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Sammanfattning 
Denna rapport sammanfattar vad som gjorts under det examensarbetet som Klas Schjelderup har 
utfört åt företaget RANOTOR Utvecklings AB. Företaget utvecklar en moderna ångmotorer och 
examensarbetet skulle leda fram till en maskin som kan utföra tester på en ny typ av kolvtätning 
som förhoppningsvis kan användas i ångmaskinerna. Ångmaskinerna kommer vara kompakta 
och effekttäta, ca. 1600 hk/liter slagvolym, och har en mängd olika praktiska tillämpningar.  

Kolvtätningen är hydrostatiskt smord vilket innebär att man med en vätska kan separera två ytor 
som annars ligger i kontakt med varandra. I detta fallet ska trycksatt vatten användas för att 
separera kolvtätningen från cylinderväggen. RANOTOR har tidigare konstaterat att hela den 
moderna ångexpandern, cylinder och kolv, måste vara fri från smörjolja då sådan kan förstöra 
funktionen hos andra komponenter i det slutna systemet. Och om man inte aktivt separerar 
ytorna finns en stor risk att kontakten havererar pga. de bristfälliga smörjförhållandena.  

När detta arbetet påbörjades fanns en gammal testrigg att tillgå, vilken utvecklades av SAAB 
under 1970-talet under ledning av Ove Platell. Ove har efter nerlagda SAAB-satsningar drivit 
utvecklingen av ångmaskinerna inom RANOTOR istället. De äldre delarna kompletterades och 
därefter utvecklades nya komponenter för att kunna leda fram det trycksatta vattnet till 
kolvtätningen. Vattnet leds in via en stillastående omfattning och vidare in i den kolvstång som 
löper genom omfattningen, och flödar upp till kolven genom kanaler i kolvstången. Kolvstången 
är kopplad mellan den äldre testriggen och den nya kolven. Ett sammanbindande stativ har även 
utvecklats samt den drivande kringutrustningen (elmotor och varvtalsreglering) har också tagits 
fram inom examensarbetet. Alla egenutvecklade komponenter har sedemera också tillverkats av 
författaren. Vid examensarbetets slut stod testriggen helt färdig för att börja köra tester med. 

Kan man genom framtida tester komma fram till en fungerade kolvtätningen så kan man börja 
föra in ånga i expandern och då istället utvinna arbete. På det viset kommer denna testrigg som 
utvecklats att bli den första versionen av ångmaskiner från RANOTOR. 
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Abstract 
This report summarize what have been done during the Master of Science Thesis that Klas 
Schjelderup has written for the company RANOTOR Utvecklings AB. The company is 
developing modern steam engines and this work should develop a machine to perform tests on a 
new type of piston seal that hopefully could be used in the future. The steam engines will be both 
volumetric and energy compact, around 1600 hp/liter of cylinder volume, and it will have a lot of 
practical applications. 

The new type of piston seal is hydrostatic lubricated which means that a fluid is separating two 
faces that normally is in contact. In this case pressurized water is used to separate the piston seal 
from the cylinder wall. RANOTOR have earlier formulated that at least the expander in the 
modern steam engine have to be oil-free, due to other components functionality in the closed 
water system. If the faces in contact doesn´t intentionally get separated there is a great risk of a 
breakdown due to the poor lubrication. 

At the start of this work, parts of an old testing rig were at hand which originally was designed 
by SAAB during the 1970´s under management of Ove Platell. Ove continued the research of 
steam engines within RANOTOR after the project was closed at SAAB. The old parts was 
restored and then new components was developed to be able to lead the pressurized water from 
the fixed surrounding up to the oscillating piston with it seals. The water is led thru a piston rod 
up to the piston, which also connects the old test rig with the new piston. Within this work a 
foundation was designed and the drive train, electric motor matched with inverter, for the rig was 
composed and mounted all together on the foundation. All of the parts that were designed during 
this work were also manufactured by the author. At the end of the thesis work a fully functional 
testing rig was presented, ready to perform the piston seal tests. 

If future tests could establish a piston seal concept that works, then you could begin to introduce 
steam into the piston expander and instead extract mechanical work from the steam. In that way 
the testing rig will be the first version of steam engines from RANOTOR. 
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NOMENKLATUR 

I detta kapitel listas de beteckningar, variabler och förkortningar som förekommer i 
examensarbetet samt de datorprogram som har används under arbetet. 

Beteckningar 

Symbol Enhet Beskrivning 

a [m/s2] Acceleration  

a  [m/s2] Accelerationsvektor för x, y, z 

B [m] Bredd  

E [Pa] Elasticitetsmodul  

H [m] Spalthöjd  

h [J] Specifik entalpi  

L [m] Spaltlängd  

m [kg] Massa 

p [Pa] Tryck 

Q [m3/s] Flöde  

r [m] Radie  

r  [m] Positionsvektor för x, y, z 

s [J/K] Specifik entropi  

t [m] Tjocklek  

U [m/s] Relativ hastighetsskillnad  

v [m/s] Hastighet  

v  [m/s] Hastighetssvektor för x, y, z 

x [m] Position  

η [dim. lös] Verkningsgradbeteckning  

µ [St] Dynamisk viskositet  

ρ [kg/m3] Densitet 

λ [dim. lös] Vevstaksförhållande  

ω [rad/s] Vinkelhastighet  
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Förkortningar 

Förkortning Utskrivning 

BR Burner 

CAD Computer Aided Design 

CB Condensor Buffer 

CD Condensor 

DLC Diamond-Like-Carbon 

EX Steam Expander 

FEM Finite Element Method 

FP Feed Pump 

GN Generator 

ISO VG International Standardization Organization Viscosity Grade 

PVD Physical Vapor Deposition 

SAE Society of Automotive Engineers 

SB Steam Buffer 

SG Steam Generator 

SSSP Small Scale Steam Power 

 

Datorverktyg som använts 

Program Funktion Information 

ANSYS 11.0 FEM-beräkningar http://www.ansys.com  

MATLAB R2007b Matematiska beräkningar http://www.mathworks.com   

Microsoft Visio 2007 Systemritningar, bilder http://office.microsoft.com/sv-se/visio  

Microsoft Word 2007 Ordbehandling http://office.microsoft.com/sv-se/word  

SolidEdge V.20 CAD-modell och ritningar http://www.solidedge.se  

 

http://www.ansys.com/
http://www.mathworks.com/
http://office.microsoft.com/sv-se/visio
http://office.microsoft.com/sv-se/word
http://www.solidedge.se/
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1  INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, omfattning och metod för det utförda examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
RANOTOR Utvecklings AB har sedan 1970-talet verkat för att introducera en modern ångmotor 
på marknaden. Motorn ska skilja sig stort från de traditionella ångmotorerna som fanns i början 
av 1900-talet. Nya bättre anpassade material och ytbeläggningsmetoder samt fler möjligheter till 
komplexa simuleringar talar för en ny och revolutionerande teknik. Den slutliga moderna 
ångmotorn kan få effekttätheter som vida överstiger nuvarande förbränningsmotorer. För en 
extremt konfigurerad ångmotor räknar man med effektuttag strax över 1600 hk per liter 
slagvolym. Detta kan jämföras med en överladdad bensinmotor där 200 hk per liter slagvolym 
räknas som extremt. (Platell.2, 2008) 

En modern ångmotor kan implementeras vid många olika tillämpningar såsom t.ex. en av 
drivkällorna i en hybridinstallation för bil, i folkmun hybridbil. En ångmotor skulle med fördel 
kunna användas för att omvandla energin i solstrålningen till elektriskt och mekaniskt arbete. 
Detta skulle kunna göras både småskaligt som storskaligt och man skulle även kunna utvinna 
energin från diverse biobränslen från den lokala orten.  

Ett sätt att skapa en hybridinstallation tillsammans med en traditionell intern förbränningsmotor, 
t.ex. en dieselmotor i lastbil, kan vara att återvinna energin som finns i avgaserna. Konceptet har 
funnits en längre tid och kallas Waste Heat Recovery, vilket syftar till det faktum att 
avgasenergin faktiskt går helt till spillo i nuvarande motorer. Kan man återvinna något i 
storleksordningen 10% av energin i avgaserna så är det ändå en betydande förbättring av 
befintlig teknik.  

En annan intressant tillämpning är för marina applikationer där ångmotorns verkningsgrads 
fördelning verkligen skulle komma till sin rätt. En ångmotor har nämligen mycket god 
verkningsgrad vid låga och medelstora procentuella effektuttag. För en planande fritidsbåt 
behövs det ett stort effektuttag för att få båten att komma in i ett planande läge och därefter 
minskas effektåtgången under själva transporten mellan punkt A och B. Ångmotorns 
verkningsgrad vid maximalt effektuttag är något sämre jämfört med en bensinmotor men är i 
gengäld otroligt mycket bättre vid lägre effektuttag. För den totala bränsleåtgången under en 
transport från punkt A till B kan man själv förstå att det är inte startförloppet som är avgörande 
utan detta är försumbart i förhållande till bränsleåtgången under själva transportsträckan. Vilken 
del av sträckan önskar man egentligen att man har den bästa verkningsgraden? Det säger sig 
självt och en ångmotor bör kunna ge oss just detta. 

För att konstruera en extrem ångmotor så är det mycket som pekar på att all smörjning ska ske 
med enbart vatten. Dessa tankar kommer från tidigare forskning som gjorts av RANOTOR. 
Kravet kommer ifrån att vissa ingående komponenter i systemet inte kan få sin rätta funktion 
ifall smörjning med t.ex. olja introduceras. Smörjförhållanden kommer att spela en betydande 
roll för hur kolvtätningen och kolvutformningen konstrueras. För att inte få stora förluster vid 
expansion av ånga i kolvexpandern krävs det att ångan hindras från att läcka förbi kolven så att 
stora delar av ångan kan omvandlas till nyttigt mekaniskt arbete. En lösning för att få en 
kolvtätning att fungera under dessa speciella smörjförhållanden, helt utan olja, kan vara att 
tätningen är hydrostatiskt smord. Genom hydrostatisk smörjning kan man separera ytorna i en 
kontaktpunkt genom att leda fram en trycksatt vätska till kontakten via ett antal kanaler, i detta 
fall är vätskan vatten.  
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Om hydrostatiskt smorda kolvtätningar är ett vinnande koncept eller ej behövs utredas med hjälp 
av en rigg just för att studera och testa den typen av tätning. En provningsanläggning, hädanefter 
kallad testrigg, behöver därför uppföras för att kunna elmiminera de flesta av 
omgivningsparametrarna, t.ex. vibrationer, varierande varvtal och ångkvalité, så att mätningar på 
kolvtätningen kan göras under de förutsättningar som man själv önskar att testa.  Det är 
uppbyggnaden av denna testrigg som examensarbetet behandlar. 

Motorer som drevs med ånga undersöktes av utvecklingsavdelningen på SAAB-SCANIA AB på 
1970-talet. Man konstruerade en testrigg vilken sedemera även tillverkades av SAAB-SCANIA 
under samma decennium och användes för att utföra tester för olika ångexpandrar, kolvtätningar, 
ventilmekanismer och olika materialkombinationer för dessa. Utvecklingsarbetet utfördes under 
ledning av Ove Platell  och han har efter nerlagda satsningar inom SAAB-SCANIA tagit med sig 
projektet in i företaget RANOTOR Utvecklings AB. Namnet RANOTOR kommer ursprungligen 
ifrån en sammanskrivning av engelskans ”rankine cycle motor”. Testerna gjordes enligt 
uppgifter från Ove Platell vid maximalt 3000 varv/min och med kraften ifrån 100 bar verkandes på 
en kolv med diametern 40 mm. 

