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Sammanfattning 
Med ökad fokus på miljöpåverkan och bränsleekonomi vill Volvo Construction Equipment öka 
verkningsgraden på sina anläggningsmaskiner. På avdelningen för drivlineutveckling jobbar man 
bland annat med att sänka förlusterna i växellåda och hjulaxel på hjullastare och dumper. För att 
underlätta detta arbete har en simuleringsmodell som beskriver förluster i hjulaxlar tagits fram. 
Denna rapport beskriver framtagning av modellen, verifiering av modellen och vilka framtida 
användningsområden modellen lämpar sig för. 
 
Simuleringsmodellen är uppbyggd av ett antal komponentmodeller. Komponentmodellerna 
innehåller formler för respektive komponent i hjulaxeln. Formlerna är tagna från 
ingenjörshandböcker, vetenskapliga artiklar och internt arbete på Volvo Construction 
Equipment. Bromsar, kuggväxlar, lager och tätningar är de komponenter i hjulaxeln som har 
studerats. De variabler som används i simuleringsmodellen är oljans viskositet, oljenivå i broms 
och centrum- och planetväxel, diameter och bredd på kugghjul och bromslamell, ingående 
varvtal och moment från kardanaxel, förspänningsmoment i lager samt maskinvikt. 
Matlab/Simulink är de program som har använts för att bygga modellen. 
 
Verifiering av simuleringsmodellen har gjorts genom att jämföra simuleringsresultat mot 
provningsresultat från tidigare gjorda riggkörningar på Volvo Construction Equipment. Då 
majoriteten av provningsresultaten kommer från riggkörningar utan bromsande moment är det 
endast de momentoberoende förlusterna som kunnat verifieras. Framtida riggkörningar med 
varierad hastighet och bromsande moment rekommenderas för att förstå och kunna verifiera de 
momentberoende förlusterna. 
 
Omplacering av bromsar till hjulnaven och en plåtkonstruktion vid centrumväxeln som sänker 
oljenivån är två förslag som kan ge en förlustsänkning i hjulaxeln. Med hjälp av 
simuleringsmodellen kan man uppskatta hur stor förlustsänkningen blir för båda idéerna och 
därefter rangordna dem. På detta sätt kan modellen vara ett värdefullt verktyg för att välja ut 
förslag som ska gå vidare i projekt. 
 
Då detta är en offentlig rapport är inga känsliga data eller referenser till interna publikationer på 
Volvo CE presenterade. För att kunna visa grafer har skalor och värden på axlar tagits bort.  
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Abstract 
As a result of giving more attention on environmental impact and fuel economy, Volvo 
Construction Equipment wants to increase the efficiency of their products. The department of 
Drivetrain Development is working on minimizing the power losses in axles and gearboxes of 
wheel-loaders and haulers. A simulation model of the wheel-loader axle has been developed to 
assist in this work. This report describes the development and verification of the model and also 
in what areas the model can be most useful.  
 
The simulation model is built up of component models, containing formulas that describe the 
power losses of a specific component. The formulas originate from engineering handbooks, 
scientific articles and internal studies at Volvo Construction Equipment. The studied components 
are brakes, gears, bearings and seals. Used variables in the simulation model are the viscosity of 
the oil, the level of oil in the brakes and the planetary and spiral bevel gears, the diameter and 
width of brake lamellas and gears, rotational speed, torque, prestress moment of bearings and 
also the weight of the vehicle. The computer programs used are Matlab and Simulink. 
 
The verification of the simulation model was done by comparing results from the simulation 
with actual results from previously made tests. Almost all of the previous tests have been done 
without braking-torque, resulting in very little data useable for verifying the formulas with 
torque dependence. More testing of the axle with variable braking-torque and rotational speed 
are recommended in order to study and learn the behavior of these torque dependent power 
losses. 
 
Placement of the brakes in the wheel-hub and a plate design in the spiral bevel gear to lower the 
oil level are two ideas for reduction of the power losses in the axle of wheel-loaders. In the 
simulation model the two ideas can be simulated and the power losses estimated. The ideas can 
thereby be ranked and in this manner the simulation model can be a powerful assisting tool in 
choosing which idea that will proceed to be developed further in a project.  
 
This is a public report and for that reason sensitive data and references to internal publications at 
Volvo CE are not presented. Values at axes are not shown as to be able to show graphs. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Låg bränslekonsumtion är idag en viktig egenskap hos Volvo Construction Equipment´s 
anläggningsmaskiner där verkningsgraden i drivlinan har avgörande inverkan. På Volvo 
Construction Equipment AB Component Division, benämns hädanefter CMP, i Eskilstuna 
arbetar man bland annat med att utveckla hjulaxlar och transmissioner som är två centrala 
enheter i drivlinan. För att förbättra verkningsgraden på enheterna är man i behov att se hur 
stora förluster varje komponent har vid olika lastfall. En teoretisk förlustmodell skulle göra 
arbetet med att hitta den komponent som har den största potentialen att förbättras enkelt och 
effektivt.  
 

