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Förord 

Tre års studier på bilsystemingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet skulle nu 

avslutas med ett examensarbete. Utbildningen är riktad mot fordonsbranschen och vi ville 

gärna göra vårt avslutningsarbete åt en fordonstillverkare. 

 

Tack vare tidigare kontakt med Roger Tuomas på GM Powertrain Sweden i Trollhättan 

fick vi chansen att åka ner och göra ett arbete på plats i Trollhättan.  

 

Vi vill gärna tacka vår examinator Ove Isaksson och alla personer som hjälpt oss med 

synpunkter och goda råd under projektets gång. Främst vill vi tacka vår handledare Roger 

Tuomas för mycket hjälp och stöd under veckorna nere hos GM Powertrain.
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Sammanfattning 

Företaget GM Powertrain Sweden AB utvecklar växellådor och drivlinekomponenter för 

den europeiska delen av General Motors. På grund av allt strängare lagkrav från 

myndigheterna, framförallt när det gäller miljö och utsläpp, tvingas biltillverkarna satsa 

allt hårdare på att reducera miljöpåverkan från bilens alla komponenter. En viktig del i att 

öka effektiviteten är en väl optimerad växellåda. 
 

Ett led i detta är att optimera mängden olja som är i kontakt med växellådans interna 

roterande delar då denna skapar ett motstånd. En sådan kontakt finns där olja rinner 

genom smörjhål i de ihåliga växellådsaxlarna och vidare ut till lager och 

synkroniseringsringar. Detta är i dagsläget en punkt där kunskapen är begränsad om hur 

mycket olja som flödar genom smörjhålen.  

 

Projektets syfte har varit att ta fram konstruktionsunderlag för en testrigg som skall kunna 

användas för att mäta oljeflödet. Informationen från dessa tester kan sedan användas för 

att optimera smörjhålens storlek och placering. 

 

Efter att befintlig utrustning och riggar hos företaget undersökts skissades ett antal 

koncept upp. Dessa skulle klara ett antal krav, bland annat olika axellängder och 

slirningsfri drivning. Det bestämdes tidigt att en befintlig grundrigg som redan fanns i 

företagets verkstad skulle användas till oljeflödesriggen. Det medförde ett antal fördelar, 

till exempel att ett komplett mätsystem redan var inkopplat samt att den innehöll en 

elmotor för drivning.  

 

Projektet resulterade i kompletta 3D-modeller och konstruktionsritningar. Dessa kan nu 

ligga till grund för att tillverka oljeflödesriggen.
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Summary 

The company GM Powertrain Sweden AB, develop gearboxes and drive train 

components for the European branch of General Motors. Due to evermore sharper rules 

from the authorities, especially environmental and emission regulations, the automakers 

have to increase their effort to reduce the environmental impact of the cars components. 

An important part in increased efficiency is a well optimized gearbox. 

 

One aspect of this is using just the amount of oil needed to lubricate and cool the 

gearboxes internal parts since oil creates a drag when in contact with rotating parts. One 

of those contacts is the bearings and synchronizing rings lubricated through holes in the 

gear shafts. Today, there is lack of knowledge of how much oil goes through the 

lubrication holes. 

 

The goal for this project has been to present construction plans for a rig that can measure 

this oil flow. The information gained from these tests can then be used to optimize the 

lubrication holes sizes and location.  

 

Early on in the project we examined what kind of measuring equipment was already 

available at the company. A number of sketches were made. They had to comply with a 

number of demands. We soon decided to use an already existing baserig for the oilflow 

rig. This brought a number of advantages, for example a complete measuring system was 

already integrated and it contains an electric motor. 

 

The project resulted in complete 3D-models and constructionplans. These can now be 

used by GM Powertrain to build the rig. 
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1. Bakgrund och introduktion 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren GM Powertrain Sweden är ett företag som utvecklar bland annat 

manuella växellådor för GM koncernen. Dagens manuella växellådor har ett smörjsystem 

av stänktyp, vilket betyder att växellådan till viss del är oljefylld och där oljan sprids ut i 

hela växellådshuset genom att dreven roterar i oljan och stänker runt den. 

