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Sammanfattning 
 
Titel : Simulering av oljesystemet i en 16 liters dieselmotor i Flowmaster2 
 
Volvo Powertrain AB, som är en del av Volvo Group, använder simuleringar för att på ett mer 
kostnadseffektivt sätt utveckla nya dieselmotorer. För varje ny motorgeneration ställs högre 
krav på motorn i form av högre effektuttag, hårdare emissionskrav och lägre 
bränsleförbrukning. Dessa krav påverkar i sin tur oljesystemet i motorn genom att ytterligare 
värme tillförs till oljan. De områden där oljan upptar mer effekt är i huvudsak lagren, som 
utsätts för större krafter, och kolvkylningen, som behöver kyla kolven ytterligare till följd av 
högre förbränningstemperatur. 
 
Syftet med detta arbete är att m.h.a. programvaran Flowmaster2 simulera oljesystemet i den 
nuvarande 16 liters dieselmotorn för att uppskatta kylbehovet i oljekylaren. Denna 
simuleringsmodell användes sedan för att utvärdera de koncept som finns som lösning på ökat 
kylbehov i de kommade motorversionerna. Rapporten innehåller även en beskrivning över 
oljesystemets komponenter och funktion. 
 
De fyra koncept som utvärderades är: 
Tvärström – alternativ lösning till befintliga 16 liters motorn  
Motström – koncept med motströms oljekylare 
Aux-cooler – extra seriekopplad oljekylare, tvärström 
Aux-cooler parallellkopplad – extra oljekylare parallellkopplad med oljetråget 
 
Simuleringen visade att tvärströmsoljekylaren inte är tillräcklig för att klara av kravet på 
kylning i den kommande 16 liters motorn. De två varianterna på Aux-cooler, med extra 
kylare, klarar visserligen kravet på kylning med lätthet men kräver fler komponenter och 
därmed ökar kostnaderna och minskar tillförlitligheten. Dessutom orsakar konceptet med en 
seriekopplad Aux-cooler en stor del ofiltrerad olja i systemet. Konceptet med en 
motströmsoljekylare visade på god potential att klara av designkraven på kylningen vid fullast 
och maximal motoreffekt utan att påverka övriga oljesystemet negativt. 
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Abstract 
Title: Simulation of the oil system in a 16-litre diesel engine using Flowmaster2 
 
Volvo Powertrain AB, a part of Volvo Group, uses simulations to develop new diesel engines 
in a more cost effective way. For every new engine generation there are tougher demands 
regarding engine power, emission demands and fuel consumption. These demands affect the 
oil system by adding more thermal energy. The areas where oil mainly receives more thermal 
energy are in bearings, which are affected by greater forces, and piston cooling, because 
pistons need additional cooling due to higher combustion temperatures. 
 
The aim of this work is, by using Flowmaster2, to simulate the oil system of the current 16-
litre diesel engine to estimate the heat rejection need in the oil cooler. This model is then used 
to evaluate the concepts that exist as a solution for greater cooling demand in future engines. 
This report contains also a description of the oil systems function and its components. 
 
The concepts that have been evaluated are: 
Cross-flow – alternative solution of the existing engine 
Counter-flow – concept with counter- flow oil cooler 
Aux-cooler – an extra oil cooler connected in series with the oil system, cross-flow 
Aux-cooler parallel connected – an extra oil cooler parallel connected with the system 
 
The simulation showed that the cross-flow oil cooler is not sufficient to meet the cooling 
demand of the next 16- litres engine. Even though the two variants with the Aux-cooler easily 
meet the cooling demands, they are still not suitable for usage because they demand additional 
components which decrease the realibility and increase the cost. Furthermore the concept with 
the Aux-cooler connected in series would cause more unfiltrated oil in the system. The 
concept with the counter-flow oil cooler showed good potential to meet the construction 
requirements of cooling at full load and maximum power without conflicting with the oil 
system. 
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Förord 
 
Denna rapport är ett examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg på 
institutionen för Termo- och fluiddynamik under sektionen för maskinteknik. Arbetet har 
utförts på Volvo Powertrain AB i Lundby 24420, MD16 Engine Programme under 
sommaren/hösten 2004. 
 
Ett stort tack till våra handledare Peter Davidsson, Henrik Sandberg och Erik Larsson samt 
övriga medarbetare inblandade i utvecklingen av den nya D16 motorn. Vi vill även tacka vår 
examinator Dr. Håkan Nilsson på institutionen för Termo- och fluiddynamik. 
 
Dessutom ska ett stort tack framföras till ing. Dolf van der Maarel på 3P för konsultation i 
simuleringsmjukvaran Flowmaster2. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Kraven på dagens förbränningsmotorer beträffande effekt, bränsleförbrukning, emissioner etc. 
leder ofta till höga förbränningstemperaturer. Förbränningstemperaturen påverkar starkt oljans 
temperatur och därmed viskositeten. Oljan smörjer, kyler och fördelar tryck i lagren. Kall olja 
har hög viskositet vilket skapar stort tryckfall (strömningsmotstånd) och minskar dess 
inträngningsförmåga i trånga utrymmen, t.ex. lager. Varm olja har dålig kyl- och 
tryckupptagningsförmåga. Krav på högre motoreffekt betyder att kolvar, vevstakar, vevaxel 
och dessa komponenters lager utsätts för större krafter. Det är därför av yttersta vikt att 
oljekylaren är dimensionerad för att kyla oljan till precis rätt temperatur under alla 
driftomständigheter motorn genomgår. 
 
Oljesystemet är ett komplicerat system innehållande många komponenter. En händelse i en av 
komponenterna påverkar omständigheterna för alla de andra komponenterna. För att studera 
denna typ av system kan man använda sig av datorbaserade simuleringsprogram. 
Användandet av simuleringsprogram förkortar ledtider och minskar kostnader vid utveckling 
av nya konkurrenskraftiga produkter. På Powertrain AB, vilket är en del av Volvo Group, 
används bl.a. Flowmaster2.  
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utvärdera kyleffektbehovet i oljekylaren för den kommande 16 liters 
dieselmotorn som ska ersätta dagens 16 liters motor, D16C. Det finns fyra olika koncept för 
att lösa kylbehovet. Det beräknade kyleffektbehovet ska tjäna som beslutsunderlag för vilket 
av dessa koncept som ska användas i den nya motorn. I dagsläget finns inga simuleringar på 
hela oljesystemet gjorda vad gäller värmedelen. Däremot finns det simuleringar för 
tryckdelen, dock bara på en annan motormodell. Allteftersom effektökningar i motorn har 
gjorts har det lett till att mer värme har behövt transporteras bort. Detta har lett till att 
oljekylarens kapacitet har utökats efterhand. Vad gäller oljekylaren så har man nu nått den 
maximala storleken ty den begränsas av de övriga motorkomponenterna. Det är således viktigt 
att säkerställa att den nya förbättrade oljekylaren uppfyller kraven utan att ta mer plats. Om så 
inte är fallet måste stora ändringar utföras. Uppgiften är att med simuleringsprogrammet 
Flowmaster2 modellera oljesystemet för att avgöra om oljekylarens kapacitet är tillräcklig. I 
förlängningen skall denna modell kunna vara en utgångspunkt för vidare simuleringar av nya 
motorer. Därför är det viktigt att modellen återspeglar verkligheten.  
 
 

1.3 Metod 
Oljeströmningen i systemet kan beskrivas fullständigt med Navier-Stokes ekvationer. Dessa 
ekvationer tar hänsyn till strömningar i alla tre dimensionerna. Att lösa dessa ekvationer exakt 
på systemnivå är orimligt med avseende på tids- och beräkningskraftsåtgång. Det är i 
praktiken omöjligt. Istället används medelvärderade ekvationer och/eller endimensionella 
ekvationer, som i fa llet med Flowmaster2. Detta ger alltså inte exakta resultat på 
komponentnivå men tillfredställande noggrannhet på systemnivå. Flowmaster2 valdes för att 
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det var det program som var mest lämpat för att lösa uppgiften av de program som Volvo 
Powertrain AB har licens för. Motormodellen byggdes upp i Flowmaster2 och 
beräkningsresultaten validerades mot den befintliga 16 liters motorn, D16C. Denna modell 
användes som utgångspunkt för modellering av de fyra koncepten som utvärderats. 
 

1.4 Avgränsningar 
För att underlätta, avgränsa och anpassa uppgiften till att vara greppbar och inte alltför 
omfattande gjordes ett antal antaganden och avgränsningar: 
 

• Modellen är en steady-state modell av D16C motorn vid 1650 rpm och full last, dvs 
vid maximal effekt. Varvtalet och lasten varieras inte med tiden.  

 
• Komponenterna kyls enbart av oljan, dvs. hänsyn tas inte till att den omgivande luften 

kyler motorblocket och vissa komponenter såsom kompressorn och turbon.  
 

• Eftersom filterhuset pressgjuts ställer det krav på tillverkningsdesignen vilket medför 
att kanalerna är omöjliga att beskriva med de komponenter som finns tillgängliga i 
Flowmaster2. Därför är kanalsystemet i filterhuset uppbyggt som en kompromiss av 
komplexitet och funktionalitet.  

 
• Lagren i motorn är av komplex natur och kan inte beskrivas identiskt med 

verkligheten. Detta eftersom krafterna på lagren varierar i verkligheten i riktning och 
med tiden medan Flowmaster2 använder en konstant medelkraft. Dessutom är 
oljekanalerna i vissa lager specialutformade för att förse ytterligare lager med olja. 
Därför har de bäst överensstämmande lagerkomponenterna som finns tillgängliga i 
Flowmaster2 använts. Lagren på lill-änden1 har inte tagits med i modellen eftersom 
oljeflödet upp till dem har försummats. 

 
 
 

                                                 
1 Den delen av vevstaken som binds ihop med kolven. Se kapitel 4.6.1 
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2 Värmeöverföringsteori 
 
Värmeöverföring är termisk energi i förflyttning och kan ske på tre olika sätt. Dessa är 
konduktion, konvektion och strålning. Gemensamt för alla värmeöverföringsprocesser är att 
värme transporteras med sjunkande temperaturgradient, dvs. från varmt område till kallt 
område. Ju större temperaturgradient desto mer energi per tidsenhet, dvs. effekt, kommer det 
att transporteras per areaenhet.  

2.1 Konduktion 
Konduktion, även kallad ledning, är energiöverföring från de mer energirika partiklarna till de 
mindre energirika. Energi finns i form av molekylrörelser och ger sig till känna genom 
temperatur. Konduktion sker genom diffusion av energi genom molekylrörelser (translation, 
rotation och vibration) p.g.a. en temperaturgradient. Ren konduktion sker i solider och i 
stillastående fluider. Konduktionen beskrivs av Fouriers lag enligt evkation 2:1 
(Incropera.s.52-54): 
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där k är konduktionskoefficienten [W/(mK)]. 
 

2.2 Konvektion 
Konvektion kan enbart ske i fluider och består av både konduktion och advektion. Advektion 
är värmetransport på grund av makroskopiska rörelser i fluiden, dvs. rörelser som är större än 
molekylrörelser. Vid ytan av en solid antas no-slip villkoret gä lla, dvs. fluiden närmast ytan är 
stillastående, och där gäller Fouriers lag, d.v.s. att värmeöverföringen enbart sker genom 
konduktion. I ingenjörsmässiga sammanhang kan det dock vara svårt att veta den exakta 
temperaturgradienten precis vid ytan. Därför används istället en relation mellan 
värmeöverföringen, ytans temperatur och karaktäristisk fluidtemperatur, kallad Newtons lag 
(Incropera s.8): 
 

( )fw TThq −=,,   [W/m2]      Ekvation 2:2 

 

 
där Tw är ytans temperatur hos soliden och Tf är fluidens karaktäristiska temperatur. För intern 
strömning är Tf  bulktemperaturen, d.v.s. medeltemperatur för en given tvärsnittsarea baserad 
på den termiska energin som transporteras av fluiden (Incropera s.472-473). 
Värmeövergångskoefficienten h [W/m2K] är beroende av ytans beskaffenhet, samt fluidens 
och strömningsfältets egenskaper. Strömningen kan vara laminär och/eller turbulent. Laminär 
strömning är regelbunden strömning där fluid transporteras längs med strömningslinjerna. I 
turbulent strömning finns inga strömlinjer utan man talar istället om path- lines. Turbulent 
strömning karaktäriseras av oregelbunden strömning bestående av virvlar av olika storlekar. 
Detta leder till att fluid, och därmed värme, i större utsträckning kan transporteras mot och 
från solidens yta, vilket förbättrar värmeöverföringen.  
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Konvektion kan förekomma på två olika sätt. Det ena sättet är påtvingad konvektion som 
karaktäriseras av att fluidrörelsen är initierad av yttre betingelser såsom en pump eller fläkt. 
Det andra sättet är naturlig konvektion vilket initieras av densitetsgradienter orsakade av 
temperaturskillnader. Strömningshastigheter som naturlig konvektion orsakar är mycket små 
vilket medför att värmeöverföringen i regel blir avsevärt mindre jämfört med fallet med 
påtvingad konvektion. Naturlig konvektion existerar alltid om det finns densitetsgradienter, 
även i fallet då påtvingad konvektion verkar, men effekten av den naturliga konvektionen är 
oftast försumbar mot den påtvingade konvektionen.  
 