1.2 Syfte 
Det övergripande målet med examensarbetet är att ta fram en simuleringsmodell av hjulaxel 
och växellåda i drivlinan i Volvo Construction Equipment´s tyngre fordon. Mer specifikt 
innebär det att ta fram förlustmodeller för varje maskinelement som finns i växellåda och 
hjulaxel, verifiera att de stämmer överens mot de provresultat som finns att tillgå och slutligen 
koppla samman de olika modellerna. De maskinelement som kommer att behandlas är 
kugghjul, tätningar, lager, kopplingar och bromsar. Kravspecifikationen följer nedan: 
 

• Kartlägga de förlustmodeller som tidigare är gjorda på CMP 
• Genomföra en litteraturstudie för att identifiera lämpliga förlustmodeller 
• Sammanställa förlustmodellerna för de enskilda maskinelementen till en övergripande 

systemmodell för hjulaxlar respektive transmissioner i lämplig plattform 
• Verifiera förlustmodeller mot de tester som är gjorda på CMP 
• Identifiera behov av framtida arbete för fortsatt utveckling av modellen 
• Identifiera olika förlustbidrag och ge förslag på lämpliga åtgärder för att öka 

verkningsgraden 
 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att fokusera på förluster i hjulaxlar och även transmissioner i mån av 
tid. Motor, momentomvandlare, kardanaxlar och andra komponenter i drivlinan kommer inte 
att studeras.  
 
Noggrannheten i förlustmodellen kommer att balanseras mot användarvänligheten. En modell 
som är för noggrann kommer att innebära svårigheter för användaren att hitta korrekta indata 
vid byte av maskinmodell. 
 

1.4 Metod 
Examensarbetet kommer att delas in i mindre moment enligt nedan: 
 

• Litteraturstudier 
• Kartläggning av befintliga förlustmodeller 
• Kartläggning av befintliga testresultat 

2 



• Framtagning av förlustmodell 
• Verifiering av förlustmodell 

 

2 Nomenklatur 
De benämningar och symboler som definieras nedan i tabell 1 stämmer inte överens med alla 
referenser men kommer att vara desamma genom hela rapporten och följa Svensk 
Industristandard [1]. 
 
Tabell 1 

 

Symbol  Förklaring Enhet 
Ag Geometrifaktor - 
b Kuggbredd m 
C1 Konstant (29.66) - 
d Diameter m 
fg Doppdjupsfaktor - 
h Avstånd mellan bromslameller utan spår m 
Hdip Doppdjup m 
Hg Geometriberoende förlustfaktor - 
hgro Avstånd mellan bromslameller med spår m 
ktätning Faktor för tätning kg/s2 
Lc Kontaktlinje m 
M Moment Nm 
N Tandantal - 
n Varvtal varv/min 
P Effekt W 
r Radie m 
u Utväxling - 
V Hastighet m/s 
W Last N 
Vs Glidhastighet m/s 
Vt Rullhastighet m/s 
Xolja Volymsfraktion olja - 
β Snedvinkel rad 
η Dynamisk viskositet Pa s 
ηp Total verkningsgrad för planetväxlar - 
ηz Sammanlagd verkningsgrad för kuggingrepp - 
η12 Verkningsgrad för kuggingrepp - 
μ Friktionstal  
ν Kinematisk viskositet m2/s 
ρ Densitet kg/m3

ω Vinkelhastighet rad/s 

3 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna utgår från ett arbete utfört av Mats Elmroth på Volvo Technological 
Development i Göteborg. Mats Elmroth har samlat teoretiska förlustformler från artiklar och 
böcker till de komponenter och fenomen som finns i en växellåda (HTE300) utvecklad av 
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CMP. Vissa av artiklarna har valts ut för att studera hur formlerna har tagits fram och under 
vilka förutsättningar de gäller. Hypoid-, planet- och koniska kuggväxlar finns inte i växellåda 
av HTE-modell och var därför inte studerade i Mats Elmroths arbete. Kuggväxlarna finns i 
hjulaxlarna, se figur 1, på Volvos fordon och en egen litteratursökning gjordes på förluster för 
dessa komponenter.  
 

 
Figur 1. Främre hjulaxel till en hjullastare. 

3.1 Tätningar 
Tätningen ger troligen låga förluster i axlar och växellådor. Förlusten består av friktion mellan 
tätning och axel som uppstår när de roterar med olika hastighet. Storleken på effektförlusten 
beror främst på periferihastigheten och diametern på axeln och kan uttryckas enligt formel (1) 
[2]. 
 

ndkP axeltätningtätning ⋅⋅= 2      (1) 
 
där  ktätning = faktor för tätning [kg/s2];  daxel = axeldiameter [m];  

n = varvtal [varv/min] 
 
Värdet på ktätning varierar från 5 och upp till 15 i olika handböcker och artiklar. Tillverkarna 
provar ofta sina egna tätningar och tar utifrån dessa fram egna formler eller 
multiplikationsfaktorer till befintliga formler. Värden från VCE:s underleverantörer Simrit 
och Trelleborg Sealing Solutions varierar mellan 8.33-10 och baserat på dessa sätts värdet på 
ktätning till 9.  
 
Det finns ytterligare faktorer som påverkar förlusterna för en tätning såsom kontakttryck, vidd 
på anliggningsyta och inslitningsgrad. Svårigheter att exakt känna till värdet på faktorerna 
samt att de troligtvis inte varierar märkbart under en körcykel gör att faktorerna bortses från. 
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3.2 Rullningslager 
Förluster i rullningslager kan delas upp i förluster beroende på moment och varvtal eller 
endast varvtal. De momentoberoende förlusterna beror på varvtal, lagerdiameter, oljans 
viskositet och friktionstal som beror på lagertyp och smörjning [3][4][5]. 
 