 

Idag är oljeförsörjningen till synkroniseringsringarna och nållagren innanför dreven 

uppbyggt på så vis att axeln är ihålig med ett antal hål borrade ut till nållagren innanför 

dreven. Axeln försörjs genom att oljan som dreven stänker upp rinner längs 

växellådshuset till en uppsamlare och vidare in i axeln. Tack vare axelns rotation så 

pressas oljan ut genom de uppborrade hålen och vidare till nållagren. Det man vet i 

dagens läge är att tekniken fungerar, men man har däremot ingen kännedom om hur 

mycket olja som når ut till de olika smörjhålen längs axeln eller om oljan överhuvudtaget 

når ut till de sista hålen.  

 

För att man skall kunna simulera och räkna ut vad storleken på smörjhålen borde vara för 

att uppnå tillräcklig smörjning av nållagren har en CFD modell börjat utvecklas av 

företaget. I CFD modellen har man tvingats göra ett antal antaganden och uppskattningar 

för att få ut resultat. För att kunna avgöra om resultaten från CFD simuleringen är rimliga 

och om antagandena som gjorts stämmer överens med verkligheten måste praktiska 

försök göras. Simuleringsmodellen kräver vetskap om flödet ut ur vart och ett av 

smörjhålen samtidigt som rotationshastigheten och oljeflödet in i axeln kontrolleras. 

1.2 Introduktion 
För att mäta de olika parametrarna som spelar in när oljeflödet ur axlarna skall mätas 

behöver man konstruera och bygga en provrigg. Det här projektet syftar till att designa 

och konstruera en sådan rigg, att leverera konstruktionsritningar och 

kostnadsuppskattningar till uppdragsgivaren samt att ha ett färdigt flödesschema över 

mätsystemet. Konstruktionsarbetet kan i stort delas in i två områden där själva 

byggnadskonstruktionen är en del, den andra delen utgörs av ett mätsystem. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar som gjorts vad det gäller mätsystemet är att ett komplett flödesschema 

och en specifik lista över ingående komponenter ska göras men inga inköp av 

komponenter och ingen programmering eller inkoppling av systemet. Oljeflödet skall 

samlas upp och efter en förbestämd körcykel kan ett medelvärde för oljeflödet räknas 

fram. 
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1.4 Precisering av frågeställning 
I början av projektet gjordes en definiering av uppdraget samt de problem som skulle 

lösas under projektets gång. Ett antal huvudproblem ställdes upp.  

 

- Hur skall oljan som flödar ut ur smörjhålen samlas upp? 

- Hur löser man problemet med att kunna justera riggen för olika axellängder och 

axeltyper, samt fastlåsningen i de olika positionerna? 

 

Dessa huvudproblem samt ett antal mindre underliggande frågor skall svaras på under 

detta projekts gång. 

1.5 Toleranser och krav 
För mätsystemet och själva testriggen finns en del krav ställda från uppdragsgivaren. Det 

största och viktigaste kravet är att riggen enkelt ska kunna ställas om för att passa olika 

axlar. Dimensionering, drivning och justeringsmöjligheter skall vara konstruerade så att 

framtida axlar, där de övriga komponenterna ur växellådan inte finns tillgängliga också 

skall kunna användas i riggen. 

 

Mätsystemet har en del toleranser som mätningarna måste kunna utföras inom. 

Temperaturmätningen får maximalt ligga ± 2,5ºC från det verkliga värdet och skall kunna 

mätas mellan -30 och 150ºC. Varvtalet skall kunna mätas mellan 500 och 6000 rpm med 

en noggrannhet av ± 10 rpm. Flödet in i axeln skall mätas med en feltolerans på ± 5 

ml/min. Hur mycket olja som missar uppsamlarna kommer att påverka mätresultatet 

beror mycket på hur långa tester man kör. Därför är det svårt att sätta en mättolerans för 

den uppsamlade oljan förrän man har bestämt upplägget på testerna.  I riggen skall axlar 

med en längd mellan 200 och 400 mm kunna testas. 

2. Metod 

2.1 Projektplan 
Projektet startade med att en projektplan sattes upp, denna skulle innehålla en tidsplan, en 

riskanalys och en problemdefiniering. Projektplanen användes under resterande del av 

projektet som ett styrdokument som hjälpte till att hålla projektet på rätt spår samt såg till 

att resultaten levererades då det var planerat. 

 

2.2 Idégenerering, informationssökning och urvalstabeller. 

För att få fram förslag till lösningar på de olika designproblemen genomfördes en 

idégenerering, detta för att få fram förslag på lösningar för de olika delproblemen. 

