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Sammanfattning
Man vill på Scania korta utvecklingstiden på sina produkter för att fortsatt
kunna vara en av de främsta tillverkarna av lastbilar i världen. För att lyckas
med detta måste man hitta nya hjälpmedel och vägar för att öka kunskapen
och snabba på utvecklingsarbetet. Oljeflödet i växellådan är ett sådant område
där man nu undersökt möjligheterna till att öka kunskaperna genom datorsimuleringar.
I detta examensarbete har en modell för datorsimuleringar av oljeflödet
genom axlarna i växellådan tagits fram i GT-Suite, som är ett modulbaserat
simuleringsprogram i 1D. Modellen kan simulera flödet från oljepumpen,
ända bak till solhjulet i planetväxeln och däremellan flödet till lager och
synkar. Tanken är att den ska kunna användas vid vidareutveckling av dagens
växellådor och i framtiden utvecklingen av nya växellådor.
Simuleringarna har validerats mot mätningar som genomförts där flödet
till solhjulet har mätts för olika varvtal och uppställningar av växellådan. Simuleringarna har kunnat efterlikna mätningarna på ett tillfredsställande sätt.
Det finns goda möjligheter att simulera flödet i GT-Suite och använda programmet som referens vid förändringar och nyutveckling av växellådor. Simuleringar har även för vissa delkomponenter validerats mot CFD-simuleringar
i 3D. Fördelen med CFD-simuleringar är att mer kunskap om flödet kan
utvinnas även för komplicerade geometrier. Nackdelen är att komplexiteten
vid simulering av hela systemet blir för stor varför mestadels delsystem måste
studeras.
I framtiden kommer säkerligen arbete i form av nya mätningar och simuleringar i CFD-program behövas för att ytterligare förbättra och utveckla
modellen. Men redan nu har resultat från simuleringar kunnat öka kunskapen
om flödet i växellådan. Detta har i sin tur kunnat hjälpa konstruktörer att lösa
utmaningar man haft, samt upptäcka nya som skulle kunna lösas genom att
simulera och undersöka vilka förändringar som krävs.
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Abstract
Simulation of the oil flow in Scania gearboxes
At Scania they want to shorten the development time on their products in
order to continue being one of the top manufacturers of trucks in the world.
To do this they have find new ways and new tools to increase the knowledge
and speed up the development of new products. The oil flow in the gearbox
is such an area in which they have examined the possibilities to increase the
knowledge with the aid of computer simulations.
In this thesis work a model for computer simulations of the oil flow through
the shafts of the gearbox has been developed in GT-Suite, a module based
simulation program in 1D. The model can simulate the flow of oil from the
oil pump in the front of the gearbox, all the way back to the sun wheel in the
planetary gear and in between the flow to bearings and synchronizers. The
aim is to be able to use the model during development of todays gearboxes
and in the future development of new gearboxes.
The simulations have been validated against measurements which have
been performed in which the oil flow to the sun wheel have been measured for
various speeds an configurations of the gearbox. The simulations have been
able to replicate the measurements in many ways adequately. GT-Suite is well
suited for simulations and to use as a reference when making adjustments
to the gearbox and in the future when developing new gearboxes. The result
from simulations in GT-Suite have also been validate against CFD-simulations
in 3D for some specific components. The advantage of CFD-simulations is that
more knowledge of the flow can be obtained even for complicated geometries.
The disadvantage is that the complexity when simulating the entire system
makes it almost impossible so mostly subsystems must be studied.
In the future more work in form of new measurements and simulations in
CFD-programs will be necessary to further improve the model. But already
now the results of simulations have been able to increase the knowledge of
the oil flow in the gearbox. And this in turn have helped designers to solve
some challenges that they have had, but also discovered new ones that could
be solved by simulate and examine what changes are required.
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Kapitel 1

Inledning
1.1 Bakgrund
Växellådan är en komplex och viktig del i ett fordons drivlina. Dess huvudsakliga uppgift är att överföra kraften från motorn till hjulen och omvandla
den så att den är optimal för alla olika hastigheter. Den åstadkommer detta
genom att den innehåller ett antal kugghjul som i olika kombinationer omvandlar rotationshastigheten på motorn till lämplig hastighet på hjulen.
I drift utsätts växellådan för stora påfrestningar och för att säkerställa att
den klarar av detta har man utfört mätningar i rigg och tagit datorsimuleringar till hjälp. Man har undersökt hållfastheten, slitage och ljud genom att göra
simuleringar utifrån mätdata som samlats in från fältmätningar.
Ett område som ännu inte gjorts några simuleringar på är smörjsystemet i
växellådan. Man har i stället förlitat sig på tidigare erfarenheter, mätningar i
rigg och kunskap om smörjning och kylning i växellådan från fältmätningar.
Ett exempel kan vara att man vill förändra oljeflödet till ett lager i växellådan för att säkerställa att det får tillräckligt med olja. För att göra detta
måste man först ta reda på hur mycket olja lagret får idag, detta görs genom
mätningar av oljeflödet i rigg. Man försöker sedan förstå vad man kan förändra i växellådan för att förändra oljeflödet till lagret. Man identifierar ett
hål som stryper flödet, och genom att ändra på hålets diameter kan man styra
hur mycket olja som passerar. Efter detta tar man fram en prototyp och utför
nya mätningar för att se om flödet har förändrats. Är ändringen liten är det
kanske inte möjligt att mäta förändringen i oljeflödet i mätningarna.
Om resultatet från de nya mätningarna visar att flödet har förändrats på
ett sätt man hoppats på är allt frid och fröjd, i annat fall kan man bli tvungen
att ta fram en ny prototyp och göra mätningarna igen.
Detta kan vara en tidsödande process som skulle kunna effektiviseras ifall
kunskapen om oljeflödet var större. Datorsimuleringar av oljeflödet skulle
kunna öka kunskapen och på så sätt hjälpa konstruktörerna i arbetet med
att förändra flödet till lagret. Detta skulle kunna ha kortat tiden det tar att
hitta den förändring av växellådan som förändrar oljeflödet på önskat sätt.
Med hjälp av simuleringar skulle arbetet med att utveckla nya växellådor
också kunna effektiviseras. I designprocessen skulle även aspekter rörande
smörjning och kylning kunna tas med och på så sätt få en mer komplett bild
1
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av hur växellådan bör designas. Men att kunna simulera detta är dock bara
halva arbetet. För att verkligen kunna utnyttja simuleringarna på bästa sätt
måste man veta vilket flöde som krävs för att det ska vara tillräckligt. Detta
är inte något som kommer beröras i detta examensarbete men något som man
kan ha i åtanke, och definitivt bör undersökas i framtiden.

1.2

Syfte

Det finns i huvudsak två delar av oljesmörjningen som kan simuleras, den
ena är skvalp på grund av kugghjul som roterar nedsänkta i olja. Den andra
är smörjkanaler som matas med olja av en oljepump. I det här examensarbetet
har fokus legat på att undersöka möjligheterna till att simulera oljeflödet i
oljekanaler som smörjer lager och synkar.
Programmet som använts är GT-Suite[7] och arbetet har syftat till att ta
fram en simuleringsmodell för att undersöka hur lämpat GT-Suite är att använda vid sådana simuleringar. Modellen ska i framtiden kunna användas vid
utveckling av nya växellådor. För att validera denna modell har mätningar
genomförts i rigg och gjort CFD-simuleringar för jämförande studier.

1.3

Mål

Målet med examensarbetet har varit att kartlägga möjligheterna att simulera
oljeflödet i växellådans smörjakanaler, ta fram en simuleringsmodell i GTSuite och validera den mot mätningar som gjorts. Målet med simuleringsmodellen är att den i framtiden ska kunna användas vid utveckling av nya
växellådor, men också kunna användas vid optimering av befintliga. Det kortsiktiga målet är att den ska öka kunskapen om hur oljeflödet ser ut idag.

1.4

Avgränsningar

Arbetet avgränsas till att endast undersöka flödet i huvudaxeln. Hur oljan
skvätter runt i sumpen undersöks inte i detta examensarbete.

1.5

Förstudie

Förstudien har i första hand bestått av att läsa in sig och lära sig om växellådor
och hur dessa fungerar, och att lära sig använda programmet GT-Suite som
det är meningen att simuleringarna ska göras i.
Henrik Hagerman har gjort en förstudie[2] för Scanias räkning som ämnade till att undersöka om det var möjligt att genomföra ett projekt där man undersöker möjligheterna till att använda GT-Suite för simuleringar av oljeflödet.
I förstudien ingick det att undersöka om GT-Suite var ett lämpligt program att
genomföra simuleringarna i, om det var möjligt att modellera all viktig fysik
som krävs och om arbetet lämpar sig att genomföra som examensarbete.
För att undersöka detta tog han fram en enkel modell av flödessystemet
i växellådan. Han gjorde vissa antaganden för att förenkla och begränsa modellen. Geometri och mått har hållits nära de verkliga i möjligaste mån, en
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förenklad modell av pumpen användes och vissa delar av flödessystemet
antogs inte påverka flödet. Rotationen av systemet fördes också in där detta
var möjligt.
Resultatet av denna förstudie gav att det var möjligt att simulera flödet på
ett tillfredsställande sätt, all nödvändig fysik var möjlig att ha med i modellen.
När det gäller den faktiska simuleringen jämförd med mätdata som fanns
till hands var överensstämmelsen ganska dålig. Genomflödet genom systemet
till solhjulet där flödet var mätt, var betydligt lägre i simuleringarna än i de
mätningar som gjorts. Trycket skiljde sig också åt mellan simuleringar och
mätningar, det var något högre i simuleringarna.
Men frånsett dessa resultat blev ändå slutsatsen att GT-Suite är ett bra program att bygga upp modellen och genomföra simuleringar i. Programmet är
enkelt att använda och simuleringarna är snabba i jämförelse med det resultat
som erhålls. Modellen kommer dock att behöva utvecklas och nya mätningar
kommer att behöva göras för att kunna validera modellen ytterligare.

4
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Kapitel 2

Teori
2.1 Flödessimulering
När man simulerar flöden löser man Navier-Stokes ekvationer[5]. Dessa beskriver hur flöden beter sig och ofta antar man att vissa egenskaper är konstanta för att kunna göra vissa förenklingar i ekvationerna. De består av
ekvationen för masskonservation
∂ρ ∂ρui
= 0,
+
∂t
∂xi
ekvationerna för bevarande av rörelsemängd
ρ

∂τij
∂u j
∂u j
∂p
u =
−
+ ρFj
+ρ
∂t
∂xi i
∂xi
∂x j

och ekvationen för bevarande av energin
ρ

∂u j
∂ϵ
∂u
∂q
∂ϵ
ui + p i = τij
− i + ρr
+ρ
∂t
∂xi
∂xi
xi
∂xi

med tillståndsekvationen enligt
p = ρRT.
ρ är densiteten per massenhet, ui är komponenter av hastighetsvektorn, ϵ är
energi per massenhet, Fi är komponenter av kraftvektorn, p är trycket, qi är
värmeflödet, T är temperaturen, R är specifika gaskonstanten, r är värmetillförsel per massenhet och τij är viskösa stresstensorn enligt
]
(
)
∂u j
2 ∂uk
∂ui
− δij
µ
τij = µ
+
∂x j
∂xi
3 ∂xk
[

där µ är viskositeten och δij är ett kroneckerdelta.
Beroende på hur problemet ser ut kommer ekvationerna för bevarande
av rörelsemängd att vara en, två eller tre ekvationer, en ekvation för varje
dimension.
5
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För att förenkla problemen kan man ta bort termer i ekvationerna genom
att göra vissa antaganden. Till exempel kan man anta att fluiden är inkompressibel vilket gör att man kan stryka termer där derivatan av densiteten
finns med.
Även under dessa antaganden om förenklingar är Navier-Stokes ekvationer icke-linjära och har sällan eller aldrig en analytisk lösning. Därför använder man numeriska metoder för att lösa och analysera flöden med hjälp av
datorer.
Det finns flera numeriska metoder för att simulera flöden, finita volymmetoden, finita elementmetoden, finita differensmetoden och olika turbulensmodeller. I det här examensarbetet har finita volymmetoden i en dimension
användts i programmet GT-Suite. Men även simuleringar i 3D med CFDprogram har genomförts.

2.2

GT-Suite

GT-Suite[7] är en produkt från Gamma Technologies[8]. Det är en svit av program som är specialiserat för simuleringar av drivlinor och motorer. Man kan
modellera prestanda, tryck, akustik, avgaser i motorer, kylning och smörjning
med mera. Även mer specifika delar som bränsleinsprutning, hydraulik och
pneumatik, ventiler och vevaxelns dynamik kan modelleras.
I programsviten finns det flera olika bibliotek av modeller som kan användas för att göra olika simuleringar, bland annat ett flödesdynamikbibliotek för
1D och quasi-3D simuleringar. Andra bibliotek som finns är akustik, termik,
mekanik, elektronik, kemi och reglering. Alla dessa kan integreras för att
skapa en bättre och mer komplett simulering.
Programmet är grafiskt uppbyggt där man arbetar med moduler för att
bygga upp modeller. I det här examensarbetet ska oljeflödet i växellådan
simuleras vilket har till uppgift att smörja lager och kugghjul under arbete.
Därför kommer främst flödesdynamibiblioteket att användas och simuleringarna görs i 1D utgående från geometrier i 3D.

2.2.1 Simuleringsteori i GT-Suite
Som sagt använder GT-Suite finita volymmetoden i en dimension vid simuleringar. De moduler som används, vilka motsvarar rör, kopplingar, pumpar
och lager delas upp i mindre delvolymer och kopplas samman med hjälp av
en rand med randvillkor.
I de mindre delvolymerna finns det två punkter eller områden som används för beräkning och representation av beräkningsvariabler. Beroende på
om de är skalära som tryck, densitet, temperatur, energi och entalpi eller
vektoriserade som massflöde och hastighet beräknas de på olika punkter i
delvolymerna. De skalära variablerna antas vara uniforma i hela delvolymen
och beräknas därför i centrum av volymen. De vektoriserade variablerna beräknas på randen till delvolymen som angränsar till en annan delvolym och
är medelvärden beräknade över tvärsnittet av flödet.
Metoden med att använda olika punkter[10] används främst vid simuleringar av kompressibelt och icke kompressibelt flöde där det är möjligt att ha
ett strukturerat mönster av noder och delvolymer. Fördelen med metoden är

Kapitel 2. Teori

7

att man undviker ett diskretiseringsproblem där det kan uppstå problem med
kopplingen mellan hastighet och tryck när de beräknas i samma noder.
Beroende på simuleringen man ska göra kan man välja att använda en explicit lösare, implicit lösare eller kvasi-stabil lösare. Den kvasi-stabila används
endast vid simuleringar av kemiska simuleringar som avgassimuleringar och
kommer därför inte att diskuteras närmare.
Den explicita lösaren används vid korta simuleringar där tryckvågor är
viktiga. Tidssteget är oftast kort och därför lämpar sig lösaren bäst till simuleringar som är kortare än en sekund.
Den implicita lösaren är bättre där simuleringen är över ett något längre
tidsintervall, detta är möjligt eftersom ett större tidssteg kan användas och
simuleringen fortfarande vara stabil.
Beroende på vilken lösare som används kommer de beroende variablerna
vara olika i konservationsekvationerna. För både den implicita och explicita
lösaren är massflödet och trycket två av de tre beroende variablerna. Den
tredje är däremot olika, för implicit lösare är det den totala entalpin och för
den explicita är det den totala energin som beräknas.
2.2.1.1

Diskretisering i tid...