De momentberoende förlusterna bygger på specifik data från leverantörer och svårigheter att 
finna dessa data påverkar användarvänligheten i modellen negativt. En rimlig detaljnivå sätts 
till att skilja på olika lagertyper såsom nållager, koniska och cylindriska rullager eller 
spårkullager. En generell formel, som dock bygger på att man känner till det dynamiska 
bärighetstalet hos lagret, gäller då man har god smörjning, normala driftsförhållanden samt att 
lagerbelastningen är 10 % av det dynamiska bärighetstalet [3][5]. Förlusterna beror i formel 
(2) på lasten på lagret, innerdiametern på lagret, varvtalet och en friktionskoefficient som 
skiljer sig från olika lagertyper enligt tabell 2.  
 

ωμ ⋅⋅⋅⋅= axellager dWP 5.0     (2) 

 
där  μ = friktionstal [-];   W = lagerlast [N];  

daxel = axeldiameter [m];  ω = vinkelhastighet [rad/s] 
 
Tabell 2 

Lagertyp Värde på μ  
Spårkullager 0,0015 

Cylindriskt rullager 0,0011-0,0020 
Koniskt rullager 0,0018 

 

3.3 Kuggväxlar 
I kuggväxlar finns det flera olika förluster att beskriva men examensarbetet kommer endast att 
behandla de största och mest relevanta.  
 
Varvtalsberoende förluster uppkommer då kugghjulen roterar i en blandning av olja och luft 
eller när kugghjul går delvis eller helt nedsänkta i olja. Mats Elmroth har föreslagit två 
formler (3)(4) för axiella och radiella förluster som är simulerade för kugghjul i växellåda: 
 

( ) gytteroljagax ArfP /208074.0 7.52.03 ⋅⋅⋅⋅⋅= νω   (3) 
 

( ) gytteroljagrad A
R

brfP /
tan

24037.0 7.42.03

β
νω ε⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  (4) 

 
där  Pax = axiell effektförlust [W]; Prad = radiell effektförlust [W] 

fg = doppdjupsfaktor [-];  ω = vinkelhastighet [rad/s]; 
 νolja = kinematisk viskositet [m2/s];  ryttre = ytterradie [m]; 
 Ag = geometrifaktor [-];  b = kuggbredd [m] 
 Rε = ytfaktor [-]  β = snedvinkel [rad] 
 
Formel (4) går dock inte att använda för kugghjul med rakkugg eftersom förlusteffekten då 
skulle bli oändlig. Mats Åkerblom [6] har föreslagit två formler (5)(6) som hade använts vid 
tidigare beräkningar på Volvo CE: 
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( ) 24130 ων ⋅⋅⋅+⋅= rXkP oljaoljaaxax    (5) 

 
( ) 23130 ων ⋅⋅⋅⋅+⋅= brXkP oljaoljaradrad    (6) 

 
där  Pax = axiell effektförlust [W]; Prad = radiell effektförlust [W]; 

kax = axiell faktor [-];  krad = radiell faktor [-]; 
 νolja = kinematisk viskositet [cSt];  r = ytterradie [m]; 

Xolja = volymsfraktion olja [-]; ω = vinkelhastighet [rad/s]; 
b = kuggbredd [m] 

 
Formlerna (5)(6) kommer att utvärderas efter datasimulering och jämförelse av tidigare 
provningsresultat. 
 
Momentberoende förluster kommer från friktion som uppkommer vid kuggingreppet och 
beror således på last på kuggflank, friktionstal och varvtal. Friktionen beror på filmtjocklek 
och glidsträckan längs flanken vilken varierar beroende på typ av kugghjul. Mats Elmroth 
beskriver förlusten enligt formel (7). 
 

gminväxel HPP ⋅⋅= μ  med βπ cos11
2 21

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅=

NN
H g   (7) 

 
där  Pväxel = effektförlust [W];   μm = friktionstal [-]; 
 Hg = geometriberoende förlustfaktor [-];  β = snedvinkel [rad]; 
 N1 = kuggantal på drivande kugghjul [-]; 
 N2 = kuggantal på drivet kugghjul [-] 
 
I diskussion med Mats Åkerblom [6] uppkom tveksamheter om varför förlusterna skulle 
minska då snedvinkeln β ökar. En motivering till termen har inte kunnat hittas i några 
referenser. Friktionstalet mμ  kan räknas ut på flera olika sätt [3][7] och de olika formlerna 
kommer att utvärderas efter datasimulering. 
 

3.3.1 Koniska kuggväxlar och hypoidväxlar 
Centrumväxeln sitter i varje hjulaxel och är den kuggväxel som överför momentet från 
kardanaxeln till drivaxlarna. Den består av en pinjong och ett kronhjul som sitter riktade 90° 
mot varandra. I hjullastare finns en konisk kuggväxel med bågkugg, se figur 2, och på dumper 
finns det en hypoidväxel, se figur 3. Hypoidväxeln kan ta upp högre laster än den koniska 
kuggväxeln men har högre förluster på grund av mer glidning. Pinjonghjulet i hypoidväxeln 
sitter på Volvo CE:s hjulaxlar förskjuten 30 mm under eller över drivaxlarnas centrumlinje. 
Kronhjulets kuggar sitter på ena sidan av hjulet och kuggbredden approximeras till den största 
axiella bredden på kugghjulet.  
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Figur 2. Översiktsbild på en konisk kuggväxel med bågkugg i hjulaxeln till en hjullastare. 
 