Parallellt med idégenereringen konsulterades expertis och information söktes i databaser 

för att klargöra om idéerna var realiserbara eller inte. Anledningen till att experter och 

personer med rutin inom det aktuella området konsulterades var för att ta del av redan 

utprovade lösningar, få nya infallsvinklar samt för att höra vilka system det redan finns 

erfarenhet av bland de anställda på företaget. 

 

Några enklare skisser på de första idéerna ritades upp för att ge en utgångspunkt för den 

resterande designen.  
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Företagets befintliga testriggar och mätsystem studerades för att ta del av redan använda 

lösningar på problem som också gäller oljeflödesriggen. Till dessa lösningar söktes 

alternativ i databaser och på internet. Diskussioner fördes med rutinerad och erfaren 

personal på GM Powertrain samt på Luleå universitet. I databaserna hoppades vi hitta nya 

och intressanta lösningar på våra problem i liknande applikationer. 

 

Idéer och lösningar ställdes upp i diverse urvalstabeller där respektive lösnings fördelar 

och nackdelar vägdes mot varandra för att hitta den bästa lösningen. 

 

2.3 Design 
För att designa och bestämma själva mätsystemet detaljerades de bästa lösningarna från 

urvalstabellerna. Olika alternativ på de ingående komponenterna utvärderades och 

information om dess egenskaper, signaler och arbetsområden sammanställdes. Detta för 

att systemet skulle kunna konstrueras. 

 

Mätriggens delar och komponenter bekräftades efter utvärderingen mot 

provningspersonal på GM Powertrain. Provningspersonalen konsulteras även när det 

gällde säkerhetsaspekten för testriggen, det vill säga vilka krav och bestämmelser den 

måste följa för att klassas som tillräckligt säker. 

2.4 Konstruktion 
Ett blockschema över mätsystemets olika ingående komponenter ritades upp där funktion 

och sammankoppling tydligt framgick. En lista över komponenterna där egenskaper, pris 

och leverantörer framgår skapades åt uppdragsgivaren. 

 

Med hjälp av 3D-CAD programmet UGS NX3 togs en tredimensionell modell över 

mätriggen fram. Den dimensionerades fullständigt och konstruktionsritningar skapades 

för att den snabbt skulle kunna gå till produktion. 
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3. Idégenerering och informationssökning 
Efter att projektets struktur och styrdokument ställts upp påbörjades en idégenerering. 

Projektgruppen satt ner och funderade ut lösningar på både delproblem och hela 

konceptlösningar. Till vår hjälp hade vi ett flertal olika växellådsaxlar, både med och utan 

drev och övriga komponenter. Dessa användes för att få idéer om infästningar, 

oljeuppsamlingsmetoder och dylikt. För att få in fler synpunkter och förslag till lösningar 

diskuterades problemen med handledaren och rutinerad provningspersonal på GM 

Powertrain. Dessutom kontaktades personal på Luleå tekniska universitet för synpunkter 

och kommentarer på våra idéer samt för att få ytterligare förslag på metoder och 

komponenter. 

 

Information söktes om de komponenter och lösningsförslag som framkom under 

idégenereringen. Detta för att försöka värdera hur de skulle fungera i vår mätrigg men 

också om det fanns andra alternativ som kunde anses vara mer lämpade.  

 

För att få ytterligare inspiration och ta del av de erfarenheter som redan fanns på företaget 

så undersöktes de befintliga mätriggarna. Information om deras ingående komponenter 

söktes för att verifiera om de var de enklaste och bästa lösningarna för ändamålet. De 

system som används i företagets befintliga riggar är termoelement av K-typ för att mäta 

temperatur på oljan. Dessa temperaturgivare är inkopplade i en mätbox från Ipetronik 

som omvandlar sensorernas resistansvariationer till spänningar som en dator sedan tar 

emot. För varvtalsmätningen användes en induktiv givare i form av en Hallgivare. Den är 

inkopplad i en datainsamlingsbox, också den från Ipetronik vilken omvandlar pulserna 

från givaren till digitala signaler som sänds vidare till datorn. 

Ett antal enkla skisser på mätsystemet och mätriggen ritades upp för att få en bild att utgå 

ifrån i det fortsatta utvecklingsarbetet. Skissen över mätsystemet (figur 1) visar en axel 

med tänkta mätpunkter och storheter. 

