
2007:173 CIV

E X A M E N S A R B E T E

Differentiallösning för dumper

 Joakim Lundin
 Lina Hansson

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Maskinteknik 

Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Avdelningen för Maskinelement

2007:173 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--07/173--SE



 I

Abstract  
Volvo CE has been the number one manufacturer on the market since the introduction of the 
articulated hauler in 1966. This is due to high quality. Today an increasing amount of 
manufacturers take a larger share of the market. This means that a competitive and striving attitude 
become ever more important within the articulated hauler business.  
 
Differential locking mechanisms are a vital part of the articulated hauler drivetrain. This gives the 
machine properties like driveability, performance, effectiveness and comfort. Volvo CE has a total 
of five differential locks in the existing drivetrain: one in each axle, one in the dropbox and one for 
engaging/disengaging the six wheel drive. The driveability and performance of the machine 
depends both on the differential locking mechanism itself and the possibility to use them in 
different combinations. 
 
The dog clutch used in Volvo CE:s articulated haulers today has not evolved much since the birth 
of the vehicle. While the dog clutch is a simple, cheap and robust solution it has a few drawbacks. 
The two biggest disadvantages are the lack of controllability and its contribution to high internal 
torques in the drivetrain. The lack of controllability makes them difficult to regulate according to 
specific situations. And also, the current solution in the 35 ton model is manually controlled. This 
means that the driver has to pay attention to the current ground conditions but also that he has to 
have knowledge and experience to use the differential locks the correct way. 
 
The articulated hauler market and related markets are investigated to get inspiration and also to get 
a view of Volvo CE:s solution in a wider perspective. 
 
The present drivetrain is studied with the methodology of product development to find alternative 
solutions. The methodology includes a function analysis, QFD, requirement specification, concept 
generation and concept evaluation. 
 
The work results in three driveline concepts. They all have the potential to increase the driveability, 
performance, effectiveness and comfort, mostly by increasing their controllability. One concept is 
built on exchanging only the most exposed details, i.e. the differential lock in the dropbox and the 
coupling for the six wheel drive, with wet disc clutches. A second concept focuses on controlling 
the gear ratio in the dropbox by using a planetary gear and a hydraulic motor. The cross axle 
differential locks are made more controllable with wet disc clutches. A third concept is built on 
replacing three of four differentials and dog clutches with wet disc clutches in order to disengage 
the rear part of the drivetrain. 
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Sammanfattning 
Volvo CE har varit nummer ett på dumpermarknaden sedan introduktionen av den ramstyrda 
dumpern 1966, mycket tack vare hög kvalitet. I dag blir dock aktörerna allt fler samtidigt som de tar 
allt större marknadsandelar. Detta medför att konkurrenskraft och framåtsträvande blir allt 
viktigare inom dumperbranschen.  
 
Differentiallåsningsmekanismer är en vital del av dumperns drivlina. De ger maskinen egenskaper 
så som framkomlighet, prestanda, verkningsgrad och komfort. Volvo CE har i sin befintliga lösning 
sammanlagt fem differentialspärrar: en i vardera axel, en i fördelningsväxellådan samt en för in- och 
urkoppling av sexhjulsdrift. Maskinens framkomlighet och prestanda beror både på utformningen 
av den enskilda differentiallåsningsmekanismen och på möjligheten att använda dem i olika 
kombinationer. 
 
Den klokoppling som används i Volvo CE:s dumprar idag har i princip inte utvecklats sedan 
fordonets födelse. Klokopplingen är en enkel, billig och robust lösning samtidigt som den har en 
del nackdelar. De två största nackdelarna är att den inte är kontrollerbar samt att den bidrar till 
höga inspända moment i drivlinan. Då de inte är kontrollerbara kan de inte regleras efter specifika 
situationer. Dessutom är dagens lösning för dumprar i 35-tonsklassen styrd helt manuellt. Detta 
medför att föraren måste vara uppmärksam på rådande markunderlag men även besitta kunskap 
och erfarenhet för att använda differentialspärrarna på rätt sätt.  
 
För att få inspiration men även för att undersöka Volvo CE:s lösning i ett vidare perspektiv 
undersöks och kartläggs dumpermarknaden och närliggande marknader. 
 
För att finna alternativa lösningar studeras dagens helhetslösning med metodik för 
produktutvecklingsprocessen. Detta innefattar en funktionsanalys, QFD, kravspecifikation, 
konceptgenerering och konceptutvärdering.  
 
Arbetet utmynnar i tre drivlinekoncept. För samtliga av dessa gäller att framkomlighet, komfort, 
prestanda och verkningsgrad kan ökas, detta främst genom förbättrad kontrollerbarhet. Ett 
koncept bygger på att endast de mest utsatta delarna, det vill säga fördelningsväxellådan och 
kopplingen för sexhjulsdriften, ersätts med lamellkopplingar. Ett andra koncept fokuserar på att 
styra utväxlingen i fördelningsväxellådan med hjälp av en planetväxel och en hydraulmotor. 
Tvärgående differentiallåsningsmekanismer görs mer kontrollerbara med hjälp av 
lamelldifferentialer. Ett tredje koncept bygger på att tre av fyra differentialer och klokopplingar byts 
ut till lamellkopplingar för att kunna frikoppla den bakre delen av drivlinan. 
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Förord 
Äntligen! Rapporten du håller i din hand är ett resultat av 20 veckors arbete. Detta arbete har 
mestadels varit både engagerande och inspirerande. Naturligtvis har vi stundtals även befunnit oss 
mellan hopp och förtvivlan, men under dessa tillfällen funnit ett stort stöd och vänligt bemötande 
hos våra hjältar på avdelningen. Vår handledare, som även varit vår främsta stöttepelare har ställt 
upp för oss i alla lägen. Vi vill därmed rikta ett stort tack till Rikard Mäki för all tid och engagemang 
han ägnat oss. Samtidigt vill vi passa på att tacka alla som på något sätt bidragit till detta arbete, ni 
vet vilka ni är och vi uppskattar alla idéer, diskussioner och grävande bland gamla dokument! 
 
Vi avslutar med detta arbete våra respektive studier vid Luleå tekniska universitet och Mälardalens 
högskola, något som vid studiernas början kändes väldigt avlägset. Men resan har inte varit 
förgäves. Den teori och de tankesätt som präglat våra utbildningar har härigenom blivit omsatt till 
praktisk nytta. 
 
Arbetet har inte enbart bidragit till ovärderlig erfarenhet och kunskap inom företaget, det har även 
varit utvecklande att samarbeta över de båda lärosätenas gränser. Med inblick i varandras 
utbildningar har den egna satts i ett vidare perspektiv. Genom ett konstruktivt samarbete har de 
olika utbildningarnas karaktär kompletterat varandra, vilket utmynnat i ett gott resultat.  
 
 
 
 
          
Lina Hansson, MDH    Joakim Lundin, Ltu 
 
Eskilstuna 
Juni 2007 
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Ordlista 
ADM = Automatic Driveline Management, den mjukvara som ser till klokopplingens i och ur 
koppling 
 
ADT = Articulated Dump Truck, eng. ”Dumper” 
 
AH = Articulated Hauler, eng. ”Dumper” 
 
Användarvänlighet = Att föraren enkelt och effektivt kan bruka funktionen på ett optimalt sätt 
 
ARB= Axle Retarder Brake 
 
Draggförlust = Förlust, proportionerlig mot rotationshastigheten hos axel, som uppstår i lager 
och tätningar. 
 
Framkomlighet = Förmåga att förflytta fordonet från punkt A till punkt B oavsett terräng 
 
Gradeability = förhållandet mellan dragkraften som en axellamellkoppling kan överföra till ett 
däck och maskinens tyngd med full last 
 
IL = In Line. Beskrivande beteckning på fördelningsväxellådan som används i dagens dumper. En 
av de utgående axlarna ligger i linje med ingående axel. 
 
Kivning = inspänt moment i drivlinan. Kan exempelvis bero på förhållandet mellan fram- och 
bakhjulets vägsträcka.  
 
Kontrollerbarhet = Möjlighet att påverka önskvärd funktion 
 
Komfort = angenäm och praktisk bekvämlighet i framförandet av fordonet 
 
Momentberoende förluster = friktionsförluster som uppstår i lager och kuggar genom moment. 
Denna typ av förlust existerar alltid och utgörs av ett procentuellt värde av den överförda kraften. 
Det kan ses som ett mått på hur tungt det roterar. 
 
MSD = Maximalt styrbar drivlina. 
 
Override = Manuellt övertagande av beslut när funktion ska användas.  
 
Plaskberoende förluster = viskösa förluster som bland annat uppkommer när olja kläms ur 
kuggingreppen vid rotation eller lamellkopplingar och lagertätningar roterar i olja. Förlusten är 
proportionerlig mot rotationshastigheten. 
 
Prestanda = Förmåga att med högsta möjliga verkningsgrad överföra drivmoment dit behov 
föreligger. 
 
Retarder = Bromssystem som i första hand ska användas istället för färdbromsen där långvarig 
bromsverkan krävs, exempelvis vid körning utför långa backar 
 
Sh ton = Short ton. 2000 pounds (lb). Är global standard för entreprenadmaskinstillverkare. 1 sh. 
ton motsvarar 907,2 kg. För beteckningar på vad maskinerna kan lasta används short ton. 
Exempelvis A35 kan lasta 35 sh. ton vilket är knappt 32 metriska ton. 
 
Stall = När maskinen står still trots att full effekt levereras av motor. Större delen av motoreffekten 
absorberas då i momentomvandlaren, som nästan lämnar motorns dubbla vridmoment till 
transmissionen.  
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Styrförmåga = Med vilken lätthet fordonet kan följa en bestämd bana 
 
Tillförlitlighet = Att funktionen fungerar enligt uppsatta direktiv vid alla tillfällen, utan haveri eller 
skaderisk. 
 
Verkningsgrad = Förhållandet mellan nyttoeffekt och tillförd effekt. 
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1 Inledning 
I följande kapitel redovisas förutsättningarna för detta examensarbete. Genom en kortfattad 
förklaring av bakgrunden till den problematik arbetet bygger på sätts projektuppgiften in i ett större 
sammanhang.  Projektdirektiv, syfte och mål samt projektavgränsningar ger en ram för vad som 
förväntas av arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Volvo Construction Equipment AB Component Division utvecklar drivlinor till Volvos 
anläggningsmaskiner, däribland dumprar. De komponenter som utvecklas är motorer, växellådor, 
axlar samt fordonselektronik. Kraven på drivlinan är hårda, detta då maskinerna utsätts för 
krävande förhållanden under arbete. Svår terräng med varierande underlag leder till att de olika 
komponenterna måste inneha hög kvalitet och driftsäkerhet. Samtidigt blir det allt viktigare att 
effektivisera maskinerna och minimera bränsleförbrukningen. Detta innebär att verkningsgraden 
måste ökas men även att prestanda, framkomlighet och komfort bör förbättras. Konkurrensen på 
marknaden blir allt hårdare och konkurrenterna tar allt större marknadsandelar.  
 
Vad gäller dumperns framkomlighet är dess differentiallåsningsmekanismer av stor vikt då de står 
för fördelningen av drivkraft. Beroende på när och hur denna fördelning görs kan 
marknadsfördelar i form av hög verkningsgrad, prestanda, framkomlighet och komfort nås. 

1.2 Projektdirektiv 
De av företaget uppställda projektdirektiven innebär genomförande av följande: 
 

• Litteraturstudie för att se vilka lösningar som finns tillgängliga  

• Konkurrentanalys 

• Analys av nuvarande utformning utifrån förluster och kostnader 

• Framtagning av ett antal konceptförslag  

• Utvärdering av för- och nackdelar utifrån prestanda, framkomlighet, komfort, 
verkningsgrad, vikt kostnad etc. 

• Rekommendationer för fortsatt arbete 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att förbättra Volvo CE:s 
dumperdrivlina med avseende på dess differentiallåsningsmekanismer. Detta med fokus på ökad 
framkomlighet, komfort och prestanda samt minskade förluster och minskad bränsleförbrukning.  
 
Målet är att förutsättningslöst ta fram ett antal helhetskoncept av en förbättrad dumperdrivlina med 
energieffektiv framdrivning och optimal fördelning av dragkraft.  

1.4 Projektavgränsningar 
Detta examensarbete ska resultera i ett antal tänkbara helhetskoncept. De koncept som tags fram 
ska därmed inte utgöra några detaljerade konstruktionslösningar. Istället ska potential för olika 
typer av differentiallåsningsmekanismer och placering av dessa utredas.  
 
Grunden till arbetet ska utgöras av analys av befintlig lösning, marknadsanalys, konkurrentanalys 
samt kartläggning av relaterad teknik. 
 



 2

Arbetet ska ske genom behovsstyrd produktutvecklingsmetodik för att undersöka hur Volvos 
marknadsfördelar kan ökas. Utvärdering av framtagna koncept ska dessutom ta hänsyn till 
prestanda, framkomlighet, komfort, verkningsgrad, vikt och kostnad.  
 
Den dumperstorlek som arbetet ska rikta sig mot är motsvarande Volvos A35. För statistik och 
verkliga körfall ska A35D användas. För analys av befintlig lösning och prestandaberäkningar ska 
den nya generationens A35E användas. Mellan dessa finns vissa skillnader i vilka komponenter som 
ingår. Den äldre generationens utformning är inte aktuell som underlag för arbetet men den nya 
generationen är i stor utsträckning oprövad i verkligheten. 
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2 Problemframställning 
Detta kapitel innehåller tre delar: befintlig lösning, problemområden samt problemformulering. 
Den befintliga lösningen analyseras för att ge en djupare förståelse för dumperns 
användningsområden samt hur maskinens egenskaper uppnås genom dess olika komponenter. 
Fokus ligger här på maskinens differentiallåsningsmekanismer. Därefter gås de mest karaktäristiska 
problemområdena hos den befintliga lösningen igenom. Detta för att få en bakgrund till 
utvecklingsarbetet och problemlösningen. Slutligen sammanställs de övergripande 
problemområdena till en problemformulering som riktlinje för det fortsatta arbetet.    

2.1 Befintlig lösning 
Dumperns arbetsmiljö är påfrestande, detta medför att dess konstruktion skiljer sig från andra 
transportfordon. Svår terräng och tunga laster är de främsta utgångspunkterna för fordonets 
uppbyggnad. Den befintliga lösningen är robust och håller en hög kvalitet vad gäller de krav som 
ställs på dess egenskaper. 

2.1.1 Dumperns användningsområden  
En dumper är en entreprenadmaskin vars främsta uppgift är att transportera förhållandevis tung 
last i svår terräng. Till skillnad från en lastbil är därför en dumper specifikt konstruerad för 
terrängkörning, vilket betyder att den är oberoende av väder och underlag. 
 
Ramstyrningen är ledad i två riktningar vilket medför att fordonets ram inte utsätts för 
påfrestningar, istället kan fordonets främre och bakre enheter ha olika lutningar vilket medför att 
stora ojämnheter och nivåskillnader i terrängen inte är något hinder.  Dumperns välanpassade 
framaxelupphängning samt bakaxlarnas boggidesign bidrar än mer till ökad framkomlighet då den 
tillåter individuell rörelse för samtliga av fordonets drivhjul.  
 
Förutom nivåskillnader i terrängen är även underlaget och därmed slirning ett stort problem då det 
gäller fordonets framkomlighet. För att undvika denna typ av problem är därför dumpern utrustad 
med möjlighet till att från fyrhjulsdrift koppla till sexhjulsdrift. Detta medför att fordonet får ett 
bättre markgrepp. Andra faktorer som bidrar till en bättre framkomlighet är fordonets 
differentialspärrar samt däckstorlek och -mönster.    
 
Vad gäller andra köregenskaper än framkomligheten har dumpern, tack vare sin ramstyrning och 
fyrhjulsdrift, god styrförmåga. Detta bidrar till att fordonet enkelt, snabbt och effektivt kan ställas i 
lastningsposition.  Dumpern är även effektiv på så sätt att dess korg är robust då den är 
konstruerad dels för att transportera tunga laster men även för att klara stora krafter vid lastning. 
Även lossningen är tidseffektiv då korgen töms i en rörelse.  
 
Samtliga av dessa egenskaper gör dumpern till en optimal transportör av lastmassor i sandtag, 
grustag, gruvor med mera. Den goda styrförmågan och framkomligheten ger även fördelar genom 
att transport kan ske via kortast möjliga väg vilket även innebär att lasten förflyttas med minsta 
möjliga tid-, energi- och ekonomiska förluster.   

2.1.2 Drivlina 
Drivlinans främsta funktion är att generera dragkraft och att fördela denna till samtliga av 
fordonets drivhjul, och på så sätt driva fordonet framåt/bakåt med minsta möjliga förlust. Ur 
framkomlighetssyfte är därmed drivlinan och dess utformning av största vikt. Då risk för slirning 
finns kan drivlinan låsas så att samtliga av fordonets tre axlar har samma rotationshastighet, vilket 
leder till ökat markgrepp. På samma sätt kan även de tre axlarna låsas individuellt. Genom att låsa 
spärrarna då behov finns undviks slirning och medföljande förluster. Stora delar av fordonets 
arbete sker dock vid bättre underlag, då axlarna inte är låsta och fordonet är fyrhjulsdrivet.  
 



 4

Figur 2. In line-fördelinngsväxellåda i genomskärning 
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De huvudkomponenter som utgör drivlinan är motor, transmission, fördelningsväxellåda, framaxel, 
främre och bakre boggiaxel samt kardanaxel, visade i figur 1.  

 
Figur 1. Placering av drivlinans komponenter i D-generationen. 
 

Fördelningsväxellåda 

Efter transmissionen kommer fördelningsväxellådan, även kallad dropbox, som fördelar ut effekten 
till framaxel och boggi. Den viktigaste komponenten i fördelningsväxellådan är differentialen. Detta 
då den tillåter skillnader i rotationshastighet som uppstår vid kurvtagning på grund av att dumperns 
framaxel ligger mycket närmare midjan än vad boggin gör. Framhjul och bakhjul tar därmed inte 
lika lång väg i en kurva. Differentialen ger momentfördelning 50 % framåt och 50 % bakåt.  
 
Fördelningsväxellådan i A35E är av in line-
typ, där utgående axel (4) ligger i samma 
linje som ingående axel (1). 
Fördelningsväxellådan har två axlar på 
höjden med en differential (2) mellan de 
utgående axlarna framåt och bakåt. I 
anslutning till differentialen sitter 
differentialspärren (3). Den undre 
anslutningen (5) är vinklad nedåt/framåt 
mot främre axels centrumväxel. Vinkeln 
skulle bli för stor för kardanknutarna om 
uttaget gick rakt ut eftersom anslutningen 
till framaxeln ligger högt i förhållande till 
själva framaxeln. Lådan har även ett uttag 
för drivning av markberoende 
hydraulpump, som används till 
reservstyrsystemet.  

Axlar 

Kardanaxlarna överför drivmomentet från fördelningsväxellådan till den främre axelns 
centrumväxel samt den främre boggiaxelns centrumväxel. Momentet överförs från kardanaxeln till 
differentialen via pinjongen som påverkar differentialens kronhjul. Kuggingreppet mellan pinjong 
och kronhjul växlar ner rotationshastigheten från kardanaxeln och differentialen fördelar 
drivmomentet till stickaxlarna. Inbyggd i närheten av differentialen sitter differentialspärren. 
 
Stickaxlarna överför drivmomentet till planetväxlar i naven, så kallade navreduktioner, där den 
slutliga utväxlingen sker till drivhjulen. 
 

Motor Transmission 

Fördelningsväxellåda

Framaxel

Främre & bakre boggiaxel



 5

Differentialen, differentialspärren, stickaxlarna, slutväxeln och färdbromsarna sitter monterade i 
och på axelkåpan, som är den lastbärande delen av axeln. I framaxel och bakre boggiaxel används 
samma axelkåpa. Främre boggiaxel är något annorlunda utformad för att rymma kopplingen mellan 
de båda boggiaxlarna. 

Differentialspärr 

Sammanlagt finns det fyra stycken differentialspärrar samt en koppling i dumperns drivlina. De 
tvärgående differentialspärrarna är placerade i vardera centrumväxel, monterade i axelkåpan. Den 
längsgående differentialspärren är placerad i fördelningsväxellådan medan kopplingen för 
sexhjulsdriften är placerad innanför främre boggiaxels kardananslutning.  Differentialspärrarnas 
funktion är att låsa differentialen så att de utgående axlarnas rotationshastighet blir densamma. För 
de tvärgående differentialspärrarna innebär det att stickaxlarna och hjulen får samma hastighet. För 
den längsgående differentialspärren innebär det att kardanaxlarna mellan centrumväxlarna får 
samma hastighet.  
 
Den längsgående differentialspärren och kopplingen för sexhjulsdrift regleras med en gemensam 
strömställare på förarhyttens reglagepanel. Av de tvärgående differentialspärrarna är det främst 
framaxelns differentialspärr som används. Denna kan aktiveras individuellt med en strömställare på 
förarhyttens reglagepanel samt i kombination 
med längsgående differentialspärrar. De 
resterande tvärgående differentialspärrarna 
aktiveras enbart när samtliga differentialspärrar 
och sexhjulsdriftskopplingen aktiveras, detta 
med ett fotreglage. Den sistnämnda funktionen 
är återfjädrande för att bara användas i 
situationer då risk för fastkörning föreligger. 
 
Samtliga differentialspärrar utgörs av 
klokopplingar med hundraprocentig spärrning. 
Principen för samtliga klokopplingar är 
densamma även om dimensionering, aktivering 
samt gränssnitt skiljer sig något åt. 
Kopplingshylsorna är väl anpassade till sitt 
användningsområde då de både är sega och 
hårda till följd av induktionshärdning.  
 
För att ansätta kopplingen slås tryckluften (20) 
till, varpå tryckluftskolven påverkar gaffeln (2) 
och trycker ihop klokopplingshylsorna (1) och 
(8) vilket visas i figur 3. 

Längsgående differentialspärr 

De längsgående spärrarna har den största dimensioneringen då de utsätts för ett högsta moment på 
ungefär 21 kNm. Kopplingen är konstruerad enligt följande mått: tändernas ytterdiameter 149 mm, 
tändernas innerdiameter 120 mm, tandbredd 15,8 mm och 16,46 mm, ingreppsvinkel 2˚, antalet 
tänder 24 stycken och glappet mellan tänderna är cirka 1,5 mm. För att centrera greppet är 
kopplingshylsans tänder konvexa medan motgående hylsas tänder är konkava. Utformningen av 
differentialtänderna är sådant att endast fullt ingrepp tillåts. Fås inte fullt ingrepp studsar 
kopplingshylsorna ifrån varandra utan att någon aktivering sker. Kopplingshylsan sitter med 
splinesförband placerad på axel i fördelningsväxellådan. Den längsgående differentialspärren 
aktiveras genom fjäderkraft och avaktiveras med tryckluft.  

Figur 3. Sprängskiss av klokoppling med 
aktiveringsmekanism 
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Tvärgående differentialspärrar 

De tvärgående differentialspärrarna är dimensionerade för att klara stallmomentet. Ytterdiametern 
140 mm, innerdiameter 107 mm, tandbredd 15,35 mm och 13,40 mm, antalet tänder 14 stycken 
och glappet mellan tänderna är cirka 1,4 mm. De tvärgående differentialspärrarna aktiveras med 
hjälp av tryckluft och avaktiveras med fjäderkraft.  

Sexhjulsdrift  

Kopplingen som aktiverar sexhjulsdriften är dimensionerad efter transmissionens moment. Detta 
medför att denna klokoppling har en något mindre dimensionering i jämförelse med 
differentialspärrarna. Ytterdiametern 116 mm, innerdiameter 90 mm, tandbredd 10,87 mm, antalet 
tänder 14 st och glappet mellan tänderna är cirka 1,9 mm. 

2.1.3 Så ska differentialspärrarna användas 
Att själv kunna välja vilka klokopplingar som ska aktiveras ger föraren möjlighet att påverka 
maskinens framkomlighet och manövrerbarhet på ett flertal olika sätt. Dessa kombinationer och 
deras användningsområden beskrivs i texten nedan samt i figur 4.  
 
Normalt körs dumpern utan inkopplade differentialspärrar (A), då driver dumpern på framaxeln 
och främre boggiaxeln, den bakre boggiaxeln är frikopplad. 
 
Vid körning i mjuk och slirig terräng låses den längsgående differentialspärren och den bakre 
boggiaxeln kopplas till (B). Dumpern driver då på alla sex hjul. In- och urkoppling kan ske under 
körning oberoende av hastighet. Differentialspärren kan ligga kvar efter urkoppling på grund av att 
ett moment har byggts upp över klokopplingen. För att låsa upp den kan man lätta på gasen och 
göra en liten styrrörelse. 
 
Vid hårt men slirigt underlag kan den främre, tvärgående differentialspärren ansättas för att öka 
styrförmågan(C). Det är viktigt att koppla ur den vid körning på hårt underlag med bra fäste. 
 
För bra styrförmåga i mjuk och slirig terräng kombineras främre, tvärgående differentialspärr med 
de längsgående (D). 
 
Samtliga differentialspärrar (E) kan aktiveras med ett fotreglage. Denna funktion används där 
maximal drivförmåga krävs.  
 
Vid körning i svår terräng och vid halkigt eller slirigt underlag ska den längsgående 
differentialspärren och 6-hjulsdriften aktiveras för att få en jämn bromsverkan på alla drivande hjul 
(B). 
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2.2 Problemområden 
Dagens differentiallösning är en robust, väldokumenterad och enkel lösning med litet servicebehov 
och låg tillverkningskostnad. Trots dessa fördelar har lösningen en rad nackdelar.  

2.2.1 Konservativ lösning  
Klokopplingen är en lösning som i princip använts sedan dumperns födelse och kommer 
ursprungligen från dåvarande lastbilslösningar. Lösningen uppfyller sitt syfte väl och ger en 
hundraprocentig låsning, vilket medfört att Volvo länge varit marknadsledande vad gäller 
framkomlighet. Tekniken och dess tillgänglighet har med tiden utvecklats, vilket är tydligt inte 
minst i relaterade branscher som bil- och traktorindustrin. De alternativa lösningarna som finns på 
marknaden idag går att utforma så att de uppfyller klokopplingens funktion samtidigt som andra 
egenskaper kan erbjudas. Konkurrensen hårdnar och på marknaden har nya dumpertillverkare 
börjat använda sig av nyare teknik. Trots att dessa lösningar är långt ifrån optimala har de en fördel 
av att de utvecklas i samma riktning som relaterad teknik. Volvos lösning är på många sätt bättre än 
konkurrenternas, men dess nackdel är att den är något konservativ och saknar potential för 
framtida utveckling.  

2.2.2 Förarerelaterade problem 
Dagens differentialspärrar är helt mekaniska och manövreras av föraren. Det är föraren med hjälp 
av sin kunskap som avgör när differentialspärrarna ska aktiveras. För att användningen av 
differentialspärrarna skall fungera optimalt krävs att markgrepp, lutning, styrbehov, 
hinder/ojämnheter och hastighet är välkänt och kan analyseras av föraren. Det är därmed viktigt att 
föraren är erfaren och uppmärksam för att rätt beslut skall fattas. De olika parametrar som föraren 
måste ta hänsyn till i sitt beslut kan schematiskt visas enligt följande: 
 

Figur 4. Beskrivning av differentialspärrskombinationer

A B C D E 
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Tyvärr är erfarenhetsnivån förhållandevis låg vad gäller dumperförare. I hierarkin bland 
entreprenadmaskinförare hamnar de i botten eftersom deras uppgift endast är att frakta last från A 
till B. Detta till skillnad från exempelvis lastmaskinförare vars uppgift är mer komplicerad då de 
utför mer varierande uppgifter vilka kräver mer precision och skicklighet. Tjänsten som 
dumperförare fungerar därför som ett maskinförartest där oprövade personer blir utvärderade efter 
hur de klarar av att utföra arbetet och ta hand om maskinen. Det kan innebära att dumpern 
behandlas illa i större utsträckning än övriga maskintyper1. 
 
En manuell lösning innebär förutom okunskap även andra nackdelar beroende på den mänskliga 
faktorn, exempelvis kan trötthet och slentrian bidra till att differentialspärrarna missbrukas. Detta 
kan innebära att maskinerna körs med dem aktiverade onödigt långa stunder eller i värsta fall 
konstant. Problem kan även uppstå tillföljd av att differentialspärrarna ej används eller kopplas in 
för sent. Kopplas differentialspärren in då hjulen redan slirar kan detta leda till att det slirande 
hjulet gräver ner sig. 

2.2.3 Missbruk av differentialspärrar 
Ur Analys Matris, ett program som behandlar loggad data från maskinerna hämtas statistik över 
användningen av differentialspärrarna för A35D-maskiner. Användningen presenteras i diagram 1 
och visar att de längsgående spärrarna i genomsnitt är aktiverade 30 % av körtiden och under 20 % 
av körtiden används ingen differentialspärr alls. Kombinationen längsgående differentialspärr och 
främre tvärgående differentialspärr är aktiverad 1,7 % av körtiden vilket är nästan lika mycket som 
tiden för samtliga spärrar aktiverade, 1,2 %. Diagrammet visar att längsgående spärrar används i 
särklass mest. Förutsättningen för att maskinen ska logga händelserna är att maskinens motor är på 
samt att en växel är ilagd, vilket innebär att totala användningen av differentialspärrarna inte 
nödvändigtvis är hundra procent av drifttiden. 

                                                           
1  Bengt Morén 

Behov av förarkotroll – Manuell inkoppling av differentialspärr

Beslut

Intryck 
• Markgrepp 
• Lutning 
• Styregenskaper 
• Hinder/ojämnheter 
• Hastighet 

Handling

Ansätta differential Låsa upp 
differential 

Kombination?

Rätt knapp

Rätt knapp 

Manöver för att 
frigöra koppling 

Figur 5.  Förarens beslutsväg. Med hjälp av intryck från omgivningen tar förarens sina beslut. I detta 
fall vilken eller vilka differentialspärrar som bör användas vid en specifik situation. 



 9

 
Den manuella aktiveringen av differentialspärrarna kan jämföras med hur det automatiska ADM-
systemet använder differentialspärrarna, detta för att undersöka om de manuella aktiveringarna är 
rimliga. Denna jämförelse blir dock inte helt rättvisande då loggningen för de manuella 
aktiveringarna är gjorda utifrån procent av drifttid medan de automatiska aktiveringarna är baserade 
på antal aktiveringar per provtid. Jämförelsen kan å andra sidan ge en bild av hur stort behovet av 
de olika differentialspärrarna är, genom att se huruvida användningen av de olika 
differentialspärrarna överensstämmer med varandra storleksmässigt. 
 