 

2.3 Strålning 
Strålning är värmeenergi i form av elektromagnetiska vågor som emmiteras, reflekteras och 
absorberas av både solider och fluider. Strålningen kräver inget medium att transporteras i 
utan är i praktiken mest effektiv i vakuum. Olika medium har olika egenskaper vad gäller 
absorptions-, reflektions- och emmiteringsförmåga. Det mest effektiva mediet i det avseendet 
är en svartkropp som emitterar och absorberar all strålning och det är med denna kropp som 
alla andra medium jämförs med genom en korrelationskoefficient. Strålningen är signifikant 
då temperaturerna är förhållandevis höga och är därför endast betydelsefull i 
förbränningsutrymmet dvs. i cylindrarna i en motor. Detta är särskilt viktigt i en dieselmotor 
där det finns en förhållandevis stor mängd sotpartiklar i flamman eftersom solida partiklar 
emitterar betydligt mer än gaser. Nettostrålningen beskrivs av Stefan-Boltzmanns ekvation 
(Incropera s.10): 
 

( )44,,
surs TTq −= εσ       Ekvation 2:3  

 

där Ts är temperaturen på ytan i Kelvin, Tsur är omgivningstemperaturen i Kelvin, ε är 
korrelationskonstanten och σ är Stefan-Boltzmanns konstant [σ=5.67*10-8 W/m2K4].  
 

2.4 Energikonservering 
För en kontrollvolym (Figur 2:1) tillämpas alltid energikonservering. Energikonservering 
(Ekvation 2:4), termodynamikens första huvudsats, kopplar samman de tre 
värmeöverföringssätten. Den termiska och mekaniska energin som kommer in i 
kontrollvolymen, samt den genererade energin i kontrollvolymen, minus den termiska och 
mekaniska energin som kommer ut ur kontrollvolymen måste vara lika med energin som 
lagras i kontrollvolymen (Incropera s.13). 
 

stoutgin EEEE &&&& ≡−+       Ekvation 2:4 Energikonservering 

 

 
Figur 2:1 Energikonservering 
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2.5 Värmeöverföringens inverkan på en förbränningsmotor 
Värmeöverföringen har stor inverkan på en motors prestanda, verkningsgrad och livslängd. Ju 
högre förbränningstemperatur desto större effekt kan motorn leverera. Samtidigt sätter 
material- och emmissionskrav gränser på hur höga temperaturer som kan accepteras. Därför 
måste motorn kylas. Cylinderhuvudet och själva cylindrarna (cylinderfodren) kyls av 
kylvattnet och kolvarna kyls av oljan. Förbränningstemperaturerna kan uppgå till ca. 2000 K 
under korta perioder. Medeltemperaturen under förbränningen i cylindern ligger på ca. 1500 
K, kylvattnet har en temperatur runt 370 K och oljans temperatur är ca. 390 K. 
Temperaturgradienten är alltså stor. Detta medför att cylindrarna och kolvarna kan kylas 
effektivt. Dock är det bästa ur motorverkningsgradens synvinkel att kyla så lite som möjligt 
(Figur 2:2) (Heywood s 674). Figuren visar hur den tillförda bränsleenergin fördelas i 
motoreffekt, energin i grenröret, kylförluster och friktionsförluster. 
 

Figur 2:2 Principskiss för en förbränningsmotors värmebalans. 

 
Motorns livslängd påverkas av temperaturen genom att materialet utvidgar sig vid höga 
temperaturer. Höga temperaturer gör att spelen ändras vilket får till följd att slitaget ökar. 
Exempelvis minskar spelet mellan cylinderväggen och kolven, vilket kan leda till att kolven 
nyper och att motorn havererar. Därför är det en kompromiss mellan motorns verkningsgrad 
och dess tillförlitlighet som bestämmer hur mycket värme som skall kylas bort. 
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3 Flowmaster2 
Flowmaster2 är ett endimensionellt simuleringsprogram för intern strömning och 
värmeöverföring. Programmet har ett brett användningsområde och används av många stora 
företag. Genom att använda simuleringsverktyg kan man förutse resultaten av eventuella 
ändringar i systemen och därmed minska utvecklingskostnaderna.  
 

3.1 Simuleringsverktyget 
Med hjälp av simuleringar kan tryck, flöden, temperaturer och effekter predikteras. 
Simuleringarna kan vara tidsoberoende, d.v.s. steady-state, eller tidsberoende, d.v.s. 
transienta. Verktyget har ett rikt förråd av färdigspecificerade komponenter såsom pumpar, 
värmeväxlare och rör. Programmet används på så sätt att man bygger upp ett nätverk av 
komponenter som man binder ihop och dimensionerar med fysiska mått och egenskaper. 
Dessa komponenter binds samman i noder, knutpunkter. Till varje nod kan upp till 10 
komponenter anslutas. Nätverket kan vara ett öppet eller slutet system. Med slutet system 
menas att ingen fluid tillförs eller bortförs systemet. Figur 3:1 visar ett exempel på ett nätverk 
som är ett öppet system där fluid tas från den vänstra tanken och pumpas till de högra 
tankarna. 

 
Figur 3:1 Exempel på ett enkelt nätverk. Här syns komponenterna tank, PD-pump, rör, ventil och discrete 
loss. 

 
De grundläggande ekvationerna som Flowmaster2 arbetar med är konserveringsekvationerna 
och Bernoullis ekvation. Konserveringsekvationerna säger att varken massa (Ekvation 3:1, 
White s.218), rörelsemängd  (Navier Stokes)(Ekvation 3:2, 3:3 och 3:4, White s.228)) eller 
energi (Ekvation 2:4) kan förstöras. Det betyder att lika mycket massa som tillförs en 
kontrollvolym måste lämna den. På samma sätt gäller det för rörelsemängd och energi.  
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Bernoullis ekvation kan härledas från Navier-Stokes ekvationer genom att man tittar på den 
mekaniska energin längs en strömlinje (Ekvation 3:5). Bernoullis ekvation relaterar tryck och 
hastighet längs strömlinjen. 
 

C
g
p

z
g

V
=++

ρ2

2

      Ekvation 3:5  

 
där V är strömningshastigheten, p är statiska trycket, g är gravitationen, ρ är densiteten, z är 
höjden över en referensnivå och C är en konstant för förlustfri strömning.  
 
Den statiska tryckförändringen över komponenten på grund av förändring av 
strömningshastighet och höjd, då C är konstant, beskrivs enligt 
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     Ekvation 3:6 

 
För att beskriva form- och friktionsförlust i en komponent, d.v.s mellan två noder, införs en 
förlustkoefficient K. Med hjälp av K, massflödet genom komponenten och en karaktäristisk 
tvärsnittsarea fås tryckfallet över komponenten på grund av form- och friktionsförlusten. 
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      Ekvation 3:7 

 
Anledningen till att massflödet skrivs på denna form i ekvation 3:7 är för att kunna ange 
riktning på massflödet. Flowmaster2 jobbar alltså med tryck som en funktion av massflöde 
och förlustkoefficient. Programmet räknar ut K med hjälp av de indata som anges till 
komponenten. 
 
Flowmaster2 kan även hantera värmeöverföring och använder energikonservering (ekvation 
2:4) både på system- och komponentnivå.  
 

3.2 Validering 
Det är viktigt att ha förståelse för hur programmet använder informationen som tillförs och att 
ha förståelse för hur resultaten bör se ut, d.v.s. om resultaten är rimliga. Eftersom detta är ett 
simuleringsverktyg är det viktigt att beakta att resultaten bara är en mer eller mindre 
fullständig modell av verkligheten. Det gäller att verifiera modellen mot verkliga tester som 
utförts och sedan bygga vidare på modellen. På detta sätt har modelleringen av det nya 
systemet av D16 motorn utförts. Först verifierades modellen mot en äldre version av motorn 
m.h.a. testdata som fanns tillgängliga. Sedan modellerades det nya systemet med dess 
ändringar.  
 
För att erhålla en bra modell av det verkliga oljesystemet delades hela systemet i delsystem. 
Dessa trimmades in, var för sig, mot mätdata som fanns tillgängliga. Det insågs att om ett 
delsystem inte fungerade tillfredsställande blev utfallet att alla de övriga delsystem inte heller 
fungerade. När alla delsystem trimmades in erhölls en väl överensstämmande modell av det 
verkliga oljesystemet i D16C motorn. Dock bör det beaktas att skillnaderna mellan en ny 
motor och en inkörd motor samt toleranserna och noggrannheten på mätdata gör att skillnader 
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kan förekomma. Det är viktigt att ta hänsyn till och att ha kunskap om hur mätningarna 
påverkar resultatet. Exempelvis kan en flödesmätare påverka flödet i ett system. Dessutom 
måste det kontrolleras att även konvergeringstoleranserna i Flowmaster2 är tillräckligt små för 
att utfallet av simuleringen skall vara representativ. Detta visas i kapitel 6.1. 
 

3.3 Komponenter i Flowmaster2 
Modellen byggs upp med ett antal grundstenar som finns färdigmodellerade i programmet. 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika komponenter som har använts. 
 

3.3.1 Discrete Loss 
Komponenter som inte finns i programmet kan modelleras genom att kombinera flera olika 
komponenter eller genom att modellera dem som en Discrete Loss (Figur 3:2).  
 

 
Figur 3:2 Discrete Loss 

Denna komponent är ett sätt att modellera ett tryckfall mellan två noder i systemet, där 
komponentens enda uppgift är att simulera ett flödesmotstånd. För denna komponent anger 
man förlustkoefficienten K och den karaktäristiska arean A, eller tryckfall som funktion av 
flöde med hjälp av en ekvation eller en graf. Används det senare bortser programmet från 
insatta data på K och den karaktäristiska arean. Det är även möjligt att använda olika K 
beroende på strömningsriktning. Figur 3:3 visar de olika storheterna som komponenten 
använder. Arean, Kf och Kr anges av användaren. 
 

  
Figur 3:3 En Discrete Loss modelleras på detta sätt. 

 

3.3.2 Pressure source 
Komponenten Pressure source bestämmer trycket i noden som den är kopplad till. Den har 
inget tryckfall. Massflödet från komponenten bestäms med hjälp av kontinuitetsekvationen 
tillämpad på noden. Eftersom modellen är ett slutet system ger komponenten inget flöde utan 
bestämmer enbart trycket i noden. Hade modellen varit ett öppet system så hade komponenten 
gett upphov till ett flöde. 
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Figur 3:4 Definition av Pressure Source. 

 

3.3.3 Heater-cooler 
En Heater-cooler (Figur 3:5) fungerar på samma sätt som en Discrete loss fast med möjlighet 
till värmeöverföring.  

 
Figur 3:5 Heater-cooler 

 
Den kan användas för att modellera en värmeväxlare som antigen kyler eller värmer fluiden i 
nätverket. Komponenten har en hydraulisk resistans som beskrivs av flödesarean och en 
förlust-koefficient K. Den hydrauliska analysen antar ett kvadratiskt förhållande mellan 
tryckfallet och flödet. 
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=−        Ekvation 3:8 

 
Förlustkoefficienten K (Loss coefficient) är baserad på medelflödeshastigheten enligt ekvation 
3:9. 
 

2

2
1

VKp ρ=∆        Ekvation 3:9 

 
Då den termiska värmekapaciteten cp i de studerade fallen har valts att beskrivas som funktion 
av temperaturen, arbetar Flowmaster2 genom att integrera cp över temperaturspannet över 
komponenten. Den termiska analysen baseras på steady-state energiekvationen, som med 
konstant cp blir: 
 

( )12 TTmcQ p −= &        Ekvation 3:10 
 
där Q är värmeeffekten, cp är den specifika värmekapaciteten, T1 är inloppstemperaturen, T2 
är utloppstemperaturen och m&  är massflödet. 
 
Komponenten Heater-cooler representerar alltså en värmeväxlare men tar ingen hänsyn till 
det verkliga utförandet av komponenten. Det gäller alltså att med hjälp av tvärsnittsarean, 
förlustkoefficienten och nettoeffekten/temperaturen bestämma dess funktion. 
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3.3.4 PD-pump 
Komponenten Pd-pump (Figur 3:6) är baserad på dimensionslösa koefficienter. Dessa är: 
Cl – läckage koefficient som definierar det interna läckaget 
Cd – Viskös friktionskoefficient definierar mekaniska förluster p.g.a. viskösa krafter 
Cc – Coulomb friktionskoefficient definierar kraften som behövs för att överbrygga coulomb 
krafterna.  
 

 
Figur 3:6 Symbolen för en PD-pump i Flowmaster2. 

