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Sammanfattning 
Det huvudsakliga området för examensarbetet var ventildrivningen i en lastbilsmotor från 

Scania. Ventildrivningen utsätts för växlande laster och påfrestningar som orsakas av en rad 

olika parametrar. Dessa parametrar kan vara motorvarvtal, motorlast, ventilspel med flera. Som 

fordonstillverkare är det viktigt att hitta och undersöka parametrar som bildrar till lasterna i 

ventildrivningen. För att förenkla sådana utvecklingsprojekt och vinna tid används 

simuleringsverktyg där simuleringsmodeller skapas och verifieras.  

 

Arbetet handlade om att hitta och undersöka parametrar som påverkar lasterna i ventildrivningen 

samt ta reda på hur de tillsammans bidrar till en totallastspridning. En annan del av syftet var att 

verifiera simuleringsmodellen mot motorprov, samt utveckla den under arbetets gång.  

 

För att underlätta examensarbetet har en del metoder systematiskt använts. Dessa metoder var 

bland annat en teoristudie, ett seminarium med gruppen på Scania, en utbildning, 

simuleringsverktyget GT-Vtrain och ett motorprov.  

 

Resultatet visar att parametrar med störst påverkan på lasterna var ventilfjäderkonstanter, 

cylindertryck och motorvarvtal. Detta berodde på  kraftiga ventilfjädrar och höga cylindertryck 

vid ventilöppningstidpunkten samt kraftiga accelerationer i ventildrivningen vid höga 

motorvarvtal.  

En ny simuleringsmodell skapades för att hantera variabla fjäderkonstanter. Med denna modell 

kunde programmet göra en bättre anpassning till uppmätta punkter för ventilfjäderkonstanter.  

Simuleringsmodellen verifierades mot ett motorprov, och verifieringen visade väldigt god 

överensstämmelse mellan dessa.  

En lastspridning orsakas av att flera parametervärden varieras samtidigt. Den totala 

lastspridningen var högst för inloppsstötstången, och vid avgasbromsning utsattes den för högre 

last än avgasstötstången p.g.a. höga avgastryck inloppsventilen tvingas öppna emot. Analysen 

baserades mest på teoretiska kunskaper men också ingenjörsmässiga färdigheter. 

 

Djupare kunskaper om töjningsgivare och mätinstrument krävs för bättre analys av 

motorprovresultat. En noggrannare mätning för yttre avgasfjädern rekommenderas då mätningar 

visade en förspänningskraft utanför specifikationerna. För att sänka högsta lasterna i 

ventildrivningen kan geometriska ändringar av ventildrivningen bli nödvändiga. Ett exempel är 

att inloppsventilen gör mer skada än nytta då den öppnas under avgasbromsningen, samtidigt 

som avgasventilen gör mer skada än nytta då den stängs under avgasbromsningen. 
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Abstract 
The Master Thesis treats the valvetrain in Scania truck engines. The valvetrain is subjected to 

varying loads and strains, which were caused by a variety of parameters. Those parameters are 

engine speed, engine load, valve lash and more. It’s important for a vehicle manufacturer to look 

for parameters that causes large loads in the valvetrain. In order to facilitate such projects and 

save time, simulation tools are used where simulation models are created and verified.  

This work intended to find and examine the parameters affecting the loads in the valvetrain and 

then find out how they together contribute to a total load distribution. Another part of the 

purpose was at the same time to verify the simulation model against an engine test and develop 

it. 

To facilitate the thesis, some methods have been used systematically. These methods included a 

theoretical study, a seminar with the group at Scania, a training, the simulation tool GT-VTrain 

and an engine test. 

 

The results show that the parameters with greatest impact on the loads were valve spring 

constants, cylinder pressure and engine speed. This was due to strong valve springs, high 

cylinder pressures at the beginning of valve opening and powerful accelerations in the valve train 

at high engine speeds. A new simulation model for the valvetrain was created to deal with 

variable spring constants. With this model, the program was able to make a better adjustment to 

the measured points for the valve spring constants. The simulation model was verified against an 

engine test, and validation showed very good agreement between them. 

A load distribution is caused by variation of several parameter values at the same time. The total 

load distribution was highest for the inlet pushrod, and during the exhaust breaking this pushrod 

was exposed to a higher load than the exhaust pushrod, because of the high exhaust pressure the 

inlet valve is forced to open against. The analysis was based mostly on theory, but also 

engineering skills. 

 

Deeper knowledge of the strain gauges and measuring instrument is required for better analysis 

of engine test results. A more accurate measurement of the external exhaust gas springs is 

recommended when measurements showed that the preloads of the spring were outside the 

specifications.  

To reduce the maximum loads in the valve train geometric changes may be necessary. An 

example is that the inlet valve makes more damage than good when it opens during the exhaust 

braking, and the exhaust valve makes more damage than good when it closes during exhaust 

braking. 
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Förord 
Detta examensarbete utfördes på Scania CV AB av Avan Osman under en tidsperiod på 20 
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från KTH. Ett stort tack till båda för all hjälp jag har fått och alla frågor jag fått besvarade. Det 

har underlättat arbetet. Ett stort tack riktas även till Eduardo Smith och Mika Heinonen för 

deltagandet i motorprovet. Tack även till Peter Skoglund som gjorde mätningen av 

ventilfjädrarna möjlig.  
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1.1 

1. Inledning 
I inledningen följer en kort beskrivning av företaget och en beskrivning av arbetets bakgrund, 

problem, syfte och avgränsningar 

1.1. Scania 
Scania som en av världens ledande tillverkare av bl.a. tunga fordon satsar mycket på utveckling 

och konstruktion för att ständigt förbättra fordonens delar och effektivisera motorerna. Scanias 

första lastbilsmotor från 1902 var en 2-cylindrig motor med hela 12 hk och 2010 tillverkade 

Scania sin v8 lastbilsmotor på 730 hk, vilket är en ökning på 6,65 hk/år. Kunden först, respekt 

för individen och kvalité är Scanias tre kärnvärden som utgör basen för Scanias kultur, 

affärsframgångar och ledarskap. Scania är verksam i 100 länder med 35000 anställda varav 2400 

arbetar med forskning och utveckling (Scania.com, 2012). 

 

 
Figur 1-1 Till höger Scanias första lastbil från år 1902 och till vänster Scanias lastbil från år 2010 

(Scania, 2011) (Scania.com, 2011) 

 

1.2. Bakgrund 
Ventildrivningen är en viktig del i motorn som utsätts för växlande laster och påfrestningar 

orsakad av en rad olika parametrar, vilket kan leda till utmattning, slitage och brott av 

ventildrivningens komponenter. Ett brott på en stötstång eller en ventil förklaras som ett 

motorhaveri. De olika parametrarna kan t.ex. vara motorvarvtal, motorlast, ventilspel med flera. 

Olika komponenter som ingår i ventildrivningen, se Figur 1-3 är bl.a. kamaxel, rullyftare, 

stötstänger, vipparmar, ventilok, ventilfjädrar, ventiler och ventilsäten. För att vinna tid och 

minska utvecklings/konstruktions kostnader i ett produktutvecklingsprojekt är det viktigt att 

problemet först simuleras i ett program där dessa parametrar enkelt kan ändras och analyseras. 

Med hjälp av simuleringsprogrammet kan en optimal lösning tas fram för att sedan testas på en 

befintlig produkt. 

 
Figur 1-2 sex-cylindrig Scania motor med 480 hk (Scania-dokumentarkiv) 



1.2 

 
Figur 1-3. Beskrivning av ventildrivningens olika delar (Scania-dokumentarkiv) 

 

1.3. Problembeskrivning 
Modeller som skapas i simuleringsprogram har till en början endast en fysikalisk eller 

mattematisk representation av produkten som skall utvecklas, därför är det viktigt att 

simuleringsmodeller verifieras mot produkter som avses utvecklas. Detta görs för att öka 

precisionen hos simuleringsmodellen. I nuläget är inte simuleringsmodellen verifierad mot alla 

motordriftpunkter, och lastvariationen hos ventildrivningen orsakad av olika parametrar är 

okänd. 

 

1.4. Syfte 
Syftet med examensarbetet var att identifiera och undersöka parametrar som påverkar lasterna i 

ventildrivningen. Sedan har parametrar med störst inverkan på lasterna valts ut och analyserats 

för att kartlägga hur dessa tillsammans bidrar till en total lastspridning i ventildrivningen. En 

annan del av arbetet var att verifiera simuleringsmodellen mot motorprov, samt att utveckla den 

under arbetets gång.  

 

1.5. Avgränsningar 
Arbetet kommer inte att omfatta simuleringsmodeller med ingående delars friktionslaster och 

geometriska ändringar av ventildrivningen. Arbetet avgränsas till att endast undersöka lasterna 

på stötstången då det är enklare att utföra mätningar på denna komponent och beskriver lasten i 

hela ventildrivningen. Verifieringen av modellen mot motorprov sker endast i några utvalda 

driftfall. Endast motortyp DL6 ingår i arbetet samt att endast en befintlig nockprofil kommer att 

användas, dvs. en befintlig kamaxel. 

 

 

  



2.3 

2. Metod 
I detta kapitel beskrivs metoder och arbetssätt som använts under projektet 

 

2.1. Teoristudie 
Till en början användes Scaniabiblioteket för att hitta passande teori och böcker inom området 

och eventuellt tidigare arbeten. Även Scanias interna sökmotor för arkiverade dokument och 

internationella databaser användes för att hitta relevant information. KTH-biblioteket var också 

en viktig källa för litteratursökning. Litteraturen har bestått av böcker, avhandlingar, tidigare 

rapporter inom området, vetenskapliga artiklar och kursmaterial från kursen 

förbränningsmotorteknik som ges på KTH. I teoristudien införskaffades kunskaper om hur en 

lastbilsmotor allmänt fungerar samt djupare kunskaper om ventildrivningen där en lång lista med 

parametrar som påverkar ventildrivningen studerades. Sedan beskrevs varje parameters inverkan 

på ventildrivslasterna och kom att fungera som en del av grunden för analysen i arbetet. Till en 

början studerades alla tänkbara parametrar ingående och sedan gjordes avgränsningar i arbetet.  

Dessa parametrar hade en direkt koppling till friktionslaster och geometriska ändringar. 

Friktionskrafterna i ventildrivningen var väldigt små i jämförelse med övriga ventildrivslaster 

orsakade av t.ex. cylindertryck eller fjäderkrafter och därmed inte relevanta för vidare 

undersökning. 

 

2.1.1. Utvecklingsmetoder 
 

En blandning av tre utvecklingsmetoder användes i arbetet för att identifiera alla tänkbara 

parametrar som bidrar till stötstångslaster. De tre metoderna var brainstorming, frågemetoden 

och fiskebensdiagrammetoden.  

Metoderna användes med en grupp på åtta personer från avdelningen på Scania och kallas för 

seminarium i arbetet. Efter en presentation av syfte och problembakgrund för examensarbetet 

började seminariet. Syftet med seminariet var att utnyttja gruppens kompetens inom området för 

att hitta dessa parametrar.  

Efter att varje gruppmedlem individuellt skrivit ner så många parametrar som möjligt under 10 

tysta minuter, samlades alla parametrar till en gemensam lista. Sedan fick gruppmedlemmarna 

var för sig rangordna parametrarna från störst till minst inverkan på lasterna i ventildrivningen. 

Rangordningen gjordes genom att varje parameter tilldelades en siffra mellan 1-10 där siffran 1 

innebar att parametern orsakar stora laster i ventildrivningen medan siffran 10 innebar minst 

inverkan på lasterna i ventildrivningen. Vidare beräknades ett medelvärde baserad på varje 

individs värdering av parameterns inverkan på lasterna. Tillslut hamnade parametern med minsta 

värdet högst upp på listan, vilket innebar att den hade större inverkan på lastrena än övriga 

parametrar, se Bilaga 1.  

Under seminariet visades ett bildspel innehållande bilder på allt ifrån motorer, ventildrivning och 

flygplan till regnskog och skogsmaskiner. Syftet med bildspelet var att öka gruppens kreativitet. 

En annan metod för att öka gruppens kreativitet var att inte nämna några avgränsningar.  

I efterhand eliminerades avgränsade parametrar och lades samman med parametrar från 

teoristudien. 

 

2.2. Simuleringsverktyg 
Simulering är ett väldigt vanligt verktyg som dagens produktutvecklare använder sig av. I detta 

arbete användes simuleringsverktyget GT-Vtrain vilket beskrivs närmare i nästa kapitel. 

Simuleringsverktyget användes för att undersöka hur en variation av varje parameter var för sig 

påverkar stötstångslasterna i ventildrivningen samt hur ventildrivningen beter sig på grund av 

dessa ändringar. Parametrar med störst inverkan på stötstångslasterna presenterades i 

storleksordning.  

 



2.4 

2.2.1. Utbildning 
I början av examensarbetet genomgicks en internutbildning som ordnades av företagets 

handledare. Utbildningen ordnades för att snabbare få en förståelse för programmet och för att 

kunna bygga egna simuleringsmodeller. Utbildningen var uppdelad i två moment och efter varje 

moment redovisades resultatet för handledaren på företaget. 

 

2.3. Motorprov 
Motorprovet var en väldigt viktig del i detta arbete. Mätningar vid olika motordrifter och en stor 

variation hos viktiga parametrar utfördes för att fungera som en grund för verifieringen av 

simuleringsprogrammet.  

För att på ett snabbt och smidigt sätt kunna genomföra motorprovet var det viktigt att i god tid 

förbereda hur det skulle utföras. I planeringen beskrevs ordningen på körcykeln, antal körningar 

och referenskörningar samt önskade driftpunkter och parametervärden. Planeringen fungerade 

sedan som ett körschema för motorprovet. 

 

2.4. Verifiering av simuleringsprogrammet 
Simuleringsprogrammet med en befintlig simuleringsmodell användes och verifierades mot 

motorprov i en provcell. Verifieringen utfördes för en ökad tillförlitlighet av 

simuleringsmodellen. 

 

2.5. Utveckling av simuleringsmodell 
Parallellt med övriga moment utvecklades simuleringsmodellen. Utvecklingen av modellen var 

att ändra fjädermodellen i programmet. Den befintliga fjädermodellen i simuleringsprogrammet 

var en modell med konstant fjäderkraft i förhållande till förskjutningen, alltså en linjär 

fjäderkonstant. I den nya fjädermodellen kunde en variabel fjäderkonstant användas. Genom att 

mäta kraft i förhållande till förskjutning hos några slumpmässigt valda fjädrar kunde dessa 

mätdata sedan användas för att skapa en ny modell. 

 

2.6. Utvärdering av störst lastpåverkan utifrån grafer 
Två metoder nyttjades för utvärdering av störst lastpåverkan på stötstångslaster utifrån grafer. 

Den ena metoden bygger på undersökning av maxlaster och medellaster, medan den andra 

metoden utgår från Palmgren-miners delskadeteori för grafer med stora svängningar. 

Delskadeteorin användes endast till att erhålla en ekvivalent stötstångslast istället för en maxlast 

eller medellast. Verktyget för utförandet av dessa metoder har varit Matlab® . 

 

  



3.5 

3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen innehåller relevant teori för arbetet 

 

3.1. Dieselmotorn 
Dagens lastbilar drivs av en fyrtakts dieselmotor, där fyra, fem, sex och åtta är vanligast antal 

cylindrar. En fyrtaktsmotor arbetar i fyra takter. Första takten är inloppstakten, då 

inloppsventilen öppnas och luft släpps in i cylindern medan kolven åker nedåt. Andra takten är 

kompressionstakten, då inloppsventilen har stängts och kolven åker upp igen för att komprimera 

luften. På grund av kompressionen värms luften upp till ca 900 ℃ samtidigt som bränsle sprutas 

in och antänds pga. värmen. Det gör att trycket och temperaturen ökar ytterligare och kolven 

pressas nedåt, vilket innebär att motorn går in i arbetstakten. Sista takten är utloppstakten, då 

kolven rör sig uppåt igen samtidigt som utloppsventilen öppnas och släpper ut avgaser som 

bildats på grund av förbränningen, se Figur 3-1 (Scania kursbok, 2006).  

 
Figur 3-1. Körcykler för en fyrtakts dieselmotor (Scania kursbok, 2006) 

 

Energin som skapas under arbetstakten överförs från kolv via en vevstake till en vevaxel som 

sätts i rotation, vilket i sin tur är kopplad med fordonets drivning . För varje körcykel roterar 

vevaxeln två varv, dvs. 720˚. För en motor med n antal cylindrar upprepas samma takt i en annan 

cylinder efter  
      

 
 

    

 
 vevaxelgrader (Bosch, Automotive Handbook, 2011).  

Tabell 3-1 nedan visar tändningsföljden för olika antal cylindrar. För åtta cylinders motorer 

varierar tändningsföljden beroende på tillverkare. 

 

Tabell 3-1 Tändningsföljd för olika antal cylindrar samt olika motortyper (Challen & Baranescu, 

1999) (Scania-dokumentarkiv) 

Cylinder antal Tändningsföljd 

4 1-3-4-2 

5 1-2-4-5-3 

6 1-5-3-6-2-4 

 

8 

 

1-6-2-4-8-3-7-5 

1-5-7-3-8-4-2-6 

1-3-2-5-8-6-7-4 

 

 

Scanias V8 

motorer 

 

 
 

1-5-4-2-6-3-7-8 

 

Varvtalet på vevaxeln är samma varvtal som motorvarvtalet vilket är ett mer allmänt känt 

begrepp. D.v.s. att för varje körcykel snurrar motorn två varv (Heywood, 1988). 

5 6 7 8 

1 2 3 4 



3.6 

Inom förbränningsmotorteknik nämns ofta kolvens nedre dödläge (eng. Bottom Dead Center, 

BDC) och övre dödläge (eng. Top Dead Center, TDC). Nedre dödläget är då kolven är längst ner 

i cylindern och är på väg att vända uppåt, medan övre dödläget är när kolven är högst upp och är 

på väg att vända nedåt. Figur 3-2 nedan visar att för en körcykel på 720˚ har kolven två BDC och 

två TDC. 