Figur 3. Översiktsbild på en hypoidväxel till dumprar. Pinjongens centrumlinje är förskjuten i 
förhållande till kronhjulets. 
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3.3.2 Planetväxlar 
I naven på hjulaxeln sitter planetväxlar med ett solhjul, ett ringhjul samt tre eller fyra 
planethjul. Alla kugghjul i planetväxeln är cylindriska kugghjul med rakkugg. I hjulaxlarna 
till dumper är hela navet oljefyllt medan i hjullastaren är oljenivån strax under centrumlinjen 
av drivaxeln. 
 
För att i simuleringsmodellen kunna beräkna de varvtalsberoende förlusterna i planetväxeln 
med tidigare nämnda formler (5)(6) har förlustbidragen från solhjul, planethållare och 
planethjul delats upp. Planethållaren, sol- och planethjulet har approximerats med en skiva 
med motsvarande diameter och varvtal, se figur 4. 
 

( ) 24130 ων ⋅⋅⋅+⋅= rXkP oljaoljaaxax    (5) 
 

( ) 23130 ων ⋅⋅⋅⋅+⋅= brXkP oljaoljaradrad    (6) 
 
där  Pax = axiell effektförlust [W]; Prad = radiell effektförlust [W]; 

kax = axiell faktor [-];  krad = radiell faktor [-]; 
 νolja = kinematisk viskositet [cSt];  r = ytterradie [m]; 

Xolja = volymsfraktion olja [-]; ω = vinkelhastighet [rad/s]; 
b = kuggbredd [m] 

 

+ 3 +=

Figur 4. Approximation av de varvtalsberoende förlusterna i planetväxel i simuleringsmodell. En skiva 
motsvarande ringhjulets diameter, en skiva motsvarande solhjulets diameter samt tre skivor motsvarande 
planethjulens diameter.  
 
De momentberoende förlusterna för ett kuggingrepp beräknas enligt tidigare nämnd formel 
(7). För att beräkna den totala momentberoende förlusten i planetväxeln används formler 
(8)(9)(10)(11) från ett Looman-schema [8].  
 

gminväxel HPP ⋅⋅= μ  med βπ cos11
2 21

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅=

NN
H g   (7) 

 
där  Pväxel = effektförlust [W];  Pin = ingående effekt [W]; 

μm = friktionsfaktor;   
Hg = geometriberoende förlustfaktor [-];  
β = snedvinkel [rad]; 

 N1 = kuggantal på drivande kugghjul [-]; 
 N2 = kuggantal på drivet kugghjul [-] 
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u
u z

p −
⋅−

=
1

1 η
η     (8) 

 
2312 ηηη ⋅=z      (9) 

 

in

växelin

P
PP 12,

12

−
=η      (10) 

 

in

växelin

P
PP 23,

23

−
=η     (11) 

 
där ηp = total verkningsgrad [-]; u = utväxling [-]; 
 ηz = sammanlagd kugg-verkningsgrad [-]; 
 η12 = kugg-verkningsgrad [-]; η23 = kugg-verkningsgrad [-];
 Pin = ingående effekt [W];  Pväxel.12 = effektförlust [W];
 Pväxel.23 = effektförlust [W];  
 

3.4 Lamellkopplingar och lamellbromsar 
Förluster i lamellbromsar på Volvo CE:s fordon antas uppföra sig likvärdigt som de förluster 
som finns i lamellkopplingarna i transmissionen, se figur 5. Mats Elmroth har i tidigare internt 
arbete på Volvo AB föreslagit att använda formel (12) för att beräkna kopplingsförlusterna 
[9]: 
 

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
+⋅⋅⋅

−
⋅⋅=

gro

inreyttre
oljakoppling hh

rr
P θθπωη 12

4

44
2    (12) 

 
där Pkoppling = effektförlust i koppling [W];  ηolja = dynamisk viskositet [Pa.s];
 ω = vinkelhastighet [rad/s]; ryttre = ytterdiameter på lamell [m];
 rinre = innerdiamter på lamell [m]; Θ = andel av lamellytan utan spår [-]; 

h = avstånd mellan lameller utan spår [m]; 
hgro = avstånd mellan lameller med spår [m] 

 

Stållameller på splines

Friktionslameller på splines

 
Figur 5. Snittbild av lamellpaketet i en koppling. 
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Bromsarna på dumprar har, precis som kopplingarna i växellådan, ett lamellpaket som sitter 
vid hjulet och snurrar med dess hastighet. På hjullastare sitter bromsen innanför planetväxeln 
och snurrar med samma hastighet som kronhjulet. Hjullastarbromsen, se figur 6, har en eller 
två lameller och på dessa sitter impellrar som slungar oljan i radiell riktning för att få 
cirkulation och kylning av oljan. För att få med detta förlustarbete föreslogs formel (13) som 
bygger på Mats Åkerbloms tidigare förslag på formler till centrumväxel (5)(6): 
 

( ) ( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
+⋅⋅⋅

−
⋅⋅⋅⋅+⋅= −

gro

inreyttre
oljaoljabroms hh

rr
NP θθπωρν 12

4
10130

44
26  (13) 

 
där Pbroms = effektförlust i broms [W]; N = antal spalter med olja [-]; 

νolja = kinematiska viskositet [m2/s]; ρolja = densitet [kg/m3]; 
ω = vinkelhastighet [rad/s]; ryttre = ytterdiameter på lamell [m];

 rinre = innerdiamter på lamell [m]; Θ = andel av lamellytan utan spår [-]; 
h = avstånd mellan lameller utan spår [m]; 
hgro = avstånd mellan lameller med spår [m] 
 

Formeln kan behöva justeras och kommer att utvärderas efter simulering och jämförelse med 
provningsresultat. 