 
Dessa koefficienter ingår i pumpens volymetriska och mekaniska verkningsgrad. Den 
volymetriska verkningsgraden (Ekvation 3:11) är kvoten mellan det verkliga levererade flödet 
och det teoretiskt möjliga flödet.  
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C lv 1        Ekvation 3:11 

 
där vη  är den volymetriska verkningsgraden, Cl är läckagekoefficienten, ∆p är tryckökningen 
i pumpen, µ är fluidens dynamiska viskositet, n är pumpens hastighetskoefficient (n=1 för 
pump med konstant hastighet och 0<n<1 för variabla pumpar) och ω är pumpens maximala 
rotationshastighet. 
 
Den mekaniska verkningsgraden (Ekvation 3:12) är kvoten mellan den teoretiskt nödvändiga 
vridmomentet och den verkliga använda vridmomentet. 
 

X
C

pX
n

C c
d

m

+







∆

+
=

ωµ
η

1

1
      Ekvation 3:12 

 
där Cd är pumpens viskösa friktionskoefficienten, X är normaliserade deplacement kvot (X=1 
för konstant deplacement pumpar och -1<X<1 för variabla deplacement pumpar) och Cc är 
coulombfriktionskoefficienten. 
 
Den totala verkningsgraden är produkten av den volymetriska och mekaniska 
verkningsgraden, enligt 
 

mvo ηηη ⋅=         Ekvation 3:13 
 
Värmetillförseln från pumpen till fluiden antas i Flowmaster2 vara pumpens energiförluster, 
d.v.s. den del av energin som inte används för att uträtta arbete. Värmetillförseln Qf är alltså 
den energi som inte används för att pumpa fluiden, dvs  
 

( )opumpf PQ η−= 1        Ekvation 3:14 
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Tryckökningen som pumpen levererar motsvarar det tryckfall som hela oljesystemet utgör. 

3.3.5 Rör 
I programmet finns rörkomponenter som kan vara cirkulära eller rektangulära (Figur 3:7). 
Rörkomponenterna modelleras genom att ange en diameter, längd och ytråhet. Dessa tre 
indatan används för att beräkna tryckfallet i röret. 
 
 
 

  
Figur 3:7  Rörkomponenter. Den vänstra är ett cirkulärt rör och den högra är ett rektangulärt rör. 

 
Tryckfallet i rör beror på friktionen som uppkommer på grund av ytråheten, längden och 
diametern på röret enligt 
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där f är en friktionskoefficient, L är längden på röret och d är rörets diameter. Kopplingen till 
ekvation 3:7 är 
 

d
fL

K =         Ekvation 3:16 

 
På detta sätt omformuleras ekvationen så att den kan användas så som tidigare beskrivits. 
Colebrook-Whites metod har använts för att beskriva friktionen i rör. Den tar hänsyn till både 
laminär och turbulent strömning. Den laminära ekvationen för friktionskoefficienten används 
för Re<2000, enligt 
 

Re
64

== lff         Ekvation 3:17 

 
där fl är den laminära friktionskoefficienten och Re är Reynoldstalet 
Den turbulenta ekvationen för friktionskoefficienten används för Re>4000, enligt 
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där k är ytråheten i mm. 
 
Mellan dessa områden, 2000<Re<4000 används en interpolation för omslaget mellan de 
laminära och turbulenta ekvationerna enligt 
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( ) lt fxxff −+= 1        Ekvation 3:19 

 
där x är 
 

2000
2000Re−

=x         Ekvation 3:20 

 
Eftersom Flowmaster2 inte beaktar tryckfallet mellan två rör med olika inloppsareor bör det 
användas komponenter som beskriver just detta och skapar ett tryckfall. Det samma gäller 
krökar och korsningar. Därför finns det förutom rör också cirkulära och rektangulära krökar, 
T-korsningar och areaändringar (Figur 3:8). Aeraändringarna kan antingen vara abrupta eller 
steglösa areaförändringar.  

        
Figur 3:8 Från vänster: mjuk böj, tvär böj, T-kors, abrupt areaförändring och steglös areaförändring. 

 
Det finns också möjlighet att lägga in data för värmeöverföring mellan rör och omgivning 
men detta användes inte då alla kanaler förutom de två externa är inuti motorblocket. Om 
värmeöverföring används beräknar Flowmaster2 konvektionskoefficienten (Ekvation 2:2) för 
att beräkna konvektionen i röret. Att uppskatta värmeöverföringen som sker från 
motorblocket till fluiden i rören är nästintill omöjligt. Eftersom värmeöverföringen inte 
användes i rören tillämpar Flowmaster2 adiabatiskt flöde, d.v.s. inget värmeutbyte med 
omgivningen. Data för dimensionerna på rörkomponenterna togs fram m.h.a. ritningar i 
pappersform men också digitalt m.h.a. CAD-verkyget ProEngineer.  
 

3.3.6 Lager 
Flowmaster2 har flera olika sorters lager att välja bland. För att modellera lagerna i motorn 
användes två utav dessa. De är glidlager med hål, bearing with bore, och glidlager med spår, 
bearing with groove (Figur 3:9). Det som anges är dimensionerna på lagren, hålet eller spåret, 
relativa spelet och kraften och riktningen av kraften på lagret.  
 

  
Figur 3:9 Glidlager med hål och glidlager med spår. 

 
Flödet genom lagerkomponenterna fås enligt 
 

dpges VVV &&& +=          Ekvation 3:21 

 

där gesV&  är det totala flödet genom lagret, pV&  är flödet p.g.a. trycket i systemet och dV&  är 
flödet orsakad av rotationshastigheten. 
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För att använda korrekt dynamisk viskositet krävs motsvarande temperatur på fluiden i lagret. 
Temperaturen bestäms genom att beräkna friktionskoefficienten µ och friktionsförlusten Pf. 
Friktionskoefficienten beräknas enligt: 
 

So
3

⋅= ψµ          Ekvation 3:22 

 

där Ψ är det radiella relativa spelet och So är Sommerfeld koefficienten. 
 
Friktionseffekten definieras som: 
 

ωµ ⋅⋅⋅= rFP Nr         Ekvation 3:23 

 

där FN är normalkraften på lagret, r är lagrets radie och ω är rotationshastigheten. 
Temperaturen på fluiden i lagret beräknas enligt: 
 

vfp

r
influid Vc

P
TT &⋅⋅

+=
ρ

       Ekvation 3:24 

 
där Tfluid är fluidens temperatur i lagret, Tin är fluidens inloppstemperatur och vfV& är 
volymflödet. 
 

3.3.7 Styrande komponenter 
I Flowmaster2 finns ett antal komponenter som styr andra komponenter via skript eller grafer. 
I arbetet användes två sådana. Dessa är Controller och Gauge (Figur 3:10).  
 

      
Figur 3:10 Controller och Gauge 

 
De styrande komponenterna fungerar på så sätt att de har en eller flera ingångar för 
information som mäts i en nod i nätverket. En Gauge har en ingång medan en Controller har 
fem (piggarna upptill i Figur 3:10). Med hjälp av den inkommande informationen och ett 
skript eller graf  omvandlas informationen till en utsignal som styr en komponent 2. Den 
inkommande informationen kan vara t.ex. tryck eller temperatur.  
 

3.3.8 Ventiler 
Det finns ett antal olika ventiler, men i detta arbete används endast Ball valve (Figur 3:11). 
Det är möjligt att styra denna komponent med hjälp av Controller eller Gauge. Ventilerna kan 
användas på två sätt. Det första är för ett specificerat flöde, och det andra är för ett 
ospecificerat flöde. I fallet med specificerat flöde anges det flöde som ska passera ventilen, då 

                                                 
2 Det är ett begränsat antal komponenter som har möjlighet til l styrning. 
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ignoreras all annan indata till ventilen. För ospecificerat flöde anges istället ett öppningskvot. 
Denna kvot kan anges i grader (00-900), i procent (0-100 %) eller som en kvot (0.0-1.0) . 
Öppningskvoten är sammankopplad till förlustkoefficienten K med hjälp av en graf som 
tillhör den valda ventilen (Figur 3:12). Denna graf kan bytas ut om man har tillgång till egna 
data. 
 

 
Figur 3:11 Ball valve. 

 

 
Figur 3:12 Exempel på förhållandet mellan förlustkoefficienten och ventilposition 

 

3.3.9 Heat Source och Thermal Bridge 
Förutom genom värmeväxlaren kan också värmeöverföringen ske genom att använda en 
Thermal bridge (Figur 3:13) tillsammans med antingen en Temperature source eller en Heat 
source (Figur 3:13). Thermal bridge representerar värmeöverföringen från en solid till en 
fluid. Om solidens värmeöverföringsarea och värmeövergångskoefficient är känd och anges 
som indata i Thermal bridge kan en Temperature source användas. Då beräknar Flowmaster2 
värmeöverföringen genom att man sätter en temperatur i komponenten Temperature source 
som i själva verket är indata till komponenten Thermal bridge. Har man istället en effekt som 
ska överföras används Heat source istället för Temperature source. Då bortser Flowmaster2 
från värmeöverföringsarea och värmeövergångskoefficient eftersom all effekt tillförs fluiden.  
 

    
Figur 3:13 Från vänster: Heat source och Thermal Bridge 
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4 Oljesystemet 
 
Oljesystemets uppgift är att smörja, kyla och i viss mån rostskydda motorn. Då oljans 
viskositet är väldigt temperaturberoende ställer det stora krav på kylningen för att oljan skall 
kunna bistå med de ovannämnda funktionerna. Temperaturen ska helst hållas på konstant nivå 
oberoende av last, varvtal och yttertemperatur. För hög oljetemperatur ger låg viskositet vilket 
medför en tunnare oljefilm som påverkar smörjningen av t.ex. lagren då den rinner ut för lätt. 
En för låg temperatur ger hög viskositet vilket medför höga tryckfall samt att oljan får svårt 
att tränga in i smörjställena. För att säkerställa funktionen på oljesystemet krävs det för D16C 
motorn följande komponenter: oljetråg, oljepump, oljekylare, filter, rör, lager, ventiler och 
kolvkylningsmunstycken, (se Figur 4:1) Dessa komponenter kommer nedan att förklaras 
kortfattat och i oljans väg från oljetråget vidare ut till oljesystemet. 
 

 
Figur 4:1 Principskiss av oljesystemet i en 12-liters motor. Systemet är representativt för en D16 motor. 

4.1 Oljetråg 
Oljetråget (Figur 4:2) är en tank som är placerad under motorn med funktionen att samla upp 
returnerad olja från oljeförbrukarna, tillhandahålla pumpen med olja, fungera som buffert och 
vara en termisk tröghet. Viktigt är att säkerställa att oljepumpen inte suger in luft och därför är 
oljepumpens sugsil placerad i en nedsänkning i oljetråget. Vanligtvis är oljetråget tillverkat i 
plåt eller plast.  
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Figur 4:2 Oljetråget under ett motorblock. 

Oljetråget kunde inte modelleras som komponenten tank i Flowmaster2 med ett inloppsrör 
och ett utloppsrör. Detta för att olja med olika temperaturer inte kan blandas i tanken när 
modellen körs i steady-state p.g.a. att om mer värme tillförs än som bortförs i oljetråget bryter 
man mot energikonserveringsekvationen eftersom energi inte kan lagras i steady-state. För att 
kunna använda en tank där oljan kan blandas måste modellen köras i transient läge. Eftersom 
Volvo Powertrain AB inte hade licens för transienta simuleringar var det nödvändigt att 
modellera oljetråget som en komponent med tillfredsställande egenskaper. För att komma runt 
problemet valdes en värmeväxlare, Heater-Cooler, i dess ställe. Meningen med 
värmeväxlaren som symboliserar ett oljetråg är att då nettoeffekten i värmeväxlaren är noll, 
betyder det att värmetillförseln i systemet är lika med värmebortförseln i oljekylaren och då är 
systemet i värmemässig balans. Detta gjordes genom att en utloppstemperatur ur 
värmeväxlaren sattes till en viss temperatur, och efter itereringens slut kontrollerades 
nettoeffekten i värmeväxlaren. Då effekten är negativ betyder det att i oljetråget bortförs det 
en viss effekt och vice versa då effekten är positiv. Eftersom det i verkligheten bortförs en 
mindre effekt, som uppskattades m.h.a. beräkningar (Appendix A), är det eftersträvansvärt att 
en sådan erhålls. Med andra ord när den bortkylda nettoeffekten i oljetråget är lika med den 
beräknade är utloppstemperaturen ur oljetråget densamma som skulle ha erhållits då returoljan 
blandas i oljetråget. 
 
Eftersom kolvringarna inte tätar hundraprocentigt tränger en del avgaser förbi tätningen 
mellan kolvringen och cylinderväggen vilket skapar ett övertryck i oljetråget och vevhuset. 
Därför avluftas motorn genom en ventil, men p.g.a. tryckfallet i röret till ventilen blir det ändå 
ett litet övertryck i oljetråget på 500 Pa. Då detta är den enda punkt där trycket är någorlunda 
konstant valdes det att specificera systemets tryck i denna punkt med hjälp av en Pressure 
Source.  
 