 

 
Figur 1. En första skiss över mätsystemet med dess tänkta mätpunkter och storheter 
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En enkel bild över hur de huvudsakliga dragen hos mätriggen skulle se ut ritades också 

upp, se figur 2. Den visar bland annat en tänkt lösning för drivningen där en ingående 

axel används som på en riktig växellåda. Bilden visar också en grundläggande princip för 

oljeuppsamling med en uppsamlare och ett kärl där oljan sedan kan mätas eller vägas. 

 
Figur 2. Tidig bild vilken visar de övergripande dragen hos mätriggen 

4. Mätsystem  

4.1 Temperaturmätning 
De viktigaste egenskaperna för temperaturgivarna i mätsystemet var enligt oss 

noggrannheten, mätområdet och att det valda alternativet skulle minimera konstruktions- 

och användningskostnaderna. Dessutom skulle de vara enkla att koppla in och använda 

för provningspersonalen. Dessa olika egenskaper ställdes upp i en tabell och viktades mot 

varandra för att få ett numeriskt värde för hur stor inverkan de skulle ha på valet av 

system, se tabell 1. En tvåa innebär att egenskapen i den vänstra kolumnen är viktigare än 

egenskapen den jämfördes med. En etta innebär att de är lika viktiga och en nolla betyder 

att egenskapen i vänster kolumn inte är lika viktig. 

 

Bedömningen som gjordes var att komponentens noggrannhet och en enkel konstruktion 

var de två viktigaste punkterna. Men mätområde och användarvänligheten har också 

betydelse för det slutgiltiga valet. 
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Tabell 1. Viktningstabell för betydande egenskaper hos mätsystemet 

TEMPERATURGIVARE 
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noggrannhet 1 2 1 0 1 5 0,2 

mätområde 0 1 2 0 0 3 0,12 

minimera kostnad 1 0 1 1 1 4 0,16 

förenkla konstruktion 2 2 1 1 1 7 0,28 

användarvänlighet 1 2 1 1 1 6 0,24 

      25 1 

 

För att mäta temperatur finns en mängd olika komponenter och lösningar. De olika 

mätkomponenterna vilka bäst skulle passa ändamålet var termoelement, resistiva 

temperatur sensorer (RTD) och termistorer (1). Dessa tre ställdes upp i en tabell 

tillsammans med egenskaperna från tabell 1. De olika alternativen gavs poäng beroende 

på om de ansågs uppfylla den egenskapen. Dessa poäng multiplicerades sedan med de 

viktade värdena från tabell 1 och den totala poängsumman för varje alternativ räknades 

ihop. Det alternativ som fick högst poäng var det som bäst uppfyllde våra krav och 

önskemål. 

 

Tabell 2. Urvalstabell för de tre alternativa temperatursensorerna 

Typ av sensor 

n
o
g
g
ra

n
n

h
e
t 

m
ä
to

m
rå

d
e

 

m
in

im
e
ra

 k
o
s
tn

a
d

 

fö
re

n
k
la

 k
o
n
s
tr

u
k
ti
o
n

 

a
n
v
ä
n
d

a
rv

ä
n
lig

h
e
t 

V
ik

ta
d

e
 p

o
ä
n

g
 

Termoelement 1 1 1 1 1 1 

RTD 1 1 0 0 1 0,56 

Termistor 1 1 0 0 1 0,56 

 

Det alternativ som ansågs bäst uppfylla de krav och önskemål som vi hade var 

termoelement. Det är en billig och enkel typ av temperatursensor som klarar de 

toleranskrav vi har och de har ett mätintervall som väl överstiger de krav som satts upp 

(2). 

 

Termoelement är som tidigare nämnts den typ av komponent som används på företaget 

idag. Det innebär att kostnaderna för inköp av datainsamlingsutrustning och övriga 
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komponenter minimeras. Den andra stora fördelen med att använda samma sorts 

komponenter eller åtminstone samma typ av komponenter som redan används var enligt 

oss att kunskapen och erfarenheten att använda produkterna redan finns på företaget. 

Dessutom var det utprovade system som visat sig fungera tillfredställande vid tidigare 

mätriggar. 

 

4.2 Varvtalsmätning 
Då axelns varvtal är en av de viktigaste variablerna för oljeflödet var en noggrann 

mätning av varvtalet mycket viktig i detta mätsystem. De egenskaper som var viktigast 

när det gällde val av givare var mätnoggrannhet, mätområde, ekonomi samt att det skulle 

vara enkelt att koppla in och använda givaren.  