Enligt utförda tester på maskiner utrustade med ADM är det längsgående differentialspärr och 
sexhjulsdriften som aktiveras mest [23], [24]. Därmed kan det sägas att de manuella aktiveringarna 
för differentialspärrar loggade i Analys Matris ligger i linje med vilka differentialspärrar som främst 
bör användas. Detta motbevisar dock inte de uppgifter som tyder på att manuellt aktiverade 
differentialspärrarna missbrukas. Istället kan antagandet göras att då maskinen har en hastighet på 
mer än 25 km/h så bör inga differentialspärrar behövas2. Enligt Analys Matris färdas en dumper av 
modell A35D över 25 km/h 30,5 procent av drifttiden. I dessa loggningar utgör 5 km/h till 60 
km/h drifttiden. Detta antagande är endast fokuserat på maskinens hastighet och tar inte hänsyn 
till andra omkringliggande faktorer. I detta sammanhang är det dock viktigt att påpeka att 
differentialspärrarnas användning anpassas efter applikation samt terräng- och 
underlagsförutsättningar. Det är stor variation mellan hur olika maskiner används och därför näst 
intill omöjligt att göra generella antaganden. Å andra sidan kan antagandet ge en antydan om att det 
föreligger ett visst missbruk av differentialspärrarna.  
 
Missbruket av differentialspärrarna genererar effektförluster och slitage på drivlinan. Detta är 
naturligtvis faktorer som bör undvikas för att öka konkurrenskraften och lönsamheten för 
slutkunden. Enligt simuleringar och beräkningar medför en konstant ilagd längsgående 
differentialspärr en minskad verkningsgrad från motoraxel till hjulaxel med i genomsnitt 4,5 % [22]. 
Även provningar av maskiner visar skillnader i bränsleförbrukning [21]. Skillnaderna är uppmätta 
mellan konstant inkopplade längsgående differentialspärrar samt via ATC aktiverad. Resultatet 
visade en skillnad i bränsleförbrukning på upp till 3 %.  

2.2.4 Kontrollerbarhet  
Klokopplingens främsta nackdel är att den inte är fullständigt kontrollerbar. Detta då den inte är in- 
eller urkopplingsbar i alla lägen. För att differentialspärren skall kunna gå i ingrepp krävs att 
varvtalskillnaden mellan klokopplingshylsorna är mycket liten. Om klokopplingen aktiveras då 

                                                           
2 Magnus Persson 

Diagram 1. Fördelning av aktiverade differentialer i procent av tid med motor på och växel ilagd 
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hjulen redan börjat slira innebär det att inkopplingen inte kan ske förrän varvtalsskillnaden 
försvinner, vilket oftast innebär att maskinen måste bromsas in. När sedan maskinen skall komma 
igång med tung last och stora moment över stickaxlarna är risken för haveri stor [13]. 
Dimensioneringen av drivlinan är sådan att stickaxlarna är den svagaste länken i drivlinan. 
Stickaxelhaverier är både förhållandevis dyra och komplicerade att reparera då hela stickaxeln måste 
bytas ut. Enligt en reklamationssökning för stickaxlar mellan perioden 2004-2006 var den 
genomsnittliga kostnaden för reparation ca 20 000 kr, varav kostnaden för en stickaxel utgör 
ungefär 1200 kr . Dessutom tillkommer kostnader för bärgning samt produktionsbortfall under den 
tid då maskinen blir stillastående för reparation.   
 
Urkopplingen av klokopplingen måste ske då det inte ligger något moment över kopplingen. Så 
länge restmomentet låser ihop kopplingshylsorna hårdare än fjädrarna försöker skjuta isär dem 
kommer de att hållas helt låsta. Detta leder till att klokopplingen inte kopplar ur direkt då detta 
önskas, vilket kan innebära en viss säkerhetsrisk. Vid inkopplade differentialspärrar påverkas 
styrförmågan negativt och det kan bli svårt att väja för ett hinder eller liknande. EU har upprättat 
ett maskindirektiv som behandlar detta. Punkt 3.3.1 i direktivet lyder enligt följande: ”Alla reglage 
som låser differentialen skall vara så konstruerade och arrangerade att de tillåter att differentialen frigörs när 
maskinen är i rörelse” [20]. Detta kan tolkas som att differentialspärren vid alla lägen skall vara 
urkopplingsbar, att urkopplingen sker vid det tillfälle som den avaktiveras. EU-direktivet har lett till 
att klokopplingar i de flesta traktorer ersätts med mer kontrollerbara lösningar3.  
 
För att uppnå optimal verkningsgrad bör differentialspärrarna endast användas då detta är 
nödvändigt. För att förtydliga problemet med överanvändning har diagram 2 skapats. Det bygger 
på antagandet att det förarberoende missbruket är betydande hos maskiner med manuell aktivering. 
Observera att det bara är ett antagande och inte är bundet till några mätningar eller beräkningar. I 
en jämförelse mot maskiner med ATC bör överanvändningen synliggöras, eftersom dessa enbart är 
aktiverade när förutbestämda villkor är uppfyllda.  

 
En annan detalj som beskrivs i diagram 2 är att klokopplingarna inte alltid kopplar ur direkt vid 
avaktivering. Om klokopplingen är ansatt en tid efter avaktiveringen vid varje tillfälle kopplingen 
avaktiveras är detta en förlustkälla. Denna oönskade användning är delvis oberoende av 
förarerfarenhet och är alltså inget föraren kan påverka. Den antagna användningen av 
differentialspärrarna visas i staplarnas yttre delar diagram 2. Att denna del står för 5 – 10 % av 
körtiden är högst osannolikt, men visas så för att beskriva idén bakom antagandet. 

                                                           
3 Fredrik Rydholm  

Användning längsgående diff.spärr
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Diagram 2. Jämförelse mellan sämre och duktig förare samt ATC vad gäller ofrivillig inkoppling. Genom 
att en sämre förare kopplar ur färre gånger än en duktig förare bör den ofrivilliga inkopplingen bli kortare    
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2.2.5 Förluster 
De förluster som nuvarande lösning ger upphov till, med inkopplad differentialspärr, är vid 
kurvtagning då hastighetsskillnaden tas ut som slirning i kontakten mellan däck och mark. Detta då 
klokopplingen inte tillåter någon skillnad i rotationshastighet över differentialen. Då denna 
varvtalsskillnad inte tillåts skapas stora inspända moment som förkortar livslängden i drivlinan, 
ökar förluster och bränsleförbrukning samt medför stort slitage på däcken [13]. I ett utfört test 
gällande bränsleförbrukning i ATC-maskiner jämfört med ständigt inkopplad längsgående 
differential visar att bränsleförbrukningen ökar som mest vid kurvtagning, då kivning uppstår i 
drivlinan samtidigt som effekt tags ut ur motorn [12]. Kivning i drivlinan uppstår även vid körning 
över ojämnheter och hinder. Den högsta effekten av kivning uppstår vid körning på bra underlag 
och i måttliga hastigheter, så att drivhjulen inte studsar mot marken. 

Momentberoende förluster 

De förluster som uppstår i drivlinekomponenterna är främst plask- och momentberoende. 
Momentberoende förluster beror främst på friktionen i kuggingrepp, vilken i sin tur är beroende av 
storleken på det ansatta momentet. Normalt beror de momentberoende förlusterna på det drivande 
momentet från motorn. Vid kivning adderas det intvingade momentet till drivmomentet varpå de 
momentberoende förlusterna ökar och maskinen upplevs som trögare, eftersom det relativa 
nyttomomentet minskar. Detta visas även i simuleringar gjorda i Vsim där de momentberoende 
förlusterna ökar med runt 300 procent då längsgående differentialer är spärrade [22].  

Plaskförluster 

Även de plaskberoende förlusterna är ett problemområde. Släpförluster är ett samlingsnamn för 
plaskförluster från kopplingar, kugghjul och andra maskinelement som dras runt i olja och 
hastighetsberoende förluster från lager och tätningar. Plaskförluster är dock den vanligaste 
benämningen på släpförluster. I dagens axlar är plaskförlusterna mer knutna till själva 
centrumväxeln än till klokopplingen. I fördelningsväxellådan är förlusterna till stor del 
hastighetsberoende till följd av höga inspänningsmoment i lagringen.  

2.3 Problemformulering 
Arbetets problemställning kan därmed formuleras enligt följande: 
Hur kan ett framtida helhetskoncept av dumperns differentiallåsningsmekanismer utformas för att uppnå ökad 
prestanda, komfort, kontrollerbarhet och verkningsgrad i dess drivlina? 
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3 Lösningsmetodik 
Detta kapitel redogör för arbetets lösningsstrategi och de metoder som används i arbetet. De olika 
metoderna förklaras utifrån litteratur inom området för att på så säkerställa att arbetet genomförs 
och löses på ett strukturerat och tillfredsställande sätt. 

3.1 Lösningsstrategi 
Lösningsmetodiken för detta arbete grundar sig i en förstudie där insamling och bearbetning av 
teori och övrig information ingår. Utifrån teori och information utförs analys av befintlig lösning 
och dess problemområden samt konkurrentanalys och marknadsanalys. Därefter följer verktyg och 
metodik tillägnad produktutvecklingsprocessen för att underlätta och strukturera det fortsatta 
utvecklingsarbetet. För djupare förståelse av problemet används funktionsanalys-, QFD- och 
kravspecifikation. För att underlätta konceptframtagningen används metoder som brainstorming, -
writing samt morfologisk listning av idéer. Utvärdering av framtagna koncept sker med hjälp av 
lämplighetsbedömningar, kravspecifikation och Pugh’s matris. Slutligen utförs en något djupare 
analys av tre valda koncept.  

3.1.1 Förstudie  
Då detta examensarbete handlar om att utföra en konceptstudie på helhetsnivå görs underliggande 
undersökningar snarare på bredden än på djupet. Det vill säga det görs ingen djupdykning inom ett 
specifikt område, istället är inriktningen att samla information från flera relevanta områden och 
kartlägga dessa. Insamling av teori och underlag för arbetet är baserat på intervjuer och 
diskussioner inom Volvo CE, litteraturstudier samt genomgång av patent, provningsrapporter och 
annat material inom företaget. Även internetsökning är en utgörande del av 
informationsinsamlingen. Gjorda intervjuer består dels av formella intervjuer med utarbetade 
frågor, individuella eller via gemensamma gruppdiskussioner, men även genom vardagliga samtal.  
 
Den grundläggande analysen av befintlig lösning och dess problemområden görs för att få en 
förståelse för problemet och på så sätt kunna upprätta en problemformulering och en 
lösningsmetodik.   
 
Den teoretiska bakgrunden utgörs till störst del av kartläggning av olika typer av kopplingar och 
andra låsningsmekanismer, befintliga koncept och patent inom företaget, konkurrenters lösningar 
samt relaterad teknik på marknaden. Detta för att inhämta inspiration, men även för att tydliggöra 
utvecklingsmöjligheter samt identifiera hur den befintliga lösningen ter sig i ett större sammanhang.  

3.1.2 Funktionsanalys 
Upprättandet av en funktionsanalys görs för att få en djupare förståelse för de funktioner och den 
helhet som dumperns differentiallåsningssystem utgör.  
 
Funktionsanalys som metod innebär att i den tidiga fasen av utvecklingsprocessen undvika att 
tänka i färdiga lösningar. Istället är det av stort värde att förstå produkten utifrån dess funktioner. 
Det handlar om att vara öppen för att hitta nya lösningar och på så sätt undvika att fastna i en 
traditionell syn på hur lösning bör eller brukar se ut [4]. Att identifiera och förstå funktioner är även 
grundläggande för att konstruera en välfungerande produkt. Detta då produktens konstruktion och 
utförande bygger på dess funktion, vad produkten förväntas prestera [2]. 
 
Tillvägagångssättet innebär att varje funktion beskrivs med ett verb och ett substantiv. 
Funktionerna delas sedan upp i en huvudfunktion och underliggande delfunktioner. De olika 
delfunktionerna är beroende av huvudfunktionen. Vanligen ställs funktionsanalysen upp i ett 
träddiagram [2]. 
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3.1.3 Quality Function Deployment (QFD) 
QFD eller kvalitetshuset är valt som metod för att identifiera hur befintlig-, tilltänkt ny- samt 
konkurrerande lösning förhåller sig till marknadsbehov och ställda krav. Då arbetet till stor del går 
ut på att kartlägga olika lösningar kan denna typ av analys vara ett effektivt sätt att få en jämförande 
helhetsbild. Å andra sidan kan metoden till viss del vara missvisande då det inte rör sig om någon 
produkt med direktkontakt till användaren, vilket försvårar förståelsen av produktens egenskaper 
och innebörd. Detta kan innebära att användaren har svårt att uttrycka faktiska behov och 
önskemål. 
 
Quality Function Deployment, kundcentrerad planering eller kvalitetshuset som det kallas på 
svenska är ett matrisverktyg som används för att beskriva och analysera sambandet mellan 
marknadsbehov och produktegenskaper [5]. Matrisen kan delas in i åtta delar där följande frågor 
identifieras: vem är kunden, vad vill kunden ha, hur viktas kundönskemålen, hur nöjd är kunden 
med befintlig och konkurrerande lösning, hur kan kundönskemålen göras till mätbara 
produktegenskaper, hur starkt är förhållandet mellan kundönskemål och mätbara 
produktegenskaper, vilka mätbara värden är tillräckligt bra och hur är de mätbara 
produktegenskaperna relaterade till varandra [2]. 
 
Genom de åtta olika delarna hjälper matrisen till att klargöra och förstå de problem som 
utvecklingsarbetet bör lösa. Exempel på dessa är: målet med produkten, hur målen möts upp i 
konkurrensen, vad som är viktigt från marknadens synsätt samt att översätt behov och önskemål 
till mätbara värden som konkret går att arbeta mot [2]. 

3.1.4 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen används för att konkretisera de mål vilka de olika koncepten måste uppfylla. 
Detta så att inga viktiga faktorer åsidosätts vid konceptframtagningen, det kan därmed ses som ett 
sätt att kvalitetssäkra framtagna koncept.  
 
Kravspecifikationen fungerar som ett styrdokument som genom arbetets gång verifieras och 
uppdateras. De uppställda kraven bör vara en tolkning och konkretisering av de behov och 
önskemål som finns på marknaden varför QFD-matrisen är ett lämpligt hjälpmedel [1]. 

3.1.5 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsfasen baseras på verktyg som brainstorming, brainwriting och morfologisk 
listning för att på ett systematiskt sätt använda kunskap framkommen av teori, konkurrent- och 
marknadsanalys, funktionsanalys, QFD samt kravspecifikation.  

Brainstorming  

En brainstorming kan göras i en session med ett större antal deltagare eller med ett mindre antal 
deltagare. Problemet bryts fördelaktigt ner i delfunktioner. Under sessionen är det viktigt att 
använda fantasi, tänka utöver det vanliga, att använda humor samt att inte kritisera eller utvärdera. 
Ju galnare idéer desto bättre! Det är av värde att i denna fasen generera så många idéer som möjligt. 
Det är även viktigt att en sekreterare utses så att hela sessionen dokumenteras så att idéerna senare 
kan utvärderas och utvecklas vidare [2]. 

6-3-5 metoden 

Denna metod innebär brainstorming på papper även kallat brainwritingen. Optimalt antal deltagare 
är sex stycken personer, i praktiken går det dock att vara från tre till åtta deltagare. Metoden går ut 
på att generera minst tre idéer för hur varje delfunktion kan lösas. Samtliga deltagare sitter runt ett 
bord och varje delfunktion finns representerad på ett papper indelat i tre delar. Deltagarna får ett 
papper samt fem minuter att generera minst en idé. Därefter skickas samtliga papper ett steg åt 
höger, så att de redan befintliga idéerna på pappret kan utvecklas eller kompletteras. Papperna 
skickas vidare var femte minut tills att alla deltagare tagit del av varje papper [2]. 
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Morfologisk metod 

Denna metod utgörs av två steg: framtagning av koncept för varje delfunktion samt kombinering 
av koncept för samtliga delfunktioner. Det första steget handlar om att för produktens varje 
delsystem generera så många koncept som möjligt. Varje koncept bör vara så abstrakt som möjligt 
och samtliga idéer bör ha samma abstraktionsnivå. Detta för att underlätta jämförandet av de olika 
koncepten, men även för att underlätta nästa steg i metoden. Det andra steget går ut på att 
kombinera koncept för de olika delfunktionerna och på så sätt få fram en helhetslösning. Genom 
att lista samtliga delfunktioner och sätt in de olika koncepten fås helhetslösningen fram [2]. 

3.1.6 Konceptutvärdering 
För att systematisk välja ut de lämpligaste koncepten görs en konceptutvärdering i fyra steg. 
 
Konceptutvärderingen består av bedömning av lämplighet, bedömning av teknikinnehåll, 
uppfyllelse av kravspecifikation värdering enligt Pugh’s metod. För varje steg i 
konceptutvärderingen filtreras koncept bort.  
 
Till en början handlar det om att undersöka marknadens syn på koncepten, om det finns hinder i 
form av existerande patent eller om konceptet är beroende av någon ny information eller kunskap. 
Främst handlar dock denna bedömning om hur koncepten rent känslomässigt upplevs. Om 
konceptet inte känns bra gallras det bort. Bedömning av teknikinnehåll baseras på huruvida 
innehållande teknik är mogen eller om det krävs ytterligare forskning och utveckling. Om det krävs 
lång tid för utveckling av det tekniska innehållet bör konceptet gallras bort. Kravspecifikationen 
måste kunna uppfyllas eller ha möjlighet att enkelt modifieras så att kraven uppfylls. Den slutliga 
utvärderingen görs med hjälp av en utvärderingsmatris enligt Pugh. Jämförelsekriterier ställs upp, 
vilka lämpligen är tagna från QFD:s marknadsbehov eller produktegenskaper. Kriterierna viktas. 
De olika koncepten ställs upp i matrisen och bedöms utifrån en tre- eller femgradig skala. För att 
underlätta bedömningen jämförs varje koncept med en referens. Utifrån resultaten av de olika 
bedömningarna görs ett beslut i vilka av koncepten som bör utvecklas vidare [1]. 

3.1.7 Valda koncept 
För analys av valda koncept delas dessa upp i moduler för att få en bättre bild av hur de olika 
delarna påverkar helhetskonceptet. De olika koncepten jämförs även i en effektanalys, där 
koncepten ställs mot dagens lösning. Effektanalysen är grundad på effektberäkningen för A35E, 
som beskrivs i bilaga 18 För varje koncept modifieras vissa förlustposter enligt antaganden om 
ökade eller minskade förluster. Det måste påpekas att detta inte är en exakt vetenskap och att 
förändringarna enbart kan ge en uppfattning om skillnader mellan dagens lösning och de olika 
koncepten. 
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4 Referensram 
Detta kapitel tar upp arbetets teoretiska bakgrund i form av teori för markgrepp och framdrivning 
men även för olika varianter av differentiallåsningsmekanismer. Referensramen utgörs tillika av en 
omvärldsanalys där Volvo CE:s ställning på marknaden redovisas. Till denna analys görs även 
kartläggningar av konkurrenternas samt relaterad tekniks lösningar. Befintliga koncept inom 
bolaget finns även representerade i omvärldsanalysen. 

4.1 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden för markgrepp, framdrivningsprinciper samt olika tillgängliga 
differentiallåsningsmekanismer är grundlägganden för att lösa denna projektuppgift på ett 
tillfredsställande sätt. 

4.1.1 Markgrepp 
För att förstå hur drivning uppstår kan två viktiga faktorer beaktas; marken och drivhjulet. Markens 
beskaffenhet bestämmer till stor del friktionen mellan marken och hjulet och därigenom vilken 
dragkraft som går att överföra. Den andra faktorn är hjulet. Radialdäck, som används på 
dumprarnas drivhjul idag, består av ett bälte av stålvajrar inbäddade i gummi runt däckets omkrets. 
På utsidan av detta bälte finns slitytan av gummikuddar. Däckets kontaktlängd mot underlaget 
beror på hur mycket det deformeras. Deformationen är beroende både av lufttrycket i däcket och 
av lasten det bär. Deformationen påverkar dock inte rullomkretsen, som bestäms av bältets längd. 
Bältet rullar ett varv när fälgen roterar ett varv, vilket ger en skillnad mellan drivhjulets 
periferihastighet och maskinens hastighet. Detta ger en förskjutning mellan hjul och mark, kallat 
slirning. Slirningen kan också förklaras som den tidigare nämnda skillnaden mellan maskinens 
hastighet och drivhjulets periferihastighet, se bilaga 1. 
 
För att beskriva drivkraftsuppbyggnaden över kontaktytan delas den upp i segment. När drivhjulet 
roterar kommer varje segment att vandra från kontaktytans början till dess slut, beskrivet i figur 6. 
När drivhjulet överför dragkraft kommer gummikuddarna att successivt spännas upp under denna 
vandring. Varje segment ger då ett litet tillskott till den totala dragkraften och den ökar ju längre 
segmentet vandrar. Ökningen kan dock bara ske så länge friktionen i markkontakten räcker till. En 
utförligare förklaring finns i bilaga 1. 

 
 
Vid måttliga dragkrafter sker ingen glidning mellan däck och mark. Först vid större dragkrafter 
uppstår glidning i delar av kontaktytan och om hela ytan glider kallas det att hjulet spinner[13].  

x 

fx 

L

Fx

Figur 6. Beskrivning av hur den totala dragkraften, Fx, består av segmentens 
tillskott av dragkraft, fx, över kontaktytans längd, L. 

Maskinens färdriktning

Drivhjul

Segment Segmentets 
vandringsriktning 
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4.1.2 Princip för framdrivning 
Det finns två skiljda principer för hur framdrivningen styrs. Dessa kan kallas för styrd 
momentfördelning och styrd utväxling. 
 
En konventionell differential bygger på principen styrd momentfördelning. Ett moment in i 
differentialen fördelas till två lika, eller ibland olika, stora utgående moment. Det fungerar bra om 
underlaget under drivhjulen är lika. Är något av underlagen halkigare än övriga kommer detta att 
begränsa kraftöverföringen för det drivhjulet. I en momentfördelande differential sätter det drivhjul 
med minst markgrepp även gränsen för hur stor dragkraft som kan tas ut över de andra drivhjulen. 
För framdrivningen av en dumper där underlaget kan variera kraftigt är detta en stor svaghet. 
Differentialens fördel är att den själv balanserar momentöverföringen i drivlinan så länge friktionen 
mot underlaget räcker till. Principen är utförligare beskriven i bilaga 2. 
 
En styrd utväxling bygger på principen att slirningen för varje drivhjul kontrolleras. Den mekaniska 
spärren i en traditionell differential fungerar på detta sätt då den tvingar de utgående axlarna att 
rotera med samma hastighet. Den styrda utväxlingen kan ske mellan framaxel och bakaxel eller 
mellan höger och vänster drivhjul. När en vanlig differential låses uppstår problem med stora 
inspända moment i drivlinan. Det beror på att hjulen vill gå olika lång väg så snart maskinen inte 
körs rakt fram på plant underlag. Att kunna kontrollera slirningen även när maskinen inte körs på 
detta sätt innebär att utväxlingen till drivhjulen måste kontrolleras. När utväxlingen kan styras kan 
den tillgängliga friktionen under varje drivhjul användas effektivare [13]. Principen beskrivs 
utförligare i bilaga 2. 

4.1.3 Differentiallåsningsmekanismer 
Vad gäller differentiallåsningsmekanismer finns det två olika varianter: differentialspärr vilken låser 
differentialen till hundra procent och differentialbroms som tillåter slirning och endast bromsar 
samt jämnar ut varvtalsskillnaden utan att låsa differentialen helt. En differentiallåsningsmekanism 
kan bestå av en koppling men även någon form av växel. Komplement till detta kapitel finns i 
bilaga 3 där andra delar i centrumväxeln tags upp, exempelvis spiral bevel- och hypoidväxel då 
dessa påverkas beroende på differentialspärrslösning. 

Limited Slip 

En Limited Slip är en differentialbroms. Den vanligaste typen består av limited slip-differentialer 
innehåller ett lamellpaket, vilka ansätts antingen via tryckplattor eller via en fjäder.  
 
Den typ av Limited Slip som ansätts av tryckplattor består av ett differentialkors med tryckplattor 
placerade vid varsin sida. Sidan om respektive tryckplatta sitter lamellkopplingar. Vid 
varvtalsskillnad uppstår ett vridmoment i differentialkorset som vill sära de båda tryckplattorna. 
Detta medför att tryckplattorna trycker på lamellerna och varvtalsskillnaden jämnas ut [13]. 
 
De lamelldifferentialer vilka ansätts av en fjäder fungerar på så sätt att differentialens stora 
differentialhjul med hjälp av fjädern trycks mot lamellkopplingen. Då det inte finns någon 
varvtalskillad i hjulen roterar de båda differentialhjulen med samma hastighet. Vid varvtalsskillnad i 
hjulen uppstår även varvtalsskillnad i differentialhjulen, vilket lamellkopplingen kämpar emot. På så 
sätt måste först kopplingens kraft övervinnas innan någon varvtalsskillnad kan uppstå mellan de 
båda sidodreven. Det är främst fjäderns styvhet som bestämmer hur stort moment som krävs för 
att övervinna kopplingen [15].   
 
De båda lamellvarianterna av Limited Slip saknar intelligens, det vill säga de aktiveras inte specifikt 
för en viss situation till följd av bearbetning av olika signaler. Istället aktiveras dessa 
differentialbromsar endast till följd av varvtalsskillnader och det som sker är att skillnaderna jämnas 
ut. Limited slip-differentialerna har även en tendens att ständigt ligga och bromsa varvtalet även vid 
bra underlag. 
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Figur 7. Haldexkoppling

Haldex LSC 

En differentialbromslösning som är vanlig inom personbilsindustrin och till viss del 
lastbilsindustrin är Haldex LSC koppling, visad i figur 7. Grundläggande för denna lösning är 
följande tre delar: 

• Ett flerskivigt paket med våta lameller.  

• En hydraulikpump vilken drivs av varvtalsskillnaden mellan de ingående stickaxlarna. 

• En elektroniskt kontrollerbar strypventil.   

 
Haldex-kopplingen är konstruerad på så sätt att dess kåpa samt en ringformig kolv är förbunden 
med den ingående axeln, medan ett aktiveringsdon är förbundet med den utgående axeln. De två 
axlarna förbinds via ett lamellpaket. Lamellerna i paketet är placerade så att varannan lamell är 
anknuten till vardera axel. I kopplingens normalläge överförs inget moment mellan axlarna.  
 
Det är först när varvtalsskillnad mellan axlarna 
uppstår som två kolvar aktiveras och pumpar upp 
ett oljeflöde. Detta oljeflöde bidrar till att en tredje 
kolv komprimerar lamellpaketet och på så sätt 
bromsar upp varvtalsskillnaden mellan axlarna. 
Kopplingen reducerar varvtalsskillnaden tills 
jämvikt uppnås, vilket kontrolleras av integrerade 
trycksensorer. Oljan returnerar därefter via en 
kontrollerbar strypventil. Ventilen bidrar till att 
oljetrycket justeras, vilket medverkar till att rätt 
kraft når lamellpaketet. Oljeflödet är 
proportionerligt med varvtalsskillnaden, ju större 
skillnad desto större flöde. Pumpningssekvensen 
är dessutom utformad så att oljeflödet är konstant. 
Själva pumpningen genereras av cylindrar vilka har 
ständig kontakt med en av de ringformiga kolvarna via ett lågt tryck, genererat av en liten elektrisk 
pump. Detta för att fastställa funktionen samt att aktiveringen sker inom minsta möjliga 
reaktionstid.  
 
Kopplingen har en förmåga att reglera oljetrycket, tack vare detta kan differentialbromsen utnyttjas 
på ett optimalt sätt. Exempelvis genereras ett högt tryck vid markförhållande med stor slirrisk och 
ett lägre tryck vid kurvkörning och höga hastigheter  
 
Kopplingen har ett inbyggt överbelastningsskydd i form av en ventil motsvarande strypventilen. 
Denna funktion skyddar hela drivlinan från onödiga belastningstoppar [16]. 

Viskokoppling 

Viskokopplingen är en lamellkoppling som kan jämföras med en Limited Slip.  
 
En viskokoppling består av ett flerskivigt vått lamellpaket, 
visat i figur 8. Principen för kopplingen går ut på att då 
det inte finns någon varvtalsskillnad är oljan lättflytande. 
Då varvtalsskillnad uppstår vispas oljan runt och dess 
viskositet ökar. Ökningen sker tillföljd av skjuvspänning 
och tryckökning samtidigt leder temperaturökningen till 
en viss viskositets minskning. Ökningen är dock större än 
minskningen. Dessa termiska egenskaper fås genom en 
blandning av olika silikonoljor. Till följd av att oljan blir 
trögflytande överförs den snabbt roterande axelns 
hastighet även till den långsamt roterande axeln [9]. 
 

Figur 8. Viskokoppling 
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Figur 9. Torsendifferential av typ 1 

Viskokopplingen kan sägas vara en Limited Slip då den aktiveras via varvtalsskillnader, vilka den 
sedan jämnar ut. Vanligen finns därmed ingen intelligens i kopplingen. 

Magnetreologisk differentialkoppling 

Lösningens princip påminner på många sätt om viskokopplingens, skillnaden är att den 
magnetreologiska kopplingen kan kontrolleras och styras.  
 
En magnetreologisk differentialkoppling består av en flerskivig våt lamelldifferential där 
momentöverföringen och slirningen kontrolleras av en magnetreologiskolja.  
 
Denna typ av olja reagerar på magnetfält genom att förändra sitt reologiska uppträdande. Oljan 
innehåller slumpmässigt placerade magnetiska partiklar vilka sätts i rörelse då ett externt magnetfält 
tillsätts. Det externa magnetfältet som aktiverar den magnetreologiska oljan består av en 
elektromagnetisk spole. Spolen alstrar det magnetiska fältet då den förses med el. Partiklarnas 
rörelse och magnetisering genererar en rörelse och ett tryck i oljan vilket ökar dess viskositet. 
Vätskan uppnår på detta sätt en nära fast form.     
 
Mellan varje lamell finns en film av den magnetreologiska oljan. Genom att oljan får en mer fast 
form motverkar detta lamellernas rörelse, varvid lamellpaketet bromsar upp ingående- och 
utgåendeaxlars varvtalsskillnad.  
 
Denna typ av differentialbroms är kontrollerbar. Kopplingen går att låsa vid alla tillfällen då 
aktiveringen sköts genom signaler från maskinens elektroniska enheter [14]. 

Torsen 

En Torsen-differential utgörs av en självhämmande mekanisk växel. Lösningen är en 
differentialbroms, med en utjämnande effekt snarare än en låsande. 
  
Namnet Torsen kommer från dess egenskaper TORque SENsitive. Det finns tre olika typer av 
Torsen. En typ använder sig av snäckväxlar för att öka den interna friktionen, visad i figur 9. En 
andra typ når samma effekt genom att istället använda sig av parallella växlar medan en tredje 
använder en planetväxel.  
 
Torsen differentialens funktion är baserad på att upprätthålla en momentobalans. Förhållandet 
mellan momentavvikelserna är förutbestämt i differentialens konstruktion, genom snäckdrevets 
snedvinkel. Ett vanligt förhållande är 3:1vilket innebär att momentet fördelar 25% till en sida och 
75% till den andra. För Torsen typ 1 är förhållandet 2,5:1 till 5:1 vanligt, Torsen 2 4:1 till 3:1 och 
Torsen 3 65:35 till35:65.  Ett moment tillåts upp till att det uppsatta förhållandet uppnås, därefter 
överförs den snabbare sidans dragmoment multiplicerat med det uppsatta förhållandet till den 
långsammare sidan.  
 
