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I. INLEIDING 

A. Dana Belgium  

Dana Belgium NV in Brugge is een onderdeel van de 

Dana Holding Corporation. De afdeling in Brugge is 

gespecialiseerd in hydrodynamische transmissies voor 

off-highway toepassingen zoals mine-loaders, 

bulldozers, heftrucks en andere zware toepassingen. In 

Brugge gebeurt zowel het onderzoek, de ontwikkeling 

en de productie van deze transmissies.  

B. Transmissiemodellen  

Dana maakt van al hun transmissies o.a. een Simulink 

model, waarmee het kinetisch gedrag van de aandrijving 

gesimuleerd  wordt. Met dit model worden inzichten 

verkregen in het koppel, toerental en vermogen van de 

aandrijving op elke plaats in het model. Met deze 

gegevens worden ook postcalculaties gedaan m.b.t. het 

thermisch gedrag, rijcomfort, e.a. .  

II. DOELSTELLINGEN 

 Het doel van deze masterproef is het opbouwen van 

een Simulink model dat een gedetailleerde en 

nauwkeurige efficiëntie kan opleggen aan een 

transmissie. Bij elke aandrijving treden er verliezen 

op, waarbij de energie die verloren gaat omgezet 

wordt in warmte. De gedissipeerde energie zorgt 

voor een temperatuurstijging van de smeerolie en de 

mechanische componenten. In het huidige Simulink 

model wordt enkel rekening gehouden met het totaal 

verlies van de transmissie en worden geen 

deelrendementen bepaald. Dit model zal uitgebreid 

worden zodat de verliezen van lagers, tandwielen en 

koppelingen afzonderlijk in beschouwing worden 

genomen. Voor elk van deze onderdelen zal een 

submodel aangemaakt worden die de verliezen op 

verschillende manieren kan berekenen, met deze 

resultaten kan het benodigde koelvermogen bepaald 

worden.  

 
Figuur 1: Aanpak masterproef 

III. RESULTATEN 

De wrijving in lagers wordt bepaald door 

verschillende factoren zoals smering, snelheid, 

het type lager,…   

In deze thesis worden de verliezen in lagers op 

twee verschillende manieren berekend. De eerste 

benaderingsmethode van het wrijvingsmoment, 

gaat uit van een goede smering, normale 

bedrijfsomstandigheden en een dynamisch 

equivalente belasting die maximum 10% van het 

statisch draagtaal is. Indien aan deze 



    

voorwaarden voldaan is, kan het 

wrijvingsmoment bepaald worden volgens 

vergelijking 1.  

                                          𝑀 = 0,5. µ. 𝑃. 𝑑                              (1)   

met   M: wrijvingsmoment [Nmm]  

           µ : wrijvingscoëfficiënt     

         P : dynamisch equivalente belasting [N]          

d       d : as diameter [mm] 

Voor het berekenen van de dynamisch equivalente 

belasting wordt verwezen naar de SKF catalogus, de 

formule varieert afhankelijk van het type lager.   

Een 2de manier maakt gebruik van een meer 

gedetailleerd wrijvingsmodel, dit is een empirisch 

model en geeft een benadering van referentie-

waarden onder bepaalde voorwaarden:  

- Vetsmering of normale manieren van 

oliesmering: oliebad, oliedruppel en 

olieinspuiting.  

- Voor gepaarde lagers wordt het 

wrijvingsmoment voor beide lagers 

afzonderlijk berekend, waarna deze wordt 

opgeteld. De radiale belasting is gelijkmatig 

over de lagers verdeeld. De verdeling van de 

axiale belasting is afhankelijk van de 

lageropstelling.  

- Belastingen die gelijk zijn aan of groter dan de 

aanbevolen minimumbelasting.  

- Constante belastingen in grootte en richting.  

Het wrijvingsmoment wordt berekend volgens 

vergelijking 2.  

                                𝑀 = Ф𝑖𝑠ℎ. Ф𝑟𝑠. 𝑀𝑟𝑟 + 𝑀𝑠𝑙                  (2)   

met  M      = wrijvingsmoment van het lager [Nmm]  

         Ф𝑖𝑠ℎ = smeerfilmreductiefactor  

        Ф𝑟𝑠   = smeermiddelverdringsfactor  

        𝑀𝑟𝑟   = rollend wrijvingsmoment [Nmm]  

         𝑀𝑠𝑙   =  glijdend wrijvingsmoment [Nmm]  

Voor de berekening van de dynamisch equivalente 

belasting, rollend- en glijdend wrijvingsmoment wordt 

verwezen naar de SKF catalogus. Om deze parameters 

te bepalen, moeten ook de reactiekrachten die de lagers 

ondervinden gekend zijn. Voor deze krachtberekening is 

een submodel voorzien met een bijpassende interface,  

die de krachten kan bepalen in een statisch bepaalde en 

onbepaalde constructie.   