Efter att testriggen hade varit i bruk en längre tid kom denna att skära i vissa lagringar. Mellan 
hösten 2007 och våren 2008 har den spanske examensarbetaren Òscar Durro arbetat för att 
kartlägga och förbättra lagringarna i denna testrigg. Arbetet ledde fram till att rullningslager och 
glidbussningar byttes ut, skadade komponenter renoverades och bottendelen monterades ihop 
igen. För att undvika framtida problem i lagringarna togs ett smörjoljesystem fram för att sprida 
olja på de känsligaste komponenterna. (Durro, 2008) 

När detta examensarbete startade utgick det ifrån ett skick på testriggen där alla vevgeometrins 
delar var monterade men där hela oljesystemet och oljetråg var omonterat. Oljetråget visade sig 
dessutom vara otätt och därför fick detta svetslagas på ett flertal ställen innan det kunde 
monteras. Huvudkomponenterna i oljesystemet (oljefilter, oljepump och överströmningsventil) 
var inköpta och fanns tillgängliga. Resterande komponenter såsom manometer, oljeslangar, 
kopplingar och övergångsnipplar m.m var tvunget att väljas, införskaffas och monteras innan 
hela testriggens bottendel kunde anses nyrenoverad och färdig att använda.  
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1.2 Systemet 
Det färdiga systemets huvudkomponenter visas i Figur 1 nedan. Benämningen Bottendel som 
återfinns i figuren syftar till den testrigg som utvecklades under 1970-talet och som fanns vid 
detta examensarbetes start. Vissa delar av bottendelens yttre hölje har i figuren tagits bort för att 
lättare åskådliggöra dess innanmäte. Delar ovanför Klämkopplingen samt Stativet och dess 
påkopplade komponenter nyutvecklas inom ramen för examensarbetet. I figuren visas även hur 
en ingående roterande rörelse i bottendelen kan tas ut som en oscillerande rörelse ovanpå, se 
pilarna. Ovanpå testriggen finns en yta som man kan montera olika typer av kolvexpandrar på 
för att utföra sina önskade tester. Testriggen kommer även att användas som den första 
generationens ångmotor. När man väl har provat sina materialkombinationer och utformningar så 
kan ånga släppas in i kolvexpandern för att på så sätt vända på energiflödet. Bottendelen 
fungerar då som ångmotorns vevmekanism, vilken omvandlar den linjära rörelsen till en rotation 
hos den utgående axeln.  

Omfattning 

Kolvstång 

Anslutning 
mot befintligt 

Lanchester vevgeometri 

Oljepump 

Bottenstativ 

Bottendel 

Kolv 

Cylinder 

 

Figur 1. Huvudkomponenter i det färdiga systemet. 
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Figur 2. Uppförstorad bild över de nyutvecklade förbindelsekomponenterna. 

De nyutvecklade komponenter som behövs kopplas på den gamla bottendelen för att kunna 
utföra tester med det nya kolvkonceptet undersöks nu närmare, se Figur 2. Man kan definiera ett 
antal huvudkomponenter med ett antal inbördes gränssnitt där olika typer av strömmar flödar. I 
vårt fall är huvudfunktionen att få trycksatt vatten framlett till kolven. I Figur 3 visas dessa 
huvudkomponenter och hur vår transport av vatten sker. Det visas även vilka delar som har den 
oscillerande rörelsen och vilka som är stillastående, relativt bottendelen. 

Omfattning 
Stillastående system 

Kolvstång 
Rörligt system – Oscillerande rörelse 

Kolv 
Rörligt system 

V
atten

Problem: 
Dynamiska tätningar  
Glidande kontakter 
Hög relativ hastighet 

Mek. rörelse 

Problem: 
Mekanisk lastöverföring 
Hantera uppriktningsfel 

Problem: 
Mekanisk lastöverföring 
Statiskt tätning 

Fixerande laster 

Vatten 

Markering för gränssnitt 
 
Markering för huvudkomponent 

 

Figur 3. Det nya systemets huvudkomponeter med deras inbördes gränssnitt. 
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I Figur 3 belyses de första och största problemen som uppkommer i varje gränssnitt. I kontakten 
mellan omfattningen och kolvstången kommer man att få stora relativa hastigheter. Att 
kombinera tätningar med höga glidhastigheter är normalt inte att föredra, men eftersom man har 
dessa förutsättningar görs det bästa av situationen. Tätningar av god kvalitet och med speciella 
material måste hittas på marknaden. Examensarbetet kommer även behandla en tätningsprincip 
där tätningen sker genom en mycket god passning mellan kolvstång och omfattning. 
Tätningsprincipen kallas spalttätning, där spalthöjden är av storleksordningen av ett par µm. Om 
man skriver ut en µm i decimalform så är denna 0. 001 millimeter. Detta kan jämföras mot ett 
hårstrås tjocklek på ca. 75 µm. 

I gränssnittet mellan kolvstång och kolv kan temperaturerna komma att bli höga. Gällande 
tätningen för vattenöverföringen i gränssnittet bör denna vara relativt enkel att åstadkomma 
eftersom ingen relativ rörelse finns mellan delarna. Denna typ av statiska tätning löses ofta 
genom hoppressning av en gummiring, så kallad o-ring, i gränssnittet. Materialet för o-ringen får 
väljas med omsorg så att denna klarar av att arbeta i den aktuella temperaturen. 

Testriggen kommer även fylla en demonstrativ funkton när denna är färdigställd. För ett 
finansiellt syfte kan det bli aktuellt att visa upp den hårdvaran som finns tillgänglig. Därför ställs 
det ytterligare krav på att konstruktionen skall ge ett proffessionellt och konstruktionsmässigt 
korrekt intryck.  En del i detta blir att försöka i möjligaste mån få en helt läckfri överföring av 
vatten i de olika gränssnitten. 

För att minska slitaget och öka livslängden hos de olika lagerkomponenterna är det viktigt att 
man inte bygger in spänningar vid monteringen. Teoretiskt styva komponenter får oändliga 
krafter om det finns ett uppriktningfel mellan komponenterna vid monteringen. För att i 
möjligaste mån kunna undvika dessa onödiga laster bör anslutningen mellan den befintliga 
bottendelen och de nytillverkade komponenterna göras sådan att endast ett försumbart litet 
moment överförs i denna punkt. Således kan man inte överföra inspänningslaster som resulterar i 
ökat slitage. 

1.3 Syfte 
Examensarbetet utgår ifrån SAAB-SCANIAs gamla testrigg och ska komplettera denna så att 
man i framtiden kan utföra tester på hydrostatiskt smorda kolvtätningar. För att kunna genomföra 
testerna måste det tillverkas delar som kan leda fram vatten till kolven. Lösningen är fri att finna 
men måste förstås anpassas efter den befintliga testriggens utformning. En sammarbetspartner, 
företaget METSEAL AB, anser sig ha en fungerandes kolvtätnings princip vilken RANOTOR 
avser att prova och utvärdera. Denna kolvtätningsprincip bygger på den tidigare förklarade 
hydrostatiska separeringen av ytorna i kontakten mellan kolvtätning och cylindervägg. Framtida 
utveckling och tillverkning av cylinderfoder samt de specialtillverkade komponenter från 
METSEAL färdigställer testriggen till fullo. 
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1.4 Omfattning 
Examensarbetet består av att konstruera och dimensionera delar för att bygga på den befintliga 
testriggen för att möjliggöra tester med hydrostatiskt smorda kolvtätningarna i framtiden.  

De delar som ska utvecklas inom examensarbetet är: 

‐ Kolvstång med kanal för att kunna leda upp vatten till kolven för hydrostatisk 
smörjning av kolvtätningen. 

-  Anslutning mellan befintlig vevmekanism och de nya komponenterna. 

‐ Omfattning kring vevstaken för att föra in vattentryck ifrån det globalt  
stillastående systemet till det rörliga (kolvstång och kolv med dess tätning). 

-  Fäste för omfattning som låser för translation längs kolvstången. 

Vidare görs följande: 

‐ Oljesmörjningssystemet färdigställs och olja väljs för systemet. 

‐ Ett bottenstativ för att fästa bottendelen och elmotorn på konstrueras. 

‐ En elmotor för drivning av vevmekanismen dimensioneras och monteras.  

‐ En frekvensstyrning dimensioneras och köps in till den valda elmotorn. 

‐ Rekommendationer ges inför framtida påbyggnad av kolv och cylinder. 

1.5 Avgränsning 
Examensarbetet kommer innefatta konceptframtagning, dimensionering och framtagning av 
kompletta tillverkningsunderlag för de komponenter som listats upp under rubrik 1.4 Omfattning. 
Kolv, cylinderfoder, topplock och ventiler och andra komponenter ovanför kolvstången kommer 
inte att behandlas i arbetet. Tillverkning och montage av komponenterna utförs endast i mån av 
tid och ingår därmed ej i examensarbetets specificerade omfattning.   
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1.6 Metod 
Metoden som kommer att användas under examensarbetets gång är, konkretiserat och i 
kronologisk ordning, enligt följande lista. 

‐ Göra en literaturstudie som behandlar bla. ångtekniken och visa på framtida 
tillämpningar. Litteraturstudien bör även behandla moderna ytbeläggningar 
samt eventuella övriga tekniker eller teorier som behövs för examensarbetets 
genomförande. 
 

‐ Sätta sig in i hur den befintliga utrustningen fungerar nu, samt har varit 
konfigurerad vid föregående provningar. 
 

‐ Analytiskt beskriva rörelsen ifrån den befintliga bottendelen för att påvisa vilka 
accelerationer som uppkommer.  

 
‐ Ta fram koncept som löser det givna problemet för att kunna prova den nya 

tätningstekniken. 
 

‐ Räkna ut de dimensionerande lasterna för de lastpåkända komponenterna. 
 

‐ Dimensionera konceptets komponenter efter lasterna. 
 

‐ Utreda samt välja de gränssnitt som blir aktuella vid den framtida påbyggnaden 
med kolv och cylinder. 

 
‐ Ta fram kompletta tillverkningsunderlag för de nya komponenterna samt skicka 

iväg för tillverkning. 
 

‐ Utreda vilket framtida arbete som behövs göras inför ett färdigställandet av 
testriggen. Förslag på provning samt mätning och verifiering bör även ges. 

 

1.7 Omgivningsparametrar 
Vid examensarbetets uppstart specificerades ett antal grundförutsättningar 

 Cylinderdiameter 40 mm 

 Slaglängd 40 mm 

 Kompressionsförhållande 100:1 

 Varvtal för testriggen 0 – 3000 varv/min 

 Ångans tryck vid inlopp 100 bar 

 Ångans temperatur vid inlopp  450 °C 

 Medeltemperatur under varvet 250 °C  

 Tillgänglig smörjning Endast vatten för nya komponenter 

 Förmedlat vattentryck 100 bar ska ledas upp till kolven 
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2  TEKNIK OCH TEORI 
Under kapitlet presenteras de tekniker och teorier som till viss del har legat till grund för 
examensarbetet.   

2.1 Small-Scale Steam Power 
RANOTOR har sett ett ökat intresse för begreppet Distributed Generation, vilket innebär att 
elkraft genereras i liten skala på lokal ort. Skälet till detta är i många fall avsaknaden av 
storskalig eldistribution. I gengäld finns det mycket biomaterial på den lokala orten som man 
gärna utvinner energin ur för att producera elen. Även om priset för 1 kWh el slutligt är något 
dyrare än motsvarande energi från det globala elnätet, så är tillgången till elektricitet mycket 
värd. Detta eftersom just det globala elnätet inte finns utbyggt i området och ofta är mycket 
kostsamt att göra utökad sträckning för. Marknaden uppskattas till 100-150 Miljarder Dollar de 
kommande 10 åren. (Hagler Baily, 2000) Från sena 1970-talet har det skett en mycket liten 
utveckling av småskalig ångteknik och stor vikt har istället lagts på förbränningsmotorer. Med 
det ökade intresset för miljö och utsläpp har nu intresset även ökat för den småskaliga tekniken. 

Tekniken som behövs för att realisera denna typ av distributionsmetod kan delas in i ett antal 
nyckelkomponenter. Komponenternas svenska namn samt engelska förkortning inom parentes 
är: Ånggenerator (SG), Brännare (BR), Ångbuffert (SB), Ångexpander (EX), Kondensor (CD), 
Kondensorbuffert (CB), Matarvattenpump (FP) samt Elgenerator (GN). I Figur 4 visas systemets 
principella uppbyggnad där de engelska förkortningarna finns utskrivna. Utöver dessa 
komponenter behövs det ett styrsystem för hela processen samt ett antal små bikomponenter. 
Med ångteknik får man mycket lite avgasemissioner samtidigt som man kan utnyttja många olika 
miljövänliga bränslen eller biobränslen.  