 

Broms 

Figur 6. På hjulaxeln till hjullastare sitter bromsen innanför planetväxeln och roterar med drivaxlarna. 
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4 Modell 
För att modellera hjulaxlar har programmen Simulink och Matlab använts. Modellerna består 
i huvudsak av funktioner som räknar ut förlusteffekten för varje komponent. Funktionerna är 
skrivna i ren Matlab-kod och beskriver förlustformlerna som är presenterade i kapitel 3. Det 
grafiska gränssnittet Simulink gör det lätt att överblicka simuleringen men det skulle dock 
vara möjligt att köra modellfilerna endast i Matlab.  
 
Modellerna är byggda med blockstruktur i olika nivåer. Från översta nivån, figur 7, fås en 
överblick av vilka delsystem som finns. 
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Figur 7. Översiktsbild av simuleringsmodellen.  
 
I delsystemen finns de olika komponenterna uppdelade och exempel på centrumväxelns 
utseende kan ses i figur 8. 

Kugghjul

Plaskförluster
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Friktionsförluster

Tätning

Friktionsförluster

Differentiallager
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Ingående effekt

Ingående effekt

Ingående effekt

Ingående effekt Utgående effekt =
ingående effekt - förlusteffekt

Förlusteffekt

Förlusteffekt

Fö
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kt

Utgående effekt

Förlusteffekt

Figur 8. I de olika komponentblocken räknas förlusterna ut och summeras sedan. 
 

11 



Komponentblocken består antingen av en funktion eller av ett block som innehåller fler än en 
funktion. Funktionerna räknar ut förlusterna för varje komponent och summeras sedan. 
Förlusteffekten dras sedan av i delsystemet och den kvarvarande effekten skickas vidare till 
nästa delsystem.  
 

5 Datasimulering i jämförelse med provningsresultat 

5.1 Centrumväxel i hjulaxel till dumper 
Förlustmätningar är gjorda på en hjulaxel till dumpermodell A25 med endast centrumväxel 
och differentialhus monterade. Körningarna i riggen är gjorda utan belastning och 
mätningarna kan därför bara användas för att verifiera de varvtalsberoende förlusterna. 
Värden har varierats för oljenivå i hjulaxelkåpan, temperatur på oljan och varvtal på ingående 
axel. Testerna är utförda med tre olika oljor.  
 
Vid kronhjulsvarvtalet 200 rpm, oljetemperaturen 80 C° och olja WB101 visade testresultatet 
en konstant förlusteffekt oberoende av oljenivå. Förlusteffekten antogs härstamma från 
förspänningsmomentet för pinjonglagret som kunde räknas ut via formel (14): 
 

ω/PM gförspännin =     (14) 
 
där  Mförspänning = förspänningsmoment [Nm];  P = förlusteffekt [W];
 ω = vinkelhastighet [rad/s] 
 
Förlusteffekterna från testresultaten uppvisade ett kvadratiskt beroende mot varvtalet, se figur 
9. De tidigare föreslagna formlerna (5)(6) justerades till att bero mindre på oljans viskositet 
(15)(16). En faktor för doppdjupet som beskriver andelen av omkretsen av ett kugghjul som är 
nedsänkt i olja togs fram (17) och användes istället för variabeln för volymsfraktion olja, Xolja.  
 

( ) 24130 ων ⋅⋅⋅+⋅= rXkP oljaoljaaxax    (5) 
 

( ) 23130 ων ⋅⋅⋅⋅+⋅= brXkP oljaoljaradrad    (6) 
 
De justerade formlerna (15)(16): 
 

( ) 24220 ων ⋅⋅⋅+⋅= rfkP goljaaxax    (15) 
 

( ) 23220 ων ⋅⋅⋅⋅+⋅= brfkP goljaradrad    (16) 
 
där den nya faktorn för doppdjupet beskrivs med formel (17): 
 

π

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−=
r

H

f

dip

g

1arcsin

2
1

    (17) 

 
där  Pax = axiell effektförlust [W]; Prad = radiell effektförlust [W]; 

kax = axiell faktor [-];  krad = radiell faktor [-]; 
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 νolja = kinematisk viskositet [cSt];  r = ytterradie [m]; 
Xolja = volymsfraktion olja [-]; ω = vinkelhastighet [rad/s]; 
b = kuggbredd [m];  fg = doppdjupsfaktor [-]; 
Hdip = doppdjup [m];   
130, 220 = justeringsfaktor för viskositetsberoende [-] 

 
Efter justering av faktorerna  och  stämde simuleringsresultaten med testresultaten vid 
jämförelse av de två oljorna med lägst viskositet, se figur 9 och figur 10. Ur graferna kan man 
anta att formeln bör justeras ytterligare så att den blir något mer viskositetsberoende samt 
mindre beroende av oljenivån/doppdjupet. 

axk radk

 

Jämförelse mellan simulering och riggkörning av olja WB101 i centrumväxel på A25 vid 80 C
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Figur 9. Jämförelse mellan resultat från simulering och provning av centrumväxel på hjulaxel till dumper 
A25. 
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Jämförelse mellan simulering och riggkörning av olja TQ65 i centrumväxel på A25 vid 50 C
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Figur 10. Jämförelse mellan resultat från simulering och provning av centrumväxel på hjulaxel till 
dumper A25. 

