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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om en speciell typ av ångexpander (vilket är en del av ett ångmotorsystem), 
en axialkolvmaskin av wobbeltyp. Kolvar är lokaliserade axiellt med utgående axel och vrängs 
runt i en wobblande rörelse när ånga trycker över kolvtopparna. Ångexpandern ska användas 
som en ny typ av högeffektiv ångmotor för småskalig energiproduktion och avgasåtervinning 
(bottoming cycle). Uppdragsgivaren är Ranotor Utveckling AB som står bakom konceptet och 
utvecklar de andra delarna av ångmotorsystemet. Syftet med examensarbetet är att påbörja 
konstruktionsarbetet av ångmotorn och ge råd till det fortsatta arbetet . Det är framförallt viktigt 
att finna problemområden och råd inför det fortsatta utvecklingsarbetet. För att ta reda på hur 
konstruktionen använts och används utförs en förstudie. Förstudien berör motortypens historia, 
motorns uppbyggnad, nutida tillämpningar och annan information som behövs i 
konstruktionsarbetet och ger hjälp för att bestämma vilka komponenter som bör studeras. Då 
dessa komponenter har vitt spridda krav är det fortsatta arbetet anpassat till komponenten. Kolv 
och kolvstång FE-modelleras som en designoptimering av det spänningstillstånd som uppstår i 
ett antal utvärderingsytor. Studien finner därigenom en massoptimerad form som kan fungera 
som en utgångspunkt i vidare konstruktion samt går igenom det generella resultatet vid 
konstruktion av denna komponent. Ledlagret som kopplar samman kolvstång och wobbelskiva 
studeras som en separat komponent som bör köpas in och testas vid de laster och miljö som 
föreligger. Komponenten kan inte smörjas med olja, då detta stör andra komponenters funktion i 
ångsystemet, varför stor vikt läggs vid att endast vatten kan användas vid smörjning. 
Wobbelskivan studeras genom att ta fram kvasistatiska driftspunkter ur en dynamisk 
kraftmodeller och applicera dessa i en statisk FE-modellerad simulering. Wobbelskivan lagras 
mot utgående axel och för att ta reda på hur stor lagerlast som läggs över varje lager i 
gränssnittet z-axel/wobbelskiva utförs först en studie av detta.. Efter detta väljs en position för 
två lager och beräkningar utförs för att kontrollera dess livslängd. För att verifiera den modell 
som används i FE-simulationerna och även den stelkroppssmodell varifrån lasterna fås utförs ett 
antal simulationer. Stelkroppsmodellen verifieras och en studie görs av vilken typ av 
inspänningsvillkor som bör användas för lagerlägena i FE-modellen. Modelleringen av 
wobbelskivan mynnar ut i ett flertal råd inför det fortsatta konstruktionsarbetet och hur 
modelleringen bör gå vidare. 
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Abstract 
This thesis applies to a novel steam expander, one part of a steam engine system, a wobble plate 
engine. The piston in the expander moves axially with the outgoing rotating shaft and is located 
on a plate, why the engine type is called axial engine. When steam is applied to the plungers the 
plate wobbles creating a rotation on the shaft going thru the wobble plate. The steam expander is 
supposed to be used in exhaust gas recovery (bottoming cycle) applications and small scale 
energy production. The commissioner is Ranotor Utveckling AB. The purpose with this thesis is 
to evaluate the design of the expander and if possible give advise on the reasonability of the 
concept from a mechanical point of view.  The pre study concerns the history of wobble plate 
engine as an internal combustion engine and steam expander, the engine’s principal layout and 
usage, applications today and other information that concerns the engine. A number of 
components are selected for further studies namely the piston and piston rod, the ball joint and 
the wobble plate with bearings. The piston and piston rod is FE-modelled as a design 
optimization. It is evaluated by measuring von Mises stress in different evaluation surfaces. The 
study shows how the shape should be mass optimized and how this study can be valuable in the 
future. The ball joint is studied as a part that should be bought as a separate part and tested at the 
required loads and environment. The component can’t be lubricated with oil (oil can have effect 
the function of other components of the system negative) why lot of the attention is put on 
finding a joint that works well without lubrication or with water in the contact. The wobble plate 
is studied by finding a kvasi-static operation point from a dynamic load modell of the steam 
expander and applying these in static FE-modelled simulations. The wobble plate is equipped 
with two bearings why an analytic study is made to find out how the position of the bearings 
changes the load. The modell is verified by using a FE-modell and bearings are selected. The rest 
of the study of the wobble plate is made on evaluating different kinds of supports for the 
bearings in a FE-modell and giving general advise concerning the solid mechanics of the 
component and how the study should proceed. 
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NOMENKLATUR 

�edan följer de symboler och förkortningar som används i arbetet.  

Beteckningar 
Symbol Beskrivning 

 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

R Radie till kolvstångens undre infästning (m)  

L Kolvstångens längd (m) 

cylY  Grundradie för cylindrarnas hålcirkel (m) 

kolvD  Kolvdiameter (m) 

T1 Temperatur, efter ånggenerator (K) 

T2 Temperatur, innan ånggenerator(K) 

q1 Tillförd energi (J) 

q2 Bortförd energi (J) 

inQ&  Tillförd energi (J) 

outQ&  Bortförd energi (J) 

pumpW&  Tillförd pumpeffekt (J/s) 

expanderW&  Utvunnen effekt (J/s) 

α  Wobbelplattans snedställning ( ° ) 

β  Vinkel mellan z-axel och kolvstång ( ° ) 

1ϕ  Rotation runt z-axeln (° ) 

x  Kolv och kolvstångsförskjutning (m) 

x&  Kolv och kolvstångshastighet (m/s) 

x&&  Kolv och kolvstångsacceleration (m/s2) 

A  Amplitud (m) 

ω  Vinkelhastighet (rad/s) 

ångF  Kraft över kolvtopp (N) 

adm
p  Ångtryck (bar) 

kolvtoppA  Kolvtoppens area (m2) 

kP  Maximal kraft innan knäckning (N) 

toppH  Kolvtoppens höjd (m) 
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stångL  Kolvstångens längd mellan rotationspunkter (m) 

stångD  Kolvstångens diameter (m) 

wH  Höjd mellan wobbelplanet och wobbelplattans översta yta (m) 

S  Radie mot kolvstången från wobbelskivans rotationscentrum (m) 

wR  Kraftkomponent över wobbelskivan (N) 

wT  Momentkomponent över wobbelskivan (Nm) 

R  Reaktionskraft över lagerlägen (N) 

a  Sträcka från wobbelplanet till lagerlägets angripspunkt (m) 

b  Sträcka från wobbelplanet till lagerlägets angripspunkt (m) 

1 5RGC −  Last över kolvstängarnas ingreppspunkter mot wobbelplanet (N) 

Rα  Vinkel mellan lastkomponenter över lageringreppspunkter( ° ) 

 
Förkortningar 
Förkortning Förklaring 

 

CAD Computer Aided Design 

3D 3-Dimensionell 

FEM Finite Element Method 
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1  INTRODUKTION 

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren bakgrunden till problemet, rapportens syfte samt 
hur ämnet avgränsas. 

1.1 Bakgrund 

Stora delar av fordonsindustrin och elkraftindustri arbetar idag med utveckling som på något sätt 
syftar till att minska miljöbelastningen. Vad gäller fordonsindustrin så läggs stora pengar på att 
öka verkningsgraden på de förbränningsmotorer som används som primär drivkälla. Den energi 
som inte blir mekanisk effekt strålar iväg och leds bort som värme bl.a. genom avgaserna. En 
stor del av den energi som tillförs släpps därmed ut i luften. Genom att återvinna denna värme 
och återföra den till drivlinan kan därmed verkningsgraden för motorn höjas. Vad gäller 
elkraftindustrin så skapas idag energi ofta i mycket stora anläggningar. Genom att hetta upp 
vatten med en värmekälla (kärnkraft, fossila bränslen eller solen) skapas ånga som kan få en 
turbin att rotera och omvandla värmen till elektrisk energi. När eleffekten som produceras är 
liten blir verkningsgraden för en ångturbinanläggning låg och kostnaden för energiproduktionen 
blir inte konkurrenskraftig. En kolvmaskin har här dock en stor fördel då dess verkningsgrad inte 
är lika beroende av storleken på samma sätt, varför en sådan skulle kunna inkorpureras även i en 
person- eller lastbil. Ranotor AB har av denna anledning efterfrågat konstruktionsunderlag för att 
i framtiden kunna bygga en motor av kolvtyp. 

Vid tidigare studier har det påvisats att en axialkolvexpander har många intressanta egenskaper, 
varför en specifikation av en ångexpander (axialkolvmotor med wobbelplatta) ställts upp.  

Tabell 1. Specifikation av axialkolvmaskinen som Ranotor AB utvecklar 

Högpresterande ångmotor av axialkolvtyp 

Total slagvolym 0,25 liter 

Antal cylindrar 5 

Avgiven maximal effekt 400 hk 

Verkningsgrad vid dellast 30 % 

Ångtryck/temperatur 220 bar /450 oC 

Kondensortryck/temperatur 1 bar /80 oC 

Maximalt varvtal 6000 varv/minut 

Varibel ånginsläppsventil 15-90 vevvinkelgrader 

Smörjning Endast vatten i cylinder-kolv 
kontakten 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en ökad förståelse för ångexpanderns konstruktion. Verka 
som underlag för senare utveckling av konstruktionen samt om så möjligt påvisa 
konstruktionskritiska komponenter. 
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1.3 Avgränsning 

Av rimlighetsskäl inses att hela motorn inte kan konstrueras i detta arbete och av denna 
anledning sker ingen ren detaljkonstruktion utan arbetet drar snarare åt rimlighetsbedömningar 
och diskussioner kring resultaten för att ge stöd i senare skeden av utvecklingsprocessen. 
Ranotor Utvecklings AB är intresserade av en axialkolvmotor av wobbelskivetyp, varför det är 
denna motortyp som utreds i detta arbete. 
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2  REFERENSRAM. 

Kapitlet som följer ger läsaren den referensram som behövs för att på ett enkelt sätt kunna förstå 
problematiken bakom arbetet. 

2.1 Utvinna en mekanisk effekt ur ånga 

2.1.1 Carnot- och rankinecykeln 
Den mekanism som beskriver hur trycksatt het ånga kan omvandlas till mekanisk effekt beskrevs 
första gången av Nicolas Léonard Sadi Carnot 1824 (Young och Freedman, 2004). I hans text 
förklarades för första gången hur den idealiska värmemotorn fungerar och vilka formler som kan 
användas för att räkna på den. Carnot-cykeln uppkallades efter sin namne och det är på denna 
princip som ångmotorer verkar. Carnotcykeln bygger i det ideala fallet (när den används som en 
motor) på dessa fyra steg, se Figur 1.   

 

 

1. Isentropiskt kompression av gasen där 
trycket stiger [a-b] 

2. En isotermisk expansion när mediet får 
värme från en het reservoar (en 
ånggenerator) [b-c] 

3. En isentropisk expansion av gasen i en 
kammare där den kan utvidgas (t.ex. 
cylinder-kolv) [c-d] 

4. En isotermisk komporession av gasen 
där mediet ger värme till en reservoar 
med lägre temperatur och temperaturen 
sjunker (kondensor) [d-a] 

 

Figur 1. Carnotcykel i ett T-s diagram 
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En praktisk tillämpning av  Carnot-cykeln är Rankine-cykeln.  Med vissa förändringar för att 
praktiskt kunna tillverka och använda energin blir de olika stegen i cykeln som följer i Figur 2 

 

 

 

1. En pump höjer trycket på det flytande 
mediet (1-2) 

2. En ånggenerator överför det flytande 
mediet till ånga genom att höja dess 
temperatur (2-3) 

3. Ångan ger ett arbete genom att trycka på 
en kolv, eller rotera en turbin (3-4) 

4. En kondensor överför ångan till flytande 
form genom att bortföra värme (4-1) 

Figur 2. Rankinecykel med ångexpander av kolvtyp 

2.1.2 Ångexpandern – vad gör den? 

I ångexpandern omvandlas den energi som tillförts arbetsmediet till en mekanisk rörelse i 
motorns utgående axel. Ångexpanderna behöver inte var mer komplicerad än en kolv i ett 
cylinderlopp  med tillhörande kolvstång och vevaxel. Om ånga tillförs varje gång kolven når sitt 
översta läge så tryck kolven nedåt och tillför vevaxeln en rotation. Då ångan tillförs mellan 
kolven och cylindertoppen verkar ett ångtryck över alla ytor inuti cylindern. Då kolven är 
upphängd på ett sådant sätt att den trycks undan av ett pålagt tryck så tillåts ångan att trycka på 
kolven och även expandera i cylindern. Det är i detta läge som ångexpandern omvandlar energin 
till en mekanisk rörelse. 
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2.2 Axialkolvexpandrar 

2.2.1 Wobbelplattans rörelse och funktion 
Den typ av axialkolvmotor som detta arbete handlar om är en wobbelskivemotor. Det är en 
motorkonfiguration som baseras på att en snedställd skiva wobblar och för kolvar upp och ner. 
Rörelsen som utförs kallas nutation. Den nuterande skivan kan liknas vid vevaxeln i en 
konventionell kolvmotor. I denna motor rörs sig kolvarna dock parallellt med utgående axel – 
därav namnet axialkolvexpander. Ett exempel på hur motorn i detta arbete kan byggas upp kan 
ses i Figur 3.  
 

 

 

1) Cylinderlopp 

2) Överdelen av motorblocket 

3) Kolvstake 

4) Z-axel 

5) Lager 

6) Kuggkrans och konkontakt 

7) Wobbelskiva 

8) Underdel av motorblock 

Figur 3. Wobbelskivemotor med namngivna delar, beskuren för visningssyfte 

Denna bild kan inte förklara hur arbetssättet är för att konstruera en wobbelskivemotor. För att 
skapa en förståelse för hur axialkolvmotorn fungerar och hur den kan byggas upp se bilderna och 
texten i Tabell 2 nedan 

Tabell 2. Förklaring av wobbelskivans uppbyggnad 

 

 

Ett bra sätt att beskriva hur den wobblande rörelsen 
skapas är att tänka sig hur två koner rullar mot 
varandra. Konerna är identiska med varandra. Den 
övre konen är den s.k. wobbelskivan och den undre är 
en del av motorn som står still, traditionellt kallad 
motorblocket. Delarna kan rulla mot varandra även då 
en stor last läggs över den övre konen och  
kraftöverföringen kan därmed ske utan att ett stort 
friktionsarbete utförs.  
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Genom att ta bort en del i mitten av konerna och 
dessutom en bit utanför skapas två konformade ringar.  

 

 

För säkerställa att en rullning och inte glidning sker 
mellan ytorna krävs någon form av geometrisk 
låsning. En tangentiell låsning kan skapas med t.ex. en 
kuggkrans som medför att kontakt alltid finns mellan 
den övre och undre delen. Då den övre delen ska 
överföra ett moment och krafter måste delen lagras 
och konstrueras så att den kan ta upp de laster som 
belastar den. Wobbelskivan förlängs av denna 
anledning ner genom den undre konen och utrustats 
med lager i sitt centerhål. 

 

 

För att kunna använda konstruktionen som en drivande 
anordning krävs att en axel införs i strukturen där en 
rotation kan skapas. Då konerna rullar mot varandra 
kan en axel tvingas runt i rörelsen om denna placeras i 
mitten av wobbelskivan och i lagren. Då axeln 
påminner om ett z, kallas denna axel z-axel.  
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Nu finns de geometriska förutsättningarna för att 
kunna påföra laster över den övre konen 
(wobbelskivan) som därmed skapar en roterande 
rörelse på z-axeln. Kolvar placeras över 
wobbelskivans ovansida (för att underlätta 
illustrationen är endast en av fem kolvar införda i 
denna modell). Kolvarna monteras med ledlager mot 
wobbelskivan och kolvarnas anliggningsytor är sfärisk 
för att kunna vinklas i cylinderloppet.  

Kolvarnas undre infästning placeras på det s.k 
wobbelplanet som ligger i skärningslinjen mellan z-
axelns rotationslinje och wobbelskivans rotationslinje. 
Detta medför att rörelsen som kolvarnas undre 
infästningspunkt utför är symmetrisk. 

 

Den undre konen byggs därefter ut för att illustrera hur 
det s.k. motorblocket kan se ut. Denna del av 
motorblocket är en cylinder som fäster mot den undre 
konen. I denna del införs även en lagring av z-axeln. 
Under motorblocket kan rotationen föras vidare 
genom z-axeln till den del som ska drivas av 
ångexpandern.  

 

För att ånga ska kunna trycka över kolvarna krävs 
cylindrar. Observera att det även krävs ventiler och ett 
topplock för att kunna släppa in ångan i cylindern och 
stänga in denna. Ångan expanderar neråt och trycker 
kolvarna neråt. Då wobbelskivan påförs denna kraft 
från kolvarna utförs den wobblande rörelsen varpå z-
axeln roterar. 
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För att illustrera storleksordning på den ångexpander 
som byggs i detta arbete (utefter den kravspecifikation 
som ges i inledningen) se måtten. 

