄLLNING ................................................................................................................................... 44 
7.6 KONCEPTGENERERING ................................................................................................................................ 45 

7.6.1 Idégenerering ................................................................................................................................. 46 
7.6.2 Koncept ........................................................................................................................................... 47 

7.7 KONCEPTUTVÄRDERING ............................................................................................................................. 50 

 

 



8(87) 

8. RESULTAT ................................................................................................................................................... 51 

8.1 OPTIMERAD OLJA ....................................................................................................................................... 52 
8.2 FÖRSPÄNNINGSRING ................................................................................................................................... 54 

8.2.1 Montering av förspänningsring .................................................................................................... 55 
8.2.2 Ritning förspänningsring ............................................................................................................... 56 

9. ANALYS........................................................................................................................................................ 58 

9.1 ANALYS AV OLJA MED LÄGRE VISKOSITET ................................................................................................. 58 
9.1.1 Beräkning av olja ........................................................................................................................... 58 
9.1.2 Sammanställning av beräkningar ................................................................................................ 59 
9.1.3 Provresultat för olja ....................................................................................................................... 59 
9.1.4 Provsammanställning .................................................................................................................... 61 

9.2 ANALYS AV FÖRSPÄNNING ......................................................................................................................... 62 
9.2.1 Temperaturmätning ....................................................................................................................... 62 
9.2.2 Kalkylering av förspänning ........................................................................................................... 63 

10. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ................................................................................. 69 

10.1 KONCEPT ............................................................................................................................................... 69 
10.2 SLUTSATS .............................................................................................................................................. 70 
10.3 REKOMMENDATIONER ........................................................................................................................... 71 

11. REFERENSER ........................................................................................................................................ 72 

12. BILAGOR ................................................................................................................................................. 73 

12.1 KRAVSPECIFIKATION ............................................................................................................................. 73 
Förväntade resultat ........................................................................................................................................ 73 
Skallkrav ......................................................................................................................................................... 73 
Börkrav ........................................................................................................................................................... 73 

12.2 UPPDRAGSBESKRIVNING ........................................................................................................................ 74 
12.3 GANTTSCEMA ........................................................................................................................................ 75 
12.4 BENCHMARKING .................................................................................................................................... 76 

Torque vectoring ............................................................................................................................................ 76 
Volkswagen ..................................................................................................................................................... 78 
Eldrivna fyrhjulsdriftsystem ........................................................................................................................... 79 

12.5 LAGERBERÄKNINGAR FRÅN KOYO ........................................................................................................ 81 
12.6 LAGERBERÄKNINGAR FRÅN KOYO ........................................................................................................ 82 
12.7 VÄRDEN FÖR KUGGHJUL ........................................................................................................................ 83 
12.8 TOTALA FÖRLUSTMOMENT FÖR HELA AWD-SYSTEMET ........................................................................ 85 
12.9 SKILLNADER MELLAN MODELLER .......................................................................................................... 86 
12.10 TIDIGARE PROVNING .............................................................................................................................. 87 

 

 

 

 



9(87) 

1. Inledning 

Detta projekt behandlar arbetet med att minska de förluster som de mekaniska delarna i 
vinkel- och slutväxlar (Hypoidväxlar) tillför. Som inledning av rapporten presenteras i detta 
kapitel information om företaget samt att en sammanfattande produktbeskrivning och 
bakgrund till projektet ges. 

1.1 Företagspresentation 

Getrag grundades 1935 och är idag en av världens största oberoende leverantörerna av AWD 
(All Wheel Drive) system, transmissioner och driv- och fördelningsväxellådor till personbilar. 
Getrag Group är en del av Getrag Corporate Group koncernen och år 2009 såldes ungefär 
700 000 drivaxlar med en total omsättning på en miljard SEK. Fabriken i Köping är ett 
samarbete mellan Getrag All Wheel Drive AB, Dana Holding Corporation och Volvo Cars 
Corporation. År 2004 startades tillverkningen av vinkelväxlar och slutväxlar i fabriken. Getrag 
All Wheel Drive AB utvecklar som namnet antyder allhjulsdrift med etablering i Tyskland och i 
Sverige, härifrån och framåt i rapporten kommer företagsnamnet benämnas Getrag AWD eller 
enbart Getrag. 

Mentaliteten och värderingarna som företaget arbetar efter är följande, ”Vår framgång 
och vår tillväxt under de senaste åren vilar på tre grundläggande värden som vi är väldigt 
övertygade om: Precision, Passion, Partnership.” 

1.2 Produktbeskrivning 

I Köping producerar Getrag AWD två olika vinkelväxlar, en växel som överför kraftmoment till 
kardanaxeln och en slutväxel som överför kraftmomentet ut till bakre hjulaxel. Dessa två 
produkter är avgörande för hela AWD-systemet prestanda. Främre vinkelväxeln betecknas 
ofta inom företaget som PTU vilket står för Power Take-off Unit medan slutväxeln, bakre 
vinkelväxeln betecknas RDU, Rear Drive Unit. Dessa drivväxlar finns i ett antal olika modeller, 
figuren nedan illustrerar från vänster en variant av en slutväxel och en variant av vinkelväxel. 
Produkterna är uppbyggda i aluminiumhus som försluts med skruvförband och tätningar. En 
hypoidväxel består av en pinjong och ett kronhjul som är vinkelräta mot varandra. Dess 
uppgift är att överföra den främre hjulaxelns moment genom den längsgående kardanaxeln 
till en bakre hypoidväxel som fördelar ut moment till bakre hjulaxeln. Utöver hypoidväxel 
finns det koniska rullager, distansshims, förspänningshylsa, tätningar, medbringare, oljeplugg, 
olja och avluftningsventil. Några av dessa komponenter kommer beskrivas utförligare senare i 
kapitel 7.  

Figur 1.1 En slutväxel och en vinkelväxel. 
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Figur 1.2. Sprängskiss av PTU(främre vinkelväxel)  

 
Det finns två stora skillnader mellan en främre vinkelväxel (PTU) och en slutväxel (RDU), en 
skillnad är att slutväxeln har en differentialväxel integrerad i kronhjulet. Den andra skillnaden 
är att slutväxeln monteras ihop med en Active On Demand Coupling (AOC), en koppling vilken 
överför önskvärt moment mellan drivaxlarna, framaxel och bakaxel. Så länge som framhjulen 
har grepp överförs endast ett ytterst lite moment till bakhjulen så kallat draggmoment. 
Kopplingen som används för att koppla samman kardanaxel och vinkelväxel är en 
våtlamellkoppling med lameller som genom hydraulisk pumpning överför kraftmoment. 
Överföring av kraftmoment är nästan noll när framhjulen har 100 procent grepp men när 
framhjulen förlorar grepp och kardanaxeln roterar snabbare än bakaxel låser 
kopplingsskivorna och överför kraftmoment. Enheten har även en elektronisk styrning av 
oljeflödet/trycket i kopplingen. Kopplingen anskaffas från Haldex1 och används till samtliga av 
dagens drivväxlar tillverkade hos Getrag AWD. 
 

Getrags hypoidväxlarna finns i olika modeller med olika prestationskrav beroende på vilket 
moment växeln ska hantera och i vilket fordon den ska monteras i. Produkterna är därför 
oftast anpassande för att användas i en viss bilmodell. Generella värden för utväxling, offset, 
maximalt moment och vikt för en PTU respektive en RDU presenteras i tabell 1. Materialdata 
för en RDU, modell HPD presenteras i tabell 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Haldex är från början ett svenskt bolag som till verkar olika komponenter till fordonsindustrin. 

  

Pinjong 

Kronhjul på 
röraxel 
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MODELL: PTU RDU 

UTVÄXLING: 1:2,6 2,6:1 

HYPOIDVÄXEL-OFFSET: 15 MM – 15 MM 

MAX. MOMENT: 1000 NM 1000 NM 

MASSA: 15 KG 26 KG INKL. AOC 

 

Tabell 1. Generella värden för utväxling, offset, maximalt moment och vikt 

 taget från internt utbildningsmaterial 
 

PRODUKT: PINJONG, 
KRONHJUL OCH 
RÖRAXEL 

DIFFERENTIAL  HUS 

MATERIAL: STÅL GJUTJÄRN ALUMINIUM 

E-MODUL: 208 GPA 174 GPA 75 GPA 

POISSON’S TAL: 0,3 0,275 0,33 

LÄNGDUTVIDGNINGS-
KOEFFICIENT: 

1.12E-5/DEG.C 1.25 E-5/DEG.C 2,1E-5/DEG.C 

 

Tabell 2. Materialdata för en HPD RDU, taget från bilaga 12.5  

 

1.3 Bakgrund 

Efterfrågan inom fordonsindustrin går mot energieffektivare produkter som har mindre 
påverkan på miljön. Jordens resurser är ändliga och människan måste se över all sin 
resurskonsumtion. Utvecklingen inom fordonsindustrin går därför mot mer energieffektiva 
produkter. Det är dock så att ett allhjulsdriftsystem ökar vikten och medför vissa förluster av 
kraftmoment vid momentöverföringar mellan fram och bakaxel. Fördelarna med att utnyttja 
drivning på alla hjulen är att säkerheten ökar då det är mycket svårare att mista greppet med 
underlaget, det betyder också att när vägförhållandena är svåra ökar framkomligheten 
betydligt. För att kunna öka konkurrenskraften och tillfredsställa kundernas önskemål och 
krav behövs energieffektiviseringar. Utöver miljön är det även av ekonomiskt intresse att 
minska bränsleförbrukningen, tillsammans ger dessa två egenskaper starka säljargument.  
 
Getrags kunder i form av biltillverkare har under det senaste året börjat efterfråga 
energisnålare AWD-system vilket tidigare inte varit prioriterat i kravspecifikationer. Detta 
leder till en ökande drivkraft för utveckling av produkterna med fokus på energieffektivitet. 
Vilka energiförluster kan minskas och hur mycket av nuvarande förluster kan elimineras? 
Detta är frågor som rapporten kommer att försöka besvara. 
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2. Syfte och mål 

Syftet med arbetet var att genom provning och beräkningar erhålla och analysera värden och 
resultat för att skapa en bild av var förlusterna uppkommer och vilken storlek de hade. Syftet 
var även att genomföra förbättringar i form av momentförlustminimering av de områden som 
enligt analys gav störst påverkan av de totala förlusterna. Förbättringarna skulle genom 
beräkningar och utvärderingar bevisa att förlusterna kunde minimeras med valda lösningar. 
Målet var att under 2011 leverera en eller flera analyserade lösningar som skulle kunna 
minimera förlusterna i produkterna. 
 
Nedan presenteras de ”SMARTa” mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och 
Tidsbundna mål) som projektet skulle försöka uppfylla. 
 

 Att inom projekttiden kartlägga produktens ingående komponenter och beskriva deras bidrag 

till de totala förlusterna. 

 Att inom projekttiden på 22 veckor ta fram ett koncept som ska kunna minska 

momentförluster i en vinkelväxel ingående i Getrags AWD-system med mer än 5 %.  

 Inom samma tidsperiod analysera och genomföra beräkningar eller prover som bevisar på 

minskade förluster 

 

3. Projektdirektiv 

Projektet uppkom av att en kund till Getrag efterfrågade mindre draggförluster (slirförluster). 
Getrags direktiv bestod av att analysera deras nuvarande produkter och utifrån dessa 
analysresultat ta fram ett eller flera anpassningsbara lösningsförslag som skulle kunna minska 
momentförluster vid låga momentuttag, vid så kallade draggförluster. Därefter skulle 
beräkningar utföras samt provning av lösningar ske för att bevisa på förbättrade värden. 
Projektets arbete skulle till stor del genomfördas i företagets lokaler där tillgång till dator, 
intern produktinformation, tidigare projektarbeten och provningsresultat fanns att tillgå. 
Samt att provningsutrustning för att mäta momentförluster av vinkelväxlar fanns. Utöver 
arbetstid på företaget var det möjligt att arbeta från annat håll om behov fanns. Resultatet 
skulle lämnas in i rapportform, presenteras efter 20 veckor och presentationen skulle då äga 
rum i ett av företagets konferensrum för projektets intressenter.  Slutresultatet skulle bestå 
av en väl utvärderad produktförbättring av Getrags vinkel- och slutväxlar som skulle minska 
produktens momentförluster. Ett sätt att minska bilens bränsleförbrukning är att minimera 
alla ingående komponenters bidragande förluster. För att optimera energieffektiviteten av 
AWD-systemet skulle systemet analyseras och värderas. Analysen skulle approximera de 
enskilda komponenters bidrag till de totala förlusterna. Utifrån analysresultat skulle ändringar 
rekommenderas i syfte att reducera förluster i ett specifikt valt område, d.v.s. Att först 
förbättra de komponenterna med de största bidragande förlusterna. 
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4. Problemformulering 

Produktutvecklingen av fordonskomponenter så som vinkelväxlar har under många år 
prioriterat egenskaper som hög hållfasthet med minimalt materialutnyttjande samt att de ska 
vara kostnadseffektiva. Produkterna ska alltså genom minsta kostnad medföra högsta 
prestanda, äga rätt livslängd samt vara konstruerade för att monteras i trånga 
bilkonstruktioner. Miljöpåverkan av fordonsindustrin har länge varit känd men det är på 
senare år som fordonsindustrin har fått högre krav på att sänka energiförbrukningen.  
Nytillverkade bilar släpper i genomsnitt ut 145 gram koldioxid (CO2) per kilometer enligt 
statistik från transportstyrelsen1 mellan januari och april 2011. Europeiska Unionen har 
arbetat fram en strategi för att minska koldioxidutsläppen från bilar. I dokumentet 
443/2009/EG2 beskrivs en ny lag om ett genomsnittligt utsläpp från nya bilar på 130 gram 
koldioxid per kilometer och ska gälla från och med 2012. Detta är några av anledningarna till 
att Getrags produkter måste förbättra sin energieffektivitet ytterligare för att tillfredsställa 
högt ställda krav.  
 
De frågeställningar som måste besvaras för att förstå problemet och för att kunna lösa 
problemet med att minska förlusterna är presenterade enligt följande: 
 
Problemfrågeställningar 

1. Varför finns förlusterna? 

2. Vilka förluster finns idag? 

3. Vad kan förbättras?  

4. Hur ska det förbättras?  

5. Med hur mycket minskas förlusterna? 

 
Krav 

 Lösningen ska minska momentförlusterna, öka effektiviteten 

 Bibehålla befintliga funktioner 

 Vara ekonomisk hållbar 

 Inte försämra kvalitet och säkerhet 

 

Detta projektarbete med fokus på minimering av momentförluster skulle försöka besvara 
dessa frågor. Tillsammans med uppdragsgivaren sammanställdes ett antal krav som 
förväntades av resultatet. Kraven sammanställdes i en kravspecifikation (se bilaga 12.1) där 
även sekundära krav listades. Denna kravspecifikation användes för att styra projektets arbete 
mot att besvara ovanställda frågor samt för att erhålla förväntade resultat. 
 
 

 

 
1 

Transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Fortsatt-stark-trend-med-sjunkande-koldioxidutslapp/) 2011-02-15 
2
 Official Journal of the European Union REGULATION (EC) No 443/2009  

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:EN:PDF) 2011-02-20  
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5. Projektavgränsningar 

I detta projektarbete studerades och utvärderades endast ett av flera produktsortiment av 
vinkel och slutväxlar. Inom företaget benämns dessa PTU CBS som är en främre vinkelväxel 
samt RDU HPD som är en bakre slutväxel, främst användes PTU CBS som referensobjekt för 
förbättringsarbetet. De övriga inom allhjulsdriftsystemets ingående komponenterna så som 
kardanaxel och lamellkoppling studerades inte i detta projekt då detta är komponenter som 
Getrag inte tillverkar.  
 
Planerad tid för projektet var cirka 22 veckor och under denna tid skulle en eller flera 
lösningar på problemet vara framtagna. Lösningen skulle bestå av en eller flera analyserade 
och simulerade koncept som påvisade minskade förluster i produkterna, detta genom 
beräkningssimuleringar och provning.  
 
