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Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett produktutvecklingsarbete som har genomförts i samarbete med 

Scania CV AB. Syftet med arbetet har varit att finna ett samband mellan XPI- cylinderhuvudets 

geometriska parametrar och dess snurrtal för att förbättra konstruktionsunderlaget för 

cylinderhuvudet.  

Samhällets ökade fokus kring miljöfrågorna för med sig allt hårdare emissionslagstiftningar för 

lastbilstillverkarna. För att driva utvecklingen framåt läggs stora resurser på forskning och 

utveckling av dieselmotorn och dess förbränningsförlopp. Insugningsluftens strömning in i 

cylindern har en stor påverkan vid bildandet av emissioner och den typ av strömningen som söks 

kallas för snurr. Snurr fås då luften strömmar runt cylinderns vertikala axel inne i 

förbränningsrummet.  

På tidigare cylinderhuvuden som Scania CV AB tagit fram har klara samband setts mellan 

snurren och geometriska parametrar hos cylinderhuvudet men med det nya XPI- cylinderhuvudet 

ses att även andra parametrar är med och påverkar snurren.  

Av erfarenhet är det känt att flertalet geometrier påverkar snurren och flödet som fås ner i 

cylindern. Utifrån dessa kunskaper och intervjuer med sakkunniga på Scania CV AB har de 

parametrar som ska ingå i studien tagits fram.  

Efter definiering av de geometriska parametrarna, 33 stycken, har 120 cylinderhuvuden mätts 

upp och snurrtestats.  

Den statistiska undersökningen har genomförts av Ekaterina Fetisova som en del av hennes 

kandidatexamensprojekt för institutionen Matematisk Statistik på Stockholms Universitet. 

Undersökningen ledde till att sex modeller togs fram, med hjälp av multipel linjär regression, 

som representerar de geometriska parametrarnas påverkan på snurrtalet.  

De framtagna modellerna förklarar mellan 54-60 % av variationen hos snurren och ett fåtal 

geometriska parametrar sticker ut som viktigare än andra, vissa mer förväntade än andra.  

Slutsatser som dras är att viktiga parametrar troligtvis saknas i undersökningen och att det finns 

en stor komplexitet mellan de geometriska parametrarna och snurrtalet. För att få en bättre 

förståelse för kanalernas individuella påverkan på snurren rekommenderas att varje kanal 

snurrtestas var och en för sig och kopplas mot de geometriska parametrarna för respektive kanal.  
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Abstract 
This Master Thesis is a product development project that has been carried out in cooperation 

with Scania CV AB. The purpose has been to find the relationship between geometric parameters 

and the swirl number for an XPI- cylinder head in order to improve the design specification. 

The increased focus on environmental issues from society leads to tighter emission legislations 

for the truck manufactures. In order to drive the development forward considerable resources are 

spent on research and development on diesel engines and its combustion process. The inlet air 

has a significant impact on the formation of emissions and the flow that is desired is called swirl. 

Swirl is achieved by making the air rotate around the vertical axis of the cylinder. 

Earlier cylinder heads that has been developed at Scania CV AB have shown clear relationships 

between geometric parameters of the cylinder head and the swirl number. With the new XPI- 

cylinder head observations have been made that other parameters also affect the swirl.  

By experience many parameters that affect the swirl and the airflow down the cylinder are 

known. Based on this knowledge and interviews with experts at Scania CV AB the parameters 

for the study have been developed and specified.  

After defining the geometric parameters, 33 in total, 120 cylinder heads were measured and swirl 

tested.  

The statistical investigation was carried out by Ekaterina Fetisova as a part of her bachelor 

degree project for the Department of Mathematical Statistics at the University of Stockholm. The 

investigation used multiple linear regression to develop six models that describes the 

relationships between the geometric parameters and the swirl number.  

The developed models provides an explanation rate between 54-60 % between the variance of 

the geometrical parameters and the variance of the swirl. A few parameters stand out as more 

important than others, some parameters more expected than others.  

Conclusions that are drawn are that the investigation probably is missing important parameters 

and that there is a great complexity between the geometric parameters and the swirl number. To 

get a better understanding of the impact that each channel has on the swirl number 

recommendations are made to swirl test one channel at a time and to find the relationship 

between the geometric parameters for each channel and the swirl number. 
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NOMENKLATUR 

Här listas de beteckningar och förkortningar, som används i detta examensarbete.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

λ Luft/bränsle- förhållande (dimensionslöst) 

μσ Förhållandet mellan uppmätt och teoretiskt massflöde (dimensionslöst) 

nD Paddelhjulets varvtal (rpm) 

n Fiktivt motorvarvtal (rpm) 

cm Kolvmedelhastighet (m/s) 

q Luftflöde (kg/s) 

s Kolvens slaglängd (m) 

D Kolvdiametern (m) 

ρ Luftens densitet (kg/m
3
) 

Vs Slagvolymen (m
3
) 

M Moment (Nm) 

ω Vinkelhastighet (rad/s) 

I Impulsmoment (kgm
2
/s) 

A Arean för ett tvärsnitt i cylindern (m
2
) 

m luftens massa (kg) 

Förkortningar 

NOx Kväveoxider 

PM Partiklar (Particulate Matter) 

EGR Exhaust Gas Recirculation 

SCR Selective Catalytic Reduction 

XPI eXtra high Pressure Injection 

HC Kolväten (Hydro Carbons) 

CO Kolmonoxid (Carbon monoxide) 

CAD Computer Aided Design 

CFD Computational Fluid Dynamics 

ÖDP Övre dödpunkt 

DOE Design of Experiments 

CMM Coordinate Measure Machine 
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CC Centrum- Centrum avstånd mellan den gjutna kanalen läge och sätets läge 

PIV Particle Image Velocimetry 

LDA Laser Doppler Anemometry 

Använda datorprogram 

Program   Funktion     Information 

Solid Edge ST   CAD modellering   www.solidedge.com  

Matlab R2008A   Matematisk beräkningar  www.mathworks.com 

Microsoft Word    Ordbehandling   www.office.microsoft.com 

Micorsoft Excel   Matematiska beräkningar  www.office.microsoft.com 

Focus Inspection 9.1 Viewer  Visningsprogram för inskannade  www.metris.com  

   cylinderhuvuden 

 

 

http://www.solidedge.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.office.microsoft.com/
http://www.office.microsoft.com/
http://www.metris.com/
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte och avgränsning för det utförda examensarbetet. 

1.1 Företagspresentation 

1891 startade Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje som senare blev Scania CV AB. Idag är 

Scania en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar. Scania är verksamt i 

ungefär 100 länder och har 34 000 anställda där omkring 2 400 jobbar inom forskning och 

utveckling. 2008 var omsättningen 88 997 miljoner kronor och 66 516 lastbilar, 7277 bussar 

samt 6 671 motorer till industri och marin levererades. Filosofin företaget har är att ständigt 

förbättras för att bibehålla en stark och hållbar konkurrenskraft samtidigt som en lönsam tillväxt 

klaras av (scania.com ,2010). 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Miljö 

Samhällets krav på bättre miljö leder till allt hårdare emissionslagstiftningar för dieselmotorerna 

vilket tvingar motortillverkarna till kontinuerlig utveckling för att möta dessa krav. Denna 

strävan mot lägre emissionsnivåer samtidigt som bränsleekonomin ska hållas minimal är en tuff 

utmaning. Emissionslagarna som sätts upp inom EU, går under namnen Euro I, Euro II och så 

vidare. Idag är det Euro V som gäller med de nivåer som presenteras i Figur 1 där även tidigare 

emissionsregler presenteras. Som figuren visar är det kväveoxider, NOx, samt partiklar, PM, som 

är de stora utmaningarna för lastbilstillverkarna. 

 

Figur 1 Utvecklingen av emissionsregler för dieselmotorer på lastbilar, (eminox.com, 2010) 

För att klara dagens regler för emissionsnivåer använder sig Scanias motorer av 

efterbehandlingssystemen EGR, Exhaust Gas Recirculation, samt SCR, Selective Catalytic 

Reduction. Användningen av dessa för med sig en ökad bränsleförbrukning vilket i sin tur 

medför en ökad kostnad för kunderna.  

I och med att dessa system medför en ökad bränsleförbrukning läggs stor vikt vid forskning och 

utveckling av dieselmotorn och dess förbränningsförlopp. Detta då en bättre kontroll över 

förbränningsförloppet ger en bättre kontroll av hur emissionerna bildas vid källan, inne i 

förbränningsrummet.  

1.2.2 XPI- cylinderhuvudet 

Det är flertalet parametrar som påverkar förbränningsförloppet och de emissioner som 

förbränningen skapar, exempelvis bränsle/luft- blandningen, λ-värdet, insprutningstrycket av 

bränslet, bränslet självt, luftens rörelse i förbränningskammaren med mera.  

Vid framtagandet av motorer för att klara Euro V- certifieringen togs ett nytt Common rail-

baserat insprutningssystem fram som möjliggör en exakt styrning av förbränningsprocessen 

http://www.eminox.com/
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genom att vid önskat tillfälle kunna spruta in bränslet med ett mycket högt tryck. För att kunna 

använda detta togs ett nytt cylinderhuvud fram, XPI- cylinderhuvudet, eXtra high Pressure 

Injection.  

1.2.3 Snurr 

Som nämndes ovan spelar insugningsluftens strömning i förbränningsrummet en stor roll vid 

bildandet av avgaser och den strömning som önskas åstadkomma kallas för snurr, på engelska 

swirl. Snurr innebär, precis som det låter, att insugningsluften roterar inne i förbränningsrummet 

runt cylinderns vertikala axel. Hur snurr kan se ut illustreras i Figur 2. Det är flertalet parametrar 

som påverkar snurren exempelvis kanalerna, ventilerna, ventilsätena, ventiltiderna med mera. 

Den snurr som fås av ett cylinderhuvud beskrivs med ett dimensionslöst tal, som är det varvtal 

som ett teoretiskt paddelhjul skulle få i cylindern normerat med motorvarvtalet. Detta tal kallas 

för snurrtal.  

 

Figur 2. Schematisk beskrivning av snurr  

1.3 Syfte 

På tidigare cylinderhuvuden som Scania tagit fram ses klara samband mellan snurren och några 

specifika geometriska parametrar hos cylinderhuvudet. Med det nya XPI- cylinderhuvudet finner 

man att det inte räcker med dessa parametrar för att beskriva variationen hos snurren. Studier har 

gjorts kring vilka parametrar det skulle kunna vara utan att tydliga resultat kunnat tas fram. Detta 

examensarbete ska försöka finna det samband som finns mellan geometriska parametrar och 

snurrtalet för att i sin tur kunna förbättra framställningsunderlaget till XPI- cylinderhuvudena.  

1.4 Avgränsning 

Vid parameterundersökningen kommer luftkanalerna anses formstabila, det vill säga att 

kanalerna betraktas som stela kroppar. Denna avgränsning görs då det skulle bli allt för 

tidskrävande samt kostsamt att skära upp samtliga cylinderhuvuden och scanna in dem för 

utvärdering av kanalens formbeständighet. Skulle undersökningen visa att detta kan vara möjligt 

lämnas det för fortsatt framtida arbete.  
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2  METOD 

Detta kapitel beskriver den för examensarbetet använda arbetsprocessen. Metoden har tagits 

fram för att hjälpa konstruktören att nå projektmålet samt att säkerställa att undersökningen 

bedrivs med en hög grad av vetenskaplighet.  

2.1 Generellt 

Utgångspunkten när forskning bedrivs och undersökningar genomförs är att det finns ett 

problem, någon vill ta reda på någonting innan ett beslut ska tas (Dahmström 2005). 

Vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning är det viktigt att en metodteori används 

som beskriver de allmänna principer som finns för att undersökningen ska uppfylla kraven på 

vetenskaplighet. Man skiljer mellan två olika typer av undersökningar; kvantitativa samt 

kvalitativa. Skillnaden mellan de båda är att de kvantitativa undersökningarna försöker ge en 

numerisk relation mellan mätbara egenskaper medan den kvalitativa undersökningen söker 

förståelse för hur människan upplever situationer (Hartman, 2004). Den kvantitativa metoden är 

därför den metod som detta projekt kommer att bygga på.  

Undersökningsprocessen delas upp i tre faser, det är planerings-, insamlings-, samt analysfasen. 

Planeringsfasen lägger grunden för att skapa en vetenskaplig undersökning och denna består av 

två moment, dels formulera en hypotes att testa och dels att utforma och planera själva 

undersökningen. När den första fasen är klar löper projektet vidare med datainsamling, som 

bygger på planeringen, och slutligen analysen som ska besvara hypotesen eller testa dess 

giltighet (Hartman, 2004). 

2.2 Planeringsfasen 

Vikten av att formulera en bra och intressant hypotes är nödvändig för att en undersökning ska 

bli lyckad. En dålig hypotes kan leda till att tid ödslas och att hypotesen omformuleras eller i 

värsta fall att man inte får det resultat som egentligen önskades. Hypotesen ska byggas upp 

utifrån fyra grundkrav: 

 Den ska utgå ifrån problemställningen, då den ska vara lösningen till det uttryckta 

problemet 

 Den ska vara genomförbar, det vill säga praktiskt genomförbar, ekonomiskt genomförbar 

samt etiskt genomförbar 

 Hypotesen ska inte strida mot etablerade resultat om det inte finns anledning att tro det 

etablerade resultatet saknar ordentligt stöd  

 Samt att det från början ska finnas någon form av stöd för hypotesen.  

Här bygger hypotesen på att observationer har gjorts att det finns ett samband mellan 

geometriska parametrar och snurren vilket gör att framtagandet av hypotesen görs genom en 

induktiv metod. (Hartman, 2004) 

Hypotesen för detta projekt formuleras efter projektbeskrivningen ”Det finns ett samband mellan 

geometriska parametrars variationer och variationen av snurrtalet hos ett XPI- cylinderhuvud” 

Efter att ha tagit fram en hypotes övergår planeringsfasen i planeringen av undersökningen. Först 

genomförs en litteratursökning samt studiebesök på de avdelningar inom Scania som arbetar med 

framtagandet av cylinderhuvudet så att projektdeltagaren kan sätta sig in problemet samt samla 

in relevant information. Nedan listas de resurser som kommer att användas vid 

informationsökningen. 

1. Scanias interna databas 

2. Scanias bibliotek 
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3. SAE Digital Library (sae.org, 2010) 

4. Internet 

5. Litteratur som projektdeltagaren har samlat under sin studietid 

När väl detta är gjort går projektet över i en fas då utformningen av undersökningen sker för att 

kunna testa hypotesen. Viktigt är att relevant information samlas så att resultatet kan betraktas 

som rättfärdigat. Här ligger fokus på att ta fram vilka geometriska parametrar som ska ingå i 

studien och som tros ha betydelse för undersökningen. Men även hur uppmätningen ska gå till är 

av stor vikt så att den data som samlas in är riktig. För att lösa dessa punkter kommer främst 

intervjuer av sakkunniga att göras samt observationer av relevanta processer.  

2.3 Datainsamling 

Vid insamlingen av informationen finns det tre olika metoder att använda sig av där två bygger 

på att de oberoende variablerna manipuleras för att få respons hos den beroende variabeln. Då 

denna undersökning bygger på tillverkningskapabiliteten ges de oberoende parametrarna 

normalfördelade variationer och kan därmed inte manipuleras på ett tillfredsställande sätt. Den 

metod som då används är en icke experimentell undersökning där endast observationer sker av 

relationerna mellan variablerna. Den icke experimentella undersökningen kan i sin tur delas upp 

beroende på om undersökningen bygger på en hypotes eller inte. Då en hypotes har formulerats 

has en korrelationsundersökning (Hartman, 2004). 

När undersökningar görs där data samlas in pratar man om primärdataundersökningar och 

sekundärdataundersökningar där man vid den förstnämnda samlar in data för första gången 

medan vid den sistnämnda använder sedan tidigare insamlad data. Fördelen med 

sekundärdataundersökning är att den är mycket billigare (Dahmström, 2005). Tidigare 

undersökningar har gjorts inom området men inte i samma utsträckning och med andra 

förutsättningar varför primärdataundersökning kommer att genomföras. 

Vid mätningarna av de geometriska parametrarna är det viktigt att en hög validitet erhålls, det 

vill säga att rätt saker mäts, vilket kan tyckas självklart men som inte är det i alla lägen. 

Dessutom innebär validitet att inga systematiska fel kommer med i undersökningen. Säkerställs 

validiteten är reliabiliteten som säkerställer att undersökningen är robust och att den är repeterbar 

vikig (Eriksson, Wiedersheim, 2006). Att uppfylla dessa två begrepp kommer genomsyra hela 

utredningen.  

När de intressanta parametrarna är fastställda samt mätningsmetoden är specificerad är det dags 

att göra ett urval av de cylinderhuvuden som ska mätas. Hur stor populationen, 

undersökningsmaterialet, ska vara är beroende på den säkerhet som man vill att undersökningen 

ska ge, variationen i populationen samt de resurser som finns för undersökningen (Dahmström, 

2005). Då variansen hos parametrarna är okänd är det resurserna för projektet som styr.  