 
Vid simulering av den tredje oljan gav formeln ett för litet bidrag till förlusterna. En 
jämförelse av förlusterna som funktion av viskositeten, se figur 11, visar att formeln behöver 
ytterligare parametrar utöver viskositeten för att bättre beskriva oljans inverkan på förlusterna. 
 

Provningsresultat från riggkörning av centrumväxel till A25 med tre olika oljor.
Kronhjulsvarvtal 1400 rpm - Oljenivå 20 mm under pinjong.
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Figur 11. Den tredje oljan skiljde sig från de två andra oljorna i förhållandet mellan förlust och viskositet. 
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5.2 Komplett hjulaxel AWB30/AWB31 till hjullastare 
Från tidigare provningsresultat på hjulaxlar har man uppskattat fördelningen av förlusterna i 
de olika komponentsystemen, se tabell 3. Provningsresultaten är tagna från testkörning i 
provrigg utan bromsande moment, hastigheten 30 km/h och oljetemperaturen 80˚C. 
 
Tabell 3 
Axelmodell: AWB30/40 AWB50 AHW71 
Centrumväxel 54 % 41 % 54 % 
Planetväxel/nav 14 % 10 % 25 % 
Broms 32 % 49 % 21 % 
 
AWB31 är en hjulaxel som sitter fram i hjullastare L110E/F och L120E/F. Provningar har 
gjorts främst för att mäta momentberoende förluster. För att få fram dessa förluster har man 
först kört axeln i lutningsrigg utan belastning med höga varvtal och vid fortfarighet mätt 
oljetemperatur, varvtal och moment. Efter byte av rigg har man kört hjulaxeln med belastning 
vid låga varvtal och jämfört de olika fortfarighetstemperaturerna för att på så sätt räkna ut 
förlusteffekten.  
 
Vid provkörningen utan last har man mätt vid fyra olika varvtal som motsvarar 25, 30, 35 och 
40 km/h, se figur 12. När varvtalet ökar får man högre förluster. Det man dock måste ta 
hänsyn till är att fortfarighetstemperaturen finns med i resultatet och ökar med varvtalet vilket 
betyder att viskositeten minskar.  
 

Jämförelse mellan provningresultat och simuleringsresultat 
av hjulaxel AWB31 utan last
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Figur 12. Jämförelse mellan resultat från simulering och provning av hjulaxel AWB31. 
 
 
Simulering vid 60˚C och 80˚C visas i figur 13. Skillnaden i förlusteffekt mellan de två 
temperaturerna för simuleringen är ungefär hälften av värdet som uppmätts vid testkörning. 
Formeln bör därför göras mer viskositetsberoende.  
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Simulering av förluster i hjulaxel AWB31
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Figur 13. Simulering av förlusterna för hjulaxel AWB31 vid 60°C och 80°C. 
 
Vid uppmätning av momentberoende förluster kördes hjulaxeln med låga varvtal motsvarande 
en maskinhastighet på 3.8 och 4.8 km/h, se tabell 4. Simulering av provförloppet gav värden 
upp mot 0.3 för friktionsfaktorn μm. Efter diskussion med Anders Pettersson [10] antogs ett 
riktvärde för friktionsfaktorn på maximalt 0.15 vara lämpligt. Resultaten visas i figur 14 där 
man även ser att Heingartners [7] formel (18) har bra korrelation mot de uppmätta förlusterna. 
 
Tabell 4 

Körning Ingående effekt (kW) Hastighet (km/h) 

1 30 3,8 

2 60 3,8 

3 80 3,8 

4 100 3,8 

5 60 4,8 

6 80 4,8 
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Förluster för hjulaxel AWB31 med bromsande moment
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Figur 14. Heingartners formel för friktionstalet stämde bäst överens med provningsresultaten. 
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där μm = friktionsfaktor;  C1 = konstant (29.66) [-]; 

Wn = last [N];   Lc = kontaktlinje [m]; 
ηolja = dynamisk viskositet [Pa.s]; Vs = glidhastighet [m/s]; 
Vt = rullhastighet [m/s];  0.0127 = konstant [-]; 
2.14 = justeringsfaktor [-]; 

 
I figur 15 ser man den procentuella förlusten för de två proven. Den första mätningen antas 
vara en felmätning och tas inte hänsyn till.   
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Procentuell förlust för hjulaxel AWB31 med bromsande moment
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Figur 15. Jämförelse mellan resultat från simulering och provning av hjulaxel AWB31 med pålagd last. 
Första mätpunkten antas vara en felmätning. 

 

5.3 Komplett hjulaxel AWB40 till hjullastare 
AWB40 finns fram och bak på hjullastare L150E/F och L180E/F. Provningsresultaten, se 
figur 16, kommer från riggkörningar utförda 2007.  
 

Provningsresultat för hjulaxel AWB40
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Figur 16. Provningsresultaten för hjulaxel AWB40. 
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Resultaten från datasimulering, se figur 17, gav mycket lägre värden jämfört med de verkliga 
förlusteffekterna tagna från provningsresultaten.  
 