Det som förväntades utföras av projektarbetet var att: 

 
1. Genomföra en produktstudie 

2. Analysera förlusterna 

3. Ta fram lösningsförslag som skulle kunna minska draggförluster (förluster utan 

direkt momentöverföring) 

4. Utvärdera och presentera lösningar 

 
Projektet skulle inte: 

 

 Utföra grundliga kvalitetstester 

 Detaljkonstruera 

 Bedöma vinst och kostnad 

 Implementera lösning i produktion 

 

De punkter som projektet inte behandlar överlåts till företaget om projektets resultat ska tas 
vidare för ytterligare utveckling, tester och implementering. Projektets uppdragsbeskrivning 
och kravspecifikation kan läsas under bilagor. Resultatet skulle lämnas över till uppdragsgivare 
i form av en rapport och en presentation.   
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

För att kunna förstå arbetsmetodiken för genomförandet av arbetet med att minimera 
momentförluster presenteras i underliggande kapitel de olika steg, metoder och verktyg som 
under produktutvecklingsprocessen har brukats. Metoder och verktyg som under arbetets 
gång använts är sådana förvärvade från tidigare utvecklingsarbeten och utbildningar. 
Flera kända utvecklingsverktyg som Ganttschema, funktionsanalys, omvärldsanalys, 
kravspecifikation, brainstorming, Pughs beslutsmatris och 3D-modellering har använts för 
utvecklingsarbetet. Den brukade utvecklingsprocessen följer i princip den utvecklingsmetod 
beskriven i boken The Mechanical Design Process [1] skriven av David G. Ullman. Utöver dessa 
metoder och verktyg ges en introduktion till ämnet tribologi med fokus på friktion och 
smörjning, detta då det är en grundläggande del av projektet.  Metoderna och verktygen samt 
beskrivning av tribologiska teorier och beräkningar kommer nedan att beskrivas var för sig i 
individuella underrubriker.  

  



16(87) 

6.1 Utvecklingsprocessen 

Den allmänna produktutvecklingsprocessen är enligt David G. Ullman [1] uppdelad i sex faser. 
Första fasen är att definiera problemet, andra fasen är att planera, därefter förstå problemet, 
konceptgenerera, utvärdera koncept och sedan bestämma accepterad lösning. I figuren nedan 
illustreras faserna som en trappa där stegen illustrerar de olika faserna. I detta arbete, 
utvärderades koncepten i två olika steg, först en utvärdering mellan olika koncept och mot 
kravställningar där det konceptet med störst potential valdes att tas vidare i 
utvecklingsarbetet. Därefter i andra utvärderingen, utvärderades hur mycket det valda 
konceptet bidrog till att minska de totala förlusterna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 6.1 Produktutvecklingsprocessen för projektet 

 

6.2 Uppdragsbeskrivning 

Som ett dokument för att sammanfatta uppdraget kan en uppdragsbeskrivning användas, 
dokumentet innehöll till detta projekt fält som beskrev bakgrund, problemformulering, 
avgränsningar, tidsplan, och förväntade resultat samt tillgängliga resurser. Det viktigaste är att 
uppdraget blir definierat så att utförare och uppdragsgivare förstår projektets syfte och mål. I 
Bifogade dokument 12.2 presenteras uppdragsbeskrivningen som användes till projektet. 
  

Planering 

Förstå 
problemet 

 

Koncept- 
generering 

Utvärdera 
koncept 

Bestäm 
accepterad 

lösning 

Definiera 
problemet 

Definiera behovet och förstå att det finns ett 
problem att lösa 

Planera hur arbetet med att lösa problemet ska 
utföras 

Förstå problemet genom att analysera och skapa 
krav 

Generera koncept som är lösningar 
Beräkningsmodeller till problemet  

Välj lösning att vidareutveckla och implementera 
 

Utvärdera koncepten mellan varandra och mot 
definierade krav 
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6.3 Ganttschema 

Ett Ganttschema [1] är ett planeringsverktyg som är överskådligt, enkelt att följa och ofta 
använt för små och medelstora utvecklingsprojekt. Större projekt som tillexempel ett stort 
utvecklingsprojekt med många inblandade personer från olika företag kan en PDM 
(Precedence Diagram Method) eventuellt vara att föredra. Det ger detaljerade relationer 
mellan aktiviteter och större kontroll över projektets tid och resurser. I detta projektarbete 
har ett Ganttschema använts för att på ett standardiserat och effektivt sätt planera samt 
strukturera upp de uppgifter som behöver utföras för att lösa problemen. Microsoft Project 
2007 har använts som verktyg för att visualisera och strukturera ett Ganttschema. I bilaga 
12.3 presenteras projektets Ganttschema.  
 
Schemat är oftast uppbyggt som ett liggande stapeldiagram, där alla projektets aktiviteter 
utgör varsin stapel. Staplarnas längd och position utgör aktivitetens varaktighet samt dess 
startdatum och slutdatum. Vissa aktiviteter sker parallellt med andra och andra är beroende 
av att en föregående aktivitet ska vara slutförd. Ganttschemat kan utöver aktiviteternas 
benämning även innehålla resursbehov och aktivitetsansvarig person. Uppdelning av 
aktiviteterna kan ske genom att man bryter ner aktiviteterna i mindre delaktiviteter enligt 
WBS [2] (Work Breakdown Structure). Ett antal huvudaktiviteter innehåller då flera 
delaktiviteter som alla måste slutföras för att huvudaktiviteten ska kunna avslutas. För att se 
om projektets arbete följer planen och för att ge datumbestämda delmål läggs vanligtvis 
milstolpar in i planeringen. Dessa delmål hjälper till att i ett tidigt stadium se att planeringen 
följs, om inte tillsätts mer resurser eller att andra åtgärder genomförs vilka gör att projektet 
kan slutföras inom planerad tid. Nedan i figur 6.2 illustreras en modell av ett Ganttschema. 
 

 
 

Figur 6.2 Principerna för ett Gantschema 
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1 xxxxxxxxxx xxx

1.1 xxxxxxxxxx xxx

1.2 xxxxxxxxxx xxx 1.1

1.3 xxxxxxxxxx xxx 1.1

2 xxxxxxxxxx xxx

2.1 xxxxxxxxxx xxx

2.2 xxxxxxxxxx xxx 2.1

3 xxxxxxxxxx xxx 2.2
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6.4 Funktionsanalys 

En funktionsanalys [3] består av en hierarki där den översta, produktens huvudfunktion bryts 
ner i delfunktioner som i sin tur delas upp i underfunktioner. Utöver denna uppdelning 
används även stödfunktioner. En funktionsanalys har i detta arbete skapats för att förstå 
produktens konstruktion samt för att strukturera upp de ingående funktioner produkten äger. 
Verktyget visualiserar delfunktionernas påverkan och betydelse för huvudfunktionen. Till 
skillnad från del- och underfunktioner är stödfunktioner sådana funktioner som hjälper 
huvudfunktionen men som inte är nödvändigt för att huvudfunktionen ska fungera. 
Huvudfunktionen svarar på varför en produkt har en funktion. Delfunktioner och 
underfunktioner svarar på frågan hur funktionen är uppbyggd. Nedan visas ett funktionsträd 
med huvud-, del- och underfunktioner samt stödfunktioner.  
 
 

 
 

Figur 6.3 Principerna för en funktionsanalys 

 

6.5 Kravspecifikation 

Att ett arbete ska levererar ett önskvärt resultat kan tyckas enkelt, det är dock så att 
förväntningarna på produkten kan variera mellan uppdragsgivare/kund och utförare. Även om 
projektgruppen är nöjda med resulterande produkt kanske produkten inte uppfyller de krav 
kunden hade. En kravspecifikation [3] är ett verktyg för att strukturera och dokumentera alla 
produktkrav samt för att specificera de förväntade resultat som kunden har. Dokumentet 
definierar projektets målsättning och ska skapas genom kommunikation mellan 
projektansvarig och uppdragsgivare där ömsesidig förståelse är väsentligt. Detta medför att 
resultatet har större möjlighet att uppfylla uppdragsgivarens förväntningar. Dokumentet 
innehåller uppdragsbeskrivning, förväntade resultat, en lista av skall- och börkrav samt 
planerad tid för projektet. Kravspecifikationen är ett kontrakt mellan uppdragsgivare och 
projektutförare som kan ses som ett facit vid projektutvärderingen. Kravspecifikationen kan 
under arbetets gång utvecklas och nya krav kan tillkomma, tas bort eller ändras. Se projektets 
kravspecifikation under bilaga 12.1. 

Huvudfunktion 

Delfunktion 

Underfunktion Underfunktion 

Delfunktion 

Underfuktion 

stödfunktion 
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6.6 Benchmarking 

Konkurrenter är en motståndare som inte alltid är av ondo, de kan till och med ge inspiration 
och bidra med värdefull information till produktutvecklingen. Att studera och utvärdera 
konkurrenternas produkter eller andra affärssektioners produkter skapas bredare och djupare 
förståelse av marknaden och tillgänglig teknik. Att ta lärdom av misstagen och framgångarna 
av produkter som den egna organisationen och andra företag konstruerat. Detta är vad 
benchmarking handlar om [4]. I detta projekt används benchmarkingen för att se tillgängliga 
konstruktionslösningar genom att studera konkurrenters produkter.  
 

6.7 Bidragsanalys 

En bidragsanalys definieras i aktuell rapport som en analys över hur produkten fungerar och 
ser ut idag. Produkten studeras och analyseras först som helhet för att sedan delas in i olika 
komponenter. Komponenternas och delkomponenternas bidragande förluster beräknas och 
analyseras individuellt. Detta verktyg användes för att kunna studera vilken eller vilka 
komponenter som hade den största påverkan till de totala energiförlusterna. Genom att bryta 
ned produkten i komponenter kunde alltså varje komponents förlustbidrag beräknas och 
analysers, därefter kunde utvecklingsarbetet fokuseras på de komponenterna med största 
förbättringspotential.  

 
Figur 6.4 En modell av en bidragsanalys 

6.8 Brainstorming 

Brainstorming [1] är en metod för att generera idéer, metoden genomförs med fyra regler 
enligt dem som presenteras nedan. Metoden utförs med fördel i grupp men kan även 
genomföras individuellt där syftet är att få fram så många idéer som möjligt vilka kan 
utvärderas och utvecklas vidare i konceptgenereringsfasen. Papper och penna är ypperliga 
hjälpmedel när en brainstorming genomförs, det går snabbt att skissa och lägga till noteringar 
och alla nya tankar som kommer fram hinner på så vis dokumenteras. Skisserna kan sedan 
ritas om som noggrannare skisser eller som konceptritningar på papper eller i ett 
datorprogram. 
 

 Dokumentera alla idéer 

 Generera så många idéer som möjligt 

 Tänk fritt 

 Tillåt inte utvärdering av idéer i detta steg 

Produkt 

Komponent 1 

Delkomponent 
1.1 

Delkomponent 
1.2 

Komponent 2 Komponent 3 
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6.9 Beslutsmatris 

För att välja det mest lämpliga svarsalternativet till en frågeställning kan Pughs beslutsmatris 
[1] användas, t.ex. Genom att jämföra olika koncepts egenskaper.  Matrisen strukturerar och 
härleder beslutsprocessen, verktyget jämför de individuella alternativens styrkor, svagheter 
och summerar sedan dessa. I matrisen definieras en frågeställning, nödvändiga egenskaper, 
betydelse för helheten (värdering), olika koncept, bedömningen -1 0 +1 jämfört med ett 
referensalternativ som kan vara en befintlig produkt eller ett koncept. Resultatet erhålls 
genom summan av värdering kolonnen multiplicerat med bedömningsvärde. Nedan illustreras 
de ingående fälten i en beslutsmatris. Beslutsmatrisen användes i detta arbete som en del i 
arbetet med att analysera och strukturera ett beslut om vilket koncept som skulle tas vidare.  
Som en extra faktor adderades i detta projekts beslutsmatris en rad för varje konceptkolonn 
som svarade för osäkerheten av uppskattningen av varje koncept. Detta kan ses som en tidig 
riskbedömning. Denna faktor multiplicerades med den resulterande summan. 
 

 

FRÅGESTÄLLNING KONCEPT 
1 

KONCEPT 
2 

KONCEPT 
3 

KONCEPT 
N 

EGENSKAP 1 VÄRDERING %     

EGENSKAP 2 VÄRDERING %     

EGENSKAP 3 VÄRDERING %     

EGENSKAP N VÄRDERING %     

  RESULTAT(SUMMA) 

 
Figur 6.5 Principerna för Pughs beslutsmatris 

 

  

BEDÖMNING 
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6.10 Tribologi 

Ämnet tribologi är en grundläggande del inom mekanikkonstruktion, det behandlar friktion, 
nötning och smörjning. Tribologi beskrivs som ”Läran om växelverkande ytor i relativ rörelse” i 
skriften Tribologi, friktion, smörjning och nötning av Staffan Jacobson och Sture Hogmark [5]. 
Under denna rubrik ges en summering av tribologiämnet från den boken med fokus på de 
avsnitt som användes till detta projekt, friktion och smörjning. 

6.10.1 Friktion 

En yta är alltid mer eller mindre ojämn beroende på i vilken förstoring man studerar ytan. 
Dessa ojämnheter utgörs av toppar och dalar som i figuren 6.2. Utöver dessa ojämnheter är 
även metalliska ytor alltid kemiskt aktiva d.v.s. de binder och utsöndrar atomer eller 
molekyler. Molekyler som vatten och kolväten fäster gärna och bildar ytföroreningar som 
vanligtvis minskar friktion och nötning, detta fenomen tas tillvara på genom tillsatser i 
smörjmedel. Friktion är till viss grad oberoende av materialens topografi, vid grova 
ytstrukturer ökar dock friktionen, exempelvis sandpapper mot stål. 
 
 

 
Figur 6.6 Överdriven ytprofilkurva 

 

En kontakt mellan två kroppar sker alltid i ett antal kontaktfläckar bestående av ytstrukturens 
yttoppar. Den statiska reella kontaktaren är summan av alla kontaktfläckar och uppskattas 

med formeln    
  

 
  där   är normalkraften och   är det mjukare materialets hårdhet. 

Denna formel används med antagande att all deformation som sker är plastisk. Vid högre 
normalkraft ökar kontaktfläckarnas storlek och nya kontaktfläckar uppstår. Reella 
kontaktarean är vanligtvis väldigt mycket mindre än den nominella kontaktarean. Vid elastisk 
deformation används Hertz formler för beräkning av kontaktarea, maximala tryck och 
skjuvspänningar. En viktig slutsats som boken tar upp är att kontaktarean är proportionell mot 
lasten både för plastisk och elastisk kontakt mellan två ytor. Det är ytans topografi som är 
bidragande till att kontaktarean blir proportionell mot lasten. 
 
Glidande friktion 

  
  

  
   (6.1) 

Friktionslagen (6.1) definierar friktionskoefficienten   av två ytors förhållande mellan 
tangentiell kraft och normalkraft. Motståndet mot kraften    kallas friktion. Glidande friktion 
delas in i ett adhesivt motstånd och ett plogmotstånd. Adhesivt motstånd orsakas av 
skjuvmotståndet i ytans toppar (6.2). 

          (6.2) 

   
  

 
   (6.3) 

Plogmotståndet orsakas av yttopparnas plogande arbete i motstycket. Detta fenomen tillför 
mest motstånd för grova ytstrukturer och beräknas med formel 6.4. 

   
  

  
  (6.4) 
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Statisk friktionskoefficient   
 
 är det värdet som måste överskridas för att förflytta ytorna 

sinsemellan från stillastående och  
 

 är den kinematiska friktionskoefficienten som är värdet 

under rörelse. Den kinematiska friktionskoefficienten är vanligen mindre än den statiska 
friktionskoefficienten.   
 
 
 
 
 
 

Figur 6.7 Normalkraft och tangentiell  
                 kraft. 

 

 

Tabell 3. Friktionskoefficienter för olika material i kontakt[5] 
 

Om man har ett tunt optimerat ytskikt av ett mjukare material mellan två hårdare ytor sänks 
friktionen markant. Detta beror på att topparna har kvar sin hårdhet vilket gör att 
kontaktarean inte ökar, skjuvspänningen blir lägre, den blir ekvivalent med ytskiktmaterialets 
skjuvhållfasthet. Formel (6.3) kan skrivas om till (6.5). Många lagermaterial utnyttjar detta 
genom att blanda i blymaterial i ytskiktet. Dessa lagersorter är till viss del självsmörjande och 
skär sällan sönder även om yttre smörjning saknas. Naturlig tillväxt av oxidskit binder 
molekyler som syre och väte, dessa minskar även friktionen. Utan tillgång till syre ökar 
friktionen till oacceptabla nivåer. 
 