 
Figur 3-2 Diagram för ventillyft (Wang, 2007) 

 
Figur 3-3 Cylindertryck, inloppstryck och avgastryck samt inloppsventilens och avgasventilens 

rörelse över de olika takterna (Gamma-Technologies, GT-Suite-GT-Vtrain) 
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Figur 3-4 Närmare bild av cylindertryck, inloppstryck och avgastryck samt inloppsventilens och 

avgasventilens rörelse över de olika takterna (Gamma-Technologies, GT-Suite-GT-Vtrain) 

 
Figur 3-5 Avgastryck och inloppstryck samt inloppsventilens och avgasventilens rörelse över de 

olika takterna (Gamma-Technologies, GT-Suite-GT-Vtrain) 
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Figur 3-6 Närmare bild av ventilernas rörelse där överlappningen syns tydligt (Gamma-

Technologies, GT-Suite-GT-Vtrain) 

 

Figur 3-2 ovan visar att utloppsventilen för en dieselmotor öppnar c:a 30˚-55˚ innan kolven når 

BDC och stänger 5˚-40˚ efter kolvens TDC, då inloppsventilen redan öppnats, dvs. 0˚-30˚ innan 

kolven når TDC och stänger 30˚-50˚ efter nästa BDC. Alltså överlappar ventilerna varandra, 

vilket innebär att inloppsventilen öppnas innan utloppsventilen har stängts. Detta syns tydligt i 

Figur 3-6 ovan. Figur 3-6 visar även att överlappningen varar i cirka 30˚ samt att en viss 

ventilstuds kan noteras vid stängning av avgasventilen. 

Bränsleinsprutningen börjar 10˚-25˚ före övre dödläget (eng. Before Top Dead Center, BTDC) i 

kompressionstakten, och slutar 0˚-20˚ efter övre dödläget (eng. After Top Dead Center, BTDC) 

på väg in i arbetstakten (Challen & Baranescu, 1999) (Wang, 2007). 

 

 

 
Figur 3-7 Sexcylindrig dieselmotor där två cylindrar syns på bilden (Scania-dokumentarkiv) 

 

Avgasbromsning är ett komplement till de konventionella bromsarna och är vanligt 

förekommande i lastbilar och bussar (Bosch, Automotive Handbook, 2011). Avgasbromsning 

innebär att motorn istället för att producera energi, absorberar genom att delvis stänga 
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avgasspjället och tvinga avgaserna att återkomprimeras i grenröret och cylindern (Wang, 2007). 

Det innebär att kolven utsätts för tryck både på väg ner och upp, vilket bromsar upp motorn. 

Jämfört med de konventionella bromsarna har avgasbromsning längre inbromsningstid, men 

fördelen är betydligt mindre slitage av bromskomponenter och bränslebesparingen (Peixoto, 

Trinidade, Andreatta, & Barbieri, 2008). Bränsletillförseln minskas antingen till noll eller till det 

som förbrukas vid tomgångskörning (Bosch, Diesel-engine management, 2005). 

 

Avgasåterföring (eng. Exhaust Gas Recirculation, EGR) används för att minska 

natriumoxidutsläppen och innebär att en del av avgaserna som innehåller inertgaser 

(oförbrännbara gaser) förs till bränsleluftblandningen och tillbaka till cylindrarna.  Detta kallas 

för yttre avgasåterföring. Även inre avgasåterföring uppstår i cylindrarna pga. 

ventilöverlappningen, dvs. att en del av restgaserna sugs in igen i cylindern och blandas med 

färska bränsleluftblandningen, se Figur 3-8 (Bosch, Bosch avgasteknik för ottomotorer).  

 

 

 
Figur 3-8. Funktionsschema för yttre avgasåterföring (Bosch, Bosch avgasteknik för 

ottomotorer) 

 

 

3.2. Ventildrivningen 
Ventildrivningen är en väldigt viktig del i en motor och har en stark påverkan på motorns 

prestanda. Ventildrivningen som omvandlar rotationsrörelsen från kamaxeln till en linjär rörelse 

hos ventilerna består av kamaxel, rullyftare, stötstänger, vipparmar, ventilok, ventilfjädrar, 

ventiler, ventilstyrningar och ventilsäten. Ventildrivningen utsätts för höga belastningar över 

stora delar av motorns varvtalsområde (Prabakar & Mangalaramanan, 2011) (Scania kursbok, 

2006) (Heywood, 1988). 

 

Kamaxeln styrs av vevaxeln som i sin tur driver hela ventilsystemet. Utväxlingsförhållandet 

mellan vevaxeln och kamaxeln är 2:1, dvs. då vevaxeln snurrat två varv har kamaxeln bara 

snurrat ett varv och för varje kamaxelvarv har ventilerna öppnats och stängts en gång (Scania 

kursbok, 2006).  

 

För att öka luft tillförseln och avgasrensningen är det vanligt att dagens lastbilsmotorer använder 

dubbla ventiler för inlopp och dubbla för avgas.  Det innebär att varje cylinder har sammanlagd 

fyra ventiler, alltså två avgasventiler och två inloppsventiler.  

Avgasventilen omsluts av två fjädrar som sitter i varandra. Detta för att åstadkomma höga 

fjäderkonstanter då de tillsammans skall kunna hålla emot höga avgastryck på ovansidan av 

ventiltallriken. Inloppsventilen hålls av en enda fjäder och denna fjäder behöver inte lika hög 

fjäderkonstant som avgasfjädrarna eftersom inloppstrycket ovanför inloppsventilen inte når lika 

hög nivå som avgastrycket.  

 

EGR-ventil 

Avgasåterföring 

Avgaser Frisk luft 
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Fjädrarna har en variabel fjäderkonstant och innebär att fjäderkonstanten ökar allt eftersom 

fjädrarna trycks ihop.  Figur 3-9 nedan är ett exempel på en variabel fjäderkonstant för 

högprestanda motorer med högre varvtal än vad lastbilsmotorer är konstruerade för. Då ventilen 

är fullt öppen har fjädern högre fjäderkonstant än vid stängd ventil. För motorer med höga 

varvtal är dessa fjädrar nödvändiga i ventildrivningen för en snabb stängning av ventilen 

(Sequenzia, Oliveri, Calabretta, Fatuzzo, & Cali, 2011). 

 

 
Figur 3-9 Fjäderkonstant som funktion av fjäderdeformation. (Sequenzia, Oliveri, Calabretta, 

Fatuzzo, & Cali, 2011) 

 

Ventilspelet ställs in genom att skruven på ovansidan av vipparmen vrids in/ut för att minska/öka 

ventilspelet på andra sidan vipparmen se Figur 3-10. Muttern i Figur 3-10 är till för att låsa 

skruven i det valda läget och förhindra en eventuell vridning hos denna skruv som kan orsaka en 

ändring av ventilspelet. 

 

 
Figur 3-10. Skruv för justering av ventilspel (Scania-dokumentarkiv) 

 

Nockprofilen, se Figur 3-11 nedan, designas efter några grundläggande krav. Kraven är att 

kamnocken skall så smidigt som möjligt kunna öppna ventilen, och att själva öppningen sker så 

snabbt som möjligt samt att ventilen öppnas så mycket som möjligt. Stängningen av ventilen 

sker med hjälp av ventilfjädrarna men är samtidigt beroende av nockprofilen (Bosch, 

Automotive Handbook, 2011).  
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Figur 3-11 Kamaxel (Scania-dokumentarkiv) 

 

Ofrivilliga ventillyft sker på avgassidan och orsakas av avgasmottrycket vid avgasbromsning. 

Avgasventilens rörelse följer alltså inte kamprofilen på grund av ett för högt avgastryck ovanför 

ventilen och lågt cylindertryck under ventilen, vilket leder till att ventilen öppnas samtidigt som 

avgastrycket strömmar in i cylindern. En undersökning på Scanias DL6 och DL5 motor visade 

att för fria ventillyft krävs en tryckskillnad på c:a 8 bar mellan avgastryck och cylindertryck 

(Lindberg, Fria ventillyft vid avgasbromsning, 2007).  

 

Figur 3-12 Översiktsbild över ventildrivningen till vänster och mitten, samt beskrivning av dess 

olika delar till höger (Scania-dokumentarkiv) (Scania kursbok, 2006) 

 

Ventilstuds inträffar vid ofrivilliga ventillyft och innebär att ventilen trycks ifrån ventilsätet för 

att sedan i hög hastighet slå tillbaka och fortsätta studsa upprepade gånger beroende på 

ventilfjäderkonstanten, ventilfjäderförspänningen, avgasläckaget och höga avgastryck. 

Avgastrycket verkar ovanför ventilen och trycker ständigt ner den medan ventilfjädern drar 

ständigt upp ventilen (Barbieri, Andreatta, Argachoy, & Brandao, 2010). 

 

Ventilhopp innebär att rullyftaren tappar kontakten med kamnocken och ventilen öppnar mer än 

standardläget.  Det inträffar vid höga varvtal och beror på att rullyftaren slugas upp i hög fart och 

svävar fritt innan den landar på kamnocken igen (Iritani, Shozaki, Sheng, Sugimoto, Okazaki, & 

Aketa, 2002).  

 

3.2.1. Parametrar 
 

Parametrar inom ramarna för avgränsningen beskrivs detaljerad här nedan. Listan på 21 

parametrar är resultatet av teoristudien och seminariet tillsammans. Beskrivningen av varje 

parameter var för sig gjordes utifrån teoristudien och innefattar parametrars inverkan på lasterna 

i ventildrivningen och deras påverkan på varandra. 

 

1. Avgastemperatur 

2. Avgastryck/avgasbroms 

3. Bränsleinsprutningstidpunkt (eng. Start Of Injektion, SOI) 

4. Cylindertryck/motorlast 

5. EGR mängd 

Nock/nockprofil 

Kamaxel 
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6. EGR sot 

7. Fjäderrelaxation 

8. Inloppstemperatur 

9. Inloppstryck 

10. Insprutad bränslemängd 

11. Motorvarvtal/ventilacceleration 

12. Ofrivilliga ventillyft 

13. Omgivningstryck 

14. Tillverkningstoleranser i fjädrar 

15. Ventilens landningshastighet 

16. Ventilfjäderkonstant 

17. Ventilhopp 

18. Ventilslitage och sätesslitage 

19. Ventilspel 

20. Ventilstuds 

21. Ventilöverlappning 

 

 

3.2.1.1. Beskrivning av enskild parameter var för sig och deras 

lastpåverkan 
 

1. Med avgastemperatur menas den temperatur avgaserna har då de precis lämnat 

förbränningsrummet och befinner sig i avgasgrenröret. Minskad ventilöverlappning 

leder till en ökad avgastemperatur samt ökad termisk belastning p.g.a. att den fräscha 

luften inte hinner kyla ner avgaserna. Även en stor EGR-mängd kan kyla ner 

avgaserna om EGR gaserna är kylda, vilket är vanligt i dagens motorer.  Denna 

parameter är alltså beroende av ventilspel och EGR-mängd (Qianfan, 2011).  

 

2. Avgastrycket mäts i grenrören ovanför avgasventilen, se Figur 3-12. Avgastrycket 

används till att avgasbromsa motorn och med den anledningen kan avgastryck och 

avgasbroms behandlas som en gemensam parameter. Vid avgasbromsning då 

avgastrycket varierar en del, påverkas inte avgasstötstången särskilt markant men 

däremot påverkas inloppsstötstången avsevärt och den totala lasten i ventildrivningen 

ökar. (Lindberg, Stötstångslaster vid olika ventilspel, 2008) (Bergsten, 1997). Det 

ökade avgastrycket ökar lasterna i ventildrivningen där inloppssidan påverkas mest 

(Qianfan, 2011). 

 

3. En fördröjning av bränsleinsprutningstidpunkten (eng. Start Of Injektion, SOI) har 

stor påverkan på Pmax, vilket också är ett effektivt sätt att sänka Pmax (Örtengren, 

2008). En sänkning av Pmax innebär mindre belastning på ventildrivningen och 

tvärtom.  

 

4. Då motorn utsätts för ökad last, minskar varvtalet. För att kompensera för 

varvtalsförlusten behöver mer bränsle sprutas in i cylindern vilket leder till ökat 

cylindertryck och motorvarvtal. Det ökade cylindertrycket leder till en ökad 

temperatur i cylindern, vilket i sin tur leder till en utvidgning av i första hand 

avgasventilen men också inloppsventilen, och därmed ökad ventilöverlappning. Detta 

leder till stora lastvariationer i avgasstötstången i början av ventilöppningscykeln men 

dock inte lika mycket i inloppsstötstången (Lindberg, Stötstångslaster vid olika 

ventilspel, 2008). 
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5. Vid full motorlast används c:a 40% EGR mängd i dagens diesel motorer för att kunna 

nå emissionskraven 2010. Stor EGR mängd leder till större mängd sot i cylindern, 

vilket i sin tur leder till mer slitage enligt punkt 5 nedan. (Qianfan, 2011). En ökning 

av EGR mängd sänker maximala cylindertrycket (Pmax) och tvärtom. En variation på 

±2% ändrar Pmax med ±2 bar, där Pmax starttrycket beräknats ligga på 200 bar 

(Örtengren, 2008). Varm EGR mängd minskar inloppsluftmassan och ökar 

inloppstemperaturen, som i sin tur ökar cylindertrycket, NOx-halten och lasten på 

ventildrivningen (Ladommatos, Abdelhalim, Zhao, & Hu, 1998). 

 

6. EGR sot ökar slitaget i cylindern och ventilen genom att absorbera viktiga tillsatser 

från motoroljan, vilka fungerar som ett skydd mot slitage (Qianfan, 2011). Med ökat 

inloppstryck minskar sot mängden på grund av förändringar hos bränsleutsprutningen 

vad gäller form och varaktighet (Tanin, Wickman, Montgomery, Das, & Reitz, 1999). 

 

7. Fjäderrelaxation är ett uttryck för en minskning av fjäderstyvheten under användning. 

Denna parameter kan kombineras med ventilfjäderkonstanten som beskrivs nedan. En 

gräns för hur mycket styvheten en ventilfjäder får minskas ligger på c:a 15 % 

(Gunnarsson, 2011). 

 

8. Inloppstemperaturen är temperaturen hos inloppsluften. Vid en ökning av 

inloppstemperaturen minskar tiden mellan bränsleinsprutning och tändning, dvs. det 

insprutade bränslet tänds tidigare, vilket resulterar i ett högre cylindertryck och högre 

avgastemperatur. En ökning av cylindertrycket innebär i sin tur en ökad last på 

ventildrivningen som överförs via ventiler och sprider sig i hela ventildrivningen 

(Ladommatos, Abdelhalim, Zhao, & Hu, 1998). 

 

9. Inloppstrycket mäts i inloppsröret ovanför inloppsventilen. Inloppstrycket är beroende 

av omgivningstrycket och inloppstemperaturen. Inloppstrycket verkar direkt på 

ovansidan av inloppsventilen och påverkar cylindertrycket som i sin tur påverkar 

lasterna på bl.a. stötstången i ventildrivningen (Gunnarsson, 2011).  

 

10. Variation av insprutad bränslemängd ger stor inverkan på maximalt cylindertryck 

(Pmax). En ökning av insprutad bränslemängd leder till en ökning av Pmax (Örtengren, 

2008). Förklaringen till det är att, ju mer bränsle som antänds desto mer energi 

behöver frigöras i form av tryck. Ökningen av Pmax medför ökad last på 

ventildrivningen genom att ventiler utsätts för högre yttryck.  

 

11. Motorvarvtal mäts i antalet varv vevaxeln snurrar per minut. Ökat motorvarvtal 

innebär ökad last på ventildrivningen. Detta är på grund av att accelerationen hos 

varje tröghetsmassa ökar, samtidigt som cylindertryck, avgastryck med flera ökar vid 

ökat motorvarvtal (Bergsten, 1997). 

 

12. Ofrivilliga ventillyft leder till höga landningshastigheter hos ventilen och risken för 

ventilbrott ökar. Ju högre varvtal desto större tryckskillnader mellan avgastryck och 

cylindertryck, samt större risk för ofrivilliga ventillyft och höga landningshastigheter. 

Vid en tryckskillnad på 8 bar, krävs det minst en fjäderkraft på 900 N för att ventilen 

inte ska öppnas och en fjäderkraft på 780 N vid en tryckskillnad på 7 bar, se Figur 

3-13 där kritiska områden innebär ofrivilliga ventillyft (Gustavsson, 1994) (Lindberg, 

Fria ventillyft vid avgasbromsning, 2007). 
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Figur 3-13 Tryckskillnader vid avgasbromsning (Lindberg, Fria ventillyft vid avgasbromsning, 

2007) 

 

13. En ökning av omgivningstrycket ökar maximala cylindertrycket (Pmax) och tvärtom. 

En variation på ±30mbar ändrar Pmax med ±2 bar, där Pmax starttrycket beräknats ligga 

på 200 bar (Örtengren, 2008). En ökning av Pmax innebär i sin tur en ökning av lasten 

på ventildrivningen vilket överförs via ventiler och sprider sig i hela ventildrivningen.  

 

14. Tillverkningstoleranser i fjädrar innebär att ventilfjädern tillverkas med en viss 

tolerans i fjäderkraft, vilket kan medföra att det t.ex. ligger mer eller mindre 

fjäderkraft på en ventil än vad som har bestämts. För en avgasfjäder med en 

förspänningskraft på 665 N ligger förspänningstoleransen på ± 25 N (Scania-

dokumentarkiv). 

 

15. Ventillandningshastigheten är intressant vid två tillfällen. Dels vid fria ventillyft på 

avgassidan på grund av avgasbromsning, och dels vid normaldrift. Höga 

ventillandningshastigheter orsakar stora laster på ventilerna och risken för ventilbrott 

ökar. Vid avgasbromsning är ventillandningshastigheten beroende av tryckskillnaden 

mellan avgastryck och cylindertryck (Gustavsson, 1994) (Lindberg, Fria ventillyft vid 

avgasbromsning, 2007).  Medan vid normaldrift beror ventillandningshastigheten av 

kamprofilens utformning (Mclaughlin & Haque, 2002). 

 

16. Med minskad ventilfjäderkonstant minskar friktionskrafterna och lasterna på olika 

komponenter i ventildrivningen (Bergsten, 1997) (Qianfan, 2011). Ventilfjädermassor 

och fjäderkonstanter har väldigt stor påverkan på systemets egenfrekvenser. Med 

minskad fjädermassa och ökad fjäderkonstant ökar systemets egenfrekvenser och 

därmed ventilstudsen (Mclaughlin & Haque, 2002). För en ventilfjäder inspänd i båda 

ändar kan formeln för egensvängningarna skrivas som 

  
 

 
  

 

 
    [Hz]     (3-1) 

där x=1,2,3,.. och x=1 en grundton och övriga är övertoner som också kan vara farliga 

när det är fråga om ventilfjädrar (Maskinelement-Handbok, 2005). 
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17. Ventilhopp är då rullyftaren släpper från kamnocken och ventilen öppnar mer än 

standardläget. Detta fenomen är starkt beroende av motorvarvtal, nockprofil och 

ventilfjäder (Prabakar & Mangalaramanan, 2011). För att undvika ventilhopp måste 

vibrationen under ventilöppningen minskas genom att förhindra fjädergungningen 

(eng. spring surge). Ventilhoppet påverkar stötstångens axiella laster (Iritani, 

Shozaki, Sheng, Sugimoto, Okazaki, & Aketa, 2002).  