Det beslutade att 120 cylinderhuvuden skulle ingå i studien och då ligger fokus på att få bästa 

möjliga urval men då man inte kan säga hur individerna, cylinderhuvudena, ser ut innan de mäts 

upp kommer 120 cylinderhuvuden att plockas ut slumpmässigt ur produktionen. Helst ska 

cylinderhuvudena gjutas och bearbetas under olika dagar och/eller veckor för att eventuella 

systematiska fel som kan påverka analysen ska minimeras. Dessutom önskas en stor variation 

hos de geometriska parametrarna vilket troligtvis fås om gjutning och bearbetning sker vid olika 

datum.  

2.4 Analys 

När all data är insamlad enligt ovan är det dags att analysera materialet och testa vår hypotes. 

Först görs en beskrivelse av det insamlade datamaterialet, i form av grafer över variationerna och 

därefter görs analysen som ska besvara hypotesen.  

http://www.sae.org/
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2.5 Uppläggning av projektet 

I Figur 3 visas den arbetsprocess som projektdeltagaren kommer att använda sig av under 

examensarbetet.  

 

Figur X.  

 

Arbetet inleds med att en noggrann förstudie genomförs för att bringa ljus över problemet och 

därefter genomförs flertalet studiebesök och intervjuer hos de avdelningarna 

(cylinderhuvudutveckling, kanalprovrum, gjuteri, bearbetning samt mätrum) och nyckelpersoner 

inom Scania som ansvarar för framtagandet av cylinderhuvudet. När tillräcklig förståelse för 

problemet har inhämtats är det dags att välja ut och bestämma vilka geometriska parametrar som 

ska undersökas, detta görs i samråd med samtliga intressenter. Tillsammans med mätansvariga 

på gjuteri och bearbetning genomförs sedan uppmätningen av de geometriska parametrarna som 

ska ingå i studien hos de 120 stycken utvalda cylinderhuvudena. Cylinderhuvudena snurrprovas 

därefter i rigg hos kanalprovrummet på Scania Tekniskt Centrum. Snurrtal och mätdata 

analyseras statistiskt för att finna samband mellan dessa. Utifrån kartläggningen ska sedan 

rekommendationer göras för förändringar i kravsättningen på ritning. Om inga klara samband 

upptäcks i undersökningen kommer detta att diskuteras och analyseras för att därefter ge 

rekommendationer för hur utredningen bör gå vidare. 

Studiebesök, observationer, 

praktik 

Intervjuer, informella samtal Litteraturstudier 

Bestämning av geometriska 

parametrar som ska ingå i 

studien 

Framtagning av 

uppmätningsprocess 

Datainsamling 

Analys av framtagen data  

Slutsatser samt översättning 

av analysen till användbara 

resultat 

Figur 3. Arbetsprocessen som används under projektet 
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3  REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som är grunden för den utförda 

undersökningen. 

3.1 Dieselmotorn 

3.1.1 Generellt 

1892 fick Dr Rudolf Diesel patent på dieselmotorn som till stor del liknar ottomotorn, eller 

bensinmotorn som den heter i folkmun. Båda är de förbränningsmotorer som omvandlar den 

kemiska energin i bränslet, bensinen/dieseln, till mekanisk energi genom att antända en luft- 

bränsleblandning i förbränningskammaren. Hur antändningen sker skiljer sig däremot mellan de 

båda motorerna. I ottomotorn blandas först bränslet med luften till en homogen blandning 

varefter blandningen komprimeras och antänds med en gnista från ett tändstift. I dieselmotorn 

däremot komprimeras luften först och därefter sprutas dieselbränslet in i förbränningskammaren 

till en heterogen blandning och då luften värms upp av kompressionen antänds 

bränsleblandningen av denna värme. (howstuffworks.com, 2010)  

3.1.2 Dieselmotorns för- och nackdelar 

Idag är dieselmotorn den mest energieffektiva förbränningsmotorn som man känner till vilket 

resulterar i god bränsleekonomi. Detta har i sin tur medfört att intresset för dieselmotorer har 

ökat och därmed försäljningen av dieselbilar. Men dieselmotorn har fler fördelar samt även ett 

antal nackdelar, några utav dessa listas i Tabell 1 nedan. (dieselnet.com, 2010) 

Tabell 1. För- och nackdelar med dieselmotorn 

Fördelar Nackdelar 

Bränsleekonomi Vikt 

Hållbarhet Höga NOx utsläpp 

Låga HC samt CO emissioner Höga partikelutsläpp 

Högt moment  

De låga emissionsutsläppen av kolväten, HC, och kolmonoxid, CO, beror på att förbränningen 

sker i ett överskott av syre vilket ger ett luft- bränsleförhållande, λ, över 1.  

Anledningen till dieselmotorers bättre hållbarhet beror på de högre kompressionsförhållandena 

vilket ger högre moment vid lägre varvtal. Högre kompressionsförhållanden kräver robustare 

motorer vilket medför en mycket längre hållbarhet, tre till fyra gånger längre än för vanliga 

bensinmotorer. Det lägre varvtalet medför inte bara en ökad hållbarhet utan friktionsförlusterna 

minskar dessutom vilket är en bidragande orsak till den lägre bränsleförbrukningen.  

Den ökade tillförlitligheten har sin anledning i att dieselmotorn inte använder sig av en del 

komponenter som ottomotorn gör, exempelvis tändstift och dess tändsystem.  

En av de stora nackdelarna med dieselmotorn är dess högre vikt eller dess effekt/vikt 

förhållande. En högre vikt medför att en större massa måste accelereras vilket är negativt för 

bränsleekonomin. Detta har betydelse för personbilsmotorer men ger inte samma utslag för 

lastbilsmotorer då motorns vikt inte ger samma utslag på den totala massan (dieselnet.com, 

2010). 
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Problemen som dieselmotorn har med kväveoxider, NOx, samt partikelemissionerna kvarstår 

som den stora utmaningen för dieselmotorn. Därför är det viktigt att ha kontroll på 

förbränningsprocessen samt orsakerna till de emissioner som denna skapar. 

3.1.3 Fyrtaktsmotorn 

Skillnad görs mellan två- och fyrtaktsmotorn där fyrtaktsmotorn är den som används i bilar och 

lastbilar. Precis som namnet antyder består fyrtaktsmotorn av fyra takter vilka presenteras i Figur 

4 nedan. Den fösta fasen är insugningsfasen då luften sugs in i förbränningsrummet. Därefter 

följer kompressionen då luften komprimeras och värms upp. När kolven närmar sig sitt högsta 

läge sprutas bränslet in och det antänds varpå arbetstakten följer. Avslutningsvis, efter att 

blandningen i cylindern har expanderat, öppnas avgasventilerna och avgaserna pressas ut ur 

cylindern. 

 

Figur 4. De fyra takterna hos en fyrtaktsdieselmotor, (dieselnet.com, 2010) 

3.2 Förbränning 

3.2.1 Generellt 

Som nämndes i det tidigare stycket har dieselmotorn en låg bränsleförbrukning och låga utsläpp 

av kolväten samt kolmonoxid medan akilleshälen är utsläppen av partiklar samt kväveoxider. Då 

alla dessa parametrar är beroende av förbränningsprocessen är det nödvändigt att förstå de 

mekanismer som bygger upp förbränningen för att kunna påverka dessa.  

Definitionen av förbränning enligt Nationalencyklopedin är: ”kemisk reaktion där ett brännbart 

ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas). 

Förbränning är alltså en oxidationsprocess i vilken kemiskt bunden energi omvandlas till 

värme.” (ne.se, 2010)  

Vid perfekt förbränning av kolväten ser reaktionen ut enligt Ekvation 1. Ekvationen visar att det 

krävs en specifik mängd syre för att fullständigt förbränna bränslet. När man har precis rätt 

mängd luft, syre blandat med kväve, till en specifik mängd bränsle är blandningen stökiometrisk, 

λ, luft/bränsle- kvoten, är 1. Har blandningen ett överflöde av bränsle eller luft är blandningen 

fet, λ<1, respektive mager, λ>1 (dieselnet.com, 2010). 

energiOH
y

xCOO
y

xHC YX 
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    (1) 

Denna reaktion sker inte i ett steg utan byggs upp av små delreaktioner och mekanismer. Dessa 

mekanismer är väldigt komplexa och stora ansträngningar har gjorts för att förstå dessa.  

I dieselmotorer sprutas bränslet in strax innan kolven når sin övre dödpunkt, ÖDP. Bränslet 

sprutas in genom en eller flera små öppningar, bara några mikrometer i diameter, från injektorns 

spets med ett högt tryck, uppemot 2000 bar. Det resulterar i att strålarna bryts ner till små 
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droppar som tränger in i förbränningskammaren. När de små dropparna blandar sig med den 

uppvärmda, komprimerade luften förångas och blandas dessa med luften. Kolven fortsätter att 

röra sig uppemot ÖDP varpå värmen ökar ytterligare i gasen till dess att bränslets 

antändningstemperatur nås varpå de delar av bränslet som blandats med syret antänds. Den tid 

det tar från att bränslets sprutas in tills att delar av bränslet antänds kallas tändningsfördröjning. 

När väl tändningsfördröjningen är över startar förbränningen och resulterar i en skarp 

tryckändring i cylindern vilket medför att det oförbrända bränslet och gasen komprimeras och 

värms upp vilket förkortar fördröjningen innan resterande bränsle förbränns (dieselnet.com 

,2010).  

De parametrar som inverkar mest på förbränningsprocessen är inloppsluften i cylindrarna med 

dess temperatur och rörelseenergi samt det insprutade bränslet med dess temperatur, kemiska 

beståndsdelar, atomiseringsförmåga samt spraygenomträngning. Dessa påverkas i sin tur av en 

rad komponenter i motorn. I Tabell 2 listas de komponenter samt deras påverkan på ovan givna 

parametrar (dieselnet.com, 2010).  

Tabell 2. Motorkomponenters påverkan på de parametrar som är grundläggande för en bra 

förbränningsprocess. 

Parameter som indirekt påverkar 

förbränningsprocessen 

Parameterns påverkan på 

förbränningsprocessen 

Inloppsluftens kanaler Påverkar luftens rörelse, dess rörelseenergi, i 

cylindern samt den temperatur luften har då 

den kommer in 

Inloppsventilernas storlek samt geometri Påverkar den totala mängden luft som kan 

komma in i förbränningsrummet 

Kompressionsförhållande Påverkar bränslets atomiseringsförmåga  

Bränslets insprutningstryck  Kontrollerar tiden för insprutning mot en 

given area på insprutarens hål 

Insprutningshålens geometri Påverkar spraypenetrationen samt bränslets 

atomiseringsförmåga 

Spraygeometri Har stor betydelse för blandningen mellan 

luften och bränslet  

Ventilkonfigurationen Påverkar insprutarens position i 

förbränningsrummet 

Översta kolvringen Påverkar det dödrum som finns mellan 

kolven och cylinderfodret. Här lagras luft 

som komprimeras men som aldrig deltar i 

förbränningen 

Förbränningen i en dieselmotor är komplex och innefattar både fysiska och kemiska processer. 

Figur 5 visar de tre distinkta faser som brukar karaktärisera förbränningsprocessen i en 

dieselmotor. Dessa faser kallas (de engelska benämningarna inom parantes): 

 Tändningsfördröjning (Ignition delay) 

 Förblandad förbränning (Premixed combustion) 

 Blandningsstyrd förbränning (Rate-controlled combustion) 
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Figur 5. De tre förbränningsfaserna i en dieselmotor (dieselnet.com ,2010) 

3.2.2 Tändningsfördröjning 

Definitionen av starten för förbränningen varierar men oavsett har tändningsfördröjningen en 

stor påverkan på förbränningsprocessen och därmed avgaserna. Anledningen till 

tändningsfördröjningen beror på att flertalet fysiska samt kemiska processer ska äga rum. De 

fysiska processerna brukar kallas beblandningen och är sprayuppbrytning och droppformering, 

uppvärmning av bränslet och avdunstning samt blandning av bränsleångan med luften till en 

förbränningsbar blandning. Dessa äger rum under extremt kort tid och är mycket beroende av 

luftens rörelse skapad av inloppskanalerna. De kemiska processerna äger till större delen rum 

under andra halvan av tändningsfördröjningen och är grundläggande för självantändningen. 

Dessa processer är reaktioner som bryter ner kolvätena i bränslet och skapar radikaler, atomer 

med endast en elektron i det yttersta elektronskalet som är mycket reaktiva (ne.se, 2010), som 

sedan leder till lokala antändningar i förbränningsrummet. Hur lång denna tändningsfördröjning 

är beror på temperatur, tryckförhållanden, insprutningstryck, injektorns insprutningshålsdiameter 

samt på bränslet. Cetantal beskriver bränslets tändningsfördröjningsegenskaper där höga cetantal 

ger kortare fördröjningar vilket ger en mjukare gång (dieselnet.com, 2010). 

3.2.3 Förbränning av förblandad mängd 

Denna fas i förbränningen karakteriseras av snabb förbränning, höga temperaturer samt stor 

tryckökning vilket resulterar i det höga ljud som dieselmotorer avger. Det bränsle som förbränns 

under denna fas är delar av det bränsle som injiceras under tändningsfördröjningen som har 

förångats samt blandats tillräckligt med syret. Det bränsle som förbränns har dock inte hunnit 

genomgå alla de processer som sker under tändningsfördröjningen utan aktiveras av de lokala 

antändningarna direkt efter tändningsfördröjningen. Påverkande parametrar är motorvarvtalet, 

belastning, samt insprutningens tidpunkt (dieselnet.com, 2010). 

3.2.4 Blandningsstyrd förbränning 

Det bränsle som hittills inte har förbränts förbränns i denna avslutande fas som styrs av bränslets 

insprutning och dess påföljande blandning med syret. Fasen kallas även blandningskontrollerad 

förbränning eller diffusionsförbränning. Tre sorters blandningar kan finnas i denna fas, fet 

blandning, stökiometrisk blandning samt mager blandning. Den stökiometriska blandningen 

förbränns fullständigt medan de två andra blandningarna kan förbrännas på två olika sätt vardera. 

Antingen kan den ena blandningen blandas med den andra blandning och därmed bilda en 

stökiometrisk blandning och förbrännas fullständigt eller så förbränns respektive blandning för 

sig och bildar emissioner. Vid förbränning av den feta blandningen bildas partiklar i form av sot 

och för den magra blandningen bildas oförbrända kolväten. Dessa kolväten kommer dock att 

förbrännas i en fjärde fas men betydligt långsammare (dieselnet.com, 2010). 

3.3 Emissioner 

Emissionerna som bildas i en dieselmotor är ett resultat av att den heterogena luft- 

bränsleblandningen förbränns men emissionerna är inte endast beroende av 

förbränningsprocessen utan även av expansionen samt förloppet strax innan avgasventilerna 



22 

öppnas. De parametrar som har ett stort inflytande på emissionsbildningen är 

blandningsberedningen under tändningsfördröjningen, tändningskvalitén, uppehållstiderna vid 

olika temperaturer, expansionstiden samt flertalet motordesignsparametrar. Då det främst är 

kväveoxider samt partiklar som man jobbar emot tas dessa emissioner upp i styckena nedan 

(dieselnet.com, 2010). 

3.3.1 Kväveoxider, NOX. 

Den vanligaste kväveoxiden i dieselavgaserna är kvävemonooxid, NO, och står för mellan 70-90 

% av kväveoxiderna. Kvävedioxid, NO2, finns också i signifikanta nivåer i avgaserna. Den fas i 

förbränningen som främst bidrar till bildandet av kväveoxider är den blandningsstyrda 

förbränningen. Där bildas kvävemonooxid som sedan oxideras och bildar kvävedioxid. Den 

enskilda parameter som bidrar mest är temperaturen och man pratar då om termisk NOx. Därför 

bildas kväveoxider främst strax efter förbränningen av den förblandade blandningen då den 

största värmeutvecklingen sker. Är temperaturen under 1700 K är den termiska kväveoxiden 

minimal medan en temperatur över 2000 K ökar emissionerna drastiskt. Med anledning av detta 

avstannar bildandet av kväveoxider väldigt snabbt när kolven börjar röra sig nedåt och gasen 

expanderar och avkyls. Men kväveoxider kan även bildas vid mycket höga tryck genom att en 

syreatom förenas med kvävgas med hjälp av en annan molekyl, så kallad tremolekyls reaktion. 

Den bildade dikväveoxiden kan sedan reagera med en syreatom och bilda två stycken 

kvävemonooxidmolekyler. Reaktionen sker främst vid magra luft- bränsleblandningar. Has låga 

temperaturer och höga tryck förekommer tremolekylsreaktionen i samma utsträckning som vid 

bildandet av termisk kväveoxid.  

Flertalet parametrar har stor inverkan på bildandet av NOx (dieselnet.com, 2010). 

 Motorvarvtalet som motorn är designad för är viktig då motorer med lägre varvtal är kvar 

längre i den fas av förbränningen då kvävemonooxid bildas vilket ökar utsläppen. 