  
                                       

                                           
   (6.5) 

 
 

Rullande friktion 

Rullfriktion är mycket lägre än glidfriktion då materialets yttoppar inte skjuvas lika mycket när 
ytorna roterar mot varandra istället för att de glider. Kontaktarean kan beräknas med Hertz 
formler, den tar dock inte hänsyn till den relativt lilla glidning som även uppstår vid rullfriktion 
och som förskjuter normalkraften. I tabellen nedan visas generella värden för rullfriktion. 
Generella värden för rullfriktion är: 
                 

  
Några allmänna regler beskrivs i boken Tribologi enligt följande: 
 

 Friktionskraften ökar snabbare än lasten 

 Friktionskraften är omvänt proportionell mot det rullade objektets radie 

 Friktionskraften är lägre för jämna ytor 

 Den statiska friktionskoefficienten är oftast större än den kinematiska, och den kinematiska 

koefficienten påverkas endast lite av hastighetsvariationer 

 
Friktionsvärme som uppstår mellan två ytor i rörelse genereras av skjuvningar och 
deformationer av yttoppar när man överskrider friktionskraften. För metaller återges cirka 96 
procent av friktionsarbetet som värme med en medeltemperatur i oxidskiktet på cirka 500 °C. 
Detta sker under extremt kort tid och på en lite yta (på yttoppar). 

MATERIAL ~ FRIKTIONSKOEFFICIENT 

VÄLSMORT GLIDLAGER 0,03 

STÅL MOT STÅL OSMORT 0,5 

DÄCK MOT ASFALT 1,0 

DÄCK MOT VÅT ASFALT 0,2 

𝐹𝑁 

𝐹𝑇 
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6.10.2 Smörjning 

Metallytor i kontakt och rörelse ger friktionskoefficienter som vanligen överstiger 0,5. Ett så 
högt värde är helt obrukbart i ett samspel mellan två mekaniska delar. Genom att använda 
smörjmedel kan friktionskoefficienten för glidande friktion minskas till mindre än en 
hundradel av värdet utan smörjmedel. Detta sker med anledning av att smörjmedlet delvis 
eller helt separerar ytorna från varandra och friktionskraften som kvarstår är 
skjuvhållfastheten i smörjmedlet. För kul- och rullager med låga friktionskoefficienter i torrt 
tillstånd kan smörjmedel däremot i vissa sammanhang öka friktionen. Smörjmedlet behövs 
ändå i dessa situationer som skydd mot nötning. En nackdel med smörjningsmedel som 
innehåller vatten är att dessa molekyler kan leta sig in i mikrosprickor och öka på 
nötningsförloppet. 
  
Viskositeten η är ett mått på trögflutenhet och anges i Ns/m2, detta mått benämns dynamisk 
viskositet. Om dynamisk viskositet kvoteras med oljans densitet erhålls kinematisk viskositet 
ν, angiven i m2/s eller mm2/s. Viskositet är ett mot på inre friktion, det är ett mått på den 
kraften som går åt för att skjuva smörjfilmen. Vid högre hastigheter håller molekylerna i 
hårdare vilket ökar denna friktion och det krävs mer kraft för att skjuva smörjfilmen. Högre 
hastigheter medför även allt som oftast högre temperatur vilket ökar molekylernas 
rörelseutrymme och filmens skjuvmotstånd minskas. En olja komprimeras mycket lite även 
under höga tryck. 
 För en icke-newtonsk1 olja minskar viskositeten vanligtvis när högre skjuvhastigheter 
uppstår. Vid temperaturförändring varierar viskositeten enligt figuren 6.3 nedan. Viskositeten 
kan approximativt beräknas med ekvation 6.6 och tryckets ökande inverkan på viskositeten 
kan beräknas med Barus ekvation 6.7. 
 

   
  

                       (6.6) 

                  (6.7) 

En bra smörjfilm minskar friktionen avsevärt men om oljefilmen blir för tjock minskar 
vinningen. För mycket olja skapar även större krafter med anledning av att det tillför en större 
massa för roterande delar att förflytta, därmed erhålls större förluster. 
 

Figur 6.8 Ungefärliga kurvor för viskositetens (η) förhållande till temperaturen för en typisk växelolja, vänstra 
mellan -10 till 100 °C och den högra mellan 40 till 100 °C. 

 

Smörjning mellan två ytor kan bete sig på olika vis, gränsskiktssmörjning, blandsmörjning och 
fullfilmssmörjning. Figuren nedan från tribologiboken illustrerar de olika smörjningsfallen. 
 

1
 Viskositeten minskar med skjuvhastigheten, för newtonsk olja är förhållandet mellan skjuvhastighet och viskositet konstant. 
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Figur 6.9  Figur från Tribologi – friktion, smörjning och nötning av Jacobson och Hogmark, figuren visar de olika 
fall av smörjning som kan uppstå mellan två ytor i rörelse. 

 

6.11 Provutrustning 

Provet utfördes i en testanordning bestående av en drivande elmotor med utgående 
kardankoppling, kopplingen fästes samman med röraxeln på en PTU vilket roterade växeln.  
För att efterlikna verkliga förhållanden med uppkomsten av luftkylning från en bil i rörelse 
användes en golvfläkt med största effekt på 60 W riktad mot växelhuset. Växeln varvades upp 
och varvtalet stabiliserades vid önskvärd temperatur. Givare för varvtal och temperatur 
tillhandahöll dessa data, temperaturgivaren uppmätte oljetemperaturen inuti växelhuset och 
varvtalsgivaren mätte kronhjulsaxelns antal varv per minut. För att se aluminiumhusets 
temperatur i ytan, uppmättes denna temperatur vid specifika områden på utsidan av huset. 
För uppmätning av dessa temperaturer användes en infraröd termometer, RayTemp 38 
infrared thermometer från Electronic Temperature Instruments Ltd. 

6.12 3D-modellering 

För att illustrera och öka förståelsen för ett utvecklat koncept användes ett CAD-program som 
skapar tredimensionella objekt, CAD står för Computer Aided Design.  Det CAD-program som 
användes var Solid Works 2010 Student edition. Genom att skapa en digital modell i tre 
dimensioner erhålls en större förståelse för produkten och dess funktioner då modellen går 
att studera från alla infallsvinklar, modellen kan även virtuellt monteras i sin tänkta miljö för 
att kunna studera funktioner och dimensioner. Utöver de visuella fördelarna kan bland annat 
hållfastheten och längdutvidgning beräknas genom tilläggsprogrammet Simulations, 
beräkningarna sker enligt finita elementmetoden (FEM). FEM [6] bygger på numeriska 
beräkningar där en volym delas upp i ett stort antal element med enkel geometri vilka ger en 
enkel ansats för sambandet mellan kraft och förskjutning. Beräkningen sker sedan genom 
beräkning av de enskilda elementens styvhetsegenskaper.  

Att använda ett CAD-program istället för att konstruera en verklig modell kan i många 
fall vara ett snabbare och mer kostnadsbesparande verktyg då funktioner och måttsättningar 
snabbt kan testas och justeras. Genom konstruktion i ett CAD-program kan 
konstruktionsritningar eller direkta tillverkningsfiler skapas direkt av programmet. En digital 
3D-ritning kan då skickas till en tillverkningsmaskin som tillverkar produkten, området heter 
Computer Aided Manufacturing (CAM). Längdutvidgningsberäkningar och möjligheten till 
kraftfull illustrering av konceptet var de huvudsakliga anledningarna till användandet av CAD-
verktyget i detta projekt. 
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6.13 Kalkyl 

Som ett verktyg för att skapa beräkningsmodeller och för att samla alla beräkningar och 
indata lättåtkomligt, utnyttjades Microsoft Excel 2007. Arbete som utfördes i Excel var 
beräkningar av lagerförluster, beräkning av förspänning och lagerbelastningar. Programmet 
användes även för att skapa kurvdiagram för olika förspänningar och för olika provresultat av 
momentförluster. Programmet är ett kalkylprogram för matematiska beräkningar. Arbetsytan 
är indelad i celler och programmet innehåller många matematiska funktioner och formler. Det 
är ett kraftfullt verktyg för kalkylering samt för att skapa diagram och tabeller. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

I detta kapitel, tillämpad lösningsmetodik beskrivs arbetet med att uppfylla de uppsatta 
målen. Här redovisas arbetets utveckling och delresultat som erhållits med hjälp av metoder 
och verktyg beskrivna i föregående kapitel. Efter att uppdragsbeskrivningen (bilaga 12.2) var 
skapad, där bland annat projektets mål och syfte var definierade började arbetet planeras. 

7.1 Planering 

För att kunna utveckla ett resultat som skulle uppfylla de förväntningar och mål som var 
uppsatta krävdes en strukturerad planering då projektets definition från början var väldigt 
bred. Mycket av arbetet blev då att analysera och bryta ned problemet för att sedan fokusera 
på att förbättra ett valt område på de drygt tjugo veckorna som stod till förfogande. 
Planeringen med att utveckla produkten mot att minska energiförluster skedde i fyra steg 
enligt illustrerade i figuren 7.1. De olika stegen är indelade i flera delsteg vilka samtliga 
genomfördes innan nästkommande huvudsteg påbörjades.  
 
Arbetet började med att definiera problemet och uppdraget, detta genom att arbetet 
dokumenterades i en uppdragsbeskrivning som beskrev uppdragets tidsbestämmelse, 
problemformulering, mål och syfte samt förväntat resultat.  Därefter planerades arbetet i ett 
Ganttschema, schemat kan studeras under bilagor 12.3. Ganttschemat innehöll 
huvuduppgifter som var nedbrutna till flera deluppgifter enligt WBS [2], dokumentet 
uppdaterades under arbetets gång för att anpassas till oförutsedda projektutvecklingar. I 
nästa steg Förstå problemet genomförde en produktanalys av produkten hypoidväxlar samt 
dess ingående komponenter, en benchmarking samt en studie av ämnet tribologi. Utöver 
dessa steg beräknades även de olika komponenternas bidragande momentförluster, allt detta 
arbete sorteras in i steget förstå problemet. Nästa del i arbetet var att generera koncept som 
skulle kunna minska den totala momentförlusten i Getrags hypoidväxlar. Idéer och koncept 
arbetades fram med hjälp av brainstorming tillsammans med illustrativa bilder. Dessa 
konceptlösningar utvärderades i två steg, första steget var att koncepten jämfördes gentemot 
varandra och mot kravställningar i en beslutsmatris. Accepterad lösning utvärderades sedan 
ytterligare genom att den analyserades, kalkylerades och simulerades för att bekräfta att 
lösningen bidrog till en minskning av förlusterna. Vidare utveckling och implementering 
överläts till företaget att genomföra.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figur 7.1  Arbetsmetodiken för projektarbetet  
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7.2 Produktanalys 

För att få en förståelse för problemet studerades produkten och dess komponenter. I detta 
kapitel studeras och beskrivs hypoidväxlarna samt de komponenter som som bidrar till de 
totala momentförlusterna. Främst är det Getrags modeller av hypoidväxlar CBS PTU och HPD 
RDU som representeras. Först analyserades funktionerna i en funktionsanalys, sedan 
studerades komponenterna noggrannare var för sig.  
 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 7.2 Två av Getrags produkter, CBS PTU samt HPD RDU 

 

7.2.1 Funktionsanalys 

Här presenteras en funktionsanalys över produkten hypoidväxlar i Getrags utförande. 
Analysen visar varför produkten har sina delfunktioner, underfunktioner och stödfunktioner. 
De tre delfunktioner som erhölls från analysen var att produkten skulle fördela moment, 
möjliggöra rotation och medge svängning. Stödfunktionerna är i detta fall även de mycket 
viktiga för huvudfunktionen, de två stödfunktionerna var att förhindra slitage samt att äga 
låga förluster. 

 
Figur 7.3 Funktionsanalys över AWD-system 

  

Medge 
framkomlighet 

Fördela 
moment 

Äga  

hypoidväxel 

Äga 
kardanaxel 

Äga koppling 

Möjliggöra 
rotation  

Äga lager och 
hus 

Medge 
svängning 

Medge 
skillnader i 

varvtal 

Äga 
differential 

Förhindra 
slitage 

Tillföra olja Behålla olja 

Äga hus 

Äga tätningar 

Skydda mot  
smuts 

Äga hus 

Äga tätningar 

Äga låga 
förluster 

Minska vikt 

Lättare 
material 

Mindre 
material 

MInska 
friktion 

Tillföra olja 

Äga rullfriktion 

Förfina 
ytstruktur 

Minska kraft 



28(87) 

7.2.2 AWD-systemet 

I en personbil transporteras drivmoment från motorn genom bilens växellåda, utgående 
moment från växellådan fördelas ut till högra och vänstra hjulaxlarna. Detta sker genom 
differentialens ringhjul och solhjul. Med ett sådant AWD-system som Getrag producerar 
driver differentialhuset i bilens växellåda även en röraxel genom ett splinesförband. På 
röraxeln är kronhjulet monterat, vilket i sin tur driver pinjongen vinkelrät mot kronhjulets 
rotationsaxel (se kapitel nedan). Pinjongen överför momentet vidare genom kardanaxeln till 
våtlamellkopplingen och sedan genom slutväxeln, från pinjong till kronhjul, genom den i 
kronhjulet integrerade differentialen. Sedan fördelas kraftöverföring och rotationshastighet 
till bakhjulen. Vid lättsamma driftförhållanden med minsta momentöverföring (ca 15 Nm) 
erhåller PTU-växeln en drifttemperatur på cirka 80 °C medan RDU-växeln håller cirka 50 °C. 
Ökas rotationshastigheten ökar även temperaturerna upp till ca 120 °C (bilaga 12.5 och 12.6). 
 

 
 

Figur 7.4 Illustrerar AWD-systemet, drivlinan 

 

7.2.3 Hypoidväxel 

Hypoidväxeln är en växel som vanligtvis överför moment i 90° vinkel, växeln består av ett 
större kugghjul kallad kronhjul och ett mindre kugghjul kallad pinjong, se figur 7.5. En 
hypoidväxel [10] är en variant av konisk snedkuggväxel, där den stora skillnaden är att den 
koniska kuggen hos båda hjulen utgörs av en spiralformad geometri som gör att 
kuggingreppet sker gradvis, detta skapar mjukare och tystare kuggrullning. I en hypoidväxel 
kan pinjongens symmetriplan förskjutas positivt eller negativt mot kronhjulets symmetriplan, 
denna förskjutning kallas offset och illustreras i figur 7.6. Genom att utnyttjade sig av en 
offset kan man anpassa pinjongens höjdläge till övrig konstruktion, vilket i en personbil sänker 
kardanaxeln som in sin tur sänker golv, tak och tyngdpunkten. En annan effekt som erhålls 
med offset är att det ökar pinjongens ingreppsarea vilket medför att pinjonghjulet kan göras 
större. Detta fördelar kraften på en större yta vilket ökar pinjongens hållfastheten. I Getrag 
AWD allhjulsdriftsystem har den främre vinkelväxel en offset som är över centrum vilket gör 
att pinjongen dras inåt mot kronhjulets centrum. Den bakre slutväxel har en offset som är 
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under centrum vilket trycker ut pinjongen från kronhjulet. Nackdelen med förskjutning av 
pinjongen är att kuggens vinkel ökar i förhållande mot en rak kugg.  
 

 
En ökad vinkel skapar mer glidning mellan kuggar vilket skapar mer friktionsvärme och större 
momentförluster. För att få en bra anläggning mellan kuggkontakter används shims 
monterade intill lager för att optimera pinjongens läge vilket skapar optimerat flankspel av 
kuggytorna. En svaghet hos hypoidväxeln är att kugghjulen är mycket svåra att lagra på 
vardera sidan, speciellt pinjonghjulet. Detta kan ställa till problem vid stora kraftöverföringar 
och snabba rotationshastigheter då kontakten mellan ytorna förskjuts under högt tryck. 
Kuggkontakten får ha ytterst liten avvikelse för att fungera korrekt och inte förslitas i förtid. 
 
 

 
Figur 7.6 Offset mellan kronhjul- och pinjongcentrum 

 

Momentförlusterna består av kontaktfriktion mellan kuggarna. Glidfriktion och rullfriktion, 
där glidfriktion är den som bidrar till de största förlusterna. I PTU-växeln monteras kronhjulet 
på en röraxel som roterar runt drivaxeln. Momentet från motor överförs till röraxeln som 
driver kronhjulet som i sin tur driver pinjonghjulet. 
Hypoidväxlarna finns i olika utföranden med olika egenskaper beroende på det ingående 
moment växeln ska klara av samt vilket fordon den ska monteras i. Generell prestanda för 
PTU och RDU samt materialdata för pinjong och kronhjul presenteras nedan i tabell 4 och 5. 
 

