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Abstract 
 
A new generation of All Wheel Drive-systems for automobiles have recently been developed 
with the aim to meet new demands on short system activation/deactivation time. The AWD-
system features a limited slip wet clutch that consists of clutch plates covered with a sintered 
friction material. 
 
Both friction characteristics and long-term durability of the transmission fluid are known to be 
greatly affected by the operating temperature of the clutch.  
 
Previously the temperature has been measured only in the oil sump. However it is reasonable 
to assume that the temperature of the friction surface during engagement will differ 
significantly from the temperature of the oil in the sump, hence a method for measuring the 
actual temperature in the friction surface would be very useful for further product 
development. 
 
This thesis work describes the development of a test apparatus designed for temperature 
measurements of the friction surface using an infrared temperature monitoring system. 
 
Temperature measurements are performed under several different test conditions, and shows 
good agreement with tests performed in other types of testing devices. 
 
Presented results show that: 

• The coefficient of friction decreases as temperature increases. 
• The rise in temperature grows linearly with transmitted power. 
• The coefficient of friction decreases as applied force increases. 
• The rise in temperature is reduced at higher start temperatures. 

 
Calculations also show that the coefficient of friction increases slightly with increased sliding 
speed, when data is compensated with respect to the temperature rise in the clutch. 
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Sammanfattning 
 
Haldex Traction AB tillverkar våtlamellkopplingar för användning i fyrhjulsdriftsystem för 
personbilar, Haldex LSC. 
Friktionsegenskaperna hos denna typ av våtlamellkopplingar påverkas kraftigt av 
arbetstemperaturen. Tidigare mättes temperaturen endast i oljebadet som kopplingen arbetar i. 
Denna temperaturmätningsmetod kan dock ej ge en bild av den lokala temperatur som råder i 
lamellytorna på grund av den termiska trögheten i systemet. 
 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en metod för att mäta vilken temperatur som 
uppkommer i lamellytan, samt att undersöka temperaturens inverkan på oljan i kopplingen. 
 
Vid tidigare forskning inom området våta lameller, som bedrivits vid avdelningen 
maskinelement vid Luleå tekniska universitet, har denna typ av temperaturmätning utförts 
framgångsrikt genom att mäta den emitterade infraröda strålningen från en lamellyta. 
 
Under detta arbete har en befintlig testrigg modifierats för att kunna användas med lamellerna 
från Haldex LSC. Många nya krav på riggens prestanda ställdes också, då de intressanta 
driftsförhållandena skiljde sig avsevärt från de som riggen ursprungligen konstruerats för. 
 
Arbetet har visat att infraröd temperaturmätning är en fungerande metod för mätning av 
temperaturen på ytan av en sinterlamell som är nedsänkt i ett oljebad. Mätmetoden visar bland 
annat att det blir en ansenlig temperaturökning i lamellytorna även i tester där ingen 
temperaturökning kan detekteras i oljebadet. 
 
Ett antal tester har utförts i den modifierade riggen. Vid många av dessa tester har målet varit 
att efterlikna andra test som utförts av Haldex. Erhållna resultat från dessa tester visar sig 
överensstämma väl med mätresultaten från Haldex. 
 
Resultaten från utförda tester visar: 

• Att friktionskoefficienten minskar med ökad lamelltemperatur i undersökt intervall. 
• Att temperaturökningen ökar linjärt med överförd effekt. 
• Att friktionskoefficienten minskar med ökad pålagd kraft. 
• Att temperaturökningen minskar med höjd starttemperatur. 

 
Beräkningar visar även att friktionskoefficienten ökar svagt med en ökad glidhastighet då 
uppmätta data har kompenserats för inverkan från lamelltemperaturhöjningen. 
 
Den framtagna riggen utgör också en kunskapsbas för framtagning av nya, ännu bättre 
mätmetoder, samt en grund för doktorandstudier inom området.  
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete har utförts vid avdelningen Maskinelement vid Luleå tekniska universitet 
åt Haldex Traction AB.   

1.1 Bakgrund 
 
Haldex Traction AB tillverkar ett fyrhjulsdriftssystem för personbilar, Haldex Limited Slip 
Coupling. Haldex LSC är en reglerbar våtlamellkoppling som överför ett vridmoment till 
bakaxeln.  
Tidigare har mycket arbete lagts ner på att förhindra ”stick-slip”, det vill säga oljud från 
lamellpaketet. Det arbetet har utförts i samarbete med oljebolag och lamelltillverkare, och 
resulterat i en kombination av en oljesort och en lamelltyp som ger goda egenskaper i detta 
avseende. 
Ett annat känt problem i denna typ av tillämpningar är utvecklingen av värme i lamellerna. För 
höga temperaturer förstör oljans funktionella egenskaper och minskar dess livslängd. För att 
effektivt kunna angripa detta problem behövs en tillförlitlig metod för att mäta temperaturen i 
lamellytorna.  

1.2 Mål 
 
Huvuduppgiften är att öka oljans livslängd i våtlamellkopplingen. Detta är tänkt att uppnås 
genom tre delmoment: 

1. Utveckla/använda en metod att mäta temperaturen i lamellytan. 
2. Utreda temperaturens inverkan på lamellpaketet/oljan, det vill säga vid vilka 

temperaturnivåer livslängden minskar drastiskt. 
3. Optimering av oljeflödet genom lamellpaketet. Undersöka vilket oljeflöde som krävs 

genom lamellpaketet för att reducera temperaturen vid olika effektnivåer. 

1.3 Metod 
 
Den mätmetod som jag valt att använda är att mäta IR-strålningen från lamellytan hos 
sinterlamellen med en strålningspyrometer. För att kunna använda denna metod måste man ha 
fri sikt till lamellytan varför ett lamellpar har monterats i en ändamålsenlig testrigg. 
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2 Haldex LSC 
 
I moderna personbilar har användningen av fyrhjulsdriftssystem ökat under senare år. Med 
fyrhjulsdrift förbättras bilens vägegenskaper på alla underlag vilket ger en ökad säkerhet.  
Traditionella drivsystem är dock svåra att integrera med elektroniska ESP- (stabilitetskontroll), 
TCS- (antispinn) och ABS-system. Denna nackdel har ej Haldex LSC som tack vare sin 
förmåga att reagera mycket snabbt (<60ms) lätt kan integreras i de elektroniskt styrda systemen. 

2.1 Funktion 
 
Haldexkopplingen består av tre huvudfunktioner: 
 

- En hydraulisk pump som drivs av skillnadsvarvtalet mellan fram- och bakaxel. 
- En våt multilamellkoppling. 
- En kontrollerbar ventil med styrelektronik. 

 

 
 

Figur 2.1   Förenklad översiktsbild av Haldex LSC. 
 
Då ett skillnadsvarvtal uppstår mellan utgående- (till vänster i figur 2.1) och ingående axel, 
börjar den hydrauliska kolvpumpen att pumpa upp ett tryck. Under förutsättning att 
styrventilen är stängd kommer detta tryck att verka på hydraulkolvar som pressar samman 
lamellpaketet och därigenom bromsar skillnadsvarvtalet. Genom att reglera styrventilen kan 
man alltså enkelt reglera vilket vridmoment som överförs till den drivaxel som kopplingen 
sitter på (normalt bakaxeln). Genom att öppna styrventilen kan man koppla ur drivningen 
mycket snabbt då detta är önskvärt, till exempel då bilens ABS- eller ESP-system aktiveras. 
Normalt sett är fyrhjulsdriften även urkopplad vid låga hastigheter, som vid exempelvis 
parkering, och då ej motorn belastas eller ej är igång. 
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2.2 Konstruktion 
 
Kopplingen monteras som del av transmissionssystemet, vanligtvis mellan kardanaxeln och 
differentialen på bakaxeln, figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2a   Haldex LSC i en normalt 

framhjulsdriven bil. 

 
Figur 2.2b   Haldex LSC i en normalt 

bakhjulsdriven bil. 
 
Haldex LSC monteras i ett hus av gjutgods som normalt monteras på bilens bakaxel. Utgående 
axeln hos kopplingen förses med ett pinjongdrev som går in i bakaxelns differentialhus. I figur 
2.3 ses ingående axel till höger. Mitt i kopplingen sitter lamellpaketet som överför vridmoment 
till utgående axeln. I figuren kan man även se styrventilen som regleras med en stegmotor, och 
hydraulpumpen som drivs av en kamkurva på utgående axeln. 
 

 
Figur 2.3   Haldex LSC uppskuren. 