 

18. Stora ventiler och höga varvtal ökar tröghetskrafter och fjäderkrafter, där 

masströghetskrafter från varje komponent dominerar vid höga varvtal (Heywood, 

1988). Slitage hos ventiltallriken och ventilsätet minskar ventilspelet, vilket i sin tur 

också har en del påföljder som beskrivs under punkt 20 nedan. 

Parametrar som leder till ökade friktionskrafter, vilket innebär ökat slitage i 

ventildrivningen är (Qianfan, 2011): 

 Ökat avgastryck. 

 Ökad ventillyft. 

 En ökning av ventildrivningens acceleration. 

 Minskning av ventilens duration, dvs. tiden ventilen hålls öppen. 

 Minskning av ventilöverlappningen där inloppssidan påverkas mest. 

 Ökning fjäderkonstant 

 

19. Ventilspelet har stor inverkan på lasterna i ventildrivningen. Ett stort ventilspel ökar 

maxlasten på ventildrivningen och ventilaccelerationen, medan ett för litet ventilspel 

ökar slitaget på ventildrivningens olika delar på grund av konstant belastning. Då 

ventilspelet minskas öppnas avgasventilen tidigare och möter då ett högre 

cylindertryck (Lindberg, Stötstångslaster vid olika ventilspel, 2008) (Bergsten, 1997). 

 

 Ökat ventilspel på avgassidan innebär att avgasventilen öppnar senare än 

normalt. Ökade avgasventilspelet ökar lasten på både inloppsstötstången och 

avgasstötstången. Ökad last på inloppsstötstången beror på att 

ventilöverlappningen minskar och inloppsventilen öppnar mot ett högre 

tryck pga. sen avgasventil. Minskad ventilöverlappning leder till ökade 

laster i ventildrivningen, där inloppssidan påverkas mest (Qianfan, 2011). 

Ökad last på avgasstötstången beror på att komponenterna får en ökad 

öppningsacceleration pga. ökat ventilspel (Lindberg, Stötstångslaster vid 

olika ventilspel, 2008). 

 
 

 Ventilspel på inloppssidan har en obetydlig påverkan på avgasstötstången 

men har däremot stor påverkan på inloppsstötstången. Ett litet ventilspel ger 

en konstant last på inloppsstötstången och ökar slitaget (Lindberg, 

Stötstångslaster vid olika ventilspel, 2008).   
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Figur 3-14 Ventilöppning i förhållande till avgasventilspel (Qianfan, 2011) 



3.16 

 
Figur 3-15 Motorvarvtal, motorlast och inloppsventilspel som funktion av stötstångslast 

(Lindberg, Stötstångslaster vid olika ventilspel, 2008) 

 

20. Ventilstuds som upprepas orsakar tillslut skador på ventilsäten och i vissa fall leder 

det till ventilbrott. Ett system som förhindrar ventilstuds orsakad vid avgasbromsning 

bygger på att avgasventilen låses fast i öppet läge i kompressionstakten med stängt 

avgasspjäll. Förutom att systemet effektiviserar avgasbromsningen på upp till 65 % 

jämfört med system utan denna låsanordning, förhindrar den även att ventilen på 

grund av studsen slits och går sönder (Barbieri, Andreatta, Argachoy, & Brandao, 

2010). 

 

21. Minskad ventilöverlappning leder till ökade laster i ventildrivningen, där inloppssidan 

påverkas mest (Qianfan, 2011). 

 

 
Figur 3-16 Översiktsbild på ventildrivningen (Scania-dokumentarkiv) 
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3.2.1.2. Parametrarnas påverkan av varandra och inverkan på 
lasterna 

Parametrarna som beskrivs ovan påverkar varandra olika mycket, direkt och indirekt. För att 

visualisera det har en schematisk bild ritats med linjer som visar kopplingen mellan olika 

parametrar se Figur 3-17. Parametrarna med fet stil är huvudparametrar och påverkas av en rad 

underparametrar som i sin tur påverkar en annan huvudparameter eller underparameter. T.ex. kan 

det vara tillräckligt att endast undersöka eller simulera inloppstrycket och bortse ifrån 

omgivningstrycket och inloppstemperaturen då dessa styr inloppstrycket och i sin tur styr 

lasterna. Inloppstrycket verkar direkt på ovansidan av inloppsventilen och ger ventillaster men 

det verkar också indirekt via cylindertrycket (Gunnarsson, 2011). 

 

Ett annat exempel är att ventilöverlappningen beror på det aktuella slitagenivån på ventilen och 

det aktuella ventilspelet, men ventilspelet påverkar slitaget och ändrar ventilöverlappningen. Det 

innebär att, då olika ventilspel undersöks har slitagenivån på ventilen och ventilöverlappningen 

indirekt undersökts. Ventilöverlappningen påverkar den interna EGR-mängden som vidare 

påverkar cylindertrycket. Därför kan det vara svårt att välja en av dessa parametrar till 

huvudparameter. (Bergsten, 1997) (Lindberg, Stötstångslaster vid olika ventilspel, 2008) 

(Qianfan, 2011) (Örtengren, 2008).  

 

Bränsleinsprutningstidpunkten och bränsleinsprutningsmängden påverkar cylindertrycket men 

cylindertrycket kan ej påverka bränsleinsprutningstidpunkten eller bränsleinsprutningsmängden 

(Örtengren, 2008).  

 

Cylindertrycket påverkas av de flesta huvudparametrar och underparametrar som tillsammans 

bidrar till ventillaster och indirekt stötstångslaster. Cylindertrycket påverkar även avgastrycket 

som i sin tur påverkar avgastemperaturen, EGR-mängden och EGR-sotet där de vidare påverkar 

cylindertrycket.  (Gunnarsson, 2011) (Gustavsson, 1994) (Ladommatos, Abdelhalim, Zhao, & 

Hu, 1998) (Lindberg, Fria ventillyft vid avgasbromsning, 2007) (Örtengren, 2008).  

 

Fjäderkonstanten beror på Fjäderrelaxation och fjädertoleranser som styr 

ventillandningshastigheterna samt tillsammans med avgastrycket påverkar ofrivilliga ventillyft 

och ventilstuds som följd. Denna parametergrupp verkar direkt på ventillasterna men också 

indirekt via cylindertrycket och vidare till stötstängerna. Vid höga motorvarvtal och höga 

avgastryck har avgasventilfjädern betydande roll för ventilstuds men även ventilhopp. 

Inloppsventilfjädern behöver inte hålla emot för lika höga tryck som på avgassidan men har en 

betydande roll vid ventilstuds och ventilhopp (Iritani, Shozaki, Sheng, Sugimoto, Okazaki, & 

Aketa, 2002) (Gunnarsson, 2011) (Mclaughlin & Haque, 2002) (Prabakar & Mangalaramanan, 

2011). 

 

Motorvarvtalet påverkar cylindertrycket som vidare direkt eller indirekt påverkar flera andra 

parametrar. Då motorvarvtalet ökar, ökar även ventilstudsen som bidrar till ventillaster. 

Motorvarvtalet verkar även direkt på stötstångslasterna genom att accelerationen i stötstången 

och övriga komponenter ökar, och därmed ökar lasterna (Bergsten, 1997) (Gustavsson, 1994) 

(Iritani, Shozaki, Sheng, Sugimoto, Okazaki, & Aketa, 2002) (Lindberg, Fria ventillyft vid 

avgasbromsning, 2007). 

 

Huvudparametrar som simuleras och undersöks är: 

 Avgastryck 

 Cylindertryck 

 Fjäderkonstanter 

 Inloppstryck 

 Motorvarvtal 



3.18 

 Ventilspel 

 

 
 

Förutom att parametrarna påverkar varandra positivt eller negativt kan en liten variation av ett 

visst parametervärde ha stor påverkan på ett annat parametervärde. I en variationsstudie för 

maximal cylindertryck gjord av (Örtengren, 2008) visar att 0,5 vevaxelgraders tidigare 

bränsleinsprutning, 10 mg mer bränsle/insprutning, 30 mbar mer i omgivningstryck och 2 % 

mindre EGR mängd ger en ökning på cylindertrycket med 14 bar. Utgångscylindertrycket var i 

detta fall 200 bar, vilket innebär en ökning på 7 %.   

 

Brottgränsen för stötstången ligger på c:a 35 kN beräknad efter Eulers 2:a knäckfall som innebär 

ledad stötstång i båda ändar och axiella laster verkar (Gunnarsson, Simulerad övervarvning av 

ventilsystemet på DL, 2012).  

 

 

  

Figur 3-17. Schema över parametrars påverkan på varandra och inverkan på 

stötstångslaster och ventillaster 

Ventilspel 

Ventilslitage 

Ventilöverlappning 
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3.3. Palmgren-Miners delskadeteori 
 

Lastcykler för t.ex. stötstångslaster kan ha samma maxlaster och medellaster men ha olika 

utseenden och kan i utmattningssynpunkt ha olika påverkan på stötstången. Figur 3-18 nedan 

visar två lastcykler med samma medellast och maxlast.  

Palmgren-Miners linjära delskadeteori används för att ange delskadesumman för olika lastfall.  

 

A. Palmgren menar att  
  

  
    vid brott       (3-2) 

där ni = antal lastcykler med amplituden ai 

och Ni = antal lastcykler där 50 % av komponenterna gått sönder vid prov med konstant amplitud 

ai (Institutionen för hållfasthetslära-KTH, 1998) (Olsson, 2011) 

 

 
Figur 3-18 Lastfall som funktion av vevaxelgrader för två olika lastfall med olika antal cykler, 

men under samma antal vevaxelgrader 

Figur 3-19 nedan visar en Wöhlerkurva där au är utmattningsamplituden och Nu är antal 

lastcykler med en amplitud på au som komponenten klarar av innan den går sönder. 

 

 
Figur 3-19 Wöhlerkurva 

 

 
 

  
   

 

     
   

 

   
  
  

  
   

  
 

    
 

       
 

 =D där D = delskadan  (3-3) 

Delskadan       
 , se Figur 3-20 

 

 
Figur 3-20 Ekvivalent amplitud 
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  (3-4), (3-5), (3-6) 

 

Ur ekvation (3-6) kan en ekvivalent amplitud för ett lastförlopp beräknas. Det innebär att en 

konstant amplitud för lastförloppet räknas fram och kan ge samma utmattningsskada per 

vevaxelgrader. Exponenten m för samma ekvation sätts vanligen till 6 (Olsson, 2011).  

 

 

3.4. Utvecklingsmetoder 
 

Brainstorming är en idégenereringsmetod som används för att generera så många idéer som 

möjligt under en viss tid. Det viktiga vid brainstorming är att låta gruppen tänka fritt. En viktig 

regel att följa för ett lyckat brainstormingmöte är att inte kritisera några idéer för att inte påverka 

kreativiteten. För att undvika att vissa deltagare hamnar utanför diskussionerna bör gruppen inte 

vara mer är åtta personer.  

 

En annan metod som kan göras i grupp är frågemetoden där frågorna istället för idéer besvaras 

av fakta och synpunkter. Metoden går ut på att ställa flera frågor och följdfrågor för att få 

gruppen att gå in djupare i problemet och besvara frågorna.  

 

Fiskebensdiagram, se Figur 3-21 som också kallas för orsak-verkan-diagram är ett sätt som 

strukturerad identifierar orsaker och delorsaker till ett problem. Anledningen till att metoden 

kallas för fiskebensdiagram är att diagrammet liknar ett fiskeben där tänkbara orsaker till ett 

problem är benen. Sedan samlas benen i ryggraden och vidare till huvudet där det identifierar 

huvudproblemet. Gruppen bör ligga mellan 8-10 personer och tillvägagångssättet för metoden är 

att gruppen först får en uppfattning om problemet för att sedan hitta huvudorsakerna genom 

brainstorming. Sedan identifieras delorsaker och huvudorsaker och tillslut rangordnas orsakerna 

efter viktighetsgrad. (Prevent, o.a., 2008)  

 

 

 
Figur 3-21 Ett exempel på ett fiskebensdiagram (Prevent, o.a., 2008) 

 

3.5. Simuleringsmodell 
 

GT-Suite är ett verktyg som används för att simulera och analysera förbränningsmotorer. 

Programmet är uppdelat i sex delar där varje del behandlar olika områden i motorn. Delen som 

behandlar ventildrivningen heter GT-Vtrain (eng. Vtrain=Valvetrain och betyder ventildrivning). 

Programmet hanterar både statiska och dynamiska analyser. Den dynamiska analysmetoden 

används för simulering av ventildrivningen, där stora förskjutningar, begränsad rotation och små 

elastiska deformationer är vanligt förekommande (Gamma-Technologies, GT-SUITE Mechanics 

Theory Manual v7.1, 2010).  

 

  

Huvudproblem/ 

Stötstångslaster 

Motorvarvtal Ventilfjädrar 

Höga varvtal Fjäderkonstant 
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3.5.1. Modellering av ventildrivningen 
 

Programmet innehåller de vanligaste delarna som förekommer i ventildrivningar, vilka kan 

användas för att modellera ventildrivningen. De flesta komponenterna i programmet har en 

referens sida för komponentens koordination, där t.ex. kamaxelns position i förhållande till 

ventildrivningen kan anges. Komponenternas position i förhållande till varandra kan även ses 

med en mekanisk animation av ventildrivningen.  

 

För modellering av ventilfjädrar tillåter programmet fyra olika typer eller modeller av fjädrar. 

Det är även tillåtet att sätta fjädrarna inuti varandra. De olika modellerna heter SpringClash, 

SpringForce, SpringGeom och SpringSimple. Skillnaden mellan dessa fjädrar är den inmatade 

informationen om fjädrarna. Sedan använder programmet denna information för att beräkna 

avståndet mellan varje fjädervarv. Alla fjädermodeller är av typen fjädrar med multipla 

frihetsgrader och kan simuleras med 1-16 massor per fjädervarv. Figur 3-23 visar en figur där 

hela fjädern delats upp på tre massor. I SpringClash matas avståndet mellan fjädervarven in 

medan i SpringForce modellen kraft i förhållande till förskjutning matas in och programmet själv 

beräknar fram avståndet mellan varven. Detta under förutsättning att kraft i förhållande till 

förskjutning inte är linjär och att antal verksamma varv under ihop tryckningen minskar. I 

SpringGeom modellen tar programmet hjälp av den inmatade informationen om fjädergeometrin 

för beräkning av avstånd mellan fjädervarv och i SpringSimple antas detta avstånd vara jämt 

fördelad. Informationen som matas in för denna fjädermodell är diameter för varje fjädervarv i 

förhållande till en nummerrodning för fjädervarven.  

 

För samtliga fjädermodeller kan sedan en beräknad kurva för fjäderkonstanten anpassas efter 

önskemål, där kurvan kan flyttas till att ha en viss kraft vid en viss förskjutning. Förskjutningen 

sker genom ändring av en inmatad initial fjäderkonstant i programmet (Gamma-Technologies, 

Modeling valvetrains in GT-suite, 2009).  

 

 

3.5.2. Mekanik och mattematik bakom programmet 
 

Den semi diskreta ekvationen för flerkroppssystem bygger på Newtons rörelseekvation där 

     , och eftersom det är flera kroppar och krafter som dessutom är tre dimensionella 

räknar programmet med massmatriser, kraftmatriser osv.  

Rörelseekvationen som används är  

                       (3-7) 

där   är en lastvektor (     innehållande dämp, elastiska och externa krafter.          är 

semi positiv-definit massmatris och         är förskjutningen med avseende på tiden där    

förskjutningshastigheten och    är förskjutningsaccelerationen. En förenkling av ekvationen blir 

              där  

 

      
  

            
 

            
 

             (3-8) 

och  =identitetsmatrisen. Genom att ta inversen av massmatrisen erhålls den allmänt styrande 

rörelseekvationen  

                (3-9) 

där 
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                         (3-10) 

Programmet GT-Suite använder Finita Element Metoden som lösningsmetod. Varje komponent 

och koppling skapar ett eller flera element som i sin tur innehåller ett visst antal noder se Figur 

3-22. Dessa noder innehåller all nödvändig information så som position, förskjutning, 

acceleration och krafter. Varje gång en nod skapas uppdateras totalt antal noder automatiskt. För 

att koppla samman flera kroppar används en eller flera punkter och referenspunkter som förblir 

oförändrade under hela simuleringsförloppet.   

 

 
Figur 3-22 Element med tre noder 

 

Då två komponenter kopplas ihop, vilka kan vara fjäder, dämparare eller liknande, utsätts 

noderna för olika belastningar. Krafterna som varje kropp utsätts för, som funktion av tiden, 

kropparnas förskjutningar och hastigheter, se Formel (3-11) och (3-12), kan benämnas    för 

kropp nummer ett och    för kropp nummer två.   

 

                        och                           (3-11) 

 

Om begränsningar och bivillkor behöver sättas för kropparna krävs att Lagrangemultiplikatorn   

läggs till i ekvationen ovan. Alltså  

 

                         och                            (3-12) 

 

Nod 

Element 



3.23 

 
Figur 3-23 Massa-fjäder-dämpar system för ventildrivningen och endast en fjäder per ventil (Lee 

& Patterson, 1997) (David, C.Y, Choi, Kelly, & Gablonsky) 

 

 

Tabell 3-2 förklaringar till förkortningar i Figur 3-23 
lk  kamaxellyft Sv ventilspel 

k1 styvhetskonstant mellan kamaxel och rullyftare c0 extern dämpkonstant i rullyftaraxeln 

k2 styvhetskonstant mellan rullyftare och stötstång c1 dämpkonstant mellan kamaxel och rullyftare 

k3 styvhetskonstant mellan stötstång och vipparm c2 dämpkonstant mellan rullyftare och stötstång 

k4 styvhetskonstant mellan vipparm och ventilok c3 dämpkonstant mellan stötstång och vipparm 

ko-v styvhetskonstant mellan ventilok och ventil c4 dämpkonstant mellan vipparm och ventilok 

kv-s styvhetskonstant mellan ventil och ventilsäte co-v dämpkonstant mellan ventilok och ventil 

x1 förskjutning hos rullyftare cv-s dämpkonstant mellan ventil och ventilsäte 

x2 förskjutning hos stötstång cv,ex extern dämpkonstant för ventilstyrning 

x3 förskjutning hos ventilok c5 friktionskoefficient för vipparmsnaven 

x4 förskjutning hos ventilerna c6 extern dämpkonstant i ventilok styrning 

M1 rullyftarens ekvivalenta massa y1 förskjutning hos vipparm, stötstångssidan 

M2 stötstångens massa y2 förskjutning hos vipparm, ventilsidan 

M3 ventilokens massa I1 vipparmens tröghetsmoment, stötstångssidan 

Mv ventil massa I2 vipparmens tröghetsmoment, ventilsidan 

Mfv Ventilfjäder massa θ vipparmens rotationsvinkel 

 
 

Programmet GT-suite använder två typer av tids integreringsmetoder. En explicit och en 

implicit. I den explicita integratorn räknas lösningen fram i slutet av varje nivå och i slutet av 

varje tidssteg som funktion av tidigare nivåer och tidssteg samt tidigare kända värden. Denna 

integrator är baserad på femte ordningens Runge-Kutta metod, och är mest lämpad för icke-stuva 

problem.  