 Då dieselmotorn har samma luftflöde in i förbränningsrummet oavsett belastning 

kommer motorn vid högre belastning av spruta in mer bränsle till samma luftmängd 

varpå mer bränsle förbränns vilket leder till att temperaturen stiger och därmed ökar 

produktionen av termisk NOx.  

 Insprutningstiden påverkar bildandet av kväveoxider på så sätt att ju närmre ÖDP som 

insprutningen av bränslet sker desto kortare blir tändningsfördröjningen vilket även 

minskar förbränningen av den förblandade mängden. Som nämndes ovan ger denna 

förbränningsfas höga temperaturer vilket ökar mängden termisk NOx, vilket reduceras 

genom att spruta in bränslet senare Nackdelen med senare insprutning är dock att 

bränsleförbrukningen ökar.  

 Cetantalet påverkar NOx emissionerna på samma sätt som senareläggning av 

insprutningen genom att höga cetantal förkortar tändningsfördröjningen.  

 EGR, Exhaust Gas Recirculation, minskar bildandet av kväveoxider genom att avgaser 

återinförs i förbränningsrummet vilket minskar syremängden och därmed temperaturen.  

 Den strömning som luften har när den kommer in i förbränningsrummet påverkar 

bränsle- luftblandningen. Denna strömning karakteriseras av att luften snurrar runt 

cylinderns axel och kallas därför för snurr. Hög snurr förbättrar förbränningen till en viss 

nivå då högre snurr ger högre temperaturer och därmed ökad produktion av termisk NOx.  

3.3.2 Partiklar 

Partiklar är de emissioner hos dieselmotorn som drar till sig den största kritiken på grund av den 

synliga vita och svarta rök som dessa genererar och som uppfattas som mycket miljöovänligt. 

Trots stora forskningsinsatser finns ingen direkt förståelse för hur partiklar bildas, hur de är 

uppbyggda samt deras påverkan på människan. Definitionen på partiklar är all materia som kan 

samlas på ett filter vid 52° C eller lägre. Därför kan partiklar bestå av flertalet ämnen och 
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härstammar inte enbart från förbränningen utan även från motorslitage, oljan och luftpartiklar 

dock kommer de flesta av partiklarna från förbränningen.  

De ämnen som brukar inkluderas i definitionen partiklar är elementärt kol, även kallat sot, 

metalliskt sot, organsikt material som härrör från motorns smörjolja, organiskt material från 

bränslet samt svavelsyra.  

Sotet som bildas beror på ofullständig förbränning som till största delen sker under den 

blandningsstyrda förbränningen. Det som styr den blandningsstyrda förbränningen är 

tändningsfördröjningen, den tid som insprutningen pågår samt tiden då insprutningen startar före 

ÖDP. För att minska partikelutsläppet kan cetantal höjas samt kompressionsförhållanden då båda 

åtgärderna ökar bränslets förångningsförmåga samt dess beblandning med det tillgängliga syret 

vilket minskar den blandningsstyrda förbränningen. Självklart resulterar även en ökad strömning 

hos den inkommande luften i att beblandningen ökar. 

Men dessa åtgärder bygger på att sotet hindras från att bildas. Sotutsläppet kan även reduceras 

genom att påverka oxideringen av sotet efter det att det har bildats. När sotet väl har bildats kan 

det hamna i fickor i cylindern med magrare luft- bränsleblandningar och där oxidera. För att öka 

chanserna för detta kan motorn låtas gå på lägre motorvarvtal samt ge luften en högre rotation i 

form av snurr (dieselnet.com, 2010). 

3.4 Snurr 

3.4.1 Generellt 

Som kapitlen ovan nämner spelar den inkommande luftens strömning en stor roll för hur bra 

förbränningen blir och därmed de avgaser som bildas. Att luftens strömning är viktig är ingen ny 

upptäckt utan redan 1919 tog Sir Harry Ricardo fram det första ”turbulenta” cylinderhuvudet 

(fuelsaving.info/turbulence.htm, 2010). Dieselmotortillverkarna konstruerar idag sina motorer 

för att få en optimal, kontrollerad strömning genom att designa sina inluftskanaler så att dessa 

ger luften en snurr kring cylinderns vertikala axel vilket illustreras schematiskt i Figur 6. Luftens 

rotation kring cylinderaxeln avtar sedan under kompressions- samt expansionsfasen på grund av 

friktion (Heywood, 1989).  

 

Figur 6. Schematisk illustration av snurr 

Den snurr som fås i en motor ges ett dimensionslöst tal som kallas snurrtal och är det varvtal som 

ett fiktivt paddelhjul, se Figur 7, skulle ha i cylindern normerat med motorvarvtalet. Närmare hur 

snurrtalet mäts samt hur snurrtalet beräknas finns under kapitlen 3.4.4 Mätning av snurrtal samt 

3.4.5 Beräkning av snurrtal.  

http://www.fuelsaving.info/turbulence.htm
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Figur 7. Illustration av paddelhjulet vid mätning av snurrtal (avl.com, 2010) 

3.4.2 Låg/hög snurr 

Det finns flera för- och nackdelar med både en hög snurr och en låg snurr. Som nämndes ovan 

ger en låg snurr högre emissioner av partiklar medan en hög snurr ökar produktionen av NOx. 

Hög snurr medför en förhöjd värmeledning till cylindern vilket ej är önskvärt och man får även 

en större strömningsförlust då det krävs mer arbete för att generera en högre snurr. En låg snurr 

är sämre för beblandningen mellan bränsle och syre än vad än hög snurr är medan en hög snurr 

tillåter att ett högre insprutningstryck används utan att bränslesprayen når cylindermanteln.  

3.4.3 Design av inluftskanaler 

När inluftskanalerna designas är det inte enbart fokus på att få rätt snurr utan det erhållna flödet 

är även det viktigt. Det genererade flödet vid ett givet tryckfall normeras med det teoretiska 

flödets värde och då fås ett dimensionslöst tal som kallas μσ, mysigma. Detta dimensionslösa tal 

försöks hålla så högt som möjligt för att minimera strömningsförlusterna (Scania 

interndokument). 

Det som man idag vet påverkar snurren är flertalet parametrar men i vilken utsträckning är 

osäkert. Nedan listas parametrarna som delvis är hämtade från den undersökning som tidigare 

har gjorts på Scania (Scania interndokument): 

 Kanalformen på inloppskanalerna kan antingen vara spiralformad eller tangentialformad. 

I Figur 8 illustreras skillnaden mellan dem båda. Spiralkanalen genererar snurren i själva 

kanalen medan tangentialkanalen styr flödet med en specifik vinkel mot cylinderväggen 

varpå önskad snurr genereras. (Heywood, 1989) 

 

Figur 8. Ovan en tangentialkanal och under en spiralkanal 

 Kanalens läge påverkar givetvis snurren för tangentialkanaler dock inte i samma 

utsträckning för spiralkanalerna. Som Figur 9 illustrerar ger vridningen på en 

tangentialkanal olika stor snurr (cyclone.nl, 2010).  

http://www.cyclone.nl/
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Figur 9. Beroende på tangentialkanalen läge förändras snurren 

 Interaktionen mellan kanalerna spelar roll då strömningen varje kanal genererar påverkar 

den andra kanalens strömning och därmed snurren. 

 Ventilerna har en oerhörd betydelse för snurren då luften träffar dessa nästan direkt när 

den kommer in i cylindern. Det är inte enbart formen utan även ventillyftet som har ett 

stort inflytande.  

 Strömningen som luften kommer ha ut i cylindern påverkas starkt av de geometrier som 

ligger alldeles i slutet av kanalerna. Här finns geometrierna hos ventilsätesringen, även 

kallat sätet, med dess minsta diameter och vinklar, samt de geometriska parametrarna hos 

fasen på cylinderhuvudet. Dessa parametrar illustreras i Figur 10. Just ventilsätesringarna 

har en central roll vid generering av snurr då de används för att skapa en robust 

konstruktion för snurrgenerering.  

 

Figur 10. Snurrpåverkande geometrier hos ventilsätesringen (markerat med rött) samt 

cylinderhuvudet. I figuren syns även ventilen (markerat med blått). 

 Centrum-centrum avståndet, även kallat CC, mellan den gjutna kanalens 

utloppshålcentrum och det bearbetade hålets centrum är viktigt för snurrgenereringen. 

Detta mått är det som används idag vid framtagningen av robusta ventilsätesringar. 

Sätena tas då fram för att klara stora kanalförskjutningar vilket resulterar i stora CC- 

mått.  

Dessa är de fysiska parametrar hos cylinderhuvudet och dess tillhörande komponenter som man 

idag vet påverkar snurrtalet. 

3.4.4 Mätning av snurrtal samt dess utrustning 

Hur strömningen egentligen ser ut i en arbetande motor under insug, insprutning, kompression 

samt expansion finns det inte 100 procentig förståelse för idag. Vid mätning av snurrtalet görs 

mätningar utan kolven som rör sig upp och ner samt utan insprutningen av bränslet. Dessutom 

öppnas ventilerna stegvis och flödesjämvikt tillåts uppstå vid de olika ventillyften varefter 

snurren mäts. Dock anses att testmetoden är tillräckligt riktig för att beskriva ett cylinderhuvuds 

snurr (Heywood, 1989). En principskiss av utrustningen som används vid uppmätning av 

snurrtalet visas i Figur 11.  
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Figur 11. Mätutrustning för bestämning av snurrtalet. Siffrorna i figuren används vid 

beskrivningen av utrustningen i texten nedan.  

Då det är cylinderhuvudet som genererar snurren placeras det cylinderhuvud (1) som ska 

undersökas på en testrigg som har ett cylinderfoder (2) som motsvarar det cylinderfoder som 

finns i motorn. En fläkt (3) skapar ett sug och det sug som skapas i snurriggen kontrolleras av en 

servomotor (4). Det uppkomna luftflödet mäts av en flödesmätare (5). Det uppmätta luftflödet 

sugs igenom cylinderhuvudet via dess inluftskanaler (6) ner genom cylindern och förbi den 

apparatur (7) som mäter luftrotationen. Ventilen (8) styrs av en motor (9) som kontrollerar 

ventillyftet. Vid mätning av snurren användes tidigare ett paddelhjul som var monterat 1 till 1,5 

gånger cylinderdiametern under cylinderhuvudet på lågfriktionslager men då storleken på 

paddlarna varierade mellan olika utrustningar kunde inte jämförbara resultat fås mellan olika 

testutrustningar varför denna apparatur har ersatts. Idag används en honungskaksliknande 

flödesomriktare, engelska honeycomb flow straightener, som består av flertalet raka rör som är 

parallella med cylindern. Dessa rör omriktar den roterande luften till att enbart strömma vertikalt. 

Hur denna flödesomriktare kan se ut visas i Figur 12.  

 

Figur 12. Honungskakan som omriktar luftflödet och mäter det uppkomna momentet, (avl.com, 

2010) 

Honungskakan är monterad på lager som mäter det moment som bildas samt reaktionskrafterna 

(avl.com, 2010). Det uppmätta momentet motsvarar det rörelsemängdsmoment som flödet skapar 

i det översta planet av honungskakan.  
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Den praktiska mätningen av snurrtalet för ett cylinderhuvud går till enligt processen nedan 

beskriven i punktform. Punkterna 1-5 beskriver förberedningen av mätningen, 6-7 beskriver 

arbetet under själva mätningen medan punkt 8 förklarar efterarbetet.  

1. Rengöring av förbränningsplanet och tejpning av insprutarhålet. 

2. Montering av ventiler, fjädrar, fjäderbrickor, ok med mera på cylinderhuvudet. 

3. Montering, uppriktning samt ditsättning av detaljer som gör inströmningen av luft in i 

kanalerna mjukare. Hur huvudet ser ut monterat på riggen visas i Figur 13.  

4. Justering av ventillyftningsmekanismen  

5. Kalibrering av trådtöjningsgivaren till bikakan som mäter momentet.  

6. Tryckskillnaden över kanalerna ställs in manuellt. Flöde samt moment avläses av 

mätoperatören  

7. Ventillyftet sänks i steg om en mm och efter varje ventilsänkning upprepas punkt 6. Detta 

gös för femton ventillyft 

8. Den erhållna mätdatan förs efter genomfört test in i utvärderingsprogrammet som beräknar 

snurrtalet för cylinderhuvudet 

 

Figur 13. Cylinderhuvudet monterat på provriggen 

3.4.5 Beräkning av snurrtal 

Formlerna i detta kapitel är hämtat från ett av Scanias interna dokument.  

Som nämnts tidigare är snurrtalet ett dimensionslöst tal som beskriver hur mycket ett paddelhjul 

skulle rotera i cylinderloppet normerat mot motorvarvtalet, vilket illustreras i Ekvation 2. I 

ekvationen står nD för paddelshjulets varvtal och n för det fiktiva motorvarvtalet. I Figur 14 ges 

en förklarande bild av flertalet variabler.  

n

n
snurr D          (2) 

 

Figur 14. Förklaring av flertalet variabler som används vid beräkning av snurrtalet 

Det fiktiva motorvarvtalet, n, ger kolvmedelhastigheten cm vilket motsvarar luftflödet q enligt 

Ekvation 3 där s är kolvens slaglängd, D är kolvdiametern och ρ är luftens densitet.  
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Med hjälp av Ekvationerna 2 och 3 fås Ekvation 4 där Vs är slagvolymen. 
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Sätts sedan uttrycket in i Ekvation 2 får man slutligen Ekvation 5 som visar att om slagvolymen, 

luftens densitet, luftflödet samt paddelhjulets hastighet är kända så kan snurrtalet beräknas med 

hjälp av ett paddelhjul.  
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        (5) 

Då paddelhjulet inte används för snurrmätning utan en bikaksliknande utrustning används som 

mäter momentet ser ekvationerna lite annorlunda ut. Det moment, M, som bikakan tar upp 

motsvarar det impulsmoment som får en snurra att snurra med vinkelhastigheten ω om en 

linjärhastighetsfördelning i radiell riktning has. Med variablerna som presenteras i Figur 15 och 

med tidigare nämnda förutsättning fås Ekvation 6, där I står för impulsmomentet, A är arean för 

ett tvärsnitt i cylindern, m luftens massa och ω är luftens vinkelhastighet.  

 

Figur 15. Ilustration av den linjära hastighetsfördelningen i radiell riktning samt använda 

variabler. 
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Med Ekvation 7 kan sedan Ekvation 6 förenklas och ge Ekvation 8.  

4

2D

q
Vz









         (7) 

2

4
8

32 Dq

MDV
M z







 


      (8) 



29 

Med hjälp av ovanstående ekvationer kan snurrtalet beräknas med hjälp av ett fiktivt paddelhjul. 

Detta fiktiva paddelhjul har varvtalet enligt Ekvation 9.  

 




2

608
8

2

60
2










Dq

M
EkvationnD      (9) 

Med hjälp av det fiktiva motorvarvtalet enligt Ekvation 4 fås snurrtalet med Ekvation 10. 

2

2

2
2

30

4

2

608

q

M
s

q

D
s

Dq

M

n

nD 




















      (10) 

Ekvation 10 visar att med hjälp av det av bikakan uppfångade momentet och det uppmätta 

luftflödet kan snurrtalet beräknas om kolvens slaglängd och luftens densitet är kända.  

Den ovan beskrivna uträkningen ger snurrens värde vid det specifika ventillyftet som undersöks. 

Man kan även beräkna medelsnurren för ett cylinderhuvud över ett insugningsslag. Då de olika 

ventillyften har olika påverkan på snurren, beroende på varierande inströmmande luftmängd, är 

inte medelsnurren ett rent medel utan snurrvärdet för varje ventillyft viktas. Viktningen beräknas 

med hjälp av kolvlägesfunktionens derivata med avseende på kamvinkeln, vilket gör att 

kamprofilkurvan har ett inflytande på den slutgiltiga medelsnurren. Det framräknade snurrtalet 

viktas gentemot kolvhastigheten och ventillyftkurvan då högre kolvhastighet och inloppsarea ger 

större insugning av luft vilket ger större påverkan på snurren. Det är medelsnurren som 

utvärderingen görs emot och när det i rapporten beskrivs som snurr, snurrtal och snurrvärde 

menas detta snurrmedelvärde. Beräkningen av medelsnurren härleds inte i denna rapport. 

3.5 CFD- simuleringar 

För att få en bild av hur strömningen ser ut i cylindern och ge kunskap om vad snurr egentligen 

är rent strömningsmässigt gjordes en omfattande sökning av rapporter som behandlar CFD- 

simuleringar, Computational Fluid Dynamics, av snurr. Nedan presenteras några illustrationer 

från ett urval av rapporter samt de slutsatser som kan dras utifrån CFD- beräkningarna.  

För att läsaren ska ges en bild av vad snurren är och hur flödet kan se ut presenteras först i detta 

avsnitt en rapport (Laramee, Weiskopf, Schneider, Hauser, 2004) som fokuserar på att ta fram 

visualiseringstekniker för strömning med hjälp av CFD- simuleringar. I Figur 16 presenteras tre 

simuleringar som använder sig av flödeslinjer för att illustrera strömningen. Som figuren visar 

använder sig simuleringen i mitten av en spiralkanal då snurren genereras i kanalen medan 

simuleringen till höger har fått sitt utseende utifrån en tangentialkanal.  