 
Den kontrollerbara ventilen styrs via bilens CAN (Controller Area Network)-system. Via detta 
system skickas signaler från bland annat ESP- och ABS-systemen. Kopplingsverkan regleras 
kontinuerligt utifrån dessa signaler. 
CAN är en datakommunikationsteknik som först utvecklades som en billig och effektiv teknik 
för användning inom industriella, medicinska, inbäddade och portabla tillämpningar. På senare 
år har dock denna teknik blivit mycket populär även inom fordonsindustrin och används idag 
av det flesta europeiska biltillverkare. 
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3 Tribologi 
 
I denna typ av lamellkoppling som arbetar vid låga varvtal och överför höga vridmoment, råder 
troligen gränsskiktssmörjning. Det innebär att smörjfilmen består av endast ett fysikaliskt och 
kemiskt absorberat lager av friktionsmodifierande tillsatser på lamellytorna [3]. Smörjfilmens 
tjocklek uppgår normalt endast till i storleksordningen någon eller några molekyler. 
Kopplingens egenskaper påverkas kraftigt av lamellpaketets egenskaper såsom friktion och 
temperatur. Idag används en speciellt anpassad transmissionsolja. Utmärkande för denna olja är 
dess förmåga att minimera tendenser för uppkomsten av stick-slip-fenomen, vilka orsakar oljud 
och vibrationer. 

3.1 Vibrationsfenomen 
 
Ett normalt friktionsförlopp utan vibrationer syns i figur 3.1 [3]. I denna testcykel hålls först 
varvtalet konstant på 1rpm för att sedan ökas till 100rpm. 
Med illa vald oljetyp, eller med en olja vars livslängd förbrukats, uppkommer fluktuationer i 
lamellpaketets momentöverföring, figur 3.2. 
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Figur 3.1   Friktionstest utan oljud och vibrationer, från [3]. 
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Figur 3.2   Friktionstest med oljud och vibrationer, från [3]. 

 
I praktiken leder momentvariationerna till uppkomst av oljud och vibrationer i 
transmissionssystemet. Detta beteende kan förklaras med två olika mekanismer, stick-slip och 
självinducerade vibrationer [6]. 

3.1.1 Stick-slip 
 
Stick-slip-fenomen uppstår vid låga glidhastigheter på grund av att den statiska 
friktionskoefficienten (µs) är större än den dynamiska friktionskoefficienten (µd). 
Friktionskoefficienterna är dock ej konstanta. Den statiska friktionskoefficienten beror på hur 
länge ytorna stått still i förhållande till varandra. Dynamiska friktionskoefficienten påverkas av 
den relativa hastigheten mellan ytorna och vilket tryck som råder mellan dessa [4]. 
Vid glidning mellan två ytor kan skillnaden mellan friktionskoefficienterna leda till att ett 
cykliskt förlopp kan exciteras där ytorna ömsom glider, ömsom står still i förhållande till 
varandra, ett stick-slip förlopp. 

3.1.2 Självinducerade vibrationer 
 
Denna mekanism påminner mycket om stick-slip men uppkommer vid högre glidhastigheter. I 
detta fall kommer dock ytorna aldrig att stå still i förhållande till varandra [6]. Självinducerade 
vibrationer uppkommer på grund av att µ-v (friktion-glidhastighet)-kurvan har en negativ 
lutning vilket betyder att friktionskraften är högre vid en lägre glidhastighet än vid en högre. 
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3.2 Friktionsegenskaper 
 
För att lamellpaketet ska fungera bra strävar man efter att ha en olja som ger en någorlunda hög 
dynamisk friktionskoefficient (µd) för att underlätta momentöverföringen. 
Då man vill undvika stick-slip strävar man efter en låg statisk friktionskoefficient (µs) som ej 
ökar med sticktiden. 
Den viktigaste egenskapen, med avseende på självinducerade vibrationer, är µ-v-kurvans 
utseende [5]. µ-v-kurvorna mäts normalt upp med en LVFA (Low Velocity Friction 
Apparatus), figur 3.3. 
 

 
Figur 3.3   Förenklad LVFA, från [5]. 

 
Figur 3.4 visar några typiska utseenden på µ-v-kurvorna hos olika ATF-oljor. Med olja B och 
C kommer självinducerade vibrationer att uppstå. Med oljan A, som har en låg statisk 
friktionskoefficient (µs) kombinerat med en positiv lutning hos µ-v-kurvan, kan det ej 
uppkomma problem med oljud eller vibrationer. Vi strävar alltså efter att uppnå detta beteende 
hos vår olja. 
 

 
Figur 3.4   µ-v-kurvor för några typiska ATF-oljor, från [5]. 
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3.2.1 Friktionsmodifierare 
 
För att uppnå önskade friktionsegenskaper används friktionsmodifierare i oljan. 
Friktionsmodifierare är långa kedjeformade molekyler med en polär ändgrupp och en ickepolär 
kolvätekedja. Den polära delen absorberas på metallytan medan den ickepolära delen står 
vinkelrätt från ytan. Molekylerna packar sig tätt och ger en stark oljefilm. Det är även viktigt 
att friktionsmodifierarna är väl anpassade för det friktionsmaterial som kopplingen består av, så 
att den polära gruppens absorptionskraft maximeras [12].  
Friktionsmodifierarna består oftast av fettsyror, fettalkoholer eller fettamider. De har en 
livslängd som begränsas av dess termiska och oxidativa stabilitet [4]. 
I figur 3.5 kan man se hur en ATF-olja påverkas av friktionsmodifierande tillsatser. 
 

 
Figur 3.5   µ-v-kurvor för en olja med olika tillsatser, från [5]. 

 
Friktionsmodifierarna ger som synes både en låg statisk friktionskoefficient (µs) och en positiv 
lutning på µ-v-kurvan vilket motverkar risken för att vibrationsfenomen ska uppkomma. 

3.3 Temperaturpåverkan 
 
Då ett moment överförs av kopplingen alstras värme i friktionsytorna vilket leder till en 
höjning av oljetemperaturen i lamellpaketet. För att kunna förbättra oljans livslängd och öka 
förståelsen för friktionskoefficientens variationer är det intressant att veta hur hög temperaturen 
blir i lamellytorna. En annan parameter att beakta är omgivningstemperaturen som varierar 
inom ett stort område, från omkring –40 till +60°C. 

3.3.1 Temperaturvariationer i lamellpaket 
 
Eftersom värmen alstras i friktionsytorna är det rimligt att anta att temperaturen är högst där. 
Värmen som alstras kommer dels att ledas in i lamellerna och dels att transporteras bort av oljan 
i den oljefilm som finns mellan lamellerna. 
Då oljevolymen är relativt stor kommer oljetemperaturen att höjas betydligt mindre än 
lamelltemperaturen. Oljan kommer även att kylas av omgivningen. 
Temperaturen hos lamellerna begränsas av oljeflödet genom lamellpaketet. Enligt [7] kommer 
temperaturen efter några sekunder att stabiliseras vid en viss nivå. Då denna temperatur 
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uppnåtts utför oljan, som flödar i lamellens spår, all fortsatt värmetransport. Vilken temperatur 
som lamellen antar sägs bero på värmeövergångskoefficienten mellan lamellen och oljan. 
Temperaturvariationer i lamellpaket kan även uppkomma genom transienta termomekaniska 
fenomen [8] främst då friktionsmaterialet har en hög E-modul. Dessa variationer beror främst 
på en ojämn tryckdistribution som förstärks av termiska deformationer. I figur 3.6 presenteras 
resultatet av en numerisk analys som simulerar en kraftig inbromsning av ett skillnadsvarvtal där 
hänsyn tagits till ojämnheter i tryckdistributionen. 
 

 
Figur 3.6   Isotermer i del av multilamellkoppling, från [8]. 

 
I Haldexkopplingen borde dock variationerna vara mindre än de i figur 3.6, eftersom den 
uppbromsade energin normalt är lägre. 

3.3.2 Friktionskoefficient 
 
Friktionskoefficienten påverkas av temperaturen. Då temperaturen höjs mellan lamellerna i 
kopplingen, kommer friktionskoefficienten att sjunka, på grund av att viskositeten hos oljan 
sjunker. 