Det finns tre styrande parametrar i modellen som är konstanta vid varje simulering. Två utav 
dem finns i oljetråget. Den ena är trycket, som 100,5 kPa, och den andra är 
utloppstemperaturen som väljs vid varje simuleringsstart för att uppnå balans i systemet. (Se 
Figur 4:3). Den tredje och sista parametern är oljeflödet som oljepumpen levererar vid ett 
visst varvtal.  
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Eftersom oljetråget inte kan modelleras som en tank förloras möjligheten att använda det som 
en termisk tröghet i systemet. Detta är dock inget som påverkar simuleringen i det studerade 
fallet eftersom simuleringen är steady-state och inte varierar med tiden.  
 

 
Figur 4:3 Ett urklipp ur Flowmaster2 modellen. Denna del föreställer oljetråget (sump) där P är pressure 
source och HC är heater-cooler. 

4.2 Oljepump 
Oljepumpen (Figur 4:4) är en kugghjulspump som drivs av vevaxeln via ett kugghjulsdrev. 
Det betyder att den är direkt proportionell mot motorns varvtal och är anpassad för att leverera 
tillräckligt med olja för värsta scenariot. Kugghjulspumpen är en deplacementpump och 
levererar därför en bestämd mängd och inte ett bestämt tryck. Denna typ av pumpar är mycket 
tillförlitliga. Från oljetråget transporteras oljan i ett koniskt rör, sugsilen, vidare till 
oljepumpen. Sugsilen är speciellt utformat för att kavitation inte ska uppkomma, d.v.s. 
ångbubblor som imploderar och skapar kraftiga tryckstötar som kan skada pumpen. För att 
garantera att kavitation inte uppstår finns det en maximal hastighet i sugsilen och pumpen 
som oljan inte får överstiga. Oljepumpens maximala varvtal är alltså anpassad till motorns 
maximala varvtal. 
 

              
Figur 4:4 Bilden till vänster visar oljepumpens placering i systemet (Figur 4:1). Bilden till höger visar en 
verklig oljepump i genomskärning. 

Som ovan nämnts är den levererade mängden en styrande parameter. Pumpkaraktäristiken är 
linjär upp till ett visst varvtal, för att sedan avtaga. Pumpen är modellerad som en PD-pump, 
positive displacement pump, i Flowmaster2. Pd-pumpen är en färdigspecifierad komponent 
som finns i programmet vilken gavs en karaktäristik för att motsvara pumpen i en D16 motor. 

4.3 Oljekylare 
En oljekylare (Figur 4:5) kan vara luft- eller vätskekyld. I fall som detta när motoreffekterna 
är höga och hastigheterna är låga är det lämpligt att kyla oljan mot vätska då 
värmeöverföringen är betydligt effektivare. En annan fördel med vätskekyld oljekylare är att 
oljan också värms upp av vattnet till en början när motorn startas. Oljekylarna är oftast 
plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare består av ett antal ihåliga plattor där oljan strömmar 
genom plattorna och kylvattnet strömmar utanför plattorna. Detta arbete berör både 
motströms- och tvärströmsvärmeväxlare. I en tvärströmsvärmeväxlare strömmar kylvattnet 



 

18  
 

vinkelrätt mot oljans strömningsriktning och i en motströmsvärmeväxlare parallellt fast 
motriktat oljans strömningsriktning.  
 

       
Figur 4:5 Bilden till vänster visar oljekylarens placering i systemet. Bilden till höger visar en verklig 
tvärströmsoljekylare. 

 
För att öka värmeöverföringen kan turbulatorer (Figur 4:6) sättas in i värmeväxlarna. Dessa 
gör att turbulensen i strömningen och därmed värmeöverföringen ökar. Eftersom oljan har en 
sämre värmeöverföringsförmåga än kylvattnet, d.v.s. oljan är det begränsande mediet, sätts 
turbulatorerna in på oljesidan. Dessa medför emellertid att tryckfallet i oljekylaren ökar och 
därför är oljekylarens design en kompromiss mellan värmeöverföring och tryckfall.  
 

 
Figur 4:6 En turbulatorplatta som finns i varje oljekanal. 

 
Ytterligare parametrar som påverkar kyleffekten som oljekylaren levererar är olje- och 
kylvattenflödet, temperaturdifferansen mellan de två medierna och typen av värmeväxlare, 
där motströmsvärmeväxlaren är den effektivare.  
 
Komponenten som användes vid simulering är en färdigspecificerad komponent benämnd 
Heater-Cooler och är densamma som används för modellering av oljetråget. Indata för denna 
komponent är flödesmotstånd, tvärsnittsarea och antingen tillförd/bortförd effekt eller 
utgångstemperatur. Vid modellering av oljekylaren har mätdata använts och konverterats till 
en utgångstemperatur på oljan. Eftersom uttemperaturen och överförda effekten påverkas av 
oljans och vattnets intemperaturer och flöden gäller det att omvandla dessa inbördes beroende 
parametrar till en utgångstemperatur på oljan ut ur kylaren.  
 
Oljekylaren är den komponent som har till uppgift att balansera systemet värmeenergimässigt. 
Det är också den komponent som detta arbete går ut på att analysera. Oljekylarna är det som 
skiljer de studerade fallen åt. Det finns fyra olika oljekylarkoncept och en nuvarande lösning 
som är tänkt att ersättas. Den befintliga lösningen är en åtta plattors tvärströmskylare med 45o 
turbulatorer och den sitter i motorn som finns i produktion idag, D16C. Genom att uppdatera 
modellen mot den kommande modellen av D16 motorn kunde de fyra koncepten testas för att 
se vilket koncept som uppfyller kravet på kylning. Dessa resultat kan anses vara tillförlitliga 
då ändringarna jämfört med D16C är relativt små och har beaktats. De fyra testade koncepten 
är: 
 

• D16C – den befintliga motorn som är i produktion idag 
• Tvärström – alternativ lösning till D16C  
• Motström – koncept med motströms oljekylare 
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• Aux-cooler – extra oljekylare seriekopplad, tvärström 
• Aux-cooler parallellkopplad – en variant av ovanstående 

Dessa koncept beskrivs mer ingående i kapitel 5. 
 
Den effekt som överförs i en värmeväxlare avgörs av flera parametrar. Dessa är 
temperaturskillnad mellan fluiderna, typ av fluid, massflöde och värmeväxlarens utformning 
och material. Underleverantören Valeo har utfört mätningar på de olika kylarna som är tänkta 
att ersätta den befintliga. Valeo har testat varje oljekylare vid tre olika kylvattenflöden. För 
varje kylvattenflöde har temperatureffektiviteten uppmätts som funktion av oljeflödet (Figur 
4:7). Temperatureffektiviteten har följande definition: 
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Toil,in= Oljans temperatur in i kylaren 
Toil,out = Oljans temperatur ut ur kylaren 
Tcool,in = Kylvatten temperatur in i kylaren 
 
Temperatureffektiviteten mäter alltså hur stor del av temperaturskillnaden mellan oljans och 
vattnets intemperatur till oljekylaren som utnyttjas för att sänka temperaturen på oljan. För ett 
givet kylvattenflöde minskar temperatureffektiviteten med ökat oljeflöde. 
 
För att kunna använda dessa mätningar måste kylvattnets intemperatur och det kylvätskeflöde 
som oljekylaren känner av vara kända. Nästa steg var att med hjälp av mätningarna ta fram en 
kurva som representerade det verkliga kylvattenflödet genom oljekylaren. Ur denna kurva 
togs temperatureffektiviteten för det verkliga oljeflödet fram. På detta sätt erhölls 
temperatureffektiviteten för de olika oljekylarna för respektive koncept.  
 

 
Figur 4:7 Temperatureffektivitet som funktion av oljeflödet vid konstant kylvattenflöde i oljekylaren. 

 
I Flowmaster2 kan man sätta en uttemperatur på oljan ur oljekylaren. Uttemperaturen på oljan 
fås med hjälp av temperatureffektiviteten och med en gissad intemperatur på oljan samt med 
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en vald intemperatur på kylvattnet. I det studerade fallet var kylvattentemperaturen fastställd 
till den högsta tillåtna. Tillsammans med ett givet oljeflöde ger detta en bortkyld effekt. 
Lösningen fick alltså itereras fram tills en balans uppnåddes, d.v.s. när den bortkylda effekten 
i oljetråget är lika med den beräknade. Anledningen till denna arbetsgång är att simuleringen 
var en steady-state analys, alltså tidsoberoende. Därför måste denna iterering ske manuellt, till 
skillnad från en transient, tidsberoende, skulle uppnå balans efter en tid. 

 

4.4 Filter 
I alla förbränningsmotorer krävs det att oljan renas från partiklar för att de skall kunna fungera 
tillförlitligt. I dieselmotorer är det en högre halt av partiklar jämfört med i bensinmotorer. 
Detta beror på skillnaden i hur förbränningen sker i dessa. D16 motorerna har två stycken 
fullflödesfilter som är parallellkopplade och ett by-pass filter (Figur 4:8). De två 
fullflödesfiltrerna filtrerar oljan efter att den kylts i oljekylaren och de grovrenar oljan. För att 
förlänga bytesintervallen finfiltreras ungefär 1/25:del av oljan i by-pass filtret. Denna 
uppdelning är vald för att minska tryckfallet. 
  

                           
Figur 4:8 Bilden till vänster visar filtrarnas placering i systemet (Figur 4:1). Bilden till höger visar en 
principskiss av ett filter i genomskärning. 

 
Dessa filter orsakar ett tryckfall i systemet och har modellerats som Discrete Loss. För att 
göra filtret tydligare har symbolen för komponenten Discrete Loss gjorts om som visas nedan 
(Figur 4:9). Tryckfallet är beroende av hur pass nedsmutsat filtret är, ju smutsigare filter desto 
större tryckfall. Tryckfallet är proportionell mot flödet i kvadrat och denna karaktäristik har 
lagts in i form av kurvor med tryckfall som funktion av flöde genom filtret. Då tryckfallet 
över filtrena blir för stort öppnar överströmningsventilerna och oljan tar vägen runt filtret. 
Data kommer från mätningar som tidigare utförts (Figur 4:10).  
 

   
Figur 4:9 Discrete Loss med symbolen Filter.  
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Figur 4:10 Karaktäristiken för tryckfall mot flöde. 

 

4.5 Rör 
Efter filtreringen kommer oljan in i motorblocket, där den matas upp till gallerikanalen som är 
den stora kanalen där oljan sedan leds ifrån, vidare till förbrukarna. I motorn finns det 
egentligen inga rör förutom till och från oljepumpen, turbon och kompressorn. Alla de andra 
rören är borrade kanaler i själva motorblocket. Blocket är gjutet och alla kanaler borras sedan 
upp vid bearbetningen. Detta är ur strömningssynpunkt inte optimalt ty det finns många 
skarpa kanter och krökar men är nödvändigt av ekonomiska och tillverkningstekniska skäl.  
 
Rörkomponenterna i Flowmaster2 användes för att modellera alla borrade kanaler, 
färdiggjutna kanaler i filterhuset och rörkopplingar till externa komponenter såsom turbo och 
kompressor. Kanalerna i filterhuset var emellertid komplicerade att modellera med en 
komponent. Därför kombinerades flera olika komponenter för att modellera dessa. 

4.6 Lager 
Alla lager i motorn är glidlager och är beroende av oljan för smörjning och kylning. 
Glidlagret är utformat som en tunn, koncentrisk och ihålig cylinder runt en roterande axel med 
en tunn oljefilm emellan. Oftast är lagercylindrarna uppdelade i två delar och kallas då för 
lagerskålar. Åtminstone en av lagerskålarna har ett hål genomborrat så att oljan kan komma 
in. Det är viktigt att hela tiden tillföra kyld olja eftersom oljan i lagret värms upp av friktionen 
och därmed blir lättflytande, vilket kan medföra att smörjförmågan och den lastbärande 
förmågan förloras eller att lagret nyper. 
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4.6.1 Vevpartiets lagringar 
Vevpartiet (Figur 4:11) består av vevaxel, vevstakar och kolvar. Ramlagren är de största 
lagren och är sju till antalet. De håller vevaxeln på plats i motorblocket och utsätts för väldigt 
stora krafter som kan uppgå till 230 kN och ändrar riktning med tiden. De förses med olja från 
gallerikanalen och är de enskilt största förbrukarna. Dessa lager har ett spår som har till 
uppgift att förse vevstakens lagringar med olja. Detta sker genom att en del av oljan som 
tillförs ramlagret fortsätter vidare genom borrningar i vevaxeln.  
 

 
Figur 4:11 Ramlager (den större) och storändens lager (den mindre). 

 
Vevstaken (Figur 4:12) har två lagringsställen. Glidlagret mellan vevaxeln och vevstaken 
kallas för storändens lager och glidlagret mellan vevstaken och kolven kallas för lilländens 
lager. Oljan kommer via borrade kanaler i vevaxeln till storänden och en liten del av den oljan 
fortsätter vidare upp till lilländen. Förhållandet mellan oljeflödet till ramlager, storänden och 
lilländen är ungefär 100 till 10 till 1 (Kenneth Ask). Det är alltså mycket liten del av oljan 
som går upp till lilländen.  
 