För styva material används implicita integrationsmetoden. Programmet använder fyra implicita 

integratorer. 2:a ordningens Trapezoidal integrator till 5:e ordningens Radau IIA tre stegs 

integrator. En viktig egenskap hos implicita integratorer är den numeriska dämpningen, vilket 

c5 

θ 

y1 

y2 

I1 I2 

Vipparm 

M2 

c1 

c2 

M2 

lk 

c3 

c0 

k2 

k3 

k1 

x1 

x2 

M1 

Kamaxel 

Rullyftare 

Stötstång 

c4 

cfv,1 

k4 

x4 

 

Ventilok 

cv-s 
cv,ex 

c6 

co-v co-v 
cv,ex cv-s 

ko-v ko-v 

kv-s kv-s 

x3 

M3 M3 

cfv,1 

cfv,2 

cfv,n 

cfv,2 

cfv,n 

k fv,1 

 

k fv,2 
 

k fv,2 

 

k fv,n 
 

k fv,n 

 

kfv,1 

Mv Mv 

Mfv,1 Mfv,1 

Mfv,2 Mfv,2 

Mfv,n Mfv,n 

Ventilfjäder 

Ventil 

Ventilfjäder 

Ventil 



3.24 

innebär att höga frekvenser som inte har någon påverkan på lösningen dämpas för att öka 

systemets stabilitet. 

 

Femte ordningens Runge-Kutta untegrator använder en variabel tidssteg. Med en variabel 

tidssteg kan simuleringstiden förkortas genom att vid konstanta amplituder eller linjära områden 

ta stora tidssteg och små tidssteg vid olinjära områden med svängiga amplituder. I 

simuleringsprogrammet sker detta automatiskt. Denna metod innebär viss trunkeringsfel och en 

sätt att beräkna relativa felet för hastighet eller förskjutning är: 

 

                              
                        

                                
  (3-13) 

 

                           
                     

                              
   (3-14) 

 

Förväntad noggrannhet definieras som relativ integrations noggrannhet ε, och tidssteget varieras 

tills det relativa felet är mindre än relativ integrations noggrannhet. Alltså:   

 
                        

                                
      (3-15) 

 
                     

                              
      (3-16) 

 

Programmet är inställt på en noggrannhet av ε=0,0001, men detta kan ändras efter önskemål. 

Önskas en minskning av simuleringstiden bör ε ökas och då minskas även precisionen.  

Trapezoidal integratorn har 2:a ordningens noggrannhet och ingen numerisk dämpning medan 

Radau IIA tre stegs integratorn har 5:e ordningen noggrannhet. 

En variant av Radau IIA tre stegs integrator är Spectral Deferred Correction (S.D.C) och har 5:e 

ordningens noggrannhet och har utmärkt stabilitet och numerisk dämpning. 

 

En annan integrartor som programmet använder är Hilber-Hughes-Taylor (H.H.T) som löser 

andra gradens differential ekvationer och har en noggrannhet av andra ordningen, samt numerisk 

dämpning. H.H.T integratorn är stabil för linjära system.  

För simulering av ventildrivningen bör vid icke-stela problem Explicit Runge-Kutta användas 

och för stela problem så som kontakter, spiralfjäder och rörliga kroppar bör implicita integratorer 

användas (Gamma-Technologies, GT-SUITE Mechanics Theory Manual v7.1, 2010).  
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4. Simulering och genomförande 
I detta kapitel redogörs hur olika steg i arbetet genomfördes 

4.1. Samplingstid 
Som beskrivet ovan kan simuleringsprogrammet ställas in på variabelt tidssteg, där tidssteget är 

mindre vid ickelinjära regioner och större tidssteg vid linjära regioner. Variabelt tidssteg 

påverkar beräkningen av medellasten, därför beräknades tidssteget fram och ställdes in för att 

vara konstant under hela simuleringsförloppet.  

 
Figur 4-1 Frekvenser och frekvensamplituder som uppkommer I ventildrivningen (Gamma-

Technologies, GT-Suite-GT-Vtrain) 

Formeln   
 

 
 där           . Detta ger att periodtiden är 0,0001s och detta omvandlat till 

grader/s fås genom   
 

 
 

       

  
       , alltså   

 

 
 

 

  
    , 

   
 

       
 

      

  
                . Vid beräkningen användes ett varvtal på 500rpm 

eftersom med ökat varvtal, ökar tidssteget. 

 

 

4.2. Parametrar som styr lasterna 
 

I kapitel tre beskrevs varje parameter utifrån teorin och i detta kapitel beskrivs hur simuleringen 

av parametrarna genomfördes. Standardvärden för parametrarna är samma värden som idag 

används i motortypen som simuleringsmodellen är byggd efter. Standardvärden användes som 

ett referensvärde och utifrån det minskades och ökades parametervärden efter rimliga mått. Med 

rimliga mått menas t.ex. att om ventilspelet normalt ligger mellan 0 mm och 1,2 mm, är det 

orimligt att sätta ventilspelet till t.ex. 2 mm. 

Parametrarna som simulerades var:  

1. Avgastryck, avgasstötstång. 

2. Cylindertryck, avgasstötstång. 

3. Cylindertryck, inloppsstötstång. 

4. Fjäderkonstanter, avgasventilfjädrar, avgasstötstång. 

5. Fjäderkonstanter, inloppsventilfjädrar, inloppsstötstång. 
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6. Inloppstryck, inloppsstötstång. 

7. Motorvarvtal, avgasstötstång. 

8. Motorvarvtal, inloppsstötstång. 

9. Ventilspel, avgasventil, avgasstötstång. 

10. Ventilspel, inloppsventil, inloppsstötstång. 

 

I fallet med inloppsfjäderkonstanten, se  Tabell 4-1, har tre olika fjäderkonstanter simulerats. 

Inloppsfjäderkonstanterna som används i motorerna är mittenraden i  Tabell 4-1, vilka här kallas 

för standardvärden.  Simuleringen för varje parameter delades på tre fall där första fallet var ett 

värde mindre än standardvärdet, andra fallet var själva standardvärdet och sista fallet var ett 

värde större än standardvärdet. För varje fall erhölls en maxlast och en medellast för 

stötstängerna, beräknade under en körcykel. 

 

För varje simulerad parameter ritades en graf där vevaxelgrader visads på x-axeln och 

stötstångslaster på vänstra y-axeln. I Figur 4-2 då inloppsfjäderkonstanter simulerades var 

ventillyftet intressant för att se en eventuell förändring under cykeln, vilket syns i högra y-axeln i 

figuren.  

Även ett histogram ritades för varje parameter där det i Figur 4-4 visas att belastningen på 

stötstången i alla tre fallen ligger för det mesta på 0 N.  

 

För att bättre visualisera förändringen av stötstångslaster vid olika parametervärden 

normaliserades standardvärdena genom att sätta dessa till siffran 1, se Tabell 4-1. Sedan 

normaliserades motsvarande stötstångslaster och lutningen beräknades, se Figur 4-2.  

Tabell 4-1 visar även att en förändring med ±50% av fjäderkonstanten ger en förändring på c:a 

±25% på maxlasten och c:a ±47% på medellasten. Vilket innebär att fjäderkonstanten i 

förhållande till maxlasten har en lutning på c:a 0,56 och respektive 0,95 för medellasten, se Figur 

4-2.  

 

Avgastrycket, cylindertrycket och inloppstrycket når sina högsta värden vid c:a 1500 rpm, se 

Figur 4-5. Därför valdes det varvtalet som ett maxvärde. Trycket rådande vid 800 rpm valdes 

som ett minvärde, och det som råder vid 2300 rpm som ett mellanvärde. Speciellt viktigt är att 

inte välja cylindertrycket som ett konstant värde eftersom det ändras väldigt mycket för varje 

vevaxelgrad och varvtal, se Figur 4-6. Jämfört med cylindertrycket ändras inloppstrycket och 

avgastrycket max 2 bar vid de olika varvtalen, vilket är väldigt lite och dessa tryck kan väljas 

som konstanta värden för att simulera större tryckskillnad.  

 

K-värden för samtliga parametrar presenteras i resultat delen i Tabell 5-1och Bilaga 2.  

 

 Tabell 4-1 Maxlast och medellast för tre kombinationer av inloppsfjäderkonstanter. 

Fjäderkonstant 

 [N/m] 

Fjäderkonstant 

Normaliserad 

Max last  

[N] 

Max last 

Normaliserad 

Medel last 

 [N] 

Medel last 

Normaliserad 

10000 0,5 2741 0,68 346 0,51 

20000 1 4018 1 677 1 

30000 1,5 5009 1,25 990 1,46 
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Figur 4-2 Förändringen av stötstångslaster vid olika parametervärden. 

 

 
Figur 4-3 Inloppsstötstångslaster för fjäderkonstanterna i  Tabell 4-1 

 

 
 

Figur 4-4. Histogram för stötstångslaster och fjäderkonstanter i  Tabell 4-1 
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Figur 4-5 Avgastryck upp t.h., inloppstryck upp t.v. och cylindertryck nedre delen, alla rådande 

vid olika varvtal 

 
Figur 4-6 Avgastryck, cylindertryck och inloppstryck vid olika varvtal samt olika vevaxelgrader. 

 

4.3. Motorprov och verifiering 
Motorprovet gjordes på en sex cylinders dieselmotor och cylinder nummer sex användes.  

Tabell 4-2 nedan visar antal körningar som genomfördes samt parametervärden för varje 

körning. Tabell 4-3 visar en körcykel som motorparametrar ändrades efter för varje körning.  

Första och sista körningen gjordes med standard parametervärden, dvs. de värden som används i 

dagens motorer av samma typ, sedan ändrades parametrarna systematisk efter Tabell 4-5. Sista 

körningen var en referenskörning. Referenskörningen utfördes för att se en eventuell förändring 

hos mätresultaten jämfört med första körningen. 

Till skillnad från simuleringsprogrammet visade motorprovet hur avgassidan påverkas vid 

variation av parametrar på inloppssidan. Men eftersom detta inte är möjligt i 

simuleringsprogrammet undersöks lastpåverkan på varje sida var för sig och sedan verifieras 

simuleringsmodellen mot resultaten från motorprovet.  

Varje stötstång utrustades med två töjningsgivare som registrerade stötstångslasterna, se  
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Figur 4-7. Mätnoggrannheten hos givaren på avgasstötstången var ±0,082kN och ±0,024kN på 

inloppsstötstången. Töjningsgivarna är tillverkade att vara okänsliga för sidolaster och registrerar 

endast 1 promille av axiella lasten givaren klarar av. Cylindertryck, avgastryck och inloppstryck 

registrerades med hjälp av tryckgivare på ovansidan av cylinder nummer sex, i avgasgrenröret 

nära avgasventilen och respektive inloppsrör nära inloppsventilen. Mätnoggrannheten hos dessa 

tryckgivare låg på ±0,1 %.  

 

Motorprovet gav för varje steg i en körning en fil för det aktuella cylindertrycket, en fil för 

avgastrycket och en fil för inloppstrycket. Dessutom erhölls en fil för lasten på 

inloppsstötstången och en fil för avgasstötstången, se Figur 4-8. Sammanlagd erhölls alltså 960 

filer från motorprovet, och stor del av dessa filer filtrerades då de innehöll brus. Filtreringen 

gjordes i Matlab® och de frekvenser som filtrerades bort låg utanför varvtalsfrekvensen, se 

Bilaga 3 för olika varvtalsfrekvenser. 

 

Tabell 4-4 visar körningar och steg som valdes för verifieringen av simuleringsmodellen. För att 

verifiera simuleringsmodellen importerades uppmätta tryck från motorprovet till 

simuleringsprogrammet och aktuella ventilspel, fjäderkonstanter och motorvarvtal för varje 

körningen skrevs in. Sedan räknade programmet fram lasterna dessa tryck, ventilspel, 

fjäderkonstanter och motorvarvtal skulle kunna ge på stötstängerna. Till sist jämfördes dessa 

stötstångslaster med de laster som registrerades under motorprovet.   

 

 
Figur 4-7 Stötstång med töjningsgivare fastlimmade 

 

 
Figur 4-8 Översiktsbild av körningar, steg och tillhörande filer 

 

Tabell 4-2 körningar och parametervärden för motorprovet 
Körning Parameter Ventilspel Inlopp  

(STD=0,45 mm) 

Ventilspel Avgas 

(STD=0,7 mm) 

Fjäder kraft Avgas 

(STD=945 N) 

Fjäder kraft Inlopp 

 (STD=500N) 

1   STD STD STD STD 

2 Ventilspel inl 0,1 STD STD STD 

3 Ventilspel inl 0,9 STD STD STD 

4 Ventilspel av STD 0,2 STD STD 

5 Ventilspel av STD 1,2 STD STD 

6 Fjäder K  STD STD 665 387 

7 Ventilspel inl 0,1 STD 665 387 

8 Ventilspel inl 0,9 STD 665 387 

Körning 1 

Steg 1 

Cyl.tr Avg.tr Inl.tr 
Avg-

stötst-last 
Inl-stötst-

last 

Steg 2 ...Steg 12 

Körning 2 
...Körning 

16 
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9 Ventilspel av STD 0,2 665 387 

10 Ventilspel av STD 1,2 665 387 

11 Fjäder K STD STD 1221 620 

12 Ventilspel inl 0,1 STD 1221 620 

13 Ventilspel inl 0,9 STD 1221 620 

14 Ventilspel av STD 0,2 1221 620 

15 Ventilspel av STD 1,2 1221 620 

16  STD STD STD STD 

 

 

Tabell 4-3 Körcykel för motorprovkörningar 
Körcykel 

Steg 

Parameter Motorvarvtal 

[rpm] 

Last Avgasspjäll 

 

Steg 1 Motorvarvtal 800 0 % Öppet 

Steg 2 Motorvarvtal 1500 0 % Öppet 

Steg 3 Last (Cylindertryck & Inloppstryck) 2000 0 % Öppet 

Steg 4 Motorvarvtal 2300 0 % Öppet 

Steg 5 Last (Cylindertryck & Inloppstryck) 2000 65,9 % Öppet 

Steg 6 Motorvarvtal 800 100 % Öppet 

Steg 7 Motorvarvtal 1500 100 % Öppet 

Steg 8 Last (Cylindertryck & Inloppstryck) 2000 100 % Öppet 

Steg 9 Motorvarvtal 2300 100 % Öppet 

Steg 10 Avgas tryck 2000 0 % 35 % stängt 

Steg 11 Avgas tryck 2000 0 % 40 % stängt 

Steg 12 Avgas tryck 2000 0 % 45 % stängt 

 

 

Tabell 4-4 Körningar och steg för verifiering av simuleringsmodell 
Parameter som modellen  

verifierats mot 

Min värde STD värde Max värde 

Avgastryck Körning 1, steg 10 Körning 1, steg 11 Körning 1, steg 12 

Cylindertryck Körning 1, steg 3 Körning 1, steg 5 Körning 1, steg 8 

Yttre avgasfjäderkraft 

Inre avgasfjäderkraft 

Körning 1, steg 8 Körning 6, steg 8 Körning 11, steg 8 

Körning 1, steg 8 Körning 6, steg 8 Körning 11, steg 8 

Inloppsfjäderkraft Körning 1, steg 8 Körning 6, steg 8 Körning 11, steg 8 

Inloppstryck Körning 1, steg 3 Körning 1, steg 5 Körning 1, steg 8 

Motorvarvtal Körning 1, steg 6 Körning 1, steg 7 Körning 1, steg 9 

Ventilspel, avgas Körning 4, steg 8 Körning 1, steg 8 Körning 5, steg 8 

Ventilspel, inlopp Körning 2, steg 8 Körning 1, steg 8 Körning 3, steg 8 

 

 

4.3.1.  Parametrar och parametervärden 
 

Varje parameter som kördes i motorprovet varierades två gånger med standardvärdet som 

referensvärde. Se Tabell 4-5 för parametervärden. 

 

Avgastryck varierades genom att reglera avgasspjället och på så sätt skapa ett högre tryck i 

avgasgrenröret. För att dokumentera tre olika avgastryck och samtidigt hålla andra parametrar 

konstanta, stängdes spjället först 35 %, sedan 40 % och sist 45 %.  

 

Cylindertryck ändrades genom att ange lastfall i antal procent vilket ger olika cylindertryck. 

Lastfallen som användes var 0 %, 65,9 % och 100 %. 0 % last innebär att motorn körs obelastad 

och kan jämföras med tomgång. Medan 65,9 % last och 100 % last innebär att motorn utsätts för 

65,9 % av maximala vridmomentet som motorn enligt kravspecifikationen bör klara av, 

respektive maximala lasten motorn bör klara av. Anledningen till att just 65,9 % valdes som ett 

mellanvärde var pga. att motorn då gick en jämnare gång än vid t.ex. 50 %. Samma metod 

användes för mätning av olika inloppstryck. 
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Fjäderkrafter varierades genom att en fjäder med standard förspänningskraft användes, dvs. den 

förspänningskraft som idag används i motorerna, förutsatt att fjädrarna är nya, och sedan 

användes ett värde under standardvärdet och ett värde över standardvärdet för 

förspänningskraften. Fjädrarnas förspänningskraft som anges nedan i Tabell 4-5 är kraften 

fjädrarna utsätts för i installerat läge. Samma metod användes för inloppsfjädrarna. 