 

Tre olika typer av givare var aktuella att använda för varvtalsmätning. Dessa var HALL 

givare, induktiva givare och MR(magnetoresistive) givare. De tre typerna av givare har 

alla liknande egenskaper och användningsmöjligheter(3). När det gäller för- och 

nackdelar är de tämligen likvärdiga framför allt är skillnaden mellan HALL och induktiva 

givare väldigt liten. Dessa är dock mer anpassade till vårt användningsområde än MR 

givarna. HALL givaren har dock en fördel då de är billigare i inköp, och övrig utrustning 

för att använda dem redan finns inköpt. 

 

Baserat på de efterfrågade egenskaperna, och sett till de förkunskaper som finns valdes en 

HALL-givare för att mäta varvtalet då utrustning, kunskap och erfarenhet av givaren 

redan finns på företaget. 

 

På företaget fanns en grundrigg där drivning, varvtals- och kraftmätning var inkluderat 

och dessutom av de typer som vi anser vara lämpligast. På den grundriggen kunde 

växellådor eller olika riggar monteras för att på ett enkelt sätt kunna utför tester. För att 

minimera kostnaderna, förenkla konstruktionen samt för att riggen skall ta mindre plats 

vid förvaring beslutades därför att oljeflödesriggen skall vara en tillsatsrigg för denna 

grundrigg. Det vill säga att oljeflödesriggen inte skall ha någon egen drivning och 

varvtalsmätning då grundriggen kan används till det.  

 

4.3 Flödesmätning 
För att mäta mängden tillsatt olja används en befintlig anordning som en anställd på 

provningsavdelningen själv har konstruerat. Pumpmotorn fininställs så att oljenivån i ett 

nivåglas monterat på anordningen hålls konstant vilket gör att flödet kan räknas ut. Inför 

varje mätning kalibreras mätaren om, och kan med säkerhet hålla en felmarginal på 

maximalt +/- 5 % vid flöden över 1dl/min. Anordningen är monterad på slangen efter 

oljepumpen och visar vätskenivå i en cylinder beroende på flödet i slangen. 

 

4.4 Komponentlista 
En komponentlista ställdes upp för mätsystemet, se bilaga 1. Komponentlistan innehåller 

information om specifika komponenter och deras funktion i systemet. Listan innehåller 

även komponenternas status, det vill säga om de redan finns tillgängliga på företaget eller 
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om de måste beställas. I fallen då en beställning krävs är även information om 

leverantörer, artikelnummer och tillverkare med. Ett flödesschema för det kompletta 

mätsystemet ritades upp där bland annat använda komponenter och signalens väg genom 

komponenterna kan ses, figur 3. 

 

 

 
Figur 3. Flödesschema för testriggens mätsystem. 
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5. Konstruktionsdesign 
Då mätsystemet bestämts lades fokus på själva mätriggen. Idéerna och förslagen som 

kom fram under den ursprungliga idégenereringen användes som grund att arbeta vidare 

med. Mer noggranna skisser och beskrivningar gjordes, där varje funktion framgick 

tydligt. För varje delfunktion söktes därefter lämpliga lösningar. 

5.1 Ram och skyddshölje 
Ramen utgörs av fyrkantsprofiler, se figur 4. Detta många olika möjligheter och goda 

friheter att placera ut fästpunkter för komponenter, även i efterhand. Tack vare denna 

konstruktion kan ramen vid behov även byggas ut eller förstärkas mycket enkelt. 

Huvudramen står på fyra ben med hjul vilket gör hela riggen flytt- och hanterbar. 

Dessutom avlastar benen riggen då den annars bara hänger på grundriggen. 

 
Figur 4. Ram med lagerfästen 

 

Växellådsaxlarna som ska testas i riggen är, som bekant, mycket tunga då de till stor del 

består av massivt stål. Detta ger en stor roterande massa, konsekvenserna som kan uppstå 

om en axel skulle lossna vid ett högt varvtal kan då bli förödande. Därför är ett 

skyddshölje av stål monterat över axeln, detta hölje ska fungera som en sprängkåpa och 

fånga upp axeln vid händelse av olycka. Samma sak gäller också för kronhjulet som har 

en egen skyddskåpa. 

5.2 Justering för användande av olika axlar 
Då tanken med riggen var att många olika axlar från olika växellådor skulle kunna testas i 

riggen så måste lagerfästena kunna justeras för att passa olika längder och utformningar 

på axlarna.  