För att tillåta en varvtalsskillnad mellan ytter- och 
innerhjulen vid kurvtagning fungerar differentialen så 
att ytterdäckets hastighet är högre medan 
innerdäckets hastighet är lika mycket lägre.  
 
Mekaniskt är Torsen 1 differentialen utformad så att 
den på samma sätt som en konventionell differential 
har ett pinjongdrev, ett kronhjul samt ett 
differentialhus. Där slutar likheten då Torsen består 
av två snäckdrev en på vardera axel, förbundna med 
dessa sitter mellan fyra och sex par snäckhjul. 
Snäckhjulsparen är fördelade så att ett hjul sitter på 
vardera snäckdrev. Snäckhjulen har på sina ändar raka 
kuggar genom vilka de är i ingrepp med varandra. 
Snäckhjulen är monterade i differentialhuset varför 
de som huset drivs runt av kronhjulet.  
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Figur 10. Sprängskiss av No-Spin-differential

Då det inte finns någon varvtalsskillnad mellan stickaxlarna fungerar differentialen på samma sätt 
som en solid axel. Detta då kronhjulet och huset driver snäckhjulen vilka sitter i fast ingrepp med 
snäckdreven. Snäckdreven kan inte snurra runt och drivas av snäckhjulen, snäckdrevet däremot kan 
driva runt snäckhjulen. Uppstår det en varvtalsskillnad börjar det ena snäckdrevet rotera snabbare 
och vill därmed driva snäckhjulet. Detta samtidigt som det andra snäckdrevet börjar roterar 
långsammare och vill driva sitt snäckhjul långsammare. Snäckhjulen är förbundna med respektive 
snäckdrev samtidigt som de är i ingrepp med varandra, vilket fungerar som en balansväxel. 
Friktionen bidrar till att snäckhjulen sätts i axiellrörelse och därmed påverkar differentialhusets 
rörelse vilket leder till att en lämplig varvtalsskillnad och dragkraft fördelas. Även om 
konstruktionen är något annorlunda på de resterande två typerna av Torsen differentialerna så är 
den mekaniska principen den samma.  
 
Samtliga av Torsen differentialern kan kompletteras med ABS-, stabilitets- och traction control 
funktioner. Lösningen är dock rent mekanisk och behöver inga kontrollenheter [17]. 

No-Spin differential 

Istället för konventionella differentialhjul har en No-Spin differential ett kors med styrkam, 
kopplingshylsor, fjäderfäste, fjäder samt medbringare, som visas i figur 10. 

  
Non-spin differentialen undviker slirning genom att momentet tas ut ur det hjul som roterar 
långsammast. Det hjul som slirar frikopplas samtidigt som dragkraften istället tas ut av det hjul med 
bäst markgrepp. Detta genom att kopplingshylsan från det slirande hjulet med hjälp av fjädern 
kopplas ur korsets styrkam då varvtalet blir för stort [18].  

4.2 Omvärldsanalys 
Då det gäller produktutveckling är det av stort värde att vara medveten om hur den aktuella men 
även de närliggande marknaderna ser ut. Detta för att möjliggöra konkurrenskraft samt att generera 
marknadsfördelar.  

4.2.1 Marknadsanalys 
Volvo CE AB är marknadsledande på dumpermarknaden, vilket de varit sedan den första dumpern 
tillverkades. En stor anledning till varför det genom åren gått så bra för Volvo CE AB är att de 
länge var i princip ensamma på marknaden, det fanns inte mycket konkurrens. I dag har marknaden 
vuxit och med det har fler och fler konkurrenter dykt upp. Många av konkurrenternas 
utvecklingskurva går uppåt och de tar allt fler marknadsandelar, vilket kan ses i tabell 1. Mellan åren 
2004 och 2005 ökade Volvo CE AB sin marknadsandel med 0,1 %, från 35,4 % till 35,5 % medan 
konkurrenter som John Deere och Komatsu ökade med 4 % respektive 3 %. Det är även dessa två 
konkurrenter samt Caterpillar och Bell som Volvo CE AB under senare år tappat andelar till. Den 
största marknaden för dumprar är Nordamerika, följt av Europa och södra Afrika. Vad gäller 
konkurrenternas ställning på marknaden skiljer de sig åt i Europa jämfört med Nordamerika. I 
Europa är det främst Bell och Komatsu som ökat sina andelar, medan det i Nordamerika är 
Caterpillar och John Deere som ökar. Det bör nämnas att John Deere saluför Bells maskin i USA i 
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egna färger och med mycket få modifikationer. Bell och Deere tillsammans hade drygt 18 procents 
marknadsandelar 2005, det gör dem till den tredje största tillverkaren.  
 

 
Volvo CE ABs marknadsfördelar gällande framkomlighet och tillförlitlighet kopplat till drivlinan 
utgörs främst av att differentialerna kan låsas med 100 % samt att dumpern har fem olika 
arbetslägen där valmöjligheten av fyra eller sexhjulsdrift ingår. Lång livslängd, god kvalitet och litet 
servicebehov är något som ofta sätts i samband med Volvo CE AB. 
 
Arbetsmiljöerna för maskinerna är något varierande. Diagram 3 visar att de vanligaste 
applikationerna är: allmän konstruktion, uthyrning, dagbrott, sand- och grustag samt industri och 
materialhanering. 
 

 
Maskinerna har olika behov beroende på applikation. En trend är att uthyrning av maskiner blir allt 
vanligare. Även Volvo erbjuder sina återförsäljare att agera uthyrare. Detta är ett sätt att få upp 
tillverkningsvolymerna. Trenden är som störst i Nordamerika där det kulturellt är vanligare med 
uthyrning. Både maskin och förare hyrs ut, ofta följer inte föraren med maskinen utan hyrs in från 
olika ställen. Problematiskt med detta är att det inte finns någon ansvarskänsla för maskinen, hur 
den brukas eller slits. Detta är dock ett problem som beror på vilken marknad eller applikation det 
rör sig om.  
 
Behovet på marknaden kan tolkas som starkt förbundet med lättanvändbarhet för föraren, detta 
mycket på grund av uthyrning av maskiner och förare ökar men även på grund av erfarenhet och 
okunskap. Problematiskt är att dumperförare befinner sig längst ned i hierarkin vad gäller 

Ranking 2004 Ranking 2005
Volvo CE 35,40% Volvo CE 35,50%
Caterpillar 28,90% Caterpillar 23,80%
Bell 9,50% John Deere 9,40%
Terex 9,40% Bell 8,80%
John Deere 5,40% Komatsu 7,60%
Komatsu 4,60% Terex 7,40%
Moxy 2,20% Moxy 1,50%
Övriga 4,60% Övriga 6,20%

Tabell 1. Ranking av marknadsandelar år 2004 och 2005

Diagram 3. Applikationsfördelning år 2003
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anläggningsmaskiner. Vanligt är att förarna börjar sin karriär som dumperförare, de som är duktiga 
går ofta vidare till exempelvis lastmaskiner. På så sätt fungerar detta som ett maskinförartest inom 
branschen, vilket medför att dumperförarna ofta är de som har minst erfarenhet och kunskap. 
 
Inom Skandinavien framförallt men även inom övriga Europa är det förhållandevis hög kunskaps- 
och erfarenhetsnivå på dumperförarna. Detta i synnerhet då det handlar om stationära 
applikationer. Dessutom är attityden inom uthyrningsbranschen att nivån på de uthyrda förarna ska 
vara hög. 
 
Inom Nordamerika och södra Afrika däremot finns problem med stor omsättning på förare.  
Det finns dessutom problem då personalen har dåliga kunskaper och förståelse för hur maskinen 
fungerar samt hur den bör brukas. Även analfabetism och dåliga språkkunskaper är bidragande 
orsaker till att maskinen brukas på fel sätt. Det har även inträffat att samtliga differentialspärrar 
spärras då maskinen köps in och förarna blir förbjudna att låsa upp dem. Situationer där 
differentialspärrarna ”missbrukas” inträffar inte enbart då personalen är oerfaren och saknar 
kunskap. Ofta handlar det om slentrian och trötthet eller att terrängen är obekant. Främst är det 
längsgående differentialspärrar och därefter sexhjulsdriften som missbrukas. 
 
I framtiden spås marknaden i Kina och Ryssland växa starkt. Även här kan det tänkas finnas 
problem med analfabetism samt låg erfarenhet och utbildningsnivå4.  

4.2.2 Konkurrentanalys 
I konkurrentanalysen studeras de viktigaste konkurrenternas differentiallåsningsmekanismkoncept. 
Generellt sett är dumpermarknaden främst inriktad mot maskiner med 25 till 40 tons lastkapacitet , 
vilket egentligen är short ton och motsvarar 907,2 kg. Då en avgränsning för detta arbete gäller 
inriktningen mot dumprar i 35-tonsklassen gäller detta även för den följande sammanfattningen av 
konkurrenternas differentiallösningar. JCB, som inte har någon dumper i denna viktklass, 
representeras av deras största modell. Denna kartläggning kompletteras med en mer genomgående 
konkurrentanalys i bilaga 4.  
Tabell 2. Sammanställning av konkurrenters differentiallösning 

Differentialspärrlösning 
Tillverkare Längsgående Tvärgående Kontroll 
Caterpillar (Cat) Lamell Lamell Via en pedal låses tvärgående 

differentialer. Längsgående 
differentialspärrar aktiveras genom att 
en tryckknapp ansätts innan pedalen 
trycks ner. 
 

Komatsu Lamell Lamell (USA)  
LS (Europa) 

Komatsu mäter rotationshastigheten 
på utgående axlar från 
fördelningsväxellådan, detekterar 
maskinen avvikelse från det normala 
kopplas automatiskt längsgående 
differentialspärrar in5. Denna lösning 
är snarlik Volvos ATC-system, med 
den skillnaden att de använder limited 
slip i tvärgående differentialer. I 
maskiner med lamellspärrar även i 
axlarna är det föraren själv som avgör 
när de ska aktiveras. 
 

                                                           
4 Bengt Morén  
5 Per Sjödin 
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Bell Klo med 
synkring 

Kombination 
av klo och LS 

Manuellt in- och urkopplingsbara 
differentialspärrar. LS-funktionen i 
axlarna aktiveras med klokoppling. 
 

Terex Klo LS Differentialspärrarna i 
fördelningsväxellådan och mellan 
boggiaxlarna aktiveras manuellt med 
en tryckknapp. 
 

Case New Holland 
(CNH) 

Klo LS Manuell inkoppling av längsgående 
differentialspärrar. 
 

JCB Klo LS Manuell inkoppling av längsgående 
differentialspärrar. 
 

Moxy Klo LS Manuell inkoppling av längsgående 
differentialspärr. 
 

 

4.2.3 Relaterad teknik 
Bilars men även traktorers differentiallåsningsmekanismkoncept är långt mer utvecklade än inom 
entreprenadmaskinsindustrin. Därför görs en sammanställning av relaterad teknik och 
helhetslösningar inom dessa två områden. I denna kartläggning är fordon med fyr- eller allhjulsdrift 
av störst intressant, det vill säga de system som innehåller både tvärgående och längsgående 
differentialer. 

Bilar 

Större delen av de fyr- eller allhjulsdrivna personbilar som finns på marknaden idag är utrustade 
med någon form av elektroniskt kontrollerade differentialspärrar, –bromsar och/eller 
dragkraftskontrollsystem. De flesta system är snarlika, vissa variationer finns dock. En 
sammanställning för systemen visas i Tabell 3. Sammanställning av personbilars fyrhjulsdriftsystem 
tabell 3, för mer information se bilaga 5.  
 
Tabell 3. Sammanställning av personbilars fyrhjulsdriftsystem 

Differentialspärrlösning 
Fyrhjulssystem Längsgående Tvärgående Kontroll 
Haldex 
 
Finns bland annat 
i: Volvos XC- och 
AWD-modeller, 
Skoda Octavia 
4X4, Audi TT 
Quattro, Seat 
Leon 4X4 samt 
vissa av Fords 
modeller . 

Haldex LSC Vanligen 
elektroniska 
differentialspärrar 
via fordonets ABS-
system  

Automatisk, fördelar dragkraft dit det 
behövs. Systemet kommunicerar via ett 
CAN-system med övriga elektriska 
system i fordonet. Detta innebär att 
signaler från låsningsfria bromssystem 
och stabilitetsprogram men även motor- 
och transmissionskontrollenheter utgör 
en del av systemet. 
 

Terrain Response 
 
Finns i: Land 
Rover 

Specialanapassad 
Haldex LSC 

Elektroniska 
differerntialspärrar 
via fordonets ABS-
system, elektroniskt 
styrd 
lamellkoppling i 
bakaxel som tillval 

Automatisk, fördelar dragkraft dit det 
behövs. Terrain Response kompletterar 
Haldex kontrollsystem med program för 
fyra olika terränglägen: normal, snö, lera 
och sand. Vid de olika lägena anpassas 
fordonets differentialer, automatlådans 
utväxling och gaspedalens känslighet. 
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4motion 
 
Finns i: 
Volkswagen samt 
Porsche  
 

Haldex LSC, 
Torsen eller 
Elektroniskt styrd 
lamelldifferential 
beroende på modell 

Elektroniska 
differentialspärrar 
via fordonets ABS-
system, elektroniskt 
styrd 
lamelldifferential 
finns som tillval till 
bakaxel i modeller 
med sådan i 
längsgående 
differential 
 

Automatisk, fördelar dragkraft dit det 
behövs. Systemet är ett paraplysystem 
som samarbetar med flera olika 
delsystem. Detta i form av ett 
låsningsfritt bromssystem, elektroniska 
differentialspärrar, antispinnsystem samt 
stabiliseringsprogram 

X-drive 
 
Finns i: BMW 

Elektroniskt styrd 
flerskivig 
lamellkoppling från 
Magna Steyer 

Elekstroniska 
differentialspärrar 
via fordonets ABS-
system 

Automatisk, fördelar dragkraft dit det 
behövs. Systemet har individuell 
kraftförsörjning och bromsning för 
fordonets samtliga hjul..   

Real Time 4WD 
 
Finns i: Honda 

Hydrauliskt styrd 
flerskivig 
lamellkoppling 

Elektroniska 
differentialspärrar 
via fordonets ABS-
system 

Automatisk, fördelar dragkraft dit det 
behövs. Systemet samarbetar med 
fordonets stabilitetsprogram och 
elektroniska reglering. 
 

Torque Vectoring 
 
Finns i: Honda 
samt Audi 

Dubbla 
planetväxlar samt 
elektromagnetiska 
eller 
magnetreologiska 
lamellkopplingar 

Lösningen för 
längsgående 
fördelar även 
dragkraft i 
bakaxelns 
tvärgående riktning 

Automatisk, fördelar dragkraft dit det 
behövs. Vanligen samarbetar fordonets 
samtliga elektroniska enheter 
tillsammans, motor ECU och 
transmissions ECU med hjälp av olika 
givare för varvtalshastighet, styrvinkel, 
girning osv. 
 

Traktorer 

Från att ha använt sig av avancerade lösningar med markradar och andra mer högteknologiska 
funktioner har de flesta traktortillverkare gått tillbaka till mer enkla lösningar. Vanligast i branschen 
är de system som innehåller flerskiviga lamelldifferentialer. Systemen är vanligen manuella samtidigt 
som automatisk urkoppling baserat på styrvinkel och hastighet kan väljas. Även om lösningarna de 
olika märkena emellan påminner om varandra finns vissa mindre variationer i utförandet. De flesta 
system är snarlika, vissa variationer finns dock. En sammanställning för systemen visas i Tabell 4 
för mer information se bilaga 5. 
 
Tabell 4. Sammanställning av traktorers differentiallösning 

Differentialspärrlösning 
Tillverkare Längsgående Tvärgående Kontroll 
Case Elektrohydralisk 

flerskivig 
lamelldifferential 

Limited Slip 
differential är standrad, 
elektrohydarlisk 
lameldifferential fram 
finns som tillval  

En så kallad ”Traction Management 
Control” tar automatiskt hand om 
differentialspärrarna. Det finns dock 
möjlighet att sköta differentialspärrarna 
manuellt. Limited Slip kontroll med 
markradar finns även på vissa 
modeller. 
 

Fendt Flerskivig 
lamelldifferential 

Flerskivig 
lamelldifferential 

Automatisk urkoppling vid styrvinkel 
över 15˚ samt hastighet över 15 km/h 
för tvärgående bak och 25 km/h för 
längsgående. Manuell in- och 
urkoppling är valbart. 
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New Holland Elektrohydraulisk 
flerskivig 
lamelldifferential 

Elektrohydraulisk 
flerskivig 
lamelldifferential 

Finns olika kontrollsystem beroende på 
modell: Traction Management eller 
ElectroLock. Lamelldifferentialerna 
kopplas bland annat in då bakaxeln 
slirar fem procent mer än framaxeln 
och ur då fordonet svänger 
 

Valtra Elektrohydraulisk 
flerskivig 
lamelldifferential 

LS-differential på 
framaxeln. 
Elektrohydraulisk 
flerskivig 
lamelldifferential 
standard bak och tillval 
fram 
 

Då motorn är stoppad är alltid 
fyrhjulsdriften inkopplad. Automatisk 
urkoppling sker vid kurvtagning samt 
då bromspedalen trycks ner.  

 

4.3 Befintliga koncept 
För att dra nytta av den erfarenhet som finns undersöks tidigare koncept som Volvo har tagit fram. 
I de flesta fall är dokumentationen knapphändig och de tester som genomförts har inte varit vidare 
vetenskapliga. Volvo har i flera omgångar diskuterat möjligheten att använda axlar med 
lamelldifferential på lastmaskinerna, men än så länge finns de inte i produktion. I bilaga 6 beskrivs 
hur Volvo i början på 90-talet hade lastmaskinsprototyper med lamelldifferential och hur de testade 
den. På Volvos dumprar är det främst möjligheten att använda lamelldifferential som lyfts fram 
bland personal på utvecklingsavdelningen. I dagsläget finns ett utkast till en fördelningsväxellåda 
framtagen på avdelningen. Konceptet bygger på dagens IL-fördelningsväxellåda, se bilaga 6. I 
övrigt har Volvo två intressanta patent på vitt skilda drivlinelösningar för dumprar.  
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5 Tillämpad lösningsmetodik 
Detta kapitel utgör själva arbetet under projektet. Genom funktionsanalys, QFD och 
kravspecifikation ställs kriterierna för uppgiften upp.  Med detta underlag genereras flera olika 
koncept vilka sedan systematiskt utvärderas i fyra olika steg. 

5.1 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen i figur 11 är framtagen i samarbete med personal från Volvos 
utvecklingsavdelning, produktplanering och marknadsavdelning. Den är skapad för att klarlägga 
vilka funktioner produkten har. För att ge både en överskådlig och djupare förståelse sätts 
differentiallösningen in i ett större sammanhang i maskin och drivlina. Det är viktigt att förstå 
helheten för att kunna hitta lösningar som kanske avviker helt från den nuvarande.  
 
 

 

5.2 Quality Function Deployment (QFD) 
Utifrån intervjuer, analys av befintlig lösning samt marknadsanalys kan tre kategorier för 
marknadsbehov identifieras: tillförlitlighet, framkomlighet och prestanda. Inom dessa områden 
ryms samtliga identifierade marknadsbehov. Behoven översätts till mätbara produktegenskaper 
enligt figur 12 nedan.  
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dragkraft 

Minimera förluster
(Plask- och 

momentberoende) 
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(Intvingat moment i 

drivlinan) 

Medge 
kontrollerbarhet 

Kontrollera 
rotationshastighet 

 

Kontrollera 
dragkraft 

Underlätta styrning 

Underlätta 
manövrerbarhet 

 

 
Motverka slirning 
 

Möjliggöra 
autonomt system 

Minimera 
bränsle-

förbrukning 

Minimera 
däckslitage 

Motverka 
överbelastning 

Figur 11. Funktionsanalys framtagen i samarbete med konstruktörer, produktplanerare och marknadskunnig personal på 
Volvo. 
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Marknadsbehoven är framtagna med hjälp av marknadsnära personal med erfarenhet av samarbete 
med dumperförare samt med personal knutna till helmaskin.  
 
Utifrån utarbetad QFD-matris, se bilaga 9, bör fokus främst läggas på att minska inspända moment 
och effektförluster, att tillräckligt moment kan överföras över de olika 
differentiallåsningsmekanismerna, att detektering sker vid minsta möjliga varvtalsskillnad, att in- 
och ur koppling sker fortast möjligt vid detektering samt att överförbar dragkraft motsvarar 
behovet. 
 
Vad gäller hur befintlig och tilltänkt ny lösning förhåller sig i jämförelse med de starkaste 
konkurrenterna på marknaden är detta varierande. Befintlig lösning uppfyller marknadskraven 
förhållandevis bra då det gäller kategorierna tillförlitlighet och framkomlighet. Då det kommer till 
prestanda uppfyller konkurrenterna däremot behoven bättre. Vad gäller produktegenskaperna är 
befintlig lösnings uppfyllelse av dessa väldigt varierande, vissa egenskaper uppfylls väldigt bra och 
andra väldigt dåligt. Konkurrenternas uppfyllelse har däremot en mer jämn mellannivå. Den 
befintliga lösningens styrkor ligger bland annat i få fel, lite service behov, kapacitet att överföra 
stora moment och dragkraft samt hög gradability. Då det kommer till en ny lösning uppfyller den 
enligt spekulationer och antaganden marknadsbehoven och produktegenskaperna genomgående 
bra. Det kan diskuteras huruvida dessa antaganden är realistiska och kan förverkligas. Istället kan 
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Figur 12. Marknadsbehov översatta till mätbara produktegenskaper 



 27

antagandena ses som mål och önskemål. Viktigt är dock att en ny lösning överstiger den befintliga 
lösningens värden samt att den kan konkurrera med övriga lösningar på markanden.  

5.3 Kravspecifikation 
Utarbetning av kravspecifikationer i den form litteraturen behandlar är inte utförd i dagsläget på 
VCE Component Division. Det är på gång att införas men då det är ett komponentbolag som 
jobbar långt ifrån slutanvändaren har inte behovet varit så stort. Kunden är istället VCE Hauler 
Loader Business Line, som i sin tur tar in kundkrav och behov från slutanvändaren genom 
marknadsavdelningen. Från Hauler Loader kommer önskemål om vad komponentbolagets 
produkter ska prestera och därefter är det tänkt att komponentbolaget ska upprätta en 
kravspecifikation. De krav som ställs på produkterna ärvs och modifieras i stor utsträckning från 
föregående lösning.  
 
Den kravspecifikation som tagits fram, se tabell 5 nedan, under detta examensarbete är ett resultat 
av den gjorda QFD-matrisen. Utarbetandet av kravspecifikationen har anpassats efter avdelningens 
arbetssätt samt tillgängliga uppgifter. Litteraturen menar att en kravspecifikation skall behandla 
specifika krav och mätvärden. Avsaknaden av direkta krav hos komponentbolaget innebär att 
kravspecifikationen även tar med önskvärda krav och målvärden, utöver de fastslagna kraven. 
Detta för att inte förbise några icke-fastställda krav, som fortfarande är av vikt.  
 
Då större delen av de framtagna målvärdena har sin grund i den befintliga lösningen är de flesta av 
dem av dem minimumvärden snarare än målvärden. De luckor som finns i kravspecifikationen 
beror på att data ej funnits tillgänglig, mest på grund av att den ej används i dagens lösning. 

Tabell 5. Kravspecifikation   

Krav Målvärden Enhet 

Överfört moment, framaxel 14800 Nm 

Överfört moment, främre boggiaxel 22900 Nm 

Överfört moment, längsgående differential 20200 Nm 

Överförbar dragkraft 358 kN 

Gradeability 60 % 

Varvtalsskillnad, axlar  % 

Varvtalsskillnad, dropbox  % 

Slirningskapacitet  rpm 

Verkningsgrad  motor -> hjulaxel 70 % 

Plaskberoende förlust  kW 

Momentberoende förslust  kW 

Draggförlust  kW 

Önskvärda krav Målvärden Enhet 

Snabb inkoppling  s 

Snabb urkoppling  s 

Få antal manövrar, inkoppling 0 st 

Få antal manövrar, urkoppling 0 st 
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Få antal valmöjligheter 1 st 

Liten kivning  % 

Litet däckslitage  mm/100h 

Låg bränsleförbrukning 2 l/km 

Låg vikt  kg 

Få antal delar 20 st 

Högt antal inkopplingar 1000 000 längsgående 
500 000 tvärgående st 

Högt antal inkopplingar per h 50 längsgående 
7 tvärgående st 

Högt MTBF  h 

Högt serviceintervall  h 

Låg tillverkningskost  kr 

Låg reparationskost  kr 

Låg kost/ton transporterat material  kr/1000kg 

Få antal oljor i axlarna 1 st 

 

5.4 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen utförs i tre olika delar: brainstorming, brainwriting samt morfologisk listning, 
se bilaga 11 och bilaga 12. De idéer som framkom under konceptgenereringen sammanställs i ett 
antal helhetskoncept. Nedan följer en utförlig konceptbeskrivning. I denna kommenteras 
koncepten utifrån de marknadsbehov som är framtagna i QFD:n. En symbolförklaring till de 
schematiska bilderna som används finns i bilaga 13. 

5.4.1 Koncept 1 – Aktiv broms 
Genom att aktivt kunna kontrollera bromsverkan på varje hjul individuellt skulle det vara möjligt 
att låsa upp klokopplingar under drift. Förslaget kräver att dumpern utrustas med bromsar som kan 
kontrolleras individuellt av elektroniken, beskrivet i figur 13. Det ger möjlighet att använda dagens 
manuella kontroll med större säkerhet vid in- och urkoppling.  
 

 
 
Nödvändiga förändringar: 

• Bromsventiler nära hjulen för att få högsta tänkbara kontroll 
• Givare för att mäta rotationshastigheten vid varje hjul 
• Programvara för att styra bromsarna. 

Figur 13. Schematisk bild av konceptet med klokopplingar, aktiva bromsar i 
hjulen och rotationsgivare innanför hjulen. 
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Smidighet och komfort 

Maskinen blir inte smidigare än dagens lösningar. Eventuellt kan en ökad manövrerbarhet uppnås 
om differentialerna kopplas ur när föraren så väljer. Komforten kan inte anses förbättrad om 
bromsarna ska gå i ingrepp under körning för att låsa upp kärvande klokopplingar. Det bör 
rimligtvis bli ett ganska skarpt ryck i maskinen när detta händer i tre axlar samtidigt. 

Konstruktion och dimensionering 

Rotationsgivare på varje hjul samt våta, hydrauliska bromsar, för att skydda givarna och få bra 
kontroll på bromsverkan. Det som tillkommer är placeringen av styrventiler i närhet till bromsarna 
för att göra systemet snabbt, välkontrollerat och relativt okänsligt mot viskösa effekter. Konceptet 
erbjuder dock inget skydd mot överbelastning, drivlinan måste därför fortfarande vara 
dimensionerad med samma säkerhetsfaktor som används idag.  

Användarvänlighet 

Konceptet innebär ingen större skillnad i användarvänlighet mot dagens lösning. Det kan bli 
enklare att framföra maskinen på bra underlag om differentialspärren kan läggas ur även vid 
kurvtagning.  

Kommentar 

En positiv aspekt är att risken för att spärrfunktionen börjar krångla är liten eftersom de aktiva 
bromsarna i grund och botten bara är en påbyggnad av den befintliga lösningen. Det skulle vara 
mer försvarbart att använda aktiva bromsar till stabilitetskontroll och därtill utveckla synkronisering 
av differentialspärrarna som en extra funktion. 

5.4.2 Koncept 2 – Lamell och klo 
Den svåraste differentialspärren att låsa upp i dagens dumper sitter i fördelningsväxellådan. I 
kombination med att drivlinan oftast spärras i längdled kan den största andelen av missbruk och 
onödig användning fångas upp med detta förslag. I fördelningsväxellådan och för inkoppling av 
sexhjulsdrift ska lamellkopplingar användas, beskrivet i figur 14. De tvärgående 
differentialspärrarna i axlarna är klokopplingar. Samtliga spärrar manövreras automatiskt av 
maskinens ECU. En rätt dimensionerad lamellkoppling fungerar även som överbelastningsskydd 
för övriga detaljer i drivlinan.  
 

 
Nödvändiga förändringar: 

• Lamellkoppling i fördelningsväxellåda 
• Lamellkoppling i främre boggiaxel för inkoppling av 6x6 
• Givare för att mäta rotationshastigheten vid varje hjul 
• Givare för att mäta styrvinkel 
• Programvara för kontroll av differentialspärrarna. 

Figur 14. Schematisk bild av konceptet med automatisk inkoppling av 
differentialspärrar genom övervakning av bland annat rotationshastigheter och 
styrutslag. 
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Önskvärda förändringar: 

• Givare för att mäta rörelser i de sex frihetsgraderna 
• Axlarna kan dimensioneras ner om det går att kontrollera hur mycket moment som ska 

överföras. 
• Torrsump 

Smidighet och komfort 

De längsgående spärrarna används oftare och under längre tid än de övriga spärrarna. Det innebär 
att det finns mycket att tjäna på att använda dem på ett smartare och smidigare sätt. Vid maximalt 
styrutslag roterar den främre kardanaxeln från fördelningsväxellådan ungefär 20 procent snabbare 
än den bakre. Även i detta läge kan en lamellspärr ansättas utan att upplevas som ryckig. 
Lamellspärren i fördelningsväxellådan gör det möjligt att fånga upp och upphäva en slirning även 
om maskinen går med fullt styrutslag. Samma sak gäller vid urkoppling, där lamellkopplingen aldrig 
blir självhämmande.  

Konstruktion och dimensionering 

Lamellkopplingarna bör dimensioneras så att kravet på att allt drivmoment ska kunna tas ut över 
två stickaxlar6 uppfylls. Lamellkopplingen kan fungera som ett överbelastningsskydd genom att 
vara dimensionerad för att kunna överföra ett förutbestämt drivmoment till centrumväxlarna. 
Problemet är att det inte går att förutsäga hur stor del av det ingående drivmomentet som kommer 
att fördelas till en viss stickaxel.  

Användarvänlighet 

För att öka användarvänligheten för föraren är det viktigt att skapa ett automatiskt system som 
känner av när kopplingarna behövs. På grund av maskinens spridda användningsområden krävs det 
att denna del klarar samtliga situationer som kan uppstå. Missbruk av differentialspärrarna på grund 
av okunskap eller andra mänskliga brister ska inte vara möjligt. Det bästa vore om systemet kunde 
utformas så att föraren aldrig får behov av att själv påverka differentialspärrarna. I detta koncept 
styrs även klokopplingarna automatiskt. Kontrollen av drivlinan underlättas med bra givare som 
levererar rena, direkta signaler om maskinens rörelser. Klokopplingarna i tvärgående differentialer 
aktiveras automatisk med liknande regler som gäller för ADM-systemet. De kopplas ur när 
momentetöverföringen i kopplingen försvinner. 