 
Figur 4:12 Bild på en vevstake (Finnveden.se). Hålet i storändens övre halva finns för att förse lilländen 
med olja. 

 
Modelleringen av ramlagerna och storändens lagringar (Figur 4:13) medförde problem då 
krafterna på lagren är tidsberoende med avseende på riktning och storlek. Först användes 
medelkraften på lagret med hjälp av data som erhållits från beräkningsgruppen på Volvo 
Powertrain AB. Då Flowmaster2:s resultat jämfördes med data från beräkningsgruppens 
lagerprogram, som är en avancerad beräkningsmodell av lagren, var resultaten inte 
överensstämmande med vare sig flödet eller friktionsförlusten i lagren. Därför modifierades 
indata i Flowmaster2 så att överensstämmande erhölls. Detta gjordes genom att öka krafterna 
på lagren med ca. 30 % och lägga in ett flödesmotstånd i form av Discrete Loss. Det var vitalt 
att erhålla överensstämmande med avseende på tryckfallet, friktionsförlusten och flödet. 
Lilländen valdes att inte modelleras då oljeflödet genom denna är försumbar. Ramlagret är ett 
glidlager bestående av två cylinderhalvor varav den övre cylinderhalvan har ett utfräst spår 
och är modellerat som bearing with groove i Flowmaster2. Genom detta spår leds oljan vidare 
till storändens lagring. Storändens lagring är också ett glidlager fast med hål och modellerades 
som bearing with bore. Det är ungefär en åttondedel av oljan till ramlagret som går vidare till 
storändens lagring.  
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Figur 4:13 Ramlager och storändens lagring. 

 

4.6.2 Cylinderhuvudets lagringar 
Det finns tre olika lagringar i cylinderhuvudet. Dessa är kamaxellagringar, vipparmslagringar 
och vipparmsrullarnas lagringar. Det finns sju stycken kamaxellagringar (Figur 4:14) i en D16 
motor. Dessa är glidlager och får olja från vipparmsaxeln via borrade hål. Varvtalet på 
kamaxeln är halva vevaxelvarvtalet och krafterna på lagren är vipparmarnas motkraft. En D16 
motor är sex-cylindrig och har 18 stycken vipparmar (Figur 4:14). Vipparmarna förbinder 
kamaxeln med ventilerna och injektorerna. Varje cylinder har en insugs-vipparm, en injektor-
vipparm och en avgas-vipparm. Dessa fungerar på samma sätt men skiljer sig åt något med 
avseende på kraftpåfrestningar och storlek. Varje vipparm har två lagringsställen. De har ett 
glidlager runt vipparmsaxeln och ett glidlager innanför rullarna som rullar mot kamaxeln. 
Vipparmsaxeln roterar inte, utan den är fastskruvad i cylinderhuvudet. Det är istället 
vipparmarna som ”vippar” upp och ner när kamaxelns knockar trycker på rullarna. Rullarna 
roterar däremot kontinuerligt mot kamaxeln. Båda dessa lager får olja från den ihåliga 
vipparmsaxeln. 
 

 
Figur 4:14 Cylinderhuvudet med kamaxel och vipparm. 

 
Alla dessa lagringar är modellerade som glidlager med hål, bearing with bore (Figur 4:15). 
Det finns inga mätdata eller beräkningsmodeller med avseende på oljeflödet till respektive 
lager eller friktionsförlusterna i dessa lager. Det som finns är det totala oljeflödet till 
cylinderhuvudet och krafterna på dessa lager. Som tidigare nämnts gav Flowmaster2 felaktiga 
flöden och friktionsförluster i ram- och storändens lagringar. Dock är det totala flödet i detta 
fall känt vilket eliminerar den ena felkällan, åtminstone totalt sett men inte relativt mellan 
olika lagren i cylinderhuvudet. Vad gäller friktionsförlusterna tros Flowmaster2 kunna ge 
bättre överensstämmelse i detta fall då krafterna är mindre och inte varierar i riktning. Det 
som vidare bör undersökas är hur väl resultat som Flowmaster2 ger överensstämmer med 



 

24  
 

verkligheten. Eftersom det finns många lagringar i cylinderhuvudet kan det dock leda till att 
det totala felet blir ansenlig. 
 

 
Figur 4:15 Några av lagren i cylinderhuvudet. 

 

4.7 Ventiler  
För att oljesystemet skall kunna fungera säkert måste det finnas ett antal ventiler som styr 
flödet och trycket. I en D16 motor finns sju stycken ventiler i oljesystemet. I de studerade 
varianterna av D16 motorn sitter alla ventiler utom VCB3-ventilen i filterhuset. Filterhuset är 
en pressgjuten konsol som skruvas på blocket. Även oljefilterna sitter på denna konsol. Då en 
del ventiler är identiska så när som på fjädern är de märkta med olika färger i motorn. VCB-
ventilen sitter däremot i cylinderhuvudet. Figuren visar ventilernas placering (Figur 4:16). 
 
 

                                                 
3 Volvo Compression Brake 
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Figur 4:16 Ventilernas placering i systemet. Bilden visar ventilerna i en 12-liters motor och är placerade 
på liknande sätt som i en D16-motor. Här fattas dock kolvkylningskontrollventilen.  Nr 1: 
Reduceringssventil, Nr 2: By-passfiltrets överströmningsventil, Nr 3: Kolvkylningsventil, Nr 4: 
Fullflödesfilternas överströmningsventil, Nr 5: Säkerhetsventil och Nr 6: Termostatventil. 

 

4.7.1 Säkerhetsventil 
I oljesystemet ingår en säkerhetsventil, vars uppgift är att se till att trycket efter pumpen inte 
överstiger 9 bars övertryck. Om trycket blir för högt kan komponenter i oljesystemet ta skada. 
Ventilen är placerad efter pumpen och leder olja tillbaka till tråget om trycket är för högt. 
Höga tryck uppkommer vid start då oljan är kall och har låg viskositet och vid höga varvtal. 
Det är viktigt att ventilen öppnar vid rätt tryck, så att oljeförbrukarna får tillräckligt med olja. 
Därför bör det tänkas på att motorn inte smörjs tillräckligt vid kallstart. 
 

4.7.2 Reduceringsventil 
För att säkerställa att alla delar av oljesystemet får rätt mängd olja pumpar oljepumpen ett 
större flöde än vad som är nödvändigt. Eftersom oljepumpen drivs av vevaxeln är dess 
hastighet proportionell mot motorvarvtalet. Reduceringsventilens uppgift är att återleda 
överflödig olja tillbaka till oljetråget. Ventilen är fjäderbelastad och öppningstrycket är 
anpassat mot övriga oljesystemet för att ge rätt reduceringsmängd. Det är eftersträvansvärt 
med en minimal reduceringsmängd då det minskar oljepumpens överflödiga effektbehov. 
Eftersom oljepumpen tar effekt från motorn kallas den för en parasitförlust. Om 
parasitförlusterna minskas får motorn en högre totalverkningsgrad. Oljan som strömmar 
genom reduceringsventilen i D16 motorn är kyld, men inte filtrerad. 
 

4.7.3 Överströmningsventil 
I de studerade fallen av D16 motorvarianterna finns det två överströmningsventiler. En för de 
båda fullflödesfilterna och en för by-pass filtret. Ju fler partiklar som fastnar i filtret, desto 
större blir tryckfallet över filtret. För att säkerställa smörjning och kylning av motorn 
bortprioteras filtreringen genom att ventilen öppnar så att oljan går förbi filtret när det är för 
stort tryckfall över detsamma. När detta sker borde man redan ha bytt filter.   
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4.7.4 Kolvkylningsventiler 
Kolvkylningen för D16 motorn regleras m.h.a. två ventiler i serie, en kolvkylningsventil och 
en kolvkylningkontrollventil (Figur 4:17). Den första ventilen öppnar vid ett önskat tryck, 
eftersom kolvkylningen inte behövs vid låga varvtal. Den andra ventilens uppgift är att hålla 
ett konstant tryck oberoende av varvtal för att ge rätt mängd olja. Hastigheten på oljan ska 
vara tillräckligt hög för att hinna med kolven när den går upp och tillräckligt låg för att 
bromsa kolven minimalt när den går ner. Ventilen håller ett konstant tryck genom att vara 
självreglerande. 
 

 
Figur 4:17 Den självreglerande kolvkylningskontrollventilen (utan fjäder) i ett filterhus i genomskärning. 

4.7.5 Termostatventil 
Termostatventilens uppgift är att leda oljan förbi oljekylaren när den inte behöver kylas eller 
vid kallstart då tryckfallet över oljekylaren är stort p.g.a. den höga viskositeten. Det finns två 
olika sorters ventiler för att utföra uppgiften. Den ena är en vanlig termostat som styrs av 
temperaturen och som öppnar när oljan är kall. Den andra är tryckstyrd och bygger på att 
oljan är mer trögflytande när oljan är kall och öppnar när tryckfallet i oljekylaren är stort. Den 
senare används i D16C och kallas för trycktermostatventil.  

4.7.6 VCB-ventil 
Volvo har ett eget motorbromssystem som kallas VEB4. En del av detta system går ut på att 
öka pumpförlusterna i motorn för att bromsa in fordonet och minska påfrestningen på 
bromsarna. Detta systemet kallas för kompressionsbroms. När motorn drar in luft åtgår arbete, 
likaså när den komprimerar luften och pumpar ut avgaser. Detta utnyttjas i VEB för att 
bromsa fordonet. Det speciella med detta systemet är att avgasventilerna styrs av två olika 
kamprofiler. När motorn är i VEB-läge öppnar avgasventilerna (Figur 4:18) en extra gång 
efter kompressionen för att släppa ut den komprimerade luften när kolven är i sitt övre läge. 
Därefter dras luften in igen när kolven går ner för att ytterligare öka motståndet.  
 
För att möjliggöra två olika kamprofiler för avgasventilerna används oljetrycket för att tilta 
vipparmarna. I vipparmen finns en kolv som minskar spelet mellan ventilen och kamaxeln när 

                                                 
4 Volvo Engine Brake, som är en kombination av VCB och en reglerbar strypning i avgasröret. 



 

27  
 

kompressionsbromsen är inkopplad. Kolven påverkas av vipparmsaxeln så att kolven rör sig 
nedåt. Då blir ventilspelet minskat så att vipparmen påverkas av de extra nockarna på 
kammen. Under drift är det ett spel mellan kammen och vipparmen som gör att vipparmen 
inte känner av de extra nockarna.  
 

 
Figur 4:18 Kamaxel med profil på avgaskammen. Här syns de två extra nockarna. 

 
VCB-ventilen är självreglerande och dess uppgift är att hålla ett övertryck på en bar så att 
tillräcklig smörjning erhålls i cylinderhuvudet när VEB-funktionen är av, samt att ge ett 
tillräckligt högt tryck för att kunna tilta vipparmarna när VEB-funktionen är på. 
 

4.7.7 Modellering av ventilerna 
De ovan beskrivda ventiler modellerades på två sätt. De ventiler som har till uppgift att styra 
trycket modellerades som Globe Valve med tillhörande styrningsskript. Detta gjordes genom 
att ventilen styrs av en Gauge och en Controller. Komponenten Gauge mäter trycket i noden 
före eller efter ventilen och sedan ger en signal till komponenten Controller. Denna 
komponent omvandlar tryckmätningen till en styrsignal som anger hur mycket ventilen ska 
öppna via ett skript. Skriptet är programmerat i programmeringsspråket Visual Basic. De 
ventiler som styrs på detta sätt är kolvkylningskontrollventilen, kolvkylningsventilen och 
VCB-ventilen. Kolvkylningsventilen har till uppgift att öppna då trycket överstiger ett givet 
tryck och att hålla stängt då trycket understiger det värdet. I serie med kolvkylningsventilen är 
kolvkylningskontrollventilen kopplad. Då den förstnämnda är öppen betyder det att flödet och 
trycket kommer vara samma som den sistnämnda känner av. Kolvkylningskontrollventilen har 
till uppgift att hålla ett konstant tryck och den styrs på samma sätt som kolvkylningsventilen, 
dock med ett modifierat skript som säger att trycket efter ventilen skall hållas vid ett önskat 
värde oavsett trycket innan. Den sistnämnda ventilen som styrs på samma sätt är VCB-
ventilen. Enda skillnaden gentemot kolvkylningskontrollventilen är att trycket hålls på ett 
annat värde. 
 
Det andra sättet att styra ventiler på är med avseende på flödet. Dessa ventiler modellerades 
m.h.a. Discrete Loss-komponenten. För att ge dessa rätt beteende gavs de en karaktäristik som 
motsvarar verkliga funktionen. Detta gjordes genom att komponenten styrs av en kurva som 
beskriver tryckfallet över komponenten som funktion av flödet (Figur 4:19). De data som 
användes var mätdata gjorda av Statens Provningsanstalt. De ventiler som modellerades på 
detta sätt är säkerhetsventilen, reducerventilen, överflödesventilerna och 
trycktermostatventilen. 
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Figur 4:19 Tryckfall mot flöde för reducerventilen i D16C. 