 

Den lösning som valdes innebär att de lagerfästen som skall användas kommer att bultas 

fast i en stålplatta, se figur 4. Det kommer att innebära att man bara kommer behöva 

borra ett nytt set hål för bultarna då en annan längd på axel skall användas. För små 
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ändringar i längd kan denna justering ske genom att utformningen på lagerfästet ändras. 

Denna lösning med lagerfästen på en stålplatta medger att båda lagerfästena kan flyttas 

individuellt vilket är ett krav för att både axlar med pinjongdrevet utanför lagret och de 

med drevet innanför skall kunna testas. Denna lösning innebär också en helt fast låsning 

av lagerfästena som enbart kan släppa vid händelse av ett mekaniskt haveri. 

 

Då pinjongdrev och kronhjul inte alltid är lika stora för de olika växellådorna måste axeln 

också kunna justeras i sidled för att kronhjulet och pinjongdrevet skall få den rätta 

kontakten med varandra. Stålplattan är därför i sin tur monterad på en ram konstruerad av 

fyrkantsprofil, figur 4. Justeringen kan därför åstadkommas genom att hål borras och hela 

ramen med stålplattan flyttas i sidled och sedan bultas fast i huvudramen. Skulle sedan 

någon ytterligare finjustering av avståndet mellan dreven behövas kan det åstadkommas 

genom att små distanser läggs mellan huvudramen och ramen för lagerfästena. 

 

5.3 Lagerfästen 
För lagringen av axlarna var planen först att använda de befintliga koniska rullagren, men 

det innebär att monteringen blir mer komplicerad då de koniska lagren kräver en viss 

förspänning(4). Efter samråd med handledaren bestämdes att lagren på axlarna som ska 

testas ska bytas ut till standardkullager från SKF. För att bära upp dessa tittade vi på flera 

olika modeller av befintliga lagerhus. Men problemet med de lagerhus som finns på 

marknaden är utrymmet i axiellt led. För att lagerhusen skall kunna användas med våra 

axlar får de inte vara bredare än själva lagret då pinjongen och lagerfästet ligger väldigt 

tätt. Därför beslutades det att egna lagerfästen skulle konstrueras, figur 5.  

 
Figur 5. Egendesignat lagerfäste 

 

Lagerfästet utgörs av en platta med ett borrat hål för lagret, hålet är dock konstruerat så 

att lagret bara kan sättas i eller tas ur från ett håll. På så vis kan axeln hållas fast mellan 

lagerfästena. En annan platta är svetsad i vinkel till den förra och utgör fästets fot. För att 

spara vikt är lagerfästet gjort av aluminium.  
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Denna variant på justering av lagerfästena innebär en enkel, stabil och relativt billig 

lösning. Det finns en risk att man bygger in spänningar och belastningar på lagren om 

man är oförsiktig vid monteringen. Detta bör dock inte vara något problem då det inte 

finns någon större tidspress på riggningen av axlarna vilket gör att man kan vara mycket 

noggrann. Dessutom tål den använda typen av lager halva den radiella maxbelastningen 

även i axiellt led. 

 

5.4 Drivning 
I de tester som normalt utförs i grundriggen används oftast hela växellådor. Det innebär 

att alla komponenter finns tillgängliga och drivningen enkelt kan ske via ingående axel i 

växellådan. Då oljeflödesriggen inte har alla dessa komponenter så måste drivningen 

lösas på något annat sätt. 

 

Ett antal lösningsförslag kom fram vilka kan delas upp i två kategorier, någon form av 

koppling direkt på axeländen eller drivning på det befintliga pinjongdrevet. Drivning via 

en koppling på axeländen kan göras väldigt enkelt och stabilt men nackdelarna är att det 

inte finns något ledigt utrymme på axlarna att montera kopplingen, de måste då förlängas 

vilket innebär maskinbearbetning och balansering. Problem uppstår också då en del axlar 

är helt genomborrade, då måste kopplingen lösas på ett sådant sätt att den inte stör oljans 

flöde. 

 

För att slippa dessa problem bestämdes att drivning via pinjongen var den lösning som vi 

skulle arbeta vidare med. De olika drivmetoder som diskuterades var friktionsdrift via 

gummihjul eller rem samt kuggkontakt med hjälp av befintliga kronhjul. En av 

förutsättningarna för att grundriggen skall kunna användas till drivning och 

varvtalsmätning är att drivningen kan ske helt utan slirning, det vill säga formbetingad 

kraftöverföring. Då varvtalet mäts på den drivande axeln skulle vi få fram en felaktig 

rotationshastighet om drivningen skulle slira.  