Kommentar 

En ständigt återkommande fråga när det gäller lamellkopplingar är hur man ska veta när de inte 
behöver vara aktiverade längre. Ett dåligt, men förekommande, exempel på ett inkopplingsförlopp 
beskrivs nedan. Systemet i fråga ansätter differentialspärren när den känner av en slirning och 
slirning mäts som skillnadsvarvtalet på utgående axlar.  
 

1. Maskinen detekterar en slirning och aktiverar differentialspärren 
2. När spärren är ansatt upphör slirningen 
3. Ingen slirning detekteras, maskinen släpper differentialspärren 
4. Maskinen börjar slira… 

 
För att undgå problemet bör drivmomentet mätas på varje axel. Med sådan information blir det 
mycket enklare att bestämma behovet av differentialspärrarna.  
 
En annan fråga är hur trycket till lamellkopplingen ska styras. Lamellkopplingens förmåga att 
överföra moment beror bland annat på vilket tryck som ansätts över lamellerna. Även om trycket 
kan styras så att kopplingen klarar det högsta drivmomentet kommer det ofta att räcka med en 
betydligt lägre nivå. För att inte skada friktionsmaterialet och minska påfrestningarna på 
konstruktionen bör trycket regleras med hänsyn till maskinens hastighet, växel eller belastning.  
 
Ett alternativ till att använda konventionella lamellkopplingar är magnetreologiska viskokopplingar. 
Till skillnad från vanliga oljor i viskokopplingar kan den magnetreologiska oljans viskositet 
                                                           
6 Tim Kingston  
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kontrolleras med hjälp av ett magnetfält. Magnetfältet kan styras elektroniskt, vilket gör att 
kopplingen i stor utsträckning kan kontrolleras med mjukvara. 

5.4.3 Koncept 3 – Pulserad inkoppling 
Genom att ersätta samtliga av dagens klokopplingar med lamellspärrar, som figur 15 visar, finns 
stora möjligheter att kontrollera drivlinan utöver vad som är möjligt med dagens lösning. Spärrens 
funktion blir inte ”digital” utan även gråzonen mellan på och av går att utnyttja. Genom att pulsera 
inkopplingen byggs ingen kivning upp i drivlinan. För att låta systemet veta hur stort behovet är av 
spärrfunktionen bör frekvens och tryck bero på exempelvis dragkraftsbehov och hastighet.  
 

 
Nödvändiga förändringar: 

• Lamellkoppling i fördelningsväxellåda 
• Lamellkoppling i främre boggiaxel för inkoppling av 6x6 
• Lamellkopplingar i centrumväxlarna 
• Givare för att mäta rotationshastigheten vid varje hjul 
• Givare för att mäta hydraultrycket nära lamellkopplingen 
• Programvara för kontroll av differentialspärrarna. 

 
Önskvärda förändringar: 

• Givare för att mäta rörelser i de sex frihetsgraderna 
• Spiral bevel och GL-4-olja 
• Torrsump. 

Smidighet och komfort 

Fördelen med att byta ut samtliga dagens klokopplingar i dumperdrivlinan är att de alltid går att 
ansätta, komforten i inkopplingarna blir högre. Genom att låta trycket över lamellkopplingen 
pulsera kommer inspända moment i drivlinan inte att uppstå. Maskinen blir smidigare eftersom 
kopplingarna bara ansätts när de behövs, vilket främst är vid låga hastigheter och höga 
momentuttag. Det är även möjligt att låta kopplingen slira kontrollerat för att tillåta olika 
rotationshastighet i kurvor.  

Konstruktion och dimensionering 

Hela drivlinan kan dimensioneras efter givna drivmoment då lamellkopplingar innebär att 
överföringskapaciteten är förutbestämd. Att ha alla dessa lamellkopplingar i oljebad, som används 
idag, skulle innebära ökade plaskförluster, jämfört med dagens differentiallösning. En lösning på 
problemet är då att använda ett torrsumpsystem.  

Användarvänlighet 

Figur 15. Schematisk bild av konceptet där samtliga dagens klokopplingar är 
ersatta med automatiskt kontrollerade lamellspärrar. 
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Med givare som kan mäta drivhjulens rotationshastighet, midjans rörelser och ett balansorgan som 
kan mäta rörelser i sex frihetsgrader får maskinen möjlighet att anpassa drivlinan till rådande 
omständigheter. Det helt automatiska systemet befriar föraren från kravet att ständigt sitta och 
bedöma när och hur differentialspärrarna ska användas.  

Kommentar 

Syftet med att pulsera kopplingen är att inte behöva använda kostsamma givare för att mäta 
drivmomentet och samtidigt få en maskin med bra framkomlighet. Genom att snabbt släppa upp 
trycket över lamellkopplingen går det att registrera om skillnadsvarvtalet överskrider det tillåtna, 
med tanke på bland annat styrvinkeln i midjan. Den pulserande inkopplingen låter inte maskinen 
köra kontinuerligt med intvingat moment i drivlinan. Samtidigt går det att kontrollera frekvens och 
tryck så att urkoppling sker när det passar med tanke på markgrepp och dragkraftsbehov, vilket kan 
vara svårt utan att mäta momentet på drivaxlarna. Exempelvis kan differentialspärrarna vara helt 
låsta utan pulsering när maskinen kör rakt och har en låg hastighet, för att vid högre hastigheter låta 
maskinen gå med helt öppna differentialspärrar.  
 
Utöver den redan befintliga givaren för att mäta styrutslaget räcker det med rotationsgivare vid 
drivhjulen för att bestämma aktiveringsbehovet. En ny lutningsgivare kan också vara nödvändig då 
funktionaliteten hos den befintliga är under all kritik och körning i lutning kan ställa speciella krav 
på aktiveringen av differentialspärrarna. Axelkåporna måste antagligen konstrueras om så att 
rotationsgivarna sitter skyddade från dumperns tuffa omgivning.  

5.4.4 Koncept 4 – Limited slip (LS) 
Detta koncept liknar koncept 2 men där de tvärgående klokopplingarna har ersatts med 
momentfördelande LS-differentialbromsar, beskrivet i figur 16. LS-differentialer sköter sig själva 
utan påverkan från förare eller elektronik, vilket gör dem enkla att använda. Eftersom de är 
kalibrerade från fabrik går det inte att anpassa deras funktion till rådande förhållanden. För att 
separera lösningarna skapas de två delkoncepten: 
 

a) Konventionell mekanisk lamellbroms 
b) Torsen. 
 

 

 
Nödvändiga förändringar: 

• Lamellkoppling i fördelningsväxellåda 
• Lamellkoppling i främre boggiaxel för inkoppling av 6x6 
• Givare för att mäta rotationshastighet på de längsgående axlarna liknande de som finns på 

dagens ATC-system 
• Utveckling av ny centrumväxel med LS-differential 
• Programvara för kontroll av de längsgående differentialspärrarna.  

Figur 16. Schematisk beskrivning av LS-konceptet.
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Önskvärda förändringar: 

• Torrsump 
 
Med automatiskt kontrollerade lamellspärrar i fördelningsväxellåda och inkoppling av 
sexhjulsdriften klarar maskinen de allra flesta passager på dåligt underlag. I de tvärgående 
differentialerna sitter någon av LS-lösningarna beskrivna i delkoncepten. Det är viktigt att LS-
diffarna har en hög momentöverföring när de är aktiverade och att de har lågt motstånd vid 
körning på bra underlag och i höga hastigheter. Gemensamt för LS-lösningarna är att de hämtar 
kraft att koppla ihop utgående axlar från skillnadsvarvtalet eller momentfördelningen som uppstår 
när maskinen slirar.  

Smidighet och komfort 

Maskinen kommer på ett mjukt och kontrollerat sätt lägga i och ur de längsgående kopplingarna 
när de behövs. LS-differentialerna arbetar individuellt och upphäver slirning vid dåligt underlag. 
Torsendifferentialen kan kanske upplevas som otillräcklig vid körning på mycket dåligt underlag 
eftersom den alltid överför ett högre moment till den mer långsamgående sidan.  

Dimensionering 

Samtliga LS-differentialer är idag främst tillgängliga till mindre fordon. För att någon lösning ska 
passa dumperapplikationen måste de skalas upp för att klara de höga moment som kommer att 
uppstå.  

Användarvänlighet 

LS-differentialens styrka ligger i att det är en relativt enkel och autonom lösning. Trots att föraren 
inte själv behöver aktivera differentialbromsarna kan det upplevas som störande om 
framkomligheten inte är god nog på dåligt underlag och manövrerbarheten försämrad på bra 
underlag.  

Kommentar 

Först och främst, LS-differentialerna kan inte spärra drivlinan hundra procent, som klokoppling 
eller manuell lamellkoppling kan. För det andra så är risken att differentialbromsen slits hög då 
lamellerna eller kugghjulen ständigt är i ingrepp i någon form. Dumperns höga vikt och det stora 
skillnadsvarvtal som uppkommer vid kurvtagning kräver en effekttålig och kontrollerbar lösning. 
Ska Torsendifferential användas bör utvecklingen ske tillsammans med de företag som äger 
produkterna. Konceptet är delvis mekaniskt styrt, vilket kan förenkla utvecklingen av programvara. 
Samtidigt måste programvaran anpassas så att den mekaniska inverkan från LS-diffarna hanteras. 

5.4.5 Koncept 5 – Styrd utväxling 
En helt styrd utväxling i fördelningsväxellådan, se figur 17, skapar möjlighet att optimera 
drivhjulens hastighet i förhållande till marken, beroende på exempelvis dumperns styrutslag och 
oberoende av markförutsättningar. De tvärgående differentialerna spärras med lamellkoppling för 
att erbjuda en flexibel överföring av moment. 
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Nödvändiga förändringar: 

• En helt ny fördelningsväxellåda med styrd utväxling till framaxeln 
• Givare för att mäta styrvinkeln 
• Givare för att mäta rotationshastigheten vid varje hjul 
• Givare för att mäta rörelser i de sex frihetsgraderna 
• Lamellkoppling i främre boggiaxel för inkoppling av 6x6 
• Lamellkopplingar i centrumväxlarna 
• Programvara för kontroll av differentialspärrarna och fördelningsväxellåda. 

Smidighet och komfort 

Eftersom utväxlingen mellan framaxel och boggi kan styras går det att låta dumpern dra sig fram i 
kurvorna, vilket ger en mycket bra kurvtagningsförmåga. Lamellspärrar i tvärgående differentialer 
gör att maskinen både kan gå helt låst, helt öppen och med en kontrollerad slirning.  

Konstruktion och dimensionering 

Den viktigaste förändringen är behovet av en helt ny fördelningsväxellåda, där hastigheten till den 
främre kardanaxeln justeras med hjälp av en planetväxel. Planetväxeln måste tillföras hastighet och 
drivmoment utifrån, förslagsvis genom en hydraulmotor. Planetväxeln ersätter differentialen i 
fördelningsväxellådan, men den erbjuder inget skydd mot överbelastning i drivlinan. Det är 
önskvärt att kunna dimensionera ner drivlinan för att spara vikt och pengar. Om planetväxeln inte 
går att kontrollera snabbt och med bra noggrannhet är risken stor att kivning uppstår i drivlinan, 
vilket kan liknas vid att köra dagens drivlina med spärrade längsgående differentialer, beskrivet i 
kapitel 2.2. Det intvingade momentet kan till skillnad från motormomentet vara högt även vid höga 
hastigheter och det är denna effekt som sliter mycket hårt på kugg och lagring. Behovet av 
noggrant kontrollerad utväxlingen kräver god kännedom om maskinens rörelser, främst i rekleden 
men även i boggin. I övrigt måste även en ny centrumväxel med lamellspärr konstrueras. Vid stall 
skyddar lamellspärrarna i centrumväxlarna stickaxlarna från för höga momentuttag.  

Användarvänlighet 

Den helautomatiska drivlinan gör maskinen lättanvänd och med bra framkomlighet. Exempelvis så 
kan underlagets befintliga fäste användas på ett mer effektivt sätt även vid en manöver, där den 
traditionella lösningen med spärrad differential överskrider det tillåtna friktionsuttaget så att 
maskinen tappar styrförmåga.  

Kommentar 

Principen som konceptet bygger på beskrivs närmare i bilaga 6. Även om kontrollbehovet av 
drivlinan är stort kommer maskinens tillgängliga effekt att användas där den behövs.  

Figur 17. Schematisk beskrivning av placering av den styrda utväxlingen och 
differentialspärrarna i konceptet. 
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5.4.6 Koncept 6 – Framhjulsdrivning och frikopplad drivlina bak 
Konceptet innebär att de bakre differentialerna ersätts med en styrbar koppling vid varje stickaxel 
och en koppling i fördelningsväxellådan, se figur 1. Syftet är att helt frikoppla den bakre delen av 
drivlinan så att den inte roterar vid lätta transporter. Detta för att minska de onödiga förluster som 
uppstår i olastad körning, eftersom de momentberoende förlusterna och plaskförlusterna i den 
stillastående delen av drivlinan elimineras. Kopplingen i fördelningsväxellådan ersätter 
differentialen och kommer att styras mot slirning för att tillåta skillnadsvarvtal mellan framaxel och 
boggi. Maskinen kommer då att ha möjlighet att bara driva på framhjulen, något som har testats 
och fungerar bra7. Kraftöverföringen till vart och ett av bakhjulen kontrolleras med hjälp av 
kopplingar. Differentialen i framaxeln behålls för att minimera reglerbehovet vid framhjulsdrivning. 
Den spärras med en lamellkoppling för god kontrollerbarhet.  
 

 
 
Nödvändiga förändringar: 

• Ny fördelningsväxellåda med differentialen ersatt av en stor lamellkoppling som tillåter 
frikoppling av den bakre kardanaxeln 

• Ny centrumväxel i framaxeln med lamellspärr 
• Nya boggiaxlar med en lamellkoppling till varje stickaxel 
• Givare för att kontrollera drivhjulens rotationshastighet 
• Givare för att kontrollera kopplingstryck 
• Givare för att mäta styrvinkel 
• Givare för att mäta rörelser i de sex frihetsgraderna 
• Programvara för att styra drivlinan. 

 
Önskvärda förändringar: 

• Torrsumpsystem. 
 
Effektförlusterna i dumperaxlarna är mycket stora. Förlusterna kan delas upp i två grupper; 
momentberoende och plaskberoende. Det främsta syftet med konceptet är att eliminera moment- 
och plaskförlusterna som uppkommer i boggiaxlarna under transportkörning.  

Smidighet och komfort 

Med möjlighet att bara driva maskinen med framaxeln blir maskinen mycket manövrerbar när den 
går olastad på bra underlag. Genom att framhjulen drar maskinen genom kurvorna blir maskinen 
något överstyrd, främst i högre hastigheter. Den bakre delen av drivlinan där varje drivaxel är 
kopplad till kardanaxeln via en lamellkoppling gör drivkraftfördelningen mycket anpassningsbar till 
underlaget. Dagens lamellkopplingar är mycket effektiva och kan överföra hela eller delar av det 
tillgängliga drivmomentet. För att undvika kivning måste hastighetsskillnad tillåtas mellan framaxel 
                                                           
7  Per Sjödin 

Figur 18. Schematisk beskrivning av koncept 6.
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och boggi, därför ska lamellkopplingen i fördelningsväxellådan även kunna överföra ett högt 
drivmoment under slirning när maskinen framförs lastad.  

Konstruktion och dimensionering 

Då kraftöverföringen i centrumväxlarna består av ett kronhjul med två lamellkopplingar bör 
torrsump användas för att undvika höga viskösa förluster. Torrsump kräver att smörjningen i 
lamellpaketen och andra viktiga delar i axeln kan säkerställas. Maskinen ska ha direktdrift till 
framaxel och boggin ska vara inkopplingsbar med en lamellkoppling som ersätter differentialen och 
differentialspärren i fördelningsväxellådan. För att kunna använda den befintliga oljan i 
lamellpaketen och för de hydrauliska funktionera bör hypoidkuggen ersättas med spiral bevel-kugg 
och hypoidoljan ersättas med en WB-olja. En viktig säkerhetsdetalj är att kopplingarna är 
mekaniskt ansatta och hydraulsikt urkopplingsbara. Maskinen kommer annars att tappa drivkraft 
och i värsta fall bromseffekt vid ett haveri av kopplingsfunktionen. Eftersom drivlinan är 
dimensionerad för att slira i kopplingarna finns en risk att en hel del effekt att alstras. Behovet av 
kylningen måste undersökas noggrannare. En effekt av överhettning är annars en försämrad 
funktion hos friktionsmaterial och olja.  

Användarvänlighet 

Den avancerade drivlinan kräver att hela systemet är automatiskt. Föraren kan inte påverka dess 
funktion på något sätt. Konceptet är således i hög grad användarvänligt. 

Kommentar 

Den frikopplade delen av drivlinan kommer från Volvos patent maximalt styrbar drivlina, MSD, 
beskriven i bilaga 6. Differentialen i framaxeln finns kvar och spärras automatiskt med en 
lamellkoppling. 

5.4.7 Koncept 7 – Navmotorer 
Konceptet innebär en elimination av behovet av differentialer. Via hydrauliska eller elektriska 
motorer drivs då varje hjul individuellt. Avsaknaden av centrumväxlar ger maskinen bättre 
markfrigång. Konceptet ligger utanför arbetets avgränsning, men har blivit uppmärksammat ett 
flertal gånger varför det kan vara intressant att ha i åtanke. 
 
Nödvändiga förändringar: 

• Utveckling av helt ny drivlina med motor, generator/hydraulpump, axlar och navmotorer.  
 

Smidighet och komfort 

Med en motor till varje drivhjul blir maskinens smidighet mycket bra. Elektriska motorer som 
klarar att leverera höga moment och höga hastigheter gör gången steglös och ryckfri.  

Konstruktion och dimensionering 

Eftersom kravet på att en stor del av dragkraften ska kunna överföras på varje drivhjul kvarstår 
måste varje motor vara dimensionerade för att överföra en stor del av den totala dragkraften. 
Drivlinan kan med denna lösning lämna en högre markfrigång då kardanaxlar och centrumväxlar 
försvinner. Samtidigt finns risken att den ofjädrade vikten blir ganska hög, något som kan vara 
negativt för markkontakten vid transporter i höga hastigheter. Elektriska motorer förutsätter att det 
finns tillgång till stora mängder elektrisk effekt, förslagsvis genom en generator kopplad till en 
förbränningsmotor. Förbränningsmotorn har möjlighet att gå med konstant optimalt varvtal. 

Användarvänlighet 

Möjligheten att kontrollera navmotorerna med mjukvara gör att föraren bara väljer hur stor 
dragkraft som ska tas ut. 

Kommentar 

Konceptet kräver att hela drivlinan konstrueras om från grunden. 
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5.4.8 Gemensamma förslag 
I konceptgenereringen återkommer vissa problem i flertalet koncept. De är kopplade till både 
dagens lösning och de föreslagna konceptens lösning. En av de viktigaste punkterna att belysa är 
önskan att ersätta hypoidoljan i axlarna med en olja som kan fungera för alla axelfunktioner. Men 
varför behövs det två olika oljor i dagens lösning? Ett annat problem som också är av största vikt 
att lösa gäller kontrollen av de föreslagna lamellkopplingarna.  

Höga påfrestningar kräver speciell olja 

I naven används en GL-4-klassad olja, även kallad WB-olja, för att smörja och kyla navreduktionen 
och de våta bromsarna. I centrumväxeln används en GL-5-klassad hypoidolja. Hypoidoljan, som 
klarar de stora påfrestningar hypoidkuggen utsätts för samtidigt med kuggens glidning, går inte att 
använda i våta bromsar. Den bygger på att kemiskt förändra underlaget till en friktionsyta som 
förhindrar skärning i kuggingreppet. Oljan är med sin reaktivitet aggressiv mot sin omgivning och 
kan skapa problem med livslängden hos tätningar och lagermetaller. Det finns olika varianter men 
de flesta går inte att filtrera och de passar inte att använda i hydraulsystem. För att byta ut 
hypoidoljan krävs att hypoidkuggen i centrumväxeln ersätts med spiral bevel-kugg. Detta i sin tur 
kräver att kivningen i drivlinan minskar kraftigt. Anledningen till att hypoidkugg används är att 
klara de effekter som uppstår på grund av kivning. Med samma olja i axeln försvinner behovet av 
tätningar mellan nav och centrumväxel och därigenom även den hastighetsberoende förlusten som 
tätningen medför. Plaskförlusterna skulle minska med WB-olja eftersom den har lägre viskositet än 
hypoidolja och plaskförlusterna är beroende av oljans viskositet. Bytesintervallet för hypoidoljan är 
2000 timmar [12] med spiral bevel och WB-olja är det möjligt att öka bytesintervallet till 8000 
timmar8. För att ytterligare förbättra ekonomin för slutanvändaren när det gäller servicekostnader 
kan en gemensam torrsump användas för flera funktioner i maskinen. 

Gemensam torrsump 

Det finns ett flertal vinster med att kombinera dumperns olika delsystem och låta dem ha en 
gemensam torrsump. Plaskförluster som uppkommer när lamellpaket och centrumväxlar dras runt i 
olja minskar. Genom att använda gemensam olja i axlar och växellåda kan oljevolymen minskas. 
Med denna förändring är det viktigt att oljans temperatur inte stiger för mycket, men det kan även 
innebära att temperaturen kan regleras så att den ligger på en optimal nivå. Oljan kommer att 
användas i både bromsar, kuggar och hydrauliska funktioner, därför är det viktigt att filtrera den så 
att partiklar inte sprids och förstör andra delar av systemet. Detta är framför allt viktigt om billiga 
och dyra system slås ihop så att inte ett enkelt haveri i en billig detalj sprider sig och skapar ett dyrt 
haveri i en dyr och svåråtkomlig detalj. Det är också av största vikt att säkerställa fullgod smörjning 
i alla kuggingrepp, lager och lamellpaket. 

Problem med automatisk kontroll av lamellspärrar 

I de koncept som använder lamellkopplingar kan som tidigare nämnts problem uppstå med att 
bestämma när de inte behöver vara inkopplade. Det bästa sättet att kontrollera behovet av en 
koppling när den är aktiverad, är att mäta storlek och riktning på momentet i den kraftöverförande 
axeln. För att göra detta finns två föreslagna lösningar. Det mest noggranna är trådtöjningsgivare 
som monteras på axeln. Ska trådtöjningsgivare användas för att mäta momentet genom axelns 
förvridning måste signalöverföringen från den roterande axeln lösas på ett säkert sätt. Telemetriska 
system för detta finns men de är inte lämpliga att använda i produktion. En bättre lösning är då 
exempelvis att använda induktiva rotationsgivare på axlarna och se drivlinans förvridning genom 
att undersöka fasförskjutningen mellan deras signaler när axlarna roterar. Förvridningen kan 
därefter räknas om till vridmoment. Med ett reglersystem som har tillgång till momentuttaget på 
axlarna bör dess funktionalitet bli ganska tillförlitlig. Trots detta så brukar det finnas situationer 
som inte kan förutses av mjukvara. 

Manuell override 

Två önskemål angående kontrollen av drivlinan har framkommit under arbetet. De baseras på 
erfarenheter av att helt automatiska system inte klarar varje situation. Det första är att möjligheten 
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att låsa samtliga spärrar i drivlinan under korta perioder finns kvar, som en komma-lös-ur-
fastkörning-knapp. Det är viktigt att konstruera funktionen så att den inte kan missbrukas under 
långa perioder. Det andra är att det finns möjlighet att koppla bort automatiken så att maskinen kan 
köras helt ”öppen”. Detta är speciellt viktigt om ett enklare kontrollsystem används för att aktivera 
differentialspärrarna. Anledningen till detta kommer från tester av konkurrentmaskiner där 
differentialbromsarna aktiverades automatiskt eller manuellt, men där systemet aldrig gick att 
koppla ur helt9. Maskinen låste differentialbromsarna även vid manövrar på bra underlag, vilket var 
en källa till ökad bränsleförbrukning och ökat däckslitage.  

5.5 Konceptutvärdering 
Konceptutvärderingen genomförs i två olika omgångar, där samtliga fyra utvärderingssteg gås 
igenom: bedömning av lämplighet, bedömning av teknikinnehåll, uppfyllelse av kravspecifikation 
samt Pugh’s matris. Den första bedömningsomgången är baserad på litteraturundersökning samt 
övrig materialinsamling. Största delen av utvärderingsargumenten utgörs dock av spekulationer, 
detta då koncepten inte är konkretiserade. För att komplettera och därmed verklighetsförankra 
dessa spekulationer genomförs en andra utvärdering gemensamt med erfarna ingenjörer på 
avdelningen. Den gemensamma utvärderingssessionen utförs genom en öppen diskussion utifrån 
samtliga utvärderingsdokument, se bilaga 14, bilaga 15, bilaga 16 samt 0. Målet med utvärderingen 
är att utifrån de sju framtagna koncepten välja tre koncept för vidare arbete. 

5.5.1 Bedömning av lämplighet 
De olika koncepten bedöms utifrån faktorer som kundernas acceptans, jämförelse med 
motsvarande lösningar på marknaden samt känslomässiga aspekter. Enligt den spontana och 
känslomässiga bedömningen av de olika koncepten är koncept 1 med klokoppling och aktiva 
bromsar samt koncept 4 med limited slip de förslag som anses minst lämpliga. 
 
Den stora nackdelen med koncept 1 är att det fortfarande är klokopplingar som utgör 
differentiallåsningsmekanismen. Då EU-direktivet studeras närmare kan detta medföra vissa 
problem, lösningen kan möjligen till och med anses olaglig. Förutom detta återstår även 
frågetecken kring huruvida urkopplingen faktiskt underlättas av bromsningen. Är vinsten med 
konceptet tillräckligt stor? Beaktas bör exempelvis att aktiv bromsning förknippas med 
energiförluster. Risken är även stor att det finns patent på aktiva bromsar, då det är en 
förhållandevis vanligt tillämpad metod. 
 
På samma sätt som för koncept 1 är nackdelarna med koncept 4 är övervägande. Undersökningar 
av konkurrenter med Limited Slip-lösningar visar att denna typ av kopplingar håller dåligt. 
Lamellbaserade Limited Slip lösningar har en livslängd på ungefär 3000 timmar10. Det är dessutom 
negativ att kopplingen konstant ligger och bromsar även vid bra markunderlag. Att få konceptet att 
fungera kan bli resurskrävande om det är möjligt överhuvudtaget. Risken är därmed att konceptet 
blir sämre än den befintliga lösningen.  
 
Både vad gäller koncept 1 och 4 kan frågan ställas om det är lösningar i rätt riktning? Inget av 
koncepten ger någon direkt fördel eller något mervärde i förhållande till konkurrenterna på 
markanden. Detta medför även i att kundernas syn på koncepten möjligen är negativ. 
 
Resterande fem koncept anses ha potential vad gäller marknadens acceptans samt jämförelse med 
motsvarande lösningar på marknaden dessutom anses de vara känslomässigt goda idéer. Dessa 
koncept går därmed vidare till nästa steg.  

5.5.2 Bedömning av teknikinnehåll 
Vid bedömningen av konceptens tekniska mognad är det främst koncept nummer 3 och 7 som 
anses minst lämpliga.  
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Det finns en rad frågetecken kring koncept 3. För att konceptet ska kunna utvecklas vidare är det 
därmed många faktorer som måste studeras. Hur skall konceptet lösas för att vara tillförlitligt? 
Även grundläggande faktorer som huruvida pulsningen verkligen kan medföra de fördelar som 
eftersträvas i form av bättre kurvtagning, mindre inspända moment och minskade förluster är 
oklara. På samma sätt kan möjligheten att till följd av konceptet dimensionera ner drivlinan 
ifrågasättas. Skall konceptet fungera krävs givare och intelligens som talar om hur frekvent och lång 
pulsningen bör vara vid specifika situationer. Det krävs mycket arbete runt hur regleringen och 
kontrollen av pulseringen bör utformas. Vad gäller den mekaniska biten krävs även arbete för att 
uppnå ett tillfredsställande resultat. 
 
Koncept 7 har inga direkt dåliga egenskaper, det är dessvärre dess tekniska innehåll som ännu är 
omoget och oprövat. En helt ny typ av drivlina krävs. Osäkerheten kring konceptet är därmed 
stort. Andra faktorer som bidrar till konceptets olämplighet är den stora hörneffekten som uppstår 
när maskinen både ska klara högt momentuttag och hög hastighet samt kravet att hela maskinens 
dragkraft ska kunna överföras via två drivhjul. 
 
Trots nackdelarna har koncepten även fördelar. Koncept 3 är flexibelt vilket är positivt, inte minst 
vad gäller utmattningsegenskaper. Koncept 7 är ett av de mest intressanta koncepten, då det 
innebär att samtliga hjul är individuellt kontrollerbara med möjlighet att lägga till och ta ifrån 
moment.  

5.5.3 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Samtliga sju koncept ställs upp mot kravspecifikationen för att kontrollera att de antaganden som 
tagits tidigare i utvärderingen är berättigade. Enligt bedömningarna är koncept 1 och 4 inte 
intressanta att jobba vidare med. Samtidigt uppfyller koncept 3 och 7 kravspecifikationen 
förhållandevis bra.  

5.5.4 Pugh’s matris 
På samma sätt som vid uppfyllelse av kravspecifikationen tas samtliga sju koncept med i den 
slutgiltiga utvärderingsmatrisen enligt Pugh. Även här klargörs det att koncept 1 och två inte 
kvalificeras sig för vidare arbete. Istället är koncept nummer 6 högst viktad, därefter koncept 7, 
följt av 5, 3 och 2. Med hänsyn till de tidigare bedömningarna väljs koncept 2, 5 och 6 för vidare 
arbete.    
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6 Resultat och analys 
De tre valda koncepten från utvärderingen blir i detta kapitel utförligare beskrivna och analyserade. 
De delas upp i moduler, som beskriver nyckelfunktionerna i helhetskoncepten. Modulerna 
kommenteras och utvärderas mer ingående. Antaganden görs för huruvida de olika modulerna 
eliminerar den befintliga lösningens problemområden samt hur direktiven beskrivna i kapitel 1.2 
uppfylls. En genomgång av resterande givare som inte är placerade i någon modul samt kontroll av 
dessa görs. För varje koncept genomförs också en enkel effektanalys, se bilaga 18. Då det finns 
olika varianter av koncepten redovisas detta i skisser. Slutligen görs även en sammanfattning och 
analys för varje koncept. 

6.1 Lamell och klo 
Koncept delas upp i tre olika moduler: axel, fördelningsväxellåda samt sexhjulsdrift.  

6.1.1 Axel 
Denna modul är tänkt att bestå av den befintliga axeln, ARB35. Lösningen kompletteras med 
rotationsgivare för varje stickaxel, vilka placeras i för ändamålet skapade utrymmen i axeln. 
 