 

Rörelsen som utförs kan även observeras genom att titta på modellen nedan. Denna har byggts 
upp så att det ska vara enkelt att observera rörelsen och är alltså bara schematiskt. se Figur 4. 
 

 

Figur 4. Femcylindrig axialkolvmaskin med wobbelskiva och dess rörelse när ett varv utförs i sex steg. Notera att 
wobbelplattans kontakt  med bottenplatten är en rullning utan glidning. Observera att bilden är schematisk. 
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2.2.2 Bent axis och swash plate 

Den wobblande rörelsen som kolvarna utför kan åstadkommas på flera sätt.  Då motortypen är 
kompakt och av kolvtyp (vilket ger låga förluster även vid låga varvtal) används den ofta inom 
hydrauliken. (Isaksson 1999) De vanligaste axialkolvmaskiner är den s.k. bent axis typen samt 
swash plate, som skiljer sig från wobbelskivemotorn på flera punkter. Bent axis snedställer 
kolvarna jämfört med cylindrarna genom att vrida utgående axelns vinkel mot cylindrarna. Se 
Figur 5 nedan. 
 

 

Figur 5. Axialkolvmotor av s.k. bent axis-typ (Hydraulics & Pneumatics 2008)  

Observera att cylindrar och kolvar roterar med utgående axels varvtal, varför stora lateralkrafter 
kan uppstå mellan kolv och cylindervägg. Detta kan ge en stor friktionsförlust om smörjningen 
är otillräcklig. Detta är dock ett mindre problem avseende hydraulmotorer då stora mängder olja 
verkar smörjande i kontakten. Det medför dock att det alltid finns en maximal rotationshastighet 
då oljans bärighet sjunker med ökad rotationshastighet (lateralkrafterna mot cylinderväggen 
ökar) . I den s.k. swash plate konfigurationen utförs en snedställning av en yta som står i kontakt 
med kolvarna på ett eller annat sätt. Gemensamt för swash plate-motorer är att den axiella lasten 
från kolvarna överförs i en glidande kontakt mot en snedställd yta. Ett sätt att göra detta kan ses 
nedan i Figur 6 där cylindrarna roterar med kolvarna och utgående axel. Man kan även se hur en 
variabel snedskivevinkel kan utföras. 
 

 

Figur 6. Axialkolvmotor av swash plate-typ. Till vänster fixerad snedställningsvinkel och till höger variabel 
(Hydraulics & Pneumatics 2008) 

Observera att kolvstängerna utrustats med en glidsko som medför en lägre friktion mot den 
snedställda ytan som de glider mot. Ett annat sätt att använda en swash plate-konstruktion är att 
låta den snedställda delen rotera med axeln. I detta fall måste cylindrarna stå still för att en 
kompression och expansion av cylindervolymen ska ske. För att få en bättre bild över hur 
glidskon och swash plate-motorn är konstruerad se nedan i Figur 7. 
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Figur 7. Swash plate pump (a)  med förtydligande av glidskon (b) . Fazil  et al. (2004)  

Observera att glidskorna fungerar endast då lasterna som överförs är tryckande mot skivan. 
Draglaster i kolvstången medför att glidskorna släpper. 

2.2.3 Jämförelse mellan olika axialkolvmaskiner 

Anledning till att bent axis och swash plate motorerna är dominerande inom hydrauliken kan 
vara att designen på ett enkelt sätt möjliggör ett variabel deplacement. Wobbelskivemotorer kan 
också byggas för variabelt deplacement men detta är mer sällsynt. Att använda sig av glidskor 
som överför stora laster samtidigt som det ytorna glider mot varandra fungerar bra när olja kan 
användas för att bygga upp en bärande, smörjande oljefilm. Att använda sig av roterande 
cylindrar medför inte ett så kraftigt minskat maximalt varvtal eller friktionsförluster att det anses 
vara ett stort problem. Vad gäller ångmotorer med vatten som smörjande medie så blir glidande 
kontakter som samtidigt överför last ett större problem än då olja används. De smörjande 
egenskaperna är ur en del avseenden sämre och det krävs en anpassning till vattnets egenskaper 
för att glidskorna ska fungera tillfredställande. I wobbelskivemotorn undviks dessa problem 
genom att pv-talen är låga i glidande kontakter D.v.s att antingen trycket eller hastigheten är låg. 
I cylinder-kolv-kontakten är hastigheten hög och trycket lågt, motsvarande för kulleden är högt 
tryck och låg hastighet. Användningen av wobbelskiva är av denna anledning på intet sätt 
begränsat till ångtillämpningar. Fördelarna är intressanta även vad avser hydrauliska system med 
olja. Att ersätta en glidande kontakt som överför stora laster med en rullande dito medför, allt 
annat lika, att den mekaniska verkningsgraden ökar. Låga lateralkrafterna mot cylinderväggen 
medför möjligen även en sänkning av nötningen mot cylinderväggarna samt lägre 
friktionsförluster. 

Tabell 3. Jämförelse mellan olika axialkolvmaskiner 

 Bent axis Swash plate Wobbel plate 
Stillastående cylindrar Nej Ja/Nej Ja 
Axiell lastupptagning 
genom rullande kontakt 

Nej Nej Ja  

Variabelt deplacement Ja Ja Ja 

Ubalansering  Nej Ja Ja 
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2.2.4 Vattenånga som arbetsmedium 

I en traditionell hydraulmotor av axialkolvtyp smörjs ofta kontakter mellan rörliga delar med 
hydrauloljan. Det läckage som uppstår mellan kolv och cylindervägg rinner ner i det utrymme 
där vevmekanismen är lokaliserad. Detta medför alla de fördelar som smörjning med olja ger 
vilket ofta anses vara av godo. Oljan kan sedan på ett tämligen enkelt sätt dräneras mot 
oljereturen. Då vattenånga används som arbetsmedie kan man förlora många av de fördelar som 
oljan ger. Smörjningen blir eventuellt mindre effektivt och läckaget kan öka, vilket leder till 
läckströmmar av ånga. De komponenter som behöver smörjas för att i en konventionell 
hydraulpump fungera tillfredställande behöver då konstrueras om för att fungera eller alternativt 
avdelas från expansionsutrymmet för att kunna sedan tillföras smörjmedel på annat sätt. Om 
arbetsmediet (vattenångan) kontamineras av smörjmediet, eller tvärtom, genom läckage förbi 
kolv/cylindervägg  kan problem i andra komponenter av ångsystemet uppstå varför detta i största 
möjliga utsträckning bör undvikas. 

2.2.5 Axialkolvmaskiner ur ett historiskt perspektiv 

De första axialkolvmotorerna dyker upp i slutet av 1800-talet och en av pionjärerna  var D K 
West. Han patenterade 1875 han en ångmotor av swashplate-typ. Hur stor kommersiell framgång 
denna motor rönte i samtiden är dock okänt (Setright, 1975 ). En av de tidigaste motorer som det 
finns bilder på är motorn i Figur 8, nedan. (The Self Site 2008) Motorn nedan har sex cylindrar 
som verkar över en skiva, vilket medför att inget ”dödläge” kan uppstå där skivan inte börjar röra 
på sig när ångan släpps på. En anledning till att konfigurera cylindrarna i en cirkel är möjligheten 
att placera en roterande ventil i mitten av denna cirkel som kan förse cylindrarna med ånga. Då 
ventilerna till ångmotorer ofta varit ett problem kan denna konfiguration av cylindrarna varit 
åtråvärda. 
 

 

Figur 8. Ångaxialkolvmotor från 1884, okänd uppfinnare och tillverkare, av typ swash plate (The Self Site 2008) 

En tidig axialkolvmotorn är motorn i Figur 9. 
 

 

Figur 9 Ångaxialkolvmotor med wobbelskiva från 1899 (The Self Site 2008) 

Då kolvarna är fästa i en skiva med kulleder förefaller det troligt att motor är av typen 
wobbelskiva. (The Self Site 2008) Det har genom tiderna funnits många industrier och enskilda 
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uppfinnare som varit intresserade av axialkolvmaskiner och byggt motorer. Ett flertal av dessa 
har även blivit kommersiella produkter men något stort genomslag har de aldrig fått. Många av 
de motorer som beskrivs är konstruerade innan 1950. Ett exempel kan tas från början av 1930-
talet när en Major CG Nevatt var chef för the Institute of Automobile Engineers. Ett projekt 
startades upp för att bygga en axialkolvmaskin för kommersiell drift. På 1930-talet var 
axialkolmotorer av typen swash-plate vanligast men då stora problem fanns med de de glidande 
kontakterna testades en ny princip. Den nya motorn skilde sig från swashplate-arrangemanget 
genom att den snedvinklade skivan stod stilla. Det var med andra ord  en wobbelskivemotor som 
byggdes. Motorn var niocylindrig, hade en slagvolym på 7 liter och skulle användas i en buss, se 
Figur 10 (c). Den tangentiella låsningen av motorns rörelse löstes genom en s.k. frying pan 
handle- lösning. Namnet påvisar att det var en handtagsliknande del som stack ut ifrån 
wobbelskivan och hindrade wobbelplattan från att rotera. Efter en del tester plockades motorn 
isär och det visade sig att wobbelskivan höll på att kollapsa då de stora axiella lasterna gav 
utmattningsproblem i det gjutna godset. Problemet löstes genom att ta upp en del axialkrafter 
med en typ av kugghjul under wobbelskivan. Denna förändring utfördes samtidigt som systemets 
smörjsystem ändrades och någon typ av problem uppstod varför de efter ännu en förändring av 
smörjningen gick  tillbaks till stekpannehandtagslösningen. Motorn hade dock andra problem 
som bestod genom hela utvecklingsprocessen, nämligen ventiltätning. Motorn hade roterande 
ventiler i centrum av cylindrarna som distrubuerade ut bränsleblandningen till cylindrarna, 
vilken var tvungen att flödas med olja för att ge fullgod tätning. Motorn blev ingen kommersiell 
framgång, men motorn har suttit i bussar.(Setright 1975)   

En av de som var med i utvecklingen av bussmotorn var Charles Benjamin Redrup. Han föddes 
1878 i Newport, South Wales och växte upp i Barry i västra England. Det sägs att han kallades 
“The knife an fork man” då han utvecklade ett antal motorer i en mycket sparsamt utrustad 
verkstad. Han jobbade under första hälften på ett flertal olika företag som utvecklade roterande 
motorer. Ett urval av dessa kan ses i Figur 10. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
 (f) 

Figur 10. Motorer av axialkolvtyp med wobbelplatta (a) Charles Benjamin Redrup. (b) Racingmotor för bil (c) 7-
liters bussmotor (d) Flygplansmotor (e) Båtmotor för militärt bruk (f) Motorcykelmotor  

Den specifika anledningen till att Charles Redrup var intresserad av roterande motorer är okänt 
men formfaktorn kan i många tillämpningar medföra en låg vikt och andra mer praktiska 
fördelar. (Fair Diesel Limited 2008) Under första halvan av 1900-talet var flygplansmotorer en 
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stor drivande kraft för motorutvecklingen. Då motorerna satt längs fram på flygplanen var 
framförallt motortyper med liten frontarea intressanta. Flygplanen utvecklades ständigt och för 
att öka strömlinjeformningen utan att för den delen öka massan eller tappa effekt krävdes nya 
motortyper, axialkolvmotorerna var ett av alternativen som prövades. En viktig fördel med 
axialkolvmotorer framkommer när motoraxel hålls stilla och motorn tillåts rotera runt denna. 
Detta går att utföra för både wobbelskivemotorer och swash plate-motorer. Motorn fungerar i 
detta fall som ett svänghjul, vilket ger en jämn gång utan ett konventionellt svänghjul. Då 
cylindrarna roterar uppkommer dock en centrifugalkraft (motriktad centripetalacceleration) som 
höjer normalkraften mellan kolv och cylindervägg, vilket sänker den maximala 
rotationshastigheten då smörjningens bärighet sänks. 

2.2.6 Wobbelskivkonstruktioner idag 

Ett antal företag använder idag wobbelskiveprincipen i olika tillämpningar. Ett exempel är 
kompressorer från Sanden med 5,6 eller 7 cylindrar och slagvolymer på mellan 80 och 160 cm3. 
(Sanden 2008) Deras wobbelskivekompressor är en typ av kombination av en swashplate och en 
wobbelskiva. Se Figur 11. 

 

Figur 11. Kompressor med wobbelskiva (Sanden 2008) 

Ett patent som Sanden tagit inom området omfattar en beskrivning av hur den roterande 
låsningen (som även kan lösas med en kuggkrans) åstadkommits. I Figur 12 kan man se en bild 
från ett av patenten (Freepatentsonline 2008) där det är kan skönjas hur en kula löper igenom ett 
spår och därmed låser wobbelskivan ifrån att börja rotera. 

 

Figur 12. Bild från patent över lösning av den tangentiella låsningen (Freepatentsonline 2008) 

Anledningen till att det kan anses var en kombination av wobbel- och swashplate är den sprint 
(nummer 27) i Figur 12 som låser skivan (nummer 26) med axeln. Detta medför att nummer 26 
snurrar med axeln (nummer 25) och att wobbelskivan (nummer 29) kan stå still. Detta innebär 
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alltså att motorn har både både en swash plate-skiva och en wobbelskiva, varför motorn är en 
kombination av de båda. 

2.3 Användningsområden 

2.3.1 Småskalig energiproduktion 

Att omvandla värme till mekanisk effekt och elenergi med hjälp av en ångturbin görs i många 
stora kraftverk. Turbinen arbetar vanligen med mycket höga rotationshastigheter och utvinning 
av effekt i ett flertal steg där trycket stegvis sjunker då ångan går igenom turbinens struktur. 
Detta ger en hög verkningsgrad och god kostnadseffektivitet. Då verkningsgraden i 
rotationsmotorer är mer beroende av turbinbladens spetshastighet snarare än varvtalet krävs att 
mindre rotationsmoter har höga varvtal för att få god verkningsgrad. Varvtalet begränsas dock av 
ett flertal mekaniska egenskaper då ökat varvtal ger större centrifugalkraft och större 
påfrestningar i lager varför verkningsgraden ofta blir låg.  Vidare kräver turbiner att ångan är 
okontaminerad av partiklar och vattendroppar som annars kan förstöra turbinbladen. 
Deplacerande motorer har här många fördelar då dessa kan hantera även s.k. våt ånga och dess 
design är inte beroende av höga hastighet för att få en hög verkningsgrad. En deplacerande 
mindre ångmotor behöver således inte ha ett högre varvtal för att kompensera för dess mindre 
dimension.  De problem som finns i deplacerande motorer (vanligen kolvmotorer) har i större 
utsträckning att göra med tätningar och lastupptagning i lager. Problem uppstår även då, i ett 
slutet system, smörjmedel används. Dessa kan skapa problem i ånggeneratorns struktur och 
försämra dess funktionalitet. För att få en relation till de verkningsgrader som de nämnda 
motorerna har vid småskalig drift (småskalig drift här definierat som mellan 5 kW och 1-10 
MW)  så kan det nämnas att en enstegsturbin har en verkningsgrad mellan 5-12 % medan en 
kolvexpander med 200 bars ångtryck vid 500 oC har en verkningsgrad på ungefär 30 % och 
dellast. (Platell 1993) 

2.3.2 Återvinning av avgasvärme 

Att använda värmen i avgaser till att utföra ett arbete är ett sätt för att i så stor uträckning som 
möjligt ta tillvara på den energi som finns i bränslet. I konventionella ångturbiner utförs ofta en 
värmeväxling av både matarvatten och insugsluft. Det kondenserade matarvattnet värms sedan i 
turbinen av de varma avgaserna i en s.k. economizer. Temperaturen medför ingen förångning 
utan förvärmer vattnet innan ånggeneratorn. En värmeväxling utförs även av insugsluften som 
värms av avgaserna. Dessa processer är välkända och utförs i ett flertal steg för att i så stor 
utsträckning som möjligt använda den energi som finns i bränslet. (Sonntag och van Wylen 
(1971)). Denna process kan i teorin även användas i mindre fordon med förbränningsmotorer 
(lastbilar, bussar och personbilar) men existerar ännu inte på marknaden. BMW har bl.a under en 
tid utfört forskning i frågan där de återanvänder värme från avgaser och kylsystemet för att på så 
sätt höja verkningsgraden på förbränningsmotorn. (Green Car Congress 2008) Ångcykeln kräver 
inte en förbränning som sker under samtidig expansion och kompression (dvs som i en 
traditionell intern förbränningsmotor) utan är endast beroende av att ånggeneratorn tillförs 
energi. Av denna anledning kan en extern förbränning utföras som i sin tur tillför värmeenergi 
till ånggeneratorn och därmed ångexpandern. 
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2.4 Geometri och kraftanalyser för den nya expandern 