Figur 7.5 Hypoidväxel 
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PRODUKT: PINJONG OCH KRONHJUL 

Material: Stål 

E-modul: 208 GPA 

Poissons tal: 0,3 

Längdutvidgningskoefficient: 1.12E-5/deg.C 

 
Tabell 4. Materialdata för pinjong och kronhjul 

 

 

MODELL: PTU RDU 

Utväxling: 1:2,6 2,6:1 

Kontaktdiameter 
kronhjul: 

118 mm 120 mm 

Kontaktdiameter 
pinjong: 

53 mm 50 mm 

Yttre diameter 
kronhjul: 

144 mm 147 mm 

Yttre Diameter 
pinjong: 

77 mm 74 mm 

Kuggbredd: 27 mm 27 mm 

Hypoidväxeloffset: 14 mm – 7 mm 

Max. moment: 1000 Nm 1000 Nm 

Massa: 15 kg 26 Kg inkl. 
koppling 

 
Tabell 5. Egenskaper för PTU och RDU 

 

 

7.2.4 Differential och röraxel 

I slutväxeln kommer momentet gå från kardanaxel, pinjongen, genom kronhjulet och 
differentialen. Kronhjulet driver då differentialhuset och dess planeter med hjälp av en 
differentialaxel. Drivaxlarna ut till bilhjulen är separat kopplande till solhjulet och ringhjulet 
som fördelar varvtalen ut till respektive axel ut till bilens vänstra och högra bakhjul. En 
differential är en nödvändig komponent för att kompensera bilhjulens olika 
rotationshastigeter vid svängning. Ytterhjulet har vid svängning en längre sträcka än 
innerhjulet och behöver därför rotera med en högre hastighet än innerhjulet, om inte skulle 
glidning uppstå mot underlaget. Momentfördelningen mellan utgående axlar är alltid lika ur 
en differential och är hälften av ingående moment, 50/50 %. Om ett hjul slirar mot 
underlaget, tillexempel vid en isfläck roterar bilhjulet utan att överföra något moment, detta 
medför att andra hjulparet överför samma låga moment. För att minska denna effekt kan 
differentialen kompletteras med en differentialspärr eller broms för att det andra hjulet av 
bilhjulsparet ska få högre moment än det slirande bilhjulet och därmed kunna driva fordonet 
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framåt. Genom att låsa eller bromsa differentialen, solhjul och ringhjul mot varandra överförs 
det moment som hjulet med bäst kontakt kan ta upp. Utgående moment till bakre bilhjul blir 
då maximalt 50 % av ingående moment vid differentialbromsning. Förlusterna från en 
differential sker genom friktion i kuggkontakten, differentialhjulen roterar enbart vid 
svängning och skapar därför inga stora momentförluster vid körning rakt fram.  Lagringen 
skapar viss momentförlust, men mer om det under rubriken Koniska rullager. 
 
Röraxeln är den axel som drivs av fordonets främre differentialhållare, denna sitter i 
anslutning till växellådan. På röraxeln sitter ett kronhjul fast som driver pinjongen. Röraxeln är 
som namnet antyder, ett rör som är ihåligt. Inuti röret går hjulaxeln till höger framhjul. I 
Figuren nedan illustreras en differential och en röraxel i sina arbetsmiljöer. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figur 7.7 Från vänster till höger, en differential inne i en slutväxel samt en röraxel tillhörande en vinkelväxel. 
 

 
 

PRODUKT: PINJONG, KRONHJUL OCH 
RÖRAXEL 

DIFFERENTIAL  

MATERIAL: STÅL GJUTJÄRN 

E-MODUL: 208 GPA 174 GPA 

POISSON’S TAL: 0,3 0,275 

LÄNGDUTVIDGNINGS-
KOEFFICIENT: 

1.12E-5/DEG.C 1.25 E-5/DEG.C 

 
Tabell 6. Materialdata för röraxel och differentialaxel 
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7.2.5 Växelhus 

Husets uppgifter är att utgöra materialgrund för lagerinfästningar samt att inkludera 
infästning till övrig bilkonstruktion. Att skydda ingående delar från slag, smuts och andra 
föroreningar samt att verka som behållare och kanal för oljan.  Huset är pressgjutet i 
aluminium vilket minskar vikt samt tillverknings- och bearbetningskostnader. En nackdel med 
att ha huset i aluminium är att längdutvidgningskoefficienten är den dubbla jämfört med 
stålets längdutvidgningskoefficient på ingående delar som lager, axlar och kugghjul, detta 
skapar spänningar och glapp vid temperaturändringar. Högre spänningar ger större 
kontakttryck i ytan och minskar oljefilmen mellan två ytor vilket ökar friktion. Glapp 
missgynnar kuggkontakt och rullager slits snabbt på grund av glidfriktion. Förluster uppstår 
alltså både vid för stort glapp och för stort tryck. 
 

 
 

Figur 7.8 Växelhus i pressgjutet i aluminium 

 

HUSMATERIAL 

ALUMINIUM 

75 GPA 

0,33 

2,1E-5 / °C 

 
Tabell 7. Materialdata för aluminiumhus 

 
  



33(87) 

7.2.6 Koniska rullager 

De lager som används i dagens vinkelväxlar och slutväxlar är koniska rullager i stål. 
Arrangemanget av pinjonglager och kronaxellager samt differentialaxellager sker med två 
axialstyrda koniska rullager som tar upp både radiell och axiell last, se bild nedan. Båda lagren 
är förspända i axial riktning, detta arrangemang med dubbel axialstyrning sker ofta för kortare 
axlar där längdutvidgning på grund av värme inte är så stor. Vid längre axlar behövs vanligtvis 
ett frigående lager som kan tillåta viss axiell längdändring. En viktig anledning till varför 
koniska lager används för pinjong och kronhjul är för att rullkroppar har högre styvhet än 
sfäriska kroppar. Styvheten ökar precisionen och minskar deformationen av lagret.  

Koniska rullager har vid välsmorda och normala driftförhållanden enligt SKF en 
friktionskoefficient µ på 0,0018 vilket kan jämföras med spårkullager och 
vinkelkontaktkullager som har µ 0,0015 respektive 0,0020. Friktionen skapar förluster av 
moment och som en produkt av det skapas friktionsvärme speciellt vid höga varvtal.  
Vid inkörning av allmänna koniska rullager sjunker friktionsmomentet efter ett par timmars 
körning. För koniska rullager lämpade för mera krävande applikationer är 
begynnelsefriktionen betydligt mindre samt att inkörningstiden är betydligt kortare. 

 
Figur 7.9 Sprängskiss på ett koniskt rullager, ytterring, hållare, rullar och innerring 

Getrag har flera olika modeller av drivväxlar med olika momentkrav, modellerna har 
därför olika lagerdimensioner. Pinjongens lager närmast kugghjulet måste ta upp större 
krafter och är därför större än lagret som sitter längre ned på pinjongens axeln. För 
kronhjulsaxeln används två dimensionsidentiska lager som är valda utifrån hållfasthet och 
passning mellan röraxel och växelhus. Generella värden presenteras i tabellerna 8 och 9 
nedan. Värdena är uppskattade från SKFs huvudkatalog[8] för att stämma överens med 
lagerleverantör Koyos lager. 

 
HPD RDU FRÄMRE KONISKT 

RULLAGER PINJONG 
BAKRE KONISKT 
RULLAGER PINJONG 

KONISKT RULLAGER 
KRONHJULSAXEL 

YTTERMÅTT: 68 mm 55 mm 62 mm 
INNERMÅTT 33 mm 30 mm 35 mm 
DYN. BÄRIGHETSTAL 56 kN 38 kN 45 kN 
UTMATTNINGSBELASTNING 6 kN* 4,5 kN* 5 kN* 
AXIAL BELASTNINGSFAKTOR Y

1
 1,1 1,4 1,3 

 

Tabell 8. Egenskaper hos lager RDU 
 
1
Beroende av vinkel på rullbanorna, faktor mellan radial och axial kraft (se SKFs huvudkatalog) 
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CBS PTU FRÄMRE KONISKT 
RULLAGER 
PINJONG 

BAKRE KONISKT 
RULLAGER PINJONG 

KONISKT RULLAGER 
KRONHJULSAXEL 

YTTERMÅTT: 68 mm 62 mm 80 mm 

INNERMÅTT 40 mm 35 mm 50 mm 
DYN. BÄRIGHETSTAL 60 kN 45 kN 61 kN 

UTMATTNINGSBELASTNING  7,6 kN* 5 kN* 9,6 kN 

AXIAL BELASTNINGSFAKTOR Y 2,1 1,3 1,4 
 

Tabell 9. Egenskaper hos lager PTU 

 
Förspänning 

För lager eftertraktas vanligtvis ett litet positivt lagerglapp både i axiell samt radiell riktning 
under drift. Radiellt lagerglapp blir ofta mindre vid drift än vid vilande tillstånd vilket beror på 
värmeutvidgning men det kan även bli större beroende på värmeutvidgningens 
huvudriktningar. Pinjonglager däremot monteras vanligen med negativt lagerglapp med en 
förspänningsmutter och shims dvs. en förspänning i axiell riktning för att bland annat 
förbättra styvhetsegenskaperna, äga rullfriktion, ta upp axiella krafter och för att lagret inte 
ska falla isär. Andra viktiga egenskaper som erhålls genom förspänt koniskt rullager är 
minskad ljudnivå och noggrannare styrning. Ytterligare en viktig anledning att förspänna dessa 
lager är att lagerskador i viss grad minskas, detta beror på att glidrörelser uppträder vid höga 
varvtal när lagren är obelastade eller har mycket lite belastning. Med förspänning försäkrar 
man sig om en minsta belastning och rullning uppträder istället för glidning i dessa 
förhållanden. Minsta radiella belastningen för SKFs koniska rullager av standardtyp kan 
beräknas med en formel i huvudkatalogen. Om egentyngd och yttre laster inte är tillräckligt 
för att åstadkomma minsta belastningen kan lager genom initial förspänning klara minsta 
belastningen. 

 Fördelar med att förspänna lager beskrivs i SKFs huvudkatalog [8] och sammanfattas i korthet 
här.  

 Stor styvhet som resulterar i mindre elastiska deformation.  

 Litet lagerglapp under drift skapar bättre styrning av rullarna i den obelastade zonen vilket 

resulterar i tystare lager.  

 Noggrannare styrning ger bibehållen noggrannhet i kuggingreppet vilket minskar varierande 

angreppspunkter och ljudnivå.  

 Förspänning kompenserar glappet som uppkommer av slitage och sättningar. 

 En rätt dimensionerad förspänning inverkar gynnsamt på belastningsfördelningen i lagret och 

dess livslängd. 

För att koniska rullager skall fungera tillfredställande krävs en optimerad förspänning där för 
stort glapp minskar bärförmågan och livslängden på grund av bland annat glidning. För stor 
förspänning ökar friktionsförluster vilket ger värmeutveckling, större slitage och därmed 
kortare livslängd. I Getrags modeller CBS och HPD är lagerförspänning för pinjong och 
kronhjulsaxel 6 kN respektive 10 till 13 kN för PTU-växeln. För RDU-växeln är motsvarande 
förspänning 5 kN samt 8 till 10 kN. Förspänningen är oftast monterad med större kraft, till 
exempel så är det vanligt att för beräkningar av PTU CBS används förspänningskraften 13 kN 
för röraxeln.  
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Lageranordning 

De koniska rullagren på pinjongen monteras i en O-anordning med belastningens 
verkningslinjer isär som figur 7.10 illustrerar. Genom att arrangera lagren i O-anordning ökar 
lagrens styvhet samt förmåga att ta upp tippmoment. De koniska rullagren på kronhjulsaxeln 
monteras i en X-anordning där belastningens verkningslinjer korsar varandra. 

Längdutvidgningskoefficienten i axel och hus är olika, då huset består av aluminium och 
axeln består av stål. Om nu längdutvidgningen i radiell riktning skulle vara större för axeln än 
för huset på grund av högre värmeutvecklingen i axel, ökar förspänningen i radiell riktning. 
Ökningen är större i X-anordning än O-anordning. I axiell värmeutvidgning ökar förspänningen 
i X-anordning och minskar i O-anordning. Detta medför att vid O-anordning och bestämt 
lageravstånd samt lika utvidgningskoefficienten för lager och anliggande delar blir 
förspänningen opåverkad vid förhöjd drifttemperatur. Men då växelhuset är i aluminium kan 
detta opåverkade spänningstillstånd inte vara aktuellt detta beror på att 
utvidgningskoefficienten för aluminium skiljer sig från stålets.  Axellager monterad i O-
anordning minskar sin axiella förspänning när axeln längdutvidgas mer än huset.  Och tvärsom 
gäller när axellager är monterade i X-anordning, då ökar förspänningen när axeln 
längdutvidgas mer än huset. 

 

                     
 

Figur 7.10 O-anordning respektive X-anordning illustrerade I SKFs huvudkatalog 

7.2.7 Tätningar 

För att oljan ska stanna i huset och inga orenheter som smuts och vätska ska komma in 
behövs tätningar som hindrar ut- och inlopp vid roterande axlar och lock mot hus. Höga krav 
på täthet ökar också i regel friktionen mellan roterande detaljer. Tätningar som används för 
roterande delar är så kallade radiala axeltätningar med läpptätningar som har en gummiläpp 
som elastiserar, oftast i kombination med en skruvfjäder monterad inuti som lägger på 
ytterligare tryck. Om oljetrycket ökar, höjs även läppens tryck mot axeln och friktionen ökar. 
Radialtätningar som används tätar distansen mellan hus axeln där axeln har en diameter på 
cirka 43 mm. Eftersom en bil inte bara kör framåt utan ibland även backar bör tätningarna 
klara båda rotationsriktningarna, tätningarna runt röraxeln och differential är därmed 
anpassade för detta. En kompromiss för att klara de höga varvtal som pinjongen får är att 
använda enkelriktade tätningar. Dessa tätningar klarar högre varvtal än dubbelriktade 
tätningar och tätar ändå tillräckligt för de tillfällen man backar. Vissa områden utsätts för mer 
föroreningar än andra och dessa tätningar förses med en extra läpp som löper i ett spår i den 
mötande detaljen vilket ökar motståndet mot föroreningar. Utöver läpptätningar används till 
statiska tätningar silikonmassa eller O-ring av gummi.   
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Figur 7.11 Läpptätning med skruvfjäder illustrerad av SKF 

7.2.8 Olja 

Som smörjningsmedel används en helsyntetisk, icke newtonsk olja1. Oljan minskar inte bara 
friktion, nötning och korrosion utan kyler också lager och kuggingrepp genom att smörjmedlet 
transporterar bort värmen. Detta behövs då förlusterna i kuggväxlarna omvandlas till värme 
vilket skapar formförändringar i växeln. Drifttemperaturen blir högre i vinkelväxeln än i 
slutväxeln.  
 
Oljesmörjningen sker genom oljebad där de roterande kugghjulen kontinuerligt kastar upp 
olja till lager och kuggingreppet. Oljan ska i optimala fall bilda en tunn film som gör att 
direktkontakt mellan ytor är obefintlig, så kallad fullfilmssmörjning. I verkligheten blir 
smörjningen vanligen en blandsmörjning där viss direktkontakt sker. Aluminiumhuset fylls upp 
med cirka tre deciliter produktionsolja och detta oljebad kan ge upphov till vissa 
bromsförluster. Samma olja används för vinkel och slutväxel. Nedan i tabellen presenteras 
ungefärliga värden av kinematisk viskositet för en av de oljor som används. 
 