3.3.3 Funktion hos friktionsmodifierare 
 
Vid höga temperaturer i lamellytan kommer friktionsmodifierarnas funktion gradvis att avta. 
Det finns olika mekanismer som förklaring till detta i litteraturen. 
I [3] sägs att friktionsmodifierarna bryts ner som ett resultat av aggressiva attacker från olika 
organiska radikaler. Radikaler bildas bland annat av sönderskjuvade polymerer. 
I [9] nämns att friktionsmodifierarnas minskade verkan kan bero på att EP (Extreme Pressure)-
tillsatser skapar ett absorberat lager på metallytorna vilket leder till att friktionsmodifierarna får 
svårare att fästa mot ytan. 
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4 Testrigg 
 
Den testrigg som konstruerats har sin grund i ”Wet clutch test rig” [1]. ”Wet clutch test rig” 
konstruerades av Mikael Holgersson för att optimera inkopplingsförloppet hos 
våtlamellkopplingarna i en automatlåda. Riggen finns beskriven i bilaga 1. 
Vid starten av detta examensarbete trodde vi att den befintliga riggen skulle gå att använda med 
endast några mindre modifieringar. Efter närmare granskningar visade det sig dock att stora 
ombyggnationer av riggen krävdes. 

4.1 Nya riggkrav 
 
Tidigare användes testriggen för att simulera en inkoppling av en lamellkoppling i en 
automatväxellåda. Detta gick till så att en massa varvades upp av en högvarvig (≤10000rpm) 
hydraulmotor. Sedan utfördes själva inkopplingen genom att en dator skickade en styrsignal till 
en hydraulcylinder som pressade samman en organisk lamell mot en stållamell vilka bromsade 
upp den roterande massan. Under bromsförloppet kunde även ett drivande moment från 
hydraulmotorn läggas på. 
Under inkopplingsförloppet registrerades kraft, moment, temperatur och varvtal av ett 
oscilloskop, från vilket data laddades ned till datorn efter körningen avslutats. 
Vår tillämpning skiljer dock en hel del från den tillämpning som tidigare studerats. 

4.1.1 Varvtalsområde 
 
Som nämnts arbetade riggen tidigare vid varvtal upp till 10000rpm. I den nya tillämpningen 
ville vi använda ett varvtal i storleksordningen 1-200rpm. 
Efter en del undersökningar visade det sig att den befintliga motorn av typ VOAC F11 ej 
klarade dessa låga varvtal. Därför blev vi tvungna att byta motor. 
Det visade sig senare att även varvtalsgivaren behövde byggas om för att ge en acceptabel 
upplösning inom arbetsområdet. 

4.1.2 Vridmoment 
 
Testriggen var dimensionerad för ett vridmoment på 66Nm. I vår tillämpning ställdes kravet 
till 200Nm. 
För att lösa detta planerade vi ursprungligen att införa en nedväxling 3:1 vilket skulle ge önskat 
vridmoment. Det visade sig som nyss nämnts nödvändigt att byta ut hydraulmotorn mot en för 
tillämpningen mer lämplig (lågvarvig) modell. 
Utväxlingen behölls alltså som 1:1. Även om utväxlingen behölls så krävdes nya kugghjul som 
dimensionerades så att axelavståndet kunde behållas samtidigt som vridmomentet tredubblades. 
De nya kugghjulen blev dock så breda (25mm) att riggen behövde höjas 10mm. 

4.1.3 Styrsystem 
 
I våra tester måste vi kunna reglera varvtalet kontinuerligt under körningen. Detta faktum 
gjorde att den gamla lösningen, som innebar att mätdata lästes in av datorn först efter 
testkörningen, ej fungerade. 
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Efter att ha provat att läsa in data i realtid och samtidigt reglera kraften och varvtalet med den 
Macintosh som tidigare använts i riggen visade det sig med önskvärd tydlighet att en ny dator 
behövdes, varför en PC anskaffades. 
Bytet av mätutrustning var inte helt smärtfritt, men underlättades något av det faktum att de 
styrprogram som fanns sedan tidigare var programmerade i LabView och alltså gick att ta med 
till PC-miljön. De nya styrprogrammen som krävdes för att kunna köra riggen utvecklades 
även de i LabView, och under detta arbete kom en del programkod från de gamla 
programmen till användning på nytt. 

4.2 Konstruktion 
 
I testriggen används ett lamellpar från Haldexkopplingen. De lameller som används är en 
mässingsinterbelagd lamell som glider mot en härdad stållamell. I stållamellen är ett hål 
uppskuret genom vilket temperaturen mäts på sinterlamellen. Hålet i stållamellen är skuret med 
en laser för att ej påverka lamellens egenskaper. I figur 4.1 ses hur testriggen är konstruerad.  
På bottenplattan (1) monteras ett hus (2) med lock (3). Under bottenplattan monteras en 
hydraulmotor (4) och en hydraulcylinder (5). Från motorn överförs kraften via kugghjul (6) till 
kugghjul (7), på vilket sinterlamellen (8) monteras. I locket sitter en kraftgivare (9) och en 
momentgivare (10) monterade. Under givarna monteras ett mothåll (11) mot vilket 
stållamellen (12) monteras. 

 

 
Figur 4.1   Schematisk skiss över testriggen.  

 
Under drift pressar hydraulcylindern ihop lamellerna. Den övre lamellen kommer att stå still 
medan den nedre lamellen roterar.  
Kraft och vridmoment registreras av respektive givare. Även varvtalet mäts under körningen. 
Ovanför riggen sitter en IR-termometer monterad, som genom hålet i stållamellen, mothållet 
och locket, mäter temperaturen på sinterlamellen. 
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Testriggen styrs och data registreras av en dator med ett mät- och styrkort. 
I bilaga 2 finns fotografier på riggen, och i bilaga 3 finns ritningar på nytillverkade delar. 

4.3 Kraft- och drivsystem 
 
Testriggen drivs i detta utförande av en lågvarvig hydraulmotor av typ TE 130 från Parker 
Mobile Hydraulics. Motorn är en gerotormotor med ett varvtalsområde från 5 till 940rpm, och 
ett vridmoment på 255Nm. Just denna motor gick även att bygga in i testriggen utan alltför 
stora modifikationer. Motorns varvtal styrs med en proportionalventil. 
Hydraulcylindern som pressar samman lamellerna ger en kraft på 0 till 20kN, och styrs av en 
servoventil. Kraften regleras av en PI-regulator som finns beskriven i [11]. 
Både hydraulmotorn och hydraulcylindern drivs av en stationär hydraulprovbänk. 

4.4 Temperaturmätning 
 
Från den temperatur som kan mätas hos oljan i kopplingen, kan man ej uttala sig om den 
lokala temperaturen i lamellytan, på grund av den termiska trögheten i systemet. 
En metod som ofta använts är att man borrar in ett termoelement i en av lamellerna. Denna 
metod visar dock i regel en lägre temperatur än den som uppträder i friktionsytan, speciellt vid 
snabba temperaturförändringar. I figur 4.2 visas två olika temperaturförändringar [2]. Vid en 
långsam temperaturändring (övre kurvorna i figuren) är den uppmätta temperaturen jämförbar 
mellan de två metoderna. Vid ett snabbare förlopp (nedre kurvorna) hinner dock 
termoelementet ej registrera temperaturförändringen.   
 

 
Figur 4.2   Jämförelse IR-pyrometer – termoelement, från [2]. 

 
För att kunna använda en IR-metod, för att mäta temperaturen, krävs fri sikt till mätobjektet. 
Detta kan åstadkommas som i [10] där stållamellen ersatts med en lamell tillverkad i safir. I det 
fallet bestod dock den motstående lamellen av ett pappersbaserat friktionsmaterial, vilket man 
kan anta är snällare mot motstående lamell än vad sintermässing är. 
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Ett enklare sätt att få fri sikt är att helt enkelt göra ett hål i den ena lamellen som i [2]. Då 
denna metod fungerat i riggen tidigare sågs ingen anledning att ändra på det. 
Temperaturen i lamellytan mäts med en strålningspyrometer av typ Heimann KT 19.82 med 
en responstid på 30ms. Den avlästa temperaturen är ett medelvärde av temperaturen som mäts 
över en cirkel med diametern 4mm.  

4.5 Kraft- och momentmätning 
 
Tryckkraften på lamellparet och det överförda vridmomentet mäts med hjälp av piezoelektriska 
givare av fabrikat Kistler.  
Kraftgivaren är av typ 9061A med ett mätområde på 200kN.  
Momentgivaren, av typ 9069, mäter vridmoment i intervallet -200Nm till 200Nm. 
Givarna är kopplade till laddningsförstärkare som ger en mätbar spänning till mätkortet i 
datorn. 