Att använda rotationsgivare i axeln medför att rotationshastigheten kan mätas och slirning 
detekteras. Detta bidrar till att klokopplingen automatiskt kan kopplas in då behov finns. På så sätt 
undviks förarrelaterade problem och föraren behöver inte reflektera över om, när och var de 
tvärgående differentialspärrarna bör användas. Genom att de tvärgående differentialspärrarna 
endast används vid behov ökas manövrerbarheten. De hastighetsberoende plaskförlusterna 
minskas när hypoidväxeln och hypoidoljan ersätts med enklare alternativ.  
 
Effekten av att dessa problemområden åtgärdas är att verkningsgrad, komfort, prestanda, 
framkomlighet och kostnad förändras. Med minskade förluster i axeln ökar verkningsgraden. 
Prestandan ökar då den automatiska aktiveringen av differentialspärrarna ser till att drivmoment 
överförs dit behov finns. Detta leder i sin tur till att framkomligheten blir bättre. Komforten ökar 
då förarens arbetsmiljö förbättras.  
 
Problematiken med att klokopplingen inte är urkopplingsbar vid alla tillfällen återstår. Å andra 
sidan är användningen av de tvärgående differentialerna så liten att detta inte utgör något större 
problem. Ett problem som kan uppstå med den föreslagna lösningen ligger i känsligheten hos 
givarna med tillhörande kablage.  
 
Kostnaden för en klokoppling ligger i dagsläget på cirka 400 SEK11 för de båda 
klokopplingshylsorna, till det tillkommer även kostnader för övriga komponenter för manövrering 
av kopplingen. De rotationsgivare som modulen utrustas med har en kostnad på cirka 150 
SEK/st12, det behövs två stycken per axel. Givarpriserna är baserade på dagens priser och volymer. 
Enligt en uppskattning gjord 2001 är kostnaden för en centrumväxel med lamellkoppling för en 
dumper i storleksordningen A35 ca 12000 SEK 13.  

6.1.2 Fördelningsväxellåda 
Modulen bör i princip utformas enligt befintlig IL-fördelningsväxellåda, där klokopplingen byts ut 
mot ett vått lamellpaket med hydraulisk trycksättning. Maskinens befintliga hydraulmotor driver 
trycksättningspumpen, reglerventilen placeras på pumpen [10]. En tryckgivare placeras nära 
ansättningkolven för att på så sätt kontrollera och reglera trycket. På grund av utrymmesbrist blir 
det med största sannolikhet nödvändigt att omplacera koppling och differential vilket medför 

                                                           
11 Ann-Catrin Norström  
12 Leif Lindén  
13 Ralf Nordström  



 41

omkonstruktioner. Genom bytet till lamellkoppling är det möjligt att en del nerdimensioneringar 
kan göras.  
 
I jämförelse med befintlig lösning innebär förändringarna uppdatering av teknik i riktning med 
konkurrenter men även närliggande branscher. Dessutom undviks förarrelaterade problem då 
kopplingen aktiveras och avaktiveras automatiskt. Lamellkopplingen och givarna ger full 
kontrollerbarhet, vilket gör att in- och urkoppling kan ske vid alla tillfällen och optimeras till 
rådande förhållanden. Trycksättningen görs så att inkoppling och full låsning sker, samtidigt som 
trycket inte är för hårt. På detta sätt kan det tänkas att slitage på lamellernas friktionsytor hålls lågt 
samt att utmattningsrisken för konstruktionen minskar. Urkopplingen kan med hjälp av exakta 
signaler från givarna göras mjukare. Tryckgivaren kan också bidra till att kopplingen 
överhettningsskyddas. På samma sätt överbelastningsskyddas kopplingen genom att den tillåts slira 
istället för att en stickaxel havererar. Detta minimerar kostnad och tid för reparation. Det finns 
även möjlighet att medge en förinställd slirning vid kurvtagning, detta för att undvika inspänning av 
moment. Genom att minimera inspända moment kan de momentberoende förlusterna minskas.  
 
Till följd av minskade förluster ökar verkningsgraden. Prestandan ökar då modulen ser till att 
drivmomentet fördelas effektivare till rätt axel vid rätt situation och med minimala förluster. Även 
framkomligheten förbättras till följd av att drivmomentet fördelas effektivare. Dessutom påverkas 
framkomligheten positivt av att kurvtagningen förbättras till följd av att viss slirning tillåts då 
maskinen svänger. Komforten blir bättre då in- och urkopplingen är förhållandevis mjuk samt att 
föraren genom automatisk in- och urkoppling får en bättre arbetssituation.  
 
Släpförlusterna hos en differential med lamellspärr är större än hos en differential med klokoppling. 
Övriga problem som finns med den nya lösningen är främst reglertekniska, alltså när och hur 
lamellspärren ska aktiveras.  
 
Kostnaden för ett lamellpaket kan tänkas vara runt 800 till 1000 SEK14. Därtill kommer kostnader 
för resterande kopplingskomponenter samt pump och ventil för trycksättning. Priset för 
tryckgivaren i modulen har en kostnad på 185 SEK15, baserat på de volymer som används idag. 

6.1.3 Sexhjulsdrift 
Placering av denna modul är tänkt att motsvara den befintliga lösningen. Själva kopplingen utgörs 
av ett vått lamellpaket med hydraulisk trycksättning enligt samma princip som i 
fördelningsväxellådan. Tryckgivare placeras i anslutning till kopplingens ansättningskolv. 
Lamellpaketet ska kunna överföra stallmomentet från fördelningsväxellådan. 
 
Genom att ersätta befintlig klokoppling med lamellkopplig kan in- och urkoppling ske vid alla 
tillfällen, utan fördröjning. Kontrollerbarheten innebär att aktiveringen kan göras vid rätt tillfälle. 
Slirningen mellan boggiaxlarna är vid normal körning inte så stor, vilket gör att kopplingen mest 
kan gå helt låst och därigenom undvika hög effektutveckling. Lamellkopplingen innebär att bakre 
boggiaxel överbelastningsskyddas från skadligt höga moment. Att minimera användningen av 
sexhjulsdrift kan leda till att mindre moment spänns in i drivlinan och att förlusterna minskar. 
Förarrelaterade problem kan undvikas genom att funktionen automatiseras. 
 
Aktiveringen av sexhjulsdriften är en funktion som ofta används men som när den används inte ger 
upphov till några betydande förluster, sett i förhållande till nyttan den gör. Att kunna separera 
aktiveringen av differentialspärren i fördelningsväxellådan och inkopplingen av sexhjulsdriften samt 
att kontrollera dessa automatiskt innebär en bättre fördelad användning av drivkraft, med ökad 
verkningsgrad som följd.    
 
Villkoren för inkoppling av sexhjulsdrift med lamellkoppling kan här jämföras med de villkor som 
används i ATC, se tabell 1 och tabell 2 i 0. För ATC gäller att sexhjulsdriften kopplas in innan 

                                                           
14 Rikard Mäki  
15 Leif Lindén 



 42

differentialspärren i fördelningsväxellådan. Om detta är nödvändigt på grund av slirrisken mellan 
boggiaxlarna, eller på grund av klokopplingarnas svårigheter att gå i ingrepp vid skillnadsvarvtal, är 
inte klarlagt. Beror villkoret på slirrisken mellan boggiaxlarna kommer antalet inkopplingar även 
med denna lösning att vara högt. Det innebär att lamellkopplingen ska kunna kopplas in i 
storleksordningen en miljon gånger med bibehållen funktionalitet. Jämfört med klokopplingen är 
lamellkopplingens funktion känsligare mot nötning och förändringar i oljekvalitet. 
 
Ett lamellpaket för in- och urkoppling av sexhjulsdrift kan tänkas kosta runt 800 till 1000 SEK16. 
Tryckgivaren i modulen har i dagsläget en kostnad på 185 SEK.  

6.1.4 Givare och kontroll 
Rotationsgivarna i axeln medför att kontrollen av fördelningsväxellådan kan göras mer exakt samt 
att viss slirning kan tillåtas för att häva kivning mellan axlarna. För att bruka fördelningsväxellådans 
lamelldifferential än mer optimalt, kompletteras maskinen med styrvinkelgivare samt givare för att 
mäta maskinens rörelse i de sex frihetsgraderna. Styrvinkelgivaren placeras lämpligen i midjan på 
maskinen där styrvinkeln uppkommer. Denna givares funktion är att optimera maskinens 
kurvtagningsegenskaper, genom att reglera lamellspärren så att kraften fördelas till de axlar där den 
bäst behövs.  
 
Priset för en vinkelgivare är i dagsläget cirka 330 SEK per styck, baserat på dagens volymer. På 
samma sätt kan givaren för rörelser i de sex frihetsgraderna medföra en mer precis reglering. Denna 
placeras lämpligen i samband med maskinens ECU. Genom en kombination av de tre nämnda 
givarkategorierna samt befintlig ECU kan reglersystemet göras tillräckligt intelligent för att kunna 
styra drivlinan. 

6.1.5 Effektberäkning 
De förändringar som har genomförts för konceptet är att samtliga effektförluster beroende på 
differentialspärrarna har strukits för hastigheter från 15 km/h och upp.  
 
På grund av lamellspärren i fördelningsväxellådan antas de hastighetsberoende förlusterna öka med 
10 %.  
 
Byte från hypoidkuggväxel och hypoidolja i axlarna antas ge 10 % lägre hastighetsberoende 
förluster i dessa.  
 
Ovan nämnda förändringar ger enligt beräkningen en minskad bränsleförbrukning med ungefär 4 
%. Den lägre förbrukningen beror till stor del på eliminerade förluster från differentialspärrarna vid 
högre hastigheter. Dessa är representerade under mer än halva körtiden. Det bör observeras att de 
momentberoende förlusterna i en komponent beror på de totala förlusterna i efterföljande 
komponenter samt den totala effekten överförd till drivhjulen. De borttagna förlusterna från 
differentialspärrarna ger följdeffekten att de momentberoende effektförlusterna minskar genom 
hela drivlinan.  

6.1.6 Konceptsammanfattning och analys 
Vad gäller samtliga tre koncept är detta det mest realistiska, det som ligger närmst i framtiden. 
Förändring innebär inte några större omkonstruktioner eller kostnader. Konceptet kan därför 
införas relativt snabbt, enligt uppskattningar från konceptutvärderingen bör en första prototyp 
kunna vara färdig inom två år. Därefter tillkommer tid för tester innan det kan införas i produktion.  
 
Konceptet har även potential då det skapar förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för andra 
delar i drivlinan. Detta kan bidra till fler mervärden för kunden och därmed ökad konkurrenskraft. 
Konceptet skiljer sig åt från konkurrenter då de istället använder klokopplingar i längsgående 
differentialer och LS-differentialer i axlarna. Det är viktigt att den mekaniska funktionaliteten är 
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säkerställd jämfört med konkurrenter som Cat och Komatsu. Problemet att ett okänt moment tas 
ut över en stickaxel kvarstår med klokopplingarna i tvärgående differentialspärrar. Detta försvaras 
med att de sällan används och inte är lika svåra att lägga ur som de längsgående klokopplingarna.  
 
Nackdelen med konceptet är dock att det tekniska steget från dagens lösning är inte särskilt stort 
och ett införande skulle bara innebära en likriktning mot konkurrenternas teknik. Det skulle kunna 
vara ett steg i rätt riktning men med tanke på utvecklingstiderna för koncepten är det mest troligt 
föråldrat innan det kommer i produktion. 
 
För att ta konceptet ett steg längre är det därför tänkvärt att exempelvis använda en lamellkoppling 
i fördelningsväxellådan för att möjliggöra urkoppling av boggin. Genom att maskinen kan göras 
tvåhjulsdriven går det att minska förlusterna bland annat genom mindre inspänt moment17. Vid 
tvåhjulsdrift blir maskinen stabilare vid kurvtagning i högre hastigheter och manövrerbarheten 
förbättras.  

6.2 Styrd utväxling 
Konceptet består av modulerna axel, fördelningsväxellåda samt sexhjulsdrift. 

6.2.1 Axel 
Denna modul består av en lamelldifferential med hydraulisk trycksättning efter samma princip som 
föregående koncept, modul fördelningsväxellåda. Kan problem med inspänt moment undvikas bör 
centrumväxelns hypoidväxel ersättas med exempelvis en spiral bevel-växel. Rotationsgivare placeras 
i närhet av drivhjulen för att underlätta regleringen av lamelldifferentialen. 
 
Bytet från klokoppling till lamellkoppling leder till att tekniken uppdateras i linje med 
konkurrenters och relaterade branscher. Det ger en lösning med större utvecklingspotential men 
det mest fördelaktiga med bytet är dock att in- och urkoppling är möjligt vid alla situationer. Andra 
positiva egenskaper bytet medför är kontrollerbarhet och automatik vilket minskar förarrelaterade 
problem, mindre risk för inspända moment och mindre förluster. Genom att ta bort hypoidväxeln 
kan antalet oljor i modulen minskas till endast en, vilket bland annat minskar kostnader samt bidrar 
till lägre oljebytesintervall. Då hypoidoljans viskositet är högre än den ersättande oljans bidrar detta 
även till att plaskförlusterna minskar.  
 
Med denna modul uppfylls därmed kriteriet ökad verkningsgrad. Prestandan ökar med hänseende 
till kontrollerbarheten, det längre serviceintervallet och den ökade användarvänligheten. Förutsatt 
att de reglertekniska problemen kan lösas får maskinen minst lika bra framkomlighet som dagens 
maskin. Förarkomforten ökar och missbruket försvinner med den automatiska regleringen av 
differentialspärren.  
 
Tänkbara problem modulen kan medföra är att lamellpaketet kan behöva bytas på grund av slitage. 
Det är dock viktigt att påpeka att detta i stor utsträckning kan undvikas genom att dimensionera 
lamellkopplingen korrekt samt att skydda kopplingen mot överhettning. Det är också viktigt att 
givare, ECU och mjukvara bara aktiverar lamellspärren när den behövs. Givare är en annan faktor 
som kan leda till att problem uppstår, detta då de och dess sladdar är förhållandevis känsliga. 
 
Kostnaden för en centrumväxel med lamelldifferential av samma typ som används i ARB35 är 
enligt antaganden gjorda år 2001 cirka 12000 SEK 18. Kostnaden för ett lamellpaket är idag runt 
800 till 1000 SEK. Modulens givare, för mätning av tryck och rotationshastighet kostar 185 
respektive 150 SEK per styck. De senare priserna är baserade på dagens volymer. 
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6.2.2 Fördelningsväxellåda 
Denna modul kan utformas enligt olika varianter, grunden är dock en planetväxel, se exempel i 
figur 20 och figur 19 nedan. Genom fördelningsväxellådan passerar en axel, på vilken ett kugghjul 
sitter. Detta kugghjul driver planetväxelns ringhjul. Planetbäraren är ansluten till framaxeln, denna 
påverkas av ringhjul och solhjul. Konceptet bygger på att utväxlingen aktivt styrs varför modulen 
måste kompletteras med en motor som påverkar solhjulet. De mest lämpliga alternativen för detta 
är en hydraulisk- eller elektrisk motor.  
 
Ovan förklarad variant av konceptet medför kontrollerbar rotationshastighet på framaxeln. Det 
finns även möjlighet att istället styra utväxlingen mot boggin.    
 
I dagsläget finns ingen liknande lösning, vare sig inom Volvo eller hos någon konkurrent. Däremot 
är Torque Vectoring något som kommer inom bilindustrin mer och mer. De konstruktioner som 
finns där är också baserade på att styra utväxlingen med planetväxlar. Detta koncept kan därmed 
sägas vara något som ligger i tiden och i linje med den utveckling som sker i närliggande branscher. 
De förarerelaterade problemen löses genom att utväxling och kraftfördelning sker automatiskt. 
Andra fördelar är att manövrerbarhet och styrförmåga ökar då framaxeln inte bromsar maskinen 
vid kurvtagning, speciellt i situationer där differentialspärrarna annars skulle ha använts. Effekten 
som går till motorn för regleringen av utväxling mellan framaxel och boggi ska inte räknas som 
förlust, eftersom den tillför moment till drivhjulen så att de alltid driver maskinen i önskad riktning.  
 
Då lösningen bidrar till ökad kurvtagningsförmåga och manövrerbarhet innebär detta även ökad 
framkomlighet och prestanda. Detta eftersom maskinen enklare och mer effektivt tar sig igenom 
svår terräng där det finns behov att parera hinder. Även komforten ökar då maskinen bättre följer 
förarens intentioner. Med avsaknaden av differential i fördelningsväxellådan försvinner den delen 
av kontrollbehovet av differentialspärrarna.   
 
Modulen innebär fler kuggingrepp än den befintliga lösningen vilket kan ses som problematiskt då 
det leder till ökade förluster och minskad mekanisk verkningsgrad. Motorn eller den kraftkälla som 
påverkar utväxlingen hos planetväxeln har en egen verkningsgrad, vilket är förlustkälla som inte 
existerar hos dagens dumper. 
 
Utifrån antaganden baserade på en planetväxel i PT-växellådan bör kostnaden på en planetväxel för 
styrd utväxling vara runt 4000 SEK19. Kostnaden för en hydraulmotor kan tänkas vara runt 500 
SEK. Behövs en rotationsgivare tillkommer cirka 150 SEK.  

6.2.3 Sexhjulsdrift 
Placering av denna modul är tänkt att motsvara placeringen av klokopplingen i dagens drivlina. 
Själva kopplingen utgörs av ett vått lamellpaket med hydraulisk trycksättning enligt samma princip 
som i modul axel. 
 
Denna modul svarar mot förbättringspunkterna i kapitel 2.2 och direktiven i kapitel 1.2 på samma 
sätt som kopplingen för sexhjulsdrift i koncept 2.  
 
Ett lamellpaket för in- och urkoppling av sexhjulsdrift kan tänkas kosta runt 800 till 100020 SEK. 
Vad gäller tryckgivare i modulen beräknas kostnaden för denna vara runt 185 SEK.  

6.2.4 Givare och kontroll 
För att optimalt styra utväxlingen behövs givare för mätning av styrvinkeln, mätning av rörelse av 
de sex frihetsgraderna samt mätning av rotationshastighet på varje hjul. Givarna har samma 
placering som givarna i koncept 2, kontrollerbarhet. På samma sätt som för koncept 2 måste 
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mjukvaran som reglerar utväxlingen och differentialspärrarna utvecklas. För att ha exakt kontroll 
över utväxlingen bör rotationen hos reglerenheten av planetväxeln mätas.  
 
I dagsläget är kostnaden för en vinkelgivare cirka 330 SEK, detta baserat på dagens volymer och 
priser21. Vad gäller balansorgan används idag ingen motsvarande givare, en uppskattning av vad en 
sådan typ av givare kostar är cirka 330 SEK21.  

6.2.5 Effektberäkning 
För detta koncept har följande förändringar gjorts. I fördelningsväxellådan sänks verkningsgraden 
med två procentenheter till 93 %. Anledningen är att de extra kuggingreppen kommer att ge 
upphov till större momentberoende förluster. 
 
Inga differentialrelaterade förluster, antaget att de är från spärrad längsgående differential. För 
körning med samtliga spärrar aktiverade antas underlaget vara så dåligt att inga onödiga 
effektförluster uppstår. 
 
I beräkningen antas planetväxelns reglerenhet bestå av ett hydraulsystem. Den hydraulikberoende 
effektförbrukningen är antagen för varje körfall. Det extra tillskottet för styrning av planetväxeln 
bör, enligt Karl-Erik Olsson, ligga i storleksordningen 10 – 12 kW som högst. För varje körfall 
antas ett värde beroende på belastning samt antal och storlek på styrutslag. Egentligen är detta inte 
en effektförlust då nettokraften används för att driva fordonet framåt. Den egentliga förlusten 
beror av minskad verkningsgrad i fördelningsväxellådan och verkningsgraden hos hydraulsystemet 
som ska påverka planetväxeln. 
 
Med ovanstående förändringar skiljer sig inte effektförbrukningen märkbart från dagens lösning. 
Storleken av den differentialrelaterade effektvinsten uppvägs med råge av de ökade förlusterna för 
flera av körfallen. Anledningen till den oförändrade effektförbrukningen är att de körfall där 
konceptet visar en effektvinst utgör 35 % av total tid. Den tidigare nämnda nettoeffekten från 
hydraulsystemet är redovisad som en effektförlust i beräkningen och ger en skev bild av 
effektbehovet för just den lösningen. Egentligen borde effektvinsten i bilaga 18 bli bättre i flera av 
körfallen. 

6.2.6 Konceptvarianter 
Under konceptutvärderingen uppkommer frågan om utväxlingen ska påverka framaxeln eller 
boggin. Frågan är inte utredd men i figur 20 och figur 19 nedan visas olika lösningsförslag av hur 
de två olika varianterna skulle kunna lösas. 
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Figur 20. Utväxling mot boggi. Figur 19. Utväxling mot framaxel.
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För den andra konceptvarianten i figur 19 gäller att kraften från transmissionen kommer in i 
fördelningsväxellådan via en främre kardanaxelanslutning (1).  Axel A är direkt ansluten till axel D 
via ett kuggingrepp. Axel de går mot framaxeln via den främre kardananslutningen (5). På axel A 
sitter också planethjulet (4). Utväxlingen mellan axel A och axel C sker genom att påverka solhjulet 
på axel B med hjälp av en motor (2). När utväxlingen styrs med motorn beror utväxlingen på 
förhållandet mellan rotationshastigheten hos axel A och rotationshastigheten hos solhjulet. 
Ringhjulet påverkar axel C med den bakre kardanaxelanslutningen (3). 
 
För konceptvariant 1 i figur 20 gäller att kraften från transmissionen kommer in i 
fördelningsväxellådan via en främre kardanaxelanslutning (1).  På axel A sitter ett kugghjul som 
påverkar planethjulet (3). Utväxlingen mellan axel A och axel C sker genom att påverka solhjulet (5) 
hjälp av en motor (7). När utväxlingen styrs med motorn beror utväxlingen på förhållandet mellan 
rotationshastigheten hos axel A och rotationshastigheten hos solhjulet (5). Ringhjulet (4), som är 
lagrat i B, påverkar axel C med den främre kardanaxelanslutningen (6).  

6.2.7 Konceptsammanfattning och analys 
Vid jämförelse mellan detta koncept och konkurrenternas lösningar är skillnaden stor. Tanken att 
styra utväxlingen i fördelningsväxellådan gör maskinen unik, vilket medför att konceptet särskiljer 
sig på marknaden. Samtidigt föreligger en viss risk med att satsa på för marknaden ny teknik.  
 
Frågan är hur verkningsgraden påverkas. Medför konceptet för stora förluster då funktionen inte 
kommer till sin rätt? En annan nackdel är att inspänning av moment fortfarande inte kan undvikas 
helt. Ett kritiskt exempel är vid olika diametrar på hjulen Detta problem kan möjligen undvikas 
genom att kompensera för det i regleringen av hydraulmotorn. Detta kräver att reglersystemet kan 
känna av drivlinans normaltillstånd. Den ökade regleringen kan dock även medföra en del negativa 
egenskaper. Samtidigt bör den eventuella förlustökningen, viktökningen och tillförlitligheten i en 
extern reglerenhet som sköter utväxlingen ställas i relation till ökad framkomlighet, körbarhet och 
användarvänlighet. Det finns inga beräkningar på hur mycket effekt något av ovanstående system 
för utväxling kräver, vilket gör den tidigare nämnda jämförelsen mellan kostnad och nytta svår att 
genomföra med någon form av säkerhet.  
 
Enligt uppskattningar från konceptutvärderingen bör en första prototyp kunna testas om cirka fyra 
år. Därefter kommer tid för tester och utvärdering innan konceptet är färdigt för produktion. 
 
I dagsläget ligger stort fokus på att minska förlusterna i drivlinan, något som inte direkt är en 
ledstjärna för detta koncept. Men konceptet är antagligen det bästa, sett till framkomlighet och 
manövrerbarhet, om maskinen konstant ska gå i tuff terräng med dåligt underlag. 

6.3 Framhjulsdrivning och frikopplad drivlina bak 
Konceptet består av modulerna centrumväxel framaxel, fördelningsväxellåda, samt centrumväxel 
boggiaxel. 

6.3.1 Centrumväxel framaxel 
Denna modul utgörs av en centrumväxel av förslagsvis spiral bevel-typ samt differential i 
standardutförande. Spärrmekanismen utgörs av ett vått lamellpaket med hydraulisk trycksättning 
enligt samma princip som i föregående koncept, modul axel. Då maskinen kommer att gå med 
framhjulsdrift är det nödvändigt att kontrollera dimensioneringen mot utmattning av utsatta 
detaljer, som lager och kuggväxlar. 
 
Tanken att maskinen ska kunna köras med framhjulsdrift med en enkel mekanisk lösning 
(konventionell differential) innebär att reglerbehovet blir litet. Den automatiska aktiveringen av 
differentialspärren innebär förbättrad användarvänlighet för föraren och eliminerar missbruket av 
spärren.  
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Verkningsgraden i framaxeln kommer att förbättras till följd av att samma olja används i hela axeln.  
 
De problem som kan uppstå med den nya differentiallösningen är främst reglersvårigheter, alltså 
när och hur differentialspärren ska användas.  
 
Kostnaden för en hel centrumväxel med lamelldifferential av samma typ som används i ARB35 är 
enligt antaganden gjorda år 2001 cirka 12000 SEK 22. Kostnaden för ett lamellpaket är idag runt 
800 till 1000 SEK. De givare som ingår i modulen, mätning av rotationshastighet och tryck har ett 
ungefärligt pris på 150 respektive 185 SEK per styck. Detaljer som minskar kostnaden är 
borttagningen av tätningen mellan centrumväxeln och naven för att hålla oljorna separerade. Spiral 
bevel-kuggen är också enklare och billigare att tillverka.  

6.3.2 Fördelningsväxellåda 
Via fördelningsväxellådan kommer ingångsaxeln att vara direkt ansluten till den främre 
kardananslutningen. Den bakre kardananslutningen är förbunden till ingående axel via en 
lamellkoppling. För ökad säkerhet ansätts kopplingen mekaniskt och frigörs hydrauliskt. Eftersom 
framaxeln vill rotera snabbare i svängar kan utväxlingsförhållandet mellan framaxel och boggi 
ändras så att framaxeln roterar snabbare när kopplingen är låst. Detta innebär att motordelen 
kommer att dra maskinen vid tung körning och att maskinen kan få relativt bra styrförmåga även 
vid manövrar med låst koppling. För att undvika överhettning i kopplingen bör en tryckgivare 
placeras på hydraulsystemet i anslutning till ansättningskolven. Det befintliga konceptet med 
lamellspärr i fördelningsväxellådan, beskrivet i bilaga 6, studeras för att ge en uppfattning om 
kopplingens storlek. Där används tio lameller med Ø230 mm. Den är dock inte dimensionerad för 
att tillåta slirning i samma utsträckning som kopplingen i detta koncept. Det är mycket troligt att 
kopplingen därför dimensioneras för högre effekttålighet över en längre tid.  
 
Prestandan i fördelningsväxellådan ökar främst vid körning i lätt och medeltung terräng, där 
kopplingen på ett komfortabelt sätt överför drivmoment bakåt när det behövs. Kopplingen 
kommer att eliminera skadlig kivning och göra maskinen mer stabil och lättkörd i höga hastigheter. 
Verkningsgraden kommer antagligen att, liksom i dagens IL-låda, till stor del bestå av släpförluster i 
lager och tätningar. Kopplingen bör därför konstrueras på ett sådant sätt att axialkraften i axlarna 
minimeras.  
 
Kostnaden för ett lamellpaket kan tänkas vara runt 800 till 1000 SEK23. Därtill kommer kostnader 
för pump och ventil för trycksättning. Givare för trycksättning har ett i dagsläget ungefärligt pris på 
185 SEK. Differentialen försvinner, men tillkomsten av en driftsäker torrsump kan vara en detalj 
som ökar tillverkningskostnaden. 
 
För lätt körning kommer släpförlusterna att vara ett problem som måste lösas. Lamellpaketet 
kommer att rotera med ungefär 2700 rpm vid hastigheten 50 km/h, med dagens utväxling i axlarna. 
För den medeltunga körningen där kopplingen ska ersätta differentialens funktion ligger vikten på 
att tillgodose kylningen i kopplingen, eftersom den måste tillåtas slira kontrollerat. För den tunga 
körningen tillkommer kravet på hög momentöverföring. Kopplingen måste dimensioneras så att 
stallmomentet kan överföras då det kan uppstå situationer när det bara är boggin som driver. Men 
slirar inte kopplingen utvecklas ingen effekt, däremot kan friktionslamellernas yta påverkas av högt 
tryck under lång tid. Det värsta scenariot för denna lösning är kontinuerlig körning i en blandning 
av tung och medeltung terräng där kopplingen pendlar mellan att låsas med högt tryck och slirning 
under medeltryck. 

6.3.3 Centrumväxel boggiaxel 
Denna modul består av en centrumväxel, förslagsvis med spiral bevel, utan differential, men med 
en lamellkoppling till varje stickaxel. Lamellkopplingarna utgörs av mekaniskt ansatta våta 

                                                           
22 Ralf Nordström  
23 Rikard Mäki 



 48

lamellpaket med hydraulisk frikoppling. Tryckgivare placeras vid ansättningskolven och 
rotationsgivare placeras i anslutning till hjulnaven. Kopplingarna ska dimensioneras så att de kan 
överföra halva stallmomentet och klara effekterna som uppstår under medeltung och tung körning. 
 
Centrumväxelns inverkan på maskinens prestanda är till stor del knuten till eliminationen av 
momentberoende förluster under körning med framhjulsdrift. Under medeltung körning ersätter 
kopplingarna differentialen. Det innebär att kopplingen till det långsammare roterande drivhjulet 
tillåts slira vid exempelvis kurvtagning. Maskinens manövrerbarhet kan därigenom kontrolleras 
med mjukvara i stor utsträckning.  
 
Likt fördelningsväxellådans koppling ersätter dessa kopplingar både differentialen och 
differentialspärren. Kopplingarna kommer att användas oftare och växelvis höger/vänster jämfört 
med en tvärgående differentialspärr. Axialkrafterna från kopplingarna bör därför undvikas för att 
minimera förluster och utmattning i lager.  
 
Modulens båda lamellpaket bör kosta runt 800 till 1000 SEK per styck24. Vad gäller givare för tryck 
och rotationsmätning är kostnaden ungefär 185 respektive 150 SEK per styck. Men differentialen 
försvinner och hypoidväxeln kan ersättas med ett billigare alternativ. Alla detaljer som i dagens axel 
används för att separera oljan i centrumväxeln från oljan i naven försvinner. 

6.3.4 Givare och kontroll 
Lamellkopplingarna regleras med mjukvara baserad från signaler från maskinens ECU och 
rotationsgivare, tryckgivare, styrvinkelgivare samt givare för rörelser i de sex frihetsgraderna. 
Komfort och prestanda hos drivlinan beror till mycket stor del av mjukvaran och förmågan att 
använda kopplingarna på ett effektivt sätt. Detta försvåras av att kopplingarna är fjäderansatta, 
eftersom reglersystemet då måste ta hänsyn till fjädrarna och beräkna hur stort hydraultryck som 
krävs för ett givet tryck på lamellerna. Denna problematik finns dock även i hydrauliskt ansatta 
kopplingar på grund av dess returfjäder.  