Tidssteget väljs på olika sätt beroende på explicit och implicit lösare. När det
gäller explicit lösare beräknas tidssteget utifrån diskretisering i rummet med
hjälp av Courants villkor enligt
∆t
(|u| + c) ≤ 0,8m
∆x

(2.1)

där ∆t är tidssteget, ∆x är diskretiseringslängden, u är hastigheten, c är ljudets
hastighet i fluiden och m är en tidsstegsfaktor som anges av användaren. På
grund av att ny fysik tagits med i modellen har en faktor 0,8 valts för att
säkerställa att lösningen blir stabil.
För den implicita lösaren väljs tidssteget av användaren och kan vara större
än för den explicita lösaren. Om tidssteget väljs för stort kommer GT-Suite att
själv minska det för att simuleringen ska fortsätta vara stabil.
2.2.1.2

...och rum

Diskretiseringslängden av olika moduler väljs av användaren och bör väljas
på lite olika sätt beroende på vilken sort de är. Ett rör delas upp i mindre
delvolymer, och beroende på om det är ett stationärt rör eller ett som roterar
bör antalet delvolymer och längden på dessa väljas lite olika. Ett stillastående
rör kan ha färre och längre delvolymer än ett rör som roterar.
Typiska diskretiseringslängder som använts i simuleringarna har varit i
storleksordningen 10 mm i stillastående rör medan roterande rör har försökts
delas in i 10 delvolymer vilket rekommenderas i manualer till GT-Suite.
En koppling däremot delas inte upp i delvolymer utan behandlas som en
enda volym i beräkningar. Därför bör man inte ha för små volymer vilket kan
påverka beräkningstiden så att den blir längre.
Hur beräkningstiden påverkas av diskretiseringslängden är olika för explicit och implicit lösare. I båda fallen blir beräkningstiden längre av att halvera
diskretiseringslängden beroende på att antalet volymer som ska beräknas
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fördubblas. Däremot kommer den explicita lösaren att påverkas ytterligare av
detta eftersom tidssteget är linjärt beroende av diskretiseringslängden enligt
Courants villkor, ekvation (2.1). På så sätt kan beräkningstiden bli fyra gånger
så lång ifall diskretiseringslängden halveras.

2.2.2 Moduler
Som nämnts tidigare jobbar man i GT-Suite med olika moduler som bygger
upp det system som ska simuleras. Det finns mängder med olika moduler
man kan använda, rör, ventiler, axlar, massor, motorcylindrar, pumpar och
mycket mera. Det mesta för att kunna modellera en drivlina eller motor.
Alla moduler har en mängd parametrar som kan anpassas för att motsvara
just det system man vill simulera. Det är allt från geometri, vikt och position
till temperatur, effektivitet och rörelse. Även parametrar som rör simulering
kan ställas in för många moduler, vilken lösningsmetod och hur den ska
diskretiseras.
I det här examensarbetet har moduler som rör, anslutningar och kopplingar, pump och referensobjekt till fluider använts. Dessa kommer att beskrivas
mer ingående senare.

2.3

Växellådans smörjsystem

För att växellådan ska klara av sin arbetsuppgift krävs det att alla delar får
tillräcklig smörjning och kylning. Lager och kuggar behöver smörjning för
att minska slitaget och synkar behöver kylning för att leda bort värme som
utvecklas när dessa kopplas in.
Smörjningen sköts av växellådsoljan som fördelas på två sätt, dels genom
att skvättas runt av den halvt nedsänkta, roterande sidoaxeln som stänker upp
oljan på olika delar, som kuggar och lager. Dels genom att pumpas invändigt
i huvudaxeln och smörja nål- och rullager som lagrar kugghjul på axeln.
Fokus för examensarbetet kommer att vara systemet av kanaler som leder
oljan inuti huvudaxeln. Oljan pumpas dit av en oljepump som suger oljan
från sumpen, nedre delen av växellådan, vidare till ett filter för att filtrera
bort eventuellt skräp. Efter oljefiltret pumpas oljan genom en oljekylare och
slutligen in i växellådans axel där axeln är monterat i växellådshuset.
Väl inne i axeln pumpas oljan först genom den ingående axeln, leds i
kanalen i centrum till ett mässingsrör som sitter mellan ingående och huvudaxel. Oljan kommer sedan in i huvudaxeln och leds hela vägen bak till
änden där solhjulet är monterat. Ut genom solhjulets många hål och smörjer
sedan planeten.
Längs vägen genom huvudaxeln finns det flera mindre kanaler som leder
oljan till lager och kugghjul. Det skapas en balans av hur mycket olja varje del
får och en förändring i någon av dessa kommer påverka hela systemet.

Kapitel 3

Simuleringsmodell
En modell av växellådans oljesystem har byggts upp i programmet GT-Suite.
Utgångspunkt för denna modell har varit den modell som Henrik Hagerman
tog fram i sin förstudie till examensarbetet. Inledningsvis jämförs simuleringsresultaten med mätningar som gjorts tidigare på Scania, vilka var vägledande
för att förbättra modellen inledningsvis. Geometrin och egenskaperna för
modellen har hämtats från ritningar och 3D-modell i Catia.

3.1 Framtagning av modell
Information om växellådan och dess oljesystems utformning har hämtats från
ritningar där mått och toleranser beskrivits, samt CAD-modeller i Catia[9] för
en mer övergripande bild av hur delarna är sammansatta.
För att snabba på utvecklandet av simuleringsmodellen skapades delsystem av växellådan. Systemet delades upp i delar som från pump till axel,
mässingsröret mellan ingående och huvudaxel, distansring mellan rullager
för splithjul, nållager för kugghjul och utloppet genom solhjulet. För att få
ungefärliga randvillkor, inflöde till och tryck ut ur delsystemet användes data
från den modell som Henrik Hagerman använt i förstudien till arbetet.
Genom att arbeta på detta sätt kunde beräkningstiden för delsystemen
kortas mot en simulering av hela systemet. När alla delar av systemet fanns
som delmodeller kunde dessa sättas samman till en komplett simuleringsmodell, se figur 3.1.1. Den gav då ett resultat som kunde jämföras med tidigare
gjorda mätningar[3]. Man kan också jämföra utseendet på modellen med ett
tvärsnitt av axlarna från Catia i figur 3.1.2, likheterna mellan dessa bilder
är tydliga vilket gör det lätt att förstå modellen. Utifrån dessa mätningar
kunde modellen då justeras och ändras för att närmare stämma överens med
mätresultaten.

3.1.1 Geometri
Måtten på alla delar i växellådan kan fås på två olika sätt. Det första är att i
CAD-programmet Catia mäta komponenter med hjälp av mätverktyget, man
får då ut till exempel avståndet mellan två komponenter, radien eller längden
av en komponent.
9
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Mässingsrör
mellan axlar

Ingående axel

Splithjul

2:an

1:an

Kryp

Back

Solhjul

Oljepump

Figur 3.1.1: Bilden visar en kompletta simuleringsmodell av växellådans smörjsystem
i växellådan.
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Figur 3.1.2: Bilden visar en kompletta simuleringsmodell av växellådans smörjsystem
i växellådan.
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Det andra sättet är att kolla på ritningar av växellåda och komponenter
och i dessa utläsa längden eller diametern. Här står också de toleranser som
finns i tillverkningen på alla mått, dessa är viktiga för att veta hur stora spel
som finns mellan kugghjul och axel till exempel. På många ställen är det
endast dessa spel som släpper igenom oljan. Avstånd mellan två komponenter
är däremot svårare att få fram genom att studera ritningar, man behöver då
räkna via flera komponenter och ritningar vilket är besvärligare än att mäta
avståndet i Catia.

3.1.2 Komponenter
Som man kan se i figur 3.1.1 består modellen av många delar och komponenter. Geometrin i systemet har i vissa fall varit enkel att överföra till
simuleringsmodellen, till exempel en kanal har modellerats med hjälp av ett
rör där dimensionerna har angivits relativt exakt. I vissa fall har geometrin
varit svårare att föra in på grund av att den är oerhört komplex eller att det i
simuleringsprogrammet inte funnits någon modell som kunnat användas. En
förenklad modell har då använts istället och förhoppningen är att detta inte
påverkat resultatet för mycket.
3.1.2.1

Kanaler och rör

När det gäller kanaler i form av rör har geometrin kunnat efterliknas bra.
Geometrin är relativt enkel och därför har det varit möjligt att skapa en bra
modell av dessa. Vissa kanaler har haft en något besvärligare form, så som
cirkelsegment eller mer rektangulära former. Dessa har då fått efterliknats i
möjligaste mån.
Det finns tre olika typer av rör som kan definieras, skillnaden mellan dessa
är formen på tvärsnittet. Två av rören kallas PipeRound, PipeRectangle där
formen på tvärsnittet är enkel att förstå och det tredje kallas PipeCrossSection
som har en mer obestämd form på tvärsnittet. Geometrin anges med diameter
eller liknande, längden och en böjning om det är aktuellt.
Rör är även den enda del som går att rotera i simuleringarna. Eftersom
rotation är en viktig del i problemet kan det vara nödvändigt att använda
ett rör istället för någon annan del som kanske stämmer bättre överens med
geometrin. Mer om rotation av rör i avsnitt 3.1.2.6.
3.1.2.2

Anslutningar och kopplingar

Kanaler och rör kopplas samman med olika komponenter som är volymer
med två eller flera in- och utlopp. Den enklaste av dessa är en OrrificeConn
som används när två kanaler eller rör kopplas samman. I de flesta fall behövs
inga parametrar ställas in utan den anpassas utifrån de anslutna rören. Dock
är det också möjligt att definiera den som en strypning med en mindre diameter och tjocklek eller längd mellan två rör. En schematisk bild över en sådan
koppling visas i figur 3.1.3.
I fall när en kanal skall kopplas samman med en vinkelrät kanal kan en
så kallad FlowSplitTRight användas. Det är en T-koppling som definieras av
en diameter och en längd. Detta är den enklaste av kopplingar där fler än två
anslutningar finns och den har alltid tre anslutningar.
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Figur 3.1.3: Schematisk bild av en koppling i GT-Suite. Geometrin definieras av
längden L, diametern d och radien på rundningen R.

Behövs det flera anslutningar eller är formen mer komplicerad kan en
FlowSplitGeneral användas som kräver ytterligare några parametrar för att
definieras geometriskt. Man börjar med att ange en volym av anslutningen,
därefter behövs alla in- och utlopp definieras. Varje anslutning får ett nummer
som bestämmer i vilken ordning den skall kopplas, man anger riktning utifrån
ett lokalt koordinatsystem, man anger en karakteristisk längd som beskriver
hur flödet ser ut efter att det passerat respektive öppning, hur lång det är
tills det stöter på hinder i form av en vägg eller en annan öppning, samt en
diameter på öppningen.

3.1.2.3 Glapp och spel
På många ställen i systemet finns det toleranser för olika mått på delarna.
Kravet är att produktion ska kunna tillverka delen så att måttet ligger inom
denna tolerans. Vissa toleranser är också till för att göra till exempel ett kugghjul något för smalt så att olja ska kunna passera ut på sidan efter att det
passerat genom nållagret som kugghjulet är lagrat med.
För att modellera dessa används en RectConnLeak, denna komponent används för att beräkna det laminära flödet mellan två plattor. Geometriskt
definieras den av hur bred och långt mellanrummet är, samt hur stort mellanrummet är.
Tyvärr är det inte möjligt att föra in en centrifugalkraft på denna komponent för att simulera rotationen ifall de är radiellt riktade mellanrum. Därför
kan dessa glapp även modelleras med hjälp av ett rektangulärt rör, även
här anges längden och bredden av flödet. Höjden på röret kommer då att
motsvara spelets mellanrum. På så sätt kan man få med även rotationen i
dessa delar vilket har varit viktigt för att förbättra modellen.

3.1.2.4 Omgivning
När oljan passerat genom systemet och ska tillbaka ut i växellådshuset sätts
en EndEnvironment som sista komponent. Den här beskriver randvillkoret av
systemet med ett tryck, temperatur och fluid. Samma komponent sätts som
sump varifrån pumpen suger sin olja.
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Oljepump

Den oljepump som används i Scanias växellådor är en så kallad inre kugghjulspump som är vanlig vid pumpning av bland annat oljor. I figur 3.1.4 visas
en bild av en enkel kugghjulspump, liknande den som används av Scania.

Figur 3.1.4: En kugghjulspump liknande den som används i Scanias växellådor.

Oljepumpen kan definieras på olika sätt, med hjälp av ett konstant flöde som är det enklaste sättet eller med olika mer eller mindre avancerade
pumpmodeller. Här har, beroende på när under utvecklingsarbetet av modellen, antingen ett konstant inflöde eller en enkel pumpmodell använts. Allt
eftersom kunskapen om programmet ökade och modellen blev mer och mer
avancerade gjordes den mer och mer generell.
Till en början användes EndFlowInlet som pumpmodell. Den har ett antal
parametrar som beskriver flödet, antingen anges ett volymflöde, ett massflöde
eller en hastighet på fluiden. Endast en av dessa parametrar kan anges, resterande sätts som ign vilket står för ”ignore” och ignoreras därför av lösaren.
Man anger också temperaturen på fluiden och vad den består av.
Senare när modellen utvecklades togs en ny pumpmodell i bruk, en som
simulerar en faktisk pump om än på ett förenklat sätt. Den modell som använts heter PumpPosDisp vilket är en så kallad ”positive displacement pump”.
Den definieras av hur mycket den kan pumpa per varv och hur effektiv den
är. Pumpen ansluts med ett in- och utlopp samt en axel som anger varvtalet
på pumpen. Effektiviteten kommer att bero på varvtalet och hur stor tryckökningen blir i pumpen.
Axeln som ansluts till pumpen är en enkel axel som definieras av ett
varvtal och några parametrar som är ointressanta i dessa simuleringar så som
röreslemängdsmomentet för axeln och initial position.
Data om pumpen hämtas från mätningar och ritningar. Pumpens volymkapacitet per varv kan räknas ut från en pumpkurva på ritningen, detta är den
optimala pumpkapaciteten utan förluster. Effektiviteten e beräknas i sin tur
utifrån de mätningar som gjorts enligt
e=

Q
Q
=
Qmax
D · RPM

(3.1)

där Q är det uppmätta flödet i mätningar, Qmax är det teoretiskt maximala
flödet som beräknas med hjälp av volymkapacitet per varv D, multiplicerat
med antalet varv per minut RPM.
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3.1.2.6 Rotation

Som sagt så är rotationen av systemet en viktig del i hur flödet ser ut, dock
är det bara möjligt att rotera rör i simuleringar. Rotationen införs i form av en
centrifugalkraft som anges i ett referensobjekt som heter PipeMotion där man
anger rörets position och hur det rör sig.
Man kan antingen använda sig av cylindriska eller kartesiska koordinater,
i det här fallet passar cylindriska bäst. Det som ska definieras är avståndet
från rotationsaxeln till rörets inlopp, en vinkel för vektorn till rörets inlopp
och två vinklar för hur röret är orienterat, en i rotationsplanet och en utanför
rotationsplanet. I figur 3.1.5 visas en schematisk bild av hur dessa parametrar
är definierade.

y
γ
β

y
r

Referenspunkt

Referenspunkt

α
ω

z

Rör

x

x

z

Roterande kropp

Figur 3.1.5: Schematisk bild på hur rotationen av rör definieras i GT-Suite.