 

Fyra olika varvtal testades vid olika lastfall, se Tabell 4-5, där resten av parametrarna i första 

körningen har ett standardvärde. Standardvärde för motorvarvtal kan inte anges utan 1500 rpm 

används här som ett mellan värde.  

 

Ventilspelen ändrades enligt Tabell 4-5 och proven kördes dels då resten av parametrarna hade 

ett standardvärde och dels vid stora variationer av andra parametrar. Ventilspelet i motorn 

ställdes in då motortemperaturen var 20-25 ℃, och vid c:a 100 ℃ i motortemperatur minskas 

avgasventilspelet från 0,7 mm till 0,35 mm och inloppsventilspelet minskas från 0,45 mm till 

0,38 mm p.g.a. materialutvidgning av ventiler orsakad av värmen. 

 

Tabell 4-5 Parametervärden som användes i motorprovet 

Parameter Min värde STD värde/ 

mellanvärde 

Max värde 

Avgastryck, lägesändring på avgasspjäll 35 % stängt 40 % stängt 45 % stängt 

Cylindertryck 0 % last 65,9 % last 100 % last 

Yttre avgasfjäderkraft 665 N 665 N 834 N 

Inre avgasfjäderkraft 0 N 280 N 387 N 

Inloppsfjäderkraft 387 N 500 N 620 N 

Inloppstryck 0 % last 65,9 % last 100 % last 

Motorvarvtal 800 rpm 1500 rpm 2300 rpm 

Ventilspel, avgas (kall spel) 0,2 mm 0,7 mm 1,2 mm 

Ventilspel, inlopp (kall spel) 0,1 mm 0,45 mm 0,9 mm 

 

 

4.4. Modellförbättring (variabel fjäderkonstant) 
 

En del av syftet i detta arbete var att utveckla simuleringsmodellen. Den befintliga 

simuleringsmodellen använde en linjär fjäderkonstant för samtliga fjädrar. Fjäderkonstanten hos 

den nya ventilfjädermodellen är icke linjär. För att få fram en variabel fjäderkonstant krävs att 

fjäderkraften som funktion av deformationen mäts vid fler än två punkter. Det gjordes genom att 

fjädrarna riggades i en provrigg och kraft i förhållande till deformationen mättes två gånger per 

sekund, samtidigt som maskinen tryckte ihop fjädrarna med konstant hastighet, vilket gav i 

genomsnitt c:a 140 mätpunkter. Eftersom fjädrarna tillverkas med olika tillverkningstoleranser, 

så som fjäderkonstant och mått, var det viktigt att testa minst tre av varje fjädertyp och slutligen 

ta ett medelvärde av fjäderkraften. Sista steget var att lägga in dessa mätvärden i 

simuleringsmodellen, vilket säkerställde att en mer verklighetstrogen fjäderkonstant tillämpas i 

simuleringsmodellen. 
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Figur 4-9 Provrigg för mätning av kraft i förhållande till förskjutning av ventilfjäder 

 

 

 

4.5. Totallastspridning 
 

Tidigare i arbetet undersöktes parametrar med störst inverkan på stötstångslasterna. 

Undersökningen genomfördes genom att en parameter i taget ändrades till ett värde skilt från 

standardvärdet och stötstångslasterna noterades. För att ta reda på den totala lastspridningen 

behöver fler parametervärden ändras samtidigt. På det sättet tydliggörs hur parametrarna 

tillsammans verkar på lasterna. Motorprovet utfördes dels med standard parametervärden och 

dels med höga och låga parametervärden. Genom att för varje körning ändra lastfall 

(cylindertryck, avgastryck och inloppstryck) och motorvarvtal kunde kombinationernas inverkan 

på lasterna registreras och analyseras. Vissa parametervärden hade tillsammans positiv inverkan 

på lasterna, medan andra hade motsatt inverkan. En analys av detta beskrivs i kapitel 6. Tabell 

4-6 nedan visar för olika parametervärden högre-, medel- och lägre laster. 

 

Tabell 4-6 Låga, medel- och höga laster vid olika parametervärden 
Parametrar Lägre laster 

vid 

Medellaster 

vid 

Högre laster 

vid 

Avgastryck vid olika varvtal 1500 rpm 2300 rpm 800 rpm 

Cylindertryck avgasstötstång vid olika varvtal  800 rpm 2300 rpm 1500 rpm 

Cylindertryck inloppsstötstång vid olika varvtal 800 rpm 2300 rpm 1500 rpm 

Fjäderförspänningskraft avgas 765 N 945 N 990 N 

Fjäderförspänningskraft inlopp 408 N 500 N 520 N 

Inloppstryck vid olika varvtal 1500 rpm 2300 rpm 800 rpm 

Motorvarvtal avgas 800 rpm 1500 rpm 2300 rpm 

Motorvarvtal inlopp 800 rpm 1500 rpm 2300 rpm 

Ventilspel avgas, medellaster 1,2 mm 0,35 mm 0,2 mm 

Ventilspel avgas, maxlaster 0,2 mm 0,35 mm 1,2 mm 

Ventilspel inlopp, medellaster 0,9 mm 0,38 mm 0,2 mm 

Ventilspel inlopp, maxlaster 0,2 mm 0,38 mm 0,9 mm 

 
 
Parametrarna ändras enligt Tabell 4-7 och Tabell 4-8. Tillvägagångssättet för simulering av 

lastspridning gjordes enligt varje rad i sistnämnda tabeller. Enligt tidigare undersökning och 

Tabell 4-6 ger dessa parametrar tillsammans en lägre stötstångslast jämfört med standardvärden. 

Parametrar som tillsammans gav högre laster var fjäderförspänningskraften plus 

fjäderkraftstoleransen och ett 7 % högre cylindertryck, samt stort ventilspel. Sedan upprepades 

samma procedur för andra varvtal. För totallastspridning vid avgasbromsning (2400 rpm) 

ändrades endast ventilspel, fjädertolerans och fjäderrelaxation. Men avgastrycket, inloppstrycket 

och cylindertrycket som användes i detta fall var de tryck som råder vid avgasbromsning och inte 

vanliga tryck. För uträkningar av fjäderkraft, fjäderrelaxation och toleranser, se Bilaga 6. 
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Tabell 4-7 Totallastspridning p.g.a. multipel parametervariation för avgassidan 
Totallastspridning på avgasstötstången 

800 RPM 

F1-tol-relax Cyl.tr – 7 % Avg.tr Litet spel 

STD fjäder STD Cyl.tr Avg.tr STD spel 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % Avg.tr Stort spel 

1500 RPM 

F1-tol-relax Cyl.tr-7 % Avg.tr Litet spel 

STD fjäder STD Cyl.tr Avg.tr STD spel 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % Avg.tr Stort spel 

2300 RPM 

F1-tol-relax Cyl.tr – 7 % Avg.tr Litet spel 

STD fjäder STD Cyl.tr Avg.tr STD spel 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % Avg.tr Stort spel 

2400 RPM 

F1-tol-relax Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br Litet spel 

STD fjäder Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br STD spel 

F1+tolerans Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br Stort spel 

 

 

Tabell 4-8 Totallastspridning p.g.a. multiple parametervariation för inloppssidan 
Totallastspridning på inloppsstötstången 

800 RPM 

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % Inl.tr Litet spel 

STD fjäder STD Cyl.tr Inl.tr STD spel 

F1+tolerans Cyl.tr+7% Inl.tr Stort spel 

1500 RPM 

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % Inl.tr Litet spel 

STD fjäder STD Cyl.tr Inl.tr STD spel 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % Inl.tr Stort spel 

2300 RPM 

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % Inl.tr Litet spel 

STD fjäder STD Cyl.tr Inl.tr STD spel 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % Inl.tr Stort spel 

2400 RPM 

F1-tol-relax Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br Litet spel 

STD fjäder Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br STD spel 

F1+tolerans Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br Stort spel 

 
 

För att jämföra stötstångslaster varje fall i Tabell 4-7 och Tabell 4-8 användes Palmgren-Miners 

delskadeteori där ekvation  (3-6) (       
 

 
 

) användes till att beräkna varje amplitud hos 

lastförloppen och på så sätt erhålla en ekvivalent amplitud. Amplituderna för lastförloppen 

identifierades Matlab® där maxamplituderna (toppar) markerades med röd stjärna och minimum 

amplituderna (dalar) med grön stjärna.  Alla amplituder mindre är ¼ av maxamplituden 

filtrerades bort och togs inte med i beräkningarna då dessa inte påverkar slutsiffran mer än 10 %. 

I vissa fall filtrerades 1/8 av lasterna bort då ¼ filtrerade bort för många amplituder, se Bilaga 5. 

Se exempel nedan.  

 

Exempel: 

 
Vad är den ekvivalenta amplituden för lastförloppet nedan? 

Steg 1: Maxamplituden delat på två 

Steg 2: Alla    sätts in i formel  (3-6) 
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Steg 3: Max amplituden delat på två plus    från  (3-6) ger den ekvivalenta amplituden för 

lastförloppet i Figur 4-10 som i det här fallet beräknas till 2700 N. Att den ekvivalenta 

amplituden är 2700 N innebär att lastförloppet i Figur 4-10 kan jämföras med en lastcykel som 

har en amplitud på 2700·2 = 5400 N, vilket är c:a 900 N mer än maxamplituden.  

 
Figur 4-10 Ekvivalent amplitud genom Palmgren-Miners 

 

 

När ekvivalenta amplituderna räknats ut för de olika fallen, angavs de i antal procent med 

standardfallet som utgångspunkt. Standardfallets stötstångslaster sattes till 0 % lastökning och 

lägre/högre laster erhöll då x antal procent lägre/högre last än standardfallet.   
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från simuleringen, motorprovet samt fjädermätningarna. 

 

5.1. Parametrar som styr lasterna 
Simuleringen av parametrarna gav för varje enskild parameter en medellast och en maxlast. 

Tabell 5-1 nedan visar parametrar ordnade efter störst förändring med avseende på medellasten 

och maxlasten hos stötstängerna. Förändringen är egentligen ett k-värde för lasterna med 

standardvärdet som utgångspunkt.  

Cylindertrycket och Fjäderkrafterna/fjäderkonstanterna hade störst förändring med avseende på 

medellast och maxlast. Resultatet visade att parametrarna som mest styr lasterna i 

ventildrivningen är parametrar placerade i översta halvan av Tabell 5-1. 

Gemensamt för medellastförändringen och maxlastförändringen är att de fem översta 

parametrarna har i genomsnitt större förändring jämfört med övriga fem parametrar. Resultatet 

av sammanslagningen visar parametrar som mest styr lasterna, se Tabell 5-2, är 

fjäderkonstanter/fjäderkrafter, cylindertryck och motorvarvtal. Sammanslagningen är alltså 

parametrar för både medellast och maxlast ordnade efter störst förändring. 

Negativa k-värden innebär att stötstångslasterna avtar vid ökat parametervärde.  

Övriga figurer finns i Bilaga 2. 

 

Tabell 5-1. k-värden för medellasten och maxlasten med största värdet högst upp 
   Parametrar Medellast- 

förändring 

Parametrar Maxlast- 

förändring 

1 Fjäderkonstant inlopp  0,95 Cyl.tr. Avgasstötstång  0 och C:a 0,7, medel=0,61 

2 Fjäderkonstant avgas  0,72 Fjäderkonstant inlopp  0,56 

3 Cyl.tr. Inloppsstötstång  0,40 Fjäderkonstant avgas  0,54 

4 Inloppstryck [bar]  -0,36 Motorvarvtal inlopp  0,53 

5 Cyl.tr. Avgasstötstång  0,23 Cyl.tr. Inloppsstötstång  C:a 1,9 och 0, medel=0,26 

6 Avgastryck [bar]  -0,24 Inloppstryck [bar]  -0,29 

7 Ventilspel [mm] inlopp  -0,12 Avgastryck [bar]  -0,27 

8 Ventilspel avgassidan  -0,11 Motorvarvtal avgas  -0,27 

9 Motorvarvtal avgas   - 0,002 Ventilspel inlopp  0,23 

10 Motorvarvtal inlopp  -0,0015 Ventilspel avgassidan  0,22 

 

 

Tabell 5-2 Sammanslagning av medel- och maxlastförändringen 
   Parametrar Last-förändring 

1 Fjäderkonstant inlopp  0,95 

2 Fjäderkonstant avgas  0,72 

3 Cyl.tr. Avgasstötstång  0,61 

4 Motorvarvtal inlopp  0,53 
5 Cyl.tr. Inloppsstötstång  0,40 

6 Inloppstryck [bar]  -0,36 

7 Avgastryck [bar]  -0,27 
8 Motorvarvtal avgas  -0,27 

9 Ventilspel inlopp  0,23 

10 Ventilspel avgassidan  0,22 

 

 

1. Fjäderkonstanten på inloppssidan hade för medellasten k-värdet 0,95, vilket är väldigt 

nära 1, och innebär att medellasten på stötstången ökar direkt proportionellt mot 

fjäderkonstanten, se Figur 5-3. Däremot har maxlasten ett k-värde som är c:a hälften så 

stor som k-värdet för medellasten. Figur 5-2 visar att med ökad parametervärde ökar 
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lasterna på stötstången, och att stötstången under större delen av körcykeln ligger 

obelastad, vilket även syns i Figur 5-3. 

 
Figur 5-1 Inloppsstötstångslaster och inloppsventillyft vid olika fjäderkonstanter 

 

 
Figur 5-2 Histogram över stötstångslaster med minsta parametervärdet t.h. och standardvärden i 

mitten, samt max parametervärden t.v. 

 

 
Figur 5-3 k-värden för max och min last för inloppsstötstången 

 

 

2. Avgasfjäderkonstantökningen visar på samma sätt som inloppssidan att medellasterna 

påverkas mer av ökningen än vad maxlasterna gör, se Figur 5-6.  
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Figur 5-4 Avgasstötstångslaster och avgasventillyft vid tre olika avgasfjäderkonstanter 

 

 
Figur 5-5 Histogram över avgasstötstångslaster med minsta parametervärdet t.h. och 

standardvärden i mitten, samt max parametervärden t.v. 

 

 

 
Figur 5-6 k-värden för max och min last för avgasstötstången med avgasfjäderkonstant som 

parameter 
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3. Cylindertryckets påverkan på avgasstötstången har initialt ett k-värde med lutningen c:a 

noll, se Figur 5-9, och ändras sedan till att ha stor lutning mot sista parametervärdet. 

 
Figur 5-7 Avgasstötstångslaster vid olika cylindertryck. 

 

 

   
Figur 5-8 Histogram över avgasstötstångslaster med minsta parametervärdet t.h. och 

standardvärden i mitten, samt max parametervärden t.v. 

 

 

 
Figur 5-9 k-värden för max och min last för avgasstötstången med cylindertryck som parameter 

 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Stötstångslaster [N]

A
n
ta

l 
p
u
n
k
te

r

Stötstångslaster för cylindertryck vid 800 rpm,Avgas

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Stötstångslaster [N]

A
n
ta

l 
p
u
n
k
te

r

Stötstångslaster för cylindertryck vid 2300 rpm,Avgas

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Stötstångslaster [N]

A
n
ta

l 
p
u
n
k
te

r

Stötstångslaster för cylindertryck vid 1500 rpm,Avgas

y = 0,6089x + 0,4532 

y = 0,2272x + 0,7291 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

0 0,5 1 1,5 2 

Avgasstötstångsmaxlaster vid olika cylindertryck 

Avgastötstångsmedellaster vid olika cylinder tryck 



5.39 

4. En variation av motorvarvtalet gav ingen särskild ökning av medellasten på 

inloppsstötstången, men däremot påverkar det maxlasten mer, se Figur 5-12. 

 
Figur 5-10 Inloppsstötstångslaster och inloppsventillyft (heldragna linjer) vid olika motorvarvtal 

där den streckade linjen är avgasventillyft 

 

 

     
Figur 5-11 Histogram över inloppsstötstångslaster med minsta parametervärdet t.h. och 

standardvärden i mitten, samt max parametervärden t.v. 

 

 

 
Figur 5-12 k-värden för max och min last för inloppsstötstången med motorvarvtal som 

parameter 
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5. För cylindertrycket på inloppssidan ändras maxlasten drastiskt från första 

parametervärdet till andra parametervärdet, för att sedan vara konstant till tredje 

parametervärdet, se Figur 5-15. 

 
Figur 5-13 Inloppsstötstångslaster och inloppsventillyft vid olika cylindertryck. 

 

 

   
Figur 5-14 Histogram över inloppsstötstångslaster med minsta parametervärdet t.h. och 

standardvärden i mitten, samt max parametervärden t.v. 

 

 
Figur 5-15 k-värden för max och min last för inloppsstötstången med cylindertryck som 

parameter 
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5.2. Filtrering av motorprovresultat 
Mätresultatet från motorprovet filtrerades först innan de kunde användas för verifiering av 

simuleringsmodell. Figur 5-16 nedan visar filtrering för några stötstångslaster från körning 1.  

 
Figur 5-16 Filtrering av motorprov resultat för körning 1 

 

5.3. Verifiering av simuleringsmodell 
 

Resultatet av verifieringen visas med hjälp av några utvalda grafer nedan. Figur 5-17 och Figur 

5-18 visar verifieringen för de tre översta parametrarna i Tabell 5-3, dvs. tre olika avgastryck, tre 

olika cylindertryck och tre olika yttre avgasfjäderkonstanter/avgasfjäderkrafter. För övriga 

figurer från verifieringen se Bilaga 4.  