4.6 Styrprogram 
 
Testriggen styrs med hjälp av en PC försedd med ett 16-bitars styr- och mätkort av typ 6035E 
från National Instruments. Tidigare var riggen kopplad till en Macintosh som visade sig vara 
något för långsam.  
Styrprogram för att kontrollera körningen av riggen har utvecklats i LabView 5.1. I 
styrprogrammen har en PID-regulator implementeras som reglerar varvtalet. Alla tester har 
körts med en samplingshastighet på 100Hz. Efter en körning sparas inlästa mätdata ner i en 
textfil på hårddisken. Styrprogrammen kan ses i bilaga 4. 
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5 Experiment 
 
Under detta examensarbete har i huvudsak två olika testtyper körts för att utröna hur 
temperaturen påverkas av olika driftsbetingelser. 
Ett effekttest där en konstant effekt överförs under en bestämd tid, och ett ramptest där 
varvtalet ökas kontinuerligt under körningen. Under båda dessa test låg lamellerna i ett oljebad 
utan något oljeflöde. 
I slutskedet av arbetet gjordes även försök med ramptester där ett oljeflöde infördes mellan 
lamellerna. 

5.1 Effekttest 
 
Vid detta test hölls varvtalet konstant under hela körningen som totalt pågick i två minuter. 
Under testet mättes kraft, moment, temperatur och varvtal. Mellan testerna varierades dels 
kraften (5, 10, 15 eller 20kN), och dels varvtalet (50, 75, 100 eller 125rpm) för att ge olika 
nivåer på den överförda effekten. 

5.1.1 Mätdata 
 
I figur 5.1 visas ett effekttest kört med ett varvtal på 100rpm och en kraft 10kN. 
Varvtalsregulatorn har en översläng men lägger sig snabbt kring det önskade varvtalet. 
Som väntat ökar temperaturen i lamellytan under testets gång. Man kan även notera att det 
överförda vridmomentet minskar under körningen trots att kraften är konstant. 
I bilaga 5 finns körda test listade. 
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Figur 5.1   Typiska mätdata från ett effekttest. 
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5.1.2 Beräkningar 
 
Under testet sparas inlästa data i en datafil. Denna fil läses sedan in i Matlab där mätdatat 
analyseras och presenteras i grafisk form. 
Först anpassas ett polynom (i detta fall av grad tio) till temperaturkurvan med hjälp av en 
minstakvadratmetod. Detta görs för att filtrera bort det brus som ligger överlagrat på 
mätsignalen. 
Starttemperaturen (rumstemperaturen) varierar mellan testkörningarna, och varvtalsregulatorn 
fungerar dåligt de första sekunderna. För att komma ifrån båda dessa problem väljer vi att 
använda mätdata från den tidpunkt då temperaturen passerar 40°C, och 60 sekunder framåt. I 
figur 5.2 presenteras data från det valda intervallet. 
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Figur 5.2   Mätdata i valt tidsintervall. 

 
I detta intervall beräknas sedan enkelt temperaturökning, tillförd energi och medeleffekt. 
Programmet beräknar även friktionskoefficienten som funktion av temperaturen, figur 5.3. 
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Figur 5.3   Friktion som funktion av temperatur. 

 
I det aktuella temperaturintervallet ser man en tydlig minskning av friktionen med ökad 
lamelltemperatur, som vi väntat oss. Matlabprogrammet återfinns i bilaga 6. 

5.1.3 Resultat 
 
Det första vi kan observera genom att jämföra mätdata från de olika körningarna, är att 
temperaturökningen i lamellen ökar linjärt med den överförda effekten. I figur 5.4 är överförd 
effekt plottat mot temperaturökningen tillsammans med en minstakvadratanpassad linjär 
trendlinje som ger ett uttryck för ( )PT . 
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Figur 5.4   Temperatur som funktion av överförd effekt. 
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Att denna funktion är linjär, och att endast små variationer finns mellan olika test, tyder på att 
temperaturmätningen fungerar bra i detta fall. 
Friktionens temperaturberoende bestäms genom att µ-T-kurvorna från ett antal försök, plottas 
i samma diagram, figur 5.5. I detta diagram lägger vi sedan in en linjär trendlinje, vilket ger ett 
uttryck för ( )

rpmv
T

100=
µ .  

 

Friktion-Temperatur, 20kN

µ = -0,00032T + 0,13635
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Figur 5.5   Friktion som funktion av temperaturen. 

 
I tabell 5.1 finns parametrarna i ( )

rpmv
T

100=
µ -funktionen tabellerade för de olika kraftnivåerna. 

 
Tabell 5.1   Parametrar för ( )

rpmv
T

100=
µ  

Kraft Lutning Skärningspunkt 
5kN -0,00065 0,15970 
10kN -0,00051 0,14899 
15kN -0,00041 0,14603 
20kN -0,00032 0,13635 

 
Ur tabellen ser vi att lutningen hos linjen är störst vid låga belastningar, och att 
friktionskoefficienten är högst i samma fall. Med en ökad lamelltemperatur kommer skillnaden 
att minska mellan de olika kurvorna. 
I sammanhanget bör vi dock notera att antalet mätpunkter är begränsat, framförallt i fallet 5kN 
då temperaturen endast ökar omkring 15°C, och att antagandet om en linjär funktion, ej är 
riktigt i ett bredare temperaturintervall. Därför kommer skärningspunkten troligtvis inte att 
vara den verkliga friktionskoefficienten vid T=0°C. Alla fyra µ-T-kurvorna presenteras i bilaga 
7. 
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Friktionen verkar även bero av den pålagda kraften. För att undersöka det plottar vi 
friktionskoefficienten vid en vald temperatur mot den pålagda kraften, figur 5.6.  
I diagrammet ser man en minskning av friktionskoefficienten då den pålagda kraften ökas. 
Dock bör fler test utföras innan man kan bestämma ett uttryck för ( )

rpmv
F

100=
µ på grund av den 

relativt stora spridningen mellan resultaten från de olika testerna. 
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Figur 5.6   Friktion som funktion av kraft. 

5.1.4 Vibrationsfenomen 
 
Då oljan körts långa perioder vid höga temperaturer uppkommer vibrationsfenomen i 
testriggen. Till skillnad från Haldex egna testriggar där vibrationerna leder till 
momentfluktuationer gestaltas vibrationerna i denna rigg som varvtalsfluktuationer, figur 5.7. 
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Figur 5.7   Mätdata från ett effekttest med vibrationer. 

 
Testet i figuren är kört med samma inställningar som testet i figur 5.1. Varvtalet varierar med 
ca 50rpm jämfört med variationer på ca 5rpm med en fungerande oljefilm.  
I fallet med fungerande oljefilm beskriver variationerna en jämn sinusfunktion. Även i 
vibrationsfallet kan man ana en sinuskurva, dock med överlagrade variationer med snabba 
transienter, figur 5.8. 
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Figur 5.8   Varvtal med och utan vibrationer. 

 
Den uppmärksamme noterar även att periodtiden hos den harmoniska svängningen motsvarar 
tiden det tar för motorn att rotera ett varv. 
Man skulle kunna anta att variationerna uppkommer då oljefilmen brister och metallisk kontakt 
uppkommer. För att verifiera det studerar vi lamellen i ett mikroskop. 
I figur 5.9 visas en ny lamell, och lamellen från testet ovan. 
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Ny sinterlamell (2,5x), hela bilden motsvarar ~4mm. 
 

 
Ny sinterlamell (10x), hela bilden motsvarar ~1mm. 

 
 

Sinterlamell efter att vibrationer uppkommit (2,5x). 
 

 
Sinterlamell efter att vibrationer uppkommit (10x). 

 
Figur 5.9   Ny och slutkörd sinterlamell. 

 
I bilderna syns tydligt att vi har haft kraftig metallisk kontakt mellan ytorna i det fallet där 
vibrationer uppkommit. Den tidigare porösa ytan är nästan helt solid efter att oljefilmen 
kollapsat. 
Under de test som körts där vibrationer uppkommit har temperaturen vid föregående körning 
legat mellan 120-130°C. 
Att påstå att det är just denna temperatur som är skadlig för oljan är dock för tidigt att säga 
innan fler tester och analyser av oljan utförts. 