 

Figur 4. Ångmotorns nyckelkomponenter samt de schematiska kopplingarna. (RANOTOR Utvecklings AB) 
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Enligt Peter Platell bör den avgivna effekten för dessa anläggningar ligga kring 10 kW – 500 
kW, vilket anses som mycket små effekter för elgenerering. För att utvinna dessa effekter ur 
ånga, småskaligt och med hög termisk verkningsgrad, bör man använda sig av en kolvexpander. 
Kolvexpandrar kan man konstruera så att de klarar att expandera stora tryckförhållanden och 
även så att de inte blir direkt känsliga för fuktig ånga. Den fuktiga ångan får man när tryck och 
temperatur har sjunkit så mycket att vattnet i ångan börjar bilda droppar, något som ofta är 
förödande för de turbinexpandrar som används vid storskalig elgenerering. (Platell, 1993) 

Small-Scale Steam Power konceptet kommer som i ett första skede att genomföras med ångtryck 
på 100 bar, en ångtemperaturer på 450 °C och ett maxvarvtal på 3000 varv/min. Redan den 
prestandadatan är en utveckling av vad som finns nuvarande på marknaden, men framtida 
målsättningar är 250 bar, 500 °C och 6000 varv/min. Expansionen ska ske oljefritt då vissa 
systemkomponenter kräver detta för att upprätthålla sin funktion. Smörjningen av delar i 
kolvexpandern sker endast med vatten. För framtida konstruktioner skall en total oljefrihet råda i 
systemet för att även tillfredsställa den goda miljöaspekten för motorn. 

2.2 Återvinning av avgasenergi 
Som nämts i avsnittet 1.1 Bakgrund  kan en möjlig applikation för ångmotorn vara att återvinna 
den energi som finns i avgaserna från en traditionell intern förbränningsmotor. Exempel på sådan 
motor kan vara en dieselmotor i en lastbil eller en bensinmotor i en gräsklippare. Faktiskt alla 
förbränningsmotorer kan använda sig av avgasåtervinning, frågan är bara i vilka fall det blir 
ekonomiskt lönsamt.  

Den ekonomiska lönsamheten är det som driver utvecklingen inom området framåt. I takt med 
stigande energipriser får systemens totala verkningsgrad mer fokus än förut. Konceptet heter på 
engelska Waste Heat Recovery, där man belyser att all energi faktiskt hade gått till spillo utan 
återvinning. All energi som man kan utvinna ur avgaserna är gratis, men systemet för att göra det 
kostar. Det är därför man talar om avgasåtervinning för lastbilsindustrin men inte för 
gräsklippare. Inom t.ex. fartygsindustrin har man under en längre tid använts sig konceptet, och 
det med framgång. Världens effektivaste förbränningsmotorer återfinns i denna sektor, vilka kan 
ha en total systemverkningsgrad på över 90%.  

RANOTOR är med i ett EU-projekt som heter Gröna Bilen. Projektet har många företag som 
deltar och för RANOTORS delprojekt så sammarbetar de med VOLVO Lastvagnar och 
SCANIA. Projektet behandlar just avgasåtervinning från lastbilsdieslar och nu ska ett försök 
göras med att återvinna energin med ett ångmotorsystem. RANOTOR bidrar till projektet med 
en ånggenerator som anses vara nytänkande i sin utformning och funktion. Ånggeneratorn ska få 
en snabbare respons då avgaserna flödar genom den. I projektet ingår även den byggnation och 
utprovning av den nya typen av kolvätning som detta examensarbete behandlar. (Platell.2, 2008)
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2.3 Rankinecykeln 
Rankinecykeln är namnet på den termodynamiska förklaringen av hur en ångmotor fungerar. Det 
arbete som ångmotorn uträttar under ett motorvarv kan beskrivas med hjälp av termodynamiska 
ekvationer och ritas upp i ett diagram. Man kan idealisera förloppet och därmed få en sträckning 
som är helt enligt ekvationernas beskrivning, alltså om man bortser från t.ex. värmeförluster och 
kompressionsförluster. Tar man därefter hänsyn till förluster så beskrivs mönstret med hjälp av 
en korrektionsfaktor mot det ideala fallet, t.ex. kan man få 95 % av isentropisk expansion. Dessa 
korrektionsfaktorer går att grovt approximera om man vet varvtal och värmeledning m.m. men 
önskas bättre noggranhet i beräkningarna motiverar det att praktiska mätningar utförs. 

Rankinecykelns totala verkningsgrad kan beskrivas enligt ekvation (1). I ekvationen beskriver ηs 
expanderns isentropiska verkningsgrad, ηm står för expanderns mekaniska verkningsgrad, 
parentesen med pump-indexeringen beskriver det pumparbete som krävs . Termerna Δhboiler och 
Δhs beskriver tillförd entalpi samt den i expandern tillvaratagna entalpin. (Platell, 1993) 

 
s m s

pump
tot

boiler

ph

h

η η
ρ

η

⎛ ⎞Δ⋅ ⋅Δ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

=
Δ

 (1) 

I Figur 5 visas de entalpi–bregrepp som återfinns i ekvation (1). Figuren visar även hur 
rankinecykeln beskrivs i ett entalpi–entropi diagram och man kan se att mellan punkt 1 och 2 
tillförs ångan energi i ånggeneratorn. Trycket som råder i hela ånggeneratorn är padm och är 
typiskt 100 bar hos en tidig version av RANOTORs ångmotor. Vid punkt 2 förs ångan in i 
ångexpandern och det önskade arbete kan här utvinnas fram till punkt 3. Mellan punkt 3 och 
tillbaka till punkt 1 kondenseras ångan under konstant tryck, typiskt pcd = 8 bar.  

Specifik entalpi 

Specifik entropi 

            s 

      h 

pcd 
padm 

Δhboiler Δhs 

   Fuktig ånga   

Överhettad ånga 

3 

1 

2 

 

Figur 5. Rankinecykeln visad i ett entalpi – entropi diagram. 

Den punktsträckade linjen i Figur 5 visar ångans mättnads kurva. Ovanför denna kurva kallas 
ångan överhettad och innehåller inget vatten i flytande form. Allt vatten har ombildats till 
gasform och ett annat ord för detta tillstånd hos ångan är torr ånga. Torr ånga skall vara osynlig 
för ögat. Under mättnadskurvan finns det vatten både i gasform och vätskeform och sådan ånga 
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kan vara förödande för större kraftverksturbiner. Dessa turbiner utvinner energin ur ångan med 
hjälp av skovlar eller fläktblad som roterar med extrema hastigheter. När dessa blad träffas av en 
vattendroppe kan stora skador uppkomma. Detta är dock inget problem att hantera för en sådan 
typ av kolvexpander som RANOTOR utvecklar. (Platell.2, 2008) 

För att få en hög verkningsgrad så behöver temperatur och tryck vara mycket höga. Detta kan 
man härleda ifrån termodynamikens grundekvationer, något som man kallar den teoretiska 
Carnot motorn. Carnot är ett begrepp som beskriver den absolut bästa möjliga termiska 
verkningsgraden som ett givet system kan åstadkomma. Den franske termodynamikern Nicolas 
Léonard Sadi Carnot presenterade denna teori år 1824 och hans arbete kom att lägga en teoretisk 
grund till hela den moderna termodynamiken. Bestämningen av denna maximala verkningsgrad 
baseras på systemets extremtemperaturer, den absolut högsta och lägsta, som värmemotorn 
jobbar mellan. Detta är allmänt accepterat och visar att man kan få en högre termisk 
verkningsgrad om temperaturskillnader ökas i systemet. Det är detta som ligger till grund för att 
RANOTOR vill arbeta med höga temperaturer och höga tryck i ångmotorn. 

2.4 Testriggens vevgeometri 
Testriggen som utvecklades av SAAB under 1970-talet använder sig av en Lanchester geometri 
för vevrörelsen. Det speciella med geometrin är att den har ett symmetriskt vevlänkage och man 
kan därför få rörelsen helt utbalanserad. Geometrin är en uppfinning från Frederick William 
Lanchester som utvecklades mellan 1901 – 1905. (Bird, 1960) Frederick utvecklade själv en hel 
bil, inklusive alla mekaniska delar och allt plåtarbete. Motorn som fanns i bilen var tvåcylindrig 
och marknadsfördes som en vibrationsfri motor. I boken kan man läsa om passageraren som 
under en testkörning kunde sova under en sträcka av 40 miles, något som återspeglade den goda 
fjädringen och den vibrationsfria motorkonstruktionen. 

 Vevslängar 

Kolvrörelse 

Kolvar 

Figur 6. Frederick William Lanchesters vibrationsfria 2-cylindriga motor. (Bird, 1960) 

Förutom att konstruktionen är helt utbalanserad finns det ytterligare goda egenskaper hos den. 
Genom det symmetriska vevlänkaget kommer sidokrafterna på kolven teoretiskt sett att vara lika 
med noll, i verkligheten mycket små. En kritisk punkt som finns hos en ångmotor som inte 
smörjs med olja är alla glidande kontakter. Det som får en kontakt att haverera är om lasten 
överstiger lastupptagningsförmågan under de rådande smörjförhållandena. Finns det ingen eller 
mycket små sidokrafter ökar alltså möjligheter att lyckas dramatiskt. 
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2.5 Flödet genom små spalter 
Inom detta examensarbete dimensioneras en spalttätning, vilket nämnts under rubriken 1.2 
Systemet. En stång kommer att löpa igenom en bussning med en mycket god passning för att på 
så sätt skapa en tätning med lågt läckage. Tätningsprincipen är enastående vid höga 
glidhastigheter eftersom man har mycket liten materialkontakt mellan delarna. När man 
använder en aktiv tätningsmetod, t.ex. kolvring, så bygger man alltid in en viss förspänning så att 
det tätande elementet verkligen ligger an mot ytan. Förspänningen är egentligen helt onödig men 
tillåter i gengäld att man inte behöver ha lika hög precision vid tillverkningen av delarna. Någon 
förspänning finns aldrig i en spalttätning utan en typiskt last som kan uppkomma och överföras 
mellan delarna är t.ex. tyngdkraftens inverkan. Väljer man en felaktig materialkombination kan 
även denna låga last få delarna att skära ihop mot varandra. För att minimera risken för att detta 
ska inträffa kan det vara lämpligt att belägga det ena materialet med någon slags ytbeläggning. 
En lämplig typ av ytbeläggning kan ge en stor förbättring av lastupptagningen i kontakten.  

Det läckage som fås genom spalttätningen, hädanefter kallat läckflöde, är beroende av ett antal 
olika parametrar. För att kunna beräkna vilket toleranslägen som man skall välja för att få ett litet 
läckflöde samtidigt som man får tillräcklig frigång, måste man veta vilka mekanismer som 
påverkar och bestämmer läckaget. För att kunna approximera läckflödet används den formeln 
som presenteras i boken Grundläggande Hydraulik (Isaksson, 1999), se ekvation (2) och (3). 

 
3

12 2
p B H U B HQ

Lμ
Δ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= +
⋅ ⋅

 (2) 

 mB d= π⋅  (3) 

I härledningen av formeln antas inkompressibel strömning genom en parallell spalt. Den 
cirkulära spalten som uppkommer kan antas vara parallell om diameter dm är mycket mindre än 
spalthöjden H, vilket den är i detta fall. Spalten med dess definitioner visas i Figur 7. Tryckfallet 
över spalten betecknas Δp och är skillnaden mellan p1 och p2. Spaltlängden betecknas L, rörelsen 
av stången med hastigheten U relativt sätet som är stillastående i systemet. Viskositeten µ mäts i 
enheten Stokes och alla övriga storheter beräknas i SI-enheter. 

 

Figur 7. Schematisk tvärsnitt där kolvstången ses löpa genom sin bussning med den smala tätande spalten. 
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2.6 Ytbeläggning med DLC 
Som beskrivits ovan dimensioneras en spalttätning inom detta examensarbetet. En spalttätning 
kräver extremt små spel mellan de delar som rör sig relativt varandra. Ska spalttätningen ha en 
god funktionalitet under en längre tid är det viktigt att slitaget i kontakten är mycket lågt.  För att 
förhindra abrasiv nötning i de punkter där materialkontakt finns kan man med fördel belägga 
slitytan med ett tunt skikt av ett hårt material. Ett exempel på ett sådant hårt material som man 
kan belägga en yta med kallas DLC. Förkortningen står för Diamond-Like-Carbon och beskriver 
dess enormt höga hårdhet. För att bygga upp detta hårda ytskikt bombarderar man sin slityta med 
joner från kol med hjälp av en PVD-process, se Figur 8 nedan. PVD står för Physical Vapor 
Deposition och innebär att man kan bygga upp ett helt ytskikt under en kontrollerad tillväxtfas 
med kontrollerat tryck, gas samt temperatur kring komponenten.  