SMÖRJMEDEL:  HELSYNTETISK 
TRANSMISSIONS
OLJA 

DENSITET VID 15 °C: 850 KG/M
3
 

KINEMATISK VISKOSITET VID 40 °C: 103 MM
2
/S 

KINEMATISK VISKOSITET VID 100 °C 16 MM
2
/S 

LINJÄRT BERÄKNAD KINEMATISK 
VISKOSITET VID 50 °C: 

89 MM
2
/S 

LINJÄRT BERÄKNAD KINEMATISK 
VISKOSITET VID 80 °C: 

45 MM
2
/S 

 
Tabell 10. Egenskaper hos smörjmedel 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Viskositeten minskar med skjuvhastigheten, för newtonsk olja är förhållandet mellan skjuvhastighet och viskositet konstant. 
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7.3 Bidragsvillkor 

En modellmall skapades för att kunna jämföra de ingående komponenternas bidrag till de 
totala momentförlusterna som råder i hela systemet. Förlustkomponenterna som beräknas är 
ingående i Getrags CBS PTU och HPD RDU. Komponenterna är lager, hypoidväxel, tätningar 
och smörjningsförluster. Mallen som visas i figuren nedan illustrerar en bil som åker i ca 100 
kilometer per timme vilket sker när hjulaxlarna roterar med ca 780 rpm. Minsta moment som 
systemet genererar är enligt tidigare beräkningar ca 15 Nm då framhjulen har 100 procent 
grepp och ingen drivning av bakhjulen sker. Temperaturen i främre PTU-växeln ligger på ca 80 
°C och i bakre RDU-växeln är temperaturen ca 50 °C och dess utväxling är 1:2,6. 
 

 

 
Figur 7.12 modellmall med givna värden 

 

 

                                 

                                

                                                   

                         

                 

 

7.4 Beräkning av momentförluster 

Här presenteras de beräknade förlusterna av respektive komponent med ovan nämnda 
värden. För glidfriktionen i en hypoidväxeln användes friktionslagen för att få uppskattade 
värden. Lagerförluster, smörjningsförluster av lager och tätningsförluster beräknades med 
hjälp av SKFs beräkningsmodeller. Smörjningsförluster av hypoidväxeln beräknades enligt 
ISO/TR 14179–2: 2001. 

  

780 
rpm 

 

780 
rpm 

 

Utväxling 
1:2,6 

Utväxling 
2,6:1 

2000 
rpm 
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𝐹𝑁 

𝐹𝑇 

7.4.1 Förluster i hypoidväxel 

Kuggförluster uppkommer genom glidfriktion och rullfriktion mellan kuggkontakterna, i en 
hypoidväxel är den dominerande friktionen glidande. Friktionskoefficienten är för väl smorda 
metalliska ytor är 0,05. För att få fram ungefärliga värden på vilket förlustmoment som erhålls 
från kuggkontakten förenklas kuggen till att vara en slät yta där ekvation         gäller. 
Kronhjulets radie är 0,060 m och 0,059 m för HPD RDU respektive CBS PTU. Genom att 
studera en skapad kraftanalys av hypoidkuggen (bilaga 12.7) erhålls värden av kraftöverföring 
på cirka 50 kN vid överfört moment 2700 Nm. Vi förutsätter linjärt förhållande och erhåller en 
kraft vid 15 Nm överfört moment enligt 7.1. Sedan beräknas momentet med 7.2 och 
friktionen med 7.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.13modellmall med givna värden 
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           (7.2) 
 

RDU 
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7.4.2 Lagerförluster 

Friktionsmoment från lager består av rullfriktion och glidfriktion mellan rullkroppar och spår 
samt hållare. I SKFs huvudkatalog finns den nya SKF-modellen för beräkning av 
friktionsmoment. Denna har brukats för beräkning av förlustmoment beroende av 
lagerfriktion. Förspänningskrafter och viskositeten har beräknats om för att återge korrekta 
värden vid 80 °C. Värden som användes för beräkning vid temperatur 80 °C presenters nedan 
och beräkningsresultaten redovisas i tabellerna 11 och 12 exklusive            . 

 
 

                         (7.4) 

                         
                         
                        
                          

 
        ν           (7.5) 

               (7.6) 

         
                  

       (7.7) 

         
                    (7.8) 

                (7.9) 
 

Radiell förspänningskraft    

                          
 

Axiella förspänningskrafter    

                                                       
                                                                
 

Viskositet, Varvtal och Friktionskoefficient  

           (80 °C)                  (50 °C) 
                                                          
          

 
Konstanter från SKFs huvudkatalog 

              (Lagerserie 302)                 (Lagerserie 320) 

        
         (Lagerserie 302)             (Lagerserie 320) 
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PTU vid 80 °C 
Lagerposition d D Lagermodell Y Friktionsmoment 

Nm 

Pinjonglager 1 (intill kugghjul) 40 68 SKF 32008 X/Q 1,6 1,19 

Pinjonglager 2 35 62 SKF 32007 J2/Q 1,35 0,88 

Differentiallager 1(lock) 50 80 SKF 32010 X/Q 1,4 0,79 

Differentiallager 2 50 80 SKF 32010 X/Q 1,4 0,79 

 
Tabell 11. Friktionsmoment av lager i PTU 

 
 
RDU vid 50 °C 
Lagerposition d D Lagermodell Y Friktionsmoment 

Nm 

Pinjonglager 1 (intill kugghjul) 35 72 SKF 30207 J2/Q 1,6 1,18 

Pinjonglager 2 30 55 SKF 32006 X/Q  1,4 0,88 

Differentiallager 1(lock) 35 62 SKF 32007 J2/Q 1,35 0,65 

Differentiallager 2 35 62 SKF 32007 J2/Q 1,35 0,65 

 
Tabell 12. Friktionsmoment av lager i RDU 
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7.4.3 Tätningsförluster 

För att få en uppfattning av storleken av momentförluster som skapas av tätningar beräknas 
dessa moment enligt SKFs beräkning av lagertätningar. Beräkningar hanterar inbyggda 
tätningar och då sådana saknas för koniska rullager har istället värden från cylindriska rullager 
använts. 
 

            
 
        (7.10) 

 

                                   

                                                 

                                         

                                               

 

Data för tätningar till cylindriska rullager är uppskattade för att motsvara de tätningar som 
använts i praktiken och beräkningen erhålls från SKFs huvudkatalog. Tätningarnas 
innerdiameter sätt till medelvärdet 45 mm i PTU och 35 mm i RDU, detta ger    
                      enligt SKFs tabell information. Formeln 7.10 beräknar 
friktionsförlusterna för två inbyggda lagertätningar enligt SKF, ett antagande att detta i 
ungefär motsvaras av en extern axelradiell tätning har gjorts. Nedan presenteras värden som 
ska motsvara de axelradiella tätningar som används i produkterna.  
 

PTU 

          

       

        

    

                     

                      

                                                                        

                       

 

RDU 
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7.4.4 Smörjningsförluster i lager 

Här presenteras beräkningar av momentförluster i kronhjulslager och pinjonglager som beror 
på bromsförluster vid oljebadsmörjning. Beräkningsmodell är hämtad från SKF. Beräkningarna 
förutsätter att kronhjulaxelns lager arbetar i ett oljebad, där lager ligger ca 10 mm nedsänkt i 
badet. Pinjongens lager beräknas med hänsyn till oljeinsprutning istället för oljebad. Vid 
beräkning av oljeinsprutningsförluster anges   av halva rullkroppsdiametern och 
      multipliceras med två. 

                      
                                            

(7.11) 

      
          

   
       (konstant relaterad till rullager)  (7.12) 

För kronhjulslagring ges följande värden för PTU respektive RDU.  

                                               

                        

d                         
D                         

                              
                              
                   
           
                                   

                     

Tabell 13. Värden för beräkning av smörjningsförluster i PTU och RDU 
 

                                       

                                                         

              

                                 

                                 

                                 

Beräkning av smörjningsförluster för            : 

      
            

     
                  

                                        

                        

I tabellen nedan presenteras alla beräknade resultat. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Tabell 14. Resulterande smörjningsförluster i lager 

Lagerposition Förluster 
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7.4.5 Smörjningsförluster i hypoidväxel 

En vinkel- och en slutväxel är väldigt lika i sina utföranden och då beräkningarna är 
approximerade har enbart PTU-växeln valts att beräknas. Beräkningarna följer de beskrivna i 
ISO-standarden ISO/TR 14179-2:2001 [9] och behandlar plaskförluster i hypoidväxlar. 
 

 

         
                                       

                       
                                  

                                        

                                   

                          

                                                      

                                           

För att snabbt räkna ut arean inuti växelhuset förenklas geometrin i beräkningarna till 

att vara helt cylindrisk med en radie på 80 mm och med höjden 140 mm. 

 

        

         

                                              

     

                                              

         

 

                                                   

                              

                                

           

                                                                       

                                                                

                       
 

Referensvärden: 

                      

          (         ) 

         ⁄                          

 

Resulterande smörjningsförluster    för hypoidväxeln presenteras nedan. 
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7.5 Sammanställning 

Här har alla ingående förlustkomponenter sammanställts. Totala momentförluster erhölls från 
tidigare mätningar (se bilaga 12.8) där förlusterna för hela systemet beräknades. En linjär 
beräkning genomfördes för att erhålla data som stämde överens med uppställd mall, dvs. 
momentförluster när temperaturen i RDU är 50 °C. Total momentförlust blev cirka 17,9 Nm. 
Då detta test, bilaga 12.8 är utförd på en modell som är dimensionerad för att klara högre 
belastning minskas värdet med cirka 1,3 Nm enligt bilaga 12.9 på båda växlarna. Då erhålls ett 
approximerat totalt förlustmoment på 15,3 Nm. Växlarnas bidrag samt lamellkopplingens 
bidrag till förlusterna erhölls (från bilaga 12.10) 4,1 Nm för PTU vid 80 °C samt 4 Nm för RDU 
vid 50 °C samt 3 Nm för lamellkopplingen. Ekvationen går inte ihop för växlarnas 
komponenter och orsaken kan vara att beräkningarna enligt SKF innehåller säkerhetsfaktorer 
som gör att beräknade värden blir något högre än vad testresultat visar på.  
 

Den klart störst bidragande komponenten i växlarna är lager. Enligt friktionslagen   
  

  
 (6.1) 

kan antingen normalkraften eller friktionskoefficienten minskas för att erhålla mindre 
tangentiell kraft, friktionskraft.  

 

 
 

Figur 7.14 Momentförlustträd över ingående komponenter  
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7.6 Konceptgenerering 

Efter att förlusterna hade analyserats och komponenternas förlustbidrag beräknats valdes 
komponenten lager att förbättras. Arbetet med att ta fram förbättringskoncept började. 
Förspänningen av lager skapar en stor normalkraft vilket ökar friktionsmomentet relativt 
mycket. Enligt uppgifter blev förspänningen på röraxel och differentialaxel noll vid cirka 90 
respektive 120 °C då lager är lagrade i X-anordning. Denna snabba minskning av förspänning 
från 8 kN respektive 10 kN till noll kN skulle gå att minska och därigenom minska 
förspänningen i drifttemperatur. Pinjonglagringen agerar tvärtom med en O-anordning av 
lager och förspänningen ökar vid temperaturökning, vilket kan vara nödvändigt för att hålla en 
hög styvhet vid ökat moment. Att byta till kullager eller förbättra smörjning som minskar 
friktionen är två andra komponenter som skulle kunna förbättras för att erhålla minskad 
friktion. Nedan presenteras en funktionsanalys som bryter ned önskvärt resultat till konkreta 
åtgärder. 
 

 

 
Figur 7.15 Analys av förbättringsområden 
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7.6.1 Idégenerering 

Nedan följer idéer på vad som skulle kunna utvecklas med lager, idéerna skapades under 
steget brainstorming och presenteras nedan som strukturerad text. 
 

• Minska friktionen 

o Förbättra smörjningen 

Sänk viskositeten, minska oljevolymen, förbättra distributionen av olja, 

förbättra oljefilm 

o Byt till lager med lägre friktion 

Vinkelkontaktkullager, spårkullager eller cylindriska rullager, ändra 

lagerdimensioner 

o Förbättra lagerdesign  

Optimera kontaktvinkel (konvinkel), optimera storlek på koniskt rullobjekt 
 

• Minska förspänning 

o Förbättra konstruktion med hänsyn på värmeutvidgning 

Ändra axellängd på pinjongaxel och kronhjulsaxel, ändra diameter på 

pinjongaxel och kronhjulsaxel, ändra lageravstånd, ändra lagerplacering, ändra 

lageranordning, ändra tjocklek och materialutnyttjande av huset, tillsätt 

legeringar i materialet som minskar värmeutvidgningen, shims med högre 

fjäderkonstant, tjockare shims, tillför ett noslager till pinjonghjul, använd en 

aluminiumring mellan lager och kronhjul, använd en stålring mellan 

pinjonglager 

o Förbättra kylning  

Optimera val av två olika oljor beroende på verkningstemperatur för PTU och 

RDU, klä utsidan med filt för att skydda växeln från motorvärme och andra 

värmekällor, använd flänsar på huset för att leda bort värme, konstruera så att 

växelns olja kyls med luftkylning undertill, oljekylning genom kylare, 

användning av doppkylare 

o Ny lagerkonstruktion vilken kräver mindre förspänning, ändra 

lagerdimensioner, Utveckla yttre och inre lagerringar så de motverkar 

längdutvidgningsdifferensen mellan lager och hus 
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7.6.2 Koncept 

En del av de idéer som kom fram under brainstorming valdes att utvecklas vidare till beskrivna 
koncept, dessa koncept utvärderades i nästa steg mot varandra för att sedan utvecklas vidare.  
Koncepten presenteras nedan i kapitlet och beskrivs med texter och figurer. 
 

Koncept 1: Individuella oljor med lägre viskositet 

Arbetstemperaturerna för PTU och RDU är cirka 80 respektive 50 °C vilket bör motivera att 
anpassa individuella oljor med lågt viskositetstal vid angiven medeldrifttemperatur. Detta 
medför lägre motstånd och friktion samt att oljan även kan optimeras för att sänka 
drifttemperaturen och därmed förspänningen. Utöver bättre oljefilmssmörjning med lägre 
skjuvningsmotstånd av oljefilmen bör även lägre motstånd i kuggingrepp erhållas. Dagens 
produktionsolja har en kinematisk viskositet som är cirka 45       vid 80 °C, vid 50 °C 
erhålls en viskositet på cirka 89      . 
 
Koncept 2: Ändrad lagerplacering 

Flyttas lager tätare ihop minskar den totala distansen mellan lager vilket minskar 
längdutvidgningen vid temperaturökning 7.21, detta gör att förspänningen påverkas mindre 
och kan denna kan minskas. Vid mindre lageravstånd får kronhjulets lager mindre 
momentbelastning. Dessvärre får bakre pinjonglager kortare hävarm till kraftöverföringen och 
kan inte ta upp samma moment om lageravståndet minskas, tippmomentet blir högre.  

       töjning beroende av längdutvidgningskoefficient och temperatur        

Figur 7.16 Minskat lageravstånd Figur 7.17 Minskat lageravstånd 
 

Figur 7.18 Minskat lageravstånd 
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I figur 7.16 är lageravståndet minskat med några procent, i nästa figur har avståndet minskats 
ytterligare. Minskat lageravstånd som i figur 7.18 kan orsakar vissa problem med att huset 
kommer för nära pinjongen och därmed orsaka ökade bromseffekter från oljebadet. 
Ett koncept är även att flytta pinjonglager närmare varandra samt att minska pinjongens 
axellängd. 

 
Figur 7.19 Minskat lageravstånd och minskad axel av pinjong 

 
 
 
Koncept 3: Lager med lägre friktion 

Vinkelkontaktkullager medföra lägre friktion, större löpnoggrannhet, tillåter högre varvtal och 
lägre axiell nödvändig förspänning än koniska rullager. De har däremot inte samma 
bärförmåga i radiell, axiell och kombinerad belastningsriktning i samma lagerdiametrar, 
utmattningsbelastningen är betydligt mindre än vad de koniskt rullager har i samma 
dimension. De har heller inte lika hög styvhet och kräver högre minsta radiell förspänning än 
koniska rullager enligt beräkningar nedan.  
 