 

Tabell 5-3 Körningar och steg för verifiering av simuleringsmodell 
Parameter som modellen 

verifierats mot 

Min värde STD värde Max värde 

Avgastryck Körning 1, steg 10 Körning 1, steg 11 Körning 1, steg 12 

Cylindertryck Körning 1, steg 3 Körning 1, steg 5 Körning 1, steg 8 

Yttre avgasfjäderkraft 

Inre avgasfjäderkraft 

Körning 6, steg 8 Körning 1, steg 8 Körning 11, steg 8 

Körning 6, steg 8 Körning 1, steg 8 Körning 11, steg 8 

Inloppsfjäderkraft Körning 6, steg 8 Körning 1, steg 8 Körning 11, steg 8 

Inloppstryck Körning 1, steg 3 Körning 1, steg 5 Körning 1, steg 8 

Motorvarvtal Körning 1, steg 6 Körning 1, steg 7 Körning 1, steg 9 

Ventilspel, avgas Körning 4, steg 8 Körning 1, steg 8 Körning 5, steg 8 

Ventilspel, inlopp Körning 2, steg 8 Körning 1, steg 8 Körning 3, steg 8 

 

-400 -200 0 200 400
-2

0

2

4

6

Vevaxelgrader

L
a
s
t,

 [
k
N

]

Stötstångslast 800rpm 0% Last, Körning 1

 

 
Motor mätdata

Filtrerad Data

-400 -200 0 200 400
-2

0

2

4

6

Vevaxelgrader

L
a
s
t,

 [
k
N

]

Stötstångslast 1500rpm 0% Last, Körning 1

 

 
Motor mätdata

Filtrerad Data

-400 -200 0 200 400
-2

0

2

4

6

8

Vevaxelgrader

L
a
s
t,

 [
k
N

]

Stötstångslast 2000rpm 0% Last, Körning 1

 

 
Motor mätdata

Filtrerad Data

-400 -200 0 200 400
-2

0

2

4

6

Vevaxelgrader

L
a
s
t,

 [
k
N

]

Stötstångslast 2300rpm 0% Last, Körning 1

 

 
Motor mätdata

Filtrerad Data



5.42 

 
Figur 5-17 Verifiering för körning 1 steg 10, körning 1 steg 11, körning 1 steg 12 och körning 1 

steg 3. 

 
Figur 5-18 Verifiering för körning 1 steg 5, körning 1 steg 8, körning 6 steg 8 och körning 11 

steg 8 

För små ventilspel på avgassidan, dvs. körning 4, steg 8, se Figur 5-19 nedan, visade 

mätresultatet ett avvikande beteende jämfört med modellen. Figur 5-19 visar även att 

mätresultatet från motorprovet visar för fallen med 100 % last för låga stötstångslaster jämfört 

med simuleringsmodellen och dessutom negativa. Negativa laster innebär i det här fallet att 

stötstängerna utsatts för dragkraft.  
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Figur 5-19 Verifiering för körning 4-steg 4, körning 4-steg 7, körning 4-steg 8 och körning 4-

steg 9 

Ett annat fall där draglast förekom var körning 8, steg 12, vilket innebär svaga fjädrar, stort 

inloppsventilspel, 2000 rpm, 45 % stängt avgasspjäll standardvärde för övriga parametrar, se 

Figur 6-3. Figuren visar att stötstången enligt mätresultatet utsatts för en dragkraft på upp till 25 

kN. 

 
Figur 5-20Verifiering av simuleringsmodell för körning 8-steg 12 

 

Referenskörningen gjordes sist och jämfördes med första körningen, se Figur 5-21. Resultatet 

visade ingen större förändring hos mätvärden för både inloppsstötstången och avgasstötstången 

men också för cylindertryck, avgastryck och inloppstryck. Det innebär att givarna och 
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mätutrustningen för samtliga körningar fungerat likadant. Största förändringen ses hos 

cylindertrycket. Referenskörningen visar att cylindertryckets maxvärde var c:a 4 bar högre än 

cylindertrycket för körning 1.  

 
Figur 5-21 Körning nr 1 i jämförelse med körning nr 16 (referenskörning) 

 

5.4. Variabel fjäderkonstant 
 

Mätningarna från provet visade att yttre avgasfjädern är den fjäder med mest variation i 

fjäderkonstant. Inre avgasfjädern och inloppsfjädern visade en mindre variation, se Figur 5-22. 

Under mätprovet då fjädrarna trycktes med konstant hastighet sattes fjädrarna i gungning, och 

det gjorde att det mellan vissa mätpunkter registrerades negativ derivata som syns i Figur 5-23. 

Då simuleringsprogrammet inte accepterar mätpunkter med negativ derivata polynomanpassades 

mätpunkterna i Matlab® och samtliga fjädrar erhöll positiv derivata mellan mätpunkterna.  

 

 
Figur 5-22 Kraft i förhållande till förskjutning för ventilfjädrar 
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Figur 5-23 Derivatan av fjäderkonstanten från mätprovet och polynomanpassning av andra 

graden 

 

Skillnaden mellan SpringForce och SpringGeom modellerna var ganska liten och obetydlig för 

max och medelstötstångslaster. Vid högre varvtal och standard parametrar visar Figur 5-24 att 

stötstångslasterna beräknade med SpringForce modellen hade större svängningar än 

SpringGeometri modellen. Översta rutan till vänster i Figur 5-25 visar ökande fjäderkonstant 

från mätprovet (röd linje), ökande fjäderkonstant med 14 massor per fjädervarv (blå linje) och 

fjäderkonstant med en massa per fjädervarv (grön linje). Fjäderkonstanterna beräknades med 

SpringForce modellen. Nedre halvan i samma figur visar hur massorna fördelas över 

fjädervarven då fjädern befinner sig i sin fria längd.  
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Figur 5-24 Stötstångslaster för modell med SpringGeometri jämfört med SpringForce 

 

 
Figur 5-25 Övre halvan: fjäderkonstant och fjäderkraft i förhållande till förskjutning och nedre 

halvan: antal massor per fjädervarv 

 

Figur 5-26 nedan visar Stötstångslaster från motorprovet och stötstångslaster beräknade i 

simuleringsprogrammet med 14 massor per fjädervarv och en massa per fjädervarv. Skillnaden 

mellan dessa var väldigt liten vid både höga och låga varvtal.  
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Figur 5-26 Motorprov jämfört med SpringForce modell med 14 massor per fjädervarv och en 

massa per fjädervarv 

 

För varje fjädertyp togs ett medelvärde av förspänningskraften F1 och fjäderkraften vid full 

öppen ventil F2. Tabell 5-4 nedan visar krafterna från mätprovet jämfört med krafterna från 

tillverkarens specifikationer.  

 

Tabell 5-4 Resultat från mätprovet jämfört med tillverkarens specifikationer 

 Inloppsfjäder [N] Inre avgasfjäder [N] Yttre avgasfjäder [N] 

F1 mätprov 480 ± 5 258 ± 5 600 ± 5 

F1 enligt ritning 500 ± 20 280 ± 20 665 ± 25 

F2 mätprov 830 ± 5 470 ± 5 1150 ± 10 

F2 enligt ritning Max 900 Max 500 Max 1250 

 

 

5.5. Totallastspridning 
 

Variationen av parametervärden orsakade stora förändringar i stötstångslaster. Stötstångslasterna 

presenteras nedan i form av grafer. Och spridningen för olika varvtal med parametervariation 

anges i procent i Tabell 5-5 och Tabell 5-6.  

Figur 5-27 visar avgasstötstångslaster där varje graf presenterar en av raderna i Tabell 5-5. Den 

största lastspridningen sker vid 2300 rpm där ökade parametervärden ökar lasten med 70 % 

jämfört med standardparameterfallet. Näst högst lastspridning sker vid 1500 rpm, sedan 800 rpm 

och sist 2400 rpm med avgasbromsning. Vid avgasbromsningen sker alltså väldigt lite 

lastspridning och där standardparametrarna visade minst stötstångslast.  

 

Figur 5-28 visar inloppsstötstångslaster där varje graf tillhör en viss rad i Tabell 5-6. Största 

lastspridningen sker på inloppsstötstången vid 1500 rpm. En ökning med 20 N i fjäderkraft, 7 % 

högre cylindertryck och en fördubbling av ventilspelet ökar inloppsstötstångslasterna med 84 %. 

Och vid 2300 rpm ökar lasterna med 63 % för samma ökning på parametervärden som för 1500 
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rpm. Vid 2300 rpm minskar inloppsstötstångslasterna med 32 % vilket är mindre än alla andra 

fall. För stötstångslaster i N, se Bilaga 7. 

 
Figur 5-27 Totallastspridning pga. varierade parametervärden och olika varvtal på 

avgasstötstången 

 
Figur 5-28 Totallastspridning pga. varierade parametervärden och olika varvtal på 

inloppsstötstången 
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Tabell 5-5 Totallastspridning på avgasstötstången i procent genom Palmgren-Miners teori 

Totallastspridning på avgasstötstången Palmgren-M 

800 RPM STD=0 % 

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Avg.tr Litet spel -4 % 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Avg.tr STD spel 0 % 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Avg.tr Stort spel +18 % 

1500 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Avg.tr Litet spel -12 % 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Avg.tr STD spel 0 % 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Avg.tr Stort spel +41 % 

2300 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Avg.tr Litet spel -13 % 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Avg.tr STD spel 0 % 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Avg.tr Stort spel +70 % 

2400 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br Litet spel +6 % 

STD fjäder Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br STD spel 0 % 

F1+tolerans Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br Stort spel +8 % 

 

 

Tabell 5-6 Totallastspridning på inloppsstötstången i procent genom Palmgren-Miners teori 

Totallastspridning på Inloppsstötstången Palmgren-M 

800 RPM STD=100 % 

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Inl.tr Litet spel -20 % 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Inl.tr STD spel 0 % 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Inl.tr Stort spel +17 % 

1500 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Inl.tr Litet spel -26 % 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Inl.tr STD spel 0 % 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Inl.tr Stort spel +84 % 

2300 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Inl.tr Litet spel -32 % 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Inl.tr STD spel 0 % 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Inl.tr Stort spel +63 % 

2400 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br Litet spel -27 % 

STD fjäder Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br STD spel 0 % 

F1+tolerans Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br Stort spel +20 % 

 

 

Figur 5-29 och Figur 5-30 nedan visar sex av ovanstående lastförlopp där toppar och dalar 

identifierats med hjälp av Matlab®. 

 

 



5.50 

 
Figur 5-29 Topp- och dalidentifiering för totallastspridning på avgasstötstången vid 

avgasbromsning 

 

 

 
Figur 5-30 Topp- och dalidentifiering för totallastspridning på inloppsstötstången vid 1500 rpm 
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från simuleringen, motorprovet och fjädermätningen som 

sedan kopplas ihop med teorin. 

 

6.1. Parametrar som styr lasterna 
 I resultatdelen angavs förändringen med avseende på både medellaster och maxlaster. 

Medellasterna är viktiga då ett eventuellt slitage på stötstängerna behöver analyseras, medans 

maxlasterna är intressanta i utmattningssynpunkt. Vid upprepande laster nära utmattningsgränsen 

leder lasterna slutligen till brott på stötstängerna och övriga komponenter i ventildrivningen.  

Sammanslagningen av medel- och maxlastförändringar visade att parametrar som mest påverkar 

lasterna i ventildrivningen var cylindertryck, fjäderkonstanter och motorvarvtal, se Tabell 6-1. 

 

Fjäderkonstanten på inloppssidan hade för medellasten ett k-värde på 0,95 och för maxlasten ett 

k-värde på 0,56. Det innebär att en ökning av fjäderkonstanten på inloppssidan mest påverkar 

slitaget i ventildrivningen. Figur 5-1 och Figur 5-2 visar att lasterna minskar vid ökade 

fjäderkonstanter och vise versa. Samma beteende beskrivs även i teorin av (Bergsten, 1997) och 

(Qianfan, 2011). Denna parameter simulerades med fjäderkonstanter hälften så stora och hälften 

så små som standard fjäderkonstanten. Simuleringen visade inga tecken på ventilstuds eller 

ventilhopp se Figur 5-1, vilka är möjliga vid höga varvtal och höga fjäderkonstanter enligt 

(Mclaughlin & Haque, 2002). Fenomenet kan inträffa vid andra varvtal och andra 

fjäderkonstanter än vad som användes i simuleringen. Mclaughlin & Haque, 2002 skriver även 

att vid ökade fjäderkonstanter ökar även systemets egenfrekvenser.  

Resultatet av simulerade fjäderkonstanter visade att egenfrekvenserna inte ökas från minsta 

parametervärdet till standardvärdet, men däremot ökas egenfrekvenserna mellan standardvärdet 

och maxvärdet.  

 

Simuleringen visade att medellasten för minsta värdet på fjäderkonstanten var lägst, men det 

värdet ökade ventilöverlappningen genom att ventilen öppnades tidigare och stängdes senare. 

Det kan även noteras att ventillyftet minskas med ökad fjäderkonstant.  

 

Fjäderkonstant på avgassidan visade en likadan förändring som dokumenterades för 

fjäderkonstanten på inloppssidan. D.v.s. att medellasten hade en större förändring vid en 

förändring av fjäderkonstanten än vad maxlasten visade men inte i lika hög grad som för 

inloppsfjäderkonstanten. Figur 5-4 visar att de simulerade fjäderkonstanterna med ett varvtal på 

2000 RPM och standard avgastryck inte orsakar någon ventilstuds men bekräftar att 

stötstångslasterna ökar vid ökade fjäderkonstanter, precis så som (Bergsten, 1997) och (Qianfan, 

2011) förklarar. Fjädrarna i ventildrivningen är kraftiga och därmed krävs det stora krafter för att 

pressa ihop dessa.  

 

Tabell 6-1 nedan visar att fjäderkonstanten på både inloppssidan och avgassidan är en parameter 

som har stor betydelse för stötstångslasterna. Tabell 6-2 visar parametrar som ett resultat från 

seminariet efter att parametrar utanför avgränsningarna tagits bort. Även deltagarna från 

brainstormingen placerade fjäderkonstanten som en parameter med större betydelse för 

stötstångslasterna än övriga parametrar.  

 

Cylindertryckets påverkan på avgasstötstången har initialt ett k-värde med lutningen c:a noll, 

vilket beror på att cylindertrycket vid de två första parametervärdena var ungefär lika hög. Figur 

5-7 visar att cylindertrycket vid 800 rpm och vid 2300 rpm ligger på c:a 100 bar och 

maxamplituden hos stötstånglasterna ligger på c:a 5 kN. Vid ett cylindertryck som råder vid 

1500 rpm (c:a 200 bar) ökar maxamplituden hos stötstångslasterna till 8 kN. Detta är 

anledningen till att k-värdet ändras från att vara c:a noll till att ha stor lutning mot sista 

parametervärdet i Figur 5-9. Enligt teorin (Lindberg, Stötstångslaster vid olika ventilspel, 2008) 
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ökar belastningen på avgasstötstången mer vid ökat cylindertryck än belastningen på 

inloppsstötstången. Denna teori stämmer till stor del för medellasterna. För maxlasterna visade 

resultatet att ökningen av stötstångslaster på grund av ökat cylindertryck är väldigt beroende av 

det tryck som råder vid ventilöppningstidpunkten.  

Inloppsstötstångslasterna visar en förändring då cylindertrycket ökar från första parametervärdet 

till andra parametervärdet, vilket beror på att dessa parametervärden är olika stora vid 

inloppsventilöppningstidpunkten. Från andra parametervärdet till tredje parametervärdet är det 

avgasstötstångslasterna som ändras, se Figur 5-9 och Figur 5-15 och det beror på att dessa 

parametervärden är olika stora vid avgasventilöppningstidpunkten, se Figur 6-1. 

 

Cylindertrycket hamnade på plats fyra vid utvärderingen på seminariet. Denna placering var 

väldigt nära placeringen som gjordes utifrån simuleringen för cylindertrycket.  

Gemensamt för dessa fem parametrar är att histogrammen följer samma mönster. 

 

 

Tabell 6-1 Parametrar som mest styr lasterna utifrån simuleringen med de mest styrande högst 

upp i tabellen 
 Parametrar 

1 Fjäderkonstant på inloppssidan  

2 Fjäderkonstant på avgassidan 
3 Cyl.tr. på avgassidan 
4 Motorvarvtal på inloppssidan  
5 Cyl.tr. på inloppssidan 

 

Tabell 6-2 Parametrar från seminariet med den de mest styrande högst upp i tabellen 
 Parametrar från seminariet 

1 Fjäderkonstant 

2 Ventilspel 
3 Motorvarvtal på inloppssidan 
4 Cylindertryck 
5 Avgastryck  
6 Inloppstryck 

 

 

Motorvarvtalet påverkar mest maxlasterna hos stötstänger. Simuleringen visade att 

inloppsstötstången påverkas mest av ett ökat varvtal än vad avgasstötstången gör. I teorin skriver 

(Bergsten, 1997) att orsaken är den ökade accelerationen hos tröghetsmassorna. Figur 5-10 visar 

att maxlasterna endast är högre vid början av ventilöppningen, vilket beror på den plötsliga 

accelerationen orsakad av kamnocken, och lägre eller lika stora under resten av ventilöppningen. 

Samma figur visar även att ju högre varvtal desto större svängning på stötstångslasten vilket 

orsakas av fjädern. Maxvarvtalet som simulerades för denna parameter var 2300 rpm och enligt 

simuleringen tappar rullyftaren kontakten med kamnocken först vid 2800 rpm, vilket är utanför 

de vanligaste varvtalen för en lastbilsmotor från Scania. Alltså beror de stora svängningarna inte 

på förlorad kontakt kamnock och rullyftare. Deltagarna från seminariet placerade motorvarvtalet 

ganska högt upp vid utvärderingen av parametrars påverkan på stötstänger.  
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Figur 6-1 Avgas- och inloppsventillyft vid tre olika cylindertryck, minvärde (mörkblå linje), 

mellanvärde (grön linje) och maxvärde (röd linje) 

 

 

6.2. Filtrering och verifiering 
 

Vissa mätvärden som erhölls ifrån motorprovet innehöll brus orsakad av vibrationer från motorn. 

Alla stötstångslaster som använts för verifieringen har filtrerats innan användning. Filtrerring av 

cylindertryck, inloppstryck och avgastryck visade sig inte vara viktig alls då simulerade 

stötstångslaster med filtrerade tryck jämfört med icke filtrerade tryck inte visade några lägre eller 

högre laster. 

 

Verifieringen visade att simuleringsmodellen är en väldigt bra representation av motorn. I 96 % 

av de för verifieringen utvalda driftpunkterna stämde stötstångslasterna från motorprovet överens 

med simulerade stötstångslaster. Figur 6-2 nedan visar en av körningarna som inte 

överensstämde med simulerade stötstångslaster. Detta prov kördes med standard fjädrar, 

standard inloppsventilspel, 0 mm avgasventilspel (varmt spel), 2000 rpm och 100 % last. 

Cylindertrycket och övriga tryck för samma körning visade normala värden och inget tyder på att 

trycken skulle ha orsakat de negativa lasterna. Då stötstången för denna motor inte monteras fast 

i något ände kan negativa laster omöjligen inträffa om inte båda ändarna fastnat på något sätt. 

Lasterna kan för övrigt inte vara orsakade av sidolaster då givarna är okänsliga för det. 

Stötstången var utrustad med två töjningsgivare på vardera sidan. En sidolast skulle alltså i de 

flesta fallen dra isär en givare och samtidigt trycka ihop givaren på motsatta sidan, vilket skulle 

tolkas som en sidolast.  