Kolatomerna som fyller ytan bildar inga långa kedjor eller sammanhängande skikt som man 
normalt får vid t.ex. gjutning, utan kolatomerna växer till små öar istället. Det medför att de är 
mycket resistenta mot spricktillväxt eftersom en spricka som propagerar genom ytan hela tiden 
avbryts och måste ”börja om” igen. En annan fördel med sin individuella ö-form är att de inte 
lossnar i några större flak från ytan som i sin tur hade skadat andra delar av kontakten. 

Ett ytskikt belagt med DLC-material får en mycket hög hårdhet, ofta kring hårdheten hos ren 
diamant, men i vissa fall även hårdare på en microskala. Materialen håller sig dessutom relativt 
formbart. För att visa detta kan man belägga en tunn plastfilm som man efter behandlingen t.o.m. 
kan rulla ihop med en skarp radie utan beläggningen lossnar eller spricker.  

Den hårda ytan ger en stor motståndskraft mot abrasiv och adhesiv nötning samtidigt som 
beläggningen får sin lastupptagande förmåga ifrån grundmaterialet. Grundmaterialet är normalt 
mjukare än beläggningen och ger alltså en fin lastspridning eftersom materialen i kontakten 
formar sig efter varandra. En massproducerad ytbeläggning kan ha en skikttjocklek mellan ca 0.5 
µm och 4 µm. (Oerlikon, 2004) 

   

 

Figur 8. Ytskikts beläggning med Physical Vapour Deposition, förkortat PVD. (Micromy, 2008) 
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3  RESULTAT  
I detta kapitel redovisas de resultat som examensarbetet har lett fram till. Resultatet innefattar 
såväl de framtagna koncepten som de valda komponenterna samt lastberäkningar för dessa. 

3.1 Konceptgenerering för förbindelsekomponenter 
I Figur 9 nedan visas hela testtriggens utseende med en markering kring det område där 
förbindelsekomponenterna finns placerade. Dessa komponenter utvecklas ifrån grunden och 
nedan följer den konceptgenerering som låg till grund för det slutliga utseendet. 

 

Figur 9. Testriggen med förbindelsekomponenternas placering markerad. 

Ett antal koncept görs för att utreda olika lösningar på problemet. Detta examensarbete startades 
med en generell ansats för att lösa problemet. I Figur 10 visas ett genomsnitt av denna, kanalen i 
kolvstången leder upp tryckvattnet till kolven och vidare ut till kolvtätningarna. Kolvstången 
löper fritt genom omfattningen där tryckvattnet tillförs. Omfattningen är stillastående i det 
globala systemet. Kolvens nedre del, skirten, har i koncept v.1 ett modulssystem för att man lätt 
ska kunna byta ut det glidmaterial som är i kontakt med cylinderväggen. 

Kolvstång 

Kolvtätningar 
Glidmaterial 

Omfattning 

Trycksatt vatten, 100 bar 

 

Figur 10. Koncept v.1 av kolvstång, omfattning och förslag på kolv. 
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Efter att kraven på komponenterna specificerats ytterligare, så som cylinderdiameter och varvtal, 
gjordes ett förfinat koncept vilket visas i Figur 11. I koncept v.2 finns inget modulsystem för 
kolvens glidyta. Istället är tanken att om ett annat slitmaterial skall provas så tillverkas en helt ny 
kolv med det nya materialet. Då kolven är 40 mm i diameter blir det lätt en plottrig lösning för 
att få kolven moduluppdelad. Dessutom är tillverkningskostnaden för en ny kolv försumbar i 
förhållande till kostnaden för att göra praktiska tester av denna. 

Kolvstång Kolvtätningar 

Cylinderfoder 

Lågtryckstätning 
Högtryckstätning 

Lågtryckstätning 

Omfattning 

Kolv 

 

Figur 11. Koncept v.2 av kolvstång, omfattning och förslag på kolv. 

Efter noggrannare studier över befintliga kolvgeometrier upptäcks att en svag bomberad profil 
ofta återfinns. Utformningen minskar risken för kantring i cylinderloppet, vilket orsakar en 
självhämmning av rörelsen i folkmun kallad byrålådeffekten. För att ta hänsyn till detta 
geometriska fenomen, samt för att kunna tillåta ett visst monteringsfel i uppriktningen av 
cylinder kontra befintlig kolvstång, introduceras i koncept v.3 en ledlänk i vardera ände. 
Ledlänken i anslutningsänden är ett färdigt ledelement och medför att ett visst vinkelfel kan 
tillåtas i kopplingen mellan till den befintliga bottendelen. Samtidigt elemineras de 
inspänningslaster som annars kunnat uppkomma vid ett styvt montage. I kolvänden skapas en 
fiktiv ledlänk genom att kolven har en sfärisk  sektion kring kolvtätningens placering. Hela 
kolven skulle kunna sfärisk men eftersom man endast har små vinkelställningar så blir det en stor 
del av den sfäriska ytan som blir oanvänd. Dessa oanvända delar på kolven görs istället linjärt 
avsmalnande nedåt så att de bidrar till en god lastspridning samtidigt som de inte tar i 
cylinderväggen vid maximal vinkelställning. Konceptet visas i Figur 12 där kolvgeometrin är 
något överdriven för att lättare kunna upptäcka utformningen.  
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Ledlänkens 
kropp 

Ledlänkens kula 

Kolv 

Kolvtätning 

Vattenkanaler 

Sfärisk del av kolven 

 

Figur 12. Ledlänk och kolv vilka båda ingår i koncept v.3. 

I Figur 13 kan man även se att en glidbussning har införts i var sida på omfattningen. Detta 
eftersom vi får höga glidhastigheter och därmed risk för adhesiv nötning i kontakterna. Ett 
lämpligt glidmaterial bör därför minimera dessa problem. 

Glidlager 

Delsfärisk kolv 

O-rings tätning 
Ledlänk 

 

Figur 13. Koncept v.3 av kolvstång, omfattning, förslag på kolv och anslutning mot befintlig bottendel. 

Eftersom utrymmet är en begränsande omständighet vill man i detta fall att omfattningen har den 
lägsta möjliga bygghöjden. För att minimera höjden mellan ledlänkens fästhål och kolvens 
överkant väljs istället en utvändigt gängad ledlänk som gängas in i kolvstången. På så sätt vinner 
man hela gängans höjd, vilket tydligt syns i Figur 14. En annan stor skillnad i koncept v.4 är att 
hänsyn tagits till tillverkningstekniska och montageaspekter. Hållare för stångtätningar och 
glidbussningar har införts och dessa gängas in i omfattningen, hädanefter benämda som insatser. 
För att täta och skilja av konstruktionen används traditionella gummitätningar, o-ringar. Tätning 
med o-ring medför också större tillverkningstoleranser och delarna blir således både billigare och 
enklare att tillverka.  
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I Figur 14 visas även klämkopplingen som bildar en anslutning mellan den befintliga bottendelen 
och de nya delarna. 

Kanal för läckflödet 

Utlopp för läckflödet 

Tryckvattnets inlopp 

Insats 

Glidlager 

Högtryckstätning 

Lågtryckstätning 

 

Figur 14. Koncept v.4 av kolvstång, omfattning och koppling mot befintlig bottendel. 

I koncept v.4 leds det läckvattnet som tagits sig förbi högtryckstätningen av innan det nått 
glidbussningen. Eftersom glidhastigheten kan vålla problem med nötning och höga temperaturer 
konstrueras insatserna om. Läckvattnet låtes i det slutliga konceptet passera glidbussningen 
innan det tappas av, vilket kan ses i Figur 15 och mer detaljerat i Figur 16. Denna konstruktion 
medför en bättre kylning och smörjning av glidbussningarna.  

 

Figur 15. Slutligt stångtätat koncept av kolvstång, omfattning och anslutning mot befintlig bottendel. 

Det slutliga konceptet har även detaljerats med möjliga leverantörer och möjliga komponenter 
för systemet. Som synes i Figur 16 är högtryckstätningens utformning även modellerad med 
korrekta inbyggnadsmått. I figuren kan man även tydligare se skillnaden på placeringen av 
vattenkanalen för läckflödet.  
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Vattenkanal Vattenkanal 

 

Figur 16. Jämförelse mellan förskruvning i v.4 t.v. och v.5 t.h. 

Konstruktionen har även förändrats så att läckflödet kan mätas individuellt för varje avtätning. 
Därmed kan man enkelt göra jämförande mätningar i framtiden för att i hög grad kunna avgöra 
tillverkningstoleransens inverkan på läckflödet. Det slutliga konceptet är modulärt och tillverkas 
med två typer av insatser. Den ena varianten bygger på ett aktivt tätningselement, en stångtätning 
som ligger an mot kolvstången, vilken visas i Figur 17. Den andra varianten är spalttätad och 
innebär att en extremt smal och lång spalt ger så stor strypning så att läckflödet minimeras. 
Speciellt intressant är det att mäta läckflödet individuellt i den variant av omfattningen som är 
spalttätad, se Figur 18. 

 

Figur 17. Slutligt stångtätat koncept i exploderad vy. 

Som tidigare sagts i rapporten så behandlar examensarbetet en spalttätad variant av 
omfattningen. Den spalttätade varianten på förskruvning görs modulär med likadant gränssnitt 
mot omfattningen som den ovanstående stångtätade förskruvningen. I Figur 18 visas lösningen 
med spalttätning. Längs ytterkanten på insatserna finns spår där gummitätningar monteras och 
ser till att de olika funktionsutrymmena skiljs av från varandra. 
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Figur 18. Slutligt spalttätat koncept i exploderad vy. 

Även om antalet ingående komponenter är långt färre i den spalttätade varianten jämfört med 
den stångtätade, kan de extremt små tillverkningstoleranserna som krävs ge en slutlig 
tillverkningskostnad som ändå är mycket högre. Detta samt lösningens robusthet bör dock 
utredas noggrant i framtida arbete när andra tätningsproblem ska lösas.  
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3.2 Ingående komponenter 
Det slutliga konceptet kan delas upp i ett antal komponenter som är stillastående relativt 
bottendelen och ett antal rörliga komponenter som förmedlar rörelsen från den befintliga 
bottendelen och upp till kolven. De stillastående komponenter, vilka visas och namnges i Figur 
19, kommer inte ha några större lastpåkänningar utan konstrueras framförallt för att kunna 
uppfylla en viss funktion.  

De rörliga delarna visas och namnges i Figur 20, och dessa kommer att utsättas för stora 
accelerationer och laster. Accelerationerna uppkommer av rörelsen som delarna tvingas följa. 
Lasterna kommer huvudsakligen från det ångtryck som verkar på kolvens ovansida och som leds 
ner till vevmekanismen genom dessa rörliga komponenterna. Hållfasthetsberäkningar vid de 
signifikanta lasterna för dessa komponenter redovisas under rubriken 3.7 Tillverkade 
komponenter. 

 

Anslutning för läckvatten 

Omfattning 

Stödbricka 

Stångtätning 

Insats 

Glidbussning 

Avstrykare 

Figur 19. Definition av namn på de stillastående komponenterna i systemet. 

 

Kolvstång 

Länkhuvud 

Klämkoppling 

 

 

           Anslutning mot kolv 

       Tillopp för tryckvatten         

Figur 20. Definition av namn på de rörliga komponenterna i systemet. 
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3.3 Testriggens vevgeometri 
Testriggens vevgeometri är av typen Lanchester vilket förklaras mer ingående  under 
teknikavsnittet 2.4 Testriggens vevgeometri. I Figur 21 visas den tolkning av Lanchester-
geometrin som används i denna testrigg. Ringar i figuren motsvarar lagringar mellan två 
komponenter i systemet. 

er ingående  under 
teknikavsnittet 2.4 Testriggens vevgeometri. I Figur 21 visas den tolkning av Lanchester-
geometrin som används i denna testrigg. Ringar i figuren motsvarar lagringar mellan två 
komponenter i systemet. 

  

Figur 21. Lanchester vevgeometri som används i testriggen. T.v. visas en mekanikmodell, t.h. en CAD-modell. Figur 21. Lanchester vevgeometri som används i testriggen. T.v. visas en mekanikmodell, t.h. en CAD-modell. 