Lägsta axialbelastning och lägsta radiell belastning enligt SKF presenteras nedan. 
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Kullager på som ett alternativ för lagring av röraxel ger lägsta friktion av de standardiserade 
lagermodellerna men tar mestadels upp radiell belastning. Kullager har tystare gång än 
koniska rullager men lagrets styvhet är mindre än för koniska rullager och även mindre än för 
vinkelkontaktkullager. Kullagers kombinerande bärförmågan är sämre än för 
vinkelkontaktkullager annars är de lika vinkelkontaktkullager. Tabellen nedan består av tre 
stycken exempel av lager på röraxel, nuvarande koniskt rullager, motsvarande 
vinkelkontaktkullager och motsvarande spårkullager. 
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MODELL HUVUD-
MÅTT 

DYNAMISKT 
BÄRIGHETSTAL C 

STATISKT 
BÄRIGHETSTAL    

UTMATTNINGS-
BELASTNING    

FRIKTIONS-
MOMENT 

KONISKT 
RULLAGER 

50 X 80 X 
20 MM 

61 KN 88 KN 9,7 KN 0,60 NM 

VINKELKONTAKT
-KULLAGER 

50 X 90 X 
20 MM 

40 KN 31 KN 1,3 KN 0,15 NM 

SPÅRKULLAGER 50 X 90 X 
20 MM 

37KN 23KN 1,0 KN 0,23 NM 

 

Tabell 15. Enligt SKFs beräkningsmodell på www.skf.se med drifttemperatur 80 °C, kinematisk 
viskositet = 45 mm2/s, Fa = 2000 N och Fr = 1000 N, glidfriktionskoefficient för fullfilmssmörjning = 

0,002 för koniskt rullager och 0,04 för kullager. 

 

Resultatet blir en reducering av friktionsmomentet av totalt 0,90 Nm enligt dessa förenklade 
beräkningar om röraxelns lager byts ut från koniska rullager till vinkelkontaktkullager. Detta 
ska väga upp för mindre bärförmågan i radiell, axiell och kombinerad belastningsriktning. 
Vinkelkontaktkullagret har mycket lägre förmågan att ta upp utmattningsbelastningen och 
den har lägre styvhet, dessa sämre egenskapsvärden måste klara produktens uppsatta krav. 
Spårkullager får här högre friktionsförluster än vinkelkontaktkullager, detta beror på att 
spårkullager inte kan ta upp den axiella kraften lika bra som vinkelkontaktkullager. 
 
Koncept 4: Förspänningsring  

En cylindrisk ring kan motverka förlusten av förspänningen på röraxellager genom att ringen 
är av aluminium och upprätthåller spänningen mellan lager fram till kronhjulet. Detta istället 
för att stålaxeln ska upprätthålla spänningen. Aluminium har ungefär dubbelt så stor 
utvidgning som stål. Ringen pressas över axel och har liknande utvidgningskoefficient som 
huset vilket hjälper till att upprätthålla den initiala förspänningen. En förspänningsring kan 
även utgöras av stålring mellan pinjongens lager vilket minskar dess ökning av förspänningen 
vid temperaturökning. Längdutvidgning enligt formel 7.21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.20 Förspänningsring mellan lager och kronhjul Figur 7.21 förspänningsring på pinjong 
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7.7 Konceptutvärdering 

När koncepten var dokumenterade skulle det konceptet med bästa förutsättningar analyseras 
vidare. Alla fyra koncepten skulle kunna utvecklats vidare men då projektets resurser var 
begränsade var en sållning nödvändig. För att sålla bland förslagen användes Pughs 
beslutsmatris, se figur nedan. Egenskaperna uppskattades genom att studera material och 
genom att göra beräkningar. Förslag 1,3 och 4 visade sig alla ha en bra uppskattad potential 
av att kunna förbättra produkten. Viktningspoängen multiplicerades med en osäkerhetsfaktor 
som visade hur mycket oklarheter som konceptet bestod av. Koncept nummer 1, att använda 
anpassade oljor med låg viskositet till PTU och RDU beroende på deras drifttemperatur var 
det koncept som enligt beslutsmatrisen gav högsta utfall, 48 poäng och 2:a i betyg.  Koncept 
nummer 5 att införa ring mellan lager på röraxeln för att motverka längdutvidgningarna 
resulterade i 35 poäng och noll i betyg. Vinkelkontaktkullager valdes bort på grund av dess 
lägre livslängd och utmattningsegenskaper. De två koncept som valdes att utveckla vidare 
blev alltså individuella optimerade oljor med lägre viskositet och förspänningsring på röraxel. 
 

 

 
Figur 7.22 Beslutsmatris för koncept 
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8. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet i form av två koncept som ska lösa problemställningen 
samt uppfylla de krav som lades fram under kapitlet Problembeskrivning. Nedan presenteras 
de två olika förbättringskoncepten optimerad olja och förspänningsring, dessa koncept ska 
bidra till att sänka förlusterna i Getrags produkter. Koncepten ska framförallt sänka de 
förluster som uppstår när systemet bara roterar med och endast ett relativt lite moment går 
genom växlarna, så kallade draggförluster genererade av AWD systemet.  
 
Problemfrågeställningar (från kapitel 4, Problemformulering) 

Varför finns förlusterna? 

I kapitel 6 behandlas tribologi och dess grunder när det gäller friktion och smörjning. 

Detta tillsammans med produktanalysen i kapitel 7 besvarar frågeställningen om 

varför All Wheel Drive tillför förluster. 

 

Vilka förluster finns idag? 

I kapitel 7 genomfördes en approximativ bidragsanalys för att bevisa vilka 

komponenter som bidrog med förlustmoment och hur stora dess förluster var.  

 

Vad kan förbättras?  

Denna fråga besvaras i kapitel 7 där lager ansågs vara en komponent som bidrog med 

de största förlusterna.  

 

Hur ska det förbättras?  

I kapitel 7 utfördes även en konceptutveckling av lager som efter genomförande av en 

beslutsmatris resulterade i två koncept att utveckla vidare, förspänningsring och olja 

med lägre viskositet i RDU. 

 

Med hur mycket minskas förlusterna? 

Hur mycket varje konceptlösning minskade sina förluster med beräknades, 

beräkningsstegen samt resultat finns beskrivet i nästa kapitel, kapitel 9.  
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8.1 Optimerad olja 

Idag används samma olja för PTU och RDU, detta trots att RDU har en lägre arbetstemperatur 
än PTU. Vid val av oljor är det inte bara viskositeten och låg friktion som är viktiga, 
smörjmedlet har fler uppgifter än så. Smörjmedlet ska även förhindra nötning och korrosion, 
skapa en bra filmsmörjning samt transportera bort värme. Oljor innehåller även additiv för att 
förbättra vissa egenskaper hos smörjmedlet, en sådan är EP-tillsatser (Extreme pressure). När 
en olja ska väljas finns det klassificeringar som förklarar vilka områden en olja kan användas 
till, dessa klassificeringar presenteras nedan. För en hypoidväxel i en allhjulsdriven bil 
rekommenderas API GL 5. 
 

 SAE-klassen anger oljans viskositet, ju lägre siffran är desto tunnare är oljan 

 API -GL (American Petroleum Institute) beskriver hur bra oljans nötningsskyddande 

egenskaper är.  Ju högre siffra desto bättre skyddar additiven mot nötning. 

Dagens produktionsolja 

Här presenteras värden för den olja som används idag. 
 

SMÖRJMEDEL:  

PRODUKTIONSOLJA CASTROL SAF-XO 

HELSYNTETISK 
TRANSMISSIONS
OLJA 

DENSITET VID 15 °C: 850 KG/M
3
 

KINEMATISK VISKOSITET VID 40 °C: 103 MM
2
/S 

KINEMATISK VISKOSITET VID 100 °C 16 MM
2
/S 

LINJÄRT BERÄKNAD KINEMATISK 
VISKOSITET VID 50 °C: 

89 MM
2
/S 

LINJÄRT BERÄKNAD KINEMATISK 
VISKOSITET VID 80 °C: 

45 MM
2
/S 

KLASSIFICERINGAR 
DRIFTFÖRHÅLLANDEN 

API GL5 

KLASSIFICERINGAR VISKOSITET SAE 75W-90 

 
Tabell 16. Egenskaper för produktionsolja 
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Förslag på nya oljor 

Här presenteras förslag på nya oljor som ska användas i RDU, dessa har lägre viskositet och 
klarar driftförhållande API GL 5.  
 

SMÖRJMEDEL:  

CASTROL SAE 75W-85 

HELSYNTETISK 
TRANSMISSIONS
OLJA 

DENSITET VID 15 °C: 860 KG/M
3
 

KINEMATISK VISKOSITET VID 40 °C: 76 MM
2
/S 

KINEMATISK VISKOSITET VID 100 °C 12 MM
2
/S 

LINJÄRT BERÄKNAD KINEMATISK 
VISKOSITET VID 50 °C: 

65 MM
2
/S 

LINJÄRT BERÄKNAD KINEMATISK 
VISKOSITET VID 80 °C: 

33 MM
2
/S 

KLASSIFICERINGAR 
DRIFTFÖRHÅLLANDEN 

API GL-5 

KLASSIFICERINGAR VISKOSITET SAE 75W-85 

 
Tabell 17. Egenskaper för Castrol SAE 75W-85 olja 

 
 

SMÖRJMEDEL:  

STATOIL GEARWAY PS 45 75W-80 

DELSYNTETISK 

TRANSMISSIONS
-OLJA 

DENSITET VID 15 °C: 870 KG/M
3
 

KINEMATISK VISKOSITET VID 40 °C: 64 MM
2
/S 

KINEMATISK VISKOSITET VID 100 °C 10 MM
2
/S 

LINJÄRT BERÄKNAD KINEMATISK 
VISKOSITET VID 50 °C: 

55 MM
2
/S 

LINJÄRT BERÄKNAD KINEMATISK 
VISKOSITET VID 80 °C: 

28 MM
2
/S 

KLASSIFICERINGAR 
DRIFTFÖRHÅLLANDEN 

API GL-4/GL-5 

KLASSIFICERINGAR VISKOSITET SAE 75W-80 

 
Tabell 18. Egenskaper för Statoil Gearway PS 45 75W-80 olja 
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8.2 Förspänningsring 

Syftet med en förspänningsring är att bibehålla den minsta förspänning som gör att lagerna 
arbetar optimalt. Med en ring mellan lager i X-anordning vars material har samma töjning 
eller större än husets materialtöjning bibehålls den pålagda kraften över 
temperaturförändringar bättre än vad axeln av stål annars skulle göra. I materialtabellen 
nedan presenteras generella värden för aluminium och stål. 
 

MATERIAL E-MODUL: LÄNGDUTVIDGNINGS
KOEFFICIENT: 

DENSITET 

STÅL 2,08E+11 N/m2 1,20E-05 / °C 7,85 kg/dm3 
ALUMINIUM 7,00E+10 N/m2 2,30E-05 / °C 2,70 kg/dm3 

 
Tabell 19. Materialegenskaper för aluminium och stål 

 

 

Figuren 8.1 nedan visar ett snitt av en förenklad PTU-växel med en förspänningsring 
monterad. Ringen ligger an det vänstra koniska rullagrets inre lagerring samt mot kronhjulets 
plana yta. Exakt hur ringen ska monteras har inte undersökts, konceptet bygger på att ringen 
pressas på axeln med något slags splinesförband. Det ska inte uppstå glapp i radiell riktning 
utan ringen ska röra sig i axiell riktning. Uppkomsten av korrosion som över tid försämrar 
funktionen mellan ring och axeln har inte undersökts, detta bör göras under nästa steg. 
 
 

 
 

Figur 8.1 Förenklad figur av PTU-växel med en förspänningsring monterad 
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8.2.1 Montering av förspänningsring 

Konceptet bygger på att när ringen ska monteras pressas denna förspänningsring intill 
kronhjulet och sedan pressas lagerringen intill förspänningsringen. Om denna metod inte går 
att genomföra på grund av röraxelns utformning kan konstruktionen av röraxeln ändras.  En 
annan lösning kan vara att pressa ringen från andra hållet innan kronhjulet är monterat. 
Figuren nedan illustrerar en röraxel med en förspänningsring redo att monteras in i 
växelhuset. 
 

 
 

 
 

Figur 8.2 Förenklad PTU-växel med en förspänningsring monterad, hus och röraxel 
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8.2.2 Ritning förspänningsring  

Mellan lager och kronhjulet på röraxeln är avståndet ca 60 mm och axelns diameter är där ca 
54 mm. Röraxeln används som material att förspänna lager emot, om en aluminiumring ska 
användas som förspänningsmaterial på angiven yta måste röraxelns diameter minskas något. 
Då aluminiumringen beräknas ha en inre diameter på 50 mm och en yttre diameter på 57 mm 
behöver röraxeln vara ca 4 mm tunnare. Detta minskar styvheten i växeln relativt lite men det 
behöver genomföras provningar och beräkningar innan man kan konstatera om det är 
acceptabelt eller inte. I figuren nedan visas en konceptritning för förspänningsringen, vid 
tillverkning och provning behöver måttsättning vara noggrannare analyserad för att passa i 
med övrig konstruktion. 
 

 
  

Figur 8.3 Konceptritning förspänningsring 
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Projektkraven gentemot lösning 

 
Utifrån kraven som var definierade för projektet uppfyller båda konceptlösningarna dessa. 
Primära kraven var: 
 

 Lösningen ska minska momentförlusterna, öka effektiviteten 

 Bibehålla befintliga funktioner 

 Vara ekonomisk hållbar 

 Inte försämra kvalitet och säkerhet 

Sekundära kraven var: 
 

 Möjligheter att montera på plats 

 Inte tillföra för stora utgifter 

 Vara lätt att montera 

 Vara lätt att serva 

 Vara lätt att återvinna 

 
Från primära krav utvärderas punkt ett i nästa kapitel. Punkt tre måste utvärderas innan den 
kan godkännas vid införandet av en förspänningsring. Samma gäller för införandet av en ny 
olja att punkt nummer fyra måste utvärderas innan lösning kan implementeras. Alla 
sekundära krav är godkända för eventuellt införande av en ny olja men för implementering av 
en förspänningsring bör ytterligare utvärderingar genomföras.  
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9. Analys 

I det här kapitlet analyseras och beräknas koncepten för att påvisa minskning av 
momentförluster. För konceptet optimerad olja beräknas förluster i lager med SKFs 
beräkningsmall med lägre viskositet. Därefter analyseras ett provresultat från genomförd 
provning i Getrags provutrustning. Både beräkningar och provning bevisar att en minskning av 
momentförlusterna sker. För konceptet med lagerring mellan lager på röraxel, mättes 
temperaturer på husets yta, därefter kalkylerades längdutvidgningar och nödvändig initial 
förspänning av lager beräknades. 

9.1 Analys av olja med lägre viskositet 

Först beräknades lagerförluster för en olja med lägre viskositet i HPD RDU, resultatet 
jämfördes sedan med tidigare beräknade lagerförluster för dagen produktionsolja, se kapitel 
7. I nästa steg studerades provningsresultat frångenomförd momentförlustprovning på en CBS 
PTU för en olja med lägre viskositet. Denna jämfördes också med dagens produktionsolja. 

9.1.1 Beräkning av olja 

Beräkningarna genomfördes för koniska rullager i RDU-växeln med ν           vid 50 °C 
och 8 kN axiell förspänning och 2 kN i radiell förspänning vid rumstemperatur. Nuvarande 
produktionsolja gav ν           vid 50 °C. Nedan presenteras beräkningsmodell från 
kapitel 7 samt resultatet av beräkningarna. 

              

        ν            

                

         
                  

        

         
                     

                 
 

          

                  

                           

             

                  

                  

          

              (Lagerserie 302)                 (Lagerserie 320) 

        

         (Lagerserie 302)             (Lagerserie 320) 
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RDU vid 50 °C med produktionsolja CASTROL SAF-XO 
Lagerposition d D Lagermodell Y Friktionsmoment 

Nm 

Pinjonglager 1 (intill kugghjul) 35 72 SKF 30207 J2/Q 1,6 1,18 

Pinjonglager 2 30 55 SKF 32006 X/Q  1,4 0,88 

Differentiallager 1(lock) 35 62 SKF 32007 J2/Q 1,35 0,65 

Differentiallager 2 35 62 SKF 32007 J2/Q 1,35 0,65 

Summa     3,36 

 
Tabell 20. Förlustmoment RDU-lager 

 
RDU vid 50 °C med CASTROL SAE 75W-85 

Lagerposition d D Lagermodell Y Friktionsmoment 
Nm 

Pinjonglager 1 (intill kugghjul) 35 72 SKF 30207 J2/Q 1,6 0,99 

Pinjonglager 2 30 55 SKF 32006 X/Q  1,4 0,74 

Differentiallager 1(lock) 35 62 SKF 32007 J2/Q 1,35 0,55 

Differentiallager 2 35 62 SKF 32007 J2/Q 1,35 0,55 

Summa 
    

2,83 

 
Tabell 21. Förlustmoment RDU-lager 

 

9.1.2 Sammanställning av beräkningar 

Förlustmomenten med de olika viskositetsvärdena jämfördes vid 50 °C och resultatet visade 
på en minskning av det totala förlustmomentet i RDU-lager med 0,53 Nm (3,36–2,83). Dessa 
beräkningar visade på vinster i lager, för att bekräfta denna vinning samt för att se hur hela 
växeln påverkades av en ny olja med lägre viskositet studerades genomförd provning. 
Detta skedde i nästa steg som var att studera en provning som utfördes i intern testutrustning 
med olika oljor med skillnader i viskositet i en CBS PTU.  
 