 

Figur 16. Tre simuleringar som gjorts av snurren och som illustreras med flödeslinjer 

I Figur 17 nedan användes vektorer i den vänstra bilden samt flödeslinjer längs cylindermanteln i 

den högra bilden. Vektorerna ger betraktaren information om hastigheten, både tangentiellt samt 

axiellt, för flödet i ett snitt. Den högra bilden ger betraktaren en tvådimensionell bild av hur 

strömningen ser ut på cylindermanteln.  
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Figur 17. Snurr illustrerat dels med vektorer och dels med flödeslinjer på cylindermanteln 

Rapporten sammanfattas med att den visualiseringsmetod som är bäst beror på vad undersökaren 

är mest intresserad av att studera. 

Nästa rapport (Andreatta, Barbieri, Squaiella, Sassake, 2008) behandlar framtagningen av 

optimerade kanaler med avseende på snurr och flöde. Utifrån den första CFD- analysen som inte 

ger önskat resultat förbättras kanalernas utformning och konstruktören drar lärdom av vilka 

flödesförändringar som genereras av specifika geometriförändringar utifrån påföljande CFD- 

analyser. Efter ett antal försök och modifieringar i datormiljön, CAD-miljön, Computer Aided 

Design, fås det önskade flödet vilket visas med flödeslinjer i Figur 18. I figuren visas även ett 

oönskat flöde  

 

Figur 18. Till vänster oönskad strömning och till höger önskad strömning. 

Efter tillverkning av de optimerade kanalerna utifrån CAD: en blir resultaten erhållna i 

snurriggen avvikande gentemot CFD-analysen. Modifieringar av kanalerna med lera genomförs 

utifrån lärdomar som drogs vid CFD-analysen tills dess att önskade flödesparametrar erhållits. 

Nu skannas den modifierade kanalen in och putsas i CAD: en. Tillverkning av de nya kanalerna 

ger sedan önskad snurr. 

Slutsatser som rapportens skribenter drar är att de anser att CFD ger värdefull information om 

hur kanalerna ska designas, dock krävs fortfarande hantverket för att få önskad snurr.  

Nästa undersökning (Kawaguchi, Aiba, Takada, 2009) fokuserar på att ta fram kanaler som ger 

ett stabilt flöde med avseende på snurr och flöde samt är robusta mot de tillverkningstoleranser 

som förekommer vid gjutning. Vid framtagningen av kanalerna användes CFD- simuleringar 

samt DOE, Design Of Experiments. Vissa designparametrar varieras hos kanalerna och 

förskjutningar av kanalerna sker på ett för gjutningstillverkningen representativt sätt. Resultatet 

som koms fram till är att på grund av stor påverkan kanalerna sinsemellan blev 

reproducerbarheten låg vilket gav otillförlitliga resultat. Däremot fann man att vissa 

geometriförändringar påverkade flödet på oväntade sätt. I Figur 19 visas hur en ökning av 

kanalhalsen reducerar flödet på grund av avlösning vilket reducerar den effektiva 

strömningsarean.  
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Figur 19. Strypning av kanalhalsen ger oväntade strömningsresultat 

Återigen ges konstruktören värdefull information om hur geometriska utformningar av kanalerna 

kan påverka flödet.  

Fjärde rapporten (Kaario, Lendormy, Sarjovaara, Larmi, 2007) utvärderar CFD-analysens 

förmåga att prediktera flödet som uppstår i cylindern. CFD-beräkningarna utvärderas mot 

paddelhjulsberäkningar samt Particle Image Velocimetry, PIV, som är en teknik där flödet förses 

med partiklar som sedan studeras optiskt och utvärderas. Man pekar på att flödet genom ett 

cylinderhuvud är mycket komplext då man har höga gashastigheter, stark kurvatur i kanalerna 

samt flödesseparering vid sätena. Men för att förstå flödets beteende kan simuleringar vara till 

stor hjälp. Slutsatser som koms fram till är att CFD-analyserna underskattar snurren och man 

noterar att flödessimuleringsmodeller fungerar bättre vid låg snurr än vid hög snurr.  

Den sista studien som tas med (cyclone.nl, 2010) jämför CFD- beräkningar mot Laser-Doppler 

Anemometry, LDA. Detta är en undersökningsmetod som bygger på att en laserstråle skjuts mot 

det strömmande mediet och detekterar det färgspektra som uppstår. Utifrån det avgivna 

färgspektret kan hastigheten beräknas samt riktningen som det strömmande mediet har. 

Dessutom verifieras CFD- beräkningen mot vanliga flödesmätningar i provrigg där snurr och 

flöde beräknas med hjälp av en honungskaksmomentgivare. I Figur 20 visas en simulering av 

luftens flöde i cylindern vilket ger läsaren en bra bild om strömningen som äger rum i cylindern.  

 

Figur 20. CFD-beräkning av hur flödet kan se ut i cylindern 

Författaren till rapporten konkluderar att snurren inte kunde beräknas med någon tillförlitlighet 

och att man, till skillnad mot tidigare rapporter, predikterade en högre snurr än den som faktiskt 

uppmättes. Däremot fann man god samständighet mellan CFD och LDA för de flesta fallen 

beträffande flödeshastigheter i axiell och tangentiell riktning.  

Gemensamt för de ovan presenterade artiklarna är att de inte lyckas prestera hundraprocentig 

samständighet mellan CFD- beräkningarna och verkligheten. Vid högre snurrtal tenderar 

resultaten dessutom att bli sämre.  
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3.6 Tillverkning av cylinderhuvuden 

I denna del beskrivs hur cylinderhuvudet tagits fram för att åstadkomma den önskade snurren. 

Kunskapen för att skriva detta stycke har hämtats från intervjuer med sakkunniga på Scania, 

guidningar vid tillverkningen samt interndokument.  

3.6.1 Beskrivning av ritningsunderlaget för cylinderhuvudet 

Cylinderhuvudet tillverkas genom att först gjutas och sedan bearbetas och monteras. Detta görs 

enligt specifikationer i form av ritningar. Vid måttsättningen av ritningarna för cylinderhuvudet 

används referenselement som definieras som teoretiskt exakta geometriska element till vilka 

övriga toleranssatta element relateras. Med hjälp av flera referenselement byggs sedan ett 

referenssystem upp. För denna artikel används ett referenspunktsystem, både för 

gjutningsreferenserna samt för bearbetningsreferenserna, vilket innebär att koordinater används 

för att positionera artikeln. För att fullständigt bestämma artikeln krävs sex punktreferenser, tre 

punkter som definierar planet och låser en translation och två rotationer, två punkter som 

definierar linjen och låser en translation och en rotation samt en punkt som låser en translation. 

Gjutningspunkterna illustreras i Figur 21 och består av tre Z- punkter (markerade med rött), två 

X- punkter (markerade med blått) samt en Y- punkt (markerad med grönt).  

 

Figur 21. Cylinderhuvudets gjutreferenspunkter. 

Men referenspunkterna måste inte vara punkter utan de kan vara funktionsstyrande element som 

hål eller plan, vilket är fallet för bearbetningsreferenserna. I Figur 22 visas E-planet samt 

referenshålen B och A som definierar bearbetningsreferenssystemet. Centrum för hålet till 

referens B utgör origo för koordinatsystemet i x och y- led medan E-planet definierar origo i z- 

led. E-planet definierar även uppriktningen kring x och y-axeln medan referens A definierar 

uppriktningen kring z- axeln.  
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Figur 22. Cylinderhuvudets bearbetningsreferenspunkter 

3.6.2 Framtagning av kanalerna i cylinderhuvudet 

Konstruktionen av ett cylinderhuvud innefattar att skapa de kanaler som ger önskat luftflöde ner 

i cylindern. Kanalernas utformning styrs av utrymmet, se Figur 23, som finns tillgänglig i 

huvudet samt den snurr och det flöde som önskas generera.  

 

Figur 23. De komponenter som cylinderhuvudet ska innefatta (Andreatta, Barbieri, Squaiella, 

Sassake, 2008) 

Framtagningen av kanalerna är ett hantverk som bygger på kunskap från tidigare kanaler samt på 

konstruktörens skicklighet. När kanalerna som ger den snurr som man önskar har fåtts fram 

skannas dessa in i en datormiljö. Därefter tillverkas de i plast och snurrprovas för att säkerställa 

deras funktion. Nu skannas de än en gång in i en datormiljö där de anpassas för krympning och 

blackning som sker vid gjutningsprocessen. Sedan tas kärnverktyg fram som i sin tur skapar 

sandkärnor som kan användas i gjutningsprocessen. Nedan i Figur 24 visas en bild på en 

sandkärna för en av kanalerna. 
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Figur 24. En kanalkärna som används för att skapa hålrummet som utgör den ena 

inloppskanalen i cylinderhuvudet 

3.6.3 Beskrivning av gjutningsprocessen 

Vid gjutning av cylinderhuvuden tillverkas först sandkärnorna i olika kärnverktyg, här bör 

nämnas att samma sandkärna kan tillverkas i flera olika kärnverktyg. Sandkärnorna trycks sedan 

ut ur formen och genomgår blackning, vilket är då sandkärnorna doppas i ett färgbad som gör att 

inga sandkorn bränns fast under gjutningen. Alla sandkärnor som behövs för att gjuta ett 

cylinderhuvud samlas sedan i en samlingskärna. När alla kärnor är på plats ställs de i en form 

som stängs. Sedan hälls smälta ner i formen och huvudet får stelna. Därefter tas sand och 

gjutskägg bort och huvudet inspekteras.  

3.6.4 Beskrivning av bearbetningsprocessen 

Vid bearbetningen tas ämnet, det gjutna cylinderhuvudet, och bearbetas i flera olika steg med 

flertalet olika uppläggningar. Både grovbearbetning och finbearbetning genomförs innan sätena 

och ventilstyrningarna slutligen pressas ner i cylinderhuvudena.  

3.6.5 Framtagning av säten 

Sätet har som funktion att åstadkomma rätt snurr och dessutom minimera snurrvariationen på 

grund av feluppfångning i bearbetningen. De utgör dessutom gränssnittet mellan cylinderhuvudet 

och ventilerna för att åstadkomma en bra yta som ventilerna kan sluta emot. Cylinderhuvudenas 

kanaler är konstruerade för att skapa en grundsnurr som inte kan understigas. Denna grundsnurr 

höjs sedan med hjälp av sätena. Sätets funktion att minimera snurrvariationen är mycket viktig 

då det skapar en robusthet i tillverkningsprocessen. Därför genomförs noggranna studier hur 

feluppfångningen i olika riktningar påverkar snurren (Intervju med sakkunnig på Scania). I Figur 

25 visas i vilka riktningar som sätena förskjuts på cylinderhuvudet och sedan snurrprovas.  

 

Figur 25. De olika riktningarna som man förskjuter sätena i vid robusthetsundersökningar  

Idag har man testutrustning där förskjutningen av sätena för de båda kanalerna kan varieras 

tillsammans och inte individuellt vilket är önskvärt då det är på detta sätt som kanalerna varierar 

i tillverkningsprocessen.  
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4  UTFÖRANDE 

I kapitlet beskrivs utförandet av examensarbetet och de förutsättningar som gäller för resultaten 

4.1 Framtagning av intressanta parametrar för 
undersökningen 

Framtagningen av de parametrar som tros vara intressanta för undersökningen baseras på samtal 

och informella intervjuer med sakkunniga på Scania samt genom artikelsökningar i Scanias 

intranät.  

Valet av parametrar kommer även till stor del från stycket ”3.4.3 Design av inluftskanaler” där 

den tidigare utredningen gjord på Scania ligger som grund. Dessutom förutsätts att kanalerna är 

formstabila, vilket nämndes i stycket ”1.3 Avgränsningar”, då det inte fanns någon möjlighet att 

utreda detta i denna undersökning.  

Då kanalerna skapas utav sandkärnor i gjutningen är det relevant att undersöka hur kanalerna 

ligger i rymden. Därför skapas sex variabler för den korta, böjda kanalen, även kallad kanal 109, 

samt sex variabler för den långa, raka kanalen, även kallad kanal 107, för att definiera 

förskjutningen i x-, y- och z- led samt rotationen kring x-, y-. och z –axeln, vilket illustreras i 

Figur 26.  

 

Figur 26. Kanalernas förskjutningar och rotationer, i figurerna representerade av de kärnor 

som skapar kanalerna vid gjutning 

Vid framtagning av säten läggs stor kraft på att göra snurren robust mot feluppfångning i 

bearbetningen av säteslägena. Av denna anledning har sätenas läge i x- och y- led tagits med 

vilket illustreras i Figur 27, i figuren är sätena markerade med rött.  

 

Figur 27. Sätenas läge i x- och y- led 
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Då kanalerna har en väldigt brant avslutning in mot sätet var det av intresse att undersöka den 

påverkan som det bearbetade djupet för sätet har på snurren. Detta har tidigare visat sig vara en 

påverkande faktor. Sätesdjupet visas i Figur 28.  

 

Figur 28. I figuren är sätesdjupet markerat för en av kanalerna. Figuren visar ett tvärsnitt av 

cylinderhuvudet (markerat med grått) där sätet (markerat med rött) och ventilen (markerat med 

blått) är monterade.  

Det sista luften passerar på väg ut ur cylinderhuvudet är fasen kring utloppshålen. Därför 

kommer lutningen för denna fas att tas med i undersökningen samt höjden. Dessa båda variabler 

illustreras i Figur 29.  

 

Figur 29. Cylinderhuvudets fas definieras med två variabler vilka illustreras i figuren 

Då det är känt att sätet spelar en viktig roll för snurren har två geometriska parametrar för sätet 

tagits med i undersökningen, det är sätets minsta diameter samt avståndet mellan 

förbränningsplanet och sätet där diametern är 42 mm. Den senare parametern är ett mått på hur 

mycket som bearbetas av sätet när det har monterats i cylinderhuvudet. De båda parametrarna 

förklaras i Figur 30. 

 

Figur 30. Sätets minsta diameter samt djupet ner till där sätet har diametern 42 mm 

Läget för utloppshålet som bildas där de gjutna inloppskanalerna möter sätets bearbetning ses 

också som intressant att studera då läget representerar vart någonstans luften lämnar kanalen och 

strömmar ner i cylindern. En förklarande bild visas i Figur 31.  

 

Figur 31. Utloppshålet som bildas där den gjutna kanalen möter bearbetningen, markerat med 

rött 



38 

Alla dessa geometriska mått är tänkta att mätas utifrån bearbetningsreferenserna då det är dessa 

som bestämmer cylinderhuvudets läge på den slutgiltiga motorn samt läget då huvudet 

snurrtestas. Dock önskas en spårbarhet bak till gjutningsreferenserna för att kunna verifiera de 

gjutna parametrarna utifrån gjutreferenserna, därför kommer även gjutreferensernas läge i 

förhållande till bearbetningsreferenserna att tas fram.  

Sista parametrarna som togs med i undersökningen är inte geometriska parametrar utan är de 

kärnnummer som finns på de kanaler som skapar hålrummen för inloppskanalerna. Dessa har 

tagits med för att kunna hålla reda på om något kärnverktyg påverkar snurren på grund av att det 

till exempel håller på att slitas ut. Om det i undersökningen skulle visa sig att en viss typ av 

kärnuppsättning alltid gav en avvikande snurr är det av yttersta vikt att detta kan härledas till en 

kärndefekt och att dessa data utesluts ur undersökningen.  

Nedan i Tabell 3sammanställs alla variabler med dess variabelnamn. 

Tabell 3. Samtliga variablers namn som definierats ovan 

Gemensamma 

variabler för 

cylinderhuvudet 

Variabelnamn 

tillhörande kanal 

109, den korta, 

böjda kanalen 

Variabelnamn 

tillhörande kanal 

107, den långa, 

raka kanalen 

ForskjutXref ForskjutX109 ForskjutX107 

ForskjutYref ForskjutY109 ForskjutY107 

ForskjutZref ForskjutZ109 ForskjutX107 

Rak_Gjutkanal RotX109 RotX107 

Böjd_gjutkanal RotY109 RotY107 

Samlingskarna RotZ109 RotZ107 

 ForskjutUthalX109 ForskjutUthalX107 

 ForskjutUthalY109 ForskjutUthalY107 

 ForskjutBearbX109 ForskjutBearbX107 

 ForskjutBearbY109 ForskjutBearbY107 

 HojdFas109 HojdFas107 

 VinkelFas109 VinkelFas107 

 BearbsatesHojd109  BearbsatesHojd107 

 MinstSatesDiam109 MinstSatesDiam107 

 SatesHojdD42109 SatesHojdD42107 
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4.2 Framtagning av uppmätningsprocessen 

Detta stycke förklarar tankarna bakom valet av uppmätningsprocess. 