 

4.8 Kolvkylningsmunstycken 
För att en motor skall kunna fungera måste kolvarna kylas under drift. Detta görs vanligtvis 
m.h.a. kylvatten som passerar genom cylinderfoderna. I dagens motorer där effektuttaget är 
stort räcker inte detta och därför måste kolvarna kylas ytterligare m.h.a. oljan. I D16 
motorerna är kolvkylningsmunstyckena (Figur 4:20) speciellt utformade så att oljan sprutas 
underifrån kolven för att träffa ett spår i kolven. För att kylningen skall vara effektiv måste 
munstycken träffa detta spår oavsett kolvens position och hastighet. Samtidigt får inte dessa 
munstycken vara i vägen för vare sig kolven eller vevstaken. Munstyckena är utformade så att 
oljestrålen är samlad när den träffar spåret så att i stort sett all olja kommer in i spåret och 
kyler kolven effektivt. Kolvkylningen styrs av kolvkylningsventilen så som det beskrivits 
ovan. Själva munstycket är ett krökt rör med en liten utloppsdiameter för att öka 
utloppshastigheten på oljan. 
 

       
Figur 4:20 Ett kolvkylningsmunstycke. 

 
Efter att oljan har givits rätt tryck efter kolvkylningskontrollventilen kommer oljan till 
kolvkylningsmunstycken som är dimensionerade så att rätt hastighet erhålls. Detta görs 



 

29  
 

genom en areaförändring och modellerades m.h.a. en Discrete Loss som ger önskat flöde vid 
givet tryck.  
 

 
Figur 4:21 Kolvkylningsmunstyckena och kolvkylningskanalen. 

 
Kolvkylningen står för det mesta av värmeupptagningen i systemet. Kylningen av kolvarna 
modellerades m.h.a. en Thermal Bridge och en Heat Source. Då oljan passerar genom 
komponenten Thermal Bridge, tillförs det oljan en bestämd effekt som är angiven i Heat 
Source. Data på effekten som oljan tar upp är tagen från simuleringar utförda av 
kolvleverantören.  

4.9 Transmission 
I transmissionen överförs kraften från vevaxeln till t.ex. kamaxel, oljepump med mera. 
Kraften överförs oftast med hjälp av kugghjul, rem eller kedja. I D16 motorn används 
kugghjulsdrev (Figur 4:22). Två av kugghjulen har oljesmorda lager. Utöver detta smörjs och 
kyls kuggingreppen genom att olja rinner ner ifrån cylinderhuvudet på väg ner till oljetråget.   
 

 
Figur 4:22 Transmissionen sedd framifrån. 

 
Även transmissionen har modellerats med hjälp av en Discrete Loss-komponent för att ge rätt 
flöde. Denna olja har till uppgift att smörja lagren till transmissionskugghjulen som ger ett 
värmetillskott i form av friktionsförluster. För att beräkna hur mycket värme som alstras i 
kuggingreppen användes tumregeln att en procent av den effekt som överförs mellan 
kugghjulen förloras i friktionsförluster (se Appendix B - Beräkning av friktionsförlust i 
transmissionen). All denna effekt antas tas upp av oljan. Det finns varken simuleringar eller 
mätdata på friktions förlusterna i transmissionen, därav detta antagande. Detta antagande är 
konservativt och ger förmodligen en marginellt högre effekt, dock är effekttillskottet från 
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transmissionen litet, ca. fem procent. Värmeöverföringen simuleras med hjälp av en Thermal 
Bridge och en Heat Source (Figur 4:23). 
 

 
Figur 4:23 Transmissionen 

 

4.10  Turbo 
Efter att oljan passerat by-pass filtret kommer den till turbon. Oljan har två viktiga uppgifter i 
turbon. Den första är att smörja turbons glidlager. Den andra är att kyla turbon som kan bli 
mycket varm. En del turboaggregat har extra kylning med kylvatten, på dessa är oljans 
primära uppgift att smörja. På D16 motorn är turbon endast oljekyld, vilket betyder att oljan 
får en betydande temperaturökning. 
 
För modelleringen av turbon fanns två möjliga konfigurationer. Den ena var att simulera 
turbon som ett glidlager och extra värmetillförsel m.h.a. en Thermal Bridge och en Heat 
Source eller en Discrete Loss-komponent, en Thermal Bridge och en Heat Source (Figur 
4:24). Det senare alternativet valdes eftersom det fanns data på den totala uppvärmningen av 
oljan. Det fanns ingen tillgänglig mätdata för turbon som finns i D16 motorer. Dock fanns det 
mätdata på turbon i en 9 liters motor. Denna är betydligt mindre men har använts för att få en 
uppskattning om uppvärmningen av oljan. Tillsammans med diskussioner med turbo-
specialisterna kunde temperaturökningen av oljan i turbon uppskattas. 

 
Figur 4:24 Turbon 

 

4.11  Kompressor 
Oljan har samma uppgifter i kompressorn som i en oljekyld turbo, dock är påfrestningarna 
mindre. Det betyder att den kräver ett mindre oljeflöde och generar mindre värme. 
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För kompressorn valdes samma koncept för modellering som för turbon, d.v.s. en Discrete 
Loss-komponent, en Thermal Bridge och en Heat Source (Figur 4:25). Dock fanns inte några 
data på värmeöverföringen eftersom underleverantören inte kunde bistå med några data. 
Eftersom oljan bara värms upp av ett lager med en låg belastning och ett lågt varvtal, till 
skillnad från turbon där de varma avgaserna och även de höga varvtalen bidrar till 
uppvärmningen av oljan, antogs friktionsförlusten vara liten och sattes till ett värde som 
motsvarar ett sådant lager. 
 

 
Figur 4:25 Kompressorn 

 

4.12  Oljan 
Smörjoljans uppgifter är att minska friktionen och nötningen, transportera bort 
friktionsvärme, vara ett tryckupptagande medium och skydda mot korrosion. Smörjolja består 
av mineralolja och tillsatser såsom antioxidanter, inibitorer mot korrosion, 
antiskumningstillsatser m.m. Bäst lämpad som smörjmedel i lager är mineralolja 
(internetreferens [4]). Den rena mineraloljan är befriad från instabila föroreningar som kan 
inverka på oljans livslängd.  
 
Viskositeten är förhållandet mellan skjuvkraft och hastighetsderivata, och kan enkelt uttryckas 
som ett mått på den tid det tar för vätskan att rinna genom ett standardiserat hå l. Eftersom 
oljans viskositet är starkt beroende av temperaturen och skiljer mycket mellan olika oljor 
finns det ett behov av en standard för att beskriva viskositeten. SAE5 har tagit fram en 
standard för att beskriva oljans temperaturberoende. Genom att mäta oljans viskositet vid 
400C och 1000C och använda en konverteringstabell (Figur 4:26) beskrivs oljan på följande 
sätt: aW-b, där a är oljans ranking vid 400C och b oljans ranking vid 1000C. Den lägre och 
den högre temperaturens viskositet rankas olika, så för en 10W-10 olja betyder det att oljans 
viskositet vid 400C är mellan 30 och 50 cSt och vid 1000C är den mellan 4 och 5 cSt. 
 
Två olika oljor har använts i detta arbete. De är båda mineraloljor men med olika viskositet 
10W-30 och 15W-40. Modellen har verifierats med 10W-30 olja och det är den olja som finns 
i de tidigare versionerna av D16 motorn. 15W-40 oljan är den olja man överväger att gå över 
till. 
 
Flowmaster2 kan hantera viskositet, densitet och de övriga oljeegenskaperna som funktion av 
temperatur, därför har oljans egenskaper angivits på denna form. 

                                                 
5 Society of Automotive Engineers 



 

32  
 

 
Figur 4:26Beteckningen på oljan beror av viskositeten.  
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5  Beskrivning av koncepten 
I detta kapitel beskrivs de olika koncept som modellerats och simulerats. Detta för att belysa 
skillnaderna och för att lätt kunna utvärdera koncepten. De koncept som behandlats är: 
D16C – den befintliga motorn som är i produktion idag 
Tvärström – alternativ lösning till D16C  
Motström – koncept med motströms oljekylare 
Aux-cooler – extra oljekylare seriekopplad, tvärström 
Aux-cooler parallellkopplad – en variant av ovanstående 
 
Skillnaden mellan de olika koncepten är enbart lösningen på kylningen av oljan. D16C har 
används här som utgångspunkt och är den version som Flowmaster2 modellen verifierades 
mot. 

5.1 D16C 
D16C (Figur 5:1) är motorversionen som är i produktion idag och är anpassad för EURO03 
emissionskraven. Denna motor har något lägre effektuttag jämfört med de kommande 
versionerna vilket medför att oljan inte behöver kyla motorn i samma utsträckning. I denna 
motor finns en tvärströms oljekylare med åtta plattor och 450 turbulatorer. Oljekylaren sitter 
fastskruvad i en sänka på sidan av blocket. För att kylaren inte ska ta upp mycket plats kyls 
oljan mot kylvattnet istället för mot luften. Utrymmet som den tar upp i denna version är i 
stort sett det maximalt möjliga. För att få plats med oljekylaren var det nödvändigt att böja in 
oljekylarens täckplåt för att turbon skulle få plats. Denna oljekylare klarar av kraven på 
kylning för den befintliga motorversionen men kommer inte att räcka till för kylningen av 
oljan i den kommande versionen. Detta betyder att för de nya versionerna av motorn är det 
nödvändigt att effektivisera kylningen utan att öka den fysiska storleken på kylaren. Största 
enskilda skillnaden mellan D16C motorn och den kommande versionen är ökningen av 
kolvkylningen, som är en märkbar ökning. Förutom detta kommer även friktionsförlusterna i 
lagren att öka men detta bidrag antas vara marginell.  
 

 
Figur 5:1 D16C 
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5.2 Tvärström 
I detta fall valdes det att behålla tvärströmskonfigurationen (Figur 5:2), men öka antal plattor i 
värmeväxlaren och ändra vinkeln på turbulatorerna. Oljekylaren designades för att ge samma 
tryckfall på oljesidan som i D16C motorn. Då en extra platta tillsätts, utan att för den delen 
minska varje plattas tvärsnittsarea, minskar tryckfallet för oljan på liknande sätt som man 
parallellkopplar resistanser i ett elektriskt schema. Det minskade tryckfallet utnyttjades för att 
ändra turbulator vinkeln så att det slutgiltiga tryckfallet blir samma. Detta ger i slutändan en 
större värmeöverföring. 
 

 
Figur 5:2 Principskiss över en tvärströmskylare och dess placering i blocket. 

 

5.3 Motström 
Den bästa termiska verkningsgraden för en värmeväxlare fås då fluiderna strömmar i motsatt 
riktning till varandra. Denna typ av värmeväxlare kallas motströmsvärmeväxlare (Figur 5:3). 
Den är designad för att ge samma tryckfall på oljesidan som den åtta plattors värmeväxlare 
som finns i dagens D16C motorer. På vattensidan dubblades tryckfallet. Detta har flera 
orsaker. Den första orsaken är att en större andel kylvatten strömmar genom kylaren. I denna 
konfiguration går 85 % av totala kylvattenflödet genom oljekylaren jämfört med 70 % i 
tvärströmskonfigurationen. Den andra är att genomströmningsarean har minskat med 67 % 
och genomströmningslängden har ökat med 300 %, och dessa är resultat av övergången från 
tvärströms- till motströmsvärmeväxlare. Detta resulterar i en förbättring av 
värmeöverföringen mellan kylvattnet och oljan till priset av ökat tryckfall på kylvattensidan.  
 
Fördelen med detta koncept är en avsevärt större värmeöverföring gentemot 
tvärströmskonceptet. Nackdelarna är att blocket måste designas om och att tryckfallet i 
kylvattensystemet ökar. 
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Figur 5:3 Principskiss över en motströmskylare och dess placering i blocket. 

5.4 Aux-cooler 
Detta koncept är en tänkbar lösning för framtida motorer som troligtvis kommer använda 
EGR6 i större utsträckning. EGR betyder att man återför avgaser till cylindern för att minska 
NOx genom lägre förbränningstemperatur. Dock måste dessa avgaser kylas innan de återförs 
till cylindern. Det resulterar i att kylvattnet måste ta upp mer värme. För att kunna kyla bort 
den ökade effekten kan temperaturskillnaden ökas mellan kylvattnet och omgivningsluften 
genom att öka kylvattentemperaturen. Resultatet blir en försämring av värmeöverföringen 
mellan oljan och kylvatten i oljekylaren p.g.a. en mindre temperaturdifferens mellan 
vätskorna.  
 
Konceptet går ut på att ansluta ytterligare en oljekylare i serie med den primära. Den 
sekundära oljekylaren, kallas auxillary-cooler, ska kylas med hjälp av en extra kylvattenkrets 
med en eldriven pump och en extra radiator. Oljan till den sekundära oljekylaren tas ut precis 
innan filtren med hjälp av en spacer-platta. Efter oljekylaren leds oljan tillbaka till filtren. 
 