2.4.1 Kinematisk och dynamisk analys 

Genom att utföra en analytisk stelkroppsanalys över de rörliga komponenterna i en femcylindrisk 
axialkolvmotor med fixt deplacement och wobbelplatta kan Grip (2008) beräkna hur alla 
komponenter rör sig i förhållande till varandra. Bland resultaten i rapporten kan nämnas att 
denna typ av motor har en mycket fördelaktig kolvstång/vevslängskvot, bättre än för en 
konventionell kolvmotor, vilket medför låga laterala krafter i kolv/cylinderkontakten. Vidare är 
det mycket intressant att märka att om de geometriska förhållandena är de rätta så rör sig kolven 
med en sinusfunktion upp och ner i cylinderloppet, varför det inte uppträder några 
översvängningar. Utan att gå igenom hela resonemanget runt hur ekvationerna tas fram, se 

ekvation (1). Grip påvisar här hur den tredimensionella vektorn, GC

� r   , som beskriver hur den 

punkt i wobbelplattan där kolvstången stöder, rör sig. Vektorn är i detta fall rumssfix ( z-axeln 
genom rotationscentrum på fundamentet och y och x-led i radien över fundamentet) och styrs av 
variablen 1ϕ  (vilken beskriver varvtalet) samt två konstanter.Vinkelnα , vilket är wobbelplattans 

snedställning och radien R ut till kolvstångens infästning från centrum av plattan. 
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Intressant för detta arbete är att de första två raderna i denna vektor (vilka beskriver rörelser i x- 
och y-led) tillsammans beskriver en cirkel. Om kolvens rotationscentrum placeras ovan denna 
cirkels mittpunkt medför detta att rörelsen sker harmoniskt sinusformat. Med detta som grund 
kan Grip vidare i en dynamisk modell beräkna hur de olika delarnas masströghet och 
tröghetsmoment påverkar rörelsen. Grip ser vidare att hans arbete i framtiden kan medföra 
känslighetsanalyser och kan även möjliggöra tribologiska tester då glidhastigheter och laster i 
kontakterna nu är kända. Att simulera de dynamiska lasterna med tröghetsmoment och massa i 
de olika delarna som konstanter möjliggör en iterativ konstruktionsmetod där hållfasthet kan 
ställas mot massa och yttre dimensioner. Beräkningarna medför också att en geometri som 
uppfyller kravspecifikationen av ångmotorn kan skapas.  
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2.4.2 Geometri 

För att åskådliggöra en del konstanter som krävs för att skapa en axialkolvexpander av den typ 
som detta arbete handlar om skapas en schematisk skiss, se Figur 13 nedan. (Den axialkolvmotor 
som visas har för att öka förståelsen beskurits) 

 

 

Konstanter  
L  0.2 m 
R  0.0585 m 

cylY  0.0567 m 

kolvD  0.04 m 

α  20 °  
β  0.51 °   

Figur 13. Viktiga konstanter för en axialkolvmotor med wobbelplatta (Observera att detta endast är en schematisk 
skiss av en wobbelskivemotor) 

De geometriska villkoren sätts i samråd med Grip (2008) och Ranotor med utgångspunkt i vilka 
användningsområden som ångexpandern kan få. För att kunna åskådliggöra hur ångexpandern 
påförs ångtrycket samt illustrera konstanten β  se Figur 14. Vinkeln är en liten snedställning av 

kolvarna som uppstår då wobbelskivan rullar mot konkontakten. Observera att figuren är 
beskuren enligt snittet A-A. 

 

Figur 14. Påförande av ånga över kolven 
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2.4.3 Lastfall och kraftpåverkan 

Ångmotorns belastning varierar kraftigt med det driftfall som för tillfället används. I samråd med 
Ranotor, och med beaktande av det användningsområde den ångmotorn som konstrueras i detta 
arbete, har det beslutats att de lastfall som ska vara dimensionerande är maximalt och minimalt 
varvtal samt full fyllnadsgrad, dvs. 90 vevinkelgrader. Fyllnaden definieras här som hur mycket 
ånga som fylls på i ångexpandern under ett vevaxelvarv. För att observera skillnader i de två 
lastfallen se Figur 15 och Figur 16. För att kunna få en bild av hur ångtrycket släpps ut ur 
insläppsventil så bör ångkraften i Figur 15 studeras närmre då ångkraften är proportionell mot 
trycket. Variabeln fi1 i studien motsvaras av vevinkelgrader där 360 grader motsvara ett varv för 
wobbelskivan. 

 
Maximal 
ångkraft över 
kolv[N]] 

31416 

Maximal 
acceleration 
[m/s2] 

0  

 

Maximal 
reaktionskraft 
i GC [N] 

31417 

Figur 15. Ångkraft, kolvacceleration, kolvläget samt reaktionskraften i kolvstångens nedre infästning vid 1 
varv/minut samt 90o fyllnadsgrad , Grip (2008) 



 

  
 18 

Maximal 
ångkraft över 
kolv[N]] 

31416 

Maximal 
acceleration 
[m/s2] 

7889 

 

Maximal 
reaktionskraft 
i GC [N] 

30935 

Figur 16. Ångkraft, kolvacceleration, kolvläget samt reaktionskraften i kolvstångens nedre infästning vid 6000 
varv/minut samt 90o fyllnadsgrad Grip (2008) 

Den inverkan som kolvstångens massa har vid höga varvtal medverkar till att sänka den last som 
kolvstångens nedre infästning påverkas av. Detta är intressant att märka då detta kommer skapa 
olika lastfall för olika komponenter. I fallet kolv och kolvstång så är det mest extrema lastfallet  
1 varv/minut och full fyllning då detta ger den största belastningen över kolvstångens nedre 
infästning. 

2.5 Tillämpad strukturell FEM 

2.5.1 Allmänt 

I detta arbete används statisk strukturell FEM i 3D där de laster som förs in i strukturen tagits 
fram ur en dynamisk modell utvecklad av Grip (2008). Modellen är således beroende av 
tröghetsmoment och massor och laster tas ut momentant för vissa intressanta driftfall för att 
användas i FE-modellen. Då lastinföring ligger i tre dimensioner på en struktur underlättar detta 
utvärderingen av utfallet jämfört med FEM i 2D som i det allmänna fallet förkortar lösningstiden 
kraftigt. Simulationerna sker under förutsättning att deformationerna är små och att elastiskt 
beteende uppfylls av materialet. Materialet är stål med en elasticitetsmodul på 210 GPa och 
poissons tal,υ  på 0,3. Utvärderingsvärden som används i arbetet vad avser de FEM-modeller 
som byggs upp är framförallt olika mått på spänningar (σ ) och deformationer. Både minimala 
och maximala huvudspänningar används för utvärderingar av hur spänningstillståndet i 
strukturen är uppdelat. Delar i en struktur som utsätts för primärt höga maximala positiva 
huvudpänningar ges t.ex stora draglaster vilket kan vara användbart att veta i 
konstruktionsprocessen. För utvärdering av fleraxliga spänningstillstånd används även von Mises 
effektivspänning. Denna summerar drag-, tryck- och skjuvspänningar för jämförelse mot 
flytgränsen för materialet. Vilket villkor som bör användas i konstruktionsprocessen beror av 
materialet då olika material uppför sig olika då de belastas. 
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2.5.2 Elementuppdelning och konvergens 

Elementindelning utförs i så stor utsträckning som möjligt med ANSYS inbyggda rutin. När så 
inte är möjligt sätts en maximal storlek på elementen varefter den inbyggda rutinen lägger 
elementindelning så detta krav uppfylls. Detta utförs t.ex vid konvergensstudier då storleken på 
elementen minskas i steg eller polynomgraden på formfunktionen ökas till dess att resultaten 
konvergerat. Konvergensstudier utförs alltså för att kontrollera t.ex. vilken elementindelning som 
krävs för att se att lösningen går mot den analytiska. Detta kan hävdas i en s.k 
konvergensegenskap som säger att FE-lösningen kommer närma sig den exakta kontinuerliga 
lösningen när elementstorleken blir oändligt liten under förutsättning att det linjära polynomet 
som ger den exakta lösningen används när formfunktionen skapas. (G.R. Liu, S.S. Quek (2003) ) 
Vid radier där spänningtillstånd utvärderas kontrolleras elementindelning speciellt för att 
undvika singulariteter, vilket även medför att hörn rundas med radier för att kunna användas vid 
utvärderingen av spänningstillståndet. 

2.5.3 Lastinföring och inspänning 

Modellering av en lastinföring och inspänning i en FE-modell är alltid just en modell av det 
verkliga fallet och inte en exakt metod. Lastinföringen kan i stora drag utföras på två sätt i den 
typ av modellering som sker i detta arbete, antingen via ett villkor som sätts över en yta, nod, 
eller linje på strukturen. Villkoret kan t.ex vara en kraft i x-led. Detta medför att kraften trycker 
eller drar i de noder som ligger över den del av strukturen som är tänkt att påverkas. Det andra 
alternativet innebär att en annan komponent tillförs egenskaper och ett kontaktvillkor mot 
strukturen som gör att denna kan överför last till strukturen. Villkoret kan t.ex. vara att de två 
delarna ska glida mot varandra med en specifik friktionskoefficient. Detta kan medföra att lasten 
överförs till den struktur som ska observeras på ett bättre sätt än det första men lösningstiden kan 
öka dramatiskt och komplexiteten i modelleringen ökar. När strukturen tillförs en last i någon 
punkt måste en reaktionskraft införas i någon del av strukturen för att tillse att ingen 
stelkroppsrörelse sker (simulationerna är statiska). Detta kan ske genom att införa laster som 
beräknats exakt för att motverka andra införda lasterna. Men då materialet kan deformeras och 
därmed förändra kraft och momentjämvikten behöver inspänningar införas. Dessa fungerar som 
fastsättningar på olika sätt. Ett exempel på detta kan vara ett s.k. fixed support. Detta medför att 
en yta, punkt eller linje låses mot det globala koordinatsystemet. Över denna inspänning kan 
sedan överförda moment och krafter studeras och överföras. Denna inspänningen kan således se 
som en variabel del av lösningen som ser till att kraft- och momentjämvikt alltid uppfyller sig 
själv oavsett införd last och deformationer. Det är dock mycket viktigt att se till att den 
inspänning som införs fungerar på ett sätt som ligger nära verkligheten, vilket är lättare sagt än 
gjort speciellt när lösningstiden är intressant. Det är alltså av stor vikt att tillse att de simulationer 
som utförs är så snabba som det går utan att information i lösningen förloras.  

2.5.4 Utmattning och FEM 

Litteraturen för hög- resp lågcykelutmattning  lämnar definitionen för högcykelutmattning som 
att antalet cykler är fler än mellan 104 och 105 och lågcykelutmattningens brott domineras av s.k. 
töjningsutmattning. Töjningen i materialet kan här t.ex. tas fram med ur FE-
simuleringar.Varvtalet för motorn är som maximalt 6000 varv/minut, vilket medför att 104 cykler 
utförs på ett tiotal minuter. Detta medför i sin tur att högcykelutmattningsrisk finns och att detta 
bör undersökas.(Sundqvist 2004) Då dimensionering sker m.h.a. FEM bör det dock poängtera att 
lokala spänningskoncentrationer ej behöver anses vara dimensionerande. Lokal plasticering kan 
ibland tillåtas då detta inte behöver medföra att strukturen havererar (detta är mycket beroende 
av material och modellens utseende). 
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3  METOD 

3.1 Allmänt 

För att ta reda på om det finns en möjlighet att realisera en ångexpander för de ångdata som 
Ranotor bestämt krävs att en struktur byggs upp som utför de uppgifter som tillskrivits den. De 
beräkningar som gjorts hittills är utförda m.h.a. stelkroppsmekanik varför det krävs att en viss 
struktur skapas som i sin tur överför laster för att verifiera att expandern går att förverkliga. Den 
traditionella metoden för konstruktion av motorer är en kombination av analytiska 
överslagsberäkningar, diskussion och prototyptillverkning för verifiering. Under senare år har 
FEM möjliggjort 3D-simuleringar av strukturmekanik. Strukturer kan simuleras avseende 
lastupptagning i en dator utan att en prototyp nödvändigtvis måste tillverkas. Detta kan förkorta 
utvecklingstiden och medföra att problem hittas i ett tidigt stadie. Simuleringar av 
konstruktionens beteende går inte att göra utan att förenkla strukturen till ett antal modeller som 
interagerar med varandra. Modellerna som skapas i detta arbete görs så generella och allmänna 
som möjligt utan att förlora information om hur komponenten beter sig. Modellering sker i 3D-
CAD programvaran Solid Edge (Solid Edge 2008) där komponenterna även anpassas till att 
möjliggöra FE-simuleringar i ANSYS (Ansys 2008). Detta kan t.ex. innebära att speciella ytor 
modelleras för att i FE-simuleringar påföras laster. FE-simuleringarna verifieras med hjälp av 
analytiska beräkningar, resonemang i diskussionen och konvergensstudier (som verifierar 
diskretiseringsnivån). 

Att göra en struktur så generell som möjligt är inte entydigt. En modell av en struktur måste 
ibland ha en viss form eller utförande för att simuleringen ska ha någon giltighet i senare steg. 
För att ge så mycket information som möjligt om konstruktionen i sin helhet görs ett urval bland 
alla de ingående komponenterna. Viktiga delar i konstruktionen som överför kraften från ångan 
till en mekanisk rörelse kan observeras i Figur 17 nedan. Observera att alla delar i 
konstruktionen överför laster eller har en annan funktion, annars har de inget syfte, men alla 
delar är inte lika viktiga . De delar som väljs ut för närmre analys i detta arbete är delar som det 
ställs speciella krav på eller som på annat sätt medför vissa konstruktionssvårigheter. 

 

Figur 17. Delar som överför lasten från ånga till en mekanisk rotation 

Delarna som ses i Figur 17 belastas hårt av de laster som ångtrycket ger upphov till. Som nämnt 
tidigare kan dessa laster och hur de fördelar sig över konstruktionen beräknas i Grips dynamiska 
modell. Det som saknas är någon typ av verifikation över hur en struktur som utsätts för lasterna 
skulle behöva se ut, vilket detta arbete syftar till att göra. För att omfattningen av arbete ska vara 
rimliga väljs ett antal detaljer ut vilka utreds närmre. Se Figur 18. 
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Figur 18. De delar som utreds i detta arbete 

De olika delar som väljs ut i konstruktionen måste utredas på olika sätt. Vad avser nummer 2 och 
5 i Figur 18, vilket är två lager, görs lagerval och lagerberäkningar utifrån de laster de blir 
belastade med och de egenskaper de har. Nummer 4 i Figur 18 motsvarar det ledlager som 
behövs för att kolvtången ska kunna röra sig. Detta utreds genom en marknadsanalys som 
påvisar huruvida denna komponent finns att köpa in. Nummer 1 visar kolvstången. Kolvstången 
belastas hårt i tryck och bör inte ha för stor massa, varför en optimeringsstudie av stångens olika 
geometriska egenskaper utförs m.h.a. FE-simuleringar. Nummer 3 är wobbelskivan vilken utreds 
avseende inspänningar för lagerlägen, kuggkontakt samt konkontakt. Det utreds vilka 
inspänningsvillkor som ger vilka egenskaper och hur dess lagerinspänningars utseende påverkar 
simulationer. Det utreds även vilka skillnader som kan skönjas mellan stelkroppsberäkningar av 
kraft och momentjämvikter och FE-simulationer samt hur strukturens utseende påverkar 
lastöverföring och spänningspåverkan. 
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3.2 Kolvstång och kolv 

3.2.1 Allmänt 

Kolvstången och kolven är de delar av motorn som överför trycket från ångan till wobbelskivan. 
Dessa utsätts för stora termiska påfrestning, höga tryck, stora accelerationer och det finns 
dessutom i dess kravspecifikation en ungefärlig maximal massa specificerad. Denna massa kan 
ses som ett riktvärde och kan bli sekundär i valet mellan olika utseenden. För att klargöra dess 
form och funktion sammanställs här en kort kravspecifikation. 

Tabell 4. Kravspecifikation av kolv och kolvstång 

Geometri Ska var konstruerad i ett stycke 
Dimensioner Diameter 40 mm, längd 200 mm mellan 

rotationspunkter. 
Rörelse �edre infästningen ska kunna göra 

vinkelutslag på  +/- 21o utan att hindras för en 
rotationsrörelse.. 

Kraft Kunna överföra en axiell last på +31,4/-10  k� 
Massa Bör ej överstiga ca 300 g 
Material Vara tillverkad av ett material som inte har 

nedsatt lastupptagning vid 80o C 
Funktion Kunna husera en kolvtätning som totalt kräver 

ca 10 mm höjd  invid cylinderväggen. 
 