De vektorer och vinklar som anges beksriver de ovan nämnda parametrar
som definierar rörets rotation. Kroppen i figur 3.1.5 är tänkt som en lång oval
kropp med rotationsaxeln tagen genom referenspunkten i z-axelns riktning. ω
är rotationsriktningen av den roterande kroppen, r är vektorn från referenspunkten till rörets inlopp, det vill säga avståndet, α är vinkeln på vektorn till
inloppet, β är vinkeln på röret i rotationsplanet och γ är vinkeln på röret ut
ur rotationsplanet.
Rörelsen av röret har flera andra parametrar som kan anges, hur rörets
lokala koordinatsystem är vridet jämfört med det globala, en vinkelhastighet,
vinkelacceleration, acceleration i x- och y-riktningar samt en fasvinkel som
används ifall de föregående parametrarna ändras beroende på rotationen.
Av dessa är det endast vinkelhastigheten som kommer användas, där anges
varvtalet på axeln i varv per minut, viktigt att rätt enhet används.
Ifall rörets orientering och position anges med kartesiska koordinater anges
in- och utloppets respektive x- och y-koordinater.
3.1.2.7 Olja
I det här fallet är fluiden en olja, den definieras utifrån ett flertal egenskaper
som densitet, temperatur och viskositet för att nämna några viktiga. Det är
möjligt att välja en olja från biblioteket i GT-Suite där det finns ett flertal olika
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oljor fördefinierade. Eller så kan man skapa en olja med de egenskaper man
är ute efter.
I flödessimuleringar är oljans viskositet en viktig egenskap som kommer
att påverka flödet. Därför bör den olja som används i simuleringarna i första
hand ha samma viskositet som oljan som använts i mätningarna om det inte
är möjligt att använda exakt samma olja.
Oljan som använts i mätningarna heter Statoil HydraWay White 22[11] och
är först och främst en hydraulolja som används i industrin för att ge bättre
arbetsmiljö vid provning i och med dess lägre temperatur. Men den går även
att använda i smörjsystem som i det här fallet. Just den här oljan passar bra
eftersom den vid 43 ◦ C har en viskositet som motsvarar den olja som används
i produktionsbilar vid dess arbetstemperatur på cirka 80 ◦ C.
I simuleringarna har olika oljor använts, till en början användes en olja
som fanns i GT-Suites bibliotek, Oil-2W50-114-20cSt som är en olja definierad
utifrån SAE International standarder för transmissionsoljor[12]. Denna oljas
viskositet vid 100 ◦ C motsvarar viskositeten hos oljan som användes vid
mätningarna.
Efterhand som modellen utvecklades togs en olja fram enligt specifikationerna av HydraWay White 22, detta för att göra modellen mer verklig.
Oljan har skapats utifrån produktblad från Statoil om oljan där bland annat
viskositeten vid 40 ◦ C och 100 ◦ C står angiven, samt densiteten vid 15 ◦ C.
Genom att extrapolera viskositeten till ett större temperaturintervall kan
man med hjälp av FitPropDataMinerOil och en densitet vid en referenstemperatur få fram koefficienter till en ekvation som beskriver hur densiteten beror
av temperaturen och trycket.
Genom att sätta in dessa i en FluidLiqCompressible som beskriver egenskaper hos komprimerbara vätskor tillsammans med den extrapolerade viskositeten får man en modell för den nya oljan. I FluidLiqCompressible behövs det
ett flertal andra parametrar men dessa hämtas lättast från andra oljor, då de
inte kommer påverka resultatet.

3.2 Slutlig simuleringsmodell
I figur 3.1.1 visas en översikt av den modell som tagits fram i GT-Suite,
här kommer presenteras mer ingående om hur de skapats och hur de är
uppbyggda utifrån den fysiska växellådans geometri.
Inga mått kommer att presenteras här eftersom detta är känslig information. Är man intresserad av detta kan man, om man är behörig, titta i ritningar
eller i modellen i GT-Suite.

3.2.1 Inlopp
Oljan pumpas in i systemet från pumpen, via ett filter och ett rakt rör in till
axeln där den leds i en kanal runt axeln. Oljan åker in i axeln via två hål på
vardera sida i axeln, dessa kommer att rotera och därför har vissa förenklingar
i geometrin varit nödvändiga att anta.
Filtret och rören som leder oljan från pumpen in till kanalen runt axeln
har förenklats något eftersom geometrin är något komplicerad. Detta bör dock
inte påverka resultatet. Kanalen runt axeln har byggts upp av rör i en cirkel,
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där ett antal kopplingar ansluter inloppet från pumpen och hålen i axeln
som leder oljan vidare. Rören i cirkeln är av typen PipeCrossSection eftersom
tvärsnittet i kanalen varken är rektangulärt eller cirkulärt, det som angivits
då är omkretsen på tvärsnittet och dess area. I figur 3.2.1 visas modellen av
systemet från pump till axel i GT-Suite, samt ett tvärsnitt av växellådshuset i
Catia.

Kanal i axel

Pump

Sidoaxel

(a) Simuleringsmodellen av
(b) Tvärsnitt av växellådan vid inflödet till ingående
inflödet i systemet från
axel i Catia.
pump till axel.
Figur 3.2.1: Jämförelse av simuleringsmodellen i GT-Suite och verklig geometri
illustrerad med ett tvärsnitt i Catia.

Eftersom axeln roterar kommer de hål som finns i axeln att flyttas i förhållande till inloppet från pumpen. I modellen finns inte detta fenomen med utan
hålen har placerats i ett fixt förhållande till varandra. Detta är inget som har
undersökts något ingående utan antas helt enkelt inte påverka flödet nämnvärt. Hålen i axeln däremot påverkas av rotationen av en centrifugalkraft.

3.2.2 Mässingsrör
Mässingsröret är ett rör som bildar övergången från ingående till huvudaxeln.
Det finns ett litet mellanrum mellan dessa och mässingsröret överbryggar
detta. Dock har röret fyra hål fördelade med 90◦ mellanrum i mitten av röret.
Dessa hål släpper ut olja så att spigotlagret och nållager ska få smörjning och
kylning.
Det är inte pressform på röret utan det sticks bara in mellan axlarna och
hålls på så vis på plats. Detta innebär att det kan läcka något vid ändarna
av röret, därför har även detta tagits med i modellen för att göra den mer
omfattande och närmare verkligheten.
Just denna del av modellen består därför av två runda rör som utgör var
sin halva av själva röret. I vardera ytterände av röret finns en koppling som
ansluter till de rör som motsvarar det lilla mellanrum som oljan kan läcka
ut genom. Dessa små rör har modellerats med PipeRectangle där höjden på
dessa rör har satts till det glapp som är mellan mässingsrör och axel. I mitten
av röret finns en annan koppling som de fyra hålen är anslutna till, dessa är
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modellerade med hjälp av en OrrificeConn som definierats av en diameter och
hur långt hålet är, det vill säga tjockleken på materialet i mässingsröret.
De fyra hålen och rören som modellerar läckaget i vardera ände av röret
är alla anslutna till samma volym som motsvarar det mellanrum som finns
mellan ingående och huvudaxel. I figur 3.2.2 visas modellen av mässingsröret
som skapats i GT-Suite och ett tvärsnitt i Catia av axlarna och mässingsröret.

(a) Simuleringsmodellen av mässingsröret mellan axlarna.

(b) Tvärsnitt av mässingsröret i Catia.

Figur 3.2.2: Jämförelse av simuleringsmodellen i GT-Suite och verklig geometri
illustrerad med ett tvärsnitt i Catia.

3.2.3 Distansring
Den ring som finns mellan rullagren som lagrar splithjulet på huvudaxeln är
till för att fördela oljan jämt runt axeln mellan rullagren. Ringen har fyra hål
jämnt fördelade runt den och en kanal på insidan mot axeln. I axeln finns
det två kanaler som leder oljan från kanalen i centrum, i figur 3.2.3 visas en
tvärsnittsbild från Catia som beskriver hur flödets väg är genom ringen.
Just denna del har förändrats under arbetets gång, till en början hade
ringen modellerats som att den var monterad med två av hålen i ringen mitt
för hålen i axeln som ritningen och modellen i Catia visar. Efterhand visade
det sig att den med största sannolikhet inte var monterad på det sättet utan
kunde sitta hur som helst och i själva verket förmodligen rörde sig runt när
växellådan belastades.
Med anledning av detta har två modeller av distansringen tagits fram, en
där hålen ligger mitt för varandra och en där det finns möjlighet att välja
hur den ska vridas genom att ange lämpliga mått på de rör som bygger upp
kanalen i ringen. Figur 3.2.4 visar de två modellerna.
Ringen byggs alltså upp av rör som har ett rektangulärt tvärsnitt i en cirkel,
beroende på vilken av modellerna som studeras är det olika många rör som
ingår i ringen men i båda fallen ansluts de båda hålen i axeln till ringen på
motsatta sidor. Sedan fördelas de fyra hålen med passande koppling, antingen
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Figur 3.2.3: Ett tvärsnitt av axeln vid distansringen mellan lagren för splithjulet. De
röda linjerna visar oljans väg från centrum av axeln ut till lagret.

(a) Simuleringsmodellen av distansring
före vridning.

(b) Simuleringsmodellen av distansring
efter vridning.

Figur 3.2.4: Jämförelse av simuleringsmodellerna i GT-Suite mellan de två lägena på
distansringen.
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FlowSplitTRight eller FlowSplitGeneral beroende på om de ligger mitt för ett
annat hål eller inte.
Hålen är i sin tur modellerade med hjälp av rör, detta för att kunna ta
hänsyn till rotationen. Detta var något som inte heller fanns med i början av
arbetet utan har införts efterhand för att kunna få modellen att stämma överens bättre med mätningar som gjorts. Dessa är leder oljan till en volym som
motsvarar mellanrummet som finns mellan de båda rullagren som förklaras
nedan.

3.2.4 Rullager
Det finns tre rullager som tagits med i modellen, det är två lager som lagrar
splithjulet, sen är det spigotlagret som lagrar mellan ingående och huvudaxel.
Alla tre har modellerats på samma sätt med små skillnader i måtten.
Även hur rullagren modelleras har förändrats under arbetets gång. Kort
sammanfattning av vad de modellerats med är att de till en början bestod av
en RectLeakConn med ett mer eller mindre godtyckligt mellanrum som kunde
ändras beroende på hur stort flödet ut genom dem behövde vara. Detta var
inte någon bra modell så en ny bestående av rör togs fram, även denna fanns
i ett antal versioner tills den som visas i figur 3.2.5 skapades.
Den modell som visas i figur 3.2.5 består av ett antal rör som motsvarar
de mellanrum som finns mellan rullarna i lagret och lagerhållaren som håller
rullarna på plats, detta kan ses i en schematisk bild i figur 3.2.6. Beroende på
vilket lager som modelleras är antalet rör olika men principen är den samma
för alla lager.

Figur 3.2.5: Modell av rullager i GT-Suite, ett antal identiska rör som motsvarar
mellanrum ovan och under lagerhållare.

Figur 3.2.6: Schematisk bild av ett rullager i tvärsnitt. De vita områdena motsvara
mellanrummen, det ljusare grå motsvarar lagerhållaren och de mörkare
grå motsvarar lagerbana och kugghjul. De svarta cirklarna motsvarar
rullarna i lagret.
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För att modellera rören har PipeCrossSection använts och omkrets och tvärsnittsarea uppskattats för att efterlikna geometrin så bra som möjligt. Det finns
ett hålrum ovan och ett under lagerhållarna, därför används två uppsättningar
rör.
Rullager kan vara koniska, det vill säga den ena sidan har en större radie
än den andra. På så vis kan rullagren ha en pumpande effekt när de roterar.
För att ta hänsyn till detta har rören definierats så att de roterar runt axeln,
men också att de ligger utanför rotationsplanet i en sådan vinkel att de bildar
en kon när de roterar.
Istället för att placera ut ett rör för varje mellanrum i rullagret, kan man
definiera att ett rör ska motsvara ett visst antal identiska rör. Detta gör att
modellen blir mer överskådlig och tydlig.

3.2.5 Lagerbanor för nållager
Det finns ett antal lagerbanor för nållager i växellådan, dessa är en bred ring
som finns för att nålarna i lagren ska ha en slät yta att rulla på, se figur 4.2.6.
Dessa har en kanal runt hela axeln på insidan som oljan kan flöda i. I och med
att dessa kan vridas och monteras på olika sätt blir de en faktor som påverkar
flödet till nållagren.
Till en början modellerades deras position endast på ett sätt, och att lagerbanorna var monterade på just detta sätt är ganska osannolikt. Därför gjordes
en ny modell som var mer generell och som tog hänsyn till att den kunde
vridas på olika sätt. Båda dessa modeller visas i figur 3.2.7.

Kanal i axel

Kanal i axel

(a) Simuleringsmodellen av distansring (b) Simuleringsmodellen av distansring
före vridning.
efter vridning.
Figur 3.2.7: Jämförelse av simuleringsmodellerna i GT-Suite mellan de två lägena på
lagerbanorna.

Den högra kan ändras så att hålen i axel och lagerbana ligger med en viss
vinkel mellan varandra genom att ändra längderna på rören som bygger upp
kanalen runt axeln. Den vänstra modellen modellerar fallet när hålen ligger
mitt för varandra, detta var den första modellen som användes men som inte
var tillräckligt generell.
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3.2.6 Nållager
Nållagrens utveckling under arbetets gång har i mångt och mycket liknat
den för rullagren, de båda liknar varandra mycket rent geometriskt med den
skillnaden att nållagren är mindre och har fler mellanrum eftersom antalet
nålar i ett nållager är fler än rullarna i ett rullager.
Ett nållager är heller inte koniskt så det har inte samma pumpande effekt.
Det är då inte lika viktigt att rotera dessa rör som modellerar mellanrummen
mellan nålarna. Den rotation som finns av nållarna har inte varit möjlig att få
med i simuleringsmodellen, man vet heller inte hur detta påverkar flödet.

3.2.7 Spel
Det finns många spel som definierats av toleranser i ritningar. Spelen finns
bland annat i navplanet på sidorna av kugghjulen, hit kommer oljan efter den
passerat nållagren. Dessa spel tros vara en del i vad som bestämmer flödet
genom nållagren.
I nuläget finns det två modeller för att modellera dessa spel. Den ena är att
använda en RectLeakConn där spelets storlek helt enkelt används för att definiera modellen. Problemet med denna modell kan vara ifall rotationen har en
så pass stor inverkan på flödet, då går inte detta att ta med i simuleringarna.
Det andra sättet är att använda ett PipeRectangle och på samma sätt använda spelets storlek för att definiera geometrin. Fördelen eller skillnaden med
att använda ett rör är att det då är möjligt att ta hänsyn till rotationen.
Det som inte går att simulera i någon av dessa modeller är att väggarna
i dessa spel ofta roterar med olika hastigheter. Hur detta kan påverka flödet
har inte undersökts så det är svårt att uttala sig vad som skulle hända med
flödet om detta var möjligt att ta med i simuleringsmodellen.
I båda fallen har dessa spel anslutits till en volym som finns efter nållagren,
när oljan passerat spelen kommer den ut till växellådans sump igen, detta
modelleras med hjälp av EndEnvironments.

3.2.8 Solhjul
Solhjulets geometri och principer påminner lite om inloppet till ingående axel
fast flödet blir omvänt. Två hål i axeln leder oljan ut till en kanal som går runt
hela axeln. I solhjulet finns det sedan ett hål mellan varje kugge, beroende på
hur planeten ser ut kommer det vara olika många hål. Men på samma sätt
som hos de olika lagren har ett rör satts att representera flera identiska rör
för att göra bilden av modellen tydligare. I figur 3.2.8 visas en bild på hur
geometrin och modellen ser ut.
Nackdelen med att göra på detta sätt i just det här fallet är att det inte
går att fördela hålen i själva solhjulet jämt runt hela axeln. Istället har dessa
placerats på ett medelavstånd till hålen i axeln. Detta har justerats och ändrats
något för att få en bättre överensstämmelse med mätningar som gjorts.
Eftersom mätningar gjorts på en växellåda utan planet har ingen planet tagits med i simuleringsmodellen heller. Det är svårt att säga hur detta kommer
påverka flödet ut från solhjulet men en spontan tanke är att det inte kommer
påverka flödet nämnvärt, men detta är självklart något som bör undersökas
för att få en modell som motsvarar en växellåda som används i drift.
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(a) Simuleringsmodellen av solhjulet i
GT-Suite.