Vid starten av detta examensarbete var produktionen låg och beläggningen hos mätrummet på 

Scania låg varför tanken var att mätningarna skulle genomföras hos Scania. Men i och med att 

produktionen kom igång ändrades förutsättningarna och mätningsuppdraget lades ut på en extern 

firma varför förutsättningarna ändrades radikalt. Nedan beskrivs först den ursprungliga planen 

för uppmätningsprocessen för att sedan beskriva den faktiskt använda processen. 

4.2.1 Uppmätning hos mätrummet på Scania 

Ganska snabbt konstaterades att uppmätningsprocessen skulle ske i tre omgångar, första gången 

på det gjutna cylinderhuvudet, sedan på det bearbetade huvudet för att slutligen mäta de detaljer 

på sätena som var intressanta.  

Hos mätrummet på Scania finns bland annat en Zeiss Prismo mätmaskin. Det är en CMM 

mätmaskin, Coordinate Measure Machine, med mätspets som har en noggrannhet på ungefär 2 

μm. (zeiss.com, 2010) 

De variabler som skulle tas fram i den första mätningen på ämnet, det gjutna huvudet, var alla de 

variabler som har med kanalernas läge att göra, det vill säga förskjutningarna i x-, y- och z- led 

samt rotationerna kring dessa axlar. Hur dessa skulle kunna tas fram samt hur förskjutningarna 

av kärnorna skulle definieras är dock inte helt klart. Förskjutningen av kanalerna i x- och y- led 

valdes att definieras som utloppets förskjutning i respektive riktning, se Figur 32 

 

Figur 32. Kanalernas förskjutning i x-, och y- led definieras som förskjutningen av utloppets 

läge, markerat med rött i figuren 

Förskjutningen i z -led valdes att definieras som djupet ner till sätet för ventilstyrningen, vilket 

illustreras i Figur 33 där en del av cylinderhuvudet skurits bort för att ge insyn till kanalerna.  

 

Figur 33. Definitionen av förskjutningen av respektive kanal i z riktningen 

När definitionerna av förskjutningarna var klara diskuterades hur rotationerna av kärnorna på 

bästa sätt skulle kunna tas fram. Då en stor hävstång önskas för att minimera inverkan av 

eventuella gjutdefekter, mätfel eller mätnoggrannheter valdes att använda läget för inloppet 



40 

tillsammans med de tidigare definierade förskjutningarna av kärnan, det vill säga 

förskjutningarna vid utloppet.  

Med hjälp av förskjutningen av kanalen i z- riktningen och förskjutningen av inloppet i z- led fås 

rotationen kring x-axeln. Detta visas i Figur 34 nedan där en del av huvudet skurits bort för att ge 

insyn till ena kanalen.  

 

Figur 34. Rotationen kring x-axeln 

Rotationen kring z- axeln valdes att definieras upp med hjälp av utloppets förskjutningarna i x 

och y- led samt förskjutningen av inloppet i x- led, vilket illustreras i Figur 35.  

 

Figur 35. De parametrar som används för att beräkna rotationen kring z- axeln.  

Hur beräkningen av rotationen kring y-axeln skulle gå till var mer problematiskt då det inte fanns 

några bra geometrier att mäta på. Slutligen valdes att bestämma lutningen kring y-axeln med 

hjälp av inloppet vilket visas i Figur 36.  

 

Figur 36. Rotationen kring y-axeln definieras som rotationen av inloppet 

När kanalerna väl var uppmätta skulle huvudet gå in i bearbetningen och bearbetas fram tills dess 

att sätena pressas i, där skulle de plockas ut för att sedan genomgå uppmätning av de variabler 

som är intressanta för bearbetningen.  
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Först och främst mäts de bearbetade referenserna, A, B och E, upp så att huvudet kan riktas upp 

mot det bearbetade referenssystemet. Utifrån detta mäts sedan gjutningsreferenserna så att 

gjutningens avvikelser relativt bearbetningsreferenserna kan räknas fram.  

Sätenas lägen i x- och y- led kan enkelt mätas upp och även avståndet mellan E-referensen och 

det plan som sätena kommer att tryckas ner mot, det så kallade sätesdjupet. Fasen som är den 

sista geometriska formen som luften passerar innan den går ner i cylindern mäts även den enkelt 

upp. Däremot blir uppmätningen av det hål som uppstår där den gjutna kanalen möter 

sätesbearbetningen svår i Scanias mätmaskiner. Det första problemet är att hålet kan variera och 

vara mer eller mindre orunt och för den ena kanalen finns dessutom en utbuktning på hålet. Detta 

gör att hålet inte kan utvärderas som ett hål. Det andra problemet är att detta hål egentligen bara 

är en kant vilket inte går att mäta med den typ av mätmaskiner med mätspets som finns på 

Scania. Därför valdes parametrar kopplade till utloppshålen först bort.  

Efter att mätningen på det bearbetade huvudet är klart går cylinderhuvudena ytterligare en gång 

in i bearbetningen där sätena bland annat trycks i och bearbetas. Sedan plockas huvudena av för 

att mätas upp en sista gång. Denna gång är det sätenas minsta diameter samt höjden ner till sätet 

där diametern är 42 mm som mäts.  

4.2.2 Byte av mätprocess 

Efter att ha diskuterat flera vändor med mätrummet bestämdes att mätuppdraget skulle läggas ut 

på en extern firma som Scania sedan tidigare hade kontakt med. Företaget heter LK Scandinavia 

AB (lksab.se, 2010) och ligger vid Kungens Kurva i Stockholm. De använder sig av en CMM 

laserskanningsmaskin från Metris med ett mäthuvud som heter LC60D som visas i Figur 37. Den 

ger en mätnoggrannhet kring 15 μm. (metris.com, 2010) 

 

Figur 37. LC60D-mäthuvudet skannar in ett cylinderhuvud 

I och med att mätningen nu skulle läggas ut på ett externt företag samt att beläggningen hos 

Scanias mätrum var hög, önskades så stor del av mätningarna som möjligt läggas ut hos det 

externa mätföretaget. Därför lades uppmätningsstrategin om och efter noga övervägande valdes 

att bearbeta huvudet och mäta på huvudet när det väl var bearbetat. Detta medförde dock att en 

del mätningar var tvungna att göras på ett annat sätt. I och med att företaget använder sig av en 

laserskanningsmaskin öppnades nya mätmöjligheter. Dessutom erhålls filer av de inskannade 

huvudena vilket innebär att nya mått kan analyseras, om det skulle visa sig vara intressant, utan 

att huvudena behöver skannas om under förutsättning att det som man vill mäta finns inskannat. 

Ytterligare en fördel men denna mätprocess är att materialplottar erhålls som visar överflödigt 

eller brist på material på cylinderhuvudet med hjälp av färgspektra, vilket visas i Figur 38.  
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Figur 38. Illustration av hur en materialplot för ett cylinderhuvud kan se ut där rött 

representerar överflödigt material och blått brist på material.  

Då mätningarna nu sker på bearbetat cylinderhuvud med laserskanning är det vissa variabler som 

måste definieras om samt några variabler som kan läggas till.  

Först måste bearbetningsreferenserna skannas in och huvudet riktas upp gentemot 

bearbetningsreferenserna. Därefter skannas gjutreferenserna in och utvärderas mot 

bearbetningsreferenserna, detta för att ha en spårbarhet bakåt som gör att vi kan översätta de 

gjutna måtten tillbaka till gjutreferenserna.  

Förskjutningen av kanalerna i x- och y- led måste definieras om då den yta som tidigare 

användes för att definiera förskjutningen har bearbetats bort. Nu valdes istället att använda den 

cylindriska yta som finns längre ner i kanalen, se Figur 39. Då ytan är känslig för blackning vid 

tillverkning av kärnor samt att ytan som mäts på är relativt liten, valdes att mäta läget för denna 

cylinder på tre djup 46, 50 och 55 mm. Dessa plan illustreras i figuren nedan.  

 

Figur 39. Ytan där utloppets läge mäts samt de djup som används 

För att mäta kanalens läge i z- led kan fortfarande samma yta som innan användas, dock har ytan 

blivit mycket mindre. Denna mätning hade troligtvis inte kunnat göras med mätspets.  

Hur läget för inloppet ska utvärderas, för att kunna bestämma kanalernas rotationer, är inte helt 

uppenbart. Detta då formen på inloppet inte är någon fullt definierad form, utan en friform vilket 

gör att mätprogrammet inte kan utvärdera läget. Därför valdes att skanna inloppskanalerna på två 

specifika djup för varje kanal och samla in punkter på dessa djup som sedan utvärderades mot 

nominella värden med hjälp av Matlab. Mer om detta under rubriken Utvärdering av 

inloppskanalerna.  
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Utloppshålen, där kanalerna möter sätesbearbetningen, kan i och med att mätningsmetoden 

ändrats nu utvärderas. Men då det inte är en rund cirkel eller cylinder kan inte programmet 

utvärdera dess läge och därför får man göra på samma sätt som med inloppskanalerna, det vill 

säga att utloppshålen skannas in och utvärderas relativt det nominella utloppshålet och 

utvärderas sedan i Matlab. Hur detta gick till beskrivs i stycket Utvärdering av det uppstådda 

hålet där den gjutna kanalen möter bearbetningen.  

Det är inte någon större skillnad på mätningarna av fasen på cylinderhuvudet med dess vinkel 

och höjd samt djupet ner till planet som sätet trycks emot varför ingen noggrannare beskrivning 

görs här.  

När sätena hade monterats var det dags att mäta upp de sista måtten på Scania. Nu användes 

mätspets vilket innebär en ökad noggrannhet. Måtten som togs fram var sätets minsta diameter, 

höjden ner till sätet där diametern är 42 mm samt läget för sätet i x- och y- led. Det sista måttet 

är egentligen ett mått på bearbetningen av sätesläget.  

4.2.3 Nya säten 

Vid starten av detta examensarbete infördes ett nytt säte i produktion som ska göra snurren 

mindre känslig mot feluppfångning i produktionen. Då det inte var ordentligt produktionssatt hos 

leverantören levererades säten till Scania som var utanför specifikation. Beslut togs att fortsätta 

med undersökningen och att använda sig av det nya sätet. 

4.2.4 Lägesutvärderingar av fria former i Matlab 

Som nämndes i styckena ovan fanns det två former som inte kunde utvärderas av programvaran 

hos mätföretaget, läget för inloppskanalerna samt läget för utloppshålet. För att kunna utvärdera 

detta skannades dessa områden in på förbestämda snitt och därefter genererades txt- filer med 

koordinater för punkterna i snittet. Dessa punkter jämfördes med nominella punkter i samma 

snitt som hämtades från CAD: en av cylinderhuvudet. Matlab hämtar sedan in punkterna från txt- 

filen och utvärderar dem efter instruktioner. Hur utvärderingen gick till presenteras i styckena 

nedan.  

Utvärdering av inloppskanalerna 

Då mätprogrammet inte kunde utvärdera snittens läge relativt nominellt fick ett program skrivas 

som kunde göra detta på bästa sätt, programmet återfinns i Bilaga 1. Först testades att skapa 

cirklar i hörnen för varje snitt för att mellan cirklarnas centrumpunkter dra linjer som fick 

definiera lägena. Det visade sig dock inte fungera särskilt bra då cirkeldiametrarna varierade 

alldeles för mycket vilket berodde på att skanningen inte riktigt kom åt i vissa hörn. Därför 

valdes denna metod bort.  

Istället valdes att för varje inloppskanal skanna två snitt och samla alla punkter som 

registrerades. Just två snitt valdes för att säkerställa mätningen. I Figur 40 visas vart mätningarna 

ägde rum samt lägena för snitten. 
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Figur 40. Snitten där mätningarna har gjorts för inloppskanalerna har markeras i bilden 

Plottades dessa punkter kunde det se ut som i Figur 41, där de blå punkterna representerar den 

nominella kanalen medan de röda punkterna representerar den uppmätta kanalen.  

 

Figur 41. Den inskannade inloppskanalen, nominellt och uppmätt. De blå, nominella, punkterna 

ligger framför de röda, uppmätta, punkterna varför dessa inte syns då god samständighet finns 

Kanalen som visas i figuren ovan valdes för att visa på två problem som måste sorteras bort som 

annars kunde störa undersökningen. Först och främst kunde punkter från andra konturer ibland 

följa med vilket inte är av intresse för utvärderingen av kanallägena. Dessa måste därför plockas 

bort vilket gjordes manuellt.  

Dessutom visar även plottarna av kanalerna att gjutdefekter finns. Då gjutdefekter inte säger 

någonting om kanalens läge måste dessa tas bort vid undersökningen av kanallägena. Efter att ha 

studerat flertalet plottar av inloppskanalerna upptäcktes att gjutdefekterna nästan uteslutande 

förekom i centrum av kanalerna i vertikalled vilket även syns i figuren. Därför valdes att inte ta 

med detta område i utvärderingen av kanalläget.  

Sista frågan som behövde besvaras var hur läget för inloppskanalerna skulle utvärderas. Denna 

fråga diskuterades med LK Scandinavia AB samt med sakkunniga på Scania. I Figur 42 nedan 

presenteras hur utvärderingen valdes att göras.  
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Figur 42. Punkterna som används för utvärdering av kanalen läge. Utvärderingen i x- led 

skedde med de blå samt gröna punkterna medan utvärderingen i z- led gjordes med de turkosa 

punkterna 

De punkter som ligger på de vertikala linjerna samt inte ligger inom det område som 

kategoriseras som riskområde för gjutdefekter, markerat med horisontella linjer, användes för att 

utvärdera kanalernas läge i x- led medan den övre horisontella linjen användes för att definiera 

kanalens läge i z- led. Att endast den övre linjen används är på grund av att den nedre linjen 

många gånger saknade punkter som kunde utvärderas.  

Utvärderingen av kanalens rotation gjordes även med hjälp av dessa punkter. De punkterna som 

låg på de vertikala linjerna användes och en linje passades in med hjälp av minsta- 

kvadratmetoden.  

Utvärdering av det uppstådda hålet där den gjutna kanalen möter bearbetningen 

Vid utvärderingen av utloppshålet fanns samma problem som för inloppet. Som Figur 43 visar 

följde koordinater för inskannade punkter som hörde till andra snitt med i en del skanningar vilka 

fick plockas bort manuellt.  

 

Figur 43. Bild av de plottade punkterna till ett utloppshål, i bilden har punkter från oönskade 

snitt markerats 

Nästa problem var hur utvärderingen av utloppshålets läge skulle ske. I det här fallet finns inte 

distinkta vertikala eller horisontella linjer men problemet valdes att angripas med en snarlik 

metod som tidigare använts. Först definierades områden inom vilka utvärderingen av 

utloppshålets läge i x- och y- led skulle ske, områdena har markerats i Figur 44. Sedan sattes som 

bivillkor att den uppmätta punkten bara fick avvika från den nominella punkten med max 0,1 

mm i den riktning som inte utvärderades, i figuren nedan illustreras detta tydligare.  
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Figur 44. Bilden visar områdena inom vilka hålets läge utvärderades samt den maximalt tillåtna 

avvikelsen. De punkter som slutligen används är markerade med en svart cirkel 

För att verifiera att utvärderingsmetoden var korrekt beräknades avståndet mellan det 

framräknade centrumet ut till varje punkt varpå en medelradie sedan togs fram. Med hjälp av den 

framräknade medelradien plottades sedan en cirkel och då visade det sig att cirkeln hade god 

överensstämmelse med de uppmätta punkterna. Hur det kunde se ut visas i Figur 45. Den 

slutgiltiga koden för utvärderingen av läget återfinns i Bilaga 2.  

 

Figur 45. Anpassningen av den beräknade cirkeln bekräftade utvärderingsmetoden 

4.3 Urvalsprocess av huvuden 

4.3.1 Önskat urval 

Utifrån en statistisk synpunkt önskas en stor spridning i populationen av cylinderhuvud så att alla 

relationer mellan huvudena och snurren kan identifieras. För att ha störst chans att åstadkomma 

denna varians bör cylinderhuvudena tillverkas under flertalet dagar. Det optimala vore en 

population där enstaka cylinderhuvudena plockas ut från gjutningen regelbundet under en längre 

tidsperiod varefter de slumpmässigt bearbetas under olika dagar. Slutligen monteras säten som 

har tillverkats i flertalet omgångar. På detta vis skapas förutsättningarna för att ha så stor varians 

som möjligt.  

4.3.2 Faktiskt urval 

På grund av den tidsbegränsning som finns i projekt samt en rad olyckliga omständigheter kunde 

inte detta önskade urval tas fram. Istället består populationen av120 huvuden där 119 är jämnt 
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fördelade över tre gjutdatum. Dessa 120 huvuden individmärktes med nummer som ristades in i 

huvudet på en yta som finns kvar igenom hela processen samt populationsmärktes med färg för 

att uppmärksamma om att cylinderhuvudena var del i en undersökning. Dessa båda 

uppmärkningar visas i Figur 46. 