Den speciella rörelse som kolvstången i denna motortyp utför samt de krav på dess massa som 
uppkommer vid de dynamiska beräkningar som gjorts leder fram till en förenkling av 
konstruktionen. Denna förenkling innebär att kolvstång och kolv sätts samma till en del. Detta 
kan utföras då den vinkel som bildas mellan kolvstång och cylindervägg är så liten som 0,5 
grader. Detta kräver även att kolven har en rundning över sin kontaktyta med cylinderväggen för 
att ingen kantring ska ske. Denna rundade yta ska även husera en tätning vars utförande ännu 
inte är känt. 

3.2.2 Modellering 

Genom att skapa en enkel modell utifrån kravspecifikationen kan en konstruktion skapas och 
utvärderas. Modellen skapas så att en interaktion kan finnas mellan FE- och CAD-programvaran. 
Detta medför att en variation av variabler kan utföras mer automatiserat. 

3.2.3 Simulering 

Denna del av rapporten syftar till att skapa en geometri som utför uppgiften på ett så bra sätt som 
möjligt. Ett sätt att utföra detta är genom att låta en dator skapa olika geometrier utifrån vissa 
krav, som sätts av användaren, samt utvärdera dessa mot målkriterier. Utan att bestämma alltför 
mycket av kolvstångens utformning kan alltså ett fåtal simulationer ge en utformning som klarar 
att uppfylla de krav som ställs. För att simulationerna ska ge så mycket utbyte som möjligt väljs 
att sätta variabler så att så mycket som möjligt av designarbetet görs i simulationer, detta bör 
medföra att den mänskliga faktorn och förutfattade meningar kan ge minskad influens i den 
slutgiltiga designen. För att utföra detta på ett metodiskt sätt sätts ett antal parametrar i strukturen 
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till variabla med min- och maxgränser varefter en parameterstudie görs med en i FE-analys 
programmet inbyggd optimeringsrutin. Resultatet utvärderas mot ett önskat utfall, i detta fall att 
spänningsnivåerna i strukturen ska vara jämna (lika stora) vid två stycken utvärderingsytor (se 
Figur 20) av strukturen som har högst spänningsnivåer samt att massan ska understiga eller 
tangera 300 gram. Resultatet bör påvisa huruvida det finns en möjlighet att konstruktionen kan 
tillverkas överhuvudtaget. Det kan dock påpekas att den geometri som tas fram inte behöver var 
den mest optimala lösning utan är endast en av de lösningar som uppfyller de krav som ställs. De 
värden som sätts som variabler i optimeringsrutinen är radien 1R , diametern stångD samt höjden 

på toppH ,”kolvens” topp se Figur 19. 

 
Variabelnamn i 
FEM, parameter 

Undre 
gräns [mm] 

Övre gräns 
[mm] 

Dshojd, toppH
 

10 14 

Dscylradie,  1R  
2 200 

 

Dsstangradie, 
2
stångD

 

6,5  8 

Figur 19. Parametrar i parameterstudiesimulering och dess gränser 

För att kontrollera spänningsnivåer i strukturen väljs två områden som utvärderingsytor se Figur 
20. Dessa anses kunna representera det allmänna spänningstillståndet i strukturen vid FE-
simuleringen.  
 

 

Figur 20. Utvärderingsytor för kontroll av spänningsnivå 

För att utföra en simulering krävs ett par modifikationer av modellen. För att undvika problem 
med spänningskoncentrationer läggs radier över alla skarpa hörn. Vid rotationsleden läggs en 
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radie som underlättar simuleringen genom att den kan ta upp komprimerande laster i alla de 
belastande frihetsgraderna.  

Vidare kan inspänningsvillkor och kraftbelastning ses i Figur 21. Inspänningarna som väljs är 
compression only support över både B och C. Kraft och momentjämvikt kontrolleras efter 
simulationen så att inte för stora delar av lasten tas upp i fel riktning. 

 

 

Figur 21. Inspänning- och kraftbelastningsvillkor  

3.3 Lager mellan kolvstång och wobbelplatta 

Lagret som binder samman kolvstång och wobbelplattan ska tåla mycket stora vinkelutslag i 
minst två rotationriktningar och samtidigt överföra mycket stora laster. Då detta sker i en svår 
miljö, vilket är speciellt intressant för denna detalj då vatten omöjliggör många materialval, och 
dessutom utan smörjning, görs inga beräkningar för att utröna hur en sådan ledlänk ska se ut. 
Lösningen beror på så många faktorer (miljö, temperatur, tillverkning, ytbehandling, design och 
infästning) och finns dessutom på marknaden i många olika standardutföranden varför färdiga 
lösningar studeras och utvärderas. 
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3.4 Wobbelplatta 

3.4.1 Allmänt 

Wobbelplattan utgör en mycket viktig länk i kraftöverföringen mellan ånga och utgående 
axelmoment. Funktionen består i att överföra de axiella lasterna från kolvstängerna, via 
ledlagren, till en konisk kontaktyta, att överföra de tangentiella laster i en kuggkontakt mellan 
två kuggkransar och att överföra de radiella lasterna till z-axeln. Observera att den rullande 
axiella överföringen av laster till den koniska kontakten är tämligen unik och har sällan använts i 
wobbelskivemotorer. Dessa lastöverföringskrav ger bakgrunden till val av lager i modellen samt 
vissa geometriska krav. Förutom de rent funktionella kraven så tillkommer ett antal krav, se 
kravspecikation nedan i Tabell 5. 

Tabell 5. Kravspecifikation av wobbelplatta 

Kravspecifikation av wobbelplatta 
Geometri Huserar 5 lager för kolvstänger. Ska ha ett masscentrum som tangerar punkten  

för skärningen mellan wobbelplattan och genomgående axel rotationscentrum, 
vilket dock får anses vara av sekundärt intresse. Utgöra fästyta för en 
kuggkrans samt den koniska kontaktytan. Innefattar även lagerlägen för lager 
mot z-axeln. 

Dimensioner Vissa dimensioner är givna, se Figur 13 ovan  
Rörelse �uterar med motsatt riktning som det utgående axelvarvtalet 
Kraft Enligt Figur 22 
Massa Bör inte ha ett för stort areatröghetsmoment varför massan bör hållas så lågt 

som möjligt. 
  

Det kraftfält som belastar wobbelplattan är komplicerat och ligger i tre riktningar. Vid det lastfall 
som används (1 varv/minut och 90o fyllnadsvinkel) uppstår laster i alla tre dimensioner Grip 
(2008) för alla kolvstänger. För att se en illustration av detta se Figur 22 nedan.  
 

 

Figur 22. Kraftangripsvektorer med storlek över wobbelplattans infästningar till kolvstänger 

Denna bild påvisar hur krafterna angriper wobbelplattan som vektorer och ger en bra bild över 
kraftsituationen. I startläget för wobbelskivan ligger y-axeln rakt igenom infästning GC1, vilket 
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medför att kugg- och konkontakten ligger i negativa y-axelns förlängning vid wobbelplattans 
ytterkant.  

3.4.2 Modellens validitet  

En stor del av arbetet med wobbelskivan syftar till att säkerställa att de villkor som används i FE-
simuleringarna är korrekta. De olika verifieringarna som utförs rör framförallt fyra olika delar av 
wobbelskivan.  

• Verifiera stelkroppsmekaniken. En cylindrical support-låsning i mitten av wobbelskivan 
(axiellt och tangentiellt rörligt, radiellt fix) och en punkt motsvarande kon- och 
kuggkontakten låses tangentiellt och axiellt. Moment och krafter mäts i inspänningarna 
och jämförs med stelkroppslösningen  

• Verifiera analytisk beräkning av kraft från lagerlägen. Två tunna ytor i lagrens verkansyta 
låses med cylindrical support och kraft och moment jämförs med analytisk 
stelkroppslösning. Kontrollerar också hur lagrens utbredning påverkar lastöverföringen. 

• Lagerinspänningens låsning. Både compression only support och cylindrical support 
prövas. För att säkerställa att endast tryck uppstår i lagerinfästningen minskas även den 
låsta ytan till endast den del av lagret som belastas i tryck. Resultatet jämförs med 
stelkroppslösning. 

• Den axiella-tangentiella lastupptagningen (kon- och kuggkontakt) modelleras som 
compression only support i en liten smal yta och en punkt. 

3.4.3 Lagring av wobbelskiva mot z-axel 

En mycket viktig del av wobbelskivans struktur är hur den lagras för att kunna rotera mot z-
axeln. För att kunna göra strukturmekaniska FE-modelleringar krävs att en realistisk lagerlösning 
tas fram. Detta utförs genom att studera den rörelse som måste kunna ske vid lagret samt göra 
lagerberäkningar på ett lager som finns i handeln. Det bör påpekas att lagret måste tätas mot 
vatten så att inte ånga tar sig in till lagerbanorna, detta utreds dock inte vidare.  

3.4.4 Verifiering av analytisk stelkroppsmodell med FE-modellering 

Underlaget för modelleringen av wobbelplattan är en stelkroppsmodell som ger svar på hur 
krafter fördelas i strukturen. För att verifiera att stelkroppsmodellen är korrekt samt att 
simulationen ställs upp på rätt sätt så görs en simulation för kontrollera detta. Detta utförs genom 
att låsa en yta i det cylindriska hålet i mitten av wobbelskivan som har en relativt kort, lika stor,  
utsträckning ovanför och under wobbelplanet. Låsningen är fix endast i radiell riktning och fri 
axiellt och tangentiellt. Lasterna axiellt och tangentiellt tas upp av en punkt som låses i dessa 
riktningar. En skillnad i resultatet mellan FE-modellen och den analytiska stelkroppsmodellen 
påvisar huruvida det uppstår någon skillnad mellan inspänningar, dimensioner eller hur krafter 
belastar wobbelskivan, 

3.4.5 Intuitiv spänningsbild över wobbelplattan 

När en FE-simulation är utförd kan det vara svårt att tänka ut huruvida simulationen stämmer 
med det som verkligheten visar,  speciellt när de verkliga komponenterna inte finns ens som 
prototyper. Det är lätt att resultatet känns intuituvt när resultatet är känt. Genom att göra en 
förutsägelse om hur spänningsbilden ser ut,  med korta resonemang kring dessa, så kan resultatet 
av analysen lättare analyseras.  

3.4.6 Inspänningsförhållanden för wobbelskivans lagerbanor 

För att se till att inspänningsförhållande för lagerbanorna i wobbelskivan utförs på ett korrekt sätt 
utförs ett flertal FE-modelleringar med olika typer av inspänningar. Inspänningarna som används 
är olika låsningar till ett globalt koordinatssystem. De inspänningar som studeras är compression 



 

  
 28 

only support över hela lagerytorna mot z-axeln, cylindrical support låst i radiell led, över hela 
lagerytorna samt compression only support över den del av lagerbanan som belastas i tryck 
respektive cylindrical support över samma yta. Vilken del av lagerbanan som belastas i tryck 
beräknas analytisk med hjälp av kraft- och momentjämvikt. Inspänningarna utvärderas med 
spänningsbilder i olika relevanta snitt. 
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4  RESULTAT 

I resultatkapitlet samlas de resultat, som uppnåtts med de metoder som beskrivits tidigare, samt 
analyseras och jämförs med den existerande kunskap och teori som presenterades i 
referenskapitlet. 

4.1 Kolvstång och kolv, formförändringar 

4.1.1 Allmänt 

Resultaten som redovisas baseras på optimeringssimulationer av de variabler som bestämts. Den 
resulterande geometrin som på bästa sätt uppfyller kraven. Då resultaten i programvaran i mångt 
och mycket redovisas som interaktiva grafer och figurer kan inte alla resultat visas i rapporten. 
Resultatet förklaras dock i största möjliga utsträckning i diskussionen  

4.1.2 Knäckning 

För att säkerställa en viss säkerhetsfaktor mot knäckning av kolvstången utförs beräkning för den 
last som orskar kolvstångens knäckning. Då kolvstången är ledlagrad nere och har en rundad 
kolvkant däruppe kan detta liknas vid eulers knäckfall 2. (Sundström (2005)). Detta sätter ett 
minimum för kolvstången radie. Se ekvation (2). Lasten kP  som används är maxlasten för 

ångtryck, kS är en säkerhetsfaktor för knäckning, E  är elasticitetsmodulen för stål, I är 

yttröghetsmoment för ett runt tvärsnitt där a  är dess radie. 
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4.1.3 Parameterstudie 

Stångens diameter går vid de optimeringar som utförs mot den undre minimigräns som satts. 
Detta motsvarar den minsta diameter för att undvika knäckning. Vidare förändras inte utfallet 
speciellt mycket med olika höjd på kolvens topp. Den intressantaste parametern att studera är 
den radieövergång som sker mellan stången och toppen. Denna bestämmer den högsta nivån för 
effektivspänningarna i strukturen.  



 

  
 30 

4.1.4 Inspänningsförhållande 

För att kontrollera att inte stora laster överförs i kontakten mellan kolvtopp och cylindervägg 
samt mot kolvstångens botten kontrolleras efter simulationen hur stor kraft och moment som 
överförs i kontakterna. Momentet visar sig vara noll för alla axlar och kraften kan ses nedan i 
Tabell 6.  

Tabell 6. Reaktionskraft från inspänningen runt kolvtoppen och kolvstångens botten 

 Kraft över 
kolvtopp [N] 

Kraft över 
kolvstångens 
botten [N] 

x-axel 11,385  0,39387  

y-axel 66,005  0,37405  

z-axel -15,887  -31413  

   

 

4.1.5 Resulterande geometri 

Simulationerna påvisar att geometrin i Tabell 7 och Figur 23 är en lösning till den optimering 
som simulerats.   

 

Figur 23.Geometrin med variabelvärden efter parameterstudie 

Tabell 7. Parametrar och resultat efter studien 

Volym 38256 mm³ CAD parametrar  
Massa 0,30031 kg Topphöjd  10 mm 
Tröghetsmoment x-led 1263,8 kg·mm² Övergångsradie 7,5 mm 
Tröghetsmoment y-led 1263,8 kg·mm² Stångdiameter   13 mm 
Tröghetsmoment z-led 24,074 kg·mm²   
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För att kontrollera att resultatet uppfyller de krav som satts utförs en mer fullständig simulation 
för den struktur som ses i Tabell 7. Det allmänna spänningstillståndet påvisar att de höga lasterna 
i tryck ger höga effektiv- och huvudspänningar. Se Figur 24.  

 

Figur 24. Effektivspänning, minimal huvudspänning och deformation över dess topp vid belastning 

4.1.6 Konvergensstudie 

Den resulterande geometrin utvärderas över ytan Spstång (se Figur 20) genom att utföra en 
konvergensstudie över diskretiseringgraden och visuella kontroller av dess geometri, 
inspänningspåverkan och belastningsnivåer. Konvergensstudie kan ses i Tabell 8.  

Tabell 8. Konvergensstudie för verifiering av geometrin efter optimeringsrutin. Effektivspänning över Spstång 

Antal 
element 

Maximal von Mises 
effektivspänning 
(MPa) 

883 241,74 
1365 241,34 
2120 237,14 
4864 237,24 
7991 237,77 
9557 237,92 

Konvergensst ud ie ko lvst ång

236

237

238

239

240

241

242

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Antal  e l ement  ( n)

 

15490 237,74 
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4.2 Lager mellan kolvstång och wobbelskiva 

4.2.1 Allmänt 

Laster som överförs i kontakten mellan kolvstång och wobbelplatta är mycket stora (drygt 30 
kN) då den axiella belastning som läggs över kolvstången ska överförs till wobbelskivan. Då 
wobbelplattan nuterar vinklas kontakten ca +/- 21 grader för denna aktuella konfiguration, vilket 
försvårar lagervalet då inte så många olika lager klarar detta krav. Axiallager som i 
konventionella lagerlösningar är de enda lager som tål dessa laster klarar inte så stora 
vinkelutslag. Ledlager kan däremot ta upp mycket stora vinkelställningar och är därför mycket 
intressanta. Det är dock svårt att finna underlag för hur just detta lastfall skulle påverka ett 
ledlager. Då ledlager ofta används med stora vinkelutslag och låga frekvenser kan en empirisk 
studie utvärdera huruvida de tål det föreskrivna lastfallet. Vad gäller den miljö som ledlagret 
utsätts för så kan en del länkhuvuden köpas i materialkombinationer som har ett gott motstånd 
mot vatten och värme. En kombination av att kulan är tillverkad hårdförkromat stål och glidytan 
av bronsarmerad PTFE säkerställer en god smörjande effekt även då endast vatten tillförs som 
smörjmedel. PTFE och brons har dock en försämrad lastupptagningsförmåga vid höga 
temperaturer. När länkhuvudet utsätts för laster som växlar riktning och vinkel är det mycket 
viktigt att säkerställa att inte lagret har ett glapp som kan ge upphov till vibrationer och kraftig 
nötning.  