 

Att axeln ska drivas av befintliga kronhjul bestämdes därför vara den bästa lösningen, se 

figur 6. Kronhjulet skruvas ihop med ett nav som fästs på en egentillverkad drivaxel. I de 

fall där helt nya prototypaxlar skall testas och de då förmodligen är tillverkade i någon 

form av polymermaterial och det inte finns någon möjlighet att använda ett kronhjul kan 

istället ett drivhjul av gummi användas. 
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Figur 6. Drivning och lagerhållare 

5.5 Uppsamling av olja 
När axlarna roterar pressas olja ut ur smörjhålen. På grund av rotationen strävar oljan 

efter att ta sig radiellt utåt. Uppsamlare placeras därför tätt runt axeln, en uppsamlare för 

varje hål, figur 7. Glappen mellan komponenterna på axeln är så pass stora att ett bra 

flöde uppnås och inga större mängder olja bör kunna ta sig åt sidorna för att sen hamna i 

fel uppsamlare. Oljan som hamnar i uppsamlarna rinner sedan genom en slang i 

uppsamlarens botten ner till ett mätglas under riggen. 

 

För att få bra och noggranna mätningar krävs det att behållarna kan ligga relativt nära 

axlar, drev eller synkringar. Det kan därför krävas att en del nya behållare tillverkas 

beroende på vilka axlar som skall testas då både behållarnas diameter och bredd kan 

komma att behöva ändras. Vid test med bara en tom axel bör dock samma behållare 

kunna användas i ganska stor utsträckning då kraven att behållarna skall ligga tätt emot 

inte är lika stort då oljan inte utsätts för något mottryck alstrat av trånga passager och 

övriga komponenter. 

 
Figur 7. Växellådsaxel med uppsamlare 
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För att enkelt kunna tillverka behållarna skall en metod som kallas Rapid prototyping 

användas. Metoden innebär att man med hjälp av lasrar bränner bestämda geometrier av 

ett polymerpulver. Lasrarna bränner ca 0,1 mm tjocka lager varefter baljan med pulver 

sänks motsvarande ett lagers tjocklek och lasrarna kan bränna nästa lager. Fördelen med 

denna tillverkningsmetod är att de uppritade komponenterna enkelt och snabbt kan 

tillverkas utifrån modellen. Man kan dessutom göra väldigt avancerade former vilket 

innebär att man inte måste tänka på producerbarheten under designarbetet. 

 

För att mäta upp mängden uppsamlad olja efter en körning bestämdes att en våg skall 

användas. Detta för att undvika en potentiell felavläsning från till exempel ett mätglas. 

Kör man dessutom flera körningar efter varandra kan olja som fäster vid behållarens 

väggar orsaka vissa mätfel. Väger man istället behållaren före och efter varje körning 

elimineras denna möjliga felkälla. 

6. Vidare arbete 
Den modell och de ritningar som tagits fram under detta examensarbete skall kunna 

fungera som en bra grund att konstruera en mätrigg utifrån, se figur 8. På grund av 

projektets begränsade tidsram samt ren praktikalitet finns det ett par områden där en del 

vidarearbete måste göras.  

 
Figur 8. Komplett testrigg utan stödben och skyddskåpor 

 

 

Då huvudriggen användes under tiden då detta arbete utfördes fanns det inga möjligheter 

att mäta upp exakta mått för var tillsatsriggens fästpunkter bör vara placerade. 

Fästpunkternas placering bör dock inte innebära några problem då huvudriggen har en 

tjock stålplatta i vilken tillsatsriggen kommer att bultas och där hål kan borras precis där 

de behövs. 
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Man måste också mäta upp exakt var huvudriggens drivande axel är placerad för att 

kunna bestämma stödbenens höjd samt drivaxelns längd.  

7. Diskussion och slutsatser 
För att kunna utföra ett bra examensarbete krävs det en intressant uppgift som dessutom 

är tids- och svårighetsnivåmässigt anpassat till tidsramen och förkunskaperna. Till stor 

del har uppgiften med att konstruera oljeflödesriggen kunnat anses uppfylla dessa 

förutsättningar. Att arbetet dessutom utförts nere i Trollhättan hos GM Powertrain och i 

nära kontakt med handledaren Roger Tuomas har förmodligen bidragit mycket till att 

stimulera och motivera oss i vårt arbete. Placeringen hos företaget har också inneburit att 

idéer och förslag har kunnat bollas direkt med handledaren samt annan kunnig personal. 