(b) Tvärsnitt av solhjulet i Catia.

Figur 3.2.8: Jämförelse av simuleringsmodellen i GT-Suite och den verkliga geometrin
illustrerad med ett tvärsnitt av solhjulet i Catia. Röda linjerna visar flödets
väg från centrum av axeln till hålen ut genom solhjulet.

3.2.9 Initialvillkor
Initialt i simuleringen är alla delar i systemet fyllda med olja, trycket är
atmosfärstryck, det vill säga 1 bar och temperaturen på oljan är 43 ◦ C. Dessa
initialvillkor när det gäller att alla delar är fyllda med olja stämmer dåligt
med verkligheten då vissa volymer förmodligen inte är fyllda med olja innan
mätningen börjar. Valet att ha hela systemet fyllt med olja är gjort eftersom
simuleringen stoppas när stationärt tillstånd i systemet har uppnåtts. Det går
betydligt fortare när systemet är fyllt än när vissa volymer ska fyllas upp.

3.2.10

Randvillkor

Det finns olika sorters randvillkor i modellen, till exempel trycket som är i
de utlopp som finns i systemet och temperaturen på kanalerna i växellådan.
Trycket i växellådan är atmosfärstryck och därför får dessa komponenter detta
som randvillkor. Temperaturen i växellådan har inte studerats hur den förändras av flödet utan har bara anpassats till att ge oljan rätt temperatur vilket i
sin tur ger rätt viskositet.
Flödets randvillkor styrs delvis av de tryck som finns i utloppen. Men
också av hur geometrin ser ut, hur mycket det stryper flödet.

Kapitel 4

Modellvalidering
För att kontrollera GT-Suites simuleringsresultat har enklare modeller skapats
för att kunna jämföras med analytiska beräkningar och simuleringar gjorda i
3D CFD-program. Jämförelserna har kunnat visa på att GT-Suite är ett ytterst
kompetent verktyg för simuleringar av flöde, resultaten kommer att presenteras här.

4.1 Jämförelse med analytisk lösning för flöde i rör
Eftersom modellen i GT-Suite till stor del består av rör i olika storlekar och
former har GT-Suites förmåga att korrekt beräkna flödet genom ett långt rör
undersökts och jämförts med analytiska ekvationer som också beskriver detta.
En sådan ekvation är Hagen-Poiseuilles lag[14] som beskriver laminärt
okomprimerbart flöde i cirkulära, fullgående rör med konstant tvärsnitt. Ekvationen lyder som
πr4 |∆P|
Q=
(4.1)
8µ l
där Q är volymflödet, r är rörets innerdiameter, µ är fluidens dynamiska
viskositet, ∆P är tryckskillnaden mellan ändarna på röret och l är längden
på röret.
Ekvationen gäller endast för laminärt flöde med Reynoldstal under 2300.
Den förutsätter också att längden på röret är avsevärt mycket längre än diametern.
Genom att skapa ett rör i GT-Suite med en viss längd och diameter och
ange olika tryck på vardera ände som randvillkor och simulera detta kan flödet jämföras med det analytiska flödet från ekvation (4.1). Rörets dimensioner
har satts till en längd på 5 m och en radie på 12,5 mm, detta uppfyller kravet
om ett långt rör som antas för ekvation (4.1). I figur 4.1.1 visas den enkla
geometri som använts vid simuleringar i GT-Suite.
Fluiden som använts är den samma som i andra simuleringar, det vill
säga Statoil HydraWay White med en dynamisk viskositet på 0,0238 kg/m·s.
Tryckskillnaden mellan rörens ändar har sedan varierats mellan 0,02 och 0,5
bar så ett flöde skapas och i figur 4.1.2 kan man se hur väl resultatet från
simuleringar stämmer överens med teorin.
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Figur 4.1.1: Modellen som använts vid simuleringar i GT-Suite, ett rör kopplat till två
End Environments med olika tryck för att inducera ett flöde genom röret.
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Figur 4.1.2: Jämförelse mellan teori och simuleringar i GT-Suite där flödet som
funktion av tryckskillnad i rör har undersökts.

Man ser att för låga Reynoldstal, det vill säga under 2300 stämmer simuleringarna väl med teorin, skillnaden är väldigt liten om det finns någon. När
flödet närmar sig ett Reynoldstal på 2300 så ökar skillnaden. Flödet går då mot
att vara turbulent och förlusterna i röret blir större i simuleringarna. Det är
inte GT-Suite som ger ett felaktigt resultat utan det är den teoretiska modellen
som slutat gälla.
I de simuleringar som gjorts i detta arbete har Reynoldstalet, men GTSuite klarar även turbulent flöde. Det är teorin i (4.1) som inte är korrekt för
de högre Reynoldstalen i och med att den härleds med skikt som har samma
hastighet och en acceleration som är noll i flödet.

4.2

Jämförelse mellan GT-Suite och AcuSolve

I det här kapitlet jämförs resultat från simuleringar i GT-Suite med resultatet
från simuleringar i AcuSolve vilket är en CFD-lösare i 3D från ACUSIM
Software[13] som använder finita elementmetoden.
Programmet simulerar flöden i 3D till skillnad från GT-Suite som bara
simulerar i 1D. Det är därför inte aktuellt att simulera hela system utan endast
delar av systemet kan simuleras eftersom en större simulering skulle ta allt för
lång tid.
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4.2.1 Flöde genom en öppning
I modellen finns många öppningar och anslutningar, det har därför varit av
intresse att undersöka hur GT-Suite hanterar dessa öppningar och anslutningar. Det som undersökts var hur trycket förändras när flödet går från ett rör
med en viss diameter till ett rör med mindre diameter.
Detta testas genom att göra jämförande simuleringar i GT-Suite och AcuSolve. Två rör sätts samman efter varandra där det ena har en mindre diameter än det andra, samma geometrier används i båda programmen.
I figur 4.2.1 kan man se en CAD-geometri på de två rör som använts.
Det större har en diameter på 10 mm och det mindre en diameter på 4 mm,
längden på båda är 20 mm. I figur 4.2.2 visas modellen som använts vid
simuleringar i GT-Suite, samma dimensioner används där. Kopplingen mellan
de båda rören är en standardöppning som får sin geometri utifrån de moduler
som är kopplade till den.

vinlet

poutlet

Figur 4.2.1: CAD-geometri av de två rör som använts i simuleringar med AcuSolve vid
jämförelse med GT-Suite.

vinlet

poutlet

Figur 4.2.2: Modellen som använts i GT-Suite beståendes av två korta rör och en
standard koppling mellan dessa.

Fluiden som använts i simuleringarna är Statoil HydraWay White 22 med
en densitet på 850 kg/m3 och dynamisk viskositet på 0,0165 kg/m·s, anledningen till att den är annorlunda än tidigare är att temperaturen varit olika.
Randvillkoren som är satta är hastighet vid inloppet och trycket vid utloppet.
Trycket är 1 bar och hastigheten har varierats, 1–2,55 m/s, resultatet visas i
figur 4.2.3. I figur 4.2.4 visas hur trycket är fördelat i ett tvärsnitt av rören.
Man kan se i figuren att tryckskillnaden blir något lägre i simuleringar
med GT-Suite än AcuSolve, dock ligger de nära varandra oavsett hastigheten.
Slutsatsen blir att GT-Suites förmåga att simulera dessa anslutningar är bra.
I figuren ser man att tryckfallet är väldigt lokalt samlat runt övergången
mellan rören. Ska detta fångas på rätt sätt är det viktigt att meshen har bra
upplösning i området.
I figur 4.2.5 kan man se hur hastigheten är fördelad också, som förväntat
sker hastighetsförändringen i samma område som trycket förändras. Man kan
också se hur hastighetsprofilen längs väggarna ser ut. På samma sätt som det
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Figur 4.2.3: Jämförelse av tryckskillnaden mellan simuleringar i GT-Suite och AcuSolve

Figur 4.2.4: Trycket i en genomskärning av de två rören från en simulering i AcuSolve.

är viktigt att meshen har bra upplösning där trycket förändras är det också
viktigt att meshen har tillräckligt många element längs randen.

[m/s]

Figur 4.2.5: Hastigheten i en genomskärning av de två rören från en simulering i
AcuSolve.

AcuSolve simulerar i 3D vilket gör det möjligt att få fram en sådan hastighetsprofil. GT-Suite resultat å sin sida visas som medelvärden över flödets
tvärsnitt men beräknas internt utifrån hastighetsprofiler i olika tvärsnitt.

4.2.2 Flöde genom en lagerbana
Det finns vissa komponenter som är av särskilt intresse för hur de på verkar
flödet, det har därför varit extra viktigt att undersöka hur bra GT-Suite kan
simulera dessa.
En sådan komponent är nållagerbanan och dess oljekanal mot huvudaxeln.
Som nämnts tidigare påverkar positionen för lagerbanan flödet genom dessa,
man har därför velat undersöka hur dessa delar ska förändras för att flödet
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ska bli mindre beroende av positionen. Ska detta göras i GT-Suite så måste
modellen ge ett korrekt flöde.
I figur 4.2.6 kan man se CAD-bilder från Catia på lagerbanan som undersökts.

Kanal i lagerbana

Lagerbana

Huvudaxel

Figur 4.2.6: Bilderna visar en lagerbana och hur den är monterad på huvudaxeln. Det
är kanalen på insidan av lagerbanan som har undersökts.

Som man kan se i den högra bilden i figur 4.2.6 har hålet i axeln och hålet
i lagerbanan hamnat på motsatt sida om huvudaxeln. Lagerbanan kan vridas
hur som helst i monteringen och på så sätt kan oljeflödet till nållagret bli olika
i olika växellådor.
För att undersöka modellen i GT-Suite skapades en geometri av kanalerna
i fråga, dessa visas i figur 4.2.7. I figurerna visas de två extremfall i hur
lagerbanan kan roteras.
Samma geometrier skapades också i GT-Suites endimensionella värld, dessa kan ses i figur 3.2.7. Simuleringar gjordes sedan på båda modellerna i båda
programmen och jämfördes för att jämföra hur bra de båda stämmer överens.
4.2.2.1

Konvergensstudie

Först gjordes en konvergensstudie för att se hur noggrant geometrin i AcuSolve måste meshas för att resultatet ska konvergera mot ett värde.
Simuleringarna gjordes genom att plocka värden från GT-Suite. Flödeshastigheten vid inloppet och trycket vid utloppet enligt modell 1 i figur 4.2.7
valdes som randvillkor till de två simuleringarna. I arbetet undersöktes hur
fin meshen behöver vara för att simuleringarna skall konvergera mot ett värde,
det vill säga meshen är tillräckligt fin. Detta gjordes i 4 steg där meshen globalt
och meshen längs randen förfinades i omgångar.
Steg 1 använde endast en grov global mesh, till steg 2 infördes en mesh
längs randen, steg 3 förfinar den globala meshen med samma mesh längs
randen som tidigare. Till det sista steget förfinas meshen längs randen ytterligare. I figur 4.2.8 kan man se meshen vid en öppning, den globala i mitten
och finare längs kanten.
Randvillkoren sattes till att flödeshastigheten i inloppet var 0,083 m/s och
trycket i utloppet till 1,049 bar. Fluiden var den samma som beskrivits tidigare.
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Utlopp

Inlopp

(a) Modell 1

(b) Modell 2

Figur 4.2.7: Här visas den CAD-geometri av kanalen i lagerbanan som använts vid
simuleringar i AcuSolve.

Figur 4.2.8: Meshen som använts vid simuleringar, en global mesh i mitten och en
något finare längs kanten.
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Det som undersöktes i dessa simuleringar var tryckfallet förbi komponenten, blir detta liknande för simuleringar i AcuSolve och GT-Suite kan man anta
att GT-Suite gör en rimlig simulering av flödet genom just denna komponent.
Resultatet från dessa simuleringar visas i tabell 4.2.1.
Tabell 4.2.1: Resultat från konvergensstudie för meshen för simuleringar i AcuSolve
och GT-Suite som referens.

Meshförfiningssteg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
GT-Suite

Tryckfall
(bar)
0,216
0,172
0,169
0,171
0,159

Utifrån resultatet i tabell 4.2.1 kan man dra slutsatsen att simuleringar med
den finaste meshen ger ett bra resultat. Meshen är tillräckligt fin eftersom
resultat inte längre beror på hur fin eller grov den är.
4.2.2.2

Jämförelse

När konvergensstudien gjorts och den tillräckliga meshen hittats gjordes nya
simuleringar på de båda fallen som visas i figurerna 4.2.7a och 4.2.7b, kallade
modell 1 respektive modell 2 nedan. Här användes randvillkoren att flödeshastigheten vid inloppet var 0,0890 m/s och trycket vid utloppet var 1,0249
bar, samma villkor användes i båda fallen. I tabell 4.2.2 presenteras resultaten
från simuleringarna.
Tabell 4.2.2: Resultat från simuleringar med AcuSolve och GT-Suite.

Simuleringsprogram
AcuSolve
GT-Suite
AcuSolve
GT-Suite

Modell
1
1
2
2

Tryckfall
(bar)
0,181
0,185
0,021
0,019

Som synes är överensstämmelsen god mellan de båda programmen för de
två fall som undersökts. Utifrån dessa simuleringar kan man anta att GT-Suite
återskapar flödet genom just denna komponent på ett tillfredsställande sätt.
Stämmer också randvillkoren med verkligheten så kan man anta att storleken
på flödet också stämmer med det verkliga flödet.
Det är dock svårt att säga hur bra dessa randvillkor stämmer med verkligheten eftersom det är svårt att mäta dessa. Det är också många andra parametrar som kan påverka dessa vilket gör det osäkert hur bra detta kommer
stämma med verkligheten.
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Men man kan i alla fall dra slutsatsen att modellen kan användas till att
undersöka hur stor kanalen skulle behöva vara för att läget av lagerbanan inte
ska påverka flödet och orsaka ett för stor skillnad mellan lägena.
Slutligen visas i figur 4.2.9 några bilder på hur trycket är fördelade i
kanalen i de båda geometrierna. I figur 4.2.10 visas hur hastigheten är fördelad
i ett tvärsnitt av kanalen.

[Pa]

(a) Modell 1

[Pa]

(b) Modell 2

Figur 4.2.9: Bilderna visar hur trycket är fördelad i kanalen.

Man ser på skalorna hur stor skillnad det är mellan de båda modellerna,
men också var i flödet som största tryckfallet sker.

Figur 4.2.10: Bilden visar hur hastighetsprofilen i den smala kanalen runt axeln är
fördelad, samt hur meshen ser ut inuti kanalen.

Man ser tydligt att flödet är begränsat genom den smala kanalen, en något
mer cirkulär kanal skulle göra att flödet inte blev förhindrat på samma sätt.
Förhållandet mellan omkrets och area i tvärsnittet har stor betydelse för hur
mycket flödet stryps.