4.2.2 Lösningar på axiallagring 

För att se olika typer av lager som kan ta upp laster även vid vinkelutslag se Figur 25 
 

  

Figur 25. Olika typer av lager som kan ta upp last även vid stora vinkelställningar (SKF 2008) 

Det är, som nämnt tidigare, vanligt att kulleder kan vinklas 15-18 grader, men mer än så 
förefaller kräva speciallösningar eller en förändring av motorns utseende. I en design som 
Charles Redrup konstruerat används kulleder på ett intressant sätt se Figur 26. 
 

 

Figur 26. Axialkolvmotor och förstoring över kulledskoppling (Fair Diesel Limited 2008) 

Det framstår som att en kulled och kopplingen mot wobbelplattan har tillverkats i ett stycke, 
vilket kan medföra en god överföring av lasten till lagerbanorna som infästa i den cylindriska 
delen. Vidare har kolvstångens infästning mot kulleden utförts med ett överfall, vilket medför en 
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god lastupptagsförmåga i båda axialriktningarna och även radialled. Denna lösning medför dock 
att massan kraftigt ökar över kolvstång och kolv. I övrigt uppstår troligen mycket stora 
böjmoment över kulledens stång. Genom att förändra konstruktionen kan dock den massa som 
överfallet tillför överföras till wobbelskivan. Detta skulle kunna genomföras genom att flytta 
kulleden till kolvstången och montera överfallet mot wobbelskivan se ett tänkbart koncept i 
Figur 27.  
 

 

Figur 27. Koncept över kulled med överfall mot wobbelplatta, överfallet uppskuret för bättre översikt 

4.2.3 Ledlager på marknaden 

Ett ledhuvud som uppfyller ett flertal av de krav som ställts upp är ett smörjfritt lager från 
Mecmove (Mecmove 2008) som kan ses nedan i Figur 28.  

 

 

Figur 28. Länkhuvud från Mecmove (Mecmove 2008) 

Tabell 9. Ett urval av specifikationerna för länkhuvuden av typen MTE (Mecmove 2008) 

TYP D2 B Gänga Statisk belastning [N] 
Maximal 
vinkelställning [°] 

Vikt 
[gram] 

    Radiell Axiellt     

RM 14-MTEx1,5 14 19 M14x1,5 55799 30694  15  170 

RM 14-MTEx2 14 19 M14x2 55799 30694  15  170 

RM 14.12-MTEx1,5 12 19 M14x1,5 55799 30694  18  170 

RM 16-MTEx1,5 16 21 M16x1,5 66391 36480  15  230 

RM 16-MTE 16 21 M16x2 66391 36480  15  230 

RM 16.14-MTEx1,5 14 21 M16x1,5 66391 36480  18  230 

RM 18-MTE 18 23 M18x1,5 79826 43933  15  320 

RM 18.16-MTE 16 23 M18x1,5 79826 43933  18  320 

RM 20-MTE 20 25 M20x1,5 91888 34617  15  348 

RM 25-MTE 25 31 M24x2 132782 52465  15  600 
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Vinkelutslagen för dessa ledlagren är dock lite för små vilket kräver viss modifikation av 
expanderns geometri för att klara kraven på ca 21 graders utslag. Vad gäller den belastning som 
lagren tål är det inte specificerat för någon typ av dynamisk rörelse, ej heller hur glidförhållandet 
blir då stora rörelser utförs kontinuerligt. Lagret är förspänt, finns i många olika storlekar, vilket 
underlättar valet och utförande och är tillverkade i material som tål höga temperaturer.   

4.3 Wobbelskiva 

4.3.1 Välja lagertyp i gränssnitt z-axel/wobbelskiva 

Som berörts tidigare måste wobbelplattan ta upp de moment som bildas då kolvstängerna pressar 
över wobbelplattan. Wobbelplattan förhindras att röras i axiell led av den koniska kontakten och 
tangentiellt av kuggkontakten. Detta är dock inte tillräckligt då wobbelplattan roterar samt 
överför ett moment till z-axeln. Rotationen underlättas med en lagring, vilken kan observeras i 
Figur 32. För att välja ett lagerkoncept kan SKF’s tabell för lager användas, se Bilaga C: 
Lagerval.  

4.3.2 Analytiska lagerberäkningar z-axel/wobbelskiva 

Genom att skapa en kraft- och momentjämvikt kan belastningen över lagren utföras. Bakgrunden 
är en kinematisk och dynamisk rörelsemodell utvecklad av Grip (2008). För förklaring av kraft- 
och momentkomponenter se Figur 29. 

 
Kraft/moment-
komponent 

Index Storlek 

Rw x -9008 N 
 y  26831 N 
Tw x  8007 Nm 

 

 y -2217 Nm 

Figur 29. Förklaring av kraft- och momentkomponenter över wobbelplattan, Grip (2008) 

 

Figur 30. Kraft- och momentjämvikt över wobbelplattas lagersäten 
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Då statiskt jämvikt råder och krafter definieras enligt Figur 30 kan ett jämviktstillstånd 
formuleras enligt ekvation (3) nedan 

 

0

0

00

x x

y y

a b Wx

a b Wy

R R R

R R R

+ +   
   + + =   
     

 (3) 

 

Efter definition av moment och då ingen rotationsacceleration uppkommer i strukturen kan 
momentjämvikt formuleras enligt ekvation (4) nedan. 
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Ekvationerna (3) och (4) ger ekvationerna (5), (6), (7) och (8) vilket motsvarar lagerlaster i x- 
och y-riktningar 
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För lagerberäkning krävs endast beloppet av lagerlasterna vilka beräknas i ekvation (9) och (10).  

 ( ) ( )22
44.7094 10 N

x ya rms a aR R R= + ≈ ⋅  (9) 

 ( ) ( )22
46.9071 10 N

x yb rms b bR R R= + ≈ ⋅  (10) 

 

Att välja de geometriska villkoren för lagerlägen till det mest optimala värdena kräver en 
känslighetsanalys och samtidigt kontroll mot den massa, förändrad styvhet, deformation och 
spänningstillstånd som eventuella förändringar ger, vilket i detta steg lämnas för senare analys. 
För att ge en känsla för hur lagerlasterna varierar med dimensionsförändringar när ekvationerna 
(9) och (10) används, se Figur 31. Matlabkoden som genererar dess grafer kan ses i Bilaga E: 
Matlabkod lagerberäkningar. För att se hur sträckorna a och b är situerade se Figur 30 ovan. 

 

Figur 31. Reaktionskraft över lagerlägena A och B sfa a och b 

Det finns ett oändligt antal sätt att lagra wobbelskivan mot z-axeln. Om två lager används finns 
tre grundprinciper för dess position. Ett över och ett under wobbelplanet, båda under eller båda 
över wobbelplanet. Det finns väldigt många variabler som medför olika förändringar av vad som 
är viktigast i lagerlösningsvalet. Som ett första försök väljs att ha ett lager ovanför och ett under 
wobbelplanet. 
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4.3.3 Lagerlösning, z-axel/wobbelskiva 

Genom att göra en enkel geometrisk bild över konstruktionen kan det övre lagrets maximala 
ytterdimension, uppskattas enligt ekvation (11) där S motsvarar det tillängliga utrymmet mellan 
kolvstång och mitten på wobbelskivan, R är radien till kolvstångens infästning wH  är maximala 

höjden för lagret. 

 

Figur 32. Illustration över vissa geometriska villkor på wobbelplattan, observera att den kuggkontakten är förenklad. 

 

 

0.0585; 0.013;
tan(21 )

2 0.04
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Då lagret måste kunna fästas in i wobbelskivan måste en viss del av denna sträcka dras av. 
Genom att dra av 10 mm på diametern så att det finns en viss godstjocklek kvar över 
wobbelskivan och ett lager med maximal ytterdiameter på ca 52 mm användas. Sträckorna 
a ochb väljs i så att dimensionerna över kontaktytor och upplag verkar rimliga. För att välja ett 
lager används kravet på rotationshastighet, last och ytterdimension samt att lagret ska vara av 
CARB-typ. Ett lager som uppfyller de flesta krav kan studeras i Figur 33 nedan. Observera att 
detta medför att lagerlasten vid 1 varv/minut används, samtidigt som varvtalet är 6000 
varv/minut. 
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Figur 33. Lager som kan användas i gränssnittet wobbelplattan-z-axeln (SKF 2008) 

 

Lagret i Figur 33 är ett s.k fullager (dvs ett lager utan rullhållare). Då CARB-lager inte kan ta 
upp laster axiellt sätts den ekvivalenta dynamiska lagerbelastning P  till rF samt den ekvivalenta 

statiska lagerbelastningen 0P  till rF . rF motsvarar den radiella belastningen a rmsR respektive 

b rmsR . Se beräkning av lagerlivslängd i BILAGA D: Lagerberäkningar, lagerläge A. Då 

wobbelskivan lagras av två lager (mycket få lager tar upp moment, se Bilaga C: Lagerval) 
antagandetatt axelns diametern inte ändras jämfört med den diametern som lagret vid RA är 
byggt för. Ett likadant lager som i lagerläge A används. Lasten är dock större, vilket medför 
kortare livslängd. Lagerlivslängden blir enligt beräkningarna i Bilaga E: Lagerlivslängd, 
lagerläge B. För att illustrera hur wobbelplattan ser ut med dessa lager se Figur 34. 

 

Figur 34. Wobbelplattans utseende efter lagerval, observera att viss beskärning har utförts i illustrativt syfte 
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4.3.4 Intuitiv spänningsbild  

I detta avsnitt utförs en intuitiv resultatbild för att underlätta senare diskussion och analys.  

 

Figur 35. Markering av viktiga områden över wobbelskivan för att underlätt de analytiska resultaten. 

Det förefaller troligt att krafterna 3 och 7 krävs för att se till att inte wobbelskivan börjar rotera 
när kolvstängerna börjar trycka ner strukturen och 4 håller emot. Detta ger i sin tur upphov till 
tryckkrafter över lagerlägena i 2 och 8. Liknande iaktagelser bör kunna observeras över alla 
inspänningsytor där kolvstängerna angriper, här bör tryck uppstå. I 4 läggs en mycket stor last i z 
och x led över en nod, vilket kommer medföra mycket stora spänningar. I nummer 6 bör det 
uppstå dragspänningar då krafterna 7 och 4 drar isär ytan. Liknande bör gälla i 5 där ytan trycks 
ihop.  Mellan 3 och 4 verkar det troligt att tryckspänningar uppstår.  

4.3.5 Verifiering av stelkroppsmodell mha FE-simulation 

Gränssnittet för kolvstängernas lagring över wobbelskivan modelleras i simulationen som 5 hål 
över wobbelskivan.. För att verifiera att wobbelplattan i FE- simuleringen tar upp laster på 
samma sätt som den stelkroppsmodell som Grip (2008) analytisk beräknat laster utifrån görs 
först en mycket enkel simulation. Den utförs som en cylindrisk låsning i en yta som ligger i 
mitten av skivan, symmetrisk utfört avseende z-axeln. Låsningen sätts som fixt i radiell led och 
fritt att röra sig axiellt och tangentiellt, för att simulera ett lager. Avseende låsning i z-led och 
tangentiellt (x-led) sätts att förskjutning i en nod placerad i negativa y-axelns förlängning på den 
koniska ytan är noll. Genom att kontrollera de reaktionskrafter och moment som uppkommer i 
låsningarna kan resultatet kontrolleras mot de analytiska lösningar som tagits fram.  
 

 

Figur 36. Inspänningsvillkor för verifiering av modellen mot stelkroppslösning 
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Tabell 10. Krafter vid simulationer över wobbelskivan lokaliserat i ett kroppsfixt koordinatsystem. 

Kontaktyta R GC1  R GC2  R GC3  R GC4  R GC5 

Multiplikator 1.0e+004   1.0e+004 1.0e+004 

Kraft i x-led 
Kraft i y-led 
Kraft i z-led 

    0.0003 
   -1.1005 
   -2.9427 

   -3.9379 
 -162.4620 
 -442.4777 

   -0.7207 
  -45.9428 
 -129.0605 

    0.0073 
   -0.4793 
   -1.3471 

    0.0264 
   -1.0823 
   -2.9493 

 

Tabell 11. Reaktionskrafter och moment över inspänningen vid en cylindrisk låsning i wobbelskivans mitt. 

 Reaktionskraft [N] 
analytiskt  

Reaktionskraft [N]  
FE-analys  

Differans  

x-led -9.0075e+003 -8976,9 N 0,34% 
y-led 2.6831e+004 26830 N 0,0037% 
 Reaktionsmoment [Nm] 

analytiskt 
Reaktionsmoment[Nmm] 
FE-analys  

 

x-led 8.0065e+003 8,0178e+006  0,14% 
y-led -2.2173e+003 -2,209e+006  0,37% 

Tabell 12. Reaktionskraft och moment över inspänningen för en simulerad kugg/konkontakt. 

 Reaktionskraft [N] 
analytiskt 

Reaktionskraft [N]  
FE-analys  

Differans 
 

x-led 8673,1934 8641,2 0,37% 
y-led 72961,052 72963 0,0027% 
 Reaktionsmoment[Nm] 

analytiskt 
Reaktionsmoment [Nmm] 
FE-analys  

Differans 

x-led 0 0,22266 N/A 
y-led 0 -0,026371 N/A 
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4.3.6 Simulation av lagerkontakt med compression only support 

Det första steget för att ta fram ett inspänningsförhållande för wobbelskivans lagerbanor är att 
simulera kontakten som ett s.k. ”compression only support”-stöd. Se Tabell 13, Tabell 14, Figur 
37 och Figur 38.  
 

 

Figur 37. Minsta och största huvudpänningarna över lagerläge A, inspänning “compression only support” 

Tabell 13. Reaktionskrafter över lagerläge A. Jämförelse mellan FE-lösning (compression only support) och 
analytiska resultat. 

Reaktionskrafter i 
lagerläge A 

Reaktionskraft 
analytiskt [N] 

Reaktionskraft 
FE [N] 

Differans  

x 23802 -24858 4,28 % 
y 40636 -44520 8,72 % 
z 0 -3,1155 N/A 

 
 

 

Figur 38. Minsta och största huvudpänningarna över lagerläge B, inspänning “compression only support” 

Tabell 14. Reaktionskrafter över lagerläge B. Jämförelse mellan FE-lösning och analytiska resultat. 

Reaktionskrafter i 
lagerläge B 

Reaktionskraft 
analytiskt [N] 

Reaktionskraft 
FE [N] 

Differans  

x -14794 15976 7,40 % 
y -67468 71463 5,60 % 
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z 0 93,731 N/A 

 

4.3.7 Cylindrisk kontakt över en del av lagrets inspänningsyta 

Genom att studera den vinkeln som uppkommer mellan kraftkomponenterna för den analytiska 
lösningen i x och y-led, kan det dock konstateras i vilket plan som normalkrafter kan tas upp i 
lagerbanan.  Ytan som läggs har en utbredning av 160 grader (då hela ytan inte kan ta upp tryck). 
Detta utförs för båda de lager som används för att lagra z-axeln mot wobbelplattan, se ekvation 
(12) och (13) samt Figur 39. 

 

Figur 39. Vinkel mellan komposantarna över lager Ra och Rb 
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Genom att skapa dessa ytor i FE-modellen kan ett cylindrisk låsning med radiell riktning låst 
sättas (den del av ytan som kan belastas i drag är inte låst). Se Figur 40 och Figur 41 samt Tabell 
15, Tabell 16, Tabell 17 och Tabell 18. 
 

 

Figur 40. Största och minsta huvudspänningarna över lagerläge A, låsning cylindrisk. 

Tabell 15. Reaktionskrafter över lagerläge A (cylindrical support). Jämförelse mellan den analytisk och FE-
simuleringslösning 
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Reaktionskrafter i 
lagerläge A 

Reaktionskraft 
analytiskt [N] 

Reaktionskraft 
FE [N] 

Differans  

x 23802 -25290 5,88 % 
y 40636 -45386 10,5 % 
z 0 0 N/A 

 

Tabell 16. Momentbelastning över lagerläge A (cylindrical support). Jämförelse mellan den analytisk och FE-
simuleringslösning 

Moment över 
lagerläge A 

Moment 
analytiskt [Nm] 

Moment FE 
[Nm] 

Differans  

x 0 -227,1 N/A 
y 0 138,1 N/A 
z 0 0,0000321 N/A 

 
 

 

Figur 41 Största och minsta huvudspänningarna över lagerläge B, låsning cylindrisk. 