Simuleringsresultat för hjulaxel AWB40
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Figur 17. Simuleringsresultaten skiljer sig från provningsresultaten på hjulaxel AWB40. 
 
I tabell 5 visas hur stora skillnaderna var mellan resultaten från provningarna och 
simuleringarna. Precis som i kapitel 5.2 kan man se att formlerna behöver justeras så att de tar 
mer hänsyn till oljans viskositet. Även varvtalsberoendet kan behöva en mindre justering eller 
också måste de förlustbidragen i simuleringsmodellen som beror kvadratiskt på hastigheten 
öka. 
 
Tabell 5 
Skillnad (Prov/simulering)             
Temperatur Hastighet 20 25 30 35 40 

100   160 % 163 % 176 % 199 % 204 % 
80   171 % 184 % 193 % 203 % 212 % 
60   198 % 217 % 216 % 226 % 226 % 
40   237 % 248 % 255 % 259 % 260 % 

 
Simulering av förlusterna vid 80°C och 30 km/h gav förlustfördelning enligt nedan:  

• Centrumväxel 42 % 
• Planetväxel 12% 
• Broms 46 % 

Jämfört med tidigare uppskattningar, tabell 3, så är simuleringsresultaten för centrum- och 
planetväxel för låga. En justering av dessa två delsystem skulle ge en fördelning av 
förlusterna som bättre matchar tidigare provningsresultat. 
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5.4 Komplett hjulaxel AWB50 till hjullastare 
Hjulaxel AWB50 är den största hjulaxeln till hjullastare som Volvo producerar och den sitter 
fram på hjullastarmodell L220F. Hjulaxel AWB50 har dubbla bromslameller i bromssystemen 
för att kunna bromsa det tunga fordonet på ett säkert sätt. Dubbla bromslameller gör dock att 
de viskösa effektförlusterna blir större än hos de mindre hjulaxlarna. Hjulaxel AWB50 har 
även en plåtkonstruktion vid centrumväxeln för att hålla oljenivån så jämn som möjligt mellan 
höger och vänster nav. Plåtkonstruktionen har i tidigare provkörningar visats minska 
förlusteffekterna något för centrumväxeln. 
 
I figur 18 kan man se förlusteffekterna vid olika temperaturer och hastigheter. Till skillnad 
från tidigare provningsresultat så är förlusterna linjära mot hastigheten i hastighetsintervallet 
20-40 km/h.  
 

Provningsresultat för hjulaxel AWB50
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Figur 18. Provningsresultat för hjulaxel AWB50. Förlusterna ser ut att bero linjärt på hastigheten för 
denna modell. Orsaken är troligtvis plåtkonstruktionen vid centrumväxeln som sänker oljenivån för 
kronhjulet. 
 
I figur 19 visas resultaten från datasimuleringen som har ett ickelinjärt beroende av 
hastigheten. Detta blir tydligt när man jämför skillnaderna mellan datasimuleringen och 
provningsresultaten, tabell 6, som faktiskt minskar något med ökande hastighet. En trolig 
förklaring på fenomenet är att plåtkonstruktionen minskar oljenivån för kronhjulet vid höga 
rotationshastigheter. 
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Simuleringsresultat för hjulaxel AWB50
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 Figur 19. Simuleringsresultat för hjulaxel AWB50. 
 
Simuleringsresultaten har bättre stabilitet över hastighetsspannet än tidigare men visar även 
för hjulaxel AWB50 att ett större beroende av oljans viskositet bör formuleras för 
förlustmodellerna. 
 
Tabell 6 
Skillnad (Prov/simulering)             
Temperatur Hastighet 20 25 30 35 40 

100   134 % 132 % 131 % 126 % 125 % 
80   153 % 157 % 155 % 147 % 143 % 
60   191 % 190 % 188 % 181 % 171 % 
40   205 % 211 % 210 % 196 % 183 % 

 
Simulering av förlusterna vid 80°C och 30 km/h gav förlustfördelning enligt nedan:  

• Centrumväxel  30 % 
• Planetväxel/nav  10 % 
• Broms  60 % 

Jämfört med tidigare provningsresultat så är det samma fenomen med AWB40 d.v.s. att 
förlustformlerna för centrumväxel och planetväxel behöver justeras så att de ger större 
förluster. 
 

6 Resultat 
En simuleringsmodell som beskriver förlusteffekter i hjulaxlarna i Volvo CE:s hjullastare och 
dumper har tagits fram. Med hjälp av modellen kan nya koncept och idéer provas för att 
utvärdera vilka förbättringar de skulle medföra. Genom att använda de körcykler som idag 
används för att simulera hela fordon kan man med den framtagna modellen undersöka hur nya 
koncept och idéer påverkar den totala bränslekonsumtionen. Modellen tar hänsyn till oljans 
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viskositet, oljenivå i centrum- och planetväxel, geometriska mått på komponenter, varvtal och 
moment från kardanaxel, förspänningsmoment i lager och maskinvikt. 
 
Simuleringsmodellen behöver justeras för att bättre beskriva förlusterna i hjulaxlarna i 
hjullastare. Justeringsfaktorn i tidigare nämnda formler (15)(16) bör justeras från 220 till ett 
lägre värde så att förändringar i viskositeten får en större inverkan på förlusteffekten.  
 