Öppningstidpunkt för 

avgasventilen 
Öppningstidpunkt för 

inloppsventilen 
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Figur 6-2 Verifiering för körning 4 steg 8 där även avgasventillyft (svart) och inloppsventillyft 

(grön) syns i figuren 

 

Ett annat fall som registrerade negativ last var körning 8-steg 12, vilket innebär svaga avgas- och 

inloppsfjädrar, stort inloppsventilspel och standard avgasventilspel, 2000 rpm, 0 % last och 45 % 

stängt avgasspjäll, se Figur 6-3. De negativa lasterna som registrerades för denna stötstång var 

som mest -25kN och som mest klarar stötstången laster upp till 35 kN. Vid en inspektion av 

stötstången hittades inga tecken på att stötstången kan ha utsatts för så höga krafter. I 

ventildrivningen finns det inga kanter eller liknande som kan hålla fast stötstången i båda ändar 

och ingen komponent som kan utsätta stötstången för draglaster. Figur 6-3 visar att vid 

uppträdandet av de negativa lasterna var cylindertrycket lägre än avgastrycket, vilket är normalt 

då inloppsventilen är öppen, men det kan i alla fall inte vara någon orsak till de negativa lasterna. 

För en noggrannare beräkning simulerades körning 8 steg-12 med 12 massor per fjädervarv men 

simuleringen visade sämre överensstämmelse än med 2 massor per fjädervarv, ljusblå linje i 

Figur 6-3. I denna figur har mätvärden från motorn ej filtrerats. 
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Figur 6-3 Verifiering för körning 8-steg 12 

 

En jämförelse med andra körningar med samma parametrar och samma lastfall förutom 

ventilspel, visade att negativ last uppträder för tre av totalt fyra valda körningar, se Figur 6-4 

nedan. Figuren visar körning 7-,8-,9 - och 10-steg 12, där körning 9-steg 12 inte visar något 

tecken på negativ last. Figur 6-5 visar att de negativa lasterna inträffar under 

ventilöverlappningen. En närmare analys visade att ventilöverlappningen inte kan ha någon 

inverkan då de negativa lasterna inträffar både vid stor ventilöverlappning men också vid liten 

ventilöverlappning.  

De negativa lasterna återstår även efter filtreringen av mätdata, som i dessa fall. Figur 6-6 visar 

filtrerad och icke filtrerad data. För en ventildrivning konstruerad som denna är negativa 

stötstångslaster omöjliga då vipparmen endast vilar på den, och i nedre änden vilar den på 

rullyftaren.  
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Figur 6-4 Verifiering för körning 7,8,9 och 10-steg 12 

 
Figur 6-5 Körning 7,8,9,10-steg 12 och avgas- samt inloppsventillyft 
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Figur 6-6 Filtrering av körning 8-steg 12 

 

6.3. Variabel fjäderkonstant 
 

Enligt (Gamma-Technologies, Modeling valvetrains in GT-suite, 2009) är enda skillnaden 

mellan de olika fjädermodellerna sättet informationen matas in på. Det stämmer till stor del då 

det gäller skillnaden i stötstångslaster, vilket var litet då simuleringen gjordes med de olika 

fjädermodellerna SpringForce och SpringGeometri. Men resultatet visade ändå att för en optimal 

representation till de verkliga fjädrarna är SpringForce modellen att föredra, då fjäderkonstanten 

anpassas mer exakt till uppmätta värden. Det kan även ses i Figur 6-7 där SpringForce modellen 

för lika många massor per fjädervarv som SpringGeom, visar bättre representation av en verklig 

fjäder. Detta gäller speciellt för fler massor per fjädervarv som visades i resultatet då 14 massor 

per fjädervarv användes. I resultatet visades även grafer där fjäderkonstanterna för samtliga 

fjädrar verkar nästan konstanta. Men en analys av mätvärden och derivatan av dessa visade en 

ökning av fjäderkonstanterna för samtliga fjädrar. En linjärfjäderkonstant hade 

simuleringsprogrammet inte accepterat vilket framgår av teorin om dessa.  

För stötstångslasterna visade ändringen av fjädermodell vara obetydlig. Även ett högre antal 

massor per fjädervarv visade liten skillnad i stötstångslaster och ingen förbättring jämfört med 

resultatet från motorprovet. 

 

Mätprovet visade att förspänningskraften för yttre avgasfjädern ligger långt under toleransen och 

tillverkarens specifikationer, vilket inte är positivt för alla driftfall. 
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Figur 6-7 Fjäderkonstant från mätprov jämfört med SpringGeom och SpringForce 

 

6.4. Totallastspridning 
Den största lastspridningen för avgasstötstången inträffar vid 2300 rpm och höga 

parametervärden. Jämfört med 1500 rpm fallet som hade näst störst lastspridning är det endast 

varvtalet som skiljer. Höga varvtal i kombination med speciellt stora ventilspel ger höga 

lastamplituder. Där orsakerna är höga accelerationer hos komponenterna i ventildrivningen som 

(Lindberg, Stötstångslaster vid olika ventilspel, 2008) och (Bergsten, 1997) skriver.  

Som mest ökar lasten med 70 % och minskar med 13 %.  

Ett annat intressant fall för avgasstötstångslasterna är vid avgasbromsning och 2400 rpm. Figur 

6-8 och Figur 6-10 visar att ofrivilliga ventillyft inträffar vid fallet med lägre parametervärden 

och avgasbromsning samt 2400 rpm. I figuren syns det tydligt att under kompressionstakten då 

kolven befinner sig i mitten av undre och övre vändläget, är avgastrycket högre än 

cylindertrycket. Vid en tryckskillnad på 4 bar vid det ögonblicket är stötstångslasterna som 

störst. Figur 6-9 visar att ofrivilliga ventillyft inträffar vid flera tillfällen och som mest är lyftet 

c:a 2,3 mm där det egentligen skall vara 0 mm. Uppkomsten av stötstångslasterna beror på att 

ventilen lyft och sedan slår hårt tillbaka på ventilsätet och studsar en gång och sedan står den 

still. Upprepade ventilstuds leder tillslut till ventilbrott enligt (Barbieri, Andreatta, Argachoy, & 

Brandao, 2010). Vid små ventilspel som i det här fallet, slår ventiloket hårt i vipparmen som i sin 

tur för slaget vidare till stötstången. Vid max ventillyft ligger tryckskillnaden mellan 

cylindertrycket och avgastrycket på c:a 7 bar, vilket enligt (Lindberg, Fria ventillyft vid 

avgasbromsning, 2007) är tillräckligt för att fria ventillyft skall inträffa se Figur 6-11.  
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Figur 6-8 Stötstångslaster, cylindertryck och avgastryck vid avgasbromsning och 2400 rpm 

 
Figur 6-9 Stötstångslaster och ventillyft för 0 mm ventilspel vid avgasbromsning och 2400 rpm 
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Figur 6-10 Avgasventillyft vid avgasbromsning 

 

 
Figur 6-11 Avgastryck ovanför ventilen i förhållande till fjäderkraft (Lindberg, Fria ventillyft vid 

avgasbromsning, 2007) 

 

Inloppsstötstången utsätts för störst stötstångslast vid 1500 rpm. Det bör noteras att maxlasten 

(4500 N) vid detta varvtal inte är högre än vid 2300 rpm (7500 N), men spridningen är större. 

Figur 6-12 visar att maxlasterna på inloppsstötstången är högst vid 2300 rpm.  

Jämfört med avgasstötstången utsätts inloppsstötstången för mest lastspridning (84 %) vilket sker 

vid ett varvtal på 1500 rpm. Vid samma varvtal med låga parametervärden minskar lasterna med 

26 % jämför med standardparametervärden, vilket innebär att lastspridningen mellan minsta och 

högsta parametervärdena är 110 %. Orsaken till den stora spridningen är kombinationen mellan 

högre tryck och större ventilspel.  

Vid avgasbromsning utsätts inloppsstötstången för högst maxlast (11 000 N)  medan 

avgasstötstången inte påverkas speciellt mycket, vilket även bekräftas av (Lindberg, Fria 

ventillyft vid avgasbromsning, 2007) och (Bergsten, 1997). Anledningen till de höga lasterna är 

att inloppsstötstången tvingas att öppna mot ett högre tryck än vid normaldrift se Figur 6-13 och 
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Figur 6-14. Dessa laster är ändå små i jämförelse med vad en stötstång klarar av (18,3 kN) 

(Gunnarsson, Simulerad övervarvning av ventilsystemet på DL, 2012). 

 

 

 
Figur 6-12 Inloppsstötstångslaster vid olika varvtal då alla parametrar samtidigt inverkar på 

lasterna 

 

 
Figur 6-13 Avgastryck vid avgasbromsning jämför med normaldrift vid 2300 rpm 
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Figur 6-14 Inloppsstötstångslaster, cylindertryck och avgastryck vid avgasbromsning och 2400 

rpm 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras intressanta slutsatser med analysen som utgångspunkt 

 Parametrar som styr lasterna i ventildrivningen är: 

1. Fjäderkrafter 

2. Cylindertryck 

3. Motorvarvtal 

4. Inloppstryck 

5. Avgastryck 

6. Ventilspel 

 

 Parametrar som har störst påverkan på lasterna i ventildrivningen är: 

1. Fjäderkrafter 

2. Cylindertryck 

3. Motorvarvtal 

 

 Simuleringsmodellen är en väldigt bra representation av referensmotorn.  

 

 Den befintliga konstruktionen för ventildrivningen kan ej utsätta stötstången för negativa 

laster då den inte är inspänd i ändarna. 

 

 Simuleringsmodellen kunde ej verifieras för avgasbromsning då motorn som provet 

gjordes på saknade den funktionen.  

 

 Förspänningskraften för yttre avgasfjädern var för låg jämfört med tillverkarens 

specifikationer. 

 

 SpringForce modellen har större anpassning till uppmätt fjäderkonstant än 

SpringGeometri modellen, men för stötstångslasterna är valet av fjädermodell 

oväsentligt. 

 

 Störst lastspridning (70 %) för avgasstötstången inträffar vid 2300 rpm och höga 

parametervärden.  

 

 Fjäderrelaxation minus fjädertolerans tillsammans med små ventilspel är tillräckligt för 

att ofrivilliga avgasventillyft skall inträffa och orsaka höga stötstångslaster.  

 

 Ofrivilliga ventillyft inträffar vid 7 bars tryckskillnad för avgasfjädrar som tillsammans 

har en förspänningskraft på 765 N. 

 

 Stötstängerna tål minst tre gånger mer last än vad de enligt simuleringen kan utsättas för. 

 

 Inloppsstötstången utsätts för högst lastspridning (84 %). 

 

 Inloppsstötstången påverkas mest av avgasbromsningen och utsätts för högst 

stötstångslast. 
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8. Diskussion och Rekommendationer 
I detta avsnitt diskuteras slutsatser och rekommendationer om fortsatt arbete, samt en 

egengranskning av arbetets metoder 

 

Fjäderkonstanter för både inloppssidan och avgassidan toppade listan över parametrar med störst 

påverkan på stötstångslaster. Ett förslag till fortsatt arbete kring denna parameter skulle vara att 

hitta en optimal fjäderkonstant där driften hos ventildrivningen påverkas så lite som möjligt 

samtidigt som stötstångslasterna minskas. Att i undersökningen även inkludera olika 

fjädermassor och andra material för fjädrar skulle ge nya perspektiv på en optimal fjäder.  

 

I de flesta fallen stämmer simulerade stötstångslaster väldigt bra överens med uppmätta 

stötstångslaster ur motorprov. Överensstämmelsen gäller både maximum och minimum laster 

men också i vevaxelgrader. I de fall där för låga och negativa laster inträffade drogs slutsatsen att 

det inte kan vara möjligt. Under dessa körningar måste något fel med töjningsgivarna inträffat. 

En del djupare kunskaper om hur dessa givare fungerar och beter sig är att rekommendera i 

fortsatt arbete. Djupare kunskaper om dessa skulle i framtida motorprov kunna vara till stor hjälp 

för analysen av udda utseenden hos stötstångslaster.  

 

Simuleringsmodellen kunde inte verifieras för avgasbromsning eftersom motorn som provet 

gjordes på saknade den funktionen. Det var inte möjligt att utföra provet på en motor med 

avgasbromsning då väntetiderna för en sådan motor var för långa. Avgastrycket varierades med 

hjälp av lägesändring av avgasspjället, vilket inte kan jämföras med avgasbromsning, men på det 

sättet kunde olika avgastryck registreras. Ett ytterligare motorprov med avgasbromsning är 

nödvändigt för att verifiera modellen mot avgasbromsning. 

 

Mätningen av fjädrarna var ett väldigt viktigt moment i arbetet och det fördjupade kunskapen om 

fjädrarna och fjäderkonstanterna, då tidigare resultat visat att den parametern hade störst 

påverkan på stötstångslasterna. Förspänningskraften för yttre avgasfjädern var för låg och 

utanför toleranserna jämfört med kraften från tillverkningsspecifikationerna. För att undvika 

ofrivilliga ventillyft är det viktigt att fjäderkrafterna inte är allt för låga. Liknade mätning för 

ventilfjädrarna hade tidigare inte gjort på avdelningen. Mätningen gav c:a 140 mätpunkter för 

fjäderkrafterna. Tidigare hade man endast två mätpunkter. En noggrannare mätning för yttre 

avgasfjädern rekommenderas. 

Mätningen gjordes i en provningsmaskin som hanterar krafter upp till 25 kN. Det är alltså c:a 20 

gånger mer kraft än vad som krävs för att trycka ihop den yttre avgasfjädern. Dessutom trycktes 

fjädern ihop med konstant fart utan paus, och mätresultatet sparades två gånger i sekunden.  

Mätningarna visade en väldigt svängig derivata, vilket antingen beror på att fjädern kan ha satts i 

gungning under hoptryckningen eller så var kraften från maskinen ojämn och hackig p.g.a. svag 

motstånd. 

 

Avgasstötstången utsätts för 70 % mer last vid högre parametervärden än 

standardparametervärden. Och vid avgasbromsningen inträffar fria ventillyft vilka orsakar höga 

stötstångslaster, men också ventillaster. Undersökning av ventillaster ingick inte i detta arbete.  

Hur ventiler påverkas av ofrivilliga ventillyft och ventilstuds vid dessa parametervärde skulle 

vara intressant att undersöka och lämnas till fortsatt arbete. 

 

För att helt förhindra ofrivilliga ventillyft och ventilstuds krävs fjädrar med högre 

förspänningskrafter än de befintliga. Men det skulle öka stötstångslasterna och är inte att 

rekommendera. Utan en rekommendation som i för sig är utanför avgränsningarna för detta 

arbete men ändå intressant att diskutera skulle vara systemet som låser fast avgasventilen i öppet 

läge under kompressionstakten, vilket samtidigt effektiviserar avgasbromsningen upp till 65 %, 

enligt (Barbieri, Andreatta, Argachoy, & Brandao, 2010). Ett annat förslag skulle vara en 
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backventil som släpper in höga avgastryck till cylindern. Men detta skulle vara ett stort 

utvecklingsarbete som också är utanför avgränsningarna för detta arbete. 

 

Den totala lastspridningen var 84 % för inloppsstötstången vilket är högre än avgasstötstången 

men ändå under gränsen för vad stötstängerna klarar av. Vid avgasbromsning belastas 

inloppsstötstången mer än avgasstötstången. Även om stötstångslaster är små i jämförelse med 

vad stötstången egentligen klarar är det bättre att de sänks då andra komponenter i 

ventildrivningen kan ta skada. Orsaken till de höga lasterna var att inloppsventilen öppnar mot 

höga avgastryck. Öppningen av inloppsventilen är inte nödvändig under avgasbromsning och 

skulle teoretiskt sätt kunna undvikas för att minska belastningarna på inloppsstötstången. Det är 

också en intressant diskussion men utanför avgränsningarna för detta arbete.  

 

Vad gäller metoderna för arbetet anser jag att samtliga var nödvändiga för att utföra arbetet på ett 

professionellt sätt. Svårast i arbetet var att hitta teori om samtliga parametrar och deras påverkan 

på lasterna. För vissa parametrar kunde väldigt mycket teori hittas och för andra nästan ingen 

teori alls.  

 

Jag är missnöjd med att inte ha verifierat modellen mot avgasbromsning. Misstaget var att jag 

inte i förväg undersökte om den aktuella motorn var utrustad för att hantera avgasbromsning. För 

att en motor skall kunna avgasbromsa i en motorcell krävs att en elmotor driver motorn medan 

bränslet stryps och avgasspjället stängs. Jag utgick ifrån att alla testmotorer på Scania var 

utrustade med den funktionen. 

För övrigt är jag nöjd med verifieringen av modellen och data insamlingen. Av motorprovet 

erhölls driftpunkter i överflöd att verifiera modellen mot, vilket var väldigt bra. Verifieringen 

hade misslyckats om det fanns för få driftpunkter att verifiera modellen mot. 

I början av arbetet hade jag förhoppningar om att utveckla simuleringsmodellen mycket, men jag 

insåg sedan att modellen var väldigt välgjord och en utveckling av modellen var min största 

svårighet i arbetet.  

 

I detta arbete användes Palmgren-Miners delskadeteori för att hitta den ekvivalenta amplituden 

för lastcykler med stora svängningar. I vanliga fall används hypotesen för att hitta livslängden 

för en komponent innan den når brottsgränsen. En säkrare (enligt studerad teori) men svårare 

metod att använda för liknande syften är Rainflow-beräknings algoritmen. Även den metoden 

kan programmeras i Matlab© för att underlätta beräkningarna och öka resultatsäkerheten. 