5.2 Ramptest 
 
Vid detta test hölls varvtalet först konstant vid 10rpm under en tid för att sedan ökas linjärt till 
100rpm på 10 respektive 20 sekunder. Hela körningen pågick totalt i 40 sekunder. Under 
testet mättes kraft, moment, temperatur och varvtal. Testerna kördes med pålagda kraften 10 
respektive 20kN. 
Ursprungligen ville vi med detta test efterlikna en körning i Haldex egna provrigg där varvtalet 
ökas från 1 till 100rpm ,figur 3.1. Tyvärr gick dock startvarvtalet inte att få lägre än 10rpm. 
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5.2.1 Mätdata 
 
I figur 5.10 visas ett ramptest kört med en pålagd kraft på 20kN och en ramptid på 10 
sekunder. Varvtalsregulatorn har en kraftig översläng och en ganska ojämn gång vid låga varvtal 
och hög last. Variationerna i varvtalet är dock mindre än de ter sig i mätdatat. En del av bruset 
kommer från varvtalsgivaren, som omvandlar en frekvens från en induktiv givare till en 
spänning. På grund av att givaren endast ger 40 pulser per varv (ca 7Hz vid 10rpm) orkar inte 
elektronikmodulen alltid hålla kvar en utsignal.  
Som väntat ökar även i detta fall temperaturen i lamellytan under testets gång.  
Man ser även en tydlig likhet hos momentkurvan jämfört med den som uppträder vid liknande 
test i andra provriggar hos Haldex, figur 3.1. Dock missar vi den kraftiga momentökningen 
som annars uppträder mellan 1 och 10rpm. Utförda test finns tabellerade i bilaga 5. 
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Figur 5.10   Typiska mätdata från ett effekttest. 

 

5.2.2 Beräkningar 
 
Under testet sparas inlästa data i en datafil. Filen läses sedan in i Matlab där mätdatat analyseras 
och presenteras i grafisk form. 
Först beräknas startmomentet som ett medelvärde av momentkurvan under några sekunder 
innan rampen startas. Då detta är gjort förkastar vi mätdata som ej ligger under den tid då 
varvtalet ökas. Kvarvarande mätdata ses i figur 5.11, där temperaturkurvan anpassats av ett 
tredjegradspolynom och momentkurvan anpassats av ett polynom av grad fem med hjälp av en 
minstakvadratmetod. 
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Figur 5.11   Mätdata i valt tidsintervall. 

 
Under ramptiden beräknas sedan temperaturökningen. 
Programmet räknar även fram µ-v (friktion-glidhastighet)-kurvor för provet. Dels en kurva 
utan att hänsyn tas till temperaturförändringen, men även en där man korrigerat kurvan enligt 
µ-T-kurvan från effekttesten. 
Dessa båda kurvor finns presenterade i figur 5.12. Matlabprogrammen finns i bilaga 6. 
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Figur 5.12   µ-v-kurvor från ramptest. 

5.2.3 Resultat 
 
Temperaturökningen under ramptesten beräknas genom att resultaten från de olika 
mätningarna antas representera en t-fördelning [13]. Medelvärden och standardavvikelser 
beräknas först, varefter en t-fördelningstabell används för att beräkna konfidensintervallet. 
Resultaten från dessa beräkningar för en konfidensgrad på 95% finns presenterade i tabell 5.2.  
 

Tabell 5.2   Temperaturökning under ramptest. 
Kraft Ramptid Temperaturökning Konfidens± Antal test 
10kN 10s 13,05°C 3,7°C 10 
10kN 20s 18,69°C 2,7°C 5 
20kN 10s 22,43°C 2,5°C 15 
20kN 20s 28,97°C 4,5°C 6 

 
Som väntat ger både ökad kraft och längre ramptid en höjning av temperaturökningen. 
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Det är dock inte helt rätt att betrakta temperaturökningen som en konstant. I figur 5.13 ser vi 
en plottning av temperaturökningen som funktion av starttemperaturen för fallet med kraften 
20kN och ramptiden 10 sekunder. Att temperaturökningen minskar vid en höjd 
starttemperatur beror troligen på ökat värmeutbyte med omgivningen vid höga temperaturer i 
lamellerna.  
Om vi tar med detta faktum i beräkningen så får vi ett betydligt snävare konfidensintervall 
kring linjen. För att vi ska kunna uttala oss vidare om sambandet ( )0TT∆  behövs data från 
tester utförda i ett bredare temperaturintervall. 
Tillsvidare kan dock värdena i tabell 5.2 vara en god approximation av temperaturökningen 
vid starttemperaturer omkring 40°C. 
 

Temperaturökning-Starttemperatur, 20kN, 10s

∆T = -0,117T0 + 27,104
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Figur 5.13   Temperaturökning som funktion av starttemperatur. 

 
Vi kan nu studera hur vår uppmätta µ-v-kurva gestaltar sig. I figur 5.14 kan vi se µ-v-kurvan 
baserad på ett medelvärde av de 15 ramper som körts vid 20kN och 10s. 
Medelstarttemperaturen för ramperna är 40°C. Alla fyra µ-v-kurvorna var väldigt lika varandra 
i utseendet, dock ligger de två körningarna med 10kN något högre, som väntat. Kurvorna från 
det andra testen återfinns i bilaga 7. 
Vi kan se att utseendet på den temperaturkompenserade kurvan uppvisar de utseende som vi 
väntar oss hos en olja med bra egenskaper för att förhindra stick-slip-fenomen. Vi har en låg 
statisk friktionskoefficient, och en dynamisk friktionskoefficient som ökar något med ökad 
glidhastighet. 
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Friktion-Glidhastighet, 20kN, 10s
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Figur 5.14   Friktion som funktion av glidhastigheten. 

5.3 Ramptest med oljeflöde 
 
Under slutskedet av detta arbete gjordes även försök att variera oljeflödet genom lamellerna 
under ett ramptest. Det visade sig dock att oljeflödet ledde till att olja pressades upp på lamellen 
i de hål där temperaturmätningen sker. Detta i sin tur resulterade i att vi bara mätte 
oljetemperaturen som endast ändras marginellt under ett test. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Under arbetets gång har många idéer vuxit fram om fortsatt utveckling av testriggen, och om 
lämpliga fortsatta test. En del av dessa idéer presenteras i detta kapitel. 

6.1 Vidareutveckling av testrigg 
 
Eftersom testriggen ursprungligen konstruerades för att fylla andra krav än de som ställs i denna 
tillämpning finns en hel del förslag till förbättringar. 
En del av dessa förslag går troligtvis att relativt enkelt införa i den befintliga testriggen, medan 
andra kräver större ombyggnader, eller en helt ny testrigg. 

6.1.1 Drivsystem 
 
Den ursprungliga anledningen till att en hydraulisk drivning av testriggen valdes var 
hydraulmotorns låga masströghet. I den nya tillämpningen är detta ej en intressant parameter. 
Det som bör prioriteras är istället konstant och lättreglerat varvtal vid låga hastigheter (omkring 
1rpm), samt ett högt vridmoment. 
Sannolikt klarar en elektrisk drivning, kompletterad med en växellåda, bättre att fylla dessa krav 
än ett hydrauliskt drivsystem. 
För att kunna reglera varvtalet effektivt krävs även en bra mätning även av låga varvtal. En 
möjlig väg att gå i detta fall skulle kunna vara att använda en pulsgivare som ger till exempel 
1000 pulser per varv. Denna givare skulle man sedan ansluta till en elektronisk räknare. 

6.1.2 Kraftsystem 
 
Den största kraft som hydraulcylindern kan ge är idag 20kN vid 200bar. För oss skulle det 
emellertid vara intressant att även kunna lägga på större kraft än så, varför cylindern bör bytas 
ut. 
Kraftregleringen med en fristående PI-regulator fungerar visserligen, men i dag är datorerna så 
kraftfulla att denna funktion skulle kunna implementeras som en del i mjukvaran istället. Det 
skulle ge en ökad flexibilitet samt ett mer överblickbart elsystem. 

6.1.3 Kraft- och momentmätning 
 
De piezoelektriska givare som mäter kraft och moment fungerar bra vid kortare testkörningar. 
Om man emellertid skulle vilja köra prov som pågår under längre tid (>5min) kommer 
signalen från givarna att minska successivt på grund av att laddningen minskar då elektroner 
vandrar genom kablarnas isolering med mera. 
Ett enkelt sätt att lösa detta skulle kunna vara att till exempel komplettera systemet med 
trådtöjningsgivare, vars signaler skulle kunna användas för att kompensera driften hos de 
piezoelektriska givarna, eller eventuellt helt ersätta dessa. 
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6.1.4 Temperaturmätning 
 
IR-termometern fungerar bra för temperaturmätningar utan oljeflöde. För att även kunna mäta 
temperaturen med ett oljeflöde mellan lamellerna skulle man kunna prova att ändra formen på 
hålet i stållamellen så att oljan kan transporteras ut ur hålet av rotationen hos sinterlamellen. 
Vidare bör man sörja för att underlätta flödet för oljan efter att den passerat lamellerna. 
Man bör även prova att placera ett termoelement i stållamellen för att kunna jämföra 
temperaturer som uppmätts genom två olika mätmetoder. 
För att kunna jämföra våra data med data från test utförda i andra testutrustningar skulle man 
även kunna komplettera riggen med utrustning för temperaturmätning i oljebadet, samt i 
omgivningen. 