 

Det vi känner i efterhand är att det kanske blev lite för många olika detaljkonstruktioner 

som skulle lösas för att man skulle hinna gå in så djupt på varje område som man helst 

skulle vilja. En kontroll av riggens stabilitet och hållfasthet är något man måste göra 

innan konstruktionen skall produceras. Med tanke på förutsättningarna har de flesta 

problemen kunnat lösas på ett bra sätt. 

 

En del problem med tillgång till datorer med CAD möjligheter har funnits under 

examensarbetet och vi har inte haft möjlighet att rita upp komponenter och konstruktioner 

förrän två veckor före slutet av vår period hos företaget. Det har självklart inneburit vissa 

problem då idéernas funktion inte har kunnat kontrolleras ordentligt. Den tidigare 

uppställda tidsplanen kunde mot slutet av projektet inte följas då en den mesta tiden var 

planerad för CAD-modellering. Med vissa omplaneringar och en väl igenomtänkt plan 

för modellerandet kunde ändå de flesta delar av modellen bli klara när det sedan fanns 

CAD-datorer att tillgå. 

 

När arbetet nu är klart kan man säga att vi är nöjda med det resultat som vi fick fram. Vid 

en första anblick kan man tycka att riggen inte är så flexibel och anpassningsbar som 

framgick av vår kravspecifikation. Man skall dock ha i åtanke att de växellådsaxlar som 

skall testas är enormt olika i längd och utförande. Att då åstadkomma en lösning för, till 

exempel drivning eller lagerfästen, som kan användas för alla axlar utan några 

modifikationer är i stort sett omöjligt. Vi har istället försökt inrikta oss på att de 

modifikationer och nya komponenter som krävs skall vara så enkla och lätta att 

åstadkomma som möjligt. 

 

Att mätriggen skulle vara en tillsatsrigg helt utan egen drivning och mätsystem kändes 

under projektets gång som den överlägset enklaste och billigaste lösningen. Nu efter att 

ha sett hur upptagen och fullbokad huvudriggen är för diverse tester kan man fundera 

över vad som är viktigast en enkel och billig rigg som inte kräver allt för mycket 

utrymme vid förvaring eller möjligheten att när som helst kunna köra sina tester. Skulle 

man komma fram till att testmöjligheterna är det viktigaste kan vår rigg relativt enkelt 

konstrueras om och inkludera någon form av elmotor för drivningen samt diverse 

komponenter till mätsystemet. 
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Bilaga 1 

Komponentlista 
 

Komponenter som behöver införskaffas. 

 

Art.nr Komponent Funktion Tillverkare Återförsäljare ca. Pris  Totalt 

62/28 Kullager 

Ersättning för axelns 

lager SKF 

MOMENTUM 

Industrial 

Maintenance 

Supply AB 

180kr/st 180 kr 

6208 Kullager 

Ersättning för axelns 

lager SKF 250kr/st 250 kr 

SY 25 TF Lagerhus Lagring av drivaxel SKF 410 kr/st 820,00 kr 

YAR 205-

2F Lager 

Lager för drivaxel, 

passande lagerhuset SKF 250kr/st 500,00 kr 

6295 Mätglas För uppsamling av olja   

Heraco AB 

102kr/6st 102 kr 

8156 Plastslang För transport av olja   28kr/m 46 kr 

  Stålprofiler Konstruktionsmaterial    

Stena stål AB 

 

40kr/m 640kr (16m) 

  Plattstång Konstruktionsmaterial    20kr/kg 

150kr 

(7,5kg) 

  Stålplåt Konstruktionsmaterial    14kr/kg 336kr (24kg) 

30-9721   

30-9723 Vagnshjul     Clasohlson  

 

2*40 + 

2*60 200 kr 

  Slangklämma     20kr/4st 40 kr 

BS1500A 

1500g/0,05g Våg Mätinstrument   Vetek AB 2 200 kr 2 200 kr 

      4 338 kr 

 

 

Komponenter som finns hos provningsavdelningen. 

Komponent Funktion 

Termoelement av 

K-typ Temperaturmätning av oljan 

T-Thermo 

mätenhet   

HALL-givare Varvtalsmätning av axeln 

T-CNT mätenhet   

Flödesmätare  Mätning av oljeflödet 

DIAdem  

Mjukvara för insamling av 

mätdata 

PC 

presentation och lagring av 

mätdata 

 