Fördelen är att kylförmågan ökar. Dessvärre medför konceptet flera nackdelar. Den första är 
att det tillkommer flera komponenter, vilket ökar produktionskostnaderna, kräver mer 
utrymme i motorrummet och fler delar betyder sämre tillförlitlighet. Dessutom ökar 
tryckfallet i oljesystemet som resulterar i att oljepumpen måste bygga upp ett högre tryck. Då 
finns risk att både säkerhetsventilen och reducerventilen dumpar för mycket olja om dessa 
ventiler inte designas om. Ett högre öppningstryck för säkerhetsventilen ökar risken för att 
komponenterna i oljesystemet kan ta skada. Ett ytterligare problem är att överflödesventilen 
för fullflödesfiltrena sätts ur spel då tryckfallet ökar, över vad som förut bara var 
fullflödesfiltrena, som nu även inkluderar den sekundära oljekylaren. Om inte något görs åt 
överströmningsventilen kommer en ansenlig mängd olja att gå förbi filtren. Det betyder att det 
finns en stor andel ofiltrerad olja i systemet. Om ventilen byts mistes möjligheten att ha en 
överströmningsventil för fullflödesfiltren, såvida man inte designar om filterhuset och flyttar 
ventilen.  
 

                                                 
6 Exhaust Gas Recirculation 
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5.5 Aux-cooler parallellkopplad 
Ett alternativ till konceptet med en seriekopplad Aux-cooler är konceptet med 
parallellkopplad Aux-cooler. De extra kylarna fungerar på samma sätt. Aux-coolern har en 
separat kylkrets precis som i det förra konceptet. Skillnaden är att oljan tas ut i oljetråget, kyls 
i Aux-coolern och återförs sedan till oljetråget. Det betyder alltså att oljesystemet fungerar på 
samma sätt som utan någon extra kylare, samtidigt som extra kylning erhålls. Sett på 
kylningsförmågan är konceptet utomordentligt. Nackdelen är all den kringutrustning som 
måste finnas. Det krävs alltså en extra oljepump så att oljan pumpas från oljetråget till den 
sekundära oljekylaren och sedan tillbaka till oljetråget. Fördelarna med parallellkopplingen 
gentemot seriekopplingen är att tryck- och flödesbalansen inte påverkas. Tryckfallet i 
”huvudoljesystemet” är oförändrat. Sedan kan kringutrustningen utformas mer eller mindre 
intelligent. T.ex. kan olje- och kylvattenpumpen vara elektriskt styrda och kopplas in vid 
behov för att på så sätt minska parasitförlusterna och ge en god möjlighet att reglera 
oljetemperaturen i oljetråget. Dessutom sätts inte överflödesventilen för fullflödesfilterna ur 
spel och därmed minskar mängden ofiltrerad olja efter filtren. 
 
Valet av kringutrustningen avgör kylkapaciteten. Därför valdes det att inte simulera detta 
koncept då det primära oljesystemet inte påverkas mer än att en extra kylning erhålls. 
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6 Resultat 
I detta kapitel kommer grundmodellen och de fyra alternativa koncepten att utvärderas med 
simuleringsresultaten som utgångspunkt. Data för grundmodellen är tagna vid 1650 rpm och 
fullast. Även de fyra koncepten är simulerade vid detta driftfall. 
 

6.1 Utvärdering av grundmodellen, D16C 
Som tidigare nämnts är oljans viskositet kraftigt beroende av temperaturen. Viskositeten 
påverkar tryckfallet, lägre viskositet ger mindre tryckfall. Flera av indata, t.ex. för ramlagren, 
är givna och konfigurerade vid en bestämd temperatur som är en annan temperatur än vad 
som erhålls vid simuleringsfallet. Det betyder att resultaten kan komma att skilja sig något om 
programmet inte fungerar på samma sätt som den verkliga temperaturändringen skulle ge 
upphov till. Dock är temperaturskillnaden ringa vilket inte anses påverka modellen nämnvärt.  
 
De mätdata som fanns tillgängliga för trycket är efter pumpen, innan säkerhetsventilen, 
gallerikanalen, före VCB ventilen, efter VCB ventilen och efter kolvkylningskontrollventilen. 
Det finns mätningar från två olika D16C motorer (Figur 6:1). Dessa data tillsammans med 
börvärdet användes vid verifieringen. Från den ena av dessa körningar fanns även 
temperaturen uppmätt. Temperaturen mäts i oljetråget, ut ur oljepumpen, gallerikanalen, och 
före kolvkylningen (Figur 6:2).  
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Figur 6:1 Tryckjämförelse mellan Flowmaster2 och mätdata. (Siffrorna är hemligstämplade) 
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Figur 6:2 Temperaturjämförelse mellan Flowmaster2 och mätdata.  (Siffrorna är hemligstämplade) 

 
Viktigt att komma ihåg är att mätningarna kan skilja sig från motor till motor. Dessutom finns 
skillnader beroende på om motorn är använd eller inte. Ju äldre motorn är, desto större slitage 
på motorn vilket också kan ge utslag på mätningarnas skillnader. Om mätningar på motorn 
utförs i dynamometern eller under körning påverkas utfallet av mätresultaten på så sätt att 
radiatorn i en lastbil vid dynamometer test inte kyls av fartvinden, utan en stor fläkt. Detta kan 
påverka kylvattentemperaturen och därmed temperaturen i motorn.  
 
Vidare har mätutrustningen felmarginaler som måste beaktas. Det har t.ex. setts att vid vissa 
mätningar har det varit skillnader på 20C där det inte borde ha varit någon nämnvärd skillnad. 
Detta syns i Figur 6:2 där temperaturen i gallerikanalen och före kolvkylningen borde ha varit 
i stort sett samma. Detsamma gäller för temperaturen i oljetråget och temperaturen efter 
oljepumpen. Det är rimligt att anta att temperaturen höjs något i oljepumpen p.g.a. friktionen i 
pumpen, men mätdata visade att temperaturen blev lägre efter oljepumpen. Detta kan också 
bero på att temperaturgivaren var placerad på ett ställe där varm olja returneras till oljetråget, 
t.ex. oljan från kolvkylningen. Allt detta beaktades vid verifieringen av modellen och har 
därför dubbelkollats då mätdata avvek från de önskade konstruktionsmålen. Till sist bör det 
kommas ihåg att även simuleringsprogrammet har felmarginaler som bör beaktas, men dess 
påverkan har en mindre magnitud jämfört med mätdatas felmarginal.  
 
Simuleringen visade något högre tryck generellt i hela systemet. Detta kan med stor 
sannolikhet sägas bero på oljepumpen och dess levererade oljemängd. Det finns inga 
mätningar på oljeflödet som pumpen levererar i motordrift, utan mätdata på oljepumpen togs 
från den tekniska specifikationen som är baserad på tester i tillverkarens rigg. I denna rigg 
utsattes inte pumpen för samma flödesmotstånd som finns i oljesystemet i en verklig motor. 
Detta leder till att pumpens inre läckage är mindre i tillverkarens tester eftersom 
tryckökningen över pumpen är mindre. Då pumpen i Flowmaster2 modellerades efter den 
levererade mängden, enligt tillverkarens specifikation, ledde det till att trycket efter pumpen 
blev den som krävs för att trycka igenom oljan, d.v.s. något för högt (Figur 6:1). Modellen 
gav också ett något högre tryck i gallerikanalen, d.v.s. för lågt tryckfall i filterhuset. Detta kan 
bero på att filterhusets konstruktion då den är pressgjuten och har komplicerad och 
svårmodellerad kanalstruktur. Att den är pressgjuten betyder att dragmärken kan uppkomma, 
vilket påverkar ytråheten. För att öka överensstämmelsen ökades ytråheten samt skarpa krökar 
och abrupta dimensionsändringar lades till.  
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Vad gäller temperaturerna på oljan i oljesystemet har ingen hänsyn tagits till hur oljan värms 
och kyls av motorblocket i de borrade kanalerna. I vissa delar av motorn kyls oljan av 
motorblocket medan i andra värms den istället upp. Detta skulle ha varit svårt att modellera 
och ännu svårare att fastställa var dessa fenomen sker. Det bedömdes dock ha en mindre 
påverkan och försummades därför. Jämförelsen mellan mätdata och resultaten av 
simuleringen gav tillfredsställande överensstämmelse (Figur 6:2).  
 
Ändringarna som gjordes på komponentnivå, för att få dem att stämma överens med mätdata, 
beskrevs i kapitel 4. Denna modell användes som utgångspunkt vid modellering av de fyra 
koncepten. 
 

6.2 Resultat av konceptet med tvärströmskylare 
Resultatet av simuleringen med tvärströmskylare visade att högsta tillåtna oljetemperaturen i 
oljetråget skulle överstigas under givna omständigheter. Oljetemperaturen i oljetråget skulle 
enligt simuleringen stabiliseras på ett värde som ligger över konstruktionskravet. Beräkningen 
visade att oljekylaren måste kyla bort ytterligare ca. 7 % för att leverera tillräcklig kyleffekt. 
Därmed rekommenderas Volvo Powertrain AB att förkasta konceptet då det enligt 
simuleringen inte uppfyller konstruktionskraven. 
 

6.3 Resultat av konceptet med motströmskylare 
Simuleringen med motströmskylare visade att detta koncept klarar uppställda 
konstruktionskrav. Temperaturen på oljan i oljetråget stabiliserade sig något under den 
maximalt tillåtna temperaturen. Vid fullast klarar oljekylaren alltså att kyla bort ytterligre 7 % 
och ändå klara konstruktionskravet. Därför kan Volvo Powertrain AB rekomenderas att 
använda detta koncept.  
 
Här genomfördes också en jämförelse mellan 10W-30 och 15W-40 oljan. Simuleringen 
visade att valet av oljan påverkar resultaten högst försumbart. 15W-40 oljan skulle ge upphov 
till ett högre kylbehov på ca. 0.5 % samt att trycket i systemet skulle vara ca. 0.5 % högre. 
 

6.4 Resultat av Aux-cooler konceptet 
Problemet med Aux-cooler konceptet är inte kylningen utan hur den extra kylaren påverkar 
tryckfallet och tryckbalansen i oljesystemet i allmänhet och filterhuset i synnerhet. Med andra 
ord klarades kravet på kylförmåga med råge men som befarat öppnade 
överströmningsventilen (Figur 6:3), vars uppgift är att öppna när fullflödesfiltrena är 
igensatta, då Aux-cooler kopplades in. Detta beror på att överströmningsventilen känner av 
tryckfallet över både den sekundära kylaren och fullflödesfiltren. Det sammanlagda tryckfallet 
över dessa komponenter överstiger ventilens öppningstryck och följden blir att en ansenlig 
mängd olja fortsätter ut i oljesystemet ofiltrerad. I ursprungsfallet är mindre än 1 % av oljan 
ofiltrerad medan i detta fall skulle den ofiltrerade mängden vara ungefär 15 %. För att komma 
runt problemet gjordes ett antal testförsök då olika ventilers öppningstryck ökades.  
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Overflow valve (filters fullflow)

1 2 3 4 5

Overflow valve (filters fullflow)

 
Figur 6:3 Figuren visar flödet genom överflödesventilen över fullflödesfiltrena. Flödet skall vara så lågt 
som möjligt. 1 = Aux-cooler grundutförande, 2 = D16C motorn, 3 = Aux-cooler med ökad inloppsarea till 
primära oljekylaren, 4 = Aux-cooler med ökat öppningstryck på säkerhetsventilen, 5 = Aux-cooler med 
ökat öppningstryck på säkerhets- och överflödesventilen. (Siffror hemligstämplade) 

 
Resultaten visade att en ökning av öppningstrycket på överströmningsventilen inte heller är en 
bra lösning eftersom tryckfallet i hela systemet skulle öka. Detta leder till att mer olja 
strömmar ut genom reducerings- och säkerhetsventilen. Följden blir att en mindre del av oljan 
utnyttjas och att parasiteffekten då ökar.  
 
Även om öppningstrycket på överflödesventilen hålls på samma nivå leder det till att 
säkerhetsventilen, vars uppgift är att öppna då trycket efter oljepumpen blir för högt, släpper 
igenom dubbelt så mycket olja jämfört med ursprungsfallet utan Aux-cooler. För att komma 
runt problemet ökades öppningstrycket på säkerhetsventilen men detta ledde till att mer olja 
släpptes ut genom reduceringsventilen vilket inte är önskvärt. Dessutom kan komponenterna i 
oljesystemet eventuellt skadas, framförallt filtren.  
 
Det gjordes även ett försök då både överflödes- och säkerhetsventilens öppningstryck ökades. 
Resultaten visade att mängden ofiltrerad olja minskades till ca. 4  % men reduceringsmängden 
ökade ytterligare. 
 
För att minska tryckfallet i den primära oljekylaren gjordes också försök genom att öka 
oljekylarens inloppsdiameter. Tryckfallet minskades som väntat men inte tillräckligt för att 
påverka hela systemet så att mindre olja strömmar genom säkerhets- och reduceringsventilen. 
 