6.3.5 Effektberäkning 
Effektberäkningen modifieras på följande sätt. Endast ½ av momentberoende förluster i axlar i 
hastigheter över 20 km/h och högt gaspådrag. Detta för att maskinen, även om det är bra underlag, 
kan behöva använda mer än framhjulsdrift för körning uppför och nerför. 
 
Endast 1/3 av momentberoende förluster i axlar i hastigheter över 15 km/h och lågt gaspådrag. Här 
antas all framdrivning ske med hjälp av framaxeln, varför momentberoende axelförluster endast 
uppkommer i denna axel.  
 
Inga förluster från differentialspärrarna, eftersom dessa är ersatta med kopplingar. De ska kunna 
styras på ett sådant sätt att de inte skapar inbyggda moment i drivlinan.  
 
Dessa förändringar ger enligt beräkningen en minskad effektförbrukning med 6 %. Eliminationen 
av momentberoende förluster i axlarna står för en stor del av detta, särskilt med tanke på att lägre 
förluster på drivhjul och i axlar får konsekvenser i övriga beräkningar av momentberoende 
förluster. För detta koncept är inga poster modifierade för att öka förlusterna. Två förlustkällor att 
diskutera kan vara den hydrauliska manövreringen av kopplingarna och ökade släpförluster, som 
kommer från det stora antalet kopplingarna. 

6.3.6 Konceptvarianter 
Inom ramen för konceptet har ytterliggare idéer uppstått. Dessa sammanfattas i följande tre 
konceptvarianter. En förklaring till de symboler som används finns i bilaga 13. 
 

                                                           
24 Rikard Mäki  
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Den första konceptvarianten beskriven i figur 21 är det tidigare beskrivna originalet, med 
konventionell differential med lamellspärr i framaxel och enbart koppling i fördelningsväxellådan.  
 

 
Den andra konceptvarianten, som figur 22 visar, har en differential med lamellspärr i 
fördelningsväxellådan. I anslutning till fördelningsväxellådan finns också kopplingen mot den bakre 
kardananslutningen.  
 

 
Den tredje konceptvarianten, som visas i figur 23, är tagen direkt från MSD-patentet se bilaga 6. 
Samtliga differentialer är ersatta av kopplingar.  
 

 

6.3.7 Konceptsammanfattning och analys 
Konceptet särskiljer sig från tekniken på marknaden genom sin möjlighet till tvåhjulsdrift. Detta 
ger mervärden då kivning, förluster, bränsleförbrukning och däckslitage troligen minskar, vilket 
leder till förbättrad prestanda och minskade livscykelkostnader.  
 
Det kan dock tänkas att kunderna kan vara misstänksamma mot tvåhjulsdrift då samtliga 
konkurrenter på marknaden har permanent sexhjulsdrift. Möjligen kan tvåhjuldriften uppfattas som 
otillräckligt. Detta trots att minst 30 procent av drifttiden bör utgöras av situationer då maskinen 
går på bra underlag och/eller utan last. En maskin bör rimligen köras olastad 50 procent av 
drifttiden. Detta antagande är enbart baserat på att för varje sträcka maskinen kör lastad mellan 
lastning och tömning, körs även samma sträcka olastad. Då maskinen körs olastad kan det antas att 

Figur 21. Schematisk förklaring av drivlina med enbart 
koppling i fördelningsväxellådan 

Figur 22. Schematisk förklaring av drivlina med differential med 
lamellspärr och koppling mot boggi. 

Figur 23. Schematisk förklaring av drivlina med differential 
ersatt av kopplingar även i framaxel samt enbart koppling i 
fördelningsväxellåda. Helt enligt det befintliga MSD-patentet. 
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endast tvåhjulsdrift krävs för optimal framdrivning25. Andra tillfällen då tvåhjulsdrift är tillräckligt 
kan antas vara då ilagd växel är högre än tre26. Enligt loggad data i Analys Matris används växel 
fyra, fem och sex tillsammans 31 procent av drifttiden. Detta baserat på sammanlagda summan av 
växel ilagd, neutralläge ej inräknat. Å andra sidan kan även antaganden göras att tvåhjulsdrift är 
tillräckligt vid en hastighet över 25 km/h. Enligt Analys Matris körs maskinerna över 25 km/h 30,5 
procent av tiden, loggningarna är gjorda från 5 km/h till 60 km/h. Andra antaganden som kan 
göras för att undersöka när tvåhjulsdrift är tillräckligt är att vid lågt momentuttag är underlaget bra 
varför endast tvåhjulsdrift behövs för tillräckligt markgrepp. Då momentuttaget är lågt och 
motorvarvtalet är högt bör underlaget vara som bäst. Om lågt momentuttag anses vara 0 till 500 
Nm och högt motorvarvtal 1400rpm och uppåt kan underlaget sägas vara bra ca 24 procent av 
drifttiden. De olika antagandena kan tyvärr inte ställas mot varandra då Analys Matris loggningarna 
är gjorda utifrån olika premisser.  
 
Vad gäller kopplingarna i detta koncept måste uppfylla tre krav; lätt körning helt urkopplade, 
medeltung körning där de ersätter differentialernas funktion och tung körning där de ersätter 
differentialspärrarnas funktion. Att centrumväxelkonstruktionen för framaxeln och boggiaxlarna 
skiljer sig åt innebär att de mängdberoende kostnadsfördelarna för de olika centrumväxlarna blir 
mindre. Om reglersystemet kan göras smidigt och följsamt kan då den tredje konceptvarianten vara 
bättre.  
 
Det stora antalet lamellkopplingar ger upphov till stora släpförluster om inga åtgärder vidtas för att 
förhindra det. För att undvika dessa släpförluster kan mellanrummet mellan lamellerna tillåtas vara 
stort när de är frikopplade. Alternativt kan en skvalpplåt monteras under kopplingarna. En 
skvalpplåt töms på olja när kopplingen börjar rotera i den. Ett tredje alternativ är att torrsump 
används. Oljan tillförs då med tryck till kopplingarna och när den passerat genom lamellpaketen 
samlas den upp i en tank, vilket innebär att inga detaljer ligger i oljebad. 
 
Förutsatt att lamellkopplingarna fungerar som överbelastningsskydd och att de reglertekniska 
problemen löses bör den psykologiska aspekten hos förarna belysas. Annars kan missnöje uppstå 
när dessa system förhindrar ett haveri i drivlinan och maskinen verkar kraftlös. 
 
Enligt uppskattningar från konceptutvärderingen bör en första prototyp kunna testas om cirka fem 
år. Därefter måste konceptet testas och trimmas innan konceptet är färdigt för produktion. 

                                                           
25 Jonny Strandberg  
26 Rikard Mäki  
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7 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån arbetet kan följande slutsats dras: med hjälp av kontrollerbara 
differentiallåsningsmekanismer som är reglerbara vid alla situationer kan ökad prestanda, komfort 
och verkningsgrad i dumperdrivlinan uppnås. För att få en överblick av hur väl de tre valda 
koncepten uppfyller dessa fyra grundläggande egenskaper ställs följande diagram upp: 
 

 
 
De tre koncepten som presenterats i resultatavsnittet har olika för- och nackdelar beroende på vilka 
kriterier de bedöms utifrån. Det första konceptet, med lamelldifferentialspärr i 
fördelningsväxellådan, kräver inga större modifikationer. Det är alltså snabbt, enkelt och relativt 
billigt att införa. Konceptet inriktar sig på de största problemen som finns med dagens drivlina. Det 
kan också vara en bra plattform att utgå ifrån för att utveckla säkrare och intelligentare automatik. 
Däremot ligger det på efterkälken mot konkurrenterna, med tanke på utvecklingstiden fram till 
produktion.  
 
Med siktet inställt mot framtiden rekommenderas istället de två övriga koncepten. Vilket som ska 
rekommenderas beror på vilken egenskap som väger tyngst, framkomlighet eller minskade 
förluster. Båda koncepten kräver avancerade reglersystem. Konceptet med styrd utväxling passar 
bättre i tunga applikationer. Där kommer det att ge dumpern förbättrad manövrerbarhet och 
framkomlighet. Däremot tas mindre hänsyn till förlusterna, eftersom drivlinan fortfarande blir 
utformad så att stor kivning kan uppstå. Den med kopplingar styrbara drivlinan passar bäst i 
applikationer där en betydande del av körningen utförs på bra underlag. Detta beror inte på att 
kopplingarna inte klarar tung körning men däremot på att vinsterna från de minskade förlusterna 
främst uppstår där. Samma analogi mellan koncept och egenskap visar sig genom att studera vilken 
form av reglering drivlinan kommer att få.  
 
Generellt för samtliga koncept gäller att ökad verkningsgrad och prestanda med hänseende till 
förarrelaterade problem, missbruk och andra förutsättningar innebär att kontrollen av 
differentialspärrarna förfinas. Det betyder också att mer avancerade reglersystem skapas. ATC-
systemet är en bit på vägen, men reglersystemet från ADM kan inte användas eftersom ZF äger 
patentet. Ny mjukvara för att styra drivlinan måste då tas fram. Fördelen med mjukvara är dock att 
den bara kostar när den utvecklas.  
 
För fortsatt arbete med detta projekt krävs ytterliggare utvärderingar, vilka bör göras med hjälp av 
följande punkter: 

Diagram 4. Uppfyllelse av problemformulering

0

1

2

3

4

5

6

Prestanda Komfort Kontrollerbarhet Verkningsgrad

Lamell och klo Styrd utväxling Framhjulsdrivning
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• Patentsökning. Detta för att kontrollera om det finns några hinder i form av redan 

befintliga patent inom de olika områdena. 
 

• Kombination och vidareutvecklingar av koncepten. Det är möjligt att koncepten kan 
optimeras genom att kombinera varandras egenskaper. Dessutom har de olika koncepten 
även vissa potentiella utvecklingsmöjligheter. 

 
• Dimensionering av koncepten. För att ytterligare undersöka koncepten och göra 

teoretiska beräkningar måste de göras konkreta och detaljerade. Genom att dimensionera 
koncepten kan därmed mer rättvisande uppskattningar göras utifrån kostnader, 
verkningsgrad och så vidare, 

 
• Provningar och simuleringar. Detta kan göras för att undersöka fordonets beteenden i 

specifika situationer och därmed verifiera antaganden gjorda i detta arbete. Istället för att 
direkt tillverka kostsamma prototyper att tillverka kan mindre provningar utifrån specifika 
egenskaper göras.  

 
• Modeller för reglering och kontroll. Vad gäller kontrollsystem och reglering av 

differentiallåsningsmekanismerna måste alternativ för detta studeras.  
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Bilaga 1. Markgrepp 
För att förstå hur drivning uppstår så kan två viktiga faktorer beaktas; marken och drivhjulet. 
Markens beskaffenhet bestämmer till stor del friktionen mellan marken och hjulet och därigenom 
vilken dragkraft som går att överföra. Den andra faktorn är hjulet. Dumperdäck är idag av typen 
radialdäck som består av ett bälte runt omkretsen, bundet till den stålvajer som ligger runt fälgen 
med radiella trådar. Allt detta är inbäddat i gummi. Slitbanan i form av gummikuddar ligger 
utvändigt bältet. Minskat lufttryck/ökad last deformerar däcket och ökar kontaktlängden mot 
underlaget. Men deformationen påverkar inte rullomkretsen, ofta formulerad som rullradie. Den 
bestäms av bältets längd, som rullar ett varv när fälgen roterar ett varv. Slitage minskar 
axelcentrums höjd över mark, h, men bältets längd och därmed rullomkretsen är densamma, inom 
några promille. Detta är illustrerat i figur 1, som visar de olika radierna med införda beteckningar. 
Frånsett specialfallet högt lufttryck och liten last då däcket blir stelt och rullar på toppen av 
slitbanan.1  
 

 
När hjulet överför dragkraft kommer de gummikuddar som däckmönstret bildar att successivt 
spännas upp när de vandrar från början av kontaktytan med marken till slutet. Detta ger en 
förskjutning mellan hjul och mark, kallat slirning. Vid måttliga dragkrafter sker ingen glidning 
mellan däck och mark. I figur 2 beskrivs hur dragkraften uppstår i ett däcksegment som skjuvas 
under inflytande av dragkraft och friktionskraft. Först vid större dragkrafter kommer glidning till 
stånd i slutet av kontaktytan. Detta visas detaljerat i figur 2. Om hela ytan glider mycket kallas det 
att hjulet spinner. (Olsson K-E, 2005, Detaljerade formler för styrning av olika applikationer i 
reglering av C13559) 

 

                                                           
1 Olsson K-E, 2005 

h 

r1 

Färdriktning 

ω

v, Fd 

Figur 1. Däckmodell med rotationshastigheten ω, vridmomentet Mv och hastighet v samt dragkraft Fd i 
navet. Däcket har den obelastade radien r1 och navets höjd över marken är h. Dragkraften Fd  i navet 
kommer från vridmomentets påverkan i markkontakten, vilket ger upphov till dragkraften Fr och dess 
reaktionskraft Fμ , även kallad friktionskraften. 

Mv

Fr

Fμ

Däcksegment 
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Segmentets dragkraft beror på drivmomentet, Mv och är lika stor som och motriktad 
friktionskraften. Friktionskraften, fμ, är en reaktionskraft som beror på segmentets dragkraft, fr. 
Därför beror den friktionskraft som nyttjas av friktionskoefficienten, μ, vertikalkraften, Fz och 
dragkraften, Fx, enligt 
 

 x
x z

z

F F F
F

μ μ= ⇒ = ⋅ . Ekv. 1 

 
Kraften längs med markplanet, Fx, beror alltså approximativt linjärt med normalkraften, Fz, som är 
vinkelrät mot markplanet. 
Den högsta friktionskraft som går att utnyttja beror på den statiska friktionskoefficienten, μmax.  
 
I det schematiska diagrammet av friktionskaraktäristiken, figur 3, kan bara den första linjära delen 
användas innan däcket tappar sitt grepp. Den linjära delen av friktionskurvan beskrivs av 

Sk ⋅=μ , där k är en konstant som beror underlagets friktionsegenskaper.  
 
Eftersom dragkraften byggs upp successivt längs kontaktytan med marken, beskrivet i figur 4, har 
kontaktytans längd stor inverkan på värdet av konstanten k. Deformationen av däcket ökar 
kontaktytan approximativt linjärt av Fz, med konstant c. Den totala dragkraften kan beskrivas som 
 

 SFcF
Fck
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FF

zx

z

zx
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Slirningen, S, definieras (oavsett om glidning sker eller inte) som normerad hastighetsskillnad enligt
  
 

 %1001(%)
1

⋅
⋅

−=
r

vS
ω

. Ekv. 3 

 

Mark 

Del av ett däcks slityta i markkontakt

Segmentets dragkraft, fr 

Friktionskraft, fμ 

Markkontakt 

S

Figur 2. Skjuvning av en del av ett däcks slityta i markkontakten under inflytande av dragkraft och friktionskraft

Däcksegment
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Vid varje marksegment utvecklas då dragkraft så länge friktionen i markkontakten räcker till, dvs. så 
länge friktionen inte har passerat μmax. Antag att markkontakten utbreder sig i x-led i figur 4 och att 
slirningen, s, ökar över hela markkontaktens längd, då kommer dragkraften, fx, att öka med längden 
x.  

 
 
Det är lätt att se att den totala dragkraften, Fx, blir summan av varje segments dragkraft, vilket kan 
beskrivas som, 

 dxfF
L

xx ∫=
0

. Ekv. 4

Friktionskaraktäristik

Slirning, s

Linjär del

μmax

Figur 3. Schematisk bild av friktion i markkontakt
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Figur 4. Beskrivning av hur det totala markgreppet beräknas.
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Bilaga 2. Princip för framdrivning 
Det finns två skiljda principer för hur framdrivningen styrs. Dessa kan förklaras med hjälp av 
friktionskaraktäristiken för markkontakten. Vi kan kalla principerna för styrd momentfördelning 
och styrd utväxling. (Olsson K-E, 2005, Detaljerade formler för styrning av olika applikationer i 
reglering av C13559) 

Styrd momentfördelning 
En differential bygger på denna princip. Ett moment in i differentialen fördelas till två lika, eller 
ibland olika, stora utgående moment, som i sin tur påverkar drivhjulen. Det fungerar bra om 
underlaget är lika. Är friktionen olika under drivhjulen finns möjlighet att de börjar spinna, vilket 
visas i figur 1. Här ser man hur den önskvärda dragkraften inte kan uppnås eftersom friktionen 
under ett drivhjul inte räcker till. 

 
Figur 2 visar hur stor det möjliga uttaget av dragkraft kan skilja beroende på underlagets 
friktionskaraktäristik. Fx begränsas av hur mycket friktionskraft som kan utvecklas, dvs. när μmax 
uppnås, som i det här fallet åskådliggörs av Fx1. Dragkraften Fx2 är den högsta potentiella 
dragkraften. 

 
 
För framdrivningen av en dumper där underlaget kan variera kraftigt är detta en stor svaghet. 
Differentialens fördel är att den själv balanserar momentöverföringen i drivlinan så länge friktionen 
mot underlaget räcker till. Det bör nämnas att en lastat respektive olastad dumper ställer olika krav 
på fördelning i en differential mellan fram och bakaxlar. 

x 

fx 

L

Fx1

Fx2

Figur 2. Skillnad i möjligt dragkraftsuttag beroende på olika 
friktionskoefficienter med styrd momentfördelning. 
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Figur 1. Önskvärd friktionskoefficient överskrider den 
tillgängliga. 
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Styrd utväxling 
Förmågan att styra utväxlingen mellan till exempel höger och vänster drivhjul eller mellan framaxel 
och bakaxel bygger på principen att slirningen, s, ska kontrolleras. Den mekaniska spärren i en 
traditionell differential fungerar på detta sätt. Problemet är att hjulen går olika lång väg i kurvor, 
vilket leder till stora inspända moment. Genom att studera figur 3 med friktionskaraktäristik för två 
olika underlag går det att se hur en styrd slirning använder friktionen. 

 
Denna modell bygger på antagandet att dumperns exakta rörelse i förhållande till underlaget är 
känd. Det gör den kontrollerade utväxlingen parameterkänslig, dvs. det är viktigt att veta exakt hur 
drivhjulen ska styras i förhållande till dumperdrivlinans geometri. Oberoende av drivhjulets 
placering styrs dess dragkraft av underlaget, se figur 4, och det kommer inte att börja spinna 
okontrollerat om friktionskoefficienten blir för låg, som är fallet med differentialen. Hjulen 
kommer endast att spinna ifall samtliga hjul spinner. 
 

 
Den lägre dragkraften, Fx1, beror på flackare lutningen av μ1 i friktionsdiagrammet. Andra former 
av friktionskaraktäristik kan ge andra former på dragkraften.  
Enligt patentet så finns flera föreslagna alternativ för att åstadkomma funktionen att hjulens 
hastighet följer marken. Man kan välja mellan en fullständig funktion eller en begränsad funktion 
där fram och bakaxlar anpassas medan längsgående är lika dagens. 

 

Friktionskaraktäristik

Slirning, s

μ1

μ2

Kontrollerad slirning

Använd 
friktionskoefficient

Figur 3. Diagrammet visar hur den kontrollerade slirningen 
använder den befintliga friktionskoefficienten. 
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Figur 4. Skillnad i dragkraftsuttag beroende på olika 
friktionskoefficienter med styrd slirning. 
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Figur 1. Sprängskiss av planetväxel 

Figur 3. Spiral Bevel-växel 

Figur 4. Hypoidväxel 

Figur 2. Snäckväxel 

Bilaga 3. Växlar 
 

Planetväxel 
En planetväxel, som den i figur 1, består av en växel med 
flera hjul, vilka förbinds av en planetbärare.  Planetbäraren 
leder flera planethjul i en planetbana runt ett solhjul, detta 
inom ett ringhjul. Alla komponenter är i ständig kontakt 
med varandra samtidigt som de i vissa utföranden kan 
låsas individuellt beroende på utväxlingsändamål. Vilka 
komponenter som utgör vilken funktion i systemet kan 
varieras. Vanligen är någon av solhjulet, planetbäraren 
eller det ringhjulet stationär medan en andra förmedlar 
drivande kraft och den tredje utgående kraft. Denna typ 
av växel är kompakt samtidigt som den kan hantera stora 
utväxlingar samt möjliggör stor variation av utväxling. 
Planetväxelns verkningsgrad är dock förhållandevis dålig 
samtidigt som kuggpåkänningen är stor, detta till följd av 
stora effekter kan ”flyta runt” i växeln figur . 

Snäckväxel 
En snäckväxel, visad i figur 2, har korsade axlar samt ett 
drev med snedskurna kuggar och hjul med spiralkugg. 
Mellan kuggarna har växeln en stor relativ glidrörelse. 
Positivt är att växeln kan hantera stora utväxlingar, 
negativt är dock att ju större de är desto sämre blir 
verkningsgraden. Unikt för växeln är att drevet kan driva 
hjulet men hjulet kan inte driva drevet. Detta beror på att 
hjulets vinkel är grund, då drevet försöker snurra runt 
hjulet bidrar friktionen till att hjulet stannar i ingreppet 
figur 2. 

Spiral bevel 
En Spiral Bevel växel utgörs av koniska kugghjul med 
spiralskurna kuggar, . Växeln har vanligen en vinkel mellan 
axlarna på 90˚.  Utmärkande för växeln är att kraften på 
dess tänder fördelas över hela tanden. Detta medför en 
jämnare överföring av kraft och yttryck figur 3. 

Hypoidväxel 
Hypoidväxeln utgörs av en konisk kuggväxel med korsade 
axlar i olika plan, visade i figur 4. Det utmärkande för 
växeln är att höga glidhastigheter förekommer och att 
kontaktytorna är små. Detta medför ett hårt yttryck 
mellan tänderna, varför en speciell hypoidolja måste 
användas för att undvika slitage och haveri. Oljan har 
antislitage- eller ”Extreme Pressure”-tillsatser vilka 
vanligen är uppbyggda av klorsvavel- och 
fosforföreningar. Då oljan reagerar kemiskt med 
metallytan bidrar å andra sidan även detta till slitage figur 
4.
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Bilaga 4. Konkurrentanalys 
Innan koncepten skapas genomförs en konkurrentanalys där de viktigaste konkurrenternas 
dumperkoncept studeras. Generellt sett är dumpermarknaden främst inriktad mot maskiner med 25 
till 40 tons lastkapacitet. De dumprar som kommenteras är ligger i 35-tonsklassen, med undantag 
för JCBs maskin som har en lastkapacitet på 22 ton. Volvo sätter som marknadsledare nivån på 
vilket teknikinnehåll dumpermaskinerna ska ha28. Bilderna i konkurrentanalysen visar dumprar i 40-
tonsklassen, men de har samma differentiallösning som de beskrivna dumprarna. 

Caterpillar (Cat) 
Cat har fyra viktklasser med lastkapaciteter mellan 25 och 40 ton29. De använder lamellkopplingar 
för att låsa samtliga differentialer i sin dumper. Fördelningsväxellådan fördelar vridmomentet med 
förhållandet 40-60 mellan framaxel och boggi. 
 
Via en pedal låses tvärgående differentialer. 
Längsgående differentialspärrar aktiveras genom att 
en tryckknapp ansätts innan pedalen trycks ner.30 
Figur 1 visar differentialspärrskombinationerna. 
Eftersom differentialspärrarna består av 
lamellkopplingar kan de ansättas när som helst, även 
om maskinen slirar. 
 
Även om differentialbromsen sägs kunna låsa 
drivlinan helt finns indikationer på att den under 
svåra förhållanden kan slira. Ett exempel kommer 
från ett mycket omtalat bygge i Panama där Cat helt 
ersattes av Volvo på grund av att deras lamellspärrar 
brändes upp. 28 

Komatsu 
Komatsu, som var delägare av Moxy till början av 2000-talet och marknadsförde sina dumprar 
under namnet Komoxy under den tiden började sälja sin egentillverkade HM-400 2001. Denna 
följdes av 30- och 35-tonsmodellerna HM-300 och HM-350.  
 
De nykonstruerade dumprarna använde en del dyrare lösningar som till exempel våta bromsar på 
alla modeller, men även lamellkopplingar till både längsgående och tvärgående differentialspärrar. 
På den europeiska marknaden har denna differentiallösning ersatts av limited slip på tvärgående 
axlar. Komatsu använder även sin egen transmission K-ATOMICS, som är av typen countershaft. 
   

                                                           
28 Per Sjödin 
29 När dumperns lastkapacitet anges i ton är den korrekta enheten short ton, vilket motsvarar 907,2 
kg. 
30 http://sverige.cat.com/cda/layout?m=95502&x=14&location=drop, 2007-03-15 

Figur 1. Differentialspärrskombinationer hos 
Cat 740 
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Komatsu mäter rotationshastigheten på utgående axlar från fördelningsväxellådan, märker 
maskinen avvikelse från det normala kopplas automatiskt längsgående differentialspärrar in31. 
Denna lösning är snarlik Volvos ATC-system, med den skillnaden att de använder limited slip i 
tvärgående differentialer. I maskiner med lamellspärrar är det föraren själv som avgör när de ska 
aktiveras.    

Bell 
Sydafrikanska Bell har funnits på marknaden sedan 1954. De introducerade sin första egna dumper 
i 25-tonsklassen 1984 och har sedan dess vuxit så att de är en av de största aktörerna på 
dumpermarknaden med maskiner i sju viktklasser från 18 till 50 ton. De var först med att 
introducera en ramstyrd dumper med 50 tons lastkapacitet. Bell marknadsförs även som John 
Deere i USA och Hitachi i Asien32. 
 
Bell använder Allisons planetväxellåda HD4560. Efter den kommer en fördelningsväxellåda med 
differential av planetväxeltyp med momentfördelning 1:2 mellan framaxel och boggi. Differentialen 
är låsbar med klokoppling. De tvärgående differentialspärrarna från Eaton består av en 
kombination av limited slip och klokoppling, vilket medför att limited slip-funktionen kan kopplas 
till och från men också att axeln aldrig blir helt låst.  
 
Bell använder en billig men fungerande form av synkronisering av den längsgående differentialen 
vid inkoppling av klokopplingen. Med hjälp av en rygg på ena kopplingshylsan bromsas vid behov 
den relativa hastigheten upp innan den går i ingrepp. Deras klokoppling har även ett förhållandevis 
stort glapp, vilket gör att klorna inte studsar av lika lätt vid höga skillnadsvarvtal. De har även 
konstant sexhjulsdrift på sina dumprar. (Sjödin, P.) 
 
Bells val att använda en urkopplingsbar limited slip i sina axlar är unikt på dumpermarknaden. 
Genom att koppla från den erhålls bättre körförmåga på fast underlag och lägre 
bränsleförbrukning. När den är tillslagen fungerar den som vanligt utan att föraren behöver 
kontrollera behovet av differentialspärren. Dock blir spärrfunktionen aldrig bättre än vad LS-
bromsen klarar av.  

Terex 
Terex är ett företag från USA som har byggt ramstyrda dumprar i Skottland sedan 1983. Deras 
erfarenhet kommer från tipptruckar som de tillverkat i Skottland sedan 60-talet. För närvarande har 
de dumprar i fem olika viktklasser med lastkapaciteter mellan 25 och 40 ton.  
 
                                                           
31 Per Sjödin 
32 www.bellequipment.com, 2007-02-11 

Figur 2. Differentialspärrskombinationer hos Komatsus HM400 på marknaderna i USA 
och Europa 
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Terex använder Allisons HD4560-transmission och axlar av ZF. Fördelningsväxellådan av 
planetväxeltyp fördelar vridmomentet proportionerligt mellan främre axel och boggi.  
 
Maskinen har konstant drift på alla hjul och axlarna är utrustade med LS-differential. Med en knapp 
låses de längsgående differentialerna i fördelningsväxellådan och boggin. 
 
Det enda föraren själv kontrollerar är de längsgående differentialspärrarna, vilket gör maskinen 
enkel och funktionell men inte lika kontrollerbar som till exempel Volvo och Cat. 

CNH 
Italienska Astra tillverkar samtliga ramstyrda dumprar som säljs av CNH. Idag säljs de under 
namnen Astra, främst i delar av Europa, och Case i USA, på den övriga marknaden förekommer 
båda namnen. Maskinerna marknadsförs i fyra viktklasser med lastkapaciteter mellan 25 och 40 ton. 
 
Liksom Terex har CNH en relativt vanlig lösning på sin drivlina där de använder både transmission 
och axlar från ZF. Dumpern har konstant drift på alla drivhjul och LS-differentialer i axlarna. De 
två längsgående differentialerna är utrustade med klokoppling.  

JCB 
JCB har lätta maskiner mellan 14 och 20 tons lastkapacitet. De lastar mindre och har en lägre 
maxhastighet, men de passar bra på platser där smidighet och hög bärkraft är nödvändig, 
exempelvis i parker, på golfbanor och på lättare konstruktionsplatser. Den mindre storleken gör att 
de får färdas på väg och inte behöver trailertransport mellan arbetsplatserna.  
 
JCB har låsbara längsgående differentialspärrar. De använder LS-differentialer i axlarna.  

Moxy 
Den norska dumpertillverkaren 
Moxy började bygga ramstyrda 
dumprar redan 1969. Företaget 
har haft ett flertal ägare genom 
åren. Komatsu samarbetade 
med Moxy under 80-talet och 
var mellan 1991 och 2001 
delägare i företaget. Moxy har 
dumprar i de vanliga 
marknadssegmenten med 26 
till 41 tons lastkapacitet.  
 
Moxys drivlina skiljer sig 
väsentligt från de övriga 
tillverkarnas på en punkt, 
boggin. Den består av 
boggilådor, vanligt 
förekommande hos 
skogsmaskiner, med 
kugghjulsdrivning till drivhjulen. Differentialen är centralt placerad i ramen, som figur 3 visar. En 
fördel med denna lösning är att drivhjulen har bättre möjligheter att hålla sig på backen. 
Nackdelarna kan vara att påfrestningarna på lådorna blir väldigt stora när de ska styras runt i 
kuperad terräng samt att konstruktionen kan vilja vrida upp drivhjulen.  
 
Differentialspärren i fördelningsväxellådan är av klokopplingstyp och momentfördelningen är 1:2 
mellan framaxel och boggi. 

Figur 3. Moxys boggilådor med kugghjulsdrift och fast centrumväxel i 
dragdelen. 
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Bilaga 5. Relaterad teknik 
Bilars men även traktorers differentiallåsningsmekanismer är långt mer utvecklade än inom 
entreprenadmaskinsindustrin. Därför görs en sammanställning av relaterad teknik och helhetslösningar inom 
dessa två områden. I denna kartläggning är fordon med fyr- eller allhjulsdrift av störst intressant, det vill säga de 
system som innehåller både tvärgående och längsgående differentialer. 

Flerhjulsdrift hos bilar  
Större delen av de fyr- eller allhjulsdrivna personbilar som finns på marknaden idag är utrustade med någon 
form av elektroniskt kontrollerade differentialspärrar, –bromsar och/eller dragkraftskontrollsystem.  
 