Rörelsen som kolvstången får i y-riktningen kan beskrivas med samma geometrisamband som 
används för traditionella kolvmotorer med endast en vevstake per kolv. Att två vevstakar 
används i en Lanchester-drivning påverkar utbalanseringen av masskrafter och sidokrafter på 
kolven och har ingenting med den geometriska rörelsen att göra. Uttryck för position, hastighet 
och acceleration (vilka betecknas x, v, a i nämnd ordning) som funktion av tid kan skrivas enligt 
ekvationerna (5) - (7). (Ångström, 2007) Vevstaksförhållandet löses ut i ekvationerna och 
betecknas med symbolen λ enligt ekvation (4). De övriga använda variablerna är vevslängarnas 
radie, rvevsläng, vevstakarnas längd, lvevstake, rotationshastigheten, ω, och tiden, t.  

Rörelsen som kolvstången får i y-riktningen kan beskrivas med samma geometrisamband som 
används för traditionella kolvmotorer med endast en vevstake per kolv. Att två vevstakar 
används i en Lanchester-drivning påverkar utbalanseringen av masskrafter och sidokrafter på 
kolven och har ingenting med den geometriska rörelsen att göra. Uttryck för position, hastighet 
och acceleration (vilka betecknas x, v, a i nämnd ordning) som funktion av tid kan skrivas enligt 
ekvationerna 

  

(5) - (7). (Ångström, 2007) Vevstaksförhållandet löses ut i ekvationerna och 
betecknas med symbolen λ enligt ekvation (4). De övriga använda variablerna är vevslängarnas 
radie, rvevsläng, vevstakarnas längd, lvevstake, rotationshastigheten, ω, och tiden, t.  
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l
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⎜ ⎟− ⋅⎝ ⎠

⎟
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Dessa ekvationer kan beräknas och ritas upp i Matlab och grafer enligt Figur 22 - Figur 24. I 
dessa grafer är den streckade linjen en ren sinusfunktion med samma grundfrekvens som 
används för att lättare åskådliggöra rörelsen som vår Lanchester-drivning utför.  

 

Figur 22. Postion sfa. tid. Jämförelse mellan ren sinusformad rörelse och med Lanchester-drive. 

 

Figur 23. Hastighet sfa. tid. Jämförelse mellan ren sinusformad rörelse och med Lanchester-drive. 
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Figur 24. Acceleration sfa. tid. Jämförelse mellan ren sinusformad rörelse och med Lanchester-drive. 

De numeriska värdena i Figur 22 - Figur 24 är helt beroende på rotationshastighet. Däremot är 
utseendet för position, hastighet och acceleration sfa. tiden helt oberoende av varvtalet. I Tabell 1 
visas den maximala accelerationen som förekommer under kolvstångens rörelsemönster vid ett 
antal olika varvtal.  

Tabell 1. Accelerationen hos kolvstången vid olika varvtal. 

Varvtal  [ varv/min ] Acceleration [ m/s2 ] 

100 2.4 

500 60.3 

1000 241 

1500 543 

2000 965 

2500 1508 

3000 2171 

3500 2955 
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3.3.1 Utbalansering för roterande kroppar 

För att kunna få en roterande kropp helt utbalanserad så måste denna vara utformad på ett 
speciellt sätt. För att veta hur man skall utforma geometrin bör man känna till vilka krafter som 
uppkommer samt hur dessa beror av geometrin. I detta avsnitt utreds dessa samband. I Figur 25 
visas en punktmassa som låtes rotera kring z-axeln i det kartesiska koordinatsystemet. 
Definitionerna av de vektorer och vinklar som använts i nedanstående beräkningar visas även i 
figuren. Vektorerna som definieras är accelerationen, a , hastigheten, v , positionen, r , samt 
rumsvinkel, φ. Punkten befinner sig hela tiden på radien L kring z-axeln, alltså då punkten just 
ligger på x-axeln är rumsvinkeln φ = 0 och positionen blir då [ ],0,0r L= . 

z 

a 

v r 

φ 

x 

y 

 

Figur 25. En punkts läge beskriven av vektorer i ett treaxligt koordinatsystem.  

Positionen i rummet kan beskrivas som en funktion av vinkeln φ enligt ekvation (8).  

 [ ]cos ,sinr L ϕ ϕ= ,0  (8) 

Hastigheten hos punkten kan beskrivas enligt ekvation (9) och kan tillsammans med ekvation (8) 
och ekvation (10) beräknas enligt ekvation (11) nedan. 

 v r ω  (9) = ×

 [ ] [0,0, 0,0,
dt

]dω ϕ= = ϕ  (10) 

 [ ] [ ]cos ,sin ,0 0,0, cos sin 0
0 0

x y ze e
v L L Lϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

e

ϕ
= × =   

[ ] sin , cos ,0v L ϕ ϕ ϕ ϕ= ⋅ − ⋅  (11) 

Accelerationen i punkten som roterar kring z-axeln kan förenklat beskrivas enligt ekvation (12) 
nedan. 

 [ ]cos sin , sin cos ,0a v L L L L
dt

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
d   

2 2 ⎤⎦ cos sin , sin cos ,0a L ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ⎡= ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅⎣  (12) 
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Om man nu har olika massor som roterar kring en led enligt Figur 26 så är frågan hur kraften 
som orsakas av rotation och rotationsacceleration förhåller sig till massans storlek och längden in 
till mittpunkten.  

1v  

2v  

2a  

1a  

x 

y 

1m  

2m

1L  

2L

 

Figur 26. Ett system med två punktmassor som roterar i ett xy-plan kring en mittpunkt, z-axeln. 

För att ett system skall vara i jämvikt, och därmed inte orsaka några resulterande krafter vid 
rotation, ska en kraftjämvikt enligt ekvation (13) vara uppfylld. Är accelerationen i punkten känd 
kan den resulterande kraften beräknas enligt ekvation (14). 

 1F F2=  (13) 

 F m a⋅  (14) =

Om man ansätter en konstant vinkel fås vinkelhastighet och vinkelacceleration till noll enligt: 
,  0,  0Cϕ ϕ ϕ= = = . De krafter som uppkommer kan beräknas med ovanstående kraftekvation 

och visas för de två punktmassorma i ekvation (15) och (16), där accelerationen är i enighet med 
ekvation (12) ovan. 

 { }2 2
1 1 1 1cos sin , sin cos ,0 , 0, 0 0F m L C mϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ = = = = = ⋅⎣ ⎦  (15) 

{ }2 2 2 2 2 2cos sin , sin cos ,0 , 0, 0 0F m L C mϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ = = = = = ⋅⎣ ⎦  (16) 

För det statiska fallet där en konstant vinkel ansätts uppkommer inga krafter i det undersökta  
x-y-planet. Kraftjämvikten uppfylls av alla massor och alla längder ifrån rotationscentrum vilket 
även känns helt naturligt. Gravitationen har ej tagits med i beräkningarna. 

Om man ansätter en konstant vinkelhastighet så får man en vinkel som beror av tiden och en 
vinkelacceleration som är noll enligt: ,  ,  0C t Cϕ ϕ ϕ= ⋅ = = . Med kraftekvation (14) beräknas 
de resulterande krafterna från vardera punktmassa enligt ekvation (17) och (18) nedan. 

 { } 2 2 01 1 1, , 0 cos , sin ,F C t C m L C Cϕ ϕ ϕ ϕ ϕ⎡ ⎤= = ⋅ = = = ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦  (17) 

{ } 2 2 02 2 2, , 0 cos , sin ,F C t C m L C Cϕ ϕ ϕ ϕ ϕ⎡ ⎤= = ⋅ = = = ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦  (18) 
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De resulterande krafterna som uppkommer då punktmassorna roterar, se ekvation (17) och (18), 
kombineras i vår kraftjämvikt enligt ekvation (13) och visas i ekvation (19) nedan. 

  (19) 2 2 2 2 L1 1 2 2 1 1 2 2cos , sin ,0 cos , sin ,0m L C C m L C C m L mϕ ϕ ϕ ϕ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ ⋅ = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦

Om man ansätter att massan m2 är hälften av massan m1 så kan längdernas förhållande enklare 
visas. Som man ser i ekvation (20) så krävs det halva massan men plaserad på dubbla avståndet 
för att fortfarande få systemet i jämvikt då man roterar punktmassorna med konstant 
vinkelhastighet. Systemet är linjärt för denna rörelse. 

 1 1 2 2 2 1 2 1
1 2
2

m L m L m m L L⎧ ⎫⋅ = ⋅ ⇒ = ⇒ = ⋅⎨ ⎬
⎩ ⎭

 (20) 

Om man ansätter en konstant vinkelacceleration  så fås en vinkelhastighet som beror av tiden och 
en position som beror av tiden i kvadrat enligt: 2 ,  ,  C t C t Cϕ ϕ ϕ= ⋅ = ⋅ = . Med kraftekvation 
(14) beräknas de resulterande krafterna från vardera punktmassa enligt ekvation (21) och (22) 
nedan. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
1 1 1 cos sin , sin cos ,0F m L C t C t C C t C t C t C C t⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅⎣ ⎦

2 2 2  (21) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
2 2 2 cos sin , sin cos ,0F m L C t C t C C t C t C t C C t⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅⎣ ⎦

2 2 2  (22) 

Även dessa två ekvationer ovan kombineras i vår kraftjämvikt och vi kan förenklat få ett 
samband enligt ekvation (23). Om man ansätter att massan m2 är hälften av massan m1 så kan 
längdernas förhållande enklare visas. Resultatet blir även här ett linjärt beronde ekvationssystem.  

 1 1 2 2 2 1 2 1
1 2
2

m L m L m m L L⎧ ⎫⋅ = ⋅ ⇒ = ⇒ = ⋅⎨ ⎬
⎩ ⎭

 (23) 

Alltså förhåller sig massor och längder på precis samma sätt som i fallet ovan då en konstant 
vinkelhastighet anbringades. Därmed gäller en och samma lösning till kraftjämvikten för alla de 
tre beräknade fallen. 
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3.3.2 Utbalansering av Lanchester vevgeometrin 

Under denna rubrik behandlas utbalanseringen av den befintliga vevgeometrin i bottendelen. 
Balanseringen beskrivs och bestäms även matematiskt. Frågan om utbalansering uppkommer så 
fort som andra komponenter än original används. Att veta vilken vikt på kolvstång, kolv och 
kolvtätningar som geometrin är konstruerad för, samt hur geometrin ska modifieras för att 
balansera ut en annan påkopplad vikt är högst intressant. 

Gammal kolvstång 

Brygga 

Vevstaksbult 

Vevstake 

Vevsläng 

 

 

Figur 27. Huvudkomponenter i Lanchester vevgeometri. 

Lanchester geometrin kan utbalanseras till fullo om den uppfyller ett antal villkor. En stor 
bidragande orskak till detta är att vevlänkaget är symmetriskt. Ett av villkoren är att vevstaken 
måste ha ett sammansatt masscentrum som ligger i mitten av den undre lagringen. Det andra 
villkoret är att vevslängen skall balanseras enligt de samband som togs fram och bevisades under 
rubriken 3.3.1 Utbalansering för roterande kroppar ovan. Vevstakarnas utseende visas i  
Figur 28. I figuren visas även avstånden mellan lagringspunkterna samt mellan den undre 
lagringen och vevstakens enskilda masscentrum.  

Masscentrum 
mvevstake = 3.201 kg 

 

Figur 28. Vevstakens utformning samt placering av dess masscentrum. 
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Tabell 2. Vevgeometrins ingående komponenter samt dess respektive vikt. 

Komponent Vikt [kg] 

Vevstaken 3.201 kgvevstakem =  

Bryggan 0.500 kgm  =brygga

Gammal kolvstång 0.381 kgkolvstångm =  

Vevstaksbult 0.089 kgvevstaksbultm =  

Vevsläng 3.676 kgvevslängm =  

 

De komponenter som påverkar respektive vevstake och som behöver balanseras upp av 
geometrin kan sammanfattas som halva Bryggan och Kolvstången samt en Vevstaksbult. Dessa 
har tillsammans en massa som uppgår till ca 0.530 kg enligt ekvation (24) nedan.  