Kapitel 5

Mätningar
För att kunna validera simuleringsmodellen har ett flertal mätningar gjorts
där det har varit möjligt att kontrollera hur växellådan är monterad. På så
sätt har det varit möjligt att jämföra ändringar gjorda i modellen med riktiga
mätningar för att se om resultaten stämmer överens.
Mätningar som gjorts tidigare av Joel Axelsson[3] kunde inledningsvis
användas för att få en övergripande jämförelse av flödet. Utifrån dessa jämförelser planerades sedan de mätningar som genomförts.

5.1 Planering
När en simuleringsmodell som gav ett resultat som stämde tämligen väl mot
de tidigare mätningar bestämdes det att nya mätningar skulle genomföras.
Eftersom tiden för arbetet är begränsat är det viktigt att de mätningar som
görs ger ett resultat som kan användas till att förbättra modellen. Samtidigt
var Scania mån om att de mätningar som gjordes även var av intresse för dem.
Vid jämförelser med de tidigare mätningarna så upptäcktes de största
svagheterna i modellen och utifrån detta planerades vilka mätningar som var
mest relevanta att göra. De områden som modellen hade svårast för var hur
flödet påverkades av rotationen.
Eftersom arbetet med modellen visat att distansring och lagerbanor påverkar flödet var detta också något som var intressant att undersöka i mätningarna.
Temperaturens påverkan på flödet var också av intresse, mätningar på kall
och varm växellåda genomfördes därför också.

5.1.1 Olika konfigurationer på växellådan
Tre konfigurationer av växellådan testades där mätningar gjordes på stillastående och roterande växellåda för att kunna jämföra dessa resultat med
simuleringar. De konfigurationer som testats har varit:
31

32

Kapitel 5. Mätningar

Fritt flöde genom lagerbanor och distansring
I första mätningen på växellådan monterades lagerbanor och distansring i ena
extremläget genom att lägga hålet i lagerbanan mot hålet i axeln. På detta sätt
kommer mesta möjliga olja att flöda ut eftersom oljan har ”fri” väg ut, den
behöver inte ändra riktning och flöda i kanalen runt axeln till hålet på motsatt
sida axel.
På grund av praktiska skäl vid demontering av växellådan så monteras
endast lagerbanorna för 2:ans och backens kugghjul hål-mot-hål. Dessa lagerbanor måste värmas för att pressas på och när man sedan ska dra av dessa
är det svårt att göra det för lagerbanan till kugghjulet för krypen. Därför
monterades denna lagerbana vriden 180◦ till det andra extremläget med hålet
i lagerbanan så långt från hålet i axeln som möjligt. I det här läget förväntas
minst olja kunna flöda ut.
Distansringen behöver inte värmas för att monteras mellan rullagren som
lagrar splithjulet men hålls på plats genom att klämmas mellan lagren, den
kan alltså inte heller rotera fritt. Den monteras därför också i ena extremläget
i denna första mätning. Ringen har fyra hål fördelade 90◦ från varandra och
axeln har två hål placerade 180◦ från varandra. Den monteras då så att två
av hålen på ringen hamnar mitt för hålen i axeln. I denna position förväntas
mesta möjliga olja kunna flöda ut.
Blockerande lagerbanor
Till den andra mätningen gjordes två förändringar, lagerbanorna för 2:ans
och backens kugghjul vrids 180◦ så att hålen i axeln och lagerbanan hamnar
så långt från varandra som möjligt. När detta är gjort är alla tre lagerbanor
som används i växellådan vridna på samma sätt. I figur 4.2.7 kan man se
skillnaden mellan de lägen som lagerbanorna varit monterade i.
I övrigt har inget annat ändrats i växellådan jämfört med den första mätningen. På detta sätt blir det då möjligt att mäta hur mycket dessa två komponenter påverkar flödet, och även se om samma ändringar går att göra i
simuleringsmodellen och få samma eller liknande resultat.
Blockerande lagerbanor och distansring
I den tredje mätningen gjordes ändringar på hur distansringen mellan rullagren är placerad. I figur 3.2.3 kan man se det första läget av distansringen.
Till de här mätningarna har den vridits 45◦ så att inga hål i distansringen
ligger mot de två hålen i axeln. Att vrida den 45◦ gör att hålen i distansring
och axel hamnar så långt från varandra som möjligt, det vill säga i det andra
extremläget då minst olja förväntas kunna passera.

5.1.2 Mekning
Mellan varje konfiguration måste växellådan monteras ner från rigg och plockas isär, huvudaxeln måste plockas ut och delarna monteras av. Det är en del
jobb med detta eftersom många delar som lager och lagerbanor har värmts
för att monteras vilket gör att man måste använda specialverktyg för att ta lös
dessa.

Kapitel 5. Mätningar

33

Mest arbete är det med att plocka av lagerbanorna och vrida på dessa,
därför gjordes detta först. Det är möjligt att plocka bort och vrida på distansringen utan att behöva göra något åt lagerbanorna, men ska man plocka bort
och vrida på lagerbanorna måste man också plocka bort distansringen. För att
minimera arbetet valdes den ovan nämnda ordningen av mätningarna.

5.2 Mätutrustning
Oljeflödet från pumpen mättes med en flödestmätare, trycket före och efter
oljefilter mättes med två stycken manometrar, temperaturen mättes med en
termometer i inloppsröret till pumpen.

5.2.1 Transmissionsrigg T10
Den rigg som använts för att göra mätningarna heter transmissionsrigg T10, se
figur 5.2.1a. Riggen är en relativt enkel och liten rigg bestående av en elmotor
som driver växellådan. Det är också möjligt att tippa lådan framåt eller bakåt
för att efterlikna den lutning växellådan har när den är monterad i bil.
Riggen manövreras med hjälp av en manövreringslåda, se figur 5.2.1b,
monterad till vänster på riggen där varvtal på elmotorn ställs in. Där sitter
också reglagen för att tippa elmotor och växellåda.
Eftersom mätningar görs av flödet ut genom solhjulet görs mätningarna
med torrsump. Det betyder att det inte finns någon olja i växellådan utan den
sugs upp från ett kar under växellådan, se figur 5.2.1a, dit också oljan återvänder efter att den passerat genom växellådan och ut genom bottenpluggen
eller från solhjulet.

(a) Översikt av tranmissionsrigg T10

(b) Manövreringslådan.

Figur 5.2.1: Till vänster kan man se en översikt av T10 med monterad växellåda
och oljekaret under växellådan. Till höger visas manövreringslådan som
används till att ställa in varvtal och lutning på växellådan.

På riggen sitter också ett mätnav för mätning av förluster i växellådan, detta har dock inte använts i de mäntningar som gjorts i det här examensarbetet.
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Elmotor med extern pump

Vid mätningar på stillastående växellåda behövs en extern pump istället för
den som normalt sitter i växellådshuset. Den drivs av sidoaxeln och står
växellådan still kommer den inte att pumpa olja. Därför har en extern pump
tagits fram som monterats till en elmotor, se figur 5.2.2.

Figur 5.2.2: Bilder på den externa pump som använts vid mätningar på stillastående
växellåda. Till vänster visas de in- och utlopp som finns till pumpen.

Pumpen kommer från ett främre hus där den skurits ut för att kunna
hanteras lättare. Det betyder att det är samma typ av pump som används
både till roterande och stillastående växellåda.
Med hjälp av denna externa pump kan oljan pumpas in i växellådan på
samma sätt som vid en roterande växellåda fastän den står still.
Utloppet från pumpen kopplas till filterhållaren på växellådan via en slang
där en flödesmätare också är monterad. Pumpen suger olja från oljekaret under växellådan på samma sätt som växellådan skulle gjort och temperaturen
mäts i inloppsröret. I den här uppställningen mäts trycket endast efter filtret.
Varvtalen som mätningar gjorts vid har avsett varvtalet på motorn vilket
motsvarar varvtalet på ingående axel. Eftersom det är sidoaxeln som driver
oljepumpen ska varvtalet på elmotorn motsvara varvtalet på sidoaxeln. När
växeln 6L är ilagd roterar sidoaxeln en faktor 1,3125 långsammare än ingående
axel och motor, det vill säga för motorvarvtal på 600 varv per minut fås
sidoaxelns varvtal som
RPMsido =

RPMing
600
=
≈ 457,14 varv per minut.
1,3125
1,3125

(5.1)

I figur 5.2.3a kan man se manövreringsdosan för elmotorn. Där kan man
ställa in det varvtal man önskar ha på elmotorn, det görs med hjälp av en
frekvensomvandlare, se figur 5.2.3b.
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(a) Reglage för elmotor. Varvtal motsvarande ingåen- (b) Frekvensomvandlare
de axel.
elmotor.

för

Figur 5.2.3: Bilder på manövreringsboxen för elmotor med på och av samt ratt för att
ändra varvtal. T.h. en bild på den frekvensomvandlare som krävs för att
ändra hastigheten på elmotorn.

5.2.2 Övrig utrustning
Som nämnts tidigare mättes trycket före och efter oljefilter med hjälp av två
manometrar, deras mätintervall var på 6 bar och noggrannhet i graderingen
var 0,05 bar.
Flödesgivaren som användes var av turbinmodell som kopplades till en
mottagare som ger flödet i liter per minut.
För att säkerställa att rätt växel var ilagd på växellådan, samt att kontrollera varvtalet på elmotorn användes en optisk sensor som med hjälp av reflex
kan mäta varvtalet på axeln.
Oljan som mättes från solhjulet leddes till en hink med hjälp av ett gummirör med fasttejpad tratt i ena änden för att kunna samla upp oljan från
behållaren som kan ses i figur 5.2.4. Oljan samlades upp i en hink under en
mätt tid och vägdes på en våg. Om densiteten är känd för oljan kan man räkna
ut volymflödet per minut fram enligt
Q=

m
· 60
ρt

(5.2)

där m är vikten i g på uppsamlad olja, ρ är densiteten i g/dm3 och t är tiden
som mätningen gjordes under i sekunder. Detta ger flödet i enheten liter per
minut.
För att värma oljan till rätt temperatur användes en doppvärmare som
vanligtvis används som motorvärmare i bilar, den lades i oljekaret och slogs
på när oljan behövde värmas.
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5.2.3 Provobjekt GRS905
Den växellåda som använts i mätningarna har varit en GRS905, det är en av
Scanias största och kraftfullaste växellådor, den används i många av Scanias
lastbilar och är en av få växellådor som klarar av momenten från deras största
motorer.
På just den växellåda som använts i dessa mätningar har en del modifieringar gjorts, det sitter ingen planetväxel i den eftersom det monterats en
cylinder över solhjulet för att fånga upp oljan. Det sitter därför heller ingen
utgående axel monterad i växellådan, istället sitter där en plastbehållare, se
figur 5.2.4, dit oljan leds från solhjulet och ut genom ett hål ner till karet
under växellådan. Båda dessa plastdelar som är gjorda i friformgjuten plast
är framtagna till tidigare mätningar.

Figur 5.2.4: Bilder på hur oljan leds ut från solhjulet för att kunna samlas upp och
mätas, t.v. cylinder för att leda ut oljan till behållaren som ses t.h. där den
kan samlas upp.

Oljan pumpas in i växellådan via ett filter som är monterat på en filterhållare där oljan också leds via en kylare. I de mätningar som gjorts i det här
arbetet har kylaren endast varit ett rör för att sluta systemet.
När växellådan är monterade i bil lutar den 5◦ bakåt. I Joel Axelssons
mätningar[3] kunde han inte konstatera någon skillnad på oljeflödet beroende
på lutningen av växellådan. Dock har tidigare mätningar av Roine Gävert[4]
av flödet ut genom synk gjorts och då konstaterats att lutningen har betydelse
för flödet. Beroende på växellådans lutning kan kugghjulen röra sig axiellt och
stänga till spelen på sidan om kugghjulen och då påverka vilken väg oljan tar.

5.3

Mätmetod

Mätningar genomfördes på roterande och stillastående växellåda för ett flertal
varvtal, 600, 800, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000 varv per minut på
ingående axel.
Oljan värmdes med insticksvärmaren i oljekaret och växellådan kördes för
att även värma upp kugghjul, axel och resten av växellådan. Detta var något
som upptäcktes under mätningens gång och gjordes därför inte tillräckligt i
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de första mätningarna. Var olja och växellåda ordentligt varmkörda var det
också lättare att hålla en jämnare temperatur under hela mätningen.
När växellåda och olja var tillräckligt varma ställdes hastigheten in på rätt
varvtal antingen på manövreringslådan på riggen eller på manövreringsdosan
till elmotorn. Mätningarna började med lägsta varvtalet, 600 varv per minut
och gick sedan uppåt till 2000 varv per minut. För varje varvtal mättes flödet
från pump, flödet ut genom solhjulet, trycket före och efter oljefilter, temperaturen under mätningen.
Flödet ut genom solhjulet mättes genom att under en viss tid, från 25
sekunder till en minut ungefär, samla upp oljan till en hink, sedan väga den.
Från detta var det då möjligt att räkna om den uppmätta oljan till ett flöde i
form av liter per minut.
När mätningar gjordes av stillastående växellåda mättes endast trycket
efter filtret, i övrigt var proceduren den samma. Växellådan kunde varmköras
på samma sätt som tidigare med skillnaden att det var den externa pumpen
som pumpade oljan.
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Resultat
Här presenteras resultatet från simuleringar med modeller från olika utvecklingsstadier. Det kommer även att presenteras resultat från de mätningar som
gjorts och slutligen jämförelser mellan dessa och simuleringar.

6.1 Resultat från mätningar
Mätningarna har resulterat i både bra och mindre bra resultat, men från dessa
mindre bra resultat har mycket kunskap om hur mätningarna ska förbättrats
kunnat hämtas. Här nedan kommer de resultat och erfarenheter som kommit
från mätningarna att presenteras. Eftersom enskilda mätvärden inte är intressanta att titta på, kommer här endast jämförelser mellan olika mätningar att
visas. De flöden som presenteras i graferna har normerats och i de fall när
två grafer jämförs har båda samma skala. Samma sak gäller de grafer där
fördelningen av flödet i växellådan visas som procentuellt flöde till solhjul
från oljepump. Mätvärden finns att läsa i en bilaga som finns i den interna
rapporten på Scania, i den officiella rapporten har denna tagits bort.
I alla mätningar avser det angivna varvtalet det varvtal som ingående axel
har eller i fallen av stillastående växellåda, det varvtal som motsvarar varvtalet
på ingående axel.
Temperaturen i mätningarna har i de fall med varm växellåda och olja
försökts att hållas nära 43 ◦ C vilket är den temperatur vid vilken oljan som
använts i mätningarna har samma viskositet som den olja som används i drift
har vid arbetstemperaturen 80 ◦ C. Det har varit svårt att hålla temperaturen
vid exakt 43 ◦ C, men den har varit mellan 41,5 ◦ C och 44,5 ◦ C vid alla
mätningar. Förhoppningen är att detta inte har påverkat resultatet i för stor
utsträckning.
Densiteten är viktig eftersom den används för att räkna ut volymflödet från
solhjulet. Därför har mätningar gjorts för att kontrollera det som finns angivet
i databladet[11] från Statoil. Med hjälp av ett mätglas mättes en volym och
vägdes för att få fram densiteten.
I databladet sägs densiteten vid 15 ◦ C vara 869 g/dm3 och från mätningarna erhålls en densitet vid 43 ◦ C på 865 g/dm3 . Detta verkar vara ett rimligt
värde med tanke på den något högre temperaturen. Det är denna densitet som
använts för att räkna ut det flödet från solhjulet i mätningarna nedan.
39
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6.1.1 Rotationen av växellådan
En effekt som studerats i mätningarna är hur rotationen påverkar flödet.
Mätningar på stillastående och roterande växellåda har därför genomförts.
Här nedan görs en jämförelse mellan mätserier av stillastående och roterande
växellåda och det som studeras är hur flödet till solhjulet förändras mellan
dessa.
I figur 6.1.1 visas hur mycket olja som flödar från solhjulet, samt hur stor
del av flödet från pumpen som når solhjulet. Denna jämförelse görs för att
pumpens effektivitet kan variera något och därför ge ett något olika inflöde i
systemet.
121

60,00%

0,8

Procentuellt flöde till solhjul

Normerat
flöde
tillsolhjul
solhjul
Normerat
flöde
till
Liter
per minut

10

50,00%

8

40,00%

0,6
6

30,00%

0,4
4

20,00%

0,2
2

00
400

10,00%
600

800

1000

1200 1400 1600
Varv per minut

1800

2000

2200

(a) Heldragen linje – stillastående
Streckad linje – roterande

0,00%

400

600

800

1000

1200 1400 1600
Varv per minut

1800

2000

2200

(b) Heldragen linje – stillastående
Streckad linje – roterande

Figur 6.1.1: Jämförelse mellan mätningar på stillastående och roterande växellåda, (a)
visar flödet från solhjul, (b) visar andelen av flödet från pumpen som når
solhjulet.