Resultaten visade alltså att konceptet bör vidareutvecklas för att oljesystemet skall fungera 
tillförlitligt. Därmed rekommenderas Volvo Powertrain AB att förkasta konceptet. 
 

6.5 Resultat av parallellkopplad Aux-cooler konceptet 
Som nämnts i avsnitt 5.5 simulerades inte parallellkopplade Aux-cooler konceptet p.g.a. att 
det bara innebär en extra kylning utan att i övrigt påverka systemet. Parallell Aux-cooler 
konceptet bör undvikas p.g.a. driftsäkerhetsskäl och kostnadsskäl. Att lägga in en extra kylare 
anses vara alltför stor åtgärd om hänsyn tas till det marginella kylningsbehovet som måste 
tillföras oljesystemet med en primär kylare av tvärtströmstyp. Däremot kan detta vara en bra 
lösning till framtida motorer med högre kylningsbehov. Detta koncept bör föredras framför 
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konceptet med seriekopplad Aux-cooler för att oljesystemet inte påverkas av den extra 
kylkretsen samtidigt som extra kylning erhålls. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Slutsatsen av detta arbete är att konceptet med en oljekylare av motströmstyp bör användas i 
den kommande D16 motorn. Då fördelarna har ställts mot nackdelarna ansågs konceptets 
fördelar väga över. Konstruktionen är tillförlitlig och uppfyller kraven på kylning. Konceptet 
har potential för att klara ytterligare ökning av motoreffekten. I jämförelse med koncepten 
med Aux-cooler är detta koncept överlägset med avseende på komplexitet och tillförlitlighet.  
 
Programvaran anses leverera tillförlitliga resultat då systemet som modelleras inte är helt nytt, 
utan har tillräckligt med valideringspunkter. Flowmaster2 är också lämplig för att jämföra 
olika koncept av samma grundläggande lösning, d.v.s. då ändringarna är smärre. Det är inte 
att rekommendera att förlita sig på resultaten av ett helt nytt system. Det gäller, precis som 
med alla simuleringsverktyg, att kunna validera resultaten. Programvarans styrka är att den 
kan användas för att modellera stora system innehållande många komponenter för att se hur 
dessa samspelar och påverkar varandra. Samtidigt kan detta vara en nackdel om det 
intressanta är en enskild komponent. Ekvationerna som används i programmet är av enklare 
typ som inte går in helt på detaljerna men ändå är representativa.  
 
Flowmaster2 modellen av oljesystemet i D16C motorn gav bra överensstämmelse med 
mätdata som fanns tillgängliga. Denna modell användes som grundmodell för att sedan 
modellera oljesystemet i den nya D16 motorn. Därför kan den nya modellen som används för 
utvärdering av koncepten anses vara tillförlitlig. Skillnaden mellan koncepten faller också 
inom ramen för små förändringar. Konceptet med seriekopplad Aux-cooler medförde större 
förändringar, men här fanns tillräckligt med mätningar för att validera modellens riktighet.   
 
Det som vidare bör undersökas är modellens överensstämmande med avseende på 
friktionsförlusterna i lagren i cylinderhuvudet, d.v.s. kamaxel- och vipparmslagringarna. 
Eftersom mätdata inte fanns tillgängligt var det nödvändigt att förlita sig på resultaten som 
Flowmaster2 gav. För att ytterligare förbättra modellen bör även värmetillskottet från 
transmissionen och turbon mätas eller simuleras med en mer sofistikerad beräkningsmodell.  
 
Simuleringarna visade att oljepumpen levererar en stor mängd olja som inte används i 
oljesystemet. Under arbetets gång har det upptäckts att Scanias oljepumpar har en kapacitet 
som är nästan 50 % mindre, åtminstone på 12- liters motorerna. Därför kan det vara bra att 
vidare undersöka huruvida oljepumpens kapacitet är för stor eller ej. Detta för att minska 
parasitförlusten som överkapaciteten utgör. 
 
Vidare rekommenderas Volvo Powertrain AB att uppdatera oljesystemskissen för D16C 
motorn med tillgängliga mätdata. Detta för att oljesystemskissen var en preliminär skiss med 
uppskattade värden.  
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Appendix A - Uppskattning av effekt som oljetråget kyler 
bort. 
 
Antagnade: Omgivingstemperaturen utanför oljetråget är 310K (370C). 
  Oljetemperaturen i tråget är 393 K (1200C). 
  Oljetråget har samma temperatur som oljan. 
  Strömningen approximeras med strömning över en plan platta. 
  Överströmningsarea är den delen av tråger som oljan finns i. 
 
Beräkningar utförs vid två olika hastigheter och strålning beaktas. Hastigheterna är 1m/s (3,6 
km/h) och 20 m/s (72 km/h). 
 
Oljetråget:  ltråg = 0.454 m, oljetrågets karakteristiska längd. 
  Atråg = 0.38 m2,  oljetrågets karakteristiska area. 
  Ttråg = 393 K, oljetrågets temperatur 

ε = 0.9, oljetrågets emissivitet. 
 
Omgivning: Tomg = 310 K, omgivningens temperatur. 
  Tf = 350 K, omgivningsluftens filmtemperatur 
  Pr = 0.700 , omgivningsluftens Prandtl-tal vid Tf. 
  k = 30*10-3 W/mK, omgivningsluftens vid Tf. 
  ν = 20.92*10-6 m2/s, omgivningsluftens dynamiska viskositet vid Tf. 
  v1 = 1 m/s, överströmningshastighet 
  v2 = 20 m/s, överströmningshastighet 
 
Reynolds tal:  Re = v*l/ν 
  Re1 = 21750 
  Re2 = 434990 
 
Strömningen är enligt Reynolds laminär. Dock är strömningen med största sannolikhet 
turbulent på grund av att lastbilen och dess delar, såsom axlar och grillen, sitter innan 
oljetråget och ”trippar” flödet. För att vara konservativa väljs det att räknas på det laminära 
fallet ändå. Detta för att det laminära fallet ger en sämre värmeövering jämfört med det 
turbulenta. 

 
Nusselt tal: 3/12/1 PrRe664.0=xNu , Incropera s.436, medelvärderat Nusselt-tal över en 

plan platta. 
 
  9.861 =xNu , för 1m/s 

  8.3882 =xNu , för 20 m/s 
 
  Nu = h*l/k , definitionen på Nusselts tal 
 
Konvektionskoefficienten h blev för de två fallen: 
  h1 = 5.73 
  h2 = 25.63 
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Effekten som kyls bort blir således: 
  ( )omgtråg TThAQ −⋅⋅=   
  Q1 = 180.7 W 
  Q2 = 808.4 W 
 
Till detta tillkommer effekten som kyls bort genom strålning. Bidraget är lika stort oavsett 
hastigheten på lastbilen. 
 
  )( 44

omgtråg TTAQ −⋅⋅⋅= εσ  där σ är Boltzmanns konstant, 5,67*10-8 W/m2K4 
  Qstrål = 283.5 W 
 
 
Den totala värmeöverföringen för de två fallen blir således: 
  
  Fall 1: Q1 = 464.2 W , då lastbilens hastighet är 1 m/s 
  Fall 2: Q2 = 1091.9 W , då lastbilens hastighet är 20 m/s 
 
Eftersom simuleringen går ut på att uppskatta oljekylarens kyleffekt vid full last kan det 
tänkas att lastbilen åker långsamt uppför en backe med full last. Detta gör att hastigheten 
kommer vara låg. Troligtvis inte så låg som 1 m/s men detta kommer ändå att användas som 
målvärde vid simuleringar för att vara på den säkra sidan. 
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Appendix B - Beräkning av friktionsförlust i transmissionen 
 
Antagande:  1% av överförda effekten försvinner i form av fr iktion, detta är en tummregel. 
  All friktionseffekt tas upp av oljan 
 
Formler: 

01.001.0 ⋅⋅=⋅= ωxxfr MPP  
nπω 2=  

 
Vevaxeldrev: 
Mvev=290 Nm 
r=138,6 mm 
n=1650 rpm 
Pvev=50,16 kW 
Pfrvev= 6,5014 ⋅  W  ty fyra ingreppspunkter 
 
Kompressordrev: 
Mvev=46.9 Nm 
r=138,6 mm 
n=1650 rpm 
Pkomp=8.1 kW 
Pfrvev= 81 W  
 
Kamaxeldrev: 
Mvev=29.6 Nm 
r=81.05 mm 
n=825 rpm 
Pvev=2.57 kW 
Pfrvev= 7,252 ⋅ W  ty två ingreppspunkter 
 
 
Utöver dessa förluster tillkommer förlusterna i lagringarna: 
 
Bullgear lagringen (uppskattning av Kenneth Ask): 

Pf=
2

1

60
2

k
kM

⋅
⋅ π

 =518 W  

 
Justerbart mellanhjul (beräkning av Hans-Gunnar Qvist): 
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Appendix C – Oljesystemskiss 
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Appendix D – Flowmaster2 modell 
 
Oljesystemet modellerad i Flowmaster2 (jämför med appendix C). Delar av denna visas mer 
noggrant i appendix E-L. 
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Appendix E – Del 1: Cylinderhuvudet 
 
Cylinderhuvudets modell innehåller 18 vipparmar och sju kamaxellagringar. Varje vipparm 
har två stycken lagringar, en på vipparmsaxeln och en på vipparmsrullen. Alla vipparmar är 
utformade på samma sätt och visas inte därför i modellen nedan eftersom principen upprepas. 
Olja kommer till cylinderhuvudet genom VCB-ventilen. Efter att oljan har passerat genom 
lagerna rinner den tillbaka till oljetråget, antingen genom borrade hål eller över 
transmissionen. 
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Appendix F – Del 2: Kolvkylningen 
 
Modellen av kolvkylningen har komponenten Discrete Loss som reglerar flödet och 
komponentertna Thermal Bridge och Heat Source som representerar värmeöverföringen från 
kolven till oljan. Oljan som kommer in är kyld och filtrerad. 
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Appendix G – Del 3: Vevpartiet 
 
Vevpartiet är modellerad med sju stycken ramlager och sex stycken lagringar för storänden. 
Lilländen modelleras ej då flödet till denna är försummat. Oljan kommer till ramlagerna via 
gallerikanalen och är kyld och filtrerad.  
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Appendix H – Del 4: Filterhuset 
 
Filterhuset är pressgjutet och innehåller många kanaler och krökar. Kanalerna ändrar 
tvärsnittsarean och var därför nödvändiga att delas upp i flera steg med minskande/ökande 
tvärsnittsarea. Ytråheten är ändrad till den nivå som en pressgjutning ger upphov till. Oljan 
som kommer in till filterhuset kan komma från oljekylaren och/eller via termostatventilen. 
Under normala driftförhållandena kommer i stort sett all olja via oljekylaren in till filterhuset. 
Då oljan är kall kommer dock en del olja även genom termostatventilen på grund av det höga 
tryckfallet som då uppkommer i oljekylaren. 
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Appendix I – Del 5: Oljetråg och oljepump 
 
Oljetråget är modellerad som en kombination av två komponenter. Dessa är Pressure Source 
och Heater-cooler. Oljepumpen är en deplacement pump och den hämtar olja från oljetråget 
via en sugsil. 
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Appendix J – Del 6: Turbo 
 
Oljan till turbon kommer från by-pass filtret. Komponenten Discrete Loss reglerar flödet och 
komponentertna Thermal Bridge och Heat Source representerar värmeöverföringen från 
turbon till oljan. 
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Appendix K – Del 7: Kompressor 
 
Oljan till kompressorn kommer från gallerikanalen. Komponenten Discrete Loss reglerar 
flödet och komponenterna Thermal Bridge och Heat Source representerar värmeöverföringen 
från kompressorn till oljan. 
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Appendix L – Del 8: Transmission 
 
Oljan till transmissionen kommer från gallerikanalen och cylinderhuvudet. Komponenten 
Discrete Loss reglerar flödet och komponenterna Thermal Bridge och Heat Source 
representerar värmeöverföringen från transmissionen till oljan. 
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Appendix M – Förkortningar 
 
A area 
cp värmekapacitet 
d diamter 
D16 16 liters dieselmotor 
D16C Volvos senaste 16 liters dieselmotor 
f friktionskoefficient 
g gravitation 
h konvektionskoefficient 
K förlustkoefficient i Flowmaster2 
k termisk konduktivitet 
L karaktäristisk längd 
M vridmoment 
m massa 
m&  massflöde 
n varvtal 
Nu Nusselts tal 
P effekt 
p tryck 
Pr Prandtls tal 
Q värmeenergi 
Q&  värmeeffekt 
q vämreenergi per areaenhet 
Re Reynolds tal 
T temperatur 
V&  Volymflöde 
v karakteristisk hastighet 
z höjd över refernsnivå 
ε ytans emisivitet 
µ dynamisk viskositet 
η verkningsgrad 
ρ densitet 
σ Stefan-Boltzmanns konstant 
ν kinematisk viskositet 
ω vinkelhastighet 