 

9.1.3 Provresultat för olja 

Nedan presenteras provresultat från provning utförd i en intern provutrustning. Proverna 
utfördes på en CBS PTU med CASTROL SAF-XO och CASTROL SAE 75W-85. Även om 
Provningen utfördes på en PTU istället för en RDU ger resultatet en indikation på vad en olja 
med lägre viskositet kan göra för den totala verkningsgraden i växeln. Provningen utfördes för 
780 rpm och 150 rpm med lägsta möjliga moment (15 Nm). 
 



60(87) 

 
Figur 9.1 Momentförluster Nm för nuvarande produktionsolja 

 
 
 
 
 

 
Figur 9.2 Momentförluster Nm för ny olja med lägre viskositet 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 22. Förluster i Nm från provning av momentförluster i PTU CSB 

 CASTROL SAF-XO CASTROL SAE 75W-85 

Temp/Varvtal 150 780 150 780 

50 °C 3,38 Nm 7,5 Nm 2,32 Nm 6,29 Nm 

60 °C 2,58 Nm 6,08 Nm 1,52 Nm 4,91 Nm 

80 °C 1,73 Nm 4,51 Nm 0,7 Nm 3,06 Nm 

100 °C 1,57 Nm 2,94 Nm 0,52 Nm 1,9 Nm 
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9.1.4 Provsammanställning 

Proverna bevisade att momentförlusterna minskade kraftigt i CBS PTU om konceptet med en 
olja som har lägre viskositet användes. Hur övriga parametrar som nötning och livslängd 
påverkas är okända, detta bör studeras närmare i nästa steg. Några större skillnader bör det 
rimligtvis inte vara då konceptoljan klarar API GL 5. Provresultatet visar att vid 50 °C med 
rotationshastigheten 780 rpm minskas momentförlusterna med 1,2 Nm. vid 80 °C minskas 
momentförlusterna med 1,4 Nm. Det kan även noteras att oavsett varvtal så är minskat 
förlustmoment näst intill detsamma. Nedan visas funktionskurvorna för de olika oljorna vid 
780 rpm i ett gemensamt diagram.  
 
 

 
Figur 9.3 Momentförluster Nm nuvarande och ny olja 
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9.2 Analys av förspänning 

Analys av temperaturer för en CBS PTU genomfördes för att sedan kunna beräkna verkliga 
längdutvidgningar av hus och av röraxel. När temperaturen var analyserad beräknades den 
minsta initiala förspänning som kunde användas med en förspänningsring. Utifrån minskad 
initial förspänning beräknades lagerförluster och jämfördes med dagens lagerförluster vid 13 
kN förspänning. 

9.2.1 Temperaturmätning 

För att få en uppfattning av hur temperaturen är i ytan i förhållande till växelns inre 
genomfördes ett prov som testade just detta. Provet utfördes på en CSB PTU kopplad till en 
provbänk med en elmotor som drev röraxeln. En termometer mätte temperaturen inne i 
växeln och en infraröd termometer användes för att avgöra temperaturen i ytan. Växeln 
varvades upp tills inre temperatur var stabiliserad sedan mättes nio olika punkter på 
växelhusets yttre yta, resulterande värden presenteras i tabellen nedan. 

Figur 9.4 Temperaturprovning på yttre husvägg samt inne i växel 
 

Inre temperatur1 Mätpunkter 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
50 °C 32 32 31,5 32 32,5 32,5 33,5 33,5 35 

80 °C 41 40 42 43 45 43 46 49 50 

100 °C 47 45 47 50 52 50 55 60 63 

Tabell 23. Temperatur på husvägg vid olika punkter 

 
En annan temperaturmätning genomfördes också, denna mätning gick ut på att varva upp 
PTU-växeln till 780 rpm samt 890 rpm, sedan se när temperaturen stabiliserat sig avläsa 
temperaturvärdet inuti växeln. Provet utfördes först utan yttre luftkylning och temperaturen 
inuti växeln mätte av. Sedan kördes samma test med extern kylning fem minuter, 
luftkylningen skapades av en golvfläkt på full effekt riktad mot växeln med 30 cm distans. 
Provresultatet kan ses i tabellen nedan. Provresultaten visar hur mycket temperaturen i 
växeln stiger när rotationshastigheten ökar samt att det visar effekten av luftkylning i 
rumstemperatur vid 780 rpm respektive 890 rpm. 

 
 
 
 

Tabell 24. Temperatur med och utan kylning 

Rotationshastighet Utan fläktkylning Med fläktkylning 

780 rpm (94 km/h) 91 °C 72,5 °C 
890 rpm (107 km/h) 100 °C 80 °C 

1Dopptermometer för att 
mäta temperaturen av 
oljan inuti växeln 
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9.2.2 Kalkylering av förspänning 

En kalkylering genomfördes för att approximativt beräkna den minsta initiala förspänning som 
kunde tillåtas för lager i CBS PTU tillsammans med en förspänningsring. Som konstruktionen 
är idag förspänns lagren med 13 kN på röraxeln. Tidigare prover genomförda av 
lagerleverantör visar på att förspänning minskar vid temperaturökningar upp till 120 °C, vid 
120 °C är förspänningen noll.  

För att visa hur beräkningarna har genomförts använts som exempel 
förspänningskraften 13 kN och temperaturen 80 °C, växelhuset antas ha en temperatur på 69 
°C med hänsyn till temperaturberäkningarna. Nedan presenteras materialdata och värden 
som behövs för beräkning av förspänningen över varierande temperatur.  
 

 
Tabell 25. Materialdata 

 
Axiell förspänning 

Längdutvidgningar beroende av kraft och materialegenskaper beräknas med formel 9.1 samt 
genom beräkningar med Finita elementmetoden i Solid Works Simulation.  Genom att räkna 
analytiskt och numeriskt och sedan ta resultatens medelvärde erhålls ett mer rimligt resultat 
då både de numeriska och analytiska beräkningarna är förenklade, speciellt den analytiska.  
Nedan presenteras en tabell som redovisar numeriska och analytiska resultat av 
materialkompression.  
 

  
  

  
            

 
 

  

 

 
 

Tabell 26. Numeriska och analytiska värden på förspänningskompression 

 

Aluminiummaterialets kompression samt lagrets kompression summeras och bildar den totala 
längdändringen på grund av förspänningen. För att beräkna detta blir nästa steg att ta fram 
värden på lagrets kompression vid pålagd förspänning. 
  

Material E-modul 
N/m2 

Längdutvidgnings
- koefficient 1/ °C 
 

Längd 
m 

Inre 
radie 
m 

Yttre 
radie 
m 

Area 
m2 

Stålaxel                             0,017 0,027           

Aluminium
- ring 

                  
         

0,025 0,0285           

Aluminium
- hus 

                  
          

0,067 0,075          

Längd-
kompression 

Stålaxel Aluminiumring Aluminiumhus 

Numerisk                                     

Analytisk                                     

Medelvärde                                     
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Lagerkompression 

Axiell förspänning på 13 kN i lager ger enligt Koyos beräkningar en längdkompression av lager 

som är:                    .  

Denna kompression i lagret minskar vid förhöjda temperaturer över rumstemperatur. 

enligt Koyos beräkningsresultat som presenteras i tabell 27 är den positiva längdförändringen 

differensen mellan              och             . Resulterande längdförändring blir 

            (från 20 °C till 80 °C). Då Koyos lagerberäkningen är beräknad med 

förspänningskraft 10 kN räknas detta om till 13 kN och längdförändringen beroende av 

temperaturen resulterar då i värdet             vid 80 °C. 

 
 
 
 
 

Tabell 27. Längdändringar i lager beräknade av Koyo  

 

Radiell förspänning i lager bidrar även till en axiell förspänning. I tabellen nedan presenteras 
den presspassningen som vid 20 °C finns. Värdena är hämtad från lagerleverantör Koyos 
lageranalys. 
       

 

 

 

 

 
 

Tabell 28. Radiell lagerförspänning 

 

 
När temperaturen ökar, minskar förspänningen radiellt (även axiellt). Denna minskning 
beräknas genom att räkna ut längdändring för hus och axel i radiell riktning med formel 9.2. 
Därefter subtraheras längdändringarna för axel och hus mot varandra och då huset utvidgar 
mer så kommer förspänningen att minska med temperaturhöjning.  

 
                          

                                                    
 

                      
                       

         
                                                

 
                                

                                                      
                      

              
 

Koyos lagerberäkningar 
Temp °C 

20 60 80  

Längdändring                                      

Förspänning radiellt   

Presspassning mellan lager och hus             

Presspassning mellan lager och axel             

Summa 
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För att räkna om kvarvarande radiell förspänning till kvarvarande axiell förspänning inuti de 
båda koniska rullagren används formel 9.4. De koniska rullkropparna har en vinkel på 15,75 °. 
 

                                                     
 

   
                      

                                            
 

 

Längdutvidgningar i materialet 

Materialets längdutvidgningar som beror på temperaturvariationer minskar de koniska 
rullagrens förspänning. Detta beror på att aluminiumhuset utvidgas mer än stålaxeln. 
Lageryttreringar är på röraxeln lagrade mot aluminiumhuset och inre lagerringar är lagrade 
mot stålaxeln. Med formel 9.2 beräknas längdutvidgningarna för husmaterialet mellan lager 
samt för axelmaterialet mellan lager, mått enligt tabell 29. Numerisk beräkning genomförs 
också i Solid Works Simulation och ett medelvärde beräknas för att få ett bättre värde. 
Resulterande medelvärden av längdutvidgningarna i materialet presenteras i tabellen nedan. 
Temperaturen inne i växeln sätts till 80 °C och husets medeltemperatur mellan lager sätts till 
69 °C utifrån temperaturtesterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 29. Numeriska och analytiska värden av längdutvidgning 

 
 
  

Längd-
kompression 

Stålaxel Aluminiumring Aluminiumhus 

Numerisk                                     

Analytisk                                     

Medelvärde                                     
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Sammanställning av förspänning 

För att få fram kvarvarande förspänning vid 80 °C och för förspänningskraften 13 kN 
genomfördes en summeringsberäkning, en med förspänningsring och en utan 
förspänningsring. Summan av längdkompressioner orsakade av initial förspänning 
subtraherades med summan av minskad förspänning orsakad av längdutvidgning. I tabellen 
nedan listas värdena och resultatet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 30. Beräkningsvärden för kvarvarande förspänning 

 

 

Beräkning för temperaturintervallet -20 °C till 120 °C presenteras i tabellen nedan. Längre ner 
presenteras tre diagram för olika förspänningsfall som visar hur kurvorna förhåller sig till 
varandra och till temperaturvariationen. Första diagrammet visar utförande med och utan 
förspänningsring när båda använder 13 kN som axiell förspänningskraft. I nästa diagram har 
båda utförandena 6 kN som axiell förspänningskraft. Sista diagrammet visar när utförande 
med förspänningsring har en axiell förspänningskraft på 6 kN och det utförande utan 
förspänningsring har 13 kN. Detta visar approximativt att dagens förspänningskraft som kan 
minskas med 7 kN bara genom att använda en förspänningsring. 
 

Växeltemp 
°C 

Nuvarande 
 summa m 

Koncept 
 summa m 

-20 4,09E-04 4,07E-04 

0 3,38E-04 3,43E-04 

20 2,68E-04 2,79E-04 

40 1,94E-04 2,12E-04 

60 1,42E-04 1,66E-04 

80 8,96E-05 1,20E-04 

100 3,73E-05 7,43E-05 

120 -1,50E-05 2,85E-05 

 
Tabell 31. Kvarvarande förspänning över varierande temperatur 

 

 Utan ring Med ring 

Kompression av 
Material (m)           

 
          

 

Kompression av 
Lager (m) 

          
 +           

           
+           

Längdutvidgning aluminiumring (m)  
          

 

Längdutvidgning stålaxel (m) 
          

  

Längdutvidgning av aluminium hus (m) 
            
 

            
 

Längdutvidgning av lager (m) 
            
 

            
 

Kvarvarande förspänning vid 80 °C (m) 
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Figur 9.5 Kurvor för förspänningsminskning vid 13 kN, med och utan förspänningsring 
 

 

 
 

Figur 9.6 Kurvor för förspänningsminskning vid 6 kN, med och utan förspänningsring 
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Figur 9.7 Kurvor för förspänningsminskning vid 13 kN utan förspänningsring och 6 kN med förspänningsring 
 

 

 

Lagervinster 

För att visa de vinster som erhålls i minskade lagerförluster på röraxeln i PTU beräknades 
lagerförlusterna om enligt SKF-modell för beräkning av friktionsmoment. Skillnaden mot 
tidigare beräkningar var att en förspänningskraft sattes till 6 kN istället för 13 kN. 
Resultatet blev en minskning med 0,36 Nm vid 80 °C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 32. Lagervinster, totalt 0,36 Nm 

  

Längd-
kompression 

Röraxellager 
1 

Röraxellager 
2 

13 kN 
förspänning 

                

6 kN 
förspänning 

                

Minskning                 
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10. Slutsatser och rekommendationer 

Detta arbete har genomfört för att skapa lösningsförslag som ska göra att Getrag ska kunna 
erbjuda kunder produkter som har bättre verkningsgrad. AWD-systemets mekaniska element 
bidrar till ökade förluster vilket ökar bränsleförbrukning. Då medvetenheten över 
miljöpåverkan har blivit större behöver dessa system optimeras för att öka verkningsgraden. 
Detta bidrar även till att bränsle ekonomin blir mindre vilket också är ett bra säljargument. 
Genom studier, analyser, konceptutveckling och värderingar skapades två lösningskoncept.  
 

10.1 Koncept 

Två lösningsförslag är framtagna och analysresultatet för båda tyder på att de sänker 
förlustmomenten. Analysresultaten är approximerade resultat och ska enbart användas för 
att bevisa hur och att minskning av förlusterna sker med ett ungefärligt värde. 

Första konceptet är att använda en olja med lägre viskositet i RDU-växeln. Byte av olja i 
HPD RDU till CASTROL SAE 75W-85 eller STATOIL GEARWAY PS 45 75W-80 som har lägre 
viskositet men ändå enligt specifikationer klarar API GL-5. CASTROL SAE 75W-85 sänker 
lagerförluster med 0,53 Nm och STATOIL GEARWAY PS 45 75W-80 med 0,82 Nm vid 80 °C. I 
princip erhålls samma värde vid 50 °C, 0,56 Nm minskning av lagerförluster för CASTROL SAE 
75W-85. Att använda samma olja med lägre viskositet i PTU-växeln analyserades parallellt 
med detta projekt och provningsresultat visade minskning av förlustmoment på cirka 1,2 Nm. 
 

SMÖRJMEDEL:  

 

CASTROL SAE 
75W-85 

STATOIL 
GEARWAY PS 45 
75W-80 

DENSITET VID 15 °C: 860 kg/m3 870 kg/m3 

KINEMATISK VISKOSITET VID 
40 °C: 

76 mm2/s 64 mm2/s 

KINEMATISK VISKOSITET VID 
100 °C 

12 mm2/s 10 mm2/s 

LINJÄRT BERÄKNAD 
KINEMATISK VISKOSITET VID 
50 °C: 

65 mm2/s 55 mm2/s 

LINJÄRT BERÄKNAD 
KINEMATISK VISKOSITET VID 
80 °C: 

33 mm2/s 28 mm2/s 

KLASSIFICERINGAR 
DRIFTFÖRHÅLLANDEN 

API GL-5 API GL-4/GL-5 

KLASSIFICERINGAR VISKOSITET SAE 75W-85 SAE 75W-80 

MINSKNING AV 
LAGERFÖRLUSTER 

0,53 Nm 0,82 Nm 

 
Tabell 33. Minskade förluster på grund av lägre viskositet 
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Det andra konceptet är att använda en aluminiumring på röraxeln mellan kronhjul och ena 
koniska rullagret. Denna ring ska kompensera den stora utvidgningen som huset äger och 
bibehålla förspänningen bättre över temperaturhöjningar. Detta resulterar i en lägre initial 
förspänning vilket leder till lägre lagerförluster. Lagerförlusterna på röraxeln minskades med 
cirka 0,36 Nm. 
 