Man ser att rotationen påverkar flödet högst påtagligt, i och med att växellådan roterar minskar flödet till solhjulet jämfört med om den står stilla. För
att förhindra skillnader i flödet från pumpen kan man se att skillnaden också
finns i den högra bilden där flödet har blivit normerat från hur stort flödet
från pumpen är.

6.1.2 Lagerbanor för nållager
För att undersöka hur lagerbanorna för rullagren påverkar flödet när dessa
kan monteras på olika sätt gjordes mätningar där dessa placerades i sina
extremlägen. Hur dessa har monterats beskrivs i avsnitt 5.1.1 men i korthet
så handlar det om hålet i lagerbanorna hamnar mitt för hålet i axeln eller
är vriden. Detta är helt slumpmässigt vid montering i produktion och kan
påverka flödet till nållagren.
I läge 1 har hålen placerats mitt för varandra, detta leder till mesta möjliga
flöde genom nållagren. I läge 2 har hålen placerats på motsatt sida vilket leder
till minsta möjliga flöde. I figur 4.2.7 visas en geometri av kanalen som finns
runt axeln i lagerbanan, i (a) visas läge 1 och i (b) läge 2.
Här nedan i figur 6.1.2 visas jämförelsen mellan läge 1 och 2, mätningarna
är gjorda på stillastående växellåda. Det som mätts är oljeflödet till solhjulet.
Man kan se att det finns en liten skillnad mellan dessa mätningar, något
tydligare i (b) där flödet blivit normerat mot flödet från pumpen. När lagerba-
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(a) Heldragen linje – läge 1, hål mot hål
Streckad linje – läge 2, vriden
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(b) Heldragen linje – läge 1, hål mot hål
Streckad linje – läge 2, vriden

Figur 6.1.2: Jämförelse mellan mätningar på stillastående växellåda mellan läge 1 och
2, (a) visar flödet från solhjul, (b) visar hur stor del av flödet från pump
som kommer från solhjulet.

norna vridits till läge 2 och strypningen är som störst ökar flödet till solhjulet
något.

6.1.3 Distansring mellan lager för splithjul
En annan komponent i växellådan som påverkar flödet av hur den är monterad är den distansring som finns mellan rullagren från splithjulet, se figur 3.2.3. Precis som lagerbanorna är det helt slumpmässigt hur denna monteras i växellådorna vid produktion, därför har mätningar gjorts där den
monterats i sina extremlägen. I läge 1 är den monterad med två av de fyra
hålen mitt för de två hål som finns i axeln och i läge 2 har den vridits 45◦ ,
detta har beskrivits i detalj i avsnitt 5.1.1.
Detta kommer påverka flödet mer än lagerbanornas positioner som diskuterats ovan, så skillnaden i mätningarna förväntas därför vara större. I
figur 6.1.3 visas en jämförelse mellan dessa där flödet till solhjulet mätts.
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(a) Streckad linje – läge 2, vriden
Heldragen linje – läge 1, hål mot hål
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Figur 6.1.3: Jämförelse av mätningar på roterande växellåda mellan läge 1 och 2 för
distansringen, (a) visar flödet från solhjul, (b) visar hur stor del av flödet
från pumpen som når solhjulet.
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Som man kan se är det en tydlig skillnad i hur flödet har förändrats
mellan mätningarna. Distansringen har alltså en stor påverkan på hur flödet i
växellådan ser ut. Detta är inte ett önskvärt fenomen och man bör undersöka
hur detta ska avhjälpas genom att göra distansringen på ett annat sätt.

6.1.4 Temperatur på olja och växellåda
Det har även gjorts mätningar på kall växellåda och olja för att undersöka hur
temperaturen påverkar flödet. När oljan är kallare än den temperatur som
använts i tidigare mätningar förändras egenskaperna hos oljan, viskositeten
blir högre vilket gör oljan tjockare. En högre viskositet kan förändra flödet i
växellådan, något som undersökts genom att göra mätningar utan att värma
upp oljan och växellådan. I figur 6.1.4 visas en jämförelse av hur oljeflödet
från solhjulet ser ut mellan mätningar på kall och varm växellåda.
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(b) Heldragen linje – 25 – 30 ◦ C
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Figur 6.1.4: Jämförelse mellan mätningar på varm och kall växellåda, (a) visar flödet
från solhjulet och (b) visar hur stor del av flödet från pumpen som når
solhjulet.

I mätningarna var temperaturen på oljan mellan 25 ◦ C och 35 ◦ C, i stället
för 43 ◦ C som den normalt ska vara i mätningarna. När mätningarna började vid 600 RPM var temperaturen 25 ◦ C men eftersom växellådan roterar
värmdes oljan upp och när mätningarna skulle göras vid 2000 RPM hade
temperaturen stigit till 35 ◦ C.
Även om temperaturen ökar när mätningarna utförs så blir skillnaden i
flödet tydlig. Särskilt tydlig är skillnaden i figuren när flödet från solhjulet
har normerats mot flödet från pumpen, den trenden har fått en helt annan
lutning jämfört med den varma mätningen.
Men det är bara temperaturen på oljan som mätts. När ingen uppvärmning
görs innan mätningarna börjar så kan variationerna i temperaturen i växellådan variera mycket, de flesta delar är kalla, men eftersom oljan värms upp
av att passera genom växellådan måste vissa delar vara varma. Detta gör att
lokala förändringar på flödet också spelar in.

6.1.5 Trycket i systemet
Mätningar har också gjorts av trycket, det har mätts före och efter oljefiltret
för att se tryckfallet över oljefiltret och se vilket tryck som oljepump har att
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arbeta mot. Resultatet från dessa mätningar är dock inte så intressanta utan
att jämföra med något. Därför kommer trycket att presenteras senare där det
jämförs med resultat från simuleringar.

6.1.6 Reproducerbarhet hos mätningar
För att säkerställa att mätningarna är rimliga har mätningar gjorts för att
kontrollera att det är möjligt att upprepa dem. I figur 6.1.5 visas fyra mätserier
från mätningar på både roterande och stillastående växellåda, två mätserier
för vardera.
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(b) Heldragna linjer – stillastående
Streckade linjer – roterande

Figur 6.1.5: Jämförelse av mätningar mellan stillastående och roterande växellåda, (a)
visar flödet från solhjul, (b) visar hur stor del av flödet från pumpen som
når solhjulet.

Det som är intressant i det här fallet är att de streckade linjerna är mätningar gjorda på samma konfiguration för stillastående och de ligger nära
varandra. Samma sak gäller för de heldragna linjerna som är gjorda på roterande växellåda. Utifrån dessa figurer kan man dra slutsatsen att reproducerbarheten i mätningarna är god vilket gör det mer troligt att de stämmer.
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6.2

Beskrivning av delar av simuleringsmodellen

Under arbetet med att utveckla simuleringsmodellen har otaliga simuleringar
gjorts för att kontrollera att någonting var möjligt, en skillnad i flödet, trycket
eller något annat på grund av en förändring eller se hur bra eller dåligt simuleringsmodellen stämmer med mätningar som gjorts. Endast utvalda delar
av den kommer att presenteras här nedan med intressanta förändringar som
varit viktiga för att förbättra modellen.

6.2.1 Distansring
Arbetet med att förbättra distansringen för att i slutändan få flödet från solhjulet att stämma överens med mätningar har lett till att en del förändringar har
gjorts. Det är främst förändringar för att utöka modellen och föra in rotation
på fler delar. I figur 6.2.1 visas två versioner av distansringen, den vänstra är
från en tidig simuleringsmodell och den högra är från den senaste.

Flödets
riktning

(a) Gammal version

Flödets
riktning

(b) Aktuell version

Figur 6.2.1: Två versioner av hur distansringen har modellerats, (a) är en gammal
version som gav ett för stort utflöde och inte modellerade rotation
tillfredsställande, (b) är den version som används just nu.

Man kan se att det gjorts en hel del förändringar, främst i hur systemet
ser ut nedströms flödet, var oljan tar vägen efter den passerat distansringen.
Här har rullager lagts till vilka påverkar flödet på grund av att de är koniska
och på så sätt får en pumpande effekt när de roterar. För att ta hänsyn till
rotationen har också hålen i distansringen ersatts med rör.
Modellerna i figur 6.2.1 är modellerade för att simulera när distansringen
är vriden hål mot hål. I figur 6.2.2 nedan kan man se hur geometrin modelleras
när den är vriden i sitt andra läge. I dessa bilder visas också hur trycket är
fördelat mellan de två modellerna.
Man kan se att tryckets fördelning i ringen varierar mellan de olika modellerna. När distansringen vrids till sitt andra läge, figur 6.2.2b, blir trycket
lika för alla fyra hål i distansringen. I det första läget, figur 6.2.2a, får två
av hålen ett högre tryck och därmed kommer fördelningen av flödet att bli
ojämnt mellan de fyra hålen.
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(b) Vriden 45◦

Figur 6.2.2: Fördelningen av trycket mellan de två modeller av distansringen som
används för att modellera de två lägen som den monterats i under
provning.

6.2.2 Lagerbanor
Även modelleringen av lagerbanorna har liknat arbetet med distansringen. I
de första modellerna var alla modellerade på sådant sätt att hål i lagerbana och
hål i axel hamnade mitt för varandra. Kanalen runt axeln var inte modellerad
över huvudtaget. I figur 6.2.3 kan man se tre versioner av hur lagerbanorna
har modellerats, den vänstra är en gammal version. De två till höger är de två
modeller som används nu.
Som man kan se i figur 6.2.3a är den väldigt förenklad och saknar en
del geometri som kanalen runt axeln. Figurerna 6.2.3b och 6.2.3c däremot
modellerar kanalen, och motsvarar de två olika lägen som lagerbanorna har
monterats i när mätningarna gjorts.

6.2.3 Pumpdata
Pumpen har modellerats som beskrivits i avsnitt 3.1.2.5 och har därför behövt
indata från mätningar i form av effektiviteter för olika varvtal och mottryck.
Det har visat sig att pumpens kapacitet att pumpa olja beror på vilket mottryck den har vid utloppet av pumpen.
Pumpens optimala kapacitet, den kapacitet den har att pumpa vid inga förluster är linjär i förhållande till varvtalet. Så om effektiviterna som uppmätts i
mätningar ligger på en jämn nivå för olika varvtal, kommer pumpens faktiska
kapacitet att också bli linjär. Detta har varit fallet i de mätningar som gjorts.
Och genom att räkna ut de effektiviteter som uppmätts så som beskrivits i
avsnitt 3.1.2.5 har oljeflödet från pumpen därför kunnat efterliknas väldigt
exakt så som kan ses i figur 6.2.4.
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Kanal i axel

Kanal i axel

(a) Gammal modell

(b) Läge 1, hål mot hål

Kanal i axel
(c) Läge 2, vriden 180◦

Figur 6.2.3: Tre modeller av hur lagerbanor modelleras, (a) är en gammal modell, (b)
och (c) är modeller som används nu för att modellera de två lägen av
lagerbanor som använts i mätningarna.

Den pumpmodell som används, PumpPosDisp gör det enkelt att simulera
en annan pump. Man för in den nya pumpens kapacitet och vilken effektivitet
den har för olika mottryck och varvtal. Man kan därför behöva göra vissa
mätningar för att kartlägga pumpens prestanda men detta kommer ge en bra
modell av pumpen i simuleringarna.
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Figur 6.2.4: En jämförelse av flödet från oljepumpen i mätningar och simuleringar,
heldragen linje – mätningar och streckad linje – simuleringar.
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6.3 Validering av simuleringsmodell mot mätresultat
Här kommer simuleringar av hela växellådans oljesystem att presenteras och
jämföras med mätningar som gjorts för att kunna validera delar av modellen
och modellen som helhet. Eftersom mätningar endast gjorts på vissa flöden
och tryck är det därför endast dessa som kan vara intressanta att simulera och
jämföra med mätningar. Övriga resultat som kan fås från simuleringar blir
intressanta först när man vet att modellen som helhet ger ett rimligt resultat,
eller det blir möjligt att göra mätningar på delar av växellådan. Man kan då
börja studera enskilda delar för att göra förändringar på dessa.

6.3.1 Rotationen av växellådan
I figur 6.3.1 visas en jämförelse mellan mätning och simulering för hur flödet
förändras av rotationen.
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(a) Heldragen linje – stillastående
Streckad linje – roterande
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(b) Heldragen linje – stillastående
Streckad linje – roterande

Figur 6.3.1: Jämförelse av mellan (a) mätning och (b) simulering av hur rotationen
påverkar flödet. I figurerna visas flödet från solhjulet.

Det intressanta i jämförelsen är hur lika skillnaden mellan stillastående
och roterande är mellan mätning och simulering. Rotationens påverkan har
alltså lyckats simuleras väldigt väl med modellen.
Tittar man på storleken av flödena och jämför mellan mätning och simulering är även den väldigt lika. För högre varvtal är skillnaden mindre än för
de lägre varvtalen men resultatet är ändå lovande och väldigt bra.

6.3.2 Lagerbanor för nållager
Det har gjorts mätningar för att kunna jämföra effekten på flödet av hur
lagerbanorna för nållager vrids. I figur 6.3.2 visas det hur flödet förändras
när lagerbanorna i växellådan vridits som beskrivits i avsnitt 5.1.1.
Det är ytterst liten skillnad mellan de båda mätningarna som mätts och
simulerats, därför är det svårt att säga något med säkerhet utifrån dessa
resultat. Skillnaden i simuleringarna är dock i samma storleksordning som
mätningarna.
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(a) Streckad linje – läge 2, vriden
Heldragen linje – läge 1, hål mot hål
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(b) Streckad linje – läge 2, vriden
Heldragen linje – läge 1, hål mot hål

Figur 6.3.2: Flödet från solhjulet för mätningar där lagerbanors påverkan har undersökts, (a) visar resultat från mätning och (b) visar resultat från simulering.

Fördelen med simuleringar jämfört med mätningar är att det är möjligt
att mäta flöden och tryck på ställen som inte är möjliga eller oerhört svåra i
mätningar som görs i rigg. Det är till exempel möjligt att mäta hur mycket
olja som flödar genom ett enskilt nållager. I figur 6.3.3 visas resultatet av en
simulering där flödet genom nållagret för backhjulet har undersökts.
Roterande

0,91

0,8

Literflöde
per minut
Normerat
till nållager

Literflöde
per minut
Normerat
till nållager

0,8

0,8
0,7

0,8
0,7
0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,2
0,2

0,2
0,2

0,1

00

Stillastående

0,91

0,1

0

500

1000
1500
Varv per minut

2000

(a) Streckad linje – läge 1, hål mot hål
Heldragen linje – läge 2, vriden

2500

00

0

500

1000
1500
Varv per minut

2000

2500

(b) Streckad linje – läge 1, hål mot hål
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Figur 6.3.3: Flödet genom nållager (a) roterande och (b) stillastående växellåda i
simuleringar.