Eenmaal het wrijvingsmoment berekend is, wordt 

dit koppel als een tegenwerkend koppel 

geïnjecteerd in de transmissie. Het gedissipeerde 

vermogen door het wrijvings-moment kan 

bepaald worden door vergelijking 3.  

                                          𝑃 = ω . 𝑇                         (3)   

met   P  = gedissipeerde vermogen [W] 

        ω  = snelheid [rad/s]          

        T  = wrijvingskoppel [Nm]  

Figuur 2 toont de interface van het kogellager 

model. Door middel van de pop-ups kan het type 

lager en de manier van berekenen geselecteerd 

worden. De verschillende parameters die de 

gebruiker moet invullen voor de geselecteerde 

optie worden dan pas zichtbaar.  

 
Figuur 2: Interface kogellager model 

Een efficiëntie kan op 3 manieren opgelegd 

worden aan een tandwielenpaar. De eerste en 

meest eenvoudige manier maakt gebruik van een 

vast rendement, die door de gebruiker te 

definiëren is. Volgens vergelijking 4 wordt dan 

het koppelverlies bepaald. Dit koppel wordt op 

zijn beurt geïnjecteerd aan de gedreven zijde van 

het tandwiel.  

                     𝑇𝑣 = 𝑇𝑖𝑛. (1 − 𝜂)                (3)  

met     Tv  = Koppel verlies [Nm]                                   

T        Tin = Ingaand koppel [Nm]  

               𝜂  = Rendement [%]  

           

  

  

De tweede methode is gebaseerd op een variabele 

efficiëntie, hierbij gelden dezelfde formules als bij de 



    

eerste methode met een vaste efficiëntie, alleen worden 

hier verschillende rendementen in rekening gebracht 

afhankelijk van het toerental. In een tabel kan het 

rendement in functie van  het toerental vastgelegd 

worden  

  

Tot slot is een derde methode voorzien om het 

koppelverlies te bepalen, namelijk door gegevens van 

een meting in te voeren. Hierbij moet de efficiëntie 

ingevoerd worden in functie van het koppel en het 

toerental wat leidt tot een 3D efficiëntie map (zie 

Figuur3).  

  

  
Figuur 3: 3D efficiëntie map 

  

De krachten die de tandwielen uitoefenen op de as 

worden in dit submodel berekend zodat de krachten die 

de lagers ondervinden eveneens bepaald kunnen 

worden. Eveneens kan de invloed van de verschillende 

onderdelen op het koppelverlies nagegaan worden. 

Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de 

werkelijke posities en geschatte posities.  

  

  
Figuur 4: Transmissie gemodelleerd in Simulink  

Figuur 4 geeft de volledige transmissie weer 

gemodelleerd in Simulink. De groene en oranje blokjes 

stellen respectievelijk de submodellen van de lagers en 

tandwielen voor, die zich in een transmissie bevinden.   

IV. BESLUIT  

Eerst werd een hydrodynamische aandrijflijn 

bestudeerd. Op die manier werd de werking van alle 

onderdelen duidelijk. Met de studie van de transmissie 

kon het model uitgebreid worden met de nieuwe 

submodellen voor tandwielen en lagers.  Zodanig dat 

de verliezen van de transmissie in kaart gebracht 

worden. 

  

Door gebruik te maken van de gedetailleerde 

berekening wordt een zeer nauwkeurig resultaat 

bekomen worden. De benaderingsmethode heeft 

een minder nauwkeurig resultaat weer, maar heeft 

als voordeel dat de opbouwtijd voor het model 

kleiner is. Figuur 5 geeft het vermogensverlies weer 

van één kogellager bij verschillende snelheden. 

 
Figuur 5: Vergelijking van het vermogensverlies bij kogellagers 

V. REFERENTIES  

[1]  SKF GROUP, “SKF Rolling Bearing Catalogue,” SKF 

GROUP, Germany,2013  

[2] Gheyselen, Ontwikkeling en valitdatie van een generiek 

tranmissiemodel, Kortrijk, 2015.    
[3] Berglund, Design of a power loss model for vehicle 

drivetrains, Lulea, 2012  
[4] KHK, Gear Technical Reference.KHK, 2010  

 