Tabell 17. Reaktionskrafter över lagerläge B (cylindrical support). Jämförelse mellan den analytisk och FE-
simuleringslösning 

Reaktionskrafter i 
lagerläge B 

Reaktionskraft 
analytiskt [N] 

Reaktionskraft 
FE [N] 

Differans  

x -14794 16313 9,31 % 
y -67468 72216 6,57 % 
z 0 0 N/A 

Tabell 18. Momentbelastning över lagerläge B (cylindrical support). Jämförelse mellan den analytisk och FE-
simuleringslösning 

Moment över 
lagerläge B 

Moment 
analytiskt [Nm] 

Moment FE 
[Nm] 

Differans  

x 0 -383,6 N/A 
y 0 68,3 N/A 
z 0 0,0000183 N/A 
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4.3.8 Endast komprimerande kontakt över en del av lagrets inspänningsyta 

Då lagerbanans verkansyta förändras är det intressant att studera hur detta påverkar 
reaktionskrafter i z-led då ”compression only support” används som kraftöverföring. Se Figur 42 
och Figur 43 samt Tabell 19 och 
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Tabell 20. 

 

 

Figur 42. Största och minsta huvudspänningarna över lagerläge A, låsning compression only support 

Tabell 19. Reaktionskrafter över lagerläge A (compression only support). Jämförelse mellan den analytisk och FE-
simuleringslösning 

Reaktionskrafter i 
lagerläge A 

Reaktionskraft 
analytiskt [N] 

Reaktionskraft 
FE [N] 

Differans  

x 23802 -24263 1,9 % 
y 40636 -45727 11,1 % 
z 0 -4,526 N/A 

 

 

Figur 43. Största och minsta huvudspänningarna över lagerläge B, låsning compression only support 



 

  
 46 

Tabell 20. Reaktionskrafter över lagerläge B (compression only support). Jämförelse mellan den analytisk och FE-
simuleringslösning 

Reaktionskrafter i 
lagerläge B 

Reaktionskraft 
analytiskt [N] 

Reaktionskraft 
FE [N] 

Differans  

x -14794 15969 7,36% 
y -67468 71555 5,71% 
z 0 14,05 N/A 

 

4.3.9 Verifiering av lagerkrafter mot analytisk stelkroppslösning  

Hur detta ser ut i praktiken kan ses nedan i Figur 48. Låsningen som används är cylindrisk 
radiellt fix, tangentiellt och axiellt fri. 
 

 

Figur 44. Förminskad lageryta för verifiering av simuleringens giltighet 

Efter en simulation av modellen genereras bilderna och värden i Figur 45 och Figur 46 samt 
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Tabell 21, Tabell 22, Tabell 23 och Tabell 24. 
 

 

Figur 45. Största och minsta huvudspänningarna över lagerläge A, låsning cylindrisk. 
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Tabell 21. Reaktionskrafter över lagerläge A. Jämförelse mellan FE-lösning (cylindrisk support) och analytiska 
resultat. Utfört med förminskad lageryta 

Reaktionskrafter i 
lagerläge A 

Reaktionskraft 
analytiskt [N] 

Reaktionskraft 
FE [N] 

Differans  

x 23802 -23740 1,41% 
y 40636 -40792 0,38 % 
z 0 0 N/A 

Tabell 22 Moment över lagerläge A. Jämförelse mellan FE-lösning (compression only support) och analytiska 
resultat. Utfört med förminskad lageryta. 

Moment över 
lagerläge A 

Moment 
analytiskt [Nm] 

Moment FE 
[Nm] 

Differans  

x 0 -3,1 N/A 
y 0 2,24 N/A 
z 0 -0,0000126 N/A 

 

 

Figur 46. Största och minsta huvudspänningarna över lagerläge B, låsning cylindrisk. 

Tabell 23. Reaktionskrafter över lagerläge B. Jämförelse mellan FE-lösning (cylindrisk support) och analytiska 
resultat. Utfört med förminskad lageryta 

Reaktionskrafter i 
lagerläge B 

Reaktionskraft 
analytiskt [N] 

Reaktionskraft 
FE [N] 

Differans  

x -14794 14763 0,21% 
y -67468 67622 0,23% 
z 0 0 N/A 

Tabell 24. Moment över lagerläge B. Jämförelse mellan FE-lösning (cylindrisk support) och analytiska resultat. 
Utfört med förminskad lageryta 

Moment över 
lagerläge B 

Moment 
analytiskt [Nm] 

Moment FE 
[Nm] 

Differans  

x 0 -5,89 N/A 
y 0 1,02 N/A 
z 0 0,0000102 N/A 
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4.3.10 Simulering av kugg- och konkontakt 

Vid alla modelleringar av wobbelskivan har en punkt låsts tangentiellt och axiellt för att 
modellera en kon- och kuggkontakt  

4.3.11 Utvärdering av simulationsresultatet 

Se Figur 47 där effektivspänningar och deformationer visas för simulationen över strukturen då 
en cylindrisk kontakt läggs över en den del av lagerinspänningen som belastas i tryck. 

 

 

Figur 47. Effektivspänningar (von Mises) samt deformation över strukturen 

För att påvisa områden belastade med drag- resp tryckspänningar visas nedan spänningar i drag 
och tryck för de värst belastade områdena, gränsvärden har valts för att påvisa den generella 
strukturella spänningsuppbyggnaden. 

 

 

Figur 48. Påkända områden för drag- (större än 0 MPa, maximum principal stress) och tryckspänningar (mindre än 0 
MPa, minimal principal stress) Låsning cylindrisk. 

Utvärderande analys med inspänningar som ”compression only support” , Figur 49. 
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Figur 49 Påkända områden för drag- (större än 0 MPa, maximum principal stress) och tryckspänningar (mindre än 0 
MPa, minimal principal stress) Låsning compression only support 

Ett plan läggs genom strukturen och de maximala huvudspänningarna samt skjuvspänningar 
studeras. Se Figur 50. 
 

 

Figur 50. Största huvudspänningarna och skjuvspänningen, snittet är lagt i xy-planet, låsning cylindrisk 
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Figur 51 påvisar normalspänning i x-led samt deformationen i x-led. 

 

 
 

Figur 51. Normalspänning i x-led,uppifrån och i yz-planet, samt deformation i x-led rakt uppifrån, cylindrisk låsning  

För att ge en bättre bild av spänningstillståndet är det bra att påvisa de delar av strukturen som 
utsätts för störst påkänningar, se Figur 52. Belastningarna visas som maximala och minimala 
huvudspänningar. 
 

 

Figur 52. Påkända områden för drag- (större än 300 MPa, maximum principal stress) och tryckspänningar (mindre 
än -300 MPa, minimal principal stress) Låsning compression only support 
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Områden som påverkas av laster större än 50 och 300 MPa kan ses i Figur 53. 

 

 

Figur 53. Von Mises effektivspänningar för delar av strukturen som påverkas av större laster än 300 Mpa, till 
vänster, samt större laster än 50 Mpa, till höger. 

4.3.12 Konvergensstudie 

Den diskretiseringsnivå som väljs då wobbelskivan delas upp i små element är mycket viktig då 
utvärderingar ska göras. För att göra en utvärdering av hur viktig diskritiseringsnivån är utförs en 
konvergensstudie där detta observeras. Den yta som väljs ligger långt ifrån en infästning eller 
annan inspänning och även långt ifrån kanter där singulariteter kan uppstå.  Ytan ligger på mitten 
av den koniska ytan i Figur 54. Simulationen som utförs är en cylindrisk låsning av en en del av 
kontaktytan och en nod som låses i tangentiell och axiell riktning som kon- och kuggkontakt. 

 

Figur 54. Rektangular yta som skapas för att utföra konvergensstudier. 

Tabell 25. Konvergensstudie över wobbelskiva 

Antal element Effektivspänning [MPa] 
2132 11,195 MPa 
4483 11,63 
10743 11,766 
20150 11,919 
36825 12,004 
76030 11,969 
130922 12,068 
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5  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 fråga eller de 
frågor som formuleras i kapitel i. 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Allmänt 

Det viktigaste resultatet i rapporten är den diskussion som kan föras runt den utformning som 
konstruktionen bör ha. Resultaten bör ses som en framförallt kvalitativ utvärdering av huruvida 
konstruktionen kan realiseras och hur den principiella lösningen av problemet kan se ut. Genom 
en god diskussion och analys kan även slutsatser dras vid en fortsatt konstruktion. I andra hand 
handlar denna studie om att ta fram beräkningsmodeller som fungerar och kan användas vid 
senare studier. Mycket tid har lagts på att konstatera var lägstanivån ligger vad gäller hur 
komplicerad en FE-modell behöver vara. Det är annars vanligt att man, för att få ett snabbt svar, 
använder så stora modeller att simulationerna tar för mycket tid, vilket ju i sig låter en aning 
kontradiktoriskt. Detta gäller framförallt de simulationer som utförs med kontaktvillkor mellan 
olika komponenter. Dels måste dessa villkor användas med försiktighet och med stora 
analysdelar bakom resultaten för att kunna påvisa att resultatet har något värde och dels så 
innebär kontaktvillkor ibland mycket långa simulationstider då kontaktvillkoren ofta är av 
konvergerande typ. Problemet med analyser av den typ som utförs i detta projekt är att laster 
måste införas i flera olika komponenter, och inte bara en gång som i simulationer av flera delar 
samtidigt, med korrekta riktningar och storlekar, varefter de ska verifieras mot en 
stelkroppsmodell och med avseende på inspänningsvillkor. När detta är gjort så finns dock en 
mycket snabb simulation att köra, som dessutom är oberoende av andra delar av konstruktionen. 
En del av modellen kan därmed ändras utan att för den delen kräva att alla delar av 
konstruktionen ska simuleras om. Att detta tar kortare tid påvisar också ett annat problem med 
denna modelleringsmodell, just det faktumet att de olika delarna i modellen inte påverkar 
varandra på samma sätt när inte alla delar finns med i modellen. En deformation i en del av 
strukturen superpoleras inte med en annan deformation automatiskt. Om deformationerna ligger 
inom rimliga områden och delarna var för sig uppför sig på ett sätt som uppfyller de krav man 
ställt kan dock detta göras som en efterbehandling av resultatet. Dessutom bör det noteras att 
man aldrig kan simulera en hel struktur, någon gång kommer man behöva utföra en avgränsning 
av problemet. 

En diskussion som följer av den ovan är den om kvalitativa resultat kontra kvantitativa. Många 
ingenjörer har idag en tro på att FE-modeller producerar ett exakt svar på ett exakt problem, 
vilket självklart kan vara fallet när modellen är enkel och simulationen som utförs kan verifieras 
mot ett verklig fall eller en analytisk beräkning. Jag anser dock att FE-simulationer i större 
utsträckning bör användas för jämförande studier. Dvs snarare kvantitativa jämförelser än 
kvalitativa exakta svar. Modellerna bör alltså användas för att finna allmänna strukturella 
belastningar, för att sedan ge underlag för hur den riktiga strukturen bör se ut genom att kunna 
besvara frågan om vilken typ av geometri som ger bäst lastupptagning. Ett vanligare fall är att 
strukturen som används har något problem och FE-simulationer kan troligtvis ge svar på vilket 
av ett antal olika lösningar som kommer fungera bäst. När FEM används på detta sätt förminskas 
de problem som ofta associeras med verktyget.  Det bör dock påpekas att FEM kräver mycket av 
användaren och mycket tid måste ges till för- och efterbehandling av strukturen och materialet 
för att simulationen ska ha något värde.  
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5.1.2 Kolvstång 

Kolvstången som tagits fram i detta arbete tycker jag fungerar som ett bra exempel på hur en 
ganska enkel modell kan ge många svar utan att vara överdrivet komplicerad. Det resultat som 
presenteras påvisar precis hur modellen ska användas och hur kravspecifikationsförändringar bör 
påverka utseenden på detaljen. Kolvstångens diameter går i optimeringen mot den lägsta satta 
radien. Detta beror till stor del på att en ökning av dess radie ökar massan kraftigt, vilket minskar 
den mängd material som finns att tillgå för radieövergången mellan kolvstång och topp, där 
belastningen är stor. Kolvtoppens höjd förändrar massan mycket men ändrar inte styvheten över 
kolvtoppen så mycket att det nämnvärt påverkar spänningstillstånd eller för den delen 
utböjningen i toppen, varför detta värde går mot det lägsta satta värdet i optimeringen. Detta 
resultat gör att den radie som ligger mellan stång och kolvtopp går mot ett exakt värde som ger 
den massa som efterfrågas, 300 g. Skulle dock en designförändring ske som medger högre 
tillåten massa över kolvstången bör denna radie ökas, till dess att dess spänningsnivåer är 
likvärdiga med de i stången, vilket är de högsta nivåer som kan påvisas med säkerhet. Finns än 
mer massa att tillgå läggs dessa i första hand på stången, varefter en iteration måste göras (likt i 
denna studie) för att uppnå en maximal hantering av det material som finns att tillgå. På 
detaljnivå är det svårare att säga om dess utformning är helt optimal. Många faktorer har 
framkommit under tiden detta arbete har fortgått vilket medfört att en del frågeställningar 
kvarstår. Ett exemel är hur kolvens tätning ser ut. I detta arbete har förutsättningen varit att 
kolvstångens tätning i cylinder tål höga temperatur, dvs direkt utsättning för ångan samt att den 
kan placeras över en rundad kolvtopp. Om tätningen inte tål den heta ångan kan tätningen 
behöva placeras långt ner över en hög kolv, vilket medför att kolvstång med kolv måste delas 
upp i två delar för att möjligöra en tätyta. Bara denna ändring medför att arbetet med att ta fram 
en kolvstångsgeometri måste göras om med nya förutsättningar. Det som detta arbete tillför till 
denna process är ett tillvägagångsätt och systematiskt framtagande av denna nya kolv. Även om 
ingen revolutionerande design har kunnat tas fram så finns det ett underlag för hur en optimering 
bör göras. Andra detaljer som troligtvis behöver testas är säkerhetsfaktor för knäckning som sätts 
på kolvstången. Det är t.ex. möjligt att vibrationer över stången kan excitera en mod som 
tillsammans med belastningen ger en knäckning. Vad gäller hydraulikkolvar sätts vanligen 
säkerhetsfaktorn mycket högre än vad som är fallet i denna konstruktion men då denna 
konstruktion är kraftigt beroende av massan så finns inte möjlighet att ligga för kraftigt i 
överkant vad gäller säkerhetsfaktorer på faktorer som bara möjligen kan påverka motorns 
funktion.  

5.1.3 Wobbelskiva 

Då wobbelskivan nuterar och z-axeln roterar kan inte friktionen i kontakten bli för stor då  detta 
leder till värmeutveckling och effektförluster. Rull och/eller kullager bör därför användas. Dessa 
lagers utformning påverkar dock designen av wobbelplatta och z-axel så mycket att ett lagerval 
utförs för att kunna göra FE-modeller och dimensionering mer verklighetstrogna. För att detta 
ska kunna utföras krävs i sin tur att de dimensioner som bestämmer maximala lagerstorlekar tas 
fram. Lasterna över lagren är enligt tidigare resonemang i normala driftsfall endast i radiell led 
och de axiella laster som uppkommer över wobbelskivan ska inte tas upp i dessa lager utan i den 
cylindriska konytan, lagret ska därmed inte kunna ta upp axiella laster utan bara viss förskjutning 
mellan axel och wobbelskiva som uppkommmer av termiska effekter och deformationer. Detta 
gäller dock endast då motorn överför ett moment till utgående axel och inte då ”motorbroms” 
används. Då uppkommer en last i axialled som vill lyfta wobbelplattan, vilket medför att 
kuggkontakten kan släppa varpå motorn havererar om inte ett axiallager monteras som tål dessa 
laster, hur detta axiallager monteras berörs inte i arbetet utan tas bara upp för senare 
konstruktionsarbeten. Vad gäller wobbelskivans radiella lagring mot z-axeln måste en viss 
uppmärksamhet läggas på att det uppstår en viss kontradiktion i målet att skapa en lätt 
konstruktion och att fästa lager i densamma. Det kan uppstå tillstånd då ett val måste göras 
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mellan infästningsstyvhet (framförall vinkelvridning) över lagret och massan på wobbelplattan. 
För att inte skapa för stora krav på låg vinkelvridning av lagerinfästning görs valet att använda 
lager som klarar stora vinkelvridningar under drift, redan i inledningsstadiet av konstruktionen. 
Detta kan framstå som en kraftig onödig specialisering av lösningen men detta är inte avsikten. 
Det kan anses klokt att, då inte hela konstruktionens beteende är känd, hålla dörrarna öppna för 
att problem med deformationer kan uppstå. Detta arbete räcker inte för att utreda hur den 
slutgiltiga designen av wobbelskivan ska se ut och att hoppas på att rullager eller kullager (som 
tål mycket små vinkelförändringar) ska fungera när inte några deformationer är kända i detalj är 
en ren chansning och kan skapa problem senare. De lagertyper som bäst uppfyller kraven som 
ställs är s.k. CARB-lager samt sfäriska rullager. Då CARB-lagret generellt sett har större rullar, 
jämfört med ett sfäriskt rullager för samma ytterdimensioner, sjunker den maximala 
rotationshastigheten men ökar lastupptagningsförmågan. I övrigt kan CARB-lager i jämförelse 
med andra lager ta upp stora rörelser i axialled vilket underlättar designen då problem med 
termisk expansion och inspänningsförhållande i viss mån kan underlättas. Sfäriska rullager 
tillåter inte axiella rörelser och tar upp last när den utsätt för en axiell belastning. Om passningen 
mellan lager och axel utförs med möjlighet till viss glidning kan lagret glida mot axeln men då 
driften är ojämn kan detta medföra glapp som ger upphov till frettning, vibrationer och andra 
passningsproblem. Ett intressant alternativ till att ett radiallager ska inkorpureras i 
konstruktionen för axiella laster i en riktning är att låta passningen vara glidande med med stopp 
i en riktning. Detta kan endast utföras med sfäriska rullager då dessa kan ta axiella laster. CARB-
lagrets möjlighet att kunna uppta en viss axiell förskjutning samtidigt som 
lastupptagningsförmågan är stor fäller dock avgörandet och används som lagertyp för gränsnittet 
wobbelskiva-z-axel. En viktig faktor vid lagervalet är den maximala rotationshastigheten som 
lagret tål. Detta baseras på ett antal faktor som kinematiska/dynamiska villkor, temperaturer i 
rullbanan och styvhet i lagrets ringar och bör ej överstigas då detta medför mycket beräkningar 
och prov. 