Dragkraftkontrollsystemet innebär att slirning och slirningsvinkeln minimeras för att förhindra att hjulen 
spinner. Kontrollsystemet måste detektera slirning innan den karakteristiska slirningsvinkeln nås. Detta för att 
fordonet inte skall utsättas för någon girande kraft, vilket av föraren kan upplevas som brist på kontroll av bilen 
(Jeonghoon & Kwangsuck, 2004). 
 
Det är möjligt att konstruera ett dragkraftkontrollsystem enbart med låsningsfria bromssystemfunktioner. Detta 
då momentreduceringen av det spinnande hjulet sker mycket snabb om det är styrt av bromstrycket. Genom att 
endast styra dragkraften med fordonets våta bromsar fås en del negativa effekter: däckslitage, slitage av broms 
och lameller, hög bränsleförbrukning. För att minska dessa effekter är det därför vanligt att dragkraften även 
kontrolleras genom motorn. Detta vanligen genom att motorns utgåendemoment kontrolleras av en strypventil 
som stryper bränsletillförseln (Jeonghoon & Kwangsuck, 2004).  
 
Tekniken är därmed intelligent och innebär ofta olika kompletterande system som mer eller mindre 
kommunicerar med varandra, detta i form av låsningsfria broms-, antisladd- och antislirsystem. Ett CAN-
system bearbetar signaler från fordonets transmission, motor samt elektroniska centralenheter och signaler från 
strategiskt placerade givare. 
 
Dragkraftkontrollsystemen kan sägas ersätta den konventionella fyrhjulsdriften i personbilar. Detta då 
kontrollsystemet innebär att fordonets vikt blir mindre tillföljd av att dess differentialspärrar tags bort. Genom 
minska vikt och inspända moment minska bränsleförbrukningen. Samtidigt fungerar dragkraftkontrollsystemen 
i vissa fall även som komplement till fordon vilka även har någon typa av differentialspärr eller –broms33.  
De helhetslösningar som finns på marknaden idag är på många sätt lika varandra. Exempel på dessa 
helhetslösningar är Haldex, Terrain Response, 4motion, X-driva, samt Real Time 4WD. Det har även dykt upp 
en ny typ av lösning kommit att kallas för Torque Vectoring. 

Haldex 
Haldex gör kopplingar och fyrhjulsdriftssystem till en stor del av marknaden. Vissa av systemen är 
specialanpassade till specifika varumärken, exempel på detta ser du i texten nedan då det handlar om Terrain 
Response och 4motion. Övriga varumärken som har denna typ av koppling och system i vissa av sina modeller 
är Volvo i sina XC- och AWD-modeller, Skoda Octavia 4X4, Audi TT Quattro samt Seat Leon 4X4. 
 
Hårdvaran i dessa system utgörs av Haldex limited slip-koppling. Vanligen är dessa system framhjulsdrivna 
även om det finns vissa undantag. 
 
Systemet kommunicerar via ett CAN-system med övriga elektriska system i fordonet. Detta innebär att signaler 
från låsningsfria bromssystem och stabilitetsprogram men även motor- och transmissionskontrollenheter utgör 
en del av systemet. Systemet går att förbättra ytterligare genom att använda signaler från styrhjul-, girning- och 
accelerationssensorer om sådana finns tillgängliga. Detta är dock inget nödvändigt för systemet som sådant. 
 

                                                           
33 http://80-proquest.umi.com.proxy.lib.ltu.se 
/pqdweb?did=5024141&sid=5&Fmt=3&clientId=24805&RQT=309&VName=PQD, 2007-03-20 
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Genom bearbetning av inkommande signaler justeras kopplingen efter underlagets förutsättningar i olika 
situationer. Vid start i sand spärras kopplingen så hårt som möjligt för att få ut bästa dragkraft. Vid kurvtagning 
däremot är kopplingen öppen för att öka fordonets manövrerbarhet (www.haldex.com).   

Terrain Response 
Land Rovers fyrhjulsdrift distribueras av ett system utvecklat av Haldex. Systemet är specialanpassat efter Land 
Rovers önskemål. För att göra systemet snabbare laddar en högtryckspump det hydrauliska systemet direkt när 
motorn startas. På så sätt detekteras och aktiveras slirning redan vid 15 graders rotation. 
 
Det konventionella fyrhjulsdriftssystemet är kompletterat med ett avancerat terrängsystem. Systemet har fyra 
olika terränglägen: normal, snö, lera och sand. Vid de olika lägena anpassas fordonets differentialer, 
automatlådans utväxling och gaspedalens känslighet. 

4motion 
Detta fyrhjulsdriftsystem är utvecklat av Volkswagen och finns i olika modeller med olika typer av hårdvara.  
 
Gemensamt för alla modeller med 4motion är att tvärgående differentialspärr utgörs av ett elektronisktsystem 
utan fysiska differentialspärrar. Systemet baseras istället på det låsningsfria bromssystemets hydraulik och 
varvtalsgivare, det samarbetar även med fordonets övriga elektroniska system som stabilitetsprogram och 
antispinnsystem. De elektroniska differentialspärrarna fungerar på så sätt att då ett hjul börjar spinna bromsas 
detta upp i den utsträckning som behövs för att överföra kraften till det hjul med bättre dragkraft 
(http://personbilar.volkswagen.se/mediadb/_files/user_vwga/VW487_S%C3%A4ljblad_4motion_27449.pdf)
. 
 
Längsgående differentialspärr, eller snarare broms, utgörs i de olika modellerna Haldexkoppling, 
Torsendifferential eller en elektroniskt reglerad lamelldifferential. Detta medför naturligtvis vissa skillnader för 
hur och var kraften fördelas.  
 
Modellerna Golf, Passat och Sharan har en Haldexkopplingen monterad i bakaxeln. Vid bra väglag ligger den 
mesta av drivningen fram och vid sämre underlag fördelas drivningen 50 procent fram och 50 procent bak. 
Detta styrs elektroniskt, på bråkdelen av en sekund.     
 
I Phaeton kommer kraften direkt från växellådan till Torsendifferentialen, vilken under normalt väglag fördelar 
kraften 50 procent fram och 50 procent bak. Fyrhjulsdriften är därmed konstant. Skiftar underlaget mellan 
axlarna regleras differentialen mekaniskt så att maximalt 75 procent av drivningen fördelas dit markgreppet är 
bäst. Detta kan jämföras med Audis Quattro-system. 
 
Även i Touareg och Porsche Cayenne med den elektroniskt reglerade lamelldifferentialen kommer kraften 
direkt från växellådan för att vid bra väglag fördelas med 50 procent fram och 50 procent bak. Variera 
markgreppet mellan axlarna fördelas upp till 100 procent av drivningen där bäst markgrepp finns. 
Differentialen kan även aktiveras manuellt. Även Mitsubishi Pajero, Toyota Landcruiser, Mercedes ML/GL har 
liknande lösningar som denna (DN, 2007-03-03).   

X-drive 
Denna fyrhjulsdriftslösning är BMW:s egna. Det handlar om en flerskivig lamellkoppling i kombination med 
dragkraftkontrollsystem i form av individuell kraftförsörjning och bromsning för fordonets samtliga hjul.   
 
Systemet har en längsgående differentialläsningsmekanism i form av en elektroniskt styrd flerskivig 
lamellkoppling. Hårdvaran kommer från Magna Steyer. 
 
Den längsgående lamelldifferentialen styr kraften steglös mellan fram- och bakaxel. Vid torrt väglag fördelas 
kraften 40 procent fram och 60 procent bak, vid slirigare väglag fördelas istället till 50 procent fram och 50 
procent bak. Det är dock möjligt att fördela hela kraften fram om bakhjulen saknar markgrepp. Systemets 
främsta fördel är dess snabba reaktionsförmåga (DN, 2005-04-02).  
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Real Time 4WD 
Hondas fyrhjulsdriftssystem Real Time 4WD består av en hydraulisk flerskivig lamelldifferential i längsgående 
riktning.  
 
Systemet innehåller en power take off vilken distribuerar moment till den propelleraxel som driver den bakre 
differentialen. Differentialen innehåller två interna hydraulpumpar, den ena drivs av propelleraxeln medan den 
andra drivs av bakhjulen. Pumparna pumpar runt vätska i det flerskiviga lamellpaketet. Då varvtalsskillnad 
uppstår ökar vätskeflödet från pumpen ansluten till propelleraxeln, detta tvingar kopplingen att gradvis 
aktiveras.  
 
Vid normalt väglag är fordonet i princip framhjulsdrivet. Bakhjulen har normalt en drivning med 30 procent 
men kan maximalt då kopplingen aktiveras inneha en drivning på 70 procent. Systemet aktiveras helt 
automatiskt34. 
 
Även Jeeps Quadra Trac-system av NVG bygger på en flerskivig lamellkoppling i längsgående riktning 
aktiverad av hydrauliskt tryck. Systemet aktiveras då varvtalsskillnad mellan fram- och bakaxel uppstår. 
Skillnaden från Real Time 4WD är dock att det är en gerotor pump som reagerar på varvtalsskillnaden och på 
så sätt bygger upp ett hydrauliskt tryck.   

Torque Vectoring 
Den senast tillkomna systemet kallar Ricardo för Torque Veqtoring, lösning snart finns i Audis A5-modell. 
Även Honda har ett liknande system i sin modell Acura RL vilket kallas Super Handling All-Whell Drive.   
 
Torque Vectoring innebär att moment aktivt riktas till det individuella hjul eller den axel som slirar eller som på 
grund av kurvtagning behöver kompletteras med högre rotation. Detta koncept kan därmed liknas vid de 
system där slirning reduceras genom att aktivt bromsa hjulen individuellt. Skillnaden är dock att moment tillförs 
istället för att bortföras, på detta sätt förloras ingen effekt. 
 
Torque Vectoring bidrar även till att fordonet lättare kan manövreras och hantera kurvor, styrförmåga påverkas 
positivt. Detta genom att den bakre axeln tillförs hög rotation, vilken disponeras oproportionerligt till det yttre 
hjulet. Följden blir att fordonet girar inåt vilket medför att fordonet följer kurvan bättre. På samma sätt kan 
tendenser till under- och överstyrning förebyggas. Det är därmed den aggressiva momentöverföringen mellan 
den bakre axelns hjul som ger systemet dess bra egenskaper. 
 
Differentialenheten i de befintliga Torque Vectoring koncept som finns på marknaden idag utgörs av en dubbel 
planetväxel kompletterad med elektromagnetiska eller magnetreologiska lamellkopplingar för vardera bakhjul. 
Enheten är placerad i den bakre axeln, den fördelar dels kraften mellan fram- och bakaxeln men även i sidled 
till vardera hjul på axeln. Fördelningen fram - bak är 70% - 30% och i sidled från 0% - 100% på båda hjulen 
beroende på situation.  
 
En annan variant är att längsgående utgörs av befintlig differential. Den bakre tvärgående differentialen byts 
däremot ut mot en differential med inbyggd elektroniskt styrbara lamellkopplingar för vardera hjul. 
 
Torque Vectoring kan kontrolleras med hydraulik, elektrohydraulik eller elektromekanik beroende på vilket 
system som finns i fordonet. Vanligen samarbetar fordonets samtliga elektroniska enheter tillsammans, motor 
ECU och transmissions ECU med hjälp av olika givare för varvtalshastighet, styrvinkel, girning osv. 

Traktorer 
Från att ha använt sig av avancerade lösningar med markradar och andra mer högteknologiska funktioner har 
de flesta traktortillverkare gått tillbaka till mer enkla lösningar. Vanligast i branschen är de system som 
innehåller flerskiviga lamelldifferentialer. Systemen är vanligen manuella samtidigt som automatisk urkoppling 
baserat på styrvinkel och hastighet kan väljas. Gemensamt för många av de stora namnen inom branschen är 

                                                           
34 http://www.hondanew.com/CatID2041?mid=2002082657400&mime=asc, 2007-03-10 
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även att ZF står för deras drivlinelösningar. Även om lösningarna de olika märkena emellan påminner om 
varandra finns vissa variationer i utförandet.   

Valtra 
Fyrhjulsdriften kopplas till manuellt via en elektrohydraulisk längsgåendedifferentialspärr. Vid tillkoppling 
pressar koniska tryckfjädrar ihop en flerlamellkoppling varvid framhjulsdriften kopplas in. Då motorn är 
stoppad är fyrhjulsdriften alltid inkopplad. Frånkopplingen sker däremot automatiskt då maskinen svänger. 
Frånkopplingen kan även göras manuellt.  
 
Framaxeln är utrustad med automatiskt verkande lamelldifferentialbroms. 
Som alternativ utrustning finns elektrohydraulisk 
differentialspärr, som manövreras samtidigt med 
bakaxelspärren. 
 
Differentialspärren i bakaxeln är på samma sätt som den längsgåendendifferentialspärren elektrohydrauliskt 
manövrerad. När den kopplas in, leds tryckolja till en flerlamellkoppling i 
differentialen och låser den. När någon av bromspedalerna 
trycks ner, frikopplas differentialspärren automatiskt. 
En indikeringslampa på instrumentpanelen lyser när differentialspärren 
är inkopplad. 

Case 
Längsgående differentialer utgörs av flerskiviga lamelldiffererntialer, vilket även kan fås som tillval i 
tvärgåendedifferential fram. Tvärgående är vanligen differentialbromasr av limited slip typ. 
 
En så kallad ”Traction Management Control” tar automatiskt hand om differentialspärrarna. Det finns dock 
möjlighet att sköta differentialspärrarna manuellt. Limited Slip kontroll med markradar finns även på vissa 
modeller. 

Fendt 
Den längsgåendedifferentialspärren utgörs av en flerskivig lamelldifferentialspärr med hundra procentig låsning. 
Differentialspärren sköts automatiskt men kan även manövreras manuellt. Den automatiska funktionen kopplas 
ur då hastigheten överstiger 15 km/h samt då styrvinkeln är över 25˚. 
 
Bakaxeln kan spärras hundraprocentigt med en lamellkoppling. Det går att välja mellan automatisk användning 
eller manuell. Den automatiska funktionen kopplar ur då hastigheten överstiger 15 km/h, då styrvinkeln är över 
15˚ samt vid bromsning. 

New Holland 
Samtliga differentialspärrar utgörs av elektrohydrauliskt styrda flerskiviga lamelldifferentialer. Det finns även 
modeller med manuell hundraprocentig låsning. 
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Bilaga 6. Befintliga koncept 
För att dra nytta av den erfarenhet som finns undersöks tidigare koncept som Volvo har tagit fram. I de flesta 
fall är dokumentationen knapphändig och de tester som genomförts har inte varit vidare vetenskapliga.  

Lamelldifferential i lastmaskinsaxel 
1990 hade Volvo tagit fram prototyper på lastmaskiner med lamelldifferentialer. De satt främst på maskiner av 
typ L120 och L180, men även på grävlastare 6300. Kontrollen av lamelldifferentialen fanns i två varianter. Den 
framgångsrikaste aktiverade differentialspärren i samband med att kick down-funktionen som la in ettans växel 
användes. I normal körning används denna funktion främst för inträngning i exempelvis en grusbank när 
skopan ska fyllas. Maskiner med denna konfiguration uppskattades av kunder som körde maskinerna under 
flera år. Den andra varianten aktiverades manuellt med en knapp på instrumentpanelen. Differentiallösningen 
fick dåligt rykte bland annat för att den knäppte under körning på bra underlag, men också för att den efter ett 
2000 timmar långt test med differentialspärren ansatt uppvisade skador på ett radiallager. Frågan är om inte 
dessa tester är missvisande eftersom slutsatserna drogs efter missbrukande av funktionen.1 

Pulserad inkoppling 
En lastare, utrustad med en framaxel med lamelldifferential, testades 1989 - 1990 för att undersöka 
användbarheten av pulserad styrning. Lamelldifferentialen var hydrauliskt manövrerad via en elektriskt styrd 
ventil. Till ventilen kopplades en frekvensgenerator som kunde regleras manuellt. Maskinen kördes på olika 
underlag samtidigt som signalen reglerades för att finna en lämplig frekvens. Denna fanns ligga i 
storleksordningen 1 Hz, vilket är ungefär samma som egenfrekvensen hos drivlinan efter centrumväxeln2. 

Fördelningsväxellåda med lamellspärr 
Det finns i skrivande stund ett utkast till en fördelningsväxellåda med lamellspärr framtagen på Volvo. 
Konceptet är en vidareutveckling av den befintliga IL-fördelningsväxellådan.  
 
En ny differential i planetväxelutförande ersätter den tidigare differentialen med differentialkors. 
Klokopplingen är ersatt av en lamellkoppling. Den nya kopplingen består av tio stycken lameller med en 
ytterdiameter på drygt ∅200 mm3. Tanken är att smörjningen i den eventuella framtida produkten ska 
tillgodoses med ett torrsumpsystem.  

Maximalt styrbar drivlina (MSD) 
Med denna konstruktion av drivlinan får man en mycket stor frihet att styra drivlinan med avseende på 
momentöverföring och inspänning av moment i drivlinan. Enligt skissen i figur 1 kan man kan styra varje hjul 
individuellt. Varvtalsskillnaden över kopplingen kan ses med hjälp av varvtalet hjul och varvtalet ur växellådan. 
Vet man också trycket i kopplingen går kopplingen att överhettningsskyddas. Idén medför också att 
differentialerna i axlarna och fördelningsväxellådan tas bort (4 st.). Möjligheten finns också att ta bort 1:ans 
koppling i transmissionen (ej växelsteget) och starta maskinen med axelkopplingarna (kardanaxlarna kommer 
då att rotera när maskinen står stilla på tomgång).  

                                                           
1 Per Sjödin 
2 Fredrik Rydholm 
3 Tim Kingston 
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I den ramstyrda dumperns drivlina kan ytterligare en koppling införas mellan fördelningsväxellåda och 
maskinens bakaxlar. Vid urkoppling av denna koppling samt de tvärgående drivaxelkopplingarna i bakaxlarna 
blir fordonet framhjulsdrivet och de 2 bakre centrumväxlarnas rotation uteblir. Därigenom kan 
transportkörning med lågt dragkraftsbehov utföras med låga förluster4. 

Styrbar utväxling 
Volvos patent5 beskriver hur utväxlingen i ett fordons drivlina kan kontrolleras via en separat reglerenhet. 
 
Tanken är att kontrollera utväxlingen i fördelningsväxellådan och/eller axlarna så att drivhjulen håller samma 
hastighet som underlaget även i kurvor. Funktionen erhålls genom att styra ett kugghjul i planetväxeln, 
förslagsvis solhjulet6. 
 

                                                           
4 Tomas Andersson och Jonny Strandberg 
5 Olsson K-E, 2003, C13559 - Fordon med ett par svängbara drivhjul som vart och ett är förbundna med drivaxeln via en 
separat reglerenhet för variation av utväxling, Volvo 
6 Karl-Erik Olsson 

c-växel

Växellåda

Droppbox

Nav

Figur 1. Skiss av maximalt styrbar drivlina i ramstyrd dumper
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Bilaga 7. ATC-systemet – Automatic Traction Control 
ATC är produktnamnet på Volvos automatiska drivlinekontroll. Det är utvecklat ur ett tidigare arbete som 
kallades ADM, Advanced Drivetrain Management.  
 
ADM kontrollerade först samtliga differentialspärrar och inkopplingen av sexhjulsdrift, men på grund av 
problem med rotationsgivarna vid hjulen skapades ADM-Light, som uteslöt dessa och bara kontrollerade den 
längsgående differentialspärren och inkopplingen av sexhjulsdriften. Det är ADM-Light som idag marknadsförs 
som ATC. 
 
De induktiva givare som användes vid hjulen på det ursprungliga systemet mätte rotationshastigheten på hjulen 
med hjälp av en kuggkrans. På de mindre dumprarna med torra bromsar satt givaren och kuggkransen ute i det 
fria och var utsatta för den tuffa miljö som dumpern användes i. Resultatet var att givarna gick sönder och 
ADM-systemet blev obrukbart i brist på signaler. Försök gjordes också att bygga in systemet i axlar med våta 
bromsar där givarna var skyddade från den yttre miljön och här höll givarna också bättre.1 

 
 
Dagens ATC-system mäter rotationshastigheterna på fem punkter. Dessa är; transmissionens utgående axel, 
fördelningsväxellådans främre uttag samt främre boggiaxels ingående och utgående kardanaxel. Med dessa fyra 
givare kan slirning mätas i den längsgående delen av drivlinan.  
 
Systemet kan individuellt aktivera differentialspärren i fördelningsväxellådan och sexhjulsdriften, nedan kallade 
TC (eng. ”Transfer Case”) och 6x6 (koppling för sexhjulsdrift). Inkopplingen sker när ett av villkoren för 
inkoppling, beskrivna i tabell , uppfylls. De är aktiverade i 4 - 10 sekunder eller så länge något villkor för ej 
urkoppling, enligt tabell 2 är uppfyllt, därefter hålls de i ingrepp tills en växling i vridmoment låser upp dem. 
Aktiveringstiden beror på maskinens hastighet2. 
 
 
 
                                                           
1 Andersson T. 
2 Illetschenko, 2001, Description ADM-Light, ZF 
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Figur 1. Placering av givare i ATC-maskin. (1, 2, 3 och 4) rotationsgivare, (5) tryckluftsgivare, (6) 
ECU, (7) styrvinkelgivare samt (8 och 9) klokopplingar

9
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Tabell 1. ATC aktiveringsvillkor  
 TC 6x6 
Aktiveringsvillkor Slirning över fördelningsväxellåda Slirning mellan främre och bakre 

boggiaxel 
 >12000 Nm till fördelningsväxellådan >10000 Nm till fördelningsväxellådan 
 Transmissionsretardern aktiverad Transmissionsretardern aktiverad 
 
Tabell 2. ATC villkor för ej urkoppling  
 TC 6x6 
Villkor för ej urkoppling >15° maskinlutning >15° maskinlutning 
 Slirning på 6x6  
 
Den automatiska kontrollen, som styr inkopplingen av spärrarna, är matchad med speciellt anpassade 
klokopplingar, visade i figur 2 nedan. Skillnaden i utformningen av klokopplingarna mellan dem som används i 
den manuellt kontrollerade drivlinan och dem i ATC-systemet är att ATC-kopplingen har ett större glapp (d) 
mellan klorna samt att de är mer rundade i kanterna. ATC-klons ingreppsvinkel (a) är ungefär 9° jämfört med 
den vanliga klon som har en ingreppsvinkel på 2°. På grund av den större ingreppsvinkeln tvingas klorna till 
fullt ingrepp om de inte studsar av varandra. Det större glappet tillåter också att en kontrollerad inkoppling 
alltid är möjlig även om det har uppstått en hastighetsskillnad.  
 

De rundade kanterna gör att klorna studsar bort från varandra om hastighetsskillnaden är för hög. ATC-
systemet har också ett inbyggt skydd för att detta inte ska kunna hända. Vid en hastighetsskillnad på över 7 
km/h mellan framaxel och boggiaxel förhindras aktivering av klokopplingen, motsvarande hastighetsskillnad 
för 6x6-kopplingen är 5 km/h mellan boggiaxlarna. 
 
På de manuellt kontrollerade kopplingarna är glappet mindre för att skydda kopplingen från att gå i ingrepp när 
hastighetsskillnaden är olämpligt stor. 
3

                                                           
3 Tomas Andersson 

d

a

Figur 2. ATC-klokopplingens ingrepp
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Bilaga 8. Beskrivning av funktionerna i 
funktionsanalysen 

Funktionsanalysen visas i figur 1. Huvudfunktionens rubrik sätts till Energieffektiv framdrivning 
för att förena hög verkningsgrad i framdriften med inriktning mot drivlinan. Det är den funktion 
som summerar allt vad dumperdrivlinan ska leverera. 

 
Under de tre underrubrikerna; Överföra önskvärd dragkraft, Minimera förluster och Medföra 
användarvänlighet, grupperas de enskilda funktionerna. De är klart avgränsade från varandra med 
den gemensamma nämnaren att de på ett tydligt sätt ökar produktens mervärde för kunden. De 
efterföljande funktionernas hierarki bygger på att sätta den, för detta arbetes, viktigaste funktion 
högst. Därunder ansluts de funktioner som kommer som effekt av dessa. 
 
Överföra önskvärd dragkraft - Termen önskvärd dragkraft knyter samman tillgången och behovet 
av dragkraft så att rätt mängd anbringas på rätt ställe. Detta är huvudfunktionen för energieffektiv 
framdrivning. 
 
Kontrollera rotationshastighet - Att kontrollera rotationshastigheten innebär att drivhjulens 
rotationshastighet styrs.  
 
Kontrollera dragkraft - Att kontrollera dragkraften innebär två saker. Dels att moment-
fördelningen till drivhjulen kan styras, enligt principen för en vanlig differential, dels att dragkraften 
inte kan anta skadligt höga värden i de olika maskinelementen. 
 
Motverka slirning - Slirning i detta avseende betyder att drivhjulet spinner lös. Rubriken innebär att 
upphäva differentialens förmåga att slira på dåligt underlag. 
 
Motverka överbelastning - Genom att ha kontroll på hur stora krafter och moment är i de olika 
maskinelementen går de att dimensionera säkrare, vilket kan medföra bättre ekonomi både att 
tillverka och bruka.  
 

Ökat mervärde 
för kund 

Överföra önskvärd 
dragkraft 

Minimera förluster
(Plask- och 

momentberoende) 

Energieffektiv 
framdrivning 

Medföra 
användarvänlighet 

Undvika kivning 
(Intvingat moment i 

drivlinan) 

Medge 
kontrollerbarhet 

Kontrollera 
rotationshastighet 

 

Kontrollera 
dragkraft 

Underlätta styrning 

Underlätta 
manövrerbarhet 

 

 
Motverka slirning 
 

Möjliggöra 
autonomt system 

Minimera 
bränsle-

förbrukning 

Minimera 
däckslitage 

Motverka 
överbelastning 

Figur 1. Funktionsanalys framtagen i samarbete med konstruktörer, produktplanerare och marknadskunnig personal på 
Volvo. 
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Minimera förluster (Plask- och momentberoende) - Dessa effektförluster kostar pengar vid 
brukandet av maskinen. Det förefaller självklart att förlusterna ska undvikas i största möjliga 
utsträckning. 
 
Undvika kivning - Det intvingade momentet som kallas kivning innebär att ett moment som inte 
driver maskinen uppstår i drivlinan. Detta moment innebär ökad utmattning i detaljer som lager 
och kugg. Momentet har också ett samband med de momentberoende förlusterna i drivlinan. 
 
Minimera bränsleförbrukning - Rubriken innebär såklart att optimera användningen av den effekt 
som finns tillgänglig. För arbetets del innebär det att optimera differentialens funktionalitet. 
 
Minimera däckslitage - Däck är en förbrukningsvara och kostnaden för en ny uppsättning däck är 
hög. Just nu är de även en bristvara. Däckslitaget är en faktor som kan påverkas genom att 
exempelvis inte tillåta körning med låsta differentialer på fast underlag.  
 
Medföra användarvänlighet - Ökad användarvänlighet minskar missbruket av differential-
spärrsfunktionerna.  
 
Medge kontrollerbarhet - Kontrollerbarhet i detta avseende innebär möjligheten att koppla in och 
ur differentialspärrarna när behovet uppstår. 
 
Möjliggöra autonomt system - Ett autonomt system kontrollerar differentialerna så att de enbart 
används när behovet uppstår. För att det ska fungera väl behövs kontrollerbara differentialspärrar 
och information om maskinen och dess omgivning. 
 
Underlätta styrning - Manövrerbarheten beror till stor del av hur enkel maskinen är att styra, alltså 
hur över- eller understyrd maskinen är i olika sammanhang. Exempelvis beror styrförmågan hos 
dagens lösning på en kombination av underlagets beskaffenhet och användningen av de olika 
differentialspärrskombinationerna.  
 
Underlätta manövrerbarhet - Med manövrerbarhet menas här maskinens följsamhet och förmåga 
att framföras som föraren önskar. Manövrerbarheten har bland annat stor betydelse för maskinens 
förmåga att placera sig rätt vid lastning och lossning. 
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Bilaga 9. QFD-matris 
QFD-matrisen är gjord utifrån uppsatta kundbehov, vilka är närmare förklarade i ordlistan. Dessa är sedan 
omgjorda till mätbara produktegenskaper. I matrisen är endast de tre största och därmed viktigaste 
konkurrenterna med. I följande matris och bilder framgår det vilka kundbehov och produktegenskaper som är 
viktigast för fortsatt utveckling. Dessutom visas hur den befintliga lösningen och tänkt ny står sig i 
konkurrensen med övriga varumärken. 
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Bilaga 10. Beskrivning av kraven i kravspecifikationen 
Målvärdet för verkningsgraden är taget från beräkningar och simuleringar1 som gjordes i syfte att studera hur 
mycket förlusterna ökar då längsgående differentialspärr är inkopplad under hela körcykeln. Målvärdet 70 % i 
kravspecifikationen är taget från körcykel EGE5 ”Målajord med backe”, vid oljetemperatur 80˚C och längsgående 
differential inkopplad. Av tre simuleringar behandlar denna det svåraste körförhållandet och används därför 
som målvärde.  
 
Tid för snabb i- och urkoppling är det krav som ställs av ZF-Steyer för klokopplingarna i ADM-systemet2. 
 
Målvärdet för antal ikopplingar är taget från de uppsatta målen för hur många aktiveringar ADM 
klokopplingarna i provningsrapport PRO01TADL240416 skall klara3. 
 
Antalet ikopplingar per timma är uppskattat utifrån provningsrapport PRO02BJAK302637 där antalet 
ikopplingar uppmättes på en ADM-maskin. Det största antalet ikopplingar var i dropboxen 120049 och i 
framaxeln 14566 med gångtiden 2800 timmar. Aktiveringar per timme blir då 43 repektive 5, utifrån dessa 
värden har sedan målvärdena uppskattats3. 
 
Målvärdet för antalet delar är baserat på den befintliga lösningens antal delar3. 
 
Ett framtida mål är att minimera antalet oljor i axlar och dropbox till en. Anledningen är att minska kostnader 
från tillverkning, förluster och service.   
  
 
Målvärdet för bränsleförbrukningen är taget ur rapporten ”Resultatredovisning av prestandasimulering på dumper 
P5710”1. Värdet är den lägsta bränsleförbrukningen för körning med differentialspärr inkopplad under de olika 
körcyklerna. Vid körfallet är verkningsgraden den lägsta av de jämförda körfallen. Eftersom 
bränsleförbrukningen är starkt beroende av körsätt och transportvägs beskaffenhet kan det diskuteras huruvida 
detta är ett lämpligt sätt att välja ut målvärdet. På en förenklad nivå är det antagligen så gott som något, då en 
jämförelse mellan olika koncepts bränsleförbrukning innebär att alla yttre faktorer måste hållas lika. För en 
noggrannare jämförelse måste en sammanvägning ske av flera olika simuleringar eller tester.  
 