I figuren visas flödet för både roterande och stillastående växellåda och
skillnaden i flödet mellan de två lägena för lagerbanan är betydande. För de
högre flödena har lagerbanan till nållagret vridits så att hålen ligger mitt för
varandra och för de lägre flödena har lagerbanan vridits så att hålen hamnar
på motsatt sida om axeln, dessa motsvarar läge 1 respektive 2.
Flödena är dock så pass små att det är svårt att upptäcka dessa i mätningarna när flödet endast mäts vid solhjulet. Förmodligen är det också så att
flödet ökar till andra komponenter och det går inte att mäta skillnaden vid
solhjulet.
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6.3.3 Distansring mellan rullager för splithjul
Samma undersökning finns för distansringen som sitter mellan lagren för
splithjulet. Effekten här är större och därför förväntas skillnaden i simuleringarna också bli större. I figur 6.3.4 visas flödet från solhjulet där det jämförts
mellan läge 1 och 2 på distansringen.
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(a) Heldragen linje – läge 1, hål mot hål
Streckad linje – läge 2, vriden

8

0,6

600

800

1000

1200 1400 1600
Varv per minut

1800

2000

2200

(b) Heldragen linje – läge 1, hål mot hål
Streckad linje – läge 2, vriden

Figur 6.3.4: Jämförelse av flödet från solhjulet vid roterande växellåda mellan (a)
mätning och (b) simulering.

Som nämndes tidigare är det en tydlig skillnad i flödet till solhjulet mellan
de två mätningarna. Samma skillnad finns dock inte i figuren för simuleringar,
figur 6.3.4b. Detta var något förvånande men uppenbarligen saknas det något
i modellen som påverkar flödet i verkligheten.
För att försöka hitta detta fel kan man göra samma studie som gjordes i
föregående avsnitt med lagerbanorna. Man kan studera flödet som passerar
genom distansringen mer ingående eftersom det kan mätas i simuleringarna.
I figur 6.3.5 visas detta flöde för roterande och stillastående simuleringar.
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(a) Heldragen linje – läge 1, hål mot hål
Streckad linje – läge 2, vriden
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(b) Heldragen linje – läge 1, hål mot hål
Streckad linje – läge 2, vriden

Figur 6.3.5: Jämförelse av flödet genom distansring vid (a) roterande växellåda och (b)
stillastående växellåda i simuleringar med distansring i läge 1 och 2.

Här kan man se att flödet förändras av läget på distansringen men att
skillnaden är liten. Flödet är högre genom distansringen när den är i läget då
två av hålen ligger mitt för hålen i axeln. Att skillnaden mellan simulering-
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arna är i det närmaste oberoende av varvtalet är något förvånade, det troliga
hade varit att skillnaden mellan modellerna varit större för högre varvtal och
flöden. Detta ser ut att vara fallet i mätningen som visas i figur 6.3.4a då
skillnaden i flödet till solhjulet blir större med högre varvtal.
I och med att skillnaden är så liten kan den inte ge samma effekt som
finns i mätningen. Slutsatsen blir därför att ytterligare undersökningar av hur
flödet genom distansringen ser ut är nödvändiga för att kunna göra modellen
bättre.

6.3.4 Trycket i systemet
Trycket har mätts efter oljefiltret men innan oljan kommit in i växellådshuset,
på så vis blir det uppmätta trycket det mottryck som skapas av systemet. Detta
kan jämföras med det tryck som blir i simuleringarna, detta görs i figur 6.3.6.
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Figur 6.3.6: Jämförelse av trycket mellan mätning (heldragen linje) och simulering
(streckad linje). Trycken är mätta före och efter oljefiltret.

För att kunna jämföra trycken före och efter oljefiltret visas trycken för
stillastående mätningar, eftersom trycket endast mätts före oljefiltret vid mätningar på roterande växellåda.
Som man kan se är det god överensstämmelse av trycken mellan mätningar och simuleringar. De högre trycken är mätta före oljefiltret och de lägre
efter, skillnaden däremellan är tryckfallet över oljefiltret.
I simuleringarna är tryckfallet över filtret infört med hjälp av en PressLossConn där data som definierar tryckfallet är hämtat från mätningarna. Därför
kommer tryckfallet i simuleringarna att efterlikna mätningarna ganska exakt.
Det vill säga, det som sätter trycket före filtret i simuleringarna är trycket som
är efter filtret plus det uppmätta tryckfallet från mätningar.
Anledningen till att oljefiltret överhuvudtaget modelleras är just för att
få ett ungefärligt mottryck till oljepumpen som liknar det uppmätta trycket
i mätningarna. Detta för att effektiviteten hos pumpen är beroende av det
mottryck den jobbar mot.

6.3.5 Övergripande jämförelse av simuleringsmodellen med
mätningar
För att se hur bra simuleringsmodellen stämmer överens med mätningar visas
i figur 6.3.7 en jämförelse mellan mätningar och simuleringar av solhjulsflödet
av roterande och stillastående växellåda från mätning 2.
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Figur 6.3.7: Jämförelse av flödet till solhjulet mellan mätning och simulering på
roterande och stillastående växellåda, mätning 2.

Man ser att för denna mätning är överensstämmelsen med mätningarna
bra, simuleringarna ligger bara något under mätningarna. Men som visats tidigare är det vissa delar som ställer till det så att simuleringarna inte stämmer
med till exempel mätning 3. Detta kan ses i figur 6.3.8.
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(b) Heldragen linje – mätning
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Figur 6.3.8: Jämförelse av flödet till solhjulet mellan mätning och simulering på
roterande och stillastående växellåda, mätning 3.

På grund av dessa problem med modellen blir inte simuleringarna av
solhjulsflödet för mätning 3 lika bra utan hamnar ännu längre från mätningarna. Om modellen för distansringen skulle förbättras blir förmodligen
simuleringen också bättre och hamnar då närmar mätresultaten.
Genom att titta på hur stor del av flödet från pump som når solhjulet
kan en annan skillnad mellan mätningar och simuleringar ses, detta visas i
figur 6.3.9.
Vid höga varvtal stämmer simuleringarna bättre med mätningarna, men
för de lägre varvtalen har de helt olika utseende på kurvorna. Även detta är
något måste utredas närmare för att modellen ska bli bättre.
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Figur 6.3.9: Jämförelse av andelen av flödet från pumpen som når solhjulet vid
roterande växellåda mellan simulering och mätning, samt konfiguration
2 och 3, heldragna linjer – mätning 2, streckade linjer – mätning 3, ljusa
linjer – simuleringar, mörka linjer – mätningar

Kapitel 7

Diskussion
7.1 Jämförande av simuleringar och mätningar
Som man kan se i avsnitt 6.3 ger simuleringarna ett flöde som stämmer väl
överens med flödet som uppmätts i mätningarna. Faktorer som påverkar flödet så som rotationen av systemet har också kunnat efterliknats väl i simuleringar. Distansringens påverkan av flödet har däremot inte kunnat påvisas i
simuleringarna i samma utsträckning som mätningarna visat. Men med fortsatt arbete för att förbättra modellen kommer resultaten komma allt närmare
varandra och man kommer kunna använda modellen vid utveckling av nya
växellådor.
Att rotationens effekt på flödet har kunnat simuleras så väl beror på att
så många delar i simuleringsmodellen har kunnat påverkas med centrifugalkrafter. Detta har varit möjligt på grund av att spel och koniska lager har
modellerats med rör där centrifugalkraften har kunnat simuleras.
Det är svårt att med säkerhet dra några slutsatser om resultatet från mätningar och simuleringar där lagerbanornas påverkar på flödet har undersökts.
Skillnaden är så liten i mätningarna att den skulle kunna falla inom mätosäkerheten. Flödet ökar något när lagerbanorna har vridits, men ytterst marginellt. Det som lägger lite vikt i resultatet är att skillnaden i simuleringarna är
av samma storleksordning.
Ytterligare stöd för resultatet är de CFD-simuleringar som gjorts i avsnitt 4.2.2 där en jämförelse mellan AcuSolve och GT-Suite gjorts som visade
att tryckfallet genom lagerbanorna ligger nära varandra. Man kan därför anta
att flödet genom dessa beräknas korrekt av GT-Suite och att skillnaden som
kan ses i figur 6.3.3 är ett troligt resultat.
Slutsatsen blir därför att det finns en skillnad i flödet till nållager i både
de mätningar och simuleringar som gjorts, men att det är svårt att upptäcka
dessa genom att bara mäta flödet till solhjulet.
Bristen på skillnad i flödet i simuleringarna när distansringens läge undersökts är en stor brist i modellen. Skillnaden i mätningarna är så stor att det
är en viktig del av systemet som måste kunna simuleras på ett bra sätt om
simuleringen som helhet ska ge ett bra resultat.
Anledningen till skillnaden är svår att precisera, geometrin har efterliknats så gott som möjligt och centrifugalkraften har tagits med på de viktiga
53
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delarna. En orsak kan vara att alla volymer i modellen är fyllda med olja. I
verkligheten är detta förmodligen inte fallet utan på vissa ställen kan det finnas luft. Att göra på detta sätt är en nödvändig förenkling för att simuleringen
skall nå ett jämviktsläge.
Dessa oljefyllda volymer i kombination med rotationen kan göra att det
bildas pumpande element, till exempel ett koniskt rullager eller spel. När det
är olja i hela systemet matas dessa ständigt med olja, men om det funnits luft
i stället skulle det kunna ta slut på olja och pumpeffekten blir mindre.
På grund av detta kan skillnaden mellan modellerna för distansringen
försvinna på grund av att oljan pumpas igenom även när den hamnar i ett
läge som stryper flödet.
En annan anledning kan vara att flödet till solhjulet inte påverkas. I figur 6.3.5 kan man se att det finns en skillnad i flödet som går genom distansringen. Det överförs bara inte till flödet från solhjulet i samma utsträckning.
Oljan går i stället till andra delar av systemet. Varför det blir så här är svårt att
säga men det står i alla fall klart att distansringen måste undersökas närmare
för att modellen ska bli bättre.
Trycket vid inloppet till systemet har verkligen kunnat efterliknas i simuleringarna. Det är i första hand inloppet som påverkar trycket och därför kan
man anta att det är modellerat på ett sådant sätt att det ger bra resultat.

7.2

Simuleringsmodell

Modellen i GT-Suite har försökt göras geometriskt så lik den verkliga växellådan som möjligt. Detta för att det ska vara möjligt att med simuleringar kunna
undersöka hur förändringar i just geometrin kommer påverka flödet.
Det finns dock några delar av systemet där vissa förenklingar varit nödvändiga, exempel är inloppet och solhjulet. I dessa delar har rotationen gjort
att geometrin i flödets väg ändras med tiden. När simuleringar görs söks
jämvikt i flödet, skulle geometrin förändras skulle inte detta vara möjligt.
Inloppet har därför antagits vara stilla helt enkelt. På så sätt stämmer
geometrin fortfarande, det är förändringen av geometrin som inte kunnat
tas med i modellen, centrifugalkraften på hålen in till centrum är dock med
i simuleringarna. Den här förenklingen förändrar högst troligt inte flödet,
det har inte gjorts några närmare undersökningar om så är fallet. Utifrån
resultatet från tryckmätningar stämmer dessa så pass bra att man får anta att
det här är en förenkling som kan godtas.
Solhjulet däremot har större inskränkningar på geometrin varit nödvändiga. Förenklingarna har framförallt gjorts med anledning av att göra modellen
mer överskådlig i simuleringsprogrammet, men också för att det knappast
varit möjligt att göra det på något annat sätt. Alla de hål som finns mellan
varje kuggpar i solhjulet har samlats ihop till att representeras av endast två
stycken rör i modellen.
Denna förenkling har gjorts på ett sätt så att rören befinner sig lika långt
från hålen i axeln, och avståndet de har till hålen är det medelavstånd som
finns i verkligheten. Eftersom detta är något som skiljer sig från den verkliga
geometrin kan avståndet justeras så att flödet stämmer med mätningar som
gjorts. Att modellera solhjulet på det här viset är något man får acceptera för
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att dels få en modell som är mer överskådlig i GT-Suite, samt få något som
kan justeras för att få en bättre överensstämmelse med mätningar.

7.2.1 Utveckling
Arbetet med simuleringsmodellen har varit ett konstant förändrande och förbättrande av den modell som Henrik Hagerman tog fram i förstudien, det
har funnits både för och nackdelar med detta. Som nybörjare i programmet
GT-Suite har det varit bra att ha något och utgå från och arbeta med.
Nackdelen med detta är om modellen hade en del dolda fel såsom denna
hade. Vissa av dessa kunde hittas genom att systematiskt arbeta igenom framförallt geometrin för att säkerställa att allt stämmer, men också göra den mer
omfattande och verklighetsnära. Fel som är svårare att hitta kan vara fel som
kommit till av missförstånd, där den som gjort modellen tänkt annorlunda.
Det kan också vara fel som finns på ställen som är svåra att upptäcka, eller
parametrar som ser rimliga ut men i själva verket är fel.
Mätningarna har varit till stor hjälp för att förbättra modellen. Utan dessa
hade resultatet inte blivit lika bra. Men mätningarna hade förmodligen inte
blivit lika bra heller om inte det funnits en modell före som kunde jämföras
med tidigare mätningar. Det visade var svagheterna fanns och vad som behövde undersökas. När man utvecklar en sådan modell är det alltså viktigt
att kombinera mätningar och ständiga simuleringar för att resultatet ska bli
bättre.

7.2.2 Simuleringsteknik
Simuleringarna har gjorts med en implicit lösare, och tidssteget har satts till
0,001 sekunder. Några större förändringar har inte gjorts av övriga inställningar som finns att göra. Det finns förmodligen många områden som skulle
kunna förbättras i modellen när det gäller simuleringsteknik och lösare som
använts. Arbetet har istället haft fokus på att förbättra modellen. Förhoppningen är att de standardvärden som finns på parametrar i lösningsmetoderna
duger till en början och om dessa ändras, kommer inte lösningen att förändras
nämnvärt.
Tidigt i arbetet gjordes jämförande simuleringar med explicit och implicit
lösare, resultatet blev det samma men beräkningstiden blev något längre.
Därför har simuleringarna valt att göras med den implicita lösaren.
En av de största fördelarna med just GT-Suite är dess relativt korta beräkningstid. En simulering av hela systemet för nio olika varvtal fram till en stabil
lösning tar cirka tjugo minuter. Och utifrån hur bra resultatet stämmer överens
med mätningarna som gjorts får man anse beräkningstiden vara väldigt bra.
Eftersom det går så snabbt att simulera och GT-Suite erbjuder möjligheten
till att simulera flera olika värden på en parameter i en parameterstudie, finns
det goda möjligheter till att göra en snabb parameterstudie för att hitta den
optimala diametern på ett hål till exempel för att flödet ska bli precis rätt.