Resultet ger att det övre CARB-lagret håller i 0,339 timmar vilket motsvarar 122 000 varv vid 
6000 varv/minut. Lagret bör, med bakgrund av de laster som uppkommer, väljas så att det tål så 
stora laster som möjligt inom givna geometriska dimensioner. Detta resulterar i ett lager som vid 
första anblick kan förefalla ha en kort livslängd. Huruvida detta är fallet kan dock bara 
bestämmas genom en större analys av de lastfall som expandern utsätts för vid drift. Det kan 
dock kommenteras att lastfallet är ett extremfall och det är osäkert huruvida expandern används 
vid denna driftpunkt under några längre tidsintervall. Vidare kan en större driftcykelanalys även 
ge information om hur mycket oregelbundenhet som finns vilket i sin tur kan ge ett underlag för 
att anpassa lasten med en driftfaktor för att kompensera för den ökade belastningen på strukturen 
och lagren vid dynamisk, eller transient last. Att förändra z-axelns diametern för det undre 
lagrets infästning medför spänningskoncentrationer vilket kan medföra problem då lasten är 
varierande och kan ge axeln ofördelaktiga utmattningsegenskaper varför detta inte utförs. Det 
bör dock poängteras att en grövre axeldiameter medför möjliggörande av lager med större 
lastupptagningsförmåga, vilket kan vara fördelaktigt om så är nödvändigt. Resultatet av 
beräkningarna för det undre lagret, som är ett likadant som det övre ger att lagret kan rotera 
34 000 varv vilket vid 6000 varv/minut motsvarar 0,094 timmar (drygt 5 min) vilket även det är 
en mycket kort tid. Livslängden för lagret kan kännas nästan löjligt kort om inte 
omständigheterna tas med i diskussionen. Om en standard bilmotor skulle varvas upp i 
maxvarvtal och pressas med maxlast förefaller det inte helt otroligt att denna skulle skära i efter 
par minuter. Det bör i det här läget också påminnas om att ångexpander har den högsta 
verkningsgrader vid dellast och maximal momen från stillastående varför det förefaller troligt att 
driften kommer föreläggas vid låga varvtal och dellast. Huruvida detta är fallet är dock ovisst 
varför inte detta kan antas. I övrigt finns det även stora vinster med att använda vanliga rullager 
istället för CARB-lager då tillverkningsprocessen av lagret troligtvis är enklare och att detta 
medför att inköpspriset blir lägre. I dessa typer av lager är det även möjligt att minska 
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inbyggnadsdjupet genom att ta bort  inner och/eller ytterring vilket är svårt vid användning av 
CARB-lager då lagerbanan har en mycket speciell utformning..  

Ledlagrens infästning mot wobbelskivan är inte känd, varför dessa modelleras som hål. Hål i 
wobbelplattan kommer medföra en försvagning av materialet, som kan vara värre än den lagring 
som ska användas men då utvärdering av simulationen inte bör utföras nära inspänningar (då 
detta kan påverkas av singulariteter och andra numeriska fel) kan detta ändå vara tillräcklig nära 
verkligheten. Det kan dock vara intressant att titta närmre på hur denna inspänning påverkas om 
t.ex en gängning utförs för att fästa in ledlagren. Detta kan medföra spänningsanvisningar som är 
långt värre än ett hål. Det koncept över ledlagring som visas i arbetet kan om de rätta 
utvecklingsresurserna läggs på emiriska tester förefalla mycket gott. Överfallet är placerat så att 
kolvstångens massa blir låg, lastupptagningen kan bli god och med de rätta materialen kan även 
smörjningen bli tillfredställande. En kombination av PTFE och brons och förspända lager visade 
sig när ledlagrens utvärderas vara god förutsättningar när exakthet krävdes, varför detta skulle 
kunna testas.  

Kon- och kuggkontakten låses i alla modelleringar som en punkt som inte tillåts förflyttas 
tangentiellt och axiellt. Det är mycket svårt att låsa denna struktur på precis det sätt som avses 
utan att veta mer om hur strukturen ser ut. Låsningens geometri och fästning mot wobbelskivan 
är helt essentiell för att kunna genomföra en FE-modellering av dess belastning. Ett flertal 
simulationer av kontakten mellan kon- och kuggytorn testades men var tvungna att avfärdas av 
olika anledningar, att t.ex modellera konkontakten som compression only support i en yta ger 
lastupptagning i fel riktningar. För att få denna del av modellen att fungera på ett tillfredställande 
sätt kan endast, enligt mig lösas genom att använda en kontakt som överför lasterna.  Låsningen i 
en punkt ger problem lokalt då spänningsnivåerna höjs kraftigt, men ger mycket goda värden vid 
kraftjämvikter, varför denna användes i alla modelleringar av wobbelskivan. 

För att modellera inspänningsförhållandena för lagerbanorna i FEM används olika 
inspänningstyper. Rullager av den typ som används kan endast ta upp trycklaster, vilket är 
förutsättningen för en compression only support-inspänning. Om detta inspänningsförhållande 
sätts över hela lagerinfästningens cirkulära ytor uppstår dock kraftupptagning i z-led. Detta är 
inte korrekt då lagret inte är axiellt fixerat.  Den spänningsbild som lagret uppfattar är av denna 
anledning inte helt korrekt utan en fundamental förändring är införd i denna modell. Lasten som 
tas upp i z-led är dock ganska liten varför detta kan vara intressant att studera vidare genom att 
jämföra lösningen med en kontakt med en simulerad lagerbana. Man kan dock ana hur 
spänningsfördelning över lagerbana kan se ut och hur den osymmetriska strukturen som stöder 
lagerbanan påverkar spänningsfördelningen så att lastupptagning sker nära de styvaste delarna av 
strukturen. Det framstår som om lagerbanans utbredning och styvheten i konstruktionen påverkar 
den reaktionskraft som uppstår. Verkanspunkten i reaktionskraften är flyttad varför 
reaktionskraften över lagerbanan inte överenstämmer med den analytiska lösningen. I 
verkligheten vrider sig lagret vid en relativ snedställning av lagrets ytter- och innerring varför 
spänningsfördelningen förskjuts längs lagerbanans kontakter med axel och wobbelskivekontakt. 
Lagret förskjuts även axiellt vid laster i axialled varför dessa laster  överförs till en annan del av 
konstruktionen (den koniska kuggkontakten) och förändrar spänningstillståndet i strukturen. Av 
denna anledning är det mycket viktigt att utreda på vilket sätt detta kan modelleras i FEM. Att 
spänningar och deformationer precis vid lagerläget inte är helt korrekta medför inget direkt 
problem då studiens syfte snarare syftar till att bygga upp en generell kvalitativ 
utvärderingsmodell. Det som dock alltid är viktigt är att modellen uppför sig rent strukturellt 
nära orginalet.  En annan låsning som fungerar i detta fall är ett cylindriskt stöd. Denna kan låsas 
i radiell riktning varför lastöverföringen då axiella laster läggs över lagret förskjuts mot en annan 
del av strukturen. Problemet med den cylindriska låsningen är dock att denna kan ta upp 
draglaster, varför den i allmänhet kan anses vara ett sämre inspänningsvillkor vid lastöverförande 
hål. Om den cylindriska låsning läggs över den yta där trycklaster uppstår borde dock 
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inspänningen fungera mer korrekt. Det är dock viktigt att observera hur detta påverkar den 
övriga lagerbanan då denna kan deformeras på ett otillåtet sätt (lagret styvar upp lagerbanan och 
hindrar en deformation av det cirkulära tvärsnittet. I det ideala fallet kan halva den cirkulära ytan 
ta upp laster i tryck. Detta förutsätter en perfekt passning, utan varken pressning (vilket sänker 
bärigheten för lagret) eller glapp (som kan ge upphov till vibrationer och andra problem). För att 
skapa en, relativt sett, konservativ lösning minskas den tryckupptagande ytan med 20 grader till 
160 grader. Detta ger, i den FE-modell som har en cylindrisk låsning i lagerlägena,  dock upphov 
till ett böjmoment i inspänningen som förefaller vara av sån storlek att inspänningsförhållandet 
inte blir korrekt. Det uppstår dock ingen reaktionskraft i z-led (vilket compression only support 
ger), vilket kan förväntas då detta sätts som ett villkor för lösningen (axiellt fri inspänning). Men 
det uppstår ett moment över lagerytan då en osymmetrisk styvhet i konstruktionen medför en 
ojämn spänningsfördelning. Det kan även bero på att den cylindriska låsningen förhindrar att 
lagerbanan släpper från lagret. Uppstår det dragkrafter i lagerytan kan detta anses påverka 
lösningen. Momentet som uppstår kan liknas med att tyngdpunkten för reaktionskrafternas 
verkanspunkt inte ligger i samma punkt som lagrets geometriska mittpunkt, vilket även medför 
att reaktionskrafterna inte får samma värde. För att kontrollera hur compression only support-
inspänningen fungerar med samma förminskade inspänningsyta utförs en modellering med dessa 
ytor och inspänningsvillkor. Reaktionskraften i z-led minskar (jämfört med den modellering som 
använder hela den cylindriska ytan) i och med denna förändringar men finns fortfarande kvar, 
vilket inte kan anses korrekt. Det verkar som om det finns tre saker som krävs av för att man ska 
kunna påvisa att lagerläget modelleras korrekt. Dels att huvudspänningarna i inspänningen över 
lagret utsätts för framförallt tryck, dels att inspänningen endast tar upp last i radiell riktning samt 
att böjmomentet i inspänningen inte är så stort då detta påvisar att lagerinfästningen torde 
belastas med ett moment om inte lagret kan vridas. I alla de modelleringar som utförs med en 
cylindrisk låsning förefaller det dock som om huvudspänningarna över lagerbanorna påvisar 
draglaster över kontakten, vilket medför en felaktig gestaltning av lagerbanans kontakt med 
lagret. Att minska den belastade ytan till bara den delen av inspänningen som belastas i tryck 
torde medföra att detta problem försvinner men så är inte fallet.  

Problemet med att jämföra inspänningar i en FE-simulering och värden från en analytisk modell, 
med avseende på reaktionskraften, är att inspänningen i simuleringen har en utbredning och 
påverkas under simuleringen med en formändring som är beroende av satta vilkor. 
Formändringen ger i sin tur upphov till att lastöverföringen inte sker på samma sätt som i den 
analytiska lösningen och reaktionskraften får andra värden. Genom att efterlikna den analytiska 
modellen så mycket som möjligt kan det dock påvisas att lösningen är korrekt i grunden. I denna 
rapport kan detta utföras genom att minska utbredning (arean) på lagerinfästningen, med 
bibehållen ”tyngdpunkt” (eller verkanspunkt för den analytiska kraftjämvikten) och studera 
huruvida lösningen går mot den analytiska. Förskjutningen av kraftupptagningen är mycket 
mindre då lagerytan är mindre, vilket förefaller vara korrekt, och det framstår som att en 
simulation med cylindriskt stöd medför en korrekt inspänning då den analytiska modellen 
verifieras av FE-modellen. Det är också tydligt att tryckkrafter förstärks och att det är lättare att 
utröna vilken riktning som låsningen påverkas av last. Det viktigaste att konstatera är hur 
centrum för tryck inte ligger mitt över lagerytan, något som förutsattes i de tidigare modellerna. 
Hur detta uppkommer kan jag inte förklara. Den förändring som kan ses på resulterande kraft då 
lagerytan är bred behöver alltså inte påvisa att lösningen är felaktig utan att konstruktionen 
deformeras och krafter omfördelas över de ytor som kan ta upp lasten. Då ganska stora 
förändringar sker avseende resulterande krafter krävs dock att, för att momentjämvikt ska 
kvarstå, verkanspunkten för kraften flyttas, vilket medför att då axeln ska simuleras att detta 
fenomen studeras för att kontrollera att detta inte medför någon större förändring av resultatet.  

För att kontrollera hur strukturen påverkas i övrigt krävs att hela strukturen analyseras med 
avseende på deformation och spänningsfördelning. Detta är dock svårt att göra då simulationer 
utförs med en låsning tangentiellt och axiellt över en punkt på rätt plats vilket medför en otrolig 
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belastning i denna punkt. Då lasten är så pass stor att materialet plasticerar och t.o.m. belastas 
över brottgränsen är det svårt att säga någonting om resultatet runt dessa punkter. Om dock 
denna del av konstruktionen styvas upp så kan även denna del av konstruktionen utvärderas. Det 
kan dock konstateras att strukturen ska i rullkontakten överföra mycket stora belastningar. Detta 
ställer stora krav på, förutom ytan i sig, även på den omgivande strukturen.  För att påvisa 
spänningsbild och deformation i den övriga strukturen modifieras de figurer som visas i 
resultatet så att mindre vikt läggs på att förevisa laster i de mest påkända områdena. Detta 
påvisar att det är mycket små delar av strukturen som påverkas av mycket höga spänningar. 
Möjligen kan denna punktkontakt medföra så stora deformationer att modellen kan anses illa 
konditionerad, men en mer exakt modell kräver en mycket detaljerad bild av kugg- och 
kontakten, vilket inte finns att tillgå.  

Det förefaller råda ett något kontradiktoriskt spänningstillstånd över lagrets infästning då 
modellen simuleras med en cylindrisk inspänning. Ganska stora åtgärder utförs för att kunna se 
till att lagerlägena endast kan ta upp komprimerande laster (dvs tryck) samt att axiella laster ska 
överföras till den koniska rullkontakten och inte via lagren. Det senare villkoret uppfylls med en 
cylindrisk låsningen och ger ett bra resultat vad avser kraftupptagning, och den tidigare förefaller 
intuitivt inte ge ett resultat som kan anses korrekt då stora draglaster förefaller belasta strukturen 
över lagerlägena. För att kontrollera att det inte rör sig om ett problem som baserar sig i att den 
cylindriska låsningen tar upp draglaster, utförs samma simulation med inspänningen utförd som 
compression only support och det visar sig att lösningarna påminner mycket om varandra, vilket 
är positivt då detta medför att de draglaster som uppstår inte har att göra med inspänningen, utan 
snarare i någon mån hur lasterna fördelas över strukturen. Problemet måste däremot analyseras 
vidare då det intuitivt inte förefaller finnas någon anledning till att drag uppstår i kontakten. För 
att gå vidare med problemet kontrolleras alla huvudspänningar och skjuvspänningar i strukturen, 
vilket leder fram till att stora huvudspänningar förekommer vid inspänningen. Genom att 
kontrollera alla komponenter av skjuv- och normalspänningar framkommer det att den 
spänningsbild som genereras av normalspänningar i x-led mycket väl överenstämmer med den 
spänningsbild som råder för maximala huvudspänningar varför denna kontrolleras närmre. Det 
framstår som om denna normalspänning uppkommer då lagerinspänningen deformeras under 
trycket från lagret. Då inspänningen inte är låst i tangentiellt led men är i radiellt led fix och en 
trycklast läggs över ytan uppstår en dragspänning som kraftigt påverkar den maximala 
huvudspänningen. Lasterna vill dra isär lagerinspänningen, varför det plan varpå man lägger 
lasterna äver (x-y-planet) måste ha tillräckligt stor area för att kunna ta upp lasten, vilket 
förövrigt denna struktur verkar få då deformationerna är små. Fenomenet kan enklast liknas vid 
ett kärl med inre övertryck där lasterna övergår till att ligga i kärlets ytterväggar som 
dragspänningar. Om inte inspänningen utförs friktionsfritt, vilket är fallet mellan lagrets yttering 
och wobbelskivan, så kan modellen fungera annorlunda. Det är dock, anser jag, påvisat var dessa 
draglaster kommer ifrån i denna simulering. Att det uppstår ett drag över en yta som borde 
påverkas med endast tryck har alltså inte att göra med att inspänningen är felaktigt utförd utan att 
ytan dras isär. Det skulle vara intressant att studera hur denna inspänning skulle påverkas om den 
införs en kontakt mellan lagret och wobbelskivan så tillförs en friktion. Detta kan ge en 
verifikation, eller i vart fall mer underlag, till huruvida inspänningen kan utföras som den gör i 
denna modell. 
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Wobbelskivan utsätts för mycket stora laster och bör av denna anledning vara en av de delar som 
även fortsättningsvis ska analyseras grundligt. För att på ett enkel sätt kunna förstå diskussionen 
kring belastningen över wobbelskivan se Figur 55 samt den direkt påföljande texten.  