 

Figur 46. Uppmärkning av cylinderhuvudena med färg samt individnummer 

Efter gjutningen och märkningen bearbetades alla huvuden efter varandra, dock ej i 

nummerordning. Efter detta skickades huvudena till uppmätning hos det externa mätföretaget där 

de mättes i slumpmässig nummerordning varefter de skickades tillbaka till Scania för montering 

av säten. Monteringen av sätena skedde på så vis att alla huvuden kom efter varandra vilket 

minskar chanserna för att flertalet sätestillverkningsomgångar användes. Slutligen mättes 

huvudena upp i slumpmässig nummerordning. 

4.4 Analys av insamlad data 

All data som samlats in återfinns i Bilaga 3.  

4.4.1 Första analys 

Vid inskanningen av fasen på cylinderhuvudet erhölls läget för fasen vilket utvärderades mot 

sätets läge då dessa bör varierar i samma storleksordning. Nedan i Figur 47 visas variationen för 

läget i x- led för både fasen och sätet. Som figuren visar skiljer sig storleken på variationen 

mellan de båda. De andra bearbetade måtten undersöktes och det upptäcktes att de bearbetade 

måtten varierade kraftigt. 

 

Figur 47. Jämförelse mellan fasens läge (blå kurva), uppmätt hos LK Scandinavia AB, samt 

sätets läge, uppmätt hos Scania (röd kurva).  

Efter att ha samtalat med sakkunniga på Scania framkom det att mätningarna hade gjorts utifrån 

gjutna referenser hos det externa mätföretaget vilket medförde att variationen av sätets läge inte 

berodde på variationer i bearbetningen utan variationer i gjutningen, som är mycket större. Då 

undersökningen ska bygga på data utifrån bearbetningsreferenser, då det är dessa som bestämmer 

huvudets läge på motor, insågs att någonting måste göras.  

Först diskuterades med sakkunniga på Scania om vilken noggrannhet som krävdes för att 

slutligen erhålla ett trovärdigt resultat varpå man kom fram till att det antagligen skulle räcka 
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med gjutreferensernas noggrannhet förutom för sätesdjupet. Dessutom sågs fördelarna med att ha 

måtten utifrån gjutreferenser då man senare i studien kan gå tillbaka och undersöka variabler 

utifrån gjutningsreferenserna.  

I och med att åtminstone en variabel måste korrigeras bestämdes att alla mått skulle 

transformeras om från det gjutna huvudets koordinatsystem till det bearbetade huvudets 

koordinatsystem. 

4.4.2 Byte av koordinatsystem 

Uppriktningen i programvaran av cylinderhuvudena sker enligt ett kartesiskt koordinatsystem i 

tre dimensioner, det vill säga ett högerorienterat koordinatsystemet beståendes av tre axlar som 

skär varandra vinkelrätt i origo. Uppriktningen har skett efter gjutreferenser men det som önskas 

är uppriktning efter bearbetningsreferenser, därför behövs en koordinattransformation eller byte 

av koordinatsystem göras. Figur 48 exemplifierar de två koordinatsystemen i varandra där 

koordinatsystemet med indexeringen 1 kan exemplifiera det gjutna koordinatsystemet medan 

koordinatsystemet med indexeringen 2 exemplifierar det bearbetade koordinatsystemet som 

önskas transformeras till. I figuren ses skillnaden när man utvärderar ett läge, läget för punkten 

X, i tre dimensioner beroende på koordinatsystem. 

 

Figur 48. Koordinatsystemen mellan vilken transformeringen sker 

Ekvation 11 beskriver hur koordinattransformationen går till och indexeringen av variablerna 

hänvisar till figuren ovan där (XB, YB, ZB) är koordinaterna för en punkt i det bearbetade 

koordinatsystemet, (XG, YG, ZG) är detsamma för det gjutna koordinatsystemet, (dX, dY, dZ) är 

avståndet mellan origo för de båda systemet och R är rotationsmatrisen. (Westergren B., Råde 

L., 2003, s. 98) 
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Rotationsmatrisen för rotation av koordinatsystemet byggs upp av de tre rotationsmatriserna för 

varje axel, dessa presenteras i Ekvation 12-14 (Westergren B., Råde L., 2003, s. 110) där α står 

för rotationen kring x-axeln, β står för rotationen kring y-axeln och φ står för rotationen kring z- 

axeln.  
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Ekvation 15 visar beräkningen av rotationsmatrisen (C=cos, S=sin).  
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Utifrån Ekvation 11 kan nu alla lägesmått räknas fram utifrån bearbetningsreferenserna om 

förskjutningsvektorn samt rotationsmatrisen tas fram. 

Beräkning av positioner utifrån bearbetningsreferenserna 

För att omvandla gjutreferenserna till bearbetningsreferenser krävs först att förskjutningsvektorn 

tas fram vilket är avståndet mellan origo för gjutreferenserna till origo för 

bearbetningsreferenserna. Vid uppmätningen av huvudena hos LK Scandinavia AB gjordes just 

denna mätning som visade på avvikelsen i x-, y- och z- led för referens B som är bearbetningens 

origo gentemot gjutningens origo. Avståndet mellan gjutreferenserna och 

bearbetningsreferenserna är då enligt Ekvation 16. 
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För att ta fram rotationsmatrisen krävs att samtliga vinklar beräknas mellan respektive axlar för 

de båda koordinatsystemet. Innan det kan göras måste man veta hur uppriktningen av 

cylinderhuvudet i det bearbetade koordinatsystemet görs. Denna uppriktning görs med hjälp av 

E-planet, referens B, som är origo, samt referens A.  

För att beräkna rotationen kring z- axeln används referens B och A. Detta görs enligt Ekvation 

17 där indexeringen A är referens A: s nominella läge enligt bearbetningsreferenserna och dYA 

är den uppmätta avvikelsen gentemot nominellt.  
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Missförståndet mellan LK Scandinavia AB och rapportskrivaren ledde till att det inte fanns några 

uppmätta avstånd mellan gjutreferenserna och E-planet vilket orsakade viss huvudbry. Att 

ignorera dessa lutningar diskuterades men fortfarande sågs att avvikelsen för sätesdjupet för 

vissa cylinderhuvuden var stor varför dessa lutningar inte kunde ignoreras. Lösningen blev att 

använda sig av de filer som erhållits från mätföretaget som visar materialöverskottet eller 

materialunderskottet på cylinderhuvudet i Focus Inspection 9.1 Viewer ett visningsprogram som 

levererades av mätföretaget. En bild ur programmet presenteras i Figur 49.  
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Figur 49. I bilden ur programmet ses att E-planet lutar genom dess färgvariation, här är 

skillnaden mellan blått och rött ca 3 tiondelar av en mm 

Då huvudet är uppriktat mot gjutreferenser ses att E-planet lutar vilket det inte borde göra då E- 

planet definierar origo i z- led. I programmet kan lutningen kring x- och y-axeln hos planet 

relativt gjutreferenserna beräknas genom att mäta avvikelsen i två punkter. Detta görs enligt 

Ekvation 18 och 19 presenterade nedan. I ekvationerna står dZBref för origos avvikelse i z- 

riktningen medan dZx samt dZY står för avvikelsen i z- led för den punkt på avståndet YX 

respektive XY som används för beräkning av rotationen kring x-axeln respektive y-axeln.  










 


X

BrefX

Y

dZdZ
arctan        (18) 













 


Y

BrefY

X

dZdZ
arctan        (19) 

Efter att samtliga avvikelser hämtats ut från programmet kunde lutningarna och 

rotationsmatrisen beräknas för varje cylinderhuvud. För att sedan med hjälp av Ekvation 11 

beräkna avstånden utifrån bearbetningsreferenserna. I Figur 50 visas skillnaden mellan det 

uppmätta sätesdjupet utifrån gjutreferenserna samt efter koordinattransformationen till 

bearbetningsreferenserna.  

 

Figur 50. Skillnaden för sätesdjupet om man utgår från gjutreferenserna, blå kurva, eller 

bearbetningsreferenserna, röd kurva.  

Ett program skapades i Matlab för att göra denna koordinattransformation för samtliga 

lägesmått. Den framtagna koden presenteras i Bilaga 4.  

Verifiering av koordinattransformationen 

För att verifiera att de värden som har erhållits är rimliga gjordes egna mätningar i 

materialplotten på sätesdjupet för fem huvuden. Med tanke på noggrannheten kring 15 μm 
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erhölls mycket god samständighet, varför undersökningen gick vidare med analys av de ingående 

variablerna.  

4.4.3 Vidare analys av indata 

Utvärdering av förskjutningarna 

Vid analysen av indatan gjordes ett antal undersökningar för att utvärdera vilken data som senare 

skulle användas i den statistiska undersökningen. Dessa undersökningar beskrivs i avsnittet. 

Vid framtagningen av uppmätningsprocessen bestämdes att ta fram viss redundant data för att 

bekräfta att mätningarna utfördes på ett robust sätt. Utvärderingen av kanalens lägen gjordes med 

hjälp av de tre snitt som presenterades i Figur 51. Grafen i figuren nedan visar förskjutningen i x- 

led för den långa kanalen och som figuren visar varierar de olika snitten tillsammans.  

 

Figur 51. Utloppets förskjutning i x- led för den långa kanalen 

Snarliknande utseende fås för den korta kanalen. Utvärderas den långa kanalens läge i y- led fås 

den graf som visas i Figur 52. Här ses att förskjutningen för snitt 55 är förskjuten i positivt y- 

led. Vad detta kan bero på är oklart då samma beteende finns för samtliga huvuden, dessutom 

verkar förskjutningen vara konstant. Då två av tre värden ger samma information valdes att 

använda sig utav dessa, vilket gäller för båda kanalerna.  

 

Figur 52. Utloppets förskjutning i y- led för den långa kanalen 

Vid utvärderingen av läget för inloppen utreddes två snitt för varje kanal för att bekräfta 

metoden. Inloppen undersöktes med avseende på förskjutning i x- led, z- led och rotation kring 

y-axeln. I Figur 53- Figur 55 presenteras graferna som visar variationen för dessa värden mellan 

de två snitten för den korta kanalen.  
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Figur 53. Avvikelsen i x- led för den böjda kanalen 

Av Figur 53 att döma finns det en viss förskjutning mellan avvikelsen för de båda snitten där 

snitt 57 är mer förskjuten i negativ riktning. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att 

mätningsmetoden är icke robust utan kan bero lutning av kanalen kring z- axeln. Detta utreds 

längre ner i avsnittet. Snarlikt beteende återfinns för den långa kanalen men då är snitt 64 mer 

förskjuten i negativ riktning.  

 

Figur 54. Avvikelsen i z- led för den böjda kanalen 

Avvikelsen i z- led som presenteras i Figur 54 visar på att total samständighet inte råder mellan 

de båda kurvorna. För de flesta huvudena är snitt 57 förskjuten i positiv z- riktning gentemot 

snitt 64. Om denna förskjutning beror på att kanalen lutar utreds senare. Precis som för 

förskjutningen i x- led uppvisar den långa kanalen samma utseende.  

 

Figur 55. Avvikelsen kring y-axeln för den böjda kanalen 

Som Figur 55 visar finns god samständighet för lutningen kring y-axeln mellan de båda snitten 

vilket den långa kanalen också påvisar. Däremot kommer det undersökas om detta sätt att 

utvärdera kanalens rotation verkar riktigt.  

Utvärdering av rotationerna 

Vid utvärderingen av rotationerna som kräver beräkningar har Matlab använts och den använda 

koden återfinns i Bilaga 5.  

Vid utvärderingen av rotationen kring z- axeln används utloppets läge samt inloppets läge som 

beskrivits tidigare. I Figur 56 visas grafen som beskriver spridningen av den beräknade 

rotationen. I grafen plottas även rotationen beräknad utifrån de två inloppssnitten samt i grafen 

under är de båda rotationerna plottade mot varandra. Som figuren visar finns det en korrelation 
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mellan de båda utvärderingsmetoderna av rotationen kring z- axeln vilket tyder på att felet som 

fanns mellan snitten kan bero på kanalens rotation. Vid undersökningen kommer rotationen 

beräknad med utloppssnittet samt inloppssnittet att användas då det ses som mer robust när en 

större hävstång används.  

 

Figur 56. Rotationen kring z- axeln beräknad med två olika metoder i den översta grafen och i 

den under grafen visas korrelationen mellan de båda metoderna. 

För den långa kanalen ses samma mönster och tendenser varför samma slutsatser dras.  

Rotationen kring x-axeln beskrivs med hjälp av inloppets läge i z- led samt definitionen för 

kanalens höjd, detta illustrerades tidigare. I Figur 57 visas den variation som fås om datan för 

samtliga huvuden plottas. I den översta grafen görs en jämförelse mellan två olika 

utvärderingsmetoder för beräkning av rotationen kring x-axeln, den första enligt tidigare 

specificerade metod medan den andra använder sig av de båda inloppssnitten. I grafen under 

visas förhållandet mellan de båda metoderna. Även här ses vissa tendenser till samvariation. 

Precis som vid bedömningen av vilken metod som är bäst för rotationen kring z- axeln valdes 

den med störst hävstång.  

 

Figur 57. Rotationen kring x-axeln för den korta kanalen beräknad med två olika metoder i den 

översta grafen och i den under grafen visas korrelationen mellan de båda metoderna. 
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För den långa kanalen ses ingen stark korrelation mellan dessa båda utvärderingsmetoder, 

däremot ses att om man använder inloppets parametrar tillsammans med utloppets parametrar fås 

en tydlig korrelation varför den ursprungliga metoden känns relevant för undersökningen och 

därför används. Denna korrelation visas i Figur 58. 

 

Figur 58. Rotationen kring x-axeln för den långa kanalen beräknad med två olika metoder i den 

översta grafen och i den under grafen visas korrelationen mellan de båda metoderna. 

Vid utvärderingen av kanalernas rotation kring y-axeln är problemet att ingen stor hävstång går 

att finna. Två metoder har använts för att utvärdera rotationen kring y-axeln dels den tidigare 

specificerade där inloppet användes och dels har läget för de olika planen som definierar 

kanalens läge använts. I Figur 59 har variationen för de båda metoderna ritats upp. I samma figur 

visas samvariationen mellan de båda metoderna och här ses att det finns ett tydligt samband. Då 

fler punkter används vid bestämningen av y- rotationen vid inloppet kommer dessa värden att 

användas. För den långa kanalen ses samma tendenser.  

 

Figur 59. Rotationen kring y-axeln beräknad med två olika metoder i den översta grafen och i 

den under grafen visas korrelationen mellan de båda metoderna. 
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Efter att utvärderingen har gjorts av rotationerna kring alla axlar ses att de erhållna värdena är 

tillförlitliga och att uppmätningsprocessen är relevant samt att koordinattransformationen är 

robust och inte påverkar värdena.  

Övrig data presenteras i resultatdelen då det är obehandlad rådata. 

4.5 Statistik 

Upplägget av detta examensarbete gick ut på att en statistikstudent från avdelningen Matematisk 

Statistik på Stockholms Universitet skulle genomföra den statistiska undersökningen av 

datamaterialet. Undersökningen har genomförts av Ekaterina Fetisova som en del av hennes 

kandidatexamensprojekt som motsvarar 15 högskolepoäng. Hennes projekt har bedrivits med 

handledning av Jan-Olov Persson, forskningsingenjör på avdelningen för matematisk statistik.  

Den statistiska undersökningen gick ut på att ta fram vilka geometriska parametrar som 

bestämmer snurrtalet hos ett XPI- cylinderhuvud. Dessutom var det av intresse att ta fram 

modeller med hög prediktionsförmåga. Modellerna har tagits fram med hjälp av metoder inom 

multipel linjär regression som förutsätter konstant varians hos residualerna samt att residualerna 

är normalfördelade, dessutom får multikollinearitet mellan de förklarande variablerna inte 

existera eller måste åtminstone vara väldigt låg. Då det fanns starka linjära samband mellan 

flertalet variabler fick en del variabler plockas bort ur analysen. Detta gjordes på ett sådant sätt 

att de variabler som hade störst inverkan på snurrtalet behölls.  

När multikollineariteten var tillräckligt låg togs de bästa modellerna fram utifrån flertalet 

beskrivande värden, som PRESS- värden (prediktionsfelet
n

PRESS
 , där n är antalet 

observationer), R
2
 (förklaringsgrad som förklarar hur stor del av variationen i snurrtalet som 

förklaras av variationen hos de förklarande variablerna), Ra
2
 (förklaringsgrad som tar hänsyn till 

hur viktiga variablerna är), konditionstal (CN, graden av multikollinearitet) samt VIFmax 

(Variance Influation Factor) (Fetisova, 2010).  
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5  RESULTAT  

I resultatkapitlet samlas de resultat, som uppnåtts med de metoder samt utförande som beskrivits 

tidigare  

5.1 Presentation av datamaterialets variation i 
undersökningen 

Nedan presenteras samtliga grafer för den indata samt utdata som kommer att användas i den 

statistiska analysen.  

5.1.1 Resultat av kärnnummeranalysen  

Först undersöktes variationen för de olika kärnindividerna, det vill säga om det finns någon 

koppling mellan kärnnumren för den raka kanalen, den böjda kanalen samt samlingskärnan. Här 

fann man att det var samma kanalkärnnummeruppsättning i respektive samlingskärna. Dessutom 

noterades att ett kärnnummer för den raka kanalen alltid var kopplat till ett kärnnummer för den 

böjda kanalen.  