 _
3.201 0.381 0.089 0.530 kg

2 2 2 2
brygga kolvstång

ovan vev vevstaksbultm m= + + = + + =
m m

 (24) 

För att vevstaken ska få ett sammansatt masscentrum som ligger i dess undre lagringspunkt 
måste en viss bestämd massa kopplas till dess övre infästning. Denna massa kan beräknas enligt 
en momentjämvikt kring rotationscentrumet vilket visas i ekvation (25). Längderna är tagna från 
Figur 28 ovan och har enheten [mm]. 

 _ _3.201 60 200 0.960 kg
200ovan vev ovan vevm m 3.201 60⋅

⋅ = ⋅ ⇒ = =  (25) 

Skillnaden mellan massan 0.96 kg som bestämdes i ekvation (25) och 0.53 kg enligt ekvation 
(24) är 0.43 kg. Denna vikt måste alltså tillföras ovanför varje vevstake i form av kolv och 
kolvbult eller vad som nu önskas kopplas på. Totalt ska alltså komponenter med en vikt av totalt 
0.86 kg kopplas på ovanför den gamla kolvstången för att vevstakarna med ovanstående system 
ska få en perfekt placering av det sammansatta masscentrumet.  
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Masscentrum 
mvevsläng= 3.676 kg 

 

Figur 29. Vevslängens utformning och längder mellan centrumaxlar och masscentrum. 

För att lyckas balansera vevslängarna perfekt ska dessa uppfylla de kraftekvationer som slutligt 
beskrevs under rubriken 3.3.1 Utbalansering för roterande kroppar. Används sambandet som 
beskrevs i ekvation (20) kan följande ekvation tecknas för vevslängens balansering. Vevslängens 
utformning och de avstånd som används i beräkningarna visas i Figur 29 ovan. Massorna räknas 
här i enheten [kg] och längderna i [mm]. 

 2 3.676 13 kg2 13 23 4.16 
23vevsläng tot totm m m ⋅ ⋅

3.201 0.960 4.16 kgm m m= + = + =

⋅ ⋅ = ⋅ ⇒ = =  (26) 

Den totala massan som skall kopplas till vevslängen bör alltså väga 4.16 kg. Enligt ovanstående 
beräkningar för vevstaken och dess påkopplade system, ekvation (25), har även dessa totalt en 
massa av 4.16 kg enligt ekvation (27) nedan. 

  (27) tillkopplat vevstake ovan

Beräkningarna stämmer alltså till fullo för geometrin och sammanfattningsvis kan man nu med 
säkerhet säga att ovanför den befintliga kolvstången kan man koppla komponenter med en 
sammanlagd vikt av 0.86 kg. Görs detta behöver varken geometrin eller dess vikt modifieras för 
att få en perfekt balansering för vevgeometrin.  

Kan man däremot inte konstruera de nya komponenterna med exakt denna vikt kan man istället 
välja att modifiera vevgeometrins motvikter och utformning. Man skall då uppfylla ekvationerna 
(28) och (29) nedan. Massorna räknas här i enheten [kg] och längderna i [mm]. 

 ( )_ _3.201 60 0.530 200 0motvikt vevstake motvikt vevstake tillkoppladm L m⋅ + ⋅ − + ⋅ =  (28) 

( )

m L m+ ⋅ − ⋅ =

4.8815 11.5 0m L m+ ⋅ − ⋅ =

_ _2 3.676 13 2 3.201 0.530 23 0balans motvikt balans motvikt tillkoppladm L m⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − + + ⋅ =  (29)  

Ekvation (28) och (29) kan förenklat skrivas enligt ekvation (30) och (31) nedan. Uppfyller man 
dessa två ekvationer så är vår Lanchester vevgeometri helt perfekt utbalanserad.  

  (30) _ _86.06 200 0balans vevstake balans vevstake tillkopplad

  (31)   _ _balans motvikt balans motvikt tillkopplad
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3.4 Oljesystemet 
Oljesystemet har som funktion att säkerställa smörjningen för de mest kritiska komponenterna. 
Dessa komponenter har vid tidigare testkörningar  blivit dåligt smorda samtidigt som 
glidhastigheterna varit för höga för dessa smörjförhållanden, vilket resulterat i adhesiv nötning i 
de glidande kontakterna. Även lager har tagit skada av hög temperatur i kombination med dålig 
smörjning. (Durro, 2008) 

Alla lager och bussningar har bytts av examensarbetaren Òscar Durro inom hans examensarbete 
för RANOTOR Utvecklings AB, under tiden 2007 – 2008. Huvudkomponenterna i oljesystemet, 
så som oljepump, filter och överströmningsventil, har dimensionerats och beställts av Oscar 
Durro i slutet av hans examensarbete men levererades efter avslutat jobb. Som en start för detta 
examensarbete färdigställdes oljesystemet som schematiskt visas i Figur 30. 

 

Figur 30. Oljesystemets principiella uppbyggnad. 

 

Oljesystemets ingående komponenter som numrerats i Figur 30 är följande: 

1 Oljesump Svetsad och planfräst metallkonstruktion 
   Härstammar ifrån SAABs testningar på 1970-talet 

 2 Sugfilter Esska-Teknik, Art.Nr. 8610fil1inox 
    Flöde: 3600 l/h, Maskbredd: 13 mesh (ca. 1 mm) 

 3 Oljepump Esska-Teknik, Art.Nr. 259330202550 
    Motorstyrka: 370 W, Flöde: 1550 l/h, Max Visk: SAE 10 
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 4 Överströmningsventil Esska-Teknik, Art.Nr. 855848725055 
    Justerbart öppningstryck: 0,5 – 2,5 bar 

 5 Dysor Lechler AB, Art.Nr. 422.408.5E.CC.00.1 
    Fullkonsdysa, Spridarvinkel: 120°, Flöde: 60 l/h vid 2,0 bar 

 6 Känsliga delar Inom den testrigg som utvecklades av SAAB på 1970-talet 
    finns lager, glidbussningar och kugghjul som kräver smörjning. 

 7 Returledning Olja som använts till smörjning rinner tillbaka ner i oljesumpen. 

 

Valet av smörjoljan för systemet gjordes i samråd med Q8 Oils Tekniska Avdelning. Vad som 
gjorde valet något begränsat var de krav som oljepumpen hade gällande oljans viskositet. 
Viskositeten fick max vara enligt SAE 10, vilket omräknat i den nyare mätstandarden cSt 
(centiStoke) blir 32 cSt. Oljan som valdes var en olja som uppfyllde viskositetskravet samtidigt 
som denna var avsedd för kuggväxlar. Oljan har försäljningsnamnen Q8 Wagner ISO VG 32 och 
produktbladet visas i BILAGA 3: Produktblad smörjolja. 

 

 

Figur 31. Oljesystemet monterat på testriggen. 
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3.5 Fundamentet 
Vid examensarbetets start fanns inget sammanbindande fundament för att kunna sammanfoga de 
ingående komponenterna. För att komma ett steg närmare en färdig testrigg måste bottendelen 
kunna monteras på samma fundament som elmotorn t.ex och för att lättare kunna förflytta 
testriggen framöver bör fundamentet också ha egna, låsbara hjul. Stativet tillverkas med så enkla 
och billiga medel som möjligt. En konstruktion av standardkonstruktionsbalkar skapas med hjälp 
av CAD, se Figur 32. De yttre dimensionerna på fundamentet är 1188 x 830 mm. 

 

Figur 32. Fundament till testriggen modellerat med hjälp av CAD. 

Fundamentet tillverkades av författaren, balkar köptes från Bengtssons Smide och hjulen från 
Jula. Balkarna svetsades samman och hålborrades så att alla komponenterna gick att montera. 
Fundamentet lämnades för varmgalvanisering hos Nya Ältan Galvan. Det färdiga resulatet visas i 
Figur 33 nedan. Komplett ritningar över stativet finns redovisat i BILAGA 2: Ritningar.  

 

Figur 33. Det tillverkade fundamentet efter ytbehandling med varmgalvanisering. 
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3.6 Viktiga beräkningskrafter i systemet 
Som underlag för dimensioneringsarbetet måste vissa relevanta krafterna i systemet bestämmas. 
Krafterna bestäms alltid vid det värsta fallet, då den maximala belastningen uppkommer.  

3.6.1 Kraft från cylindertryck 

Som tidigare har nämts är det maximala cylindertrycket 100 bar sålänge processen är under 
kontroll, och kolvdiametern är bestämd till 40 mm. Skulle inte processen vara under kontroll kan 
t.ex. kondensorns tryck bli för högt och detta leder till att trycket i expandern i sin tur blir för 
högt vid återkompressionen. Troligast så kommer topplocket att konstrueras med en 
övertrycksventil som sätter en övre nivå för cylindertrycket. Utifrån dessa förutsättningar kan 
man enkelt ta fram det resulterande krafttillskottet som man får i kolvstången vid expansion av 
ångan. Enligt ekvation (32) kan den teoretiskt största kraften räknas fram till 12.6 kN, (Isaksson, 
1999). I ekvationen används variabel F för den resulterande kraften, p för cylindertrycket och A 
för kolvens area. Friktion mellan kolvtätning och cylindervägg, ηm, har inte tagits hänsyn till 
eftersom detta är en helt okänd faktor i detta skede. Friktionen går att förutse först efter att 
testriggen har körts under många olika driftsförhållanden och kan då tas hänsyn till vid framtida 
motorkonstruktioner. 

 { }2 100 bar, 20 mm, 1 12600 Nm kolv m kolv mF p A p r p rη π η η= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = = = ≈ =  (32) 
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3.6.2 Friktionsmoment från länkhuvud 3.6.2 Friktionsmoment från länkhuvud 

De sidokrafter som kan uppkomma i glidlagren kan ej bli större än de resulterande krafterna som 
överförs via länkhuvudets friktionsmoment. Länkhuvudet säljs som en glappfri modell, vilket 
man får genom att skapa en viss förspänning mellan ledkula och länkkropp. Förspänningen ger 
upphov till större inre friktion i leden och därmed ett större friktionsmoment jämfört med ett 
traditionellt länkhuvud utan förspänning. För att kunna bestämma de maximala sidokrafterna 
som kan uppkomma i glidbussningen görs praktiska mätningar på länkhuvudet. 

De sidokrafter som kan uppkomma i glidlagren kan ej bli större än de resulterande krafterna som 
överförs via länkhuvudets friktionsmoment. Länkhuvudet säljs som en glappfri modell, vilket 
man får genom att skapa en viss förspänning mellan ledkula och länkkropp. Förspänningen ger 
upphov till större inre friktion i leden och därmed ett större friktionsmoment jämfört med ett 
traditionellt länkhuvud utan förspänning. För att kunna bestämma de maximala sidokrafterna 
som kan uppkomma i glidbussningen görs praktiska mätningar på länkhuvudet. 

Mätningarna görs kring två rotationsaxlar. Uppställningen för mätningarna utförs enligt Figur 34 
och Figur 35. Skälet till att mätningen sker kring två rotationsaxlar är för att se skillnaden mellan 
dessa. Momentet räknas ut genom momentberäkning enligt 

Mätningarna görs kring två rotationsaxlar. Uppställningen för mätningarna utförs enligt 

hävarmfriktion vikthävarmfriktion vikt

Figur 34 
och Figur 35. Skälet till att mätningen sker kring två rotationsaxlar är för att se skillnaden mellan 
dessa. Momentet räknas ut genom momentberäkning enligt M L m g= ⋅ ⋅ . 

 

 

 

 

 

Figur 34. Uppställning för mätning av friktionsmomentet för tvär rotation. Länkhuvud sett ovanifrån. 

 

 

 

 
 

Figur 35. Uppställning för mätning av friktionsmomentet för axiell rotation. Länkhuvudet sett från sidan. 

Det maximala friktionsmoment som länkhuvudet kan överföra beräknas med en momentjämvikt 
kring länkhuvudets kulas mittpunkt. Den enda obekanten i ekvationen är momentet, Mfriktion , som 
är sökt. Mätningarna visade att friktionen i ledlänkens kulled gav upphov till friktionsmoment 
för tvär rotation samt för axiell rotation enligt Tabell 3. Fortsatt i examensarbetet används det 
maximala uppmätta och framräknade friktionsmomentet, 3.04 Nm enligt tabellen nedan. 

Tabell 3. Mätresultat ifrån friktionsmomentsmätning på länkhuvuden. 