 

 

Figur 55 Wobbelskiva med inspänningsvillkor och markerade viktiga områden 

De siffror som finns markerade i Figur 55 markerar olika delar i strukturen som bör beaktas 
särskilt vid en detaljkonstruktion. Anledningen till att göra en FE-simuleringar har i detta fall 
varit att få en känsla för hur strukturen påverkas och hur detta medför designändringar.  

Nummer 1  i Figur 55 visar på den yta som tar upp lasterna från den koniska kontakten och 
kuggkontakten. Denna yta finns dock under förutsättning att konstruktionen består av olika delar, 
vilket inte är helt fastställt. Det måste dock påpekas att kuggkransar och den koniska 
rullkontakten tillverkas på mycket speciella sätt och kräver ytbehandling som inte krävs över 
resten av wobbelskivan, varför både tid och pengar bör kunna sparas in om dessa delar är 
åtskilda. Här uppstår mycket stora laster, vridande (från kuggkontakten) och böjande (från laster 
axiellt) detta medför att det kan uppstå spänningar som kan ge upphov till flytning i materialet 
(pga stora yttyck i kugg- och kontkontakt) samt stora deformationer som kan påverka funktionen 
på flera sätt. För att motverka att wobbelskivan får för stora deformationer axiellt bör den 
struktur som kugg- och konkontakten sitter fast i ha stor böjstyvhet och vridstyvhet. Den böjande 
lasten är så pass stor att deformationen över kugg och konkontakt lätt kan påverka funktionen. 
Kuggkontakten i F (Figur 55) är vidare mycket känslig för deformationer varför denna bör 
skyddas i största möjliga mån från detta. Ett stort problem kan vara att kuggarna belastas så att 
dessa trycks ihop och funktionen störs. Genom att lägga kuggkontakten utanför (radiellt sett) den 
koniska kuggkontakten bör detta problem kunna bli mindre än om de ligger innanför då detta 
medför att ytorna snarare separaras än trycks ihop vid drift. När ytorna separeras uppstår ett spel 
och hur stort detta spel maximalt får vara kan antingen beräknas eller uppskattas mha empiriska 
värden varefter kravet på böjstyvhet över strukturen kan uppskattas. Den rullande konkontakten 
är mer problematisk då denna kan få en tendens att gå ifrån en rullande linjekontakt till en 
punktkontakt om deformation sker. Under förutsättning att ytorna är helt parallella och raka 
(oändlig radie –radiellt) ger en ytterst liten deformation över wobbelskivan en punktkontakt, 
vilket inte är önskvärt då yttrycket höjs avsevärt. En svag bomberad yta kan vara att föredra, då 
detta ger en större belastad yta, om än en punktkontakt, även vid viss deformation och en helt rak 
yta. Här bör det dock observeras att materialvalet är mycket kritiskt och en analys bör göras för 
att se vilken materialkombination som ger ett bra resultat. 

Kontakterna A-E överför lasterna från kolvstängerna till wobbelskivan och belastar 
wobbelskivan genom att böja skivan i olika plan. Kontaktytan (vilket nämnts tidigare i 
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rapporten) ska även fungera som infästning för kolvstängernas ledlagring, vilket medför att 
designen av dessa infästningar kan bli ganska styrd av den valda leden. I denna simulation har 
material tagits bort från modellen för att medföra en försvagning av strukturen, snarare än ett fall 
då för mycket material finns i modellen. Det verkar troligt att lastöverföringen till ledlagret inte 
kommer att var perfekt (alternativt en del av wobbelskivan) då lastfallet och miljön är så pass 
krävande att en färdig empiriskt utprövad lösning bör användas för att förkorta utvecklingstiden 
och utvecklingskostnaden.  

Nummer 2 i Figur 55 hänvisar till lagerinspänningen vid det övret lagret. Att införa en 
lagerinspänning medför en viss specialisering av designen på wobbelplattan då lagerläget är 
bestämt. Det förefaller dock ointressant att utföra en simulation av en struktur utan att kunna 
påvisa att det finns lager som kan överföra de laster som finns, dessutom medför detta att en 
axeldimension kan väljas, vilket även det är vitalt för att kunna utröna huruvida konstruktionen 
går att förverkliga, något som dock inte fanns tid till. Simulationer påvisar att laster som uppstår 
över lagerinspänningen är av betydande storlek och dessutom tämligen svåra att simulera på ett 
helt korrekt sätt. De generella råd som kan ges vad gäller lagerinspänningens utformning är att 
man bör se till att man använder det område som finns mellan kolvstängerna för att få ut material 
långt ut (i radiell led) vilket ger en så styv lagerinspänning som det går. Vidare leder detta även 
till en mindre snedställning av lager. Huruvida det uppstår dragspänningar i tangentiell led över 
lagerinspänningen, som modellen visar, eller om dessa laster fördelar sig på något annat sätt i 
verkligheten är inte utrett till fullo. Nummer 5 i Figur 55 hänvisar till det andra lagerläget på 
wobbelskivan. Spänningstillståndet över denna inspänning är ganska likartad som över det övre 
lagret och samma principer kan också tillämpas på detta lager. Här finns dock inte ett 
utrymmesproblem varför lite större friheter kan tas vi utvärdering av lagerinspänningens exakta 
utseende.  

Nummer 4 i Figur 55 påvisar den del av konstruktionen som förefaller vara minst belastad 
(observera att detta gäller inuti wobbelskivan och inte på utsidan som belastas i omväxlande drag 
och tryck). Att insidan av wobbelskivan är lågt belastad kan framförallt hörörras ifrån att 
strukturen belastas i stor utsträckning i böjning, vilket medför att normalplanet blir mer eller 
mindre obelastat. Att minska massan på wobbelskivan kan ge positiva effekter och kan medföra 
att accelerationer och retardationer kan gå snabbare då tröghetsmomentet sjunker. Det bör dock 
påpekas att axiella laster måste kunna överföras, vilket medför sätter en undre gräns för hur 
mycket material som kan tas bort utan att detta påverkar det allmänna spänningstillståndet. Detta 
bör vara en del av en optimeringsprocess.  

Hur styv lagerinspänningar ska vara och hur stora vinkelförändringar som lagren ska tillåtas ta 
upp är mycket svårt och kan troligtvis bara svaras på efter en detaljkonstruktion och en prototyp 
är färdigställd. Det förefaller mycket svårt för både lagertillverkare och den som utför analysen 
att ta med alla de faktorer som gör att strukturen deformeras och inte fungerar tillfredställande 
redan i ett simulationsstadie, varför en optimering av lagerinfästningens styvhet kan vara en 
aning överflödigt. Även om det med dagens tillgängliga hjälpmedel (FEA, MBS och CAD) är 
möjligt att göra detta så förefaller det inte som om det är ekonomiskt försvarbart att utveckla 
något till perfektion i teorin innan systemet provas i verkligheten.  

Att använda ledlager förefaller vara en lösning på problemet med kolvstängernas infästning som 
har den största möjligheten att bli riktigt bra. Det finns ledlager som med sin kombination av 
PTFE och brons i kontakten ger goda förutsättningar för att klara av vatten och en samtidig stor 
last. Dock förefaller det vara intressant att minska wobbelskivans snedställningsvinkel då detta 
gör urvalet av möjliga ledlager större och ger även bättre förutsättningar för att klara 
lastupptagning. Denna förändring leder i sin tur till att den grundcirkel varpå kolvstängerna 
stöder måste ändras. Minskas vinkeln måste grundcirkeln göras motsvarande större för att 
slaglängden ska hållas konstant. Detta ger i sin tur plats för större lager mot wobbelskivan vilket 
kan vara positivt för lagrens livslängd, om nu dessa visar sig ha för kort livslängd. Det skulle 
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vidare vara intressant att se hur en lösning med lager endast under wobbelplanet skulle kunna se 
ut då det finns bättre förutsättning för att skapa styva lagerinspänningsytor om dessa läggs under 
wobbelplanet. Detta medför även att större axeldiameter kan användas om så behövs. Det kan 
dock vara fördelaktigt att göra vissa beräkningar på axeln innan detta utförs för att få en känsla 
för vilken dimension som kan anses vara relevant och vilka effekter som är viktigast att beakta 
då z-axeln ska dimensioneras. 

Det arbete som utförts har i mångt och mycket möjliggjort det som jag anser vara FE-
simulationern starkaste sida, dvs kvalitativa jämförelser av strukturer. Med denna rapport som 
bakgrund bör en wobbelskiva kunna simuleras snabbt och i många olika geometriska utförande 
för att på så sätt kunna bestämma vilken form som är mest hoppingivande. 

5.2 Sammanfattning 

• Om kolvstången ska ha en säkerhetsfaktor mot knäckning på 2 bör diametern ej 
understiga 13 mm. Om radien mellan kolvstång och kolvtopp är 7,5 mm och kolvtoppens 
höjd är 10 mm medför detta att dess massa blir ca 300 g. 

• FE-modellering och simulationer av wobbelplattan bör utföras vidare genom att använda 
en kontakt mellan lager och wobbelskivan. Denna kan påvisa hur lasten överförs och hur 
detta påverkar strukturen i form av deformation och spänningstillstånd. Denna kan sedan 
jämföras med resultatet i denna studie för att utvärdera vilken typ av inspännings om bör 
användas. 

• När en modellering av wobbelplattan är utförd som är tillräckligt bra kan 
designparametrar sättas vilket medför en optimering av wobbelplattans utseende. Detta 
ger ett bättre underlag både för tillverkning, massoptimering och ökad livslängd. 

• För att möjliggöra en rörelse axiellt och viss snedställning av wobbelskivan kan ett 
CARB-lager användas. Vid de laster och dimensioner som används i detta arbete som 
föreligger får ett av lagren en livslängd på ca 5 minuter.  

• På det materialet som används i wobbelskivan och kolvstänger bör det utföras 
utmattningsberäkningar då det utsätts för omväxlande drag och tryck. 

• Ledlager av typ RODOBAL (Mecmove 2008) bör undersökas i empiriska test avseende 
miljö och kraftpåverkan för att avgöra om de kan användas som infästning av kolvstänger 
vid wobbelskivan. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mera detaljerade lösningar och/eller framtida arbete. 
 

Denna konstruktions storhet bygger i mångt och mycket på de goda förutsättningar geometrin 
ger för en kolvtätning. Lateralkrafterna är låga och rörelsen som utförs är en ren sinusvåg. Under 
förutsättning att utjämningsmassor kan placeras på rätt ställen är det troligtvis även fullt möjligt 
att balansera ut alla svängningar som kan störa kolvens rörelsemönster då de orsakar vibrationer. 
Även om rörelsen är helt utbalanserad så finns det en viss risk att det uppstår rörelser och 
vibrationer om inte konstruktionen är styv nog, både vad gäller kontakterna mellan olika delar, 
genom t.ex. lager, och även strukturens uppbyggnad. Om glapp uppstår mellan två delar som 
överför stora laster så kan stora problem uppstå, varför detta bör undvikas. 

Z-axeln är lång i förhållande till tjockleken och belastas med ett vridande och böjande moment , 
varför denna kan komma att utsättas för stora deformationer om inte dess rörelse hindras genom 
en tillräckligt stor styvhet, vilket skulle kunna påverkar driften hos expandern. Hur stor denna 
ska vara kan möjligen uppskattas ur empiriska värden för rekomenderade maximala utböjningar 
av axlar. Alternativt kan kanske dessa värden tas fram genom att studera de geometriska 
villkoren i motorn och härleda fram den tillåtna deformationen över olika punkter genom att 
ange en tillåten vinkelvridning av kolvtätningen.  

Vad gäller allmänna rekomendationer så förefaller det vara intressant att minska 
wobbelskivevinkeln då detta ger större utrymme för axel och lager samtidigt som det möjligör 
användandet av ledlager som finns på marknaden. Den kanske allra mest kritiska 
konstruktionspunkten i systemet kan dock vara den lagring som ska utföras mellan z-axel och 
wobbelskiva, då lasten som överförs är stor och utrymmet är begränsat. Dessutom måste lagren 
klara vatten alternativt tätas så bra att de inte utsätts för vatten. Vad gäller ett vanligt lager med 
stålkulor och lagerbanor i stål räknas vatten i oljan som en mycket kraftig förorening som sänker 
livslängden kraftigt. För att undvika detta kan tätningar monteras eller alternativt använda 
rostfria lagerbanor och keramiska kulor. (Möjligen keramiska banor och kulor, vilket dock kan 
bli mycket kostsamt) 

• För att underlätta valet av ledlager bör snedställningsvinkeln av wobbelskivan minskas 
till ca 18-15 grader. 

• För att utveckla FEM-modellen av wobbelskivan bör i första hand kugg- och 
konkontaktens utseende utredas och sedan implementeras i modellen.  

• För att verifiera att lösningen av inspänningen av lagren är utförd på ett korrekt sätt kan 
en modell utföras med en modellerad kontakt mot en stång. 

• En undersökning av z-axelns dimensioner bör göras. Detta ger underlag för lagerval och 
kan även innebära att vissa designförändringar av de styrande dimensionerna i motorn 
måste utföras. 

• Det bör undersökas hur lagringen i gränssnittet z-axel/wobbelskiva ska kunna tätas mot 
vatten. 
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BILAGA A: TIDPLANERING 
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BILAGA B: RISKANALYS 

Risk Sannolikhet (1-9)  Konsekvens (1-9) Summa (S*K) 
Dataförlust p.g.a krasch 5 5 25 
Tidsbrist 1 8 8 
Simuleringar tar för lång 
tid 

3 2 6 

Sjukdom/olycka 2 9 18 
Felaktiga ingångsvärden 4 2 7 
Stora 
konstruktionsförändringar 
krävs under arbetets gång 

4 5 20 

    
 
Förebyggande åtgärd inför:  

• Dataförlust p.g.a krasch. Spara arbetet ofta. Skicka backup till skolans en gång i 
veckan. 

• Stora konstruktionsförändringar krävs under arbetets gång. Mycket stora 
förändringar kan inte göras efter att konstruktion gått för långt. I diskussionen kan 
problemet tas upp och diskuteras.  

• Sjukdom/olycka. Äter mycket frukt och grönt samt använder cykelhjälm 
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BILAGA C: LAGERVAL 
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BILAGA D: LAGERLIVSLÄNGD, LAGERLÄGE A 
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BILAGA E: LAGERLIVSLÄNGD LAGERLÄGE B 
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BILAGA F: MATLABKOD LAGERBERÄKNINGAR 

%Daniel Asplund MKN 2008 Examensarbete 
%konstanter 
Rwx=-9008;   %N 
Rwy=26831;   %N 
Twx=8007;    %Nm 
Twy=-2217;   %Nm 
i=1; 
j=1; 
%variabler 
a=-0.2:0.01:0.2; 
b=-0.2:0.01:0.2; 
%beräkningar 
while i<=length(a) 
    while j<=length(b) 
        Rax=((-Twy-b(j)*Rwx))/(a(i)+b(j)); 
        Rbx=(Twy-a(i)*Rwx)/(a(i)+b(j)); 
        Ray=(Twx-b(j)*Rwy)/(a(i)+b(j)); 
        Rby=((-Twx-a(i)*Rwy))/(a(i)+b(j)); 
        Rarms(i,j)=sqrt((Rax)^2+(Ray)^2); 
        Rbrms(i,j)=sqrt((Rbx)^2+(Rby)^2); 
        j=j+1; 
    end 
    j=1; 
    i=i+1; 
end 
%Plottning 
figure(1) 
surf(a,b,Rarms) 
xlabel('Sträckan a till RA [m]') 
ylabel('Sträckan b till RB [m]') 
zlabel('Reaktionskraft RA [N]') 
title('Reaktionskraften vid lager RA sfa a och b') 

  
figure(2) 
surf(a,b,Rbrms) 
xlabel('Sträckan a till RA [m]') 
ylabel('Sträckan b till RB [m]') 
zlabel('Reaktionskraft RB [N]') 
title('Reaktionskraften vid lager Rb sfa a och b') 

 


	Exjobb_Omslag
	blank.pdf
	Exjobb 081219