 
 

Figur 9.7 PTU, röraxel med förspänningsring 
 

10.2 Slutsats 

Nedan presenteras de mål som produkten förväntades uppfylla: 

 Att inom projekttiden kartlägga produktens ingående komponenter och beskriva deras bidrag 

till de totala förlusterna. 

 Att inom projekttiden på 22 veckor ta fram ett koncept som ska kunna minska 

momentförluster i en vinkelväxel ingående i Getrags AWD-system med mer än 5 %.  

 Inom samma tidsperiod analysera och genomföra beräkningar eller prover som bevisar på 

minskade förluster 

Krav som var definierade i kravspecifikationen: 

 Lösningen ska minska momentförlusterna, öka effektiviteten 

 Bibehålla befintliga funktioner 

 Vara ekonomisk hållbar 

 Inte försämra kvalitet och säkerhet 

Målen med projektet har uppnåtts. Analys har gjorts för att se vart förlusterna ligger, två 
koncept har skapats och utvärderats för att bevisa ungefärliga storleken på 
förlustminskningen. Genom att införa CASTROL SAE 75W-85 i RDU minskas förlusterna 
approximativt med 0,53 Nm vilket är 13 % mindre förlustmoment i RDU. Genom att använda 
samma olja i PTU om det är möjligt, minskas förlustmomentet approximativt med 30 %. Om 
sedan en förspänningsring används minskas approximativt förlustmomenten i PTU med 
ytterligare 9 %. Alla skallkrav är också uppfyllda med reservation för sista punkten som måste 
utvärderas vidare. 
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10.3 Rekommendationer 

Koncepten minskar produkternas totala momentförluster för att veta exakt hur mycket 
förlusterna minskas rekommenderas det att prover utföras i testanordning.  
 
Saker som måste bekräftas innan beslut kan tas att införa lösningar är att hållbarheten och 
livslängden av växeln blir godkända. Provning över lång tid motsvarande produktens livslängd 
måste genomföras med någon av de oljor som har lägre viskositet. Provning måste även 
utföras med tuffa körförhållanden enligt API GL-5. Högt moment, högt varvtal, snabba stopp, 
snabb acceleration. Prover ska utföras på både RDU och PTU. Att byta olja till en med lägre 
viskositet är förknippat med större risker i PTU som har en högre arbetstemperatur, vilket 
bidrar till att viskositeten vid exempelvis 100 °C blir väldigt låg. Detta kan påverka nötning och 
växelns livslängd.  Provningen bör utföras med olika temperaturer utanför växeln, exempelvis 
-20 °C, 0 °C, 20 °C och 35 °C. Det är för olja med lägre viskositet viktigast att genomföra test 
vid 20 °C och 35 °C då viskositeten blir lägst.   
Om det blir aktuellt att införa en förspänningsring på röraxeln ska samma hårda provning 
enligt ovan utföras på PTU-växeln. Efter att prover är genomförda ska växeln plockas isär och 
studeras med hänsyn till nötning och slitage.  
 
Rekommendationerna är att om godkända provningsresultat erhålls från oljan med lägre 
viskositet, ska denna införas först. Detta då den inte medför några direkta merkostnader och 
att lösningen sänker momentförlusterna med störst andel. Om det fortfarande finns behov av 
att öka produkternas verkningsgrad ska en förspänningsring övervägas utifrån provresultat 
och beräknad kostnad. 
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12. Bilagor 

Här visas alla bilagor som är kopplade till rapporten. 
 

12.1 Kravspecifikation 

 

Nedan presenteras de krav som i början av projektet dokumenterades tillsammans med 
uppdragsgivaren.  

Förväntade resultat 

Resultatet ska bestå av en väl utvärderad produktutveckling av Getrags AWD produkter, detta 
ska presenteras som ett koncept med genomförda beräkningar som bevisar på minskning av 
momentförluster.  Konceptet ska provas och resultaten ska sedan presenteras för 
uppdragsgivaren i form av en rapport och en presentation. 

Skallkrav 

 Lösningen ska minska momentförlusterna, öka effektiviteten 

 Bibehålla befintliga funktioner 

 Vara ekonomisk hållbar 

 Inte försämra kvalitet och säkerhet 

Börkrav 

 Möjligheter att montera på plats 

 Inte tillföra för stora utgifter 

 Vara lätt att montera 

 Vara lätt att serva 

 Vara lätt att återvinna 

 

2011-01-31 
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12.2 Uppdragsbeskrivning  

 

Examensarbete: Förlustminimering av vinkelväxlar i AWD-system. 
 
Uppdrag 
Analys av förluster i vinkelväxlar och slutväxlar ingående i fyrhjulsdriftsystem. Utifrån 
analysresultat föreslå ändringar i syfte att reducera förluster. Val av delsystem där potential 
finns att genom ändrad specifikation uppnå förbättringar. Utföra konstruktionsförslag med 
beräkningar i datormiljö och verifiering av resultat med fysiskt utförd provning.     
 
 
Bakgrund 
Förluster i drivsystem för fyrhjulsdrivna bilar påverkas av valda tekniklösningar. System 
utvecklade av Getrag All Wheel Drive är baserade på koncept som benämns Active on 
Demand Coupling, (AOC) vilket innebär att momentuttaget är relativt lågt under större del av 
drifttid. Det är därigenom intressant att reducera förluster vid låga momentuttag. Krav på 
förlustoptimerade drivsystem blir allt tydligare från olika biltillverkare varför tekniklösningar 
som kan möta dessa krav måste utvecklas.    
  
 
Handledare 

Hans Eriksson 
 
Start av exjobb 

2011-02-01 
 
Omfattning 

Ca 20 veckor 
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12.3 Ganttscema 

 

2011-02-01 till 2011-07-13 
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12.4 Benchmarking 

Utvecklingen av allhjulsdrift sker fortlöpande, en vanlig förekommande tillämpning är 
användningen av två hypoidväxlar. Oftast är pinjongen lagrad i O-anordning med två koniska 
rullager på pinjongaxeln nedanför kugghjulet. Det finns ett fåtal varianter där en lagring även 
sker framför pinjonghjulet, med ett så kallat noslager. Kronhjulets axel kan också vara lagrad 
med koniska rullager men detta sker i X-anordning. Andra lager och lageranordningar kan 
också användas, lager som vinkelkontaktkullager.  Information om hur olika fabrikanters 
drivväxlar är uppbyggda är inte alldeles lättfunnet. Undersökningen belyser fyrhjulsdrift med 
Torque vectoring, eldrivet fyrhjulsdriftsystem samt två mer originella varianter från 
Volkswagen.  
 

Torque vectoring 

ZFs Torque Vectoring bakaxeldrift bygger på tekniken Torgue Vectoring, översätts på svenska 
till Vridmomentvektorer. Tekniken bygger på att man kan styra överförbart vridmoment ut till 
individuella bilhjul vid kurvkörning med total momentöverföring.  I ett ordinärt system 
används en differentialväxel som kompenserar varierande rotationshastigheter men ger 
ekvivalent momentöverföring för hjulparen. Läs mer om detta under kapitlet Röraxel och 
differential. ZFs Torgue vectoring bakaxeldrift kompletterar ett sådant drivsystem med att 
även använda sig av elektromagnetiska lamellkopplingar och planetväxlar, där planetväxlarnas 
uppgift är att höja eller sänka varvtalet. Dessa kopplingar och planetväxlar placeras utmed 
axlarna och kan fördela och variera momentöverföringen ut till bilhjulen. Detta genom att 
kopplingen klämmer ihop lamellerna som överför kraften genom planetväxeln och ökar 
överförbart vridmomentet till ett specifikt hjul.  

 

Figur 1 ZFs Torque Vectoring bakaxeldrift [http://www.gizmag.com/go/7426/] 2011-02-11 

När fordonet åker rakt fram står planetväxlarna stilla. Det är möjligt att i detta system få ett 
moment som är noll på ena bakhjulet och hundra procent på andra. Detta skapar vid 
acceleration och inbromsning i kurvor bättre momentfördelning, ett ”Yaw moment” 
[http://torque-vectoring.belisso.com/] 2011-02-11 skapas runt bilens geometriaxel. Vid 
accelererande eller inbromsning genom kurvtagning motverkas understyrning respektive 
överstyrning. 
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Figur 2 Torque Vectoring. Vid svängning åt vänster ökar momentöverföringen på höger bakhjul 
vilket skapar ett gynnsamt inre moment. 

En annan variant på Torque Vectoring bakaxeldrift är en slutväxel tillhörande Hondas SH-AWD 
(Super Handling – All Wheel Drive) som monteras i bland annat Honda Legend. Den kan 
överföra 100 % vridmoment från kardanaxeln ut till ett enskilt bilhjul likt ZF’s Torque 
Vectoring bakaxeldrift. Utöver dessa modeller finns det även ett fåtal andra företag som 
utvecklar Torque Vectoring bakaxeldrift. Skillnaden mellan dessa och dagens drivväxlar från 
Getrag är användningen av planetväxlar som ändrar varvtalet ut till bilhjul och 
elektromagnetiska lamellkopplingar som överför planerat moment . Utöver dessa funktioner 
är vinkelväxeln likt den som produceras inom Getrag All Wheel Drive, användningen av en 
hypoidväxel där lageranordning och lagermodell är likvärdiga. 

 
Figur 3 RDU Honda Legend SH-AWD 2004 [http://www.awdwiki.com/en/honda/] 2011-02-10 
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Volkswagen 

Två olika AWD-lösningar från Volkswagen presenteras under denna rubrik, Volkswagen har 
valts då företaget är en av de främsta biltillverkarna på marknaden. Figuren nedan visar en 
RDU från en av Volkswagens äldre modell, en Golf MkII Syncro från 1986 till 1989. Växelns 
pinjonghjul har i princip samma diameter som kronhjulet och differentialen är monterad till 
höger om kronhjulet istället för integrerad i kronhjulet, annars är utförandet densamma som 
Getrags produkter äger. 
 

 
 
Figur 4 RDU Volkswagen Golf MkII Syncro [http://www.awdwiki.com/en/volkswagen/] 2011-02-10. 

 

Ett annat speciellt utförande används i en vinkelväxelmodell från Volkswagen, modellen MQ 
350 från 1998 och framåt använder sig av ett noslager på pinjongen. Detta utförande fördelar 
belastningen från kugghjulet på varsin sida vilket medför bättre styvhet. Pinjongen har en så 
kallad nos ovanför kugghjulet där noslagret monteras, se figur 4.  Noslagret är i detta fall ett 
cylindriskt rullager, huset har gjutits i aluminium med lagerinfästningen för ett noslager. Snäva 
toleranskrav på lagerinfästningen behövs för att det lilla noslagret inte ska snedställas. Lagret 
tar enbart upp radiell kraft och lagerinfästningen är dimensionerad utifrån detta.  Utöver 
noslagret används två koniska rullager som är ordnade i O-anordning på pinjongaxeln. Det ena 
lagret ligger an kugghjulet och det andra är monterat på den utgående medbringaren. Den 
utgående medbringaren är i sin tur monterad på pinjongens splinesförband. Huslocket 
tillhandahåller lagerinfästningar för båda dessa pinjongaxellager, se figur 5. Avståndet mellan 
de två lagerpositionerna blir mycket liten och pinjongens längd är kraftigt reducerad.  
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Figur 5 Pinjong med noslager 

 
 

 
Figur 6 Medbringare, lager och lock tillhörande pinjong 

 

 

Eldrivna fyrhjulsdriftsystem 

2010 annonserade American Axle och Saab Automobile om ett samarbete gällande ett 
eldrivet fyrhjulsdriftsystem, E-AAM Driveline Systems. Det nya systemet bygger på ett vanligt 
framhjulsdriftsystem tillsammans med en elmotor på bakaxeln som driver individuella hjul vid 
behov. Vinkelväxlar tillsammans med kardanaxel och lamellkoppling (Haldexkoppling) mellan 
hjulaxlarna kan rationaliseras bort. Systemet ska kunna monteras på befintliga plattformar 
med tvåhjulsdrift, produkten består av en elmotor, planetväxlar, reduktionsväxlar, 
elektronikbox och batteri. I en artikel från Nyteknik beskrevs systemet i text samt att systemet 
illustrerades av en figur, figur 6 nedan. Besparingarna ligger i viktreducering med cirka 40 kg 
samt i återvinning av bromsenergi till elmotorn. Effektivare bränsleförbrukning jämfört med 
mekanisk fyrhjulsdrift beräknas bli förbättrad med 14 till 30 procent hävdar Magnus Rydell. 
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Det blir en total minskad bränsleförbrukning med 1,4 till 3 procent för ett fordon med 
fyrhjulsdrift. Nyteknik beskrev i artikeln det nya eldrivna systemet som ”Billigare, lättare, 
flexibel, enkel att installera, med standardiserade komponenter och konstruerad för att passa 
de flesta”.  

 
 

Figur 7 Eldriven bakaxeldrivning, [http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article2483962.ece] 2011-03-02 
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12.5 Lagerberäkningar från Koyo 

 

Lagerberäkningar och förspänningsrekommendationer för HPD RDU, dokumentet ETEC-CS-
DE-090044-l är inte bifogad i rapporten av säkerhetsmässiga skäl. 
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12.6 Lagerberäkningar från Koyo 

 

Lagerberäkningar och förspänningsrekommendationer för CBS PTU, dokumentet ETEC-CS-DE-
090044-K är inte bifogad i rapporten av säkerhetsmässiga skäl. 
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12.7 Värden för kugghjul 
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12.8 Totala förlustmoment för hela AWD-systemet  

 

Dokumentet är inte bifogad i rapporten av säkerhetsmässiga skäl. 
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12.9 Skillnader mellan modeller 
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12.10  Tidigare provning 

 

Dokumentet är inte bifogad i rapporten av säkerhetsmässiga skäl. 
 
PTU 
 

 
 

RDU 
 

 

Tested 10w47 

194 388 581 775 969 1163 1357 1550 Test date

Spin Loss PTU  [Nm] @ 50°C 4,0 5,8 6,8 7,4 8,9 9,9 10,3 11,6 2010-11-26 **Test object HPD PTU unit Nr5

Spin Loss PTU  [Nm] @ 80°C 2,0 2,7 3,4 4,1 4,7 4,8 9,7 6,04? 2010-11-26 Nr A5888: nr 7530317600

Spin Loss PTU  [Nm] @ 100°C 1,6 1,8 2,3 2,8 3,3 3,6 4,0 4,3 2010-11-26

Approx Vehicle speed [km/h] 24 49 73 98 122 147 171 195

N T = Not Tested

HPD PTU unit**, measured @ tubular 

shaft.

Ring gear speed (rpm)

Test performed after 48h run in 

cycle in wöhler rig

Testcode and results. Test without Haldex performed 10w43-46

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

SDS Spin Loss without coupling 

[Nm] 1,38 1,67 1,89 2,09 2,29 2,46 2,61 2,75

*HPD RDU with Haldex clutch and 

Haldex oil. Two drive shaft flange 

connected on differential .

 @ 50°C with VCC inst** 0,95 1,56 2,08 2,63 3,26 3,89 4,45 N T

 @ 80°C with VCC inst** 0,50 1,10 1,32 1,71 2,19 2,60 3,31 N T

 @ 50°C 0,95 1,43 2,08 2,68 3,13 3,51 4,16 N T

 @ 80°C 0,47 0,84 1,26 1,61 2,11 2,50 3,10 N T

 @ 100°C or top temperature 0,37 0,63 0,95 1,34 1,76 2,22 2,75 N T

HPD RDU without Haldex clutch and 

Haldex oil. With two driveshafts 

flange connected on differential. 

 @ 50°C with VCC inst** N T N T N T N T N T N T N T N T

 @ 80°C with VCC inst** N T N T N T N T N T N T N T N T

 @ 50°C 0,72 1,10 1,35 1,52 1,71 1,80 2,06 N T

 @ 80°C 0.37 0,59 0,76 0,87 1,01 1,13 1,30 N T

 @ 100°C or top temperature 0.37 0.49 0.62 0.73 0.84 0,95 1,09 N T

Pinion speed