                                                           
1 Conny Carlqvist 
2 Krister Vernersson 
3 Tomas Andersson 
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Bilaga 11. Brainstorming 
Som en första del i konceptgenereringsfasen bjöds samtliga på avdelningen in till en kombinerad 
eftermiddagsfika och brainstorming. Detta för att ”värma upp” inför de mer strukturerade sessionerna men 
även för att ta del av allas åsikter, även de som till vardags inte har någon anknytning till problemet. 
Brainstormingen arrangerades i avdelningens fikarum. Tanken var att det runt varje bord skulle föras 
diskussioner kring en eller flera potentiella lösningar. För att underlätta detta lades ark i formatet A3 ut på 
samtliga bord. Frågeställningen var; vilka förändringar kan göras på dumperdrivlinan med hänseende till 
samtliga differentialspärrar för att bland annat: 
• Öka verkningsgraden 
• Öka användbarheten 
• Öka kontrollerbarheten för i- och urkoppling 
 
På arken fanns en schematisk bild av dumperns drivlina där de tillfrågade kunde skissa sina idéer. 
 
Brainstormingen utmynnade i en del intressanta och användbara diskussioner. De konkreta förslag som togs 
fram var följande: 
 

• Elmotorer vid varje hjul  
• Hydraulmotorer vid varje hjul 
• Elmotorer vid varje hjul samt två- eller trestegsväxel 
• Elmotorer vid varje axel 
• Driva enbart på den främre bakaxeln samt navkoppling på fram- och bakaxel 
• Aktiv bromsning, individuellt av varje hjul, vid i- och urkoppling 
• Lamelldifferential då den ger ökad användbarhet 
• Mekaniskdifferential då den ger bättre verkningsgrad 
• Torrsump då det ger ökad verkningsgrad 
• Temperaturväxling med motorn för att få en ökad verkningsgrad 
• Möjlighet till framhjulsdrift, att frikoppla de bakre axlarna 
• Konstant framhjulsdrift med möjlighet att koppla i boggiaxlarna med en lamellkoppling 
• Drivlinan tillåts ett intervall för att följa markens hastighet 
• Drivlinan styrs för att hålla samma hastighet som marken 
• Hydrostat eller navmotor fram, ingen dropbox 
• En gemensam centrumväxel till boggiaxlarna 
• Styrbar boggi 
• Automatisk kontroll av i- och urkoppling 
• Hjulbroms som differentialbroms 
• Lameller som momentbegränsare 
• ”Hissa upp” bakre axeln vid låg last och koppla ur 

Olika axelutväxlingar samt lamelldifferential (2% snabbare framaxel samt slirande längsgående 
differentialkoppling) 

• Differentialspärren ej inkopplad vid intvingning   
• Differentialspärren ej inkopplad vid för hög hastighet 
• Givare 
• Klokoppling med synkfunktion (ex. individuell bromsning) 
• Endast lamellkopplingar, inga differentialer  
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Bilaga 12. Brainwriting 
Konceptgenereringen delades upp i tre olika sessioner detta för att få ett lämpligt deltagarantal och samtidigt 
utnyttja all kunskap som finns inom företaget. Grupperingen av de olika sessionerna gjordes utifrån 
personligheter, attityd och kunskapsnivå. Tanken var att sära på dem som vanligen arbetar tillsammans och 
därmed möjligen har liknande idéer och attityder. Det strävades efter en variation i grupperna samtidigt som 
det fanns en vilja att sätta ihop grupper där de olika personligheterna fungerade bra tillsammans.  
 
Samtliga sessioner delades upp i tre delar: presentation och inledning, brainwriting och därefter en gemensam 
diskussion. I den inledande fasen presenterades sessionen och dess tillvägagångssätt, dessutom gjordes en 
förklaring av problemställningen och examensarbetets syfte.  
 
För att strukturera upp brainwritingen och på så sätt få ut mesta möjliga av den, användes en efter situationen 
anpassad version av ”Idéskriftsmetoden 6-3-5”. Metoden går ut på att sex personer skissar vars tre idéer på ett 
ark, efter fem minuter skickas arken vidare till personen bredvid. Tanken är att de olika idéerna skall utvecklas 
ytterligare för varje gång de skickas runt. Övningen är över då arken har gått ett varv bland de deltagande. 
Anpassningen som gjordes utifrån detta arbetets specifika problemställning var att problemställningen med 
hjälp av den tidigare gjorda funktionsanalysen delades upp i funktioner. Därefter valdes med hjälp av den 
uppställda QFD:n de fem mest intressant funktionerna ut. Dessa funktioner skrevs ner på vars ett A4-ark, varje 
ark delades även upp i tre olika delar en för varje idé. Dessa ark delades ut bland deltagarna, efter tre minuter 
skickades arket vidare till nästa deltagare. Då arket gått ett varv bland deltagarna var övningen slut och 
diskussion tog vid.  
 
För varje funktion gavs ett stort antal förslag på potentiella lösningar:     
 

Minimera förluster 
Koppling Kontroll Alternativ lösning Övrigt  
Kontrollerbara 
lamelldifferentialer som 
alltid är i- och 
urkopplingsbara 
 

Pulsera inkopplingen av 
lamellspärrar så att 
kivningen släpps 
 

Ersätta eller komplettera 
differentialspärrar med 
aktiv bromsning 
 

Inga valmöjligheter för 
föraren – automatisk i- 
och urkoppling 
 

Lamellkopplingar med 
stort spel och små 
lameller 
 

Minimera inspända 
moment genom att tillåta 
viss slirning i 
kopplingarna, lamell- 
eller viscokoppling  
 

Styrbar planetväxel 
istället för differential 
 

Konstant framhjulsdrift, 
de bakre axlarna kopplas 
in vid behov 
 

Mekanisk differential  
 

Givare med slirvarning 
för varje hjul som 
fördelar om drivkraften 

Steglös styrning av 
hjulvarvtalet, ta bort 
differentialerna 

Torrsump  
 

 Släppa inspänningar men 
ej tillåta slirning genom 
att styra med hastighet. 
 

Markradar, kontrollera 
verklig framdrift 

Garantera 
urkopplingsbarhet 
 

 Styra inkopplingen så att 
differentialspärrarna 
endast används vidsvåra 
förhållanden och lägre 
hastigheter 
 

 Kortast möjliga 
ikopplings tid 
 

 Mäta momentskillnader 
mellan höger och vänster 
samt fram och bak och 

 Minimera användandet 
av spärren 
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reglera 
differentialspärrarna med 
indata från dessa moment

 Förebyggande ikoppling 
– detektera slirning så 
tidigt som möjligt 
 

 Knapp för ikoppling 
måste tryckas ner under 
hela användningstiden – 
för att undvika att 
glömma bort att spärren 
är ikopplad 
 

 Lutningsgivare 
 

 Dimensionera drivlinan 
efter en högst tillåten 
momentöverföring 
 

 Kontrollera spärrbehovet 
(tid/sträcka) i förhållande 
till underlaget 

  

 

Medge kontrollbarhet 
Koppling Kontroll Alternativ lösning Övrigt 
Lamelldifferential Individuell aktiv 

bromsning för varje hjul 
 

  

Haldexkoppling  
 

Strategiskt placerade 
givare 
 

  

Mekaniskdifferential Kontrollera slirningen i 
lamellkopplingar, 
begränsa energin och 
optimera överfört 
moment 
 

  

Klokoppling med negativ 
vinkel, kopplar ur när 
kraften tas bort 
 

Elektromekanisk styrda 
kopplingar 
 

  

Magnetreologisk 
koppling, olja med 
metallpartiklar 
 

Synkronisera 
klokopplingen genom att 
styra varvtalen 
 

  

Klokopplingsgeometri 
som medger urkoppling 
även vid inspänt moment 

Lamellspärr som kan 
styra i- och urkoppling 
 

  

Kombination stel 
klokoppling och styrbar 
lamelldifferential – spärr 
och limited slip 

Använd färdbroms för 
att bromsa det hjul som 
går fortast 
 

  

 Klokoppling med ABS-
funktion i 
tvärgåendeaxlar 
 

  

 Aktiv broms för vare 
individuellt hjul 

  

 Piezo magnetisk actuator   
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Motverka slirning 
Koppling Kontroll Alternativ lösning Övrigt 
Torsendifferential som 
motverkar 
hastighetsskillnader 
 

Mäta hjulhastighet 
 

Ta bort samtliga 
differentialer för att styra 
axlarnas hastighet efter 
maskinens geometri 
 

Däck med skovlar 
 

Differentialbroms, 
Limited Slip  
 

Mäta inspänning av 
stickaxel 

Torque Vectoring - 
Ricardo 

 

Klokoppling med 
synkning för i- och 
urkoppling 
 

Vid ett visst 
hastighetsintervall styra 
eller pulsa trycket på 
kopplingen som en 
funktion av styrvinkel 
och hastighet 
 

Driva varje hjul 
individuellt, moment och 
hastighet 

 

 Anpassa dragkraften så 
att den motsvarar 
tillgängligt markgrepp 
beroende på lutning, 
körmotstånd och friktion 
 

  

 Styra hjulhastigheten så 
den stämmer med 
fordonets hastighet, 
hjulen skall följa marken 

  

 Överföra moment till alla 
hjul 
 

  

 Använda hjulbromsar för 
att fånga upp slirande 
hjul 
 

  

 Traction control med 
hjälp av markradar där 
lamelldifferentialer på så 
sätt styrs av 
körsituationen 
 

  

 Komplettera 
klokopplingar med ABS-
funktion eller aktivbroms 
 

  

 Delvis utväxlingsstyrd 
drivlina 

  

 Dragkraft fördelas efter 
last på fordonet – tom 
dumper mindre tillgänglig 
dragkraft till bakvagnen 

  

 Adaptiv fördelning av 
drivkraft 
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Undvika kivning 
Koppling Kontroll Alternativ lösning Övrigt 
Tidsberoende 
avlastningen exempelvis 
viscokoppling 
 

Utrusta maskinen med 
givare för varvtal, 
styrvinkel, lutning – 
avikelser från teoretisk 
hjulhastighet säger vilken 
differential spärr som 
skall låsas 
 

Individuellt drivna hjul 
med hjälp av hydraulik 
eller el där givare i 
ramleden styr 
hjulhastigheten 
 

Driva med så få hjul som 
möjligt, först enbart 
framaxeln, vid slirning 
fram- och främre 
boggiaxeln och slutligen 
samtliga axlar 
 

Lamelldiffererntial som 
släpper under ett kort 
moment vid högre 
hastigheter. 
 

Kontrollera urkopplingen 
vid kurvtagningen och 
andra olikformigheter i 
drivlinan samt hastighet 
 

 Frihjul som går att spärra 
vid backning 
 

Lamellkopplingar som 
minskar tycket med hög 
frekvens (vid lägre tryck 
kan hjulen rotera med 
olika hastighet och vid 
högre tryck fungerar de 
som diffspärrar). Inga 
differentialer behövs. 
Frekvensen som minskar 
trycket kan styras av 
styrvinkel. 
 

Koppla ur 
differentialerna beroende 
på körförhållande med 
hjälp av färdbromsarna 
 

 Tvåhjulsdrift vid hög 
hastighet och bra 
underlag 

 Differentialspärrarna 
alltid inkopplade vid start 
för att sedan rampa 
trycket över spärren för 
att tillåta slirning 
 

  

 Slirande/pulserande 
differentialkoppling som 
styrs efter fordonsvikt, 
styrvinkel och hastighet. 
 

  

 Lägg på/dra av hastighet 
per hjul 

  

 

Kontrollera dragkraft 
Koppling Kontroll Alternativ lösning Övrigt 
Lamellkopplingar som 
fördelar drivkraft 
 

Individuell aktiv bromsning 
för varje hjul 
 

Navmotorer 
 

Väl dimensionerade 
differentialspärrar och 
kylsystem som tillåter 
slirning 
 

Styr lamelldifferentialer 
mot acceptabla differens 
hastigheter 

Utväxlingsskillnad mellan 
axlarna för att genom 
slirdifferentialkopplingar styra 

Planetsteg som kan 
drivas i navet, 
alternativt hydrauliskt 
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 moment 
 

 

Automatiskt styrda 
lamellkopplingar för 
varje differential 
 

GPS eller liknande för att 
förutse dragkraftsbehov 
 

CVT-växel i varje nav 
 

 

Torsendifferential som 
längsgående differential 

Slirande/pulserande 
differentialkoppling som styrs 
efter fordonsvikt, styrvinkel 
och hastighet. 
 

  

Magnetreologisk 
viscokopplingi 
tvärgående differential 

Fördela dragkraften till 
framdelen vid sväng – fördela 
dragkraften fram-bak efter 
färdriktning och motlutning 

  

Viscokoppling i 
tvärgående differential 

Lastvägning för att avgöra hur 
mycket teoretisk dragkraft som 
behövs på varje axel 

  

 Styra hjulvarvtalen   
 

Motverka överbelastning   
Koppling Kontroll Alternativ lösning Övrigt 
Lamellkoppling med 
slirkapacitet 
 

Vätska med elektroniskt 
kontrollerad viskositet 
 

 Fjäderbelastad 
brytmekanism, typ 
momentnyckel 
 

Lamellkoppling med 
tryck, temperatur och 
friktionskontroll 
 

Ryckutjämning 
 

  

Viscokopplingar Växlingsstrategi utifrån 
axellast 
 

  

 Släppa inspinningen 
under korta tider och 
kontrollera slirningen i en 
lamellkoppling 
 

  

 Dimensionera 
lamellkopplingen mot 
maximalt tillåten 
belastning och begränsa 
motor effekten vid slip 
 

  

 Motoravdrag utifrån 
kritisk last 
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Bilaga 13. Symbolbeskrivning 
 

 



 
 

Bilaga 14. Bedömning av lämplighet, gemensam 
Konceptutvärderingen görs i fyra steg: bedömning av lämplighet och teknikinnehåll, uppfyllelse av 
kravspecifikation och Pugh’s matris. Följande tabell utgör de två första stegen. För att förenkla utvärderingen 
har frågorna besvarats med ja/nej samt antal månader för hur lång tid det kan ta att utvärdera koncepten. 
Bedömningen är gjord gemensamt med ingenjörer på avdelningen. 
 
 

 
 
 



 

Bilaga 15. Utvärdering av kravspecifikation, 
gemensam 

Samtliga av konceptgenereringen framtagna koncept utvärderas enligt hur väl de uppfyller kravspecifikationen, 
detta med hjälp av en skala i tre steg där 0 innebär att kravet ej uppfylles, 1 att kravet kan uppfyllas med stora 
modifikationer, 2 att kravet kan uppfyllas med mindre modifikationer och 3 där kravet uppfylls utan 
modifikationer 
 

 
Koncept 1 – Aktiv broms, Koncept 2 – Lamell och klo, Koncept 3 – Pulserad inkoppling, Koncept 4 – 
Limited Slip, Koncept 5 – Styrd utväxling, Koncept 6 – Framhjulsdrivning och frikopplad drivlina bak, 
Koncept 7 – Navmotorer.  
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Bilaga 16. Pugh’s-utvärderingsmatris 
Koncept 1 – Aktiv broms, Koncept 2 – Lamell och klo, Koncept 3 – Pulserad inkoppling, Koncept 
4 – Limited Slip, Koncept 5 – Styrd utväxling, Koncept 6 – Framhjulsdrivning och frikopplad 
drivlina bak, Koncept 7 – Navmotorer. 
 

Koncept
Krav Vikt Ref 1 2 3 4 5 6 7
Hög tillförlitlighet 14 0 -1 +1 0 0 0 -1
Lång livslängd 8 0 -1 0 +1 +1 +1 +1
Litet servicebehov 7 0 0 +1 +1 +1 +1 +1
Dim. mot överbelastning 7 0 0 0 +1 +1 +1 +1
God prestanda 9 0 +1 +2 +2 +2 +2 +2
Lättanvänd 10 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2
God kontrollerbarhet 8 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2
Hög verkningsgrad 9 0 +1 +1 +1 +1 +2 +2
Låg livscykelkostnad 8 0 0 +1 0 0 +1 +1
God framkomlighet 12 0 0 0 +1 +2 +1 +2
God styrförmåga 8 0 0 +1 +2 +3 +3 +3
Antal + 0 4 8 9 0 9 10 10
Antal - 0 2 0 0 0 0 0 1
Summa 0 2 9 13 0 15 16 16
Viktad summa 0 14 82 113 0 133 138 136  
 
Ovanstående utvärdering är genomförd tillsammans med utvecklingspersonal på Volvo. Koncept 
4, utvärderas inte då LS-lösningen anses vara ett alltför dåligt alternativ. De gråmarkerade 
koncepten (2, 5 och 6) är de som går vidare att analyseras djupare. Referensen utgörs av den 
befintliga lösningen. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
Egen bedömning 15% 25% 28% -21% 39% 2% 11%
Sjödin P. 6% 7% 12% -44% 33% 48% 38%
Gemensam med Volvo 2% 13% 18% 22% 22% 22%  
 
Den ovanstående sammanställningen visar hur stor del av den totala poängsumman varje koncept 
har fått i de olika utvärderingarna.  
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Bilaga 17. Konceptutvärdering 
 

#1 Den stora nackdelen med detta koncept är att det fortfarande är klokopplingar som utgör 
differentiallåsningsmekanismen. Då EU-direktivet studeras närmare kan detta medföra vissa 
problem, lösningen kan möjligen till och med anses olaglig.  
 
Fördelaktigt med konceptet är att det handlar om förhållandevis enkel, billig och välbeprövad 
teknik. Dessutom löses problem med in- och urkoppling till viss del. De givare som ingår i 
konceptet kan även användas för att utveckla låsningsfria bromsar och liknande system. 
 
Vad som bör tänkas på vid närmare utformning av konceptet är att bromsningen går att styra. 
Detta för att undvika att bromsningen sker för ofta. Andra frågetecken som bör rätas ut är 
huruvida urkopplingen underlättas med hjälp av bromsningen. För bromsningen ska underlättas 
måste det inspända momentets riktning detekteras, vilket exempelvis kan göras genom speciella 
givare. Hur lång bromsningen måste vara för att underlätta in- och urkopplingar är även något som 
bör beaktas. 
 
Det är stor risk att det finns patent på aktiva bromsar frågan är dock om det finns patenterat som 
ett sätt att styra kopplingen. 
 
#2 Detta koncept fokuserar på de längsgående differentialerna inkluderat kopplingen för 
sexhjulsdrift, vilket medför att de flitigast använda delarna står i centrum. Genom att göra endast 
dessa delar mer kontrollerbara kan många av den befintliga lösningens problemområden undvikas. 
Exempelvis är risken för inspänt moment störst mellan axlarna, vilket kan undvikas med hjälp av 
kontrollerbara lamellkopplingar (Andersson T.). Fördelaktigt är även att denna förändring inte 
innebär några större omkonstruktioner och kostnader. 
 
Tänkvärt för ytterligare utveckling är att tillsätta en lamellkoppling i dropboxen för att möjliggöra 
urkoppling av boggin. Genom att maskinen kan göras tvåhjulsdrivet går det att spara förluster 
bland annat genom mindre inspänt moment (Andersson T.). Vid tvåhjulsdrift blir maskinen 
stabilare vid kurvkörning och manövrerbarheten förbättras. Dessutom är stora delar av 
maskinernas drift på bra väglag och/eller utan last vilket medför att tvåhjulsdrift är tillräckligt.  
 
Nackdelar med tvåhjulsdrift kan vara att framaxeln utsätts för större slitage, möjligen kan detta 
underlättas med dimensioneringen av denna. Frågan är om förlusterna minskar då det är samma 
effekt som överförs, skillnaden är att den inte är uppdelad på två eller tre axlar (Dersjö J.).    
 
#3 Konceptet är flexibelt vilket är positivt, detta medför bland annat att utmattningsegenskaperna 
minskas. Vad gäller att konceptet kan medföra ner dimensionering av drivlinan kan däremot 
diskuteras. Detta beroende på att 60 % av stall-momentet skall kunna tas ut på vardera nav. Andra 
frågetecken berör huruvida pulsningen verkligen kan medföra de fördelar som eftersträvas i form 
av bättre kurvtagning, mindre inspända moment och minskade förluster. Skall detta fungera krävs 
givare och intelligens som talar om hur frekvent och lång pulsningen bör vara vid specifika 
situationer. Det krävs väldigt mycket arbete runt hur regleringen och kontrollen av pulseringen bör 
utformas. Vad gäller den mekaniska biten krävs även arbete för att uppnå ett tillfredsställande 
resultat. 
 
Konceptet kräver en mängd givare, vilket kan innebära problem. Detta då givare är ett stort 
problem idag. Fördelar med konceptet är att det möjligen medför mindre däckslitage. 
 
#4 Nackdelarna med detta koncept är övervägande. Undersökningar av konkurrenter med Limited 
Slip-lösningar visar att denna typ av kopplingar håller dåligt. De (lamellerna) har en livslängd på 
ungefär 3000 timmar (Per Sjödin). Dessutom är det negativ att kopplingen konstant ligger och 
bromsar även vid bra markunderlag. 
 
#5 Fördelaktigt med detta koncept är att det alltid drar maskinen framåt istället för att skjuta den 
framåt, exempelvis vid kurvtagning. Detta medför att kurvtagning stabiliseras och manövrerbarhet 
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ökar vilket medför bättre komfort, detta i synnerhet då vid hög last. Vid kurvig väg och hög last 
kommer konceptet till sin rätt.  
 
Nackdelen med konceptet kan dock tyckas vara att det kan upplevas aningen överdrivet. 
Anledningen är att maskinerna till stor del går rakt fram och hälften av drifttiden sker då maskinen 
är olastad. Frågan är hur verkningsgraden påverkas, medför konceptet för stora förluster då 
funktionen inte kommer till sin rätt. En annan nackdel är att inspänning av moment fortfarande 
inte kan undvikas helt, kritiska exempel är vid olika diametrar på hjulen. Detta problem kan 
möjligen undvikas genom att komplettera med en lamellkoppling eller att släppa trycket på 
hydraulmotorn. 
 
Vid vidare utveckling av konceptet kan intressanta faktorer vara, förutom ovanstående, att försätta 
planetväxelns hydraulikmotor med strypventiler för att få möjlighet att göra konceptet låsbart. 
Motorn kan även ersättas med en elektrohydraulisk lösning. Planetväxeln kan vändas för att 
möjliggöra bortkoppling av boggin. En annan variant är att överföra 1 % mer drivning till 
framaxeln för att dra maskinen genom kurvorna och öka stabiliteten i hög hastighet. 
 
Visst bortfall vad gäller tillförlitlighet kan tänkas ske på grund av att konceptet kräver en del givare, 
trots detta har konceptet stor potential. 
 
#6 Konceptet har en del intressanta aspekter, främst i form av möjlighet till tvåhjulsdrift. Detta i 
synnerhet då kivning, förluster, bränsleförbrukning och däckslitage troligen minskar vilket leder till 
förbättrad prestanda och minskade livscykelkostnader. Situationer då tvåhjulsdrift är tillräckligt för 
att driva fordonet uppskattas till minst halva drifttiden. Sådana situationer innefattar bra 
markunderlag och liten last.  
 
# 7 Konceptet är ett av de mest intressanta, då det innebär att samtliga hjul är individuellt 
kontrollerbara med möjlighet att lägga på och ta bort moment. Dessvärre kräver konceptet teknik 
som ännu är omogen och oprövad, dessutom skulle konceptet innebära genomgående förändringar 
i drivlinan som helhet. 
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Bilaga 18. Beskrivning av effektberäkning 
Verktyget formas efter en beräkningsmodell som Fredrik Rydholm skapat. Idén är att summera förluster som 
är uppmätta i tester. Med statistiska data för belastning erhålls den totala effektförbrukningen, som i sin tur ger 
bränsleförbrukningen. Det bör uppmärksammas redan här att uträkningarna är behäftade med stor osäkerhet 
och endast ger en uppfattning om effektförbrukningens storleksordning för det givna körfallet. I figur 1 nedan 
visas hur effektbehoven och effektförlusterna har sorterats.  
 

 
I bilden syns även verkningsgraderna för de olika komponenterna och det första körfallet, tomgångskörning 
(Idling). Samtliga effekter anges i kilowatt. 

Driving cycle Idling
Fuel consumption
Machine weight (A35D) 29
Engine power kW 13,3
Fuel consumption l/h 3,7
Engine rpm 700
rpm2 49
Speed km/h 0
H2 0
Speed m/s 0
Torque Nm 0
Gear N
Generator 3
Compressor 0,6
Div 1
Hydraulic pump 3,5
Hydraulics 0
Fan 1,4
Transmission engine dependent 3,61
Transmission torque dependent 97% 0,0
Transmission speed dependent 0,2
Dropbox torque dependent 95% 0
Dropbox speed dependent 0,0
Axles torque dependent 92% 0,0
Axles speed dependent 0
Rolling resistance 2% 0,00
Uphill/downhill/acceleration 0
Differential relateded lossed 0
Engine speed dependent 8,1
Vehicle speed dependent 0,2
Torque dependent losses 0,0
Hydraulic system Total 1,4
Auxilliaries Litre 3,6
Duty (time) 100% 17%
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Figur 1. Bilden visar hur rubrikerna för effektbehov och förluster är grupperade i beräkningen. 
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Beräkningssteg effektbehov och effektförluster 
Här följer en redogörelse för vilka beräkningar som utförs för varje rubrik.  
 
Machine weight är maskinvikten i metriska ton. Den beror på om maskinen är lastad eller olastad. Enligt data i 
prestandaberäkningarna47 för A35E är maskinvikten 28 100 kg olastad och 61 600 kg lastad. 
 
Engine power är summan av alla effektbehov och effektförluster funna under de tre huvudrubrikerna; Power 
usage internal systems, Losses driveline och Power on wheels.  
 
Fuel consumption beräknas med en omräkningsfaktor från effektbehovet. Omräkningsfaktorn kommer från ett 
standardtest som är utfört på motorn. 
 
Engine rpm är motorns rotationshastighet. Det är ett antaget värde baserat på hur stor belastning maskinen 
antas utsättas för. 
 
Rpm2 är en kvadratisk funktion av motorvarvtalet. Den används inte här men var ursprungligen en parameter i 
beräkningen av förlusten Transmission engine dependent. Förlusten antas bero på motorhastigheten i kvadrat.  
 
Speed är maskinens hastighet i km/h och är ett antaget värde. 
 
H2 är en faktor baserad på hastigheten i kvadrat. Den används i beräkningarna av de hastighetsberoende 
förlusterna i fördelningsväxellådan och axlarna. 
 
Torque är ett antaget motormomentuttag för den givna belastningen men används inte här i någon beräkning. 
 
Gear indikerar vilken växel maskinen går på för given belastning och hastighet. Den används senare för 
beräkning av vilken släpförlust som uppstår i Transmission speed dependent. 
 
Generator visar ett antaget värde för generatorns effektbehov. Det ligger mellan 1,5 och 6 kW47 men är för 
samtliga körfall satt till 3 kW.  
 
Compressor visar kompressorns effektbehov. Det är ett medelvärde beräknat från uppmätta max- och 
minförluster för olika motorvarvtal47. 
 
Div är ett behov eller en förlust som innefattar övriga förluster i interna system. 
 
Hydraulic pump är ett mått på hur mycket effekt hydraulpumpen tar beroende på motorvarvtalet47. 
 
Hydraulics är ett antaget mått på hur mycket effekt de hydrauliska funktionerna kräver. Maskinen använder 
hydraulik för att påverka styrcylindrarna och tippcylindrarna. Värdena för A35E är satta till samma värde som 
för A40D, vilka är antagna av Fredrik Rydholm 
 
Fan är effektavdraget för den hydraulsikt drivna kylfläkten. Avdraget ligger mellan 1,35 kW och 14 kW47 
beroende på bland annat kylvätsketemperatur och effektuttag i motor. Det i beräkningen använda 
effektavdraget är baserat på gaspådrag och motorns varvtal.  
 
Transmission engine dependent är övriga förluster i transmissionen beroende på motorvarvtal. 
 
Transmission torque dependent beräknas utifrån den mekaniska verkningsgraden och summan av effekten 
genom transmissionen till nedstående led i drivlinan enligt figur 2. 
 

                                                           
47 Prestandaberäkning P5604_D12_U02, 2007-03-26 
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Transmission speed dependent består av släpförlusterna i transmissionen. De är beroende av motorns varvtal 
och ilagd växel enligt beräkningar gjorda i prestandaberäkningarna47. 
 
Dropbox torque dependent beräknas liksom de momentberoende förlusterna för transmissionen utifrån den 
mekaniska verkningsgraden och summan av effekten genom transmissionen enligt figur 2. 
 
Dropbox speed dependent är den hastighetsberoende förlusten i fördelningsväxellådan. Den har ett kvadratiskt 
beroende av hastigheten. 
 
Axles torque dependent beräknas som de två ovanstående momentberoende förlusterna enligt figur 2. 
 
Huvudrubriken Power on wheels sammanfattar nyttoeffekten som går ut till drivhjulen. 
 
Rolling resistance är en effekt som beräknas enligt formeln kraft x hastighet. Kraften antas vara 2 % av 
maskinvikten. 
 
Upphill/downhill/acceleration är den effekt som tillförs maskinen för att erhålla en acceleration eller ta den 
uppför en backe. 
 
Differential related losses är förluster som differentialspärrarna antas tillföra när de är inkopplade. 
 
Huvudrubriken Sum losses är summeringen av förluster grupperade i vilket sammanhang de uppstår. 
 
Engine speed dependent är summan av alla förluster som är beroende av motorvarvtalet. 
 
Vehicle speed dependent är summan av alla förluster som är beroende av maskinens hastighet, exempelvis 
plaskförluster och draggförluster. 
 
Torque dependent losses är summan av alla momentberoende förluster. 
 
Hydraulic system är summan av alla förluster som är kopplade till hydraulsystemet. 
 
Auxilliaries är summan av alla övriga förluster. 
 

Transm. torque dependent 

Dropbox torque dependent 

Axles torque dependent 

Transm. speed dependent

Dropbox speed dependent 

Axles torque dependent 

3  %

 
Power on wheels 

Mechanical efficiency 97 %

5  %

8  %

Mechanical efficiency 95 %

Mechanical efficiency 92 %

Figur 2. Beräkningsgång för momentberoende förluster. 
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Duty beskriver hur stor del av tiden maskinen används i varje körfall. Genom att summera 
delbränsleförbrukningen i varje körfall erhålls den totala bränsleförbrukningen. 
 
Sammanställning 
Nedan visar en överskådlig sammanställning av effektvinsten. De två körfallen med mest förbättrad 
verkningsgrad jämfört med befintlig lösning, 15 km/h och 30 km/h olastad körning, står tillsammans för 35 % 
av körtiden. Det gör att effektvinsterna i dessa körfall får stor påverkan på det totala resultatet.  

Verkningsgradsförändring

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Idl
ing

Lo
ad

ing Uph
ill

10
 km

/h,
 lo

ad
ed

20
 km

/h,
 lo

ad
ed

20
 km

/h

35
 km

/h,
 lo

ad
ed

Dow
nh

ill

15
 km

/h

30
 km

/h

Unlo
ad

50
 km

/h

Fö
rä

nd
rin

g

Lamellklo
Styrd utv.
2WD

 
 



 

 5
 

 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 500
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