( ) 24220 ων ⋅⋅⋅+⋅= rfkP goljaaxax     (15) 
 

( ) 23220 ων ⋅⋅⋅⋅+⋅= brfkP goljaradrad     (16) 
 
Även faktorerna för axiella och radiella förluster, kax och krad, bör ändras till högre värden så 
att de simulerade förlusteffekterna för centrum- och planetväxeln bättre överensstämmer med 
provningsresultaten.  
 
Det har gjorts få mätningar på momentberoende förluster vilket betyder att osäkerheten i de 
formler som beskriver dessa är stora. För att förstå och kunna beskriva dessa förluster krävs 
att man har provningsresultat vid olika ingående moment och varvtal.  
 
En modell av växellådan har inte hunnit skapas under examensarbetets gång. Tillräckliga 
formler finns dock för att kunna beskriva en växellåda av HTE-modell med parallella axlar. 
Plattformen där modellen för hjulaxlar är skapad lämpar sig även för växellådan.  
 

7 Diskussion och rekommendationer 
En jämförelse mellan simuleringar och provningsresultat från riggkörningar med hjulaxel 
AWB30 skulle vara lämpligt för att justera faktorer i befintliga formler. Man bör även kunna 
justera efter hjulaxel AWB40 i samma projekt eftersom de två hjulaxlarna är lika varandra.  
Efter justering kan förlusterna i hjulaxel AWB50 simuleras och man bör då få högre förluster 
vid simulering än vid provningsresultat. Genom att justera ner oljenivån i 
simuleringsmodellen så att förlusterna för simulering och provning är lika stora kan man hitta 
korrekt oljenivå vid olika varvtal. För man in dessa oljenivåer i simuleringsmodellerna för 
hjulaxel AWB30 och hjulaxel AWB40 får man svar på hur stor påverkan på förlusterna en 
plåtkonstruktion i centrumväxeln skulle ha på dessa axlar. 
 
Från tidigare provningsresultat utan bromsande last har man sett att den totala effektförlusten i 
centrumväxeln på en fram- och bakaxel skiljer sig åt vid höga hastigheter. På en framaxel dras 
oljan in i kuggingreppet direkt, figur 20, vilket resulterar i att man får en stor mängd olja 
mellan kuggflankerna. 
 

 
Figur 20. I vänstra fallet roteras oljan 180° innan kuggingreppet och i högra fallet roteras oljan in direkt. 
Oljenivån är strax under centrum för kugghjulen. 
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På en bakaxel roteras oljan cirka 180˚ på kronhjulet innan kuggingreppet och viss del av oljan 
kan slungas av. Det omvända förhållandet gäller när maskinen kör bakåt. När oljan dras in i 
kuggingreppet direkt får man högre förluster och olja som pressas ut vid kuggingreppet skulle 
kunna förklara skillnaden i förluster [11]. Simuleringsmodellen tar inte hänsyn till denna 
förlust då det krävs mer studier för att kunna beskriva förlusten och fler tester för att kunna 
verifiera antaganden. 
 
I kapitel 5.1 redovisas att viskositeten inte är det enda hos oljan som påverkar hur förlusterna 
beter sig. En analys av de befintliga oljor som används på Volvo CE skulle kunna ge svar på 
vilka ytterligare variabler som man måste ta hänsyn till.  
 
Förlusterna i centrumväxeln beror till stor del på kronhjulets diameter och varvtal. Hur 
förhållandet mellan dessa ser ut och vilken kombination som ger lägst totalförluster är ett 
intressant fall som skulle kunna studeras med hjälp av simuleringsmodellen. 
 
Momentberoende förluster behöver studeras och testas ytterligare. Det rekommenderas att 
mäta förlusterna för AWB-hjulaxlarna i P2180 med olika momentlaster i hastighetsspannet 0-
30 km/h där man redan har mätt upp förluster utan last. Med varierande temperatur kan man 
undersöka hur oljans viskositet påverkar friktionsförlusterna i kuggingreppen. Mer 
komplicerat skulle vara att mäta förluster i centrumväxeln och planetväxeln separat men detta 
skulle ge en tydligare bild av hur förlusterna skiljer sig åt i de båda växlarna. En sådan separat 
mätning skulle också vara nyttig för de förluster som inte är momentberoende och då skulle 
man även vilja mäta förluster i bromsen. 
 
En sammanställning av de provningsresultat som finns från riggkörningar gjorda under 2000-
talet skulle ge mer data till att verifiera simuleringsmodellen och samtidigt ge förståelse för 
hur förlusterna varierar mellan olika axlar på Volvo CE:s tyngre fordon.  
 
Rekommendationer på hur komponenter kan förändras för att minska förlusterna är svåra att 
ge utan att gå in på hur deras funktion skulle påverkas. Hjulaxlar med en liten volym olja 
skulle ha lägre förluster vid högre hastigheter men komponenterna skulle troligen bli varmare, 
nötas mer och risken för skärning skulle öka. De momentberoende förlusterna skulle troligtvis 
också öka då en mindre mängd olja smörjer sämre och följaktligen ökar friktionen i 
kuggingreppen. Man kan anta att det hos hjullastare är kronhjulet i centrumväxeln och 
bromsarna som ger höga förluster och att det är dessa komponenter som man ska fokusera på. 
En plåtkonstruktion vid centrumväxeln och en omplacering av bromsar till hjulnaven är två 
åtgärder som sannolikt ger den största sänkningen av förluster i hjulaxeln till hjullastare.  
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