6.1.5 Oljeflöde 
 
För att kunna reglera oljeflödet effektivt skulle man kunna konstruera ett system med en pump 
som cirkulerar oljan mellan lamellerna med ett känt flöde. Detta borde kunna lösas med en 
liten elektrisk pump där flödet varieras genom reglering av drivspänningen till pumpens motor. 

6.1.6 Temperaturreglering 
 
Ett enkelt system för att kunna reglera omgivnings- och starttemperaturen för proven bör tas 
fram.  
Redan idag finns en kåpa som går att bygga ihop över riggen. Genom ett hål i kåpan blåser 
man sedan in varmluft med en värmepistol. Denna kan kopplas till en temperaturregulator på 
vilken önskad temperatur ställs in. Av naturliga skäl fungerar detta endast om man vill ha en 
temperatur som är högre än omgivningens. 
För lågtemperaturtester borde man därför komplettera utrustningen med ett kylaggregat som i 
övrigt skulle kunna fungera på samma sätt som värmepistolen. 

6.2 Fortsatta test 
 
En hel del intressanta resultat skulle vara möjliga att erhålla genom att köra ytterligare 
effekttester, vid exempelvis -40, -10, 20 och 50°C, samtidigt som varvtal och pålagd kraft 
varieras. Från dessa test skulle man kunna få fram bättre uttryck för hur friktionskoefficienten 
beror av glidhastighet, kraft och temperatur. 
Ytterligare en parameter som skulle vara av intresse att variera är oljeflödet. Det för att kunna 
fastställa dess inverkan på friktionen och temperaturen i lamellytan. 
Även ramptest skulle vara intressanta att köra vid olika starttemperaturer och med olika 
oljeflöden. Dessutom skulle det vara intressant att lyckas köra rampen hela vägen från 1-
100rpm. 
En annan intressant testserie skulle vara att hålla ett konstant varvtal, och sedan reglera 
lamelltemperaturen genom att variera den pålagda kraften. Detta skulle göra det möjligt att 
plotta livslängden hos en given oljevolym som funktion av lamelltemperaturen, samt att 
undersöka hur friktionen varierar under oljans livslängd. 
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6.3 Slutsatser 
 
Detta arbete har visat att infraröd temperaturmätning är en fungerande metod för att kunna 
utföra temperaturmätningar på ytan av en sinterlamell nedsänkt i ett oljebad.  
Det får även anses troligt att metoden skulle fungera för temperaturmätningar med ett pålagt 
oljeflöde om testriggen modifierades något. 
 
Den nyutvecklade mätmetoden visar att vi har en ansenlig temperaturökning i lamellytorna 
även i tester där ingen temperaturökning kan detekteras i oljetråget. 
 
Utförda tester visar: 

• Att friktionskoefficienten minskar med ökad lamelltemperatur i undersökt intervall. 
• Att temperaturökningen vid effekttest ökar linjärt med överförd effekt. 
• Att friktionskoefficienten minskar med ökad pålagd kraft. 
• Att temperaturökningen minskar med höjd starttemperatur. 

 
Beräkningar visar även att friktionskoefficienten ökar svagt med en ökad glidhastighet då 
funktionen kompenseras för inverkan från den höjda lamelltemperaturen under ramptestet. 
 
I detta arbete presenteras även följande förslag till förbättringar av testriggen: 

• Elektrisk drivning för jämnare gång. 
• Större hydraulcylinder för att möjliggöra högre lamelltryck. 
• Kompletterande temperaturmätning i stållamellen, oljebadet och omgivningen. 
• System för temperaturreglering av riggen. 
• System för att kontrollera oljeflödet mellan lamellerna. 
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Bilaga 2: Fotografier av rigg 
 
För att ge en bättre bild av hur testriggen gestaltar sig i verkligheten, finns här ett antal 
fotografier att beskåda. 
 

 
 

Figur 1   Här syns själva riggen. Högst upp ser man 
två gröna kablar (till kraft- och momentgivaren), samt 
tre oljeslangar komma ut ur riggen. Det andra hålet i 

locket är öppningen genom vilket IR-termometern 
mäter temperaturen på lamellen. Den högra cylindern 

är endast en skyddskåpa. 
 

 
 

Figur 2   I bakgrunden av denna bild syns 
hydraulprovbänken som driver testriggen. I mitten av 
bilden syns riggen med den mörkblåa IR-termometern 
ovanför. De ljusblåa kuberna är laddningsförstärkare, 

och i förgrunden står Macintoshen. 
 

 
 

Figur 3   Från denna vinkel kan man även se PC:n 
(som är påslagen). Det är den som använts vid de flesta 
testkörningarna. Till höger syns ett antal nätaggregat, 

samt den gröna PI-regulatorn. 
 
 
 

 
 

Figur 4   De testade lamellerna ser ut på detta vis. Till 
vänster ligger sinterlamellen, och till höger stållamellen 

med uppskuret hål. 
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Figur 5   Så här ser testriggen ut ovanifrån då 
skyddskåpan demonterats. I förgrunden ses IR-

termometern som är placerad ovanför hålet i riggen. 
 

 
 

Figur 6   Då vi lyfter av locket syns sinterlamellen 
liggande i ett oljebad. 

 

 
 

Figur 7   Så här ser locket ut. I nederkant sitter 
stållamellen monterad mot mothållet. Mellan 

mothållet och locket sitter kraft- och momentgivaren 
monterade. 

 

 
 

Figur 8   Trumman som sinterlamellen sitter i kan 
demonteras på detta vis. 

 
 

 
 

Figur 9   Då även trumman är borta ser vi båda 
kugghjulen i botten av riggen. Det högra kugghjulet är 
monterat på motoraxeln, medan det vänstra sitter lagrat 

på hydraulcylindern. 
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Bilaga 4: Styrprogram 
 
Här presenteras ett par av de styrprogram som skapats under arbetet. 
Programmen är gjorda i LabView 5.1. LabView är ett grafiskt programmeringsgränssnitt 
utvecklat av National Instruments. 
 
Huvudprogram 
 

 Ramptest_20k. Detta program användes vid ramptester med stora krafter.  
 

 Effekttest_20k. Detta program användes vid effekttest med stora krafter. 
 
Underprogram 
 

 Las in datafil. Program som läser in mätdata i volt, och konverterar dessa värden 
till de enheter vi vill använda. 

 

 Enkel PID. En enkel PID-regulator som bygger på en funktion som distribueras 
med LabView. 

 

 Ramp array generator. En funktion som skapar kraft och momentramper. Denna 
funktion är hämtad från den programvara som Mikael Holgersson använde i 
riggen. 
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Ramptest_20k 
 
Anslutningspanel: 

 
 
Frontpanel: 

 
 
Frontpanelen är programmets användargränssnitt. 
 
I mitten av panelen finns ett antal kontroller. 
 
Översta raden är val av utenhet, startsignaler samt en presentation av utsignalen till 
motorstyrningen. 
 
Gruppen om 4x4 kontroller kallad kraftramper beskriver utseendet på kraftsignalen under 
körningen. Den begärda signalen plottas sedan i grafen överst till vänster, i detta fall konstant 
10V under 4000 iterationer (40s). 10V motsvarar 20kN. 
 
Gruppen om 4x4 kontroller kallad varvtalsramper beskriver utseendet på varvtalssignalen under 
körningen. Den begärda signalen plottas sedan i grafen nere till vänster, i detta fall konstant 
varvtal 10rpm under 2000 iterationer (20s). Sedan ökas varvtalet till 100rpm under 1000 
iterationer (10s). Efter ytterligare 200 iterationer (2s) minskas varvtalet åter till 10rpm under 
200 iterationer (2s). Därefter hålls varvtalet 10rpm under resten av testet, tills tiden är 40s. 
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Blockdiagram: 
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Förteckning över underprogram: 

 
 

AO Update Channel.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\DAQ\1EASYIO.LLB\AO Update 
Channel.vi  
 

 
 

Las in datafil.vi 
D:\Rikard\20k\Las in datafil.vi  
 

 
 

Ramp array generator.vi 
D:\Rikard\20k\Ramp array generator.vi  
 

 
 

AO Write One Update.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\DAQ\AO.LLB\AO Write One 
Update.vi  
 

 
 

Enkel PID.vi 
D:\Rikard\20k\Enkel PID.vi  
 

 
 

Write To Spreadsheet File.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\Utility\file.llb\Write To Spreadsheet 
File.vi  
 

 
 

AI Sample Channels.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\DAQ\1EASYIO.LLB\AI Sample 
Channels.vi  
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Effekttest_20k 
 
Anslutningspanel: 

 
 
Frontpanel: 

 
 
I detta program är kontrollerna placerade uppe till vänster. 
 