Friktionsmoment Experimentellt beräknat 
värde [Nm] 

Tvärs, tyngdkraft 1.97 Nm 

Axiellt, tyngdkraft 3.04 Nm 

 

mvikt 

Mfriktion 

Fixerande backar 

Lhävarm 

mvikt 

Lhävarm 
Fixerande backar 

Mfriktion 
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3.7 Tillverkade komponenter 
De komponenter som har konstruerats inom detta examensarbete och som har lastbärande 
funktion dimensioneras för den aktuella lasten. Komponenterna som berörs är Klämkopplingen 
och Kolvstången.  

3.7.1 Klämkoppling 

För att kunna koppla de nya delarna mot den befintliga bottendelen behövs en sammankopplande 
del mellan dessa. Principen för denna är att tryckande laster, ifrån t.ex. cylindertrycket ovan 
kolven, skall tas upp av material som stöter dikt mot varandra. Draglaster skall tas upp genom ett 
friktionsförband som måste dimensioneras. Kolvens position kan beskrivas med de uttryck som 
presenteras under 2.4 Testriggens vevgeometri vilket visas sfa. tiden, men med en skalfaktor, i 
Figur 36. I figuren syns det tydligt att vi har de maximala draglasterna då kolven är i dess övre 
position. 

 

Figur 36. Belastning från masskrafter  i kolvstång sfa. tiden vid 3000 varv/min. Streckad linje visar kolvens position.  

Krafternas variation i tiden visas i Figur 36, här vid det maximala varvtalet 3000 varv/min. De 
största tryckande respektive dragande lasterna blir enligt nedan.  

1779 NFtryck =    

2174 NFdrag =   

Beräkningar för friktionsförbandet har utförts i programet Matlab och dessa finns redovisade i 
BILAGA 1: Beräkningar med Matlab. Vid beräkningarna användes en friktionskoefficient på 0.2, 
ett maximalt yttryck i klämförbandet på 100 MPa och en anliggning på 40% omkretsen. Utifrån 
beräkningarna kunde minsta höjden på klämförbandet bestämmas samt den krävda klämkraften.  
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Vid 3000 varv/min och en total massa i kolvstång och kolvdelar på 1000 gram kan höjden och 
klämkraften beräknas enligt nedan. 

 3.54 mmklämh =   

 8.89 kNklämF =   

Den last som fås vid ett maximalt cylindertryck infaller vid kolvens övre vändpunkt. Vid samma 
tidpunkt kommer vi aldrig få några tryckspänningar pga. masskrafter. Våra masskrafter vill 
istället minska lasten från cylindertrycket, se Fdrag samt relationen mellan position och masskraft 
som visas i Figur 36. Cylindertryckets maximala resulterande kraft räknas ut i ekvation (32) ovan 
till 12.6 kN. 

Således kommer kraften ifrån cylindertrycket att vara den dimensionerande lasten för 
klämkopplingen. När de intressanta lasterna är kända kan nu klämkopplingens geometri 
utvärderas med hjälp av en FEM-modell i programmet Ansys. I Figur 37 visas uppställningen för 
klämkopplingen i Ansys. 

 

Figur 37. Klämkopplingens uppställning i Ansys. Lasterna motsvarar 1 kg kolvparti vid 3000 varv/min. 

 

  

 37 



I Figur 38 visas den totala deformationen hos klämkopplingen vid den pålagda lasten. Som man 
kan utläsa ur figuren ligger den maximala deformationen på 3.2 µm. 

 

Figur 38. Deformation hos klämkopplingen. Lasterna motsvarar 1 kg kolvparti vid 3000 varv/min. 

I Figur 39 visas effektivspänningarna enligt Von Mises flytvillkor och lokalt har vi maximala 
spänningar i storleksordningen 74.5 MPa. Materialet som skall användas är ett vanligt 
konstruktionsstål, 141550-01, och kan tillåta en utmattande last på 160 MPauσ = ± enligt 
Hanbok i Hållfasthetslära (Sundström, 1998).  Säkerhetsfaktorn mot utmattning är således ca. 2.1 
ggr. Spänningarna kan därför tillåtas och dessutom har stora delar av strukturen en spänning 
under 17 MPa. Sträckgränsen hos materialet är 360 MPa och därmed är säkerhetsfaktorn mot 
plasticering ca 4.8.  

 

Figur 39. Effektivspänningar enligt Von Mises flytvillkor. Lasterna motsvarar 1 kg kolvparti vid 3000 varv/min. 
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Klämkopplingen tillverkades av författaren i ett vanligt konstruktionsstål. Det färdiga resultatet 
efter tillverkning visas i Figur 40, där även den valda ledlänken visas. Ledlänken presenteras 
närmare under rubriken 3.8.1 Ledlänk. 

 

Figur 40. Tillverkad klämkoppling tillsammans med vald ledlänk. 

För att fästa klämkopplingen mot den befintliga kolvstången används en passbult med ett givet 
toleransläge. Genom en god passning fås ett mycket litet glapp samtidigt som man får en god 
lastspridning längs hålkanten. Glappet minimeras sedan fullständigt genom att lasten ifrån de 
masskrafter som uppkommer vid körning utan kompression, överförs via friktionsförbandet som 
bildas när passbulten dras åt och pressar klämkopplingen mot den befintliga kolvstången.  

Passbultens har beteckningen PASSBULT 12.9  8 x M6 x 40 och har en ytterdiameter som är 8 
mm med tolerans h7. Passbultens slipade längd är 40 mm och därefter följer en M6 utvändig 
gänga. (Bufab BIX, 2008) Utseendet för denna komponent visas i Figur 41. 

 

Figur 41. Vald passbult från Bufab BIX.  
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3.7.2 Kolvstång 

Kolvstångens utformning utvärderas med avseende på nominella spänningar i tvärsnittet samt 
mot knäckning. De grundläggande dimensionerna för kolvstången har bestämts genom 
stångtätningarnas storlek. Ytterdiameter är 25 mm och kolvstången har ett genomgående hål i 
centrum med diametern 8 mm. Centrumhålet är till för att leda upp det trycksatta vattnet upp till 
kolven från det radiella inloppshålet, se Figur 42.  

 

Figur 42. Kolvstångens utformning. 

Man kan räkna ut den nominella spänningen i kolvstången vid maximalt cylindertryck enligt 
ekvation (33). (Sundström, 1998) 

 
2

2
max max

max 2
cylinder cylinder

stång stång hål

P A P rF
A A r

σ = = =
− r

⋅ ⋅

{

 (33) 

Med numeriska värden insatta kan spänningen beräknas enligt ekvation (34). 

}max max 10 MPa, 20 mm,  12.5 mm, 8 mm 26.4 MPacylinder stång hålP r r rσ = = = = = =  (34)  

Materialet som skall användas i kolvstången är ett syrafast rostfritt stål och dessa stål har en 
utmattningsgräns kring 270 MPauσ = ± . Således har man en säkerhetsfaktor mot utmattning på 
ca. 10 ggr.  

Knäcklasten beräknas för kolvstången enligt ekvation (35). (Sundström, 1998) Detta beskriver 
Eulers knäckningsfall nr. 2, där båda ändarna hos stången är länklagrade. I vårat fall är den undre 
punkten länklagrad med en ledlänk för att eliminera momentet i denna punkt. Övre punkten kan 
man se som länklagrad eftersom det finns ett spel mellan kolv och cylindervägg vilket gör att 
rotationen är fri inom ett visst spann innan vinkeländringen blir för stor. Stora vinkeländringar 
gör att övre punkten ses som fast inspänd, men denna typ av stora vinkeländringar är ändå inte 
tillåtna i cylinderloppet.  
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När stången precis börjar knäcka kan alltså båda ändarna anses vara länklagrade.  

 
( )3 4 4

{

2

2 264
stång hål

k

E d dEIF
l l

ππ −
= =

⋅
 (35) 

Med numeriska värden insatta i ekvation (35) kan knäcklasten beräknas enligt ekvation (36). 

}205 GPa, 25 mm, 8 mm, 300 mm 426.5 kNk stång hålF E d d l= = = = = =  (36)  

Den maximala lasten som orsakas från cylindertrycket har bestämts i ekvation (32) till  
Fcyl.tryck = 12.6 kN. Detta ger en säkerhetsfaktor mot knäckning på ca. 33 ggr. Eftersom det råder 
stor osäkerhet om vilka laster som testriggen kommer att utsättas för i framtiden är det bara 
positivt med stora säkerhetsfaktorer mot påkänningarna. 

Gränssnittet mot kolven är en M27x1 gänga, gänglängd 40 mm. Kolven ska skruvas så långt på 
gängan så att kolvstångens ovanyta stöder dikt an mot kolven. Anslutningen mellan kolvstång 
och kolv tätas med en o-ring av materialet Viton för att klara av höga temperaturer. Viton klarar 
max 200 °C långvarigt. Temperaturen som uppkommer beror helt på kolvens utformning vilket 
gör att framtida tester får avgöra lämpligheten hos materialet. O-ringsspåret i kolvstången följer 
SMS 1586, Svensk Standard för inbyggnad av o-ringar, axiell hoptryckning, statisk inbyggnad. 
O-ringen skall ha måttet 12.1 x 1.6 mm enligt standarder för måttsättning. 

Kolvstången bör tillverkas i en modell som är av rostfritt stål och en annan modell där materialet 
är belagt med en DLC beläggning, se rubriken 2.6 Ytbeläggning med DLC. Den DLC belagda 
kolvstången används i samband med att den spalttätade insatsen används, vilken beskrivs 
ingående under rubriken 3.7.5 Spalttätad insats. Eftersom man kommer ha extremt små spel 
mellan kolvstången och den spalttätade insatsen, så kommer delarna att ligga i kontakt i ett antal 
punkter. I dessa kontaktpunkter har man höga glidhastigheter i kombination med dåliga 
smörjförhållanden. Således finns det en överhängande risk för att man får adhesiv nötning i dessa 
kontakter och att man därför sliter ut delarna på mycket snabbt. Genom DLC beläggning kan 
man minska risken för att detta skall inträffa. 

I Figur 43 visas den rostfria kolvstången som tillverkats för att fungera i kombination med den 
stångtätade insatsen. Kolvstången tillverkades av författaren enligt de bifogade ritningarna som 
återfinns under rubriken BILAGA 2: Ritningar. 

 

Figur 43. Färdig tillverkad kolvstång till den stångtätade insatsen. 
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3.7.3 Omfattningen 

Omfattningen med dess ingående komponenter har konstruerats från grunden under detta 
examensarbete, se utvecklingen under rubriken 3.1 Konceptgenerering ovan. Det som har varit 
dimensionerande vid framtagningen av omfattningen har enbart varit utrymme för de ingående 
komponenterna. Att kunna göra hela omfattningen kompakt men med god funktion är viktigare 
än att omptimera dess vikt eller form. När omfattningens utformning var bestämd tillverkades 
denna komponent av författaren. Komponenten krävde flertalet fräsoperationer, 
svarvoperationer, gängning i svarv, borrning med efterkommande handgängning. Omfattningen 
som CAD bild visas uppkapad i Figur 44 och dess färdiga utseende kan ses i Figur 45 nedan. För 
kompletta ritningar, se BILAGA 2: Ritningar. 

 

Figur 44. En CAD bild över omfattningen. För kompletta ritningar, se BILAGA 2: Ritningar.  

 

 

Figur 45. Den tillverkade omfattningens slutliga utseende. 
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3.7.4 Stångtätad insats 

Den stångtätade insatsen har plats för, räknat ovanifrån och ned: avstrykare, glidbussning, 
stångtätning samt två stycken o-ringar längs periferin.  

Avstrykarens uppgift blir att täta omfattningen från smuts och samtidigt täta omfattnigen så att 
inte läckvattnet droppar ut. Allt läckvatten ska istället ledas ut i de läckvattenutlopp som finns 
placerade vid varje insats. Glidbussningen har i sin tur som uppgift att centrera omfattningen 
kring kolvstången så att inte stångtätningarna behöver ta upp någon last. Modell på avstrykare 
och glidbussning väljs under rubriken 3.8 Köpta komponenter nedan. Valet baseras på de 
omgivningsparametrar som påverkar komponenten. Insatserna tillverkades sedemera av 
författaren med svarvoperationer, gängning i svarv och borrning med delningsapparat. 