 

Det var förutbestämt att programmet GT-Vtrain skulle användas för att utföra arbetet och en del 

av syftet var att just modellen i det programmet skulle verifieras. Programmet är en fantastisk 

produkt för ändamålet och antagligen det bästa i marknaden. Ett alternativ till programmet är 

Adams© multibody dynamics simulation som också kan simulera ventildrivningen och beräkna 

lasterna.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Resultat från seminariet och teoristudien inklusive vissa 
avgränsade parametrar 
 
  8 personer deltog i seminariet             

  1=störst påverkan och 10=minst påverkan             

  Parameter Summa Medelvärde Varians Std.avik Min Max 

1 Nockprofil 11 1,37 0,27 0,52 1 2 

2 Fjäderlaster 14 1,75 0,79 0,89 1 3 

3 Masströgheter i rörliga delar 22 2,75 1,64 1,28 1 5 

4 Avgasbroms 25 3,12 4,98 2,23 1 8 

5 Ventilspel 26 3,25 1,64 1,28 2 6 

6 Friktioner 28 3,5 3,14 1,77 1 6 

7 Motorvarvtal (inlopp) 28 3,55 5,71 2,39 1 8 

8 Förbränningstryck 29 3,62 2,84 1,69 1 6 

9 Inloppstryck 32 4 7,71 2,78 1 8 

10 Avgastryck i kanalerna 32 4 7,14 2,67 1 8 

11 Motorlast 34 4,25 10,21 3,20 1 10 

12 Avgassätesslitage/restgaskomp ger högre tryck 39 4,87 6,70 2,59 2 10 

13 Smörjoljans egenskaper 40 5 6,57 2,56 2 10 

14 Geometriska toleranser 40 5 5,71 2,39 2 8 

15 Slitagenivån 42 5,25 7,36 2,71 2 10 

16 Oljan koksar i ventilstyrningen 42 5,26 11,07 3,33 1 10 

17 Deformation av ventilstyrning pga. temp 43 5,37 5,98 2,45 3 10 

18 Ojletemperatur 45 5,62 4,84 2,20 3 10 

19 Snedställning på drivtåg 46 5,75 6,21 2,49 3 10 

20 Kasst mellan säte och styrning 48 6 5,71 2,39 3 10 

21 Toleranser i ventilfjädrar 48 6 4,29 2,07 4 10 

22 Fjäderrelaxation av ventilfjädrar 49 6,12 5,55 2,36 3 10 

23 Sidolaster pga. krokiga ventilfjädrar 50 6,25 5,64 2,38 3 10 

24 Oljekvalité 52 6,5 8,29 2,88 2 10 

25 Materialval 53 6,62 7,41 2,72 3 10 

26 Ytfinheter på anläggningsytor 54 6,75 5,07 2,25 3 10 

27 Mängd olja 55 6,87 10,41 3,23 3 10 

28 FOD 55 6,88 6,70 2,59 3 10 

 

 

  



II 

 

  Teoristudie 

1 Ventilacceleration 

2 Ventilens landningshastighet 

3 Ventilspel 

4 Inloppstryck 

5 Motorvarvtal 

6 Tillverkningstoleranser 

7 Ventil/ventilok sidolaster 

8 Ventilfjäderkonstanter 

9 Avgastryck  

10 Ofrivilliga ventillyft 

11 Ventillyft 

12 Öppningskrafter (många andra parametrar påverkar denna) 

13 Ventilöverlappning/timing 

14 Ventildrivs friktion/slitage 

15 Friktionskrafter 

16 Cylindertryck 

17 Ventildrivs effektiva vikt 

18 Ventildrivs styvhet 

19 Styvhetskonstanter 

20 Insprutad bränslemängd 

21 Insprutningspunkt 

22 EGR mängd 

23 EGR sot 

24 Avgastemperatur 

25 Avslipad ventilskaftsände  

26 Inloppstemperatur 

27 Omgivningstryck 

28 Oljetempertatur 

29 Ventilaerodynamiken 

30 Ventilstuds/hopp 
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Bilaga 2 Figurer för parametrar som mest påverkar lasterna i 
ventildrivning 
 

1. Avgastyck. avgasstötstång 

Tre avgastryck testades. 1 bar. 3 bar och 5 bar.  
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y = -0,2734x + 1,2812 

y = -0,2416x + 1,2397 
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Avgastryck  

[bar] 

Max last  

[N] 

Medel last  

[N] 

1 6839 1801 

3 5728 1555 

5 4751 1300 
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2. Cylindertryck. avgasstötstång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cylindertryck. inloppsstötstång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fjäderkonstant. avgasstötstång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fjäderkonstant. inloppsstötstång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Inloppstryck. inloppsstötstång 

Tre olika inlopps tryck testades och. 1 bar. 2,3 till 2,4 bar och 4 bar. 2,3–2,4 bars trycket 

ändras proportionellt efter vevaxelgrader.  

 

Cylindertryck (Motorlast).  

Avgasstötstång [bar] 

Max last  

[N] 

Medel last 

 [N] 

Cyl.tr vid 800 rpm 

 Max    Med  Min 

89,6 10 1,3 
 

 

5003 

 

1331 

Cyl.tr vid 2300 rpm 

 Max   Med   Min 

112 12 1,2 
 

 

5051 

 

1508 

Cyl.tr vid 1500 rpm 

 Max   Med   Min 

205 21 2,8 
 

 

7980 

 

1687 

Cylindertryck (Motorlast).  

Inloppsstötstång  

[bar] 

Max last  

[N] 

Medel last  

[N] 

Cyl.tr vid 800 rpm 

 Max     Med   Min 

89,6 10 1,3 
 

 

2585 

 

568 

Cyl.tr vid 1500 rpm 

 Max    Med    Min 

205 21 2,8 
 

 

4207 

 

810 

Cyl.tr vid 2300 rpm 

 Max    Med    Min 

112 12 1,2 
 

 

4202 

 

636 

Inre Fjäderkonstant 

Yttre fjäderkonstant [N/m] 

Max last  

[N] 

Medel last [N] 

5500 

17500 

4543 1016 

11500 

27500 

5864 1551 

21500 

37500 

7904 2195 

Fjäderkonstant 

 [N/m] 

Max last  

[N] 

Medel last 

 [N] 

10000 2741 346 

20000 4018 677 

30000 5009 990 



V 

Inloppstryck  

[bar] 

Max last  

[N] 

Medel last 

 [N] 

Inl.tr vid 800 rpm 

Max       Med    Min 

1,58 1,56 1,53 

 

 

4485 

 

777 

 

Inl.tr vid 1500 rpm 

Max       Med    Min 

3,42 3,24 3,09 
 

 

3402 

 

553 

Inl.tr vid 2300 rpm 

Max       Med   Min 

2,11 1,96 1,76 
 

 

4246 

 

726 
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7. Motorvarvtal. avgasstötstång 
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Max last  

[N] 

Medel last  

[N] 

800 4831 1552 

1500 5301 1552 

2300 6272 1549 
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8. Motorvarvtal. inloppsstötstång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ventilspel. avgasstötstång 

Tre olika ventilspel testades. 0,2, 0,35 (standard) och 1,2 mm. Med ett ventilspel på 1,2 

mm syns det tydligt att ventilen öppnar tidigare och stänger tidigare än för övriga fall. 

Även ventilstuds på 0,5 mm observerades från grafen för ventilspelet 1,2 mm. I 

genomsnitt utsätts stötstången för mest last vid 0,2 mm men stötstången utsätts för max 

last vid 1,2 mm.  
Ventilspel avgassidan  

[mm] 

Max last  

[N] 

Medel last 

 [N] 

0,2 5939 1681 

0,35 5864 1551 

1,2 9364 1186 

 

 
 

 

 

 

Motorvarvtal. inloppsstötstång  

[rpm] 

Max last  

[N] 

Medel last  

[N] 

800 2645 677 

1500 3380 678 

2300 4463 676 
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10. Ventilspel. inloppsstötstång 

Tre olika ventilspel testades. 0,2, 0,38 (standard) och 1,2. 

Grafen visar att vid ett ventilspel på 0,2 utsätts stötstången för minst maxlast men har i 

medel den högsta lasten. Detta beror enligt teorin på att rullyftaren då ligger konstant mot 

kamaxeln och stötstången är då konstant under belastning. Vid 0,38 vilket är STD för 

inloppsventilen vid varm motor. 0,45 vid kallmotor hade högre maxlast än ventilspelet på 

0,2 men mindre medellast. Vilket visar att vid minskat ventilspel minskar maxlasten. Och 

detta beror då på att rullyftaren hela tiden följer nockens geometri och det blir inga 

hastiga accelerationer. Grafen visar att ventillyftet för 0,2 mm ventilspel är 14,6 mm och 

för 1,2 mm ventilspel är 13,6 mm. Skillnaden är alltså 1mm. vilket innebär att om 

ventilspelet ökas med 1mm. minskas ventillyftet med 1mm. 
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Ventilspel Inloppssidan  

[mm] 

Max last  

[N] 

Medel last  

[N] 

Ventillyft 

 [mm] 

0,2 3670 763 14,6 

0,38 4018 677 14,44 

1,2 6100 541 13,68 
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   Parametrar  Medellast- 

förändring  

Medellast [N]  

Min Medel Max 

1 Fjäderkonstant avgas  1113 1016 1551 2195 

2 Fjäderkonstant inlopp  644 346 677 990 
3 Cyl.tr. Avgasstötstång  388 1331 1687 1508 

4 Avgastryck [bar]  375 1801 1555 1300 
5 Cyl.tr. Inloppsstötstång  264 568 810 636 
6 Inloppstryck [bar]  261 777 553 762 
7 Ventilspel avgassidan  173 1681 1551 1186 
8 Ventilspel [mm] inlopp  84 763 677 541 

9 Motorvarvtal avgas  3 1552 1552 1549 

10 Motorvarvtal inlopp  1 677 678 676 

      

   Parametrar  Maxlast- 

förändring 

Maxlast [N] 

Min Medel Max 

1 Fjäderkonstant avgas  3172 4543 5864 7904 

2 Cyl.tr. Avgasstötstång  2889 5003 7980 5051 
3 Fjäderkonstant inlopp  2268 2741 4018 5009 

4 Motorvarvtal inlopp  1818 2645 3380 4463 
5 Cyl.tr. Inloppsstötstång  1574 2585 4207 4202 
6 Avgastryck [bar]  1566 6839 5728 4751 
7 Motorvarvtal avgas  1441 4831 5301 6272 
8 Inloppstryck [bar]  1241 4485 3402 4246 

9 Ventilspel avgassidan  1198 5939 5864 9364 

10 Ventilspel inlopp  293 763 677 541 

 
Parameter på Inloppssidan Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 

Varvtal [rpm] 800 800 1500 2300 2300 

Fjäderkonstant [N/m] 16320 16320 20000 20800 20800 

Ventilspel [mm] 0,2 0,9 0,38 0,9 0,2 

Cylindertryck vid [rpm] 800 800 2300 1500 1500 

Inloppstryck vid [rpm] 1500 1500 2300 800 800 

 
Parameter på Avgassidan Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 

Varvtal [rpm] 800 800 1500 2300 2300 

Ventilspel [mm] 1,2 0,35 0,35 0,2 1,2 

Inre fjäderkonstant [N/m] 9215 9215 11810 12654 12654 

Yttre fjäderkonstant [N/m] 24460 24460 29900 31024 31024 

Cylindertryck vid [rpm] 800 800 2300 1500 1500 

Avgastryck vid [rpm] 2300 2300 1500 800 800 
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Bilaga 3 Matlabkod för filtrering av motorprovdata 
close all; 
clear all; 
clc 

  
x1 = load('..\Indat_p_std_0_E\26266001\1_exh-pushrod-load_800_0.txt'); 
N=800;          %Varvtal [RPM] 1_exh-pushrod-load_800_0 
f=3500;         %Varvtalsfrekvens [Hz] 
fs=(N*7200)/60; %Tiden det tar för 1 varv= 1/(N/60), Tiden för 0.1 

grader=(tiden för 1 varv)/7200, i filen ses att under en cykel, dvs 720 

vevgrader har mätpunkter sparats för varje 0.1 grad. vi har alltså 7200 

mätpunkter. f=1/T vilket till slut ger samplingsfrekvensen fs. 
x=x1(:,2); 
g=x1(:,1); 
w=f/(0.5*fs); 
no=1; 
[b, a]=butter(no,w); %Butterworth-filter  
xfilt=filtfilt(b,a,x); 
x2=[g xfilt]; 
subplot(221) 
plot(g,x,'r',g,xfilt,'-'), grid on 
legend('Original Data','Filtrerad Data',2) 
xlabel('Vevaxelgrader') 
ylabel('Last, [kN]') 
title('Stötstångslast 800rpm 0% Last, Körning 1') 

 
dlmwrite('..\Indat_p_std_0_E\Indat_p_std_0_E_filt\26266001_filt\1_exh-

pushrod-load_800_0_filt',x2,'delimiter','\t','precision',6); 
XLSWRITE('..\Indat_p_std_0_E\Indat_p_std_0_E_filt\26266001_filt\Stötstångslas

ter_Excell_filt\1_exh-pushrod-load_800_0_filt.xls',x2,'A1') 
%....................................................................... 
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Bilaga 4 Figurer från verifiering av simuleringsmodell 
 



XIII 

 
  



XIV 

Bilaga 5 Matlabkod för toppar och dalar 
%http://billauer.co.il/peakdet.html. 2011-10-10 
function [topp, dal]=peakdet(v, delta, x) 
topp = []; 
dal = []; 

  
v = v(:); % Just in case this wasn't a proper vector 

  
if nargin < 3 
  x = (1:length(v))'; 
else  
  x = x(:); 
  if length(v)~= length(x) 
    error('Input vectors v and x must have same length'); 
  end 
end 

   
if (length(delta(:)))>1 
  error('Input argument DELTA must be a scalar'); 
end 

  
if delta <= 0 
  error('Input argument DELTA must be positive'); 
end 

  
mn = Inf; mx = -Inf; 
mnpos = NaN; mxpos = NaN; 

  
lookformax = 1; 

  
for i=1:length(v) 
  this = v(i); 
  if this > mx, mx = this; mxpos = x(i); end 
  if this < mn, mn = this; mnpos = x(i); end 

   
  if lookformax 
    if this < mx-delta 
      topp = [topp ; mxpos mx]; 
      mn = this; mnpos = x(i); 
      lookformax = 0; 
    end   
  else 
    if this > mn+delta 
      dal = [dal ; mnpos mn]; 
      mx = this; mxpos = x(i); 
      lookformax = 1; 
    end 
  end 
end 
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%....................................................................... 
close all; 

clear all; 

clc 

  

x151 = load('..\Exporterad data\Totallastspridning\Stötstångslast,inl,-

7%,1500rpm'); 

L151=x151(1:length(x151),3);%Stötstångslaster i N 

x152 = load('..\Exporterad data\Totallastspridning\Stötstångslast,inl,std,1500rpm'); 
L152=x152(1:length(x152),3);%Stötstångslaster i N 

x153 = load('..\Exporterad 

data\Totallastspridning\Stötstångslast,inl,+7%,1500rpm'); 

L153=x153(1:length(x153),3);%Stötstångslaster i N 

  

g3=x153(1:length(x153),2);%Vevaxelrader, 0-720 

v3=max(L153)/4;%Alla apmlituder mindre än 1/4 av max ampl är ointressanta 

%och har obetydligt bidrag till delskadan.  

figure; 

plot(g3,L153); 

[topp3, dal3] = peakdet(L153, v3, g3);%tar endast med peakar >=1/4 av Maxamp 

  

hold on;  
plot(dal3(:,1), dal3(:,2), 'g*'); 
plot(topp3(:,1), topp3(:,2), 'r*'); 
grid on 

  
xlabel('Vevaxelgrader') 
ylabel('Last, [N]') 
title('Inl Stötstångslast F1+tolerans') 

  
a32=[]; 
i=0; 
for n=1:length(dal3); 
    i=i+1; 
a32(i)=topp3(n,2)-dal3(n,2); 
end 

  
a33=[]; 
i=0; 
for n=1:length(dal3); 
    i=i+1; 
a33(i)=topp3(n+1,2)-dal3(n,2); 
end 

  
au3=[max(L153) a32 a33]; 
auh3=au3./2; 
au36=auh3.^6; 
APalm153=(sum(au36))^(1/6) 
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Bilaga 6 Uträkningar för förspänningskrafter 
 
INLOPPSFJÄDER 

F1 för inloppsfjädern är 500N ±20N där toleransen är ±20N. 

Relax för F1i är F1i·0,15. 

Relax för F1y med tolerans inräknat är (F1i-20N)·0,15. 

Minsta fjäderkraft för inloppsfjäder är (F1i-20N)-(F1i-20N)·0,15. 

Minsta fjäderkraft för inloppsfjäder är F1i+20N 

 

AVGASFJÄDER 

F1y (yttre avgasfjäderkraft) är 665N ±25N där toleransen är ±25N. 

Relax för F1y är F1y·0,15. 

Relax för F1y med tolerans inräknat är (F1y-25N)·0,15. 

Minsta fjäderkraft för yttre avgasfjäder är (F1y-25N)-(F1y-25N)·0,15. 

Minsta fjäderkraft för yttre avgasfjäder är F1y+25N. 

F1 för avgasfjädrarna tillsammans är F1y+F1i där: 

F1i (inre avgasfjäderkraft) är 280N ±20N där toleransen är ±20N. 

Relax för F1i är F1i·0,15. 

Relax för F1y med tolerans inräknad är (F1i-20N)·0,15. 

Minsta fjäderkraft för inre avgasfjäder är (F1i-20N)-(F1i-20N)·0,15. 

Minsta fjäderkraft för inre avgasfjäder är F1i+20N. 
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Bilaga 7 Resltat från Palmgren-M uträkningar 
 

Totallastspridning på avgasstötstången Palmgren-M 

800 RPM [N] 

För max 

amplitud 

multipliceras 

dessa med 2 

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Avg.tr Litet spel 2582 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Avg.tr STD spel 2679 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Avg.tr Stort spel 3161 

1500 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Avg.tr Litet spel 2530 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Avg.tr STD spel 2870 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Avg.tr Stort spel 4044 

2300 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Avg.tr Litet spel 2458 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Avg.tr STD spel 2819 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Avg.tr Stort spel 4801 

2400 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br Litet spel 3155 

STD fjäder Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br STD spel 2987 

F1+tolerans Cyl.tr vid avg.br Avg.tr vid avg.br Stort spel 3237 

 
 

Totallastspridning på Inloppsstötstången Palmgren-M 

800 RPM [N] 

För max 

amplitud 

multipliceras 

dessa med 2 

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Inl.tr Litet spel 1023 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Inl.tr STD spel 1289 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Inl.tr Stort spel 1511 

1500 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Inl.tr Litet spel 1077 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Inl.tr STD spel 1457 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Inl.tr Stort spel 2679 

2300 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr - 7 % STD Inl.tr Litet spel 1773 

STD fjäder STD Cyl.tr STD Inl.tr STD spel 2616 

F1+tolerans Cyl.tr + 7 % STD Inl.tr Stort spel 4269 

2400 RPM  

F1-tol-relax Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br Litet spel 3783 

STD fjäder Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br STD spel 5119 

F1+tolerans Cyl.tr vid avg.br Inl.tr vid avg.br Stort spel 6216 

 
 

 