Översta raden styr val av utenhet samt starsignaler till kraft- och motorstyrningen. I detta fall en 
kraftsignal på 10V (20kN), och en motorsignal på 10V (0rpm). 
 
På andra raden anges önskad kraft under körningen (20kN), samt hur länge körningen ska pågå 
i antal iterationer av mätloopen (12000sampels = 120s). 
 
Tredje raden visar regulatorns utsignal under körningen via en indikator. Dessutom finns 
kontroller som anger önskat varvtal samt vilken högsta temperatur som ska tillåtas innan 
körningen avbryts i förtid. 
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Blockdiagram: 
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Förteckning över underprogram: 

 
 

AO Update Channel.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\DAQ\1EASYIO.LLB\AO Update 
Channel.vi  
 

 
 

Las in datafil.vi 
D:\Rikard\20k\Las in datafil.vi  
 

 
 

AO Write One Update.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\DAQ\AO.LLB\AO Write One 
Update.vi  
 

 
 

Enkel PID.vi 
D:\Rikard\20k\Enkel PID.vi  
 

 
 

Write To Spreadsheet File.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\Utility\file.llb\Write To Spreadsheet 
File.vi  
 

 
 

AI Sample Channels.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\DAQ\1EASYIO.LLB\AI Sample 
Channels.vi  
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Las in datafil 
 
Anslutningspanel: 

 
 
Här ser man vilka indata underprogrammet vill ha (en sökväg till en fil), samt vilka utdata som 
returneras (vektorerna Kraft, Moment, Temperatur och Varvtal). 
 
Frontpanel: 

 
 
Här ansluts insignalen till fildialogrutan uppe till vänster. 
 
Utsignalerna kopplas till respektive graf. 
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Blockdiagram: 

 
 
Förteckning över underprogram: 

 
 

Read From Spreadsheet File.vi 
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\vi.lib\Utility\file.llb\Read From 
Spreadsheet File.vi  
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Enkel PID 
 
Anslutningspanel: 

 
 
Här ser man vilka indata underprogrammet vill ha och vilka utdata som returneras. 
Ärvärdet är det verkliga varvtalet, medan börvärdet är det önskade. 
P, I och D är regulatorparametrarna. 
Max respektive min signal anger gränserna för utsignalen. 
Utsignal är den spänning som skickas till motorstyrningen. 
 
Frontpanel: 

 
 
Här kopplas in- och utsignalerna till respektive kontroll/indikator. 
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Blockdiagram: 
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Ramp array generator 
 
Anslutningspanel: 

 
 
I detta fall utgörs indata av start- och slutvärde (Start value Rx, End value Rx) samt start- och 
slutpunkt (Start ramp Rx, End ramp Rx) för respektive ramp (1-4). 
Från funktionen returneras sedan en vektor (Array) med önskat utseende. 
 
Frontpanel: 

 
 
Här kopplas in- och utsignalerna till respektive kontroll/indikator. 
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Blockdiagram: 
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Bilaga 5: Testprotokoll 
 
Här följer en kort förteckning över de använda testkörningarna. 
 
Effekttest 

 
Filnamn Kraft (N) Varvtal (rpm) Tempökning (°C) Energi (J) Medeleffekt (W) 

001109_07 19619,6 100,2 59,42 62555 1042 
001112_04 19636,9 109,7 75,88 67534 1129 
001115_91 19581,1 120,3 67,93 73572 1226 
001109_04 15173,2 100,3 48,38 50756 846 
001112_03 15101,2 100,1 51,04 50207 837 
001114_91 15182,9 99,9 45,14 50763 846 
001114_92 15144,8 99,9 52,83 51645 861 
001109_03 10086,9 100,2 26,54 34123 569 
001109_08 10109,4 100,7 25,84 36918 615 
001112_02 10105,9 100,1 34,66 34260 571 
001112_05 9726,8 61,1 22,73 21170 353 
001109_02 4986,3 100,1 15,56 18226 304 
001109_06 4862,8 100,0 14,07 18487 308 
001112_01 4959,2 100,0 11,53 18060 301 
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Ramptest 
 

Filnamn Kraft (N) Ramptid (s) Tempökning (°C) Energi (W) 
Moment-ökning 

(Nm) 
Start- 

temperatur (°C) 
001114_01 10035,9 10 13,98 3491 1,16 23,3 
001114_03 9924,3 10 12,30 3418 0,59 31,7 
001114_06 9908,5 10 11,60 3250 0,77 39,6 
001114_07 9937,7 10 11,08 3271 1,32 42,7 
001114_08 9990,1 10 10,98 3227 1,13 42,2 
001117_01 9985,9 10 15,96 3352 0,91 21,5 
001117_02 9961,1 10 14,56 3398 0,99 25,5 
001117_03 9930,6 10 12,82 3363 0,83 29,4 
001117_04 9913,2 10 14,20 3366 0,54 31,2 
001117_05 9914,7 10 12,99 3304 0,67 34,4 
001116_01 19623,9 10 24,29 5683 1,49 33,0 
001116_02 19599,3 10 21,46 5652 1,17 41,1 
001116_03 19566,8 10 20,86 5686 1,58 47,7 
001116_06 19597,2 10 23,67 5833 2,14 32,0 
001116_07 19568,5 10 23,00 5931 3,49 38,6 
001116_11 19602,1 10 22,84 5781 1,99 27,5 
001116_12 19573,4 10 22,51 5782 2,72 34,6 
001116_13 19528,6 10 22,76 5742 3,34 41,0 
001116_14 19525,3 10 22,26 5674 3,90 46,1 
001116_15 19501,8 10 20,64 5647 5,29 53,0 
001117_06 19605,6 10 23,91 5607 1,14 27,1 
001117_07 19558,3 10 22,73 5677 1,42 35,6 
001117_08 19519,4 10 23,09 5856 1,88 41,7 
001117_09 19517,4 10 21,79 5719 2,29 47,7 
001117_10 19511,1 10 20,55 5751 2,80 52,9 

       
001117_12 9979,6 20 19,83 6808 0,45 27,3 
001117_13 9927,2 20 19,10 6767 0,40 31,7 
001117_14 9899,2 20 18,49 6673 0,44 36,6 
001117_15 9878,8 20 18,77 6775 0,80 39,8 
001117_16 9902,2 20 17,24 6764 0,96 44,3 
001117_18 19586,0 20 31,39 11834 1,19 34,0 
001117_19 19547,1 20 30,64 11784 1,54 43,1 
001117_20 19491,2 20 28,32 11735 2,44 53,4 
001117_22 19550,6 20 28,60 11768 2,26 47,8 
001117_23 19580,2 20 28,23 11485 2,21 48,1 
001117_24 19549,6 20 26,65 11496 3,85 57,1 
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Bilaga 6: Matlabprogram 
 
För att analysera mätdata från de olika testerna användes Matlab. Här är ett par av de program 
som användes. 
 
Effekttest.m 
 
Detta program användes för att analysera data från effekttesterna. 
I en annan version av detta program analyseras ett antal försök samtidigt, och resultaten sparas 
till ett kalkylblad, istället för att plottas i grafer. 
De delar av programmen som utför beräkningar är dock identiska för båda. Därför redovisas 
endast den grafritande versionen här. 
 