Ingen relation upptäcktes mellan de geometriska variablerna eller snurrvärdena för de olika 

gjutdatumen eller de olika kärnuppsättningarna.  

5.1.2 Variationen hos de geometriska parametrarna 

I avsnittet presenteras de geometriska variablernas variation utifrån de bearbetade referenserna.  

Den böjda, korta kanalen (Kanal 109) 

Förskjutningarna för den böjda kanalen i samtliga riktningar presenteras i Figur 60 och dess 

rotationer kring de tre axlarna i Figur 61.  

 

Figur 60. Den böjda kanalens förskjutning i samtliga riktningar 

 

Figur 61. Den böjda kanalens rotation kring de tre axlarna  
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Den raka kanalen (Kanal 107) 

För den raka, långa, kanalen visas förskjutningarna i Figur 62 och rotationerna i Figur 63.  

 

Figur 62. Den raka kanalens förskjutningar i samtliga riktningar 

 

Figur 63. Den raka kanalens rotation kring de tre axlarna  

Utloppshålet 

Förskjutningen av kanalerna beskrivs även av variablerna för läget av det hål där kanalen möter 

bearbetningen. Läget för detta hål kan även påverkas av kanalens höjd samt bearbetningen av 

sätet. Förskjutningen av hålet för den böjda kanalen i x- och y- riktningen presenteras i Figur 64 

och för den långa kanalen i Figur 65.  

 

Figur 64. Hålets läge för den korta kanalen 

 

Figur 65. Hålets läge för den långa kanalen 
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Sätesdjupet 

Spridningen vid bearbetning av sätesdjupet visas i Figur 66 för de båda sätena för respektive 

huvud.  

 

Figur 66. Sätesdjupet för de båda kanalerna. 

Sätenas lägen 

Sätets läge presenteras, både i x och y- led, för båda kanalerna nedan i Figur 67.  

 

Figur 67. Sätets läge för båda kanalerna i x- och y- led 

Faserna 

Faserna på huvudet vid utloppet av kanalerna har definierats upp med lutningen på fasen samt 

fasens höjd. Plottas fasens vinkel blir resultatet enligt Figur 68 nedan.  

 

Figur 68. Vinklarna för de bägge faserna plottade i samma graf 

På ritning är inte höjden specificerad utan diametrarna i början och i slutet av fasen är 

toleranssatta samt lutningen varför ingen konstant toleransgräns finns specificerad för höjden på 

fasen. Dock kan höjdens tillåtna variation beräknas beroende på lutningen för det specifika fallet. 

I Ekvation 20 beräknas höjdens toleranser. I ekvationen är østor fasens största diameter, øliten 

fasens minsta diameter och φ är fasens vinkel.  

2)tan(
)tan(
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litenstorHHlitenstor       (20) 

I Figur 69 visas variationen för de båda faserna.  
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Figur 69. Fasernas höjd hos alla cylinderhuvuden 

Sätenas minsta diameter 

Uppmätningarna av sätenas minsta diameter visas i Figur 70.  

 

Figur 70. Sätets minsta diameter för båda sätena i varje cylinderhuvud 

Bearbetningen av sätena 

Djupet ner till sätet där diametern är 42 mm visas i Figur 71 för båda kanalerna för alla 

cylinderhuvuden. 

 

Figur 71. Utfallet för det bearbetade djup som görs i sätena.  

5.1.3 Resultat av snurrmätningarna 

Alla data som erhölls från snurrmätningarna presenteras i Bilaga 3.  

För att få bästa möjliga data utifrån snurrmätningarna kalibrerades utrustningen två gånger per 

dag och ett referenshuvud kördes med jämna mellanrum. En snurrmätning varade i ungefär 30 

minuter och snittiden för hela proceduren med montering av huvud och införande av data i 

snurrutvärderingsprogrammet tog ungefär 50 minuter.  

I Figur 72 presenteras snurrvariationen för samtliga huvuden.  
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Figur 72. Snurrvärden för samtliga cylinderhuvuden 

Som nämndes i kapitlet där snurrprovningen förklarades finns en del osäkerhet i mätningarna, 

som exempelvis operatörens koncentration. För att verifiera mätdatan gjordes åtta 

kontrollmätningar på slumpvis valda cylinderhuvuden. Skillnaden mellan kontrollmätningarna 

och de ursprungliga mätningarna visas i Figur 73. 

 

Figur 73. Blå linje motsvarar ursprunglig mätning medan röd kurva visar kontrollmätningen 

Av grafen att döma ses att skillnaden mellan två mätningar är väsentligt mindre än variationen 

för snurren vilket tyder på att mätningsmetoden är robust och att repeterbarheten är god. 

5.2 Statistisk analys av datamaterialet 

Resultaten i avsnittet är hämtade från det kandidatexamensarbete som var kopplat till detta 

projekt (Fetisova, 2010). För fullständig förklaring av framtagningen av modellerna hänvisas till 

denna rapport. 

5.2.1 Samband mellan de geometriska parametrarna 

Vid den statistiska undersökningen gjordes det analyser för att se om det fanns samband mellan 

de geometriska parametrarna. Nedan presenteras de viktigaste sambanden.  

Först presenteras, i Figur 74, det samband som finns för bearbetningen av sätena för de båda 

kanalerna. 

 

Figur 74. Sambandet mellan de i sätena bearbetade djupen 

I Figur 75- Figur 76 visas först sambandet mellan ForskjutY109 och ForskjutY107 och sedan 

sambandet mellan ForskjutY109 och ForskjutUthalY109. Dessa tre parametrar tillsammans med 

ForskjutUthalY107 har alla starka korrelationer mellan varandra. De två graferna får illustrera 

samtliga 6 samband mellan de fyra variablerna.  
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Figur 75. Samband mellan kanalernas förskjutningar 

 

Figur 76. Korrelationen mellan kanalens förskjutning och uthålets förskjutning är klar 

Sambandet mellan kanalens förskjutning och utloppshålets förskjutning för respektive kanal är 

stor både i y- led, som visades ovan, samt i x- led. Dock finns inget samband mellan 

förskjutningarna i x- led för de båda kanalerna.  

Beträffande rotationerna för de bägge kanalerna, finns klara samband mellan rotationen kring x-

axeln och förskjutningen i z- led. En korrelation mellan rotationen kring y- axeln och 

förskjutningen av kanalen i x- led ses även, vilket illustreras för den korta kanalen i Figur 77.  

 

Figur 77. Förskjutningen av kanalen i x- led plottat mot rotationen av kanalen kring y- axeln  

5.2.2 Samband mellan kanalförskjutningar samt utloppshål 

Då stark korrelation fanns mellan utloppshålens läge och kanalernas läge i x och y- led gjordes 

en undersökning om dessa kunde kopplas ihop med geometriska samband. Nedan i Figur 78 

visas graferna då den korta kanalens läge har räknats om för att motsvara läget vid utloppshålet. 

Detta har gjorts med hjälp av de definierade kanalrotationerna. Den översta kurvan motsvarar 

förskjutningen i x- led och den understa förskjutningen i y- led. I plottarna presenteras även 

medelvärden samt standardavvikelser för kurvorna som har multiplicerats med en konstant. 

Utifrån dessa data noteras att standardavvikelserna för utloppshålets förskjutningar är lägre samt 

att medelvärdet för det framräknade läget och utloppets läge skiljer sig flertalet tiondelar av en 

millimeter.  
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Figur 78. Koppling mellan förskjutningen för utloppshålet, grön kurva, och kanalförskjutningen 

för den korta kanalen. Röd kurva motsvarar förskjutningen av kanalen och blå kurva 

förskjutningen vid utloppshålet 

För den långa kanalen erhölls de grafer som presenteras i Figur 79. Här ses att förskjutningen 

mellan kurvorna inte är lika stor som för den korta kanalen.  

 

Figur 79. Koppling mellan förskjutningen för utloppshålet, grön kurva, och kanalförskjutningen 

för den långa kanalen. Röd kurva motsvarar förskjutningen av kanalen och blå kurva 

förskjutningen vid utloppshålet 

I figuren ovan ses att de båda parametrarna inte fullständigt kan paras ihop och även om man 

försöker ta hänsyn till kanalens förskjutning i z- led erhålls ingen god samständighet.  
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5.2.3 Statistisk undersökning av kopplingen mellan geometriska 
parametrar och snurrtalet 

För att kunna ta fram modeller med hjälp av multipel linjär regression krävs att vissa parametrar 

utesluts på grund av hög multikollinearitet. De borttagna variablerna presenteras i Tabell 4 varför 

dessa inte kommer att förekomma i de nedan presenterade modellerna.  

Tabell 4. Exkluderade variabler på grund av multikollinearitet 

SatesHojdD42109 

ForskjutX109 

ForskjutX107 

ForskjutY107 

ForskjutZ109 

RotX109 

De erhållna modellerna presenteras i Ekvation 21-32 där den andra ekvationen för varje modell 

har standardiserade koefficienter. Under varje modell återfinns i Tabell 5-Tabell 10 de tal som 

beskriver hur bra modellen är. 

Modell 1 

107115,0109099,0

107172,0109374,0109126,0981,1

halYForskjutUthalXForskjutUt

RotZRotZForskjutYy




   (21) 

Samma modell men med standardiserade koefficienter: 

107336,0109186,0

107169,0109450,0109613,0

halYForskjutUthalXForskjutUt

RotZRotZForskjutYy




    (22) 

Tabell 5. Modellbeskrivande tal för modell 1 

PRESS Ra
2
 R

2
 VIFmax CN 

0,21281 0,5207 0,5412 3,88 14,975 

Modell 2 

42107737,0109096,0109119,0

107175,0109415,0109137,0987,1

SatesHojdDhalYForskjutUthalXForskjutUt

RotZRotZForskjutYy




 (23) 

Samma modell men med standardiserade koefficienter: 

42107140,0109325,0109226,0

107171,0109499,0109664,0

SatesHojdDhalYForskjutUthalXForskjutUt

RotZRotZForskjutYy




 (24) 

Tabell 6. Modellbeskrivande tal för modell 2 

PRESS Ra
2
 R

2
 VIFmax CN 

0,21378 0,5273 0,5516 4,073 16,12 
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Modell 3 

42107733,0107089,0109121,0

107044,0109233,0109041,0109122,0984,1

SatesHojdDhalYForskjutUthalXForskjutUt

RotYRotZRotYForskjutYy




 (25) 

Samma modell men med standardiserade koefficienter: 

42107139,0107261,0109231,0

107157,0109281,0109168,0109595,0

SatesHojdDhalYForskjutUthalXForskjutUt

RotYRotZRotYForskjutYy




 (26) 

Tabell 7. Modellbeskrivande tal för modell 3 

PRESS Ra
2
 R

2
 VIFmax CN 

0,21323 0,5389 0,5665 4,21 19,41 

Modell 4 

42107843,0109077,0109131,0

107046,0109244,0109040,0109124,0986,1

SatesHojdDhalYForskjutUthalXForskjutUt

RotYRotZRotYForskjutYy




 (27) 

Samma modell men med standardiserade koefficienter: 

42107160,0109261,0109250,0

107162,0109294,0109163,0109601,0

SatesHojdDhalYForskjutUthalXForskjutUt

RotYRotZRotYForskjutYy




 (28) 

Tabell 8. Modellbeskrivande tal för modell 4 

PRESS Ra
2
 R

2
 VIFmax CN 

0,21396 0,5375 0,5652 4,21 19,565 

Modell 5 

42107884,0

107173,0109119,0

107200,0107054,0107077,0

109365,0109050,0109121,0006,2

SatesHojdD

halXForskjutUthalYForskjutUt

RotZRotYForskjutZ

RotZRotYForskjutYy









   (29) 

Samma modell men med standardiserade koefficienter: 

42107168,0

107298,0109403,0

107196,0107192,0107180,0

109439,0109204,0109588,0

SatesHojdD

halXForskjutUthalYForskjutUt

RotZRotYForskjutZ

RotZRotYForskjutYy









    (30) 

Tabell 9. Modellbeskrivande tal för modell 5 

PRESS Ra
2
 R

2
 VIFmax CN 

0,20423 0,5555 0,5897 4,25 20,668 
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Modell 6 

109274,0107770,0

107159,0109895,0

109111,0546,0107323,0

107094,0109513,0109134,0073,2

DiamMinstSatesarbYForskjutBe

halXForskjutUtarbXForskjutBe

halYForskjutUtefForskjutXrRotZ

ForskjutZRotZForskjutYy









  (31) 

Samma modell men med standardiserade koefficienter: 

109129,0107148,0

107272,0109155,0

109376,0177,0107316,0

107218,0109617,0109653,0

DiamMinstSatesarbYForskjutBe

halXForskjutUtarbXForskjutBe

halYForskjutUtefForskjutXrRotZ

ForskjutZRotZForskjutYy









   (32) 

Tabell 10. Modellbeskrivande tal för modell 6 

PRESS Ra
2
 R

2
 VIFmax CN 

0,20454 0,5548 0,5929 4,0 16,0 

I Tabell 11 samlas alla de standardiserade koefficienterna för variablerna som återfinns i de sex 

modellerna ovan. 

Tabell 11. Tabellen visar de koefficienter som förekommer för respektive variabel i modellerna 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

ForskjutY109 -0,613 -0,664 -0,595 -0,601 -0,588 -0,653 

RotZ109 0,450 0,499 0,281 0,294 0,439 0,617 

RotZ107 -0,169 -0,171 - - -0,196 -0,316 

ForskjutUthalX109 -0,189 -0,226 -0,231 -0,250 - - 

ForskjutUthalY107 -0,336 - -0,261 - - - 

RotY109 - - -0,168 -0,163 -0,204 - 

RotY107 - - 0,157 0,162 0,192 - 

SatesHojdD42107 - 0,140 0,139 0,160 0,168 - 

ForskjutUthalY109 - -0,325 - -0,261 -0,403 -0,376 

ForskjutZ107 - - - - -0,180 -0,218 

ForskjutXref - - - - - -0,177 

ForskjutBearbX109 - - - - - -0,155 

ForskjutUthalX107 - - - - -0,298 -0,272 

ForskjutBearbY107 - - - - - -0,148 

MinstaSatesDiam109 - - - - - 0,129 
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6  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 

Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den hypotes som 

formuleras i de inledande kapitlen. 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Urval av cylinderhuvuden 

Urvalet av cylinderhuvuden från gjutningen var inte optimal vilket visade sig vid analysen av 

kärnnumren då samma kärnor hela tiden parades ihop. Visserligen förenklade detta den 

statistiska analysen men detta påvisar att systematiska fel kan förekomma i urvalet vilket innebär 

att den valda populationen inte representerar produktionen under en längre tid. Att alla huvuden 

bearbetades under en och samma dag, efter varandra, ses inte heller det som helt optimalt då man 

inte får med de variationer som förekommer under en längre tids bearbetning. 

6.1.2 Utfall av spridningen av variablerna 

Analysen av kanalkärnnumren visade att det fanns en koppling mellan den raka kanalens 

nummer och den böjda kanalens kärnnummer. Det visade sig även att varje individnummer av 

samlingskärna alltid innehöll samma kombination av kanalkärnor. Efter samtal med sakkunniga 

på Scania visade det sig att detta var en ren slump och ingenting som strävas efter i 

gjutningsprocessen.  

Vid analysen av den böjda kanalens förskjutningar ses att den största variationen finns i 

förskjutningen i y- riktningen, detta trots att denna riktning har hårdast toleranser. Den 

känsligaste rotationsriktningen för kanalen är rotationen kring y- axeln som har mer än dubbelt 

så stor standardavvikelse än de andra rotationerna.  

För den raka kanalen ses att det största medelavvikelsen för förskjutningarna återfinns i x- 

riktningen medan standardavvikelsen är i samma storleksordning som i y- riktningen. Här bör 

dock hänsyn tas till att läget för denna utvärdering är gjord nere i kanalen och då kanalerna har 

rotationer kring y- axeln kan läget variera mycket av denna anledning. Rotationerna påvisar 

samma mönster som för den böjda kanalen, det vill säga att rotationen kring y- axeln har den 

största variationen.  

Jämförs de båda kanalerna beträffande förskjutningar och rotationer ses att variationerna är 

ungefär samma mellan de båda kanalerna förutom för förskjutningen i y- riktningen. Dock skiljer 

sig medelfelet för samtliga parametrar.  

Läget för hålet där gjutkanalen möter bearbetningen kan också användas för att beskriva 

kanalernas förskjutningar. Utvärderas dessa ses att förskjutningen av kanalerna i x- led varierar 

mindre vilket tyder på att rotationen av kanalen kring y- axeln var anledningen till den större 

variationen. Man kan även notera att standardavvikelserna för utloppshålet i samtliga fall är 

mindre än förskjutningarna av kanalerna vilket tyder på att vi har påverkan från rotationerna vid 

utvärderingen av kanalens läge.  

Bearbetningen av sätesdjupet visar på mycket hög kapabilitet vilket även bearbetningen av 

sätesläget visar på.  