7.2.3 Validering av simuleringsmodell
De jämförelser som gjorts mellan simuleringsresultat från GT-Suite och simuleringar gjorda i AcuSolve samt teori som beskriver flöden i rör har varit
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väldigt positiva. Överlag har det funnits en god överensstämmelse mellan de
olika resultaten.
Att simulera flöden i rör är förvisso ett tämligen enkelt problem, men
eftersom modellen till större delen består av rör så kan det fortfarande vara intressant att undersöka det. Och som visats tidigare så ger GT-Suite ett
resultat som stämmer väl överens med teorin.
Även GT-Suites förmåga att simulera ett korrekt tryckfall av flödet genom
en strypning undersöktes. I det här fallet jämfördes resultatet med simuleringar gjorda i AcuSolve. Resultaten stämde väl överens, GT-Suites låg något
under men inget alarmerande.
Eftersom AcuSolve simulerar i 3D får man anta att detta ger ett korrekt
resultat. Ger GT-Suite ett tryckfall som ligger när AcuSolves resultat får man
anta att GT-Suite klara av att simulera dessa strypningar. Det kan också vara
så att AcuSolves resultat är något felaktigt ifall meshen är dålig. GT-Suites
resultat och förmåga att simulera flödet får ändå anses vara bra.
Det sista som undersökts var en specifik del av systemet, flödet genom
lagerbanan för ett nållager. Resultatet från denna undersökning får ses som
väldigt bra. Än en gång får resultatet från AcuSolve ses som det riktiga och att
GT-Suites värden på tryckfallet ligger så nära betyder att modellen fungerar
väldigt bra för båda lägena på lagerbanan.

7.2.4 Utveckling av en ny modell
I framtiden när man ska utveckla en ny växellådasgeneration och man vill tidigt även simulera oljeflödet kommer erfarenheterna från det här projektet att
vara viktiga. Med hjälp av den modell som nu tagits fram kommer det att gå
betydligt snabbare att ta fram nästa modell. Man kommer att kunna använda
fungerande delar och ändra de mått som är specifika för varje växellåda.
Med ytterligare arbete där man undersöker mer specifika delar av systemet
och förbättrar dessa kommer arbetet med en ny modell gå betydligt fortare.
Har man alla delar och de simuleras på ett bra sätt och ger bra överensstämmelse bör en ny modell kunna sättas samman på en till två veckor om den
inte skiljer sig allt för mycket från den tidigare.

7.3

Mätningar

Mätningarna har gett mycket kunskap om både systemet men också hur
mätningarna bör utföras för att ge bäst resultat. Här diskuteras därför mätresultaten och de erfarenheter som kommit från mätningarnas genomförande.

7.3.1 Genomförande
Till en början saknades en del erfarenhet om hur mätningar görs på bästa
sätt. Hur riggen fungerar och sköts hade visats vid tidigare mätningar så
detta var inget problem. Det som saknades var kunskap om hur mätningarna
genomförs på bästa sätt för att minimera fel som kan smygas sig in. De
första mätningarna genomfördes därför i tron att allt gick som det skulle.
När ett underligt resultat i jämförelsen av mätningarna mellan de två första
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mätningarna på roterande växellåda upptäcktes gjordes en ny mätning vilken
gav ett helt annat resultat.
Orsaken till dessa underliga resultat tros delvis kunna vara temperaturen.
När dessa mätningar gjordes varmkördes inte växellådan i den mån som
gjorts vid senare mätningar. Försök att återskapa resultaten har gjorts genom
att göra mätningar utan att värma oljan eller varmköra växellådan innan
mätningarna börjar. Skillnaden i flödet mellan mätningar på varm och kall
växellåda är betydligt mindre än skillnaden mellan de första och de senare
mätningarna. Därför måste det finnas fler faktorer som spelade in på resultatet
i dessa första mätningar. Orsaken är därför inte fastställd och resultatet från
dessa mätningar undantas.
Erfarenheten från detta blev att det är viktigt att göra upprepade mätningar för att säkerställa att resultaten är korrekta. Resultaten från mätningarna
med varm och kall växellåda och olja visar också att flödet beror på temperaturen och att det är viktigt att både olja och växellåda har rätt temperatur.
Att temperaturen varierar med några grader har inte så stor betydelse för
resultatet så länge hela växellådan har en temperatur i närheten av 43 ◦ C.
Sättet som oljemängden samlats in från solhjulet och mättes på var med
hjälp av en våg, och volymflödet räknades fram som beskrivits i avsnitt 5.2.2.
Detta är ett något omständligt sätt men förmodligen det som ger det bästa
resultatet i dagsläget. Tiden går att mäta på ett noggrant sätt och vågens
noggrannhet var på ett gram när. När det handlar om så stora volymer som
i det här fallet, uppemot 4 liter, kan det vara svårt att mäta volymen direkt.
Metoden användes också vid tidigare mätningar så det verkade rimligt att
fortsätta att mäta på samma sätt.
Dock skulle själva uppsamlandet av oljan kunna förbättras. Nu leds den
från utloppet vid solhjulet till hinken med hjälp av en gummislang och fasttejpad tratt. Inte så högteknologiskt som man skulle kunna önska och det kan
leda till viss osäkerhet i resultaten. Andra metoder för att mäta flödet skulle
ytterligare förbättra mätningarna och dess resultat. Att föredra vore en kontinuerlig mätning av flödet från solhjulet med hjälp av en elektrisk givare.
Vid mätningar av stillastående växellåda, när elmotor användes uppstod
vissa problem med flödesgivaren som mätte flödet från pumpen. Det är en
flödesmätare av turbintyp som kopplas till ett digitalt mätinstrument som tar
in elektriska pulser från turbinen när den roterar av flödet. När mätgivaren
låg på vissa positioner i förhållande till elmotorn uppstod störningar i värdet.
Man var tvungen att vara noga hur man placerade mätgivaren så att det inte
blev några problem.
Fördelen med störningarna var att det syntes tydligt när det hände, antingen fladdrade värdet mer än normalt eller så blev värdet skyhögt. När så
skedde fick man flytta på den så att värdet återgick till det normala.

7.3.2 Mätresultat
Som nämnts tidigare har resultaten från mätningarna varit både bra och mindre bra. I de lyckade resultaten har vissa fenomen kunnat ses som har varit av
intresse att undersöka. Ett sådant är distansringens påverkan på flödet som
finns mellan splitlagren. Mätningarna har visat att dessa påverkar flödet till
rullagren. Förhoppningen är att man med en simuleringsmodell ska kunna
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undersöka hur distansringen behöver förändras så lägets påverkan på flödet
blir mindre.
Ett annat intressant resultat är ett som kanske inte är intressant i sig men
som blir det i jämförelse med simuleringar. Det är skillnaden mellan roterande
och stillastående växellåda. Att det finns en skillnad i flödet mellan roterande
och stillastående mätningar visar att rotationen är en viktig faktor som påverkar flödet. Detta resultat har därför varit viktigt för att förbättra modellen.
När rotationen tas bort från simuleringarna är det endast geometrin som
påverkar flödet och man får då en jämförelse på hur bra den stämmer överens
mellan modell och verklighet. När en stillastående modell ger en tillräckligt
bra överensstämmelse kan man föra in rotationen igen och se till så att även
den påverkan stämmer med mätningarna. Men att veta hur flödet ser ut när
växellådan står still har ingen praktisk betydelse utan har endast utnyttjats till
att förbättra modellen.
Som nämnts tidigare har mätningarna med olika temperaturer på olja och
växellåda visat att temperaturen har en viss påverkan på flödet. Det är främst
flödet från pumpen som påverkas eftersom trycket genom oljefiltret ökar
kraftigt vilket gör att pumpens effektivitet blir lägre, flödet minskar därför
från pumpen. Men när man tittar på procentuella genomflödet från pump till
solhjulet så får trenden en annan lutning, se figur 6.1.4b.
Anledningen till att flödet förändrades är förmodligen att viskositeten
ändrades på grund av den lägre temperaturen. Oljan blir då mer trögflytande
och får svårare att passera på vissa ställen än andra. Men samtidigt som att det
finns en tydlig skillnad i flödet när temperaturen har sänkts uppemot 20 ◦ C,
är skillnadens storlek något som talar för en temperaturskillnad på ± 2 ◦ C
vid mätningar på varm växellåda inte är något som kommer påverka flödet
särskilt mycket.

7.3.3 Arbetsmiljö
Arbetsmiljön kring mätningarna har varit en punkt som vissa diskussioner
har handlat om. Sättet som uppvärmningen av oljan sker på är inte optimalt
och skapar ångor som kan vara skadliga.
Mätningarna genomförs med en oljetemperatur på 43 ◦ C och uppvärmningen görs med en doppvärmare som används som motorvärmare i bilar.
Den blir väldigt varm och oljan kan då förångas och avge ångor som kan vara
skadliga. Det är inte undersökt vilka skador det kan leda till om man andas in
dessa ångor men att möjligheten finns är alla överens om. Under mätningarna
har därför ansiktsmask använts för att minimera inandningen av ångorna.
Att hålla oljan vid den önskade temperaturen har heller inte varit lätt med
hjälp av doppvärmaren. Doppvärmaren fick slås av och på för att hålla temperaturen på en relativt stadig nivå, den varierade några grader ovanför och
under den önskade temperaturen på 43 ◦ C. Det är inte optimalt utan skulle
vara bättre om den kunde hållas på en jämnare nivå även om variationen inte
tros ha påverkat resultat nämnvärt.
För att förbättra mätmetoden skulle därför en annan uppvärmningsmetod
användas som dels inte förångar oljan på samma sätt som doppvärmaren
gör, dels på enklare och automatiskt sätt håller temperaturen på en jämnare
nivå. Detta skulle förbättra arbetsmiljön kring mätningarna, samtidigt göra
mätningarna mer likvärdiga och på så sätt resultaten mer tillförlitliga.

Kapitel 8

Slutsats
Arbetet har framförallt visat att GT-Suite kan användas till simuleringar av
smörjsystemet i växellådor. Redan nu ger modellen ett resultat som ligger
nära de mätningar som gjorts. CFD-simuleringarna har också visat att delar
av systemet har lyckats modelleras på ett sätt som ger bra resultat i jämförelse
med CFD-simuleringarna.
Detta gör att modellen bör kunna användas som stöd vid arbete med att
göra förändringar i systemet för att optimera flödet. Det är viktigt att man
är säker på att simuleringarna ger ett korrekt flöde vid dessa undersökningar
och därför kan det vara nödvändigt att göra just CFD-simuleringar att jämföra
med. I vissa fall kan det också vara möjligt att göra nya mätningar i rigg för
att validera resultaten från GT-Suite.
I mätningarna har det kommit fram att flödet påverkas av hur växellådan
monteras. Det är främst distansringen mellan rullagren till splithjulet som har
kunnat visas att läget påverkar flödet. Även här skulle simuleringsmodellen
kunna användas till att göra förändringar och minska denna påverkan, men i
dagsläget ger den inte ett tillräckligt bra resultat. Därför kommer arbete med
att undersöka problemet och förbättra modellen att krävas för att den ska ge
ett tillräckligt bra resultat och kunna användas i utvecklingsarbetet av vissa
delar.
Men även lagerbanornas position påverkar flödet till nållagren. Genom
jämförande CFD-simuleringar och simuleringar i GT-Suite har det kunnat
konstaterats att flödet skiljer enormt mellan de två extremlägen som undersökts. I det här fallet bör modellen kunna användas till att undersöka vilka
förändringar som krävs för att skillnaden ska bli mindre.
Från mätningarna har erfarenheter också kunnat hämtas som visar att det
finns förbättringar i mätmetoderna att göra. Uppvärmningen av oljan är ett
exempel där en ny metod borde undersökas. Dagens metod skapar ångor
vilka kan vara skadliga vid inandning. En metod som värmer oljan på ett mer
kontrollerat sätt skulle vara att föredra. Detta skulle också förbättra mätningarna i sig, eftersom oljan skulle kunna hålla en jämnare nivå på temperaturen
under mätningarna.
Själva metoden med att mäta oljeflödet är också något bristfällig, en bättre
metod skulle kunna förbättra resultaten. Önskvärt vore att kunna mäta flödet
kontinuerligt eller i varje fall ha en elektrisk avläsning av flödet liknande den
som används vid mätning av flödet från pumpen. Men samtidigt är det viktigt
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att inte påverka flödet vid utloppet från solhjulet eftersom detta kan påverka
flödet i hela systemet.
Den kunskap som kommit från detta arbete kommer att vara viktig i
framtiden när nästa generation växellådor ska utvecklas. När en modell för
en sådan växellåda ska tas fram kommer det till en början inte att finnas
möjlighet till att göra mätningar av flöde och tryck eftersom växellådan inte
finns ännu. I den situationen är det därför viktigt att modeller för olika delar
som lager och glapp, är väl utvecklade och ger korrekta resultat.
Det kommer därför vara en viktig del i det fortsatta arbetet, att få kunskap
om sådana komponenter och veta hur man simulerar dessa på bästa sätt. Har
man en fungerande modell för komponenter kommer det vara enkelt att ändra
vissa parametrar för att anpassa till den nya växellådan.

Kapitel 9

Framtida arbete
Även om modellen i dagsläget simulerar flödet väldigt bra, kommer det att
krävas en del arbete för att ytterligare förbättra den. Som jag ser det finns det
ett antal områden där arbetet bör fokuseras på.

9.1 Nya mätningar
Det första området är nya mätningar som kan behöva göras. Eftersom systemet är så komplext och det i dagsläget endast är möjligt att göra mätningar på
flödet från solhjulet behöver systemet brytas ner, plocka ut enskilda delar och
mäta flödet på dessa. Man skulle behöva mäta flödet till splitlagret, det vill
säga genom distansringen, även flödet genom nållagren behöver undersökas
närmare.
Resultaten från dessa mätningar skulle underlätta arbetet med att förbättra
dessa delar i modellen eftersom det då skulle finnas specifika flöden för just
dessa delar och inte systemet som helhet.
Mätmetoderna bör också förbättras. Ny metod för uppvärmning av oljan
och en bättre metod för mätning av flöden som kommer ut från växellådan.
Detta skulle ge mer jämnhet i mätningarna.

9.2 CFD-simuleringar
Det andra området i det fortsatta arbetet är att göra nya simuleringar i CFDprogram för att jämföra med GT-Suites resultat. Eftersom resultaten från de
jämförelser som gjorts i det här examensarbetet har varit så goda och de har
kunnat visa att GT-Suite ger liknande resultat som AcuSolve är detta verkligen
en möjlig väg att gå i det fortsatta utvecklingsarbetet. CFD-simuleringar är
snabbare och i vissa fall enklare att göra än mätningar i rigg vilket gör att
CFD-simuleringar är ett alternativ till mätningar som är svåra att göra.
Nackdelen med dessa CFD-simuleringar är att det inte är aktuellt att simulera hela systemet. Det är alldeles för stort och komplext och därför kan bara
mindre delsystem simuleras. Men detta kan vara tillräckligt för att validera
resultaten från GT-Suite som sedan kan användas till simuleringar av systemet
som helhet.
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9.3

Simuleringsteknik

Det tredje området är att undersöka ifall det går att utveckla simuleringsmetoden. Undersöka om det är möjligt att göra förändringar i den implicita
lösaren för att gör beräkningstiden kortare och göra simuleringen stabilare.
Som det är idag så kommer en del varningsmeddelanden men simulering går
fortfarande igenom.

9.4

Utöka modellen

Utöver dessa tre områden bör man också fortsätta arbeta på modellen och
utöka den. Eftersom mätningarna har gjorts på växellådan med växeln 6L
i har modellen gjorts efter hur växellådan kommer se ut för den växeln.
Kugghjul kommer att placeras lite olika från grund av att de driver med
av snedskärningen. För att få en mer komplett modell och säkerställa att
den också stämmer överens med mätningar på andra växlar behöver dessa
också modelleras i simuleringarna. Det ultimata vore att kunna ”växla” i själva
modellen, man väljer vilken växel som ska simuleras och den ändrar sedan
de mått som krävs för att modellen ska stämma överens med den verkliga
växellådan i den växeln.
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