Graffönster 1 efter en programkörning: 
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Medelfriktionskoefficient 0.1172
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Moment (Nm)       
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Graffönster 2 efter exekvering: 
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Programkod: 

clear all 
 
fid=fopen('001112_02','r'); 
sig=fscanf(fid,'%g',[5 12000]); 
fclose(fid); 
sig_tid=sig(1,:); 
sig_kraft=sig(2,:); 
sig_moment=sig(3,:); 
sig_temp=sig(4,:); 
sig_varvtal=sig(5,:); 
 
p_temp=polyfit(sig_tid,sig_temp,10); 
p_fit_temp=polyval(p_temp,sig_tid); 
 
i=1; 
varde=p_fit_temp(1); 
while varde<40 
   varde=p_fit_temp(i); 
   i=i+1; 
end 
 
temp_okning_GraderC=p_fit_temp(i+6000)-p_fit_temp(i); 
text1=['Temperaturökning ',num2str(temp_okning_GraderC),' grader']; 
 
varde=p_fit_temp(1); 
for j=1:8 
   k=1; 
   while varde<(35+j*5) 
      varde=p_fit_temp(k); 
    k=k+1; 
 end 
 my(j)=(sig_moment(k))/(sig_kraft(k)*0.046); 
end 
temperatur=40:5:75; 
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temp=sig_temp(i:i+6000); 
kraft=sig_kraft(i:i+6000); 
moment=sig_moment(i:i+6000); 
varvtal=sig_varvtal(i:i+6000); 
 
tid=0:0.01:60;    
 
energi=0; 
for i=1:6000 
   energi=energi+moment(i)*varvtal(i)*1/60*2*pi*0.01; 
end 
 
energi_Joule=energi; 
text2=['Tillförd energi ',num2str(energi_Joule),' Joule']; 
 
medeleffekt_Watt=mean(moment)*mean(varvtal)*1/60*2*pi; 
text3=['Medeleffekt ',num2str(medeleffekt_Watt),' Watt']; 
 
medel_my=mean(moment)/(mean(kraft)*0.046); 
text4=['Medelfriktionskoefficient ',num2str(medel_my)]; 
 
figure(1) 
subplot(2,2,1) 
h=plot(sig_tid,0.001.*sig_kraft,'red',sig_tid,sig_varvtal,'black'); 
title('Kraft och varvtal') 
xlabel('Tid (s)') 
legend(h,'Kraft (kN)','Varvtal (rpm)') 
 
subplot(2,2,2) 
h=plot(sig_tid,sig_temp,'red',sig_tid,sig_moment,'black'); 
title('Moment och temperatur') 
xlabel('Tid (s)') 
legend(h,'Temperatur (^{o}C)','Moment (Nm)') 
 
subplot(2,2,3) 
h=plot(sig_tid,sig_temp,'red',sig_tid,p_fit_temp,'black'); 
title('Polynomanpassning av temperaturdata') 
xlabel('Tid (s)') 
legend(h,'Temperatur (^{o}C)','Polynomanpassning av data') 
 
subplot(2,2,4) 
h=plot(tid,temp,'red',tid,moment,'black'); 
title('Moment och temperatur i valt intervall') 
xlabel('Tid (s)') 
legend(h,'Temperatur (^{o}C)','Moment (Nm)',-1) 
text(62,50,text1) 
text(62,45,text2) 
text(62,40,text3) 
text(62,35,text4) 
 
figure(2) 
h=plot(temperatur,my,'black'); 
title('Friktionskoefficient-temperatur') 
xlabel('Temperatur (^{o}C)') 
ylabel('\mu') 
axis([40 80 0.10 0.15]) 
grid on 
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Ramptest_tkomp_20k.m 
 
Detta program användes för att analysera data från ramptesterna. 
I en annan version av detta program analyseras ett antal försök samtidigt, och resultaten sparas 
till ett kalkylblad, istället för att plottas i grafer. 
De delar av programmen som utför beräkningar är dock identiska för båda. Därför redovisas 
endast den grafritande versionen här. 
Som ett resultat av att µ-T-kurvan har olika koefficienter vid olika krafter, används även olika 
program beroende på vid vilken kraft provet körts. 
 
Graffönster 1 efter en programkörning: 
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Graffönster 2 efter en programkörning: 
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Graffönster 3 efter en programkörning: 
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Programkod: 
clear all 
 
fid=fopen('001117_08','r'); 
sig=fscanf(fid,'%g',[7 4000]); 
fclose(fid); 
sig_tid=sig(1,:); 
sig_kraft=sig(2,:); 
sig_moment=sig(3,:); 
sig_temp=sig(4,:); 
sig_varvtal=sig(5,:); 
req_varvtal=sig(7,:); 
 
i=1; 
varde=req_varvtal(1); 
while varde<10.01 
   varde=req_varvtal(i); 
   i=i+1; 
end 
startpunkt=i; 
startmoment=mean(sig_moment(1600:1900)); 
 
temp=sig_temp(startpunkt:startpunkt+1000); 
kraft=sig_kraft(startpunkt:startpunkt+1000); 
moment=sig_moment(startpunkt:startpunkt+1000); 
varvtal=sig_varvtal(startpunkt:startpunkt+1000); 
tid=0:0.01:10;   
 
p_temp=polyfit(tid,temp,2); 
p_fit_temp=polyval(p_temp,tid); 
 
temp_okning_GraderC=p_fit_temp(1000)-p_fit_temp(1); 
text1=['Temperaturökning ',num2str(temp_okning_GraderC),' grader']; 
starttemp=p_fit_temp(1); 
text2=['Starttemperatur ',num2str(starttemp),' grader']; 
 
p_moment=polyfit(tid,moment,5); 
p_fit_moment=polyval(p_moment,tid); 
 
for j=1:19 
   my(j)=p_fit_moment(j*50-49)/(kraft(j*50-49)*0.046); 
   mykomp(j)=my(j)+0.00032*(p_fit_temp(j*50-49)-p_fit_temp(1)); 
end 
varvtal_my=10:5:100; 
 
 
energi=0; 
for i=1:1000 
   energi=energi+moment(i)*varvtal(i)*1/60*2*pi*0.01; 
end 
 
energi_Joule=energi; 
text3=['Tillförd energi ',num2str(energi_Joule),' Joule']; 
 
text4=['Startmoment ',num2str(startmoment),' Nm']; 
 
momenttop=max(p_fit_moment)-startmoment; 
text5=['Ökning av vridmoment ',num2str(momenttop)]; 
 
figure(1) 
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subplot(3,1,1) 
h=plot(sig_tid,0.001.*sig_kraft,'red',sig_tid,sig_varvtal,'green',sig_ti
d,req_varvtal,'blue',sig_tid,sig_temp,'cyan',sig_tid,sig_moment,'black')
; 
title('Mätdata') 
xlabel('Tid (s)') 
legend(h,'Kraft (kN)','Varvtal (rpm)','Begärt varvtal (rpm)','Temperatur 
(^{o}C)','Moment (Nm)',-1) 
 
subplot(3,1,2) 
h=plot(tid,moment,'black',tid,p_fit_moment,'magenta'); 
title('Moment i valt intervall') 
xlabel('Tid (s)') 
legend(h,'Moment (Nm)','Polynomanpassning',-1) 
 
subplot(3,1,3) 
h=plot(tid,varvtal,'green',tid,temp,'cyan',tid,p_fit_temp,'blue'); 
title('Temperatur och varvtal i valt intervall') 
xlabel('Tid (s)') 
legend(h,'Varvtal (rpm)','Temperatur (^{o}C)','Polynomanpassning',-1) 
text(10.3,45,text1) 
text(10.3,35,text2) 
text(10.3,25,text3) 
text(10.3,15,text4) 
text(10.3,5,text5) 
 
figure(2) 
h=plot(varvtal_my,my,'black'); 
title('Friktionskoefficient') 
xlabel('Varvtal (rpm)') 
ylabel('\mu') 
axis([0 100 0.1 0.15]) 
grid on 
set(gca,'ytick',0.1:0.01:0.15) 
 
figure(3) 
h=plot(varvtal_my,mykomp,'black'); 
title('Friktionskoefficient temperaturkompenserad') 
xlabel('Varvtal (rpm)') 
ylabel('\mu') 
axis([0 100 0.1 0.15]) 
grid on 
set(gca,'ytick',0.1:0.01:0.15) 
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Bilaga 7: Diagram 
 
Här presenteras en del diagram som ej fick rum i huvudrapporten. 
 
µ-T-diagram från effekttest 

Friktion-Temperatur, 5kN
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Friktion-Temperatur, 10kN
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Friktion-Temperatur, 15kN

µ = -4,13E-04T + 1,46E-01
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Friktion-Temperatur, 20kN

µ = -3,24E-04T + 1,36E-01
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µ-v-diagram från ramptest 

Friktion-Glidhastighet, 10kN, 10s

0,1

0,105

0,11

0,115

0,12

0,125

0,13

0,135

0,14

0,145

0,15

0 20 40 60 80 100

Skillnadsvarvtal (rpm)

µ

Uppmätta data

Temperaturkompenserade data

 
 

Friktion-Glidhastighet, 20kN, 10s

0,1

0,105

0,11

0,115

0,12

0,125

0,13

0,135

0,14

0,145

0,15

0 20 40 60 80 100

Skillnadsvarvtal (rpm)

µ

Uppmätta data

Temperaturkompenserade data

 
 



 Bilaga 7: Diagram  

Temperaturutveckling på våta lameller 80 Luleå tekniska universitet 
i ett modernt fyrhjulsdriftsystem  Avd. Maskinelement 
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