Faserna på cylinderhuvudena har en låg spridning av vinkeln på faserna medan höjden varierar 

desto mer och har en hög nominell förskjutning gentemot nominellt. Dock ses ingen påverkan på 

snurren från fasens parametrar. 
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Minsta sätesdiametern har en stor variation och har en hög förskjutning gentemot nominellt. 

Problemet antas ligga i att leverantören av sätena inte har lyckats produktionssätta sätena än då 

sätena är nya.  

Bearbetningen i sätena visar på en mycket låg standardavvikelse och man ser att det mellan de 

båda kanalerna finns en stark korrelation, dock med en viss förskjutning vilket bör ses över.  

6.1.3 Samband mellan variabler 

Vid analysen av de samband som fanns mellan geometriska parametrarna fanns det starkaste 

sambandet mellan sätesbearbetningen för de båda kanalerna vilket kan härledas till det 

tillverkningstekniska enligt samtal med sakkunniga på Scania.  

Starka samband fanns mellan förskjutningen av kanalerna och förskjutningarna av utloppshålen 

vilket var väntat. Den statistiska undersökningen fann dessutom ett starkt samband mellan 

förskjutningen i y- led för de båda kanalerna men det starka sambandet fanns inte mellan 

kanalerna i x- led. Detta är någonting som man är medveten om vid tillverkningen av 

cylinderhuvuden, dock är det inget som konstant förekommer produktionen eller någonting som 

man strävar efter. 

Utifrån det samband som fanns mellan rotationen kring y- axeln och förskjutningen av kanalen i 

x- led dras slutsatsen av förskjutningen starkt påverkas av rotationen vilket inte är önskvärt. 

Dock bör det kommas ihåg att beskrivningen av förskjutningen av kanalen finns i förskjutningen 

av utloppshålet.  

I resultatdelen nämndes att förskjutningen i z- led har en korrelation med rotationen kring x- 

axeln vilket tros bero på att rotationen definieras upp med hjälp av denna förskjutning.  

Vid försöket att koppla utloppshålets förskjutningar till kanalens förskjutningar erhölls ingen god 

samständighet. För den korta kanalen ses att medelvärdet för den framräknade förskjutningen har 

sämre överensstämmelse med utloppshålet än vad förskjutningen nere i kanalen har. Dock är 

standardavvikelsen lägre och jämfös kurvorna har de en högre korrelation. Att förskjutningen är 

stor mellan kurvorna kan inte riktigt förklaras. Förskjutningen i y- led varierar likvärdigt med 

utloppshålets förskjutning men även här finns en stor förskjutning mellan kurvorna som inte kan 

förklaras. För den långa kanalen ses samma mönster med den stora skillnaden att förskjutningen 

mellan det framräknade kanalläget och utloppshålets förskjutning inte alls är lika stor.  

6.1.4 Snurrvärden 

Resultatet av snurrmätningarna visar på en robust konstruktion mot snurr. Själva snurrmätningen 

visar också på en robust mätmetod då skillnaden mellan snurrkontrollmätningarna är väsentligt 

mindre än snurrens variation.  

6.1.5 Statistiska modeller 

Uteslutning av variabler 

Vid uteslutningen av parametrar togs de parametrar bort som hade högst korrelation med andra 

parametrar samt hade minst inflytande på snurrvärdet.  

Då den starkasta korrelationen fanns mellan parametrarna för bearbetningen av sätet för de båda 

kanalerna uteslöts den parameter som hade minst påverkan på snurren. Då det var en liten 

skillnad mellan dessa bör detta has i åtanke vid utvärderingen av de statistiska modellerna.  

Att båda kanalernas förskjutning i x- led eliminerades följer av den diskussion som har förts 

ovan. Då det finns en stark koppling till utloppshålets läge i x- led samt att förskjutningen 

påverkas av kanalens rotation kring y- axeln har dessa parametrar mindre direkt påverkan på 

snurrtalet än vad utloppshålets läge har i x- led.  
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Liknande samband kan föras för borttagandet av den långa kanalens förskjutning i y- led. Då en 

stark koppling finns med utloppshålets läge togs den variabel bort, av dessa två, som hade minst 

inflytande på snurrtalet. Statistiken visade på att förskjutningen hade en lägre direkt påverkan på 

snurren varför denna uteslöts.  

Att den korta kanalens förskjutning i z- led uteslöts kommer sig av att det fanns en korrelation 

med kanalens rotation kring x- axeln. Än en gång sågs att z- förskjutningen hade mindre 

påverkan på snurrtalet än vad rotationen hade varför denna togs bort.  

De statistiska modellerna 

Först och främst bör de mått som beskriver anpassningsgraden och prediktionsförmågan hos de 

erhållna modellerna diskuteras. PRESS- värdena är ungefär lika stora för samtliga modeller och 

beräknas medelprediktionsfelet är det ca 0,04. Förklaringsgraden som modellerna har ligger 

mellan 54-60 % vilket innebär att en bit över hälften av snurrens variation kan förklaras av 

variationen hos variablerna i modellerna.  

Viktigt att nämna när diskussioner hålls utifrån de framtagna modellerna är att diskussionerna 

bygger på den givna datamängden och att de parametrar som ingår i en given modell är giltiga i 

den modellen och man kan inte säga att den parametern är viktigast ståendes för sig själv. 

Dessutom har alla modeller betraktats som likvärdiga då de för modellen beskrivande värdena 

skiljer sig så pass lite.  

Utifrån de modeller som tagits fram kan ses att det är två parametrar som förekommer i samtliga 

modeller och dessa två har också de högsta standardiserade koefficienterna. De båda 

koefficienterna motsvarar förskjutningen av den korta kanalen i y- riktningen och rotationen 

kring z- axeln för den korta kanalen. 

Då förskjutningen i y- led är med i samtliga modeller samt har en koefficient som inte varierar 

särskilt mycket från modell till modell verkar det vara en robust parameter som har den största 

påverkan på snurrvärdet.  

Att förskjutningen för en av kanalerna i y- riktningen är med var väntat men att en rotation var 

med var mindre väntat. Denna rotation kan misstänkas komma med i modellerna på grund av att 

den definieras upp av förskjutningen i y- riktningen men utifrån den analys som gjordes tidigare, 

där man undersökte sambanden mellan geometriska parametrarna, så ses att flera variabler är 

starkt korrelerade med förskjutningen i y- led, för den korta kanalen, men som inte förekommer i 

samtliga modeller. Av denna anledning finns det skäl att tro att kanalens rotation kring z- axeln 

har en påverkan på snurren. Denna parameters påverkan kan förklaras av Figur 9 som visar 

effekten av rotationen för en tangentialkanal.  

Insikten om att rotationen kring z- axeln inte kommer med i modellerna tack vare förskjutningen 

i y- led får en att fundera över om förskjutningen i y- led är viktigare för den korta kanalen än för 

den långa kanalen och utifrån de framtagna modellerna verkar så vara fallet. Dock bör man 

komma ihåg att det fanns en stark korrelation mellan de båda kanalernas förskjutning i y- led 

vilket kan betyda att de båda kanalernas gemenamma förskjutning i y- led är viktigast.  

Beträffande kanalernas styrning i x- led och y- led verkar det vara som så att styrningen i y- led 

är viktigare för att reducera spridningen av snurrvärdet. Även denna slutsats var väntad då 

toleranserna är hårdare för förskjutningen i y- led än i x- led. Därför är det anmärkningsvärt att 

variationen av förskjutningen i y- led är större än vad den är i x- led. Däremot fås inte 

förskjutningen i x- led förkastas då koefficienten för denna variabel, i de modeller som den 

förekommer, är nästan lika stor som y- förskjutningens koefficient. Dessutom ses att när båda 

parametrarna för utloppshålets läge för den korta kanalen förekommer så är koefficienten för 

förskjutningen i x- led större än för förskjutningen i y- led.  
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Undersöks vilken av kanalerna som har störst påverkan på snurrvärdet ses att parametrar 

tillhörandes den korta kanalen förekommer oftare och har högre standardiserad koefficienter än 

parametrarna för den långa kanalen.  

För den långa kanalen ses att de parametrar som förekommer oftast är de för förskjutningen i y- 

riktningen samt rotationerna kring z- och y- axeln. Samma parametrar är med för den korta 

kanalen plus utloppets förskjutning i x- riktningen.  

Hittills har bara gjutna mått diskuterats och undersöks de sex modellerna ses att det bara är ett 

bearbetat mått som förekommer i flertalet modeller och det är bearbetningen av sätet för den 

långa kanalen. I och med att parametern har hög korrelation med motsvarigheten för den korta 

kanalen betraktas även denna som viktig. Att just denna parameter dök upp i modellerna känns 

logiskt då modifieringen av sätets geometri sker olika mycket beroende på hur långt ner 

bearbetningen sker i sätet. 

De parametrar som har icke signifikant påverkan på snurrvärdet eller minst signifikant påverkan 

på snurren är bearbetningen av säteslägena i samtliga riktningar, parametrarna för fasen samt 

sätenas minsta diameter. Minsta sätesdiametern förekommer i sista modellen och att denna 

parameter inte förekommer oftare kan funderas över då det är känt att en ökning av 

sätesdiametern medför en sänkning av snurren.  

Slutligen bör nämnas att i vissa modeller så blir en eller några parametrar insignifikanta om en 

eller ett fåtal cylinderhuvuden utesluts ur undersökningen. Datan för dessa inflytelserika 

cylinderhuvuden bör undersökas noggrannare.  

6.2 Sammanfattning 

Nedan sammanfattas i punktform de viktigaste slutsatserna som dras utifrån diskussionen. 

 XPI- cylinderhuvudet har en relativt robust konstruktion för snurrgenerering. 

 Ingen koppling fanns varken mellan snurrvärdet eller de geometriska parametrarna till de 

olika kanalkärnorna som användes vilket betyder att kärnverktygen inte påverkar 

cylinderhuvudets geometri, för de undersökta parametrarna, eller cylinderhuvudets 

snurrvärde. 

 En bit över hälften av snurrens variation kan förklaras av variationen hos parametrarna i 

undersökningen vilket tyder på att det finns parametrar som saknas i undersökningen.  

 Utifrån de framtagna modellerna har den korta kanalen större påverkan på snurrtalet än 

den långa kanalen och störst påverkan har förskjutningen i y- led. Dock visade 

undersökningen att det fanns en hög korrelation mellan förskjutningen i y- led för de 

båda kanalerna varför styrningen av den långa kanalen också är viktig.  

 Rotationerna kring främst z- axeln för de båda kanalerna har en påverkan på snurren 

varför dessa parametrar bör undersökas noggrannare.  

 Vid analysen av de geometriska parametrarnas variation sågs att för de gjutna kanalerna 

fanns den största variationen i y- led samt kring y- axeln. Just denna förskjutning har en 

större påverkan på snurrtalet än vad andra parametrar har varför detta är viktigast att 

åtgärda.  

 För de undersökta bearbetade måtten visade sig bearbetningen i sätena vara den 

viktigaste parametern.  

 Den hypotes som formulerades i inledningen av rapporten ” Det finns ett samband mellan 

geometriska parametrars variationer och variationen av snurrtalet hos ett XPI- 

cylinderhuvud” så är svaret ja, men exakt vilket samband kan inte ges då modellernas 

förklaringsgrad är kring 57 %.  
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7  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

7.1 Rekommendationer 

De rekommendationer som ges i detta avsnitt är dragna utifrån den statistiska analys som gjorts 

för datamaterialet. Med en förklaringsgrad hos modellerna som ligger mellan 54-60 % får man 

vara försiktig med att dra slutsatser men tydligt är att vissa inflytelserika parametrar saknas i 

undersökningen.  

Som nämndes i sammanfattningen ovan visade undersökningen av de geometriska parametrarna 

att största variationen hos kanalernas förskjutningar och rotationer finns i y- riktningen ock kring 

y- axeln. Då framförallt förskjutningen förekommer i flertalet statistiska modeller bör denna 

förskjutning ses över. Att den största variationen fanns i y- riktningen var förvånande då den 

hårdaste toleransen för gjutna mått är i denna riktning.  

Parametrar som förväntas ingå i modellerna, som sätesdjupet och minsta sätesdiametern, 

förekommer inte eller sällan vilket är svårtolkat. Om det säger någonting om osäkerheten i 

datamaterialet eller om den variation som erhållits för dessa parametrar är för liten för att ge 

utslag på undersökningen kan inte sägas.  

Då nyligen ett nytt säte tagits fram som ska ge en robustare snurr mot förskjutningar av 

kanalerna bör de från tillverkaren levererade sätena undersökas och genomgå en statistisk analys 

för att där kunna dra slutsatser om vilka geometrier hos sätet som påverkar snurrvärdet. Detta bör 

kunna hjälpa leverantören att rätta till de viktigaste geometrierna först för att kunna leverera 

säten som skapar en robust konstruktion mot snurr.  

Stoppas de från konstruktionsunderlaget specificerade toleranserna in i modellerna och 

utvärderar hur mycket varje parameter tillåts påverka snurrvariationen ses att nästan alla 

parametrar tillåts påverka snurrvariationen i samma utsträckning. Detta tyder på en bra 

toleranssättning av de snurrpåverkande parametrarna. Om varje parameters toleransvidd tillåts 

påverka snurren i för hög grad kan däremot inte konstateras.  

7.2 Framtida arbete 

Viktigast, och det som ligger närmast i tiden, tror jag är att utreda sätet som levereras och göra 

en undersökning på ett antal säten för att försöka koppla vilka geometrier det är som bidrar till 

den nominella förskjutningen av snurrvärdet. Genom att göra detta kan relevanta parametrar 

läggas till den statistiska undersökningen och förhoppningsvis därigenom öka förklaringsgraden 

hos de nya modellerna.  

Att beskriva lägena för kanalerna, eller utloppshålen, med x- och y- förskjutningar och sedan 

använda multipel linjär regression för att beskriva sambandet med snurrvärdet tror jag inte är 

bästa sättet. Jag tycker att ”smartare” variabler borde tas fram där det på ett bättre sätt tas hänsyn 

till kanalens läge samt tas hänsyn till samspelseffekterna mellan kanalerna. Hur dessa ”smarta” 

variabler ska utformas utreds inte i detta projekt.  

Något som jag tror är av stort intresse för Scania är att ta fram ett prototypcylinderhuvud där 

kanalernas förskjutningar i x- och y –led kan styras individuellt, dessutom bör kanalerna kunna 

roteras kring z- axeln, då denna rotation har visat sig vara den viktigaste av de tre rotationerna. 

På så vis kan man förhoppningsvis få en klarare bild av de samspelseffekter som finns mellan 

kanalerna beträffande strömningen som genererar snurren och därmed även det erhållna 

snurrtalet.  

Den stora utmaningen med att kunna kartlägga de geometriska parametrarnas inverkan på 

snurren tror jag går att finna i att det är två kanaler som samspelar med varandra vid 
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genereringen av snurr. Vid tillverkningen av cylinderhuvudet skapas de båda kanalerna och ges 

individuella geometriska variationer. Kanalernas individuella variation resulterar i att den av 

varje kanal genererade strömningen förändras. Kanalernas förändrade strömning förenas sedan i 

cylindern och genererar snurr. Denna koppling ser jag som mycket intressant och för att utreda 

kanalernas samspelseffekter borde kanalerna snurrtestas var och en för sig och utredas mot de 

geometriska parametrarna för respektive kanal. Därefter snurrtestas de båda kanalerna 

tillsammans för att utreda hur den av båda kanalerna genererade snurren påverkas av den 

individuella snurren som varje kanal genererar.  

För framtida undersökningar hoppas jag att detta arbete ska ligga som grund för att ge en bild av 

den komplexitet som detta problem innefattar samt ge en insikt om möjliga vägar att lägga upp 

undersökningen.  
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BILAGA 1. PROGRAM FÖR UTVÄRDERINGEN AV 
INLOPPSKANALERNA 

Denna del har utelämnats på grund av antalet sidor som denna kod skulle ta upp. 

Koden kan erhållas genom att skicka ett mejl till: 

granqu@kth.se 
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BILAGA 2. PROGRAM FÖR UTVÄRDERINGEN AV 
UTLOPPSHÅLEN 

Denna del har utelämnats på grund av antalet sidor som denna kod skulle ta upp. 

Koden kan erhållas genom att skicka ett mejl till: 

granqu@kth.se 
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BILAGA 3. INSAMLAD DATA 

Utlämnas i den publika rapporten på grund av sekretess 
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BILAGA 4. PROGRAM FÖR KOORDINAT-
TRANSFORMATION 

Denna del har utelämnats på grund av antalet sidor som denna kod skulle ta upp. 

Koden kan erhållas genom att skicka ett mejl till: 

granqu@kth.se 
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BILAGA 5. PROGRAM FÖR UTVÄRDERINGEN AV 
KANALERNAS ROTATIONER 

Denna del har utelämnats på grund av antalet sidor som denna kod skulle ta upp. 

Koden kan erhållas genom att skicka ett mejl till: 

granqu@kth.se 

 

 