Stångtätningen tillåts att flyta radiellt kring kolvstången för att inte hela systemet glidbussning-
stångtätning-kolvstång ska bli mekaniskt överbestämt. Stångtätningen tätar för tryckskillnaden 
mellan det tillförda vattentrycket på 100 bar och läckflödets tryck som bör vara i det närmaste 
atmosfäriskt tryck. Modell på stångtätningen väljs under rubriken 3.8.4 Stångtätning nedan. 

För att täta insatsen från läckage mellan de olika funktionsutrymmena finns spår för o-ringar. O-
ringsspåren är gjorda enligt SMS 1586, Svensk Standard för inbyggnad av o-ringar, radiell 
hoptryckning, statisk inbyggnad. O-ringarna skall ha måttet 42.2 x 3.0 mm enligt standarder för 
o-ringars måttsättning och kan vara av materialet NBR – Nitrilgummi eftersom inga höga 
temperaturer bör finnas i detta område. 

 

Figur 46. Genomskärning av stångtätad insats, för fullständig ritning se BILAGA 2: Ritningar. 

 

Figur 47. De av författaren tillverkade insatsen och stödbrickan med tätningselement monterade.  
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3.7.5 Spalttätad insats 

Tätningen kring kolvstången kan, som tidigare diskuterats under rubriken 3.1 Konceptgenerering 
och som visas i Figur 18, ske med en spalttätad insats. För att bestämma 
tillverkningstoleranserna för denna insats bör man beräkna vilket läckflöde man kan förvänta sig 
ifrån spalten. Under rubriken 2.5 Flödet genom små spalter visas vilka formfaktorer som 
bestämmer detta läckage. Sammanfattningsvis kan man säga att spalthöjden är helt avgörande för 
läckaget då läckflödet beror av spalthöjden i kubik, alltså matematiskt uttryckt . 3

läckQ h∼

Uttrycken för läckflödet som funktion av ett antal geometriparametrar, vilka beskrivs under 
rubriken 2.7 Flödet genom små spalter, beräknas med hjälp av Matlab enligt BILAGA 1: 
Beräkningar med Matlab. Med en spalthöjd på 2 µm, en spaltlängd på 15 mm, en relativ 
hastighetsskillnad på 6 m/s så blir läckflödet 0.49 cm3/s vilket alltså motsvarar ca 0.5 ml/s. Detta 
läckflöde är beräknat för var och en av spalttätningarna.  

Den diametrala skillnaden mellan kolvstång och spalttätning bör alltså vara ca 4 µm för att 
läckflödet ska kunna förväntas bli lågt. Insatsens måttolerans vid tillverkningen bör därför väljas 
till 25 H3, se Figur 48. 

För att täta insatsen från läckage mellan de olika funktionsutrymmena finns spår för o-ringar. O-
ringsspåren är gjorda enligt SMS 1586, Svensk Standard för inbyggnad av o-ringar, radiell 
hoptryckning, statisk inbyggnad. O-ringarna skall ha måttet 42.2 x 3.0 mm enligt standarder för 
o-ringars måttsättning och kan vara av materialet NBR – Nitril gummi eftersom inga höga 
temperaturer bör finnas i detta område. 

 

Figur 48. Spalttätad insats i genomskärning, för fullständig ritning se BILAGA 2: Ritningar. 
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3.8 Köpta komponenter 
För att kunna färdigställa testriggen behöver specifika komponenter väljas för att senare kunna 
köpas och monteras. Kapitlet behandlar ett antal olika nyckelkomponenter som väljs utifrån de 
laster och förutsättningar som finns på komponenten.  

3.8.1 Ledlänk 

För att montera klämkopplingen mot kolvstången behövs någon slags led. Ett stumt montage 
orsakar troligt stora inspänningskrafter eftersom cylindern och bottendelen skulle behöver linjera 
teoretiskt perfekt för att inga extra inspänningskrafter skall fås. Leden skall kunna tillåta en viss 
rotation men bör vara helt stum vid drag- respektive tryckspänningar. En led som uppfyller 
villkoren är en ledtyp kallad förspänd ledlänk. Modellen har dimensionerats för att klara den 
resulterande kraft som fås från 100 bar tryck ovan en kolv med diametern 40 mm, vilket blir  
ca. 12 600 N. 

Den valda ledlänken är av en modell med en sfärisk kula som monterats med förspänning och 
därmed inte har något glapp alls mellan kula och kropp. Den valda modellen har specifikationer 
enligt Tabell 4. Ledlänken klarar en radiell last på 41 370 N vilket ger en säkerhetsfaktor på 3.3 
mot den teoretiska pålagda lasten. I Figur 49 visas det valda ledlänkens principiella utseende. 

Tabell 4. Specifikationer för den valda ledlänken. (MecMove, 2008) 

Modellbeteckning RM 12-MTEx1,25 

Max radiell belastning 41 370 N 

Max axiell belastning 22 750 N 

Max snedställning 13° 

Vikt 115 gram 

Håldiameter i kula Ø12 H7 

Gänga på kropp M12 x 1,25 

 

 

Figur 49. Ledlänkens principiella utformning. (MecMove, 2008) 
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3.8.2 Avstrykare 

Avstrykaren får hålla dimensionerna Dy = 35 mm, Di = 25 mm, hmax = 8 mm. En lämplig 
avstrykare kan vara GA 25x35x7/10 vilken redovisas i Tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Specifikationer för den valda avstrykaren. (Teknikprodukter AB, 2003) 

Modellbeteckning GA 25x35x7/10 

Dy 35 mm 

Di 25 mm 

7 mm h 

Avstrykarläpp 1 st 

Material NBR / Stål 

Max glidhastighet 4 m/s 

Max tryckdifferens 0.5 bar 

0.1 – 0.4  Ra Ytfinhet hos axeln 

50 – 70 %  Rmr Bärighetstal hos axeln 

 

 

Figur 50. Den valda typen av avstrykare. 

  

 46 



3.8.3 Glidbussning 

För att kunna ta upp de radiella lasterna som kan finnas mellan omfattning och kolvstång behövs 
någon typ av glidbussning. Glidbussningen måste klara av att smörjas med enbart vatten och bör 
klara höga glidhastigheter, upp mot 6 m/s momentant. Enligt företaget (Igus 1, 2008) bör ett 
glidlager som de saluför under namnet H1SM kunna klara förutsättningarna om man ser till att 
pv-talet hålls under 1.9. Med ett länkhuvud som inte kan överföra ett större moment än 3 Nm, en 
hävarm på 120 mm så får vi en tvärkraft på ca 13 N per glidlager. För att slutligt välja lager görs 
beräkningar m.a.p. yttryck och pv-tal för ett lager med 25 mm innerdiameter. Höjden på 
glidbussningen måste då vara minst 1.4 mm enligt de beräkningarna som visas i BILAGA 1: 
Beräkningar med Matlab. I vår konstruktion är glidbussningen 12 mm hög och ger oss 
följdaktligen en säkerhetsfaktor på 8.6. 

Tabell 6. Specifikationer för det valda glidlagret. (Igus 1, 2008) 

Modellbeteckning H1SM-2528-30 

96 MPa Max yttryck, statiskt 

4 m/s Max glidhastighet, linjärt

Driftstemperatur -40 °C  till +200 °C 

Max pv-tal 1.9 

Friktionskoefficient Ca 0.2 

Rek. ytfinhet hos axel 0.4 µm Ra 

>200 HB Rek. ythårdhet hos axel 

 

 

Figur 51. Glidlager modell Iglidur H1SM med goda egenskaper vid vattensmörjning. (Igus, 2008) 
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3.8.4 Stångtätning 

För att täta mellan kolvstång och omfattning används en stångtätning. Det aktiva tätelementet 
som ligger i kontakt med kolvstången är av PTFE-plast och kring dess periferi ligger en o-ring 
av NBR (Nitrilgummi) som tätar för den tryckskillnad som bildas på baksidan av tätelementet. 
Två olika typer av stångtätningar har valts där materialet i själva tätningsringen skiljer dem åt. I 
den ena typen är det ren PTFE plast och den andra är tillverkad i bronsfylld PTFE. Tätningen i 
bronsfylld PTFE har större potential att klara en viss överbelastning av glidhastigheten. Vidare 
tester på den färdiga testriggen får utvärdera dessa två varianter mot varandra. 

Tabell 7. Specifikationer för den valda stångtätningen. (Teknikprodukter, 2003) 

Modellbeteckning GHH/SS 25x32.5x3.2 

4 m/s Max glidhastighet 

Material PTFE & bronsfylld PTFE /NBR 

Toleransläge hos axeln Ø 25 f7 

Ytfinhet hos axeln 0.05 – 0.2 µm  Ra 

Bärighetstal hos axeln 50 – 70 %  Rmr 

>45 HRC Ythårdhet hos axeln 

 

 

Figur 52. Den valda typen av stångtätning. PTFE/NBR t.v. och bronsfylld PTFE/NBR t.h. 
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4  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i  föregående kapitel.  

Tätningselementen som används i omfattningen är specificerade till en glidhastighet på 4 m/s. När 
tätningarna utsätts för glidhastigheter som överstiger detta kan materialet i kontakten komma att 
smälta, på en microskala, och få bestående formfel. I vårat fall har vi en rörelse som kan 
approximeras, med god nogrannhet, till en sinusformad rörelse. Eftersom 
hastighetssvängningarna vid 3000 varv/min sker mycket snabbt kommer troligen 
värmeutvecklingen att stabilisera sig kring något effektivvärde. För att kunna göra en 
approximering av detta värde, beräknas hastighetens effektivvärde under en svängning enligt 
ekvation (37) nedan, vilket också visas grafiskt i Figur 53. Beräkningarna bygger på att 
integralen över de båda kurvorna skall vara de samma. 

 max 6 m3.46 s3 3eff

v
v = = =  (37) 

 

Figur 53. Sinusformad hastighetsprofil samt absolutbeloppet av denna. Effektivvärdet av absolutbeloppet visas.  

 

När glidhastighetens effektivvärde har bestämts till 3.46 m/s så finns det anledning att misstänka 
att ett varvtal på 3000 varv/min ändå skulle kunna få tätelement som är specificerade till 4 m/s att 
fungera. Framtida tester ger förstås oss ett slutligt svar i frågan. Enligt företaget Igus livslängds 
kalkylerings program, räknar man ut en medelglidhastighet för denna typ av oscillerande rörelse 
som sedan används i beräkningarna. Om värden för vår rörelse matas in i programmet får man en 
medelglidhastighet på 4 m/s. Dock framgår det inte hur de beräknar detta medeltal. (Igus 2, 2008) 
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Inom examensarbetet tillverkades en kolvstång med toleranser och toleransläge som passar den 
vald stångtätning och glidlager. En uppsättning av insatser tillverkades också passandes vår 
stångtätning. Denna tätningsmetod var billigast och enklast att tillverka och realisera under 
examensarbetets tidram. Tester måste göras för att utreda tätningsmetoden och skulle denna inte 
visa sig fullgod finns det underlag i denna rapport för tillverkning av spalttätade insatser med 
därtill hörande kolvstång. Att göra en kolvstång som passar för båda tätningsmetoderna skulle 
medföra en onödigt dyr kostnad i nuläget samtidigt som det inte skulle ge något mervärde 
förräns man helt övergår till den spalttätade tätningsmetoden. Vid det tillfället som man byter 
teknik är merkostnaden för att tillverka en ny kolvstång med rätt toleranser marginell i 
sammanhanget. 

Motvikterna som finns på de roterande delarna i bottendeln har inte modifierats under 
examensarbetet. Dessa måste modiferas efter det att man vet exakt vad de påkopplade 
komponenterna väger. Kolv och kolvringar måste alltså tillverkas och överlämnas ifrån företaget 
METSEAL och därefter kan använda de kända vikterna användas i balanseringssambanden som 
presenterats under rubriken 3.3.2 Utbalansering av Lanchester vevgeometrin, ekvation (30) och 
(31). När man väl har genomfört dessa beräkningarna kan bottendelens motvikter modifieras 
enligt framräknade.  

Företaget METSEAL menar att de kan ha en fungerandes kolvtätningsprincip, som tidigare 
omnämts. I arbetet har tätningsprincipen varken diskuterats eller visats. Anledningen till detta är 
att lösningen som METSEAL har utarbetat  ska patentsökas. Inte ens författaren har fått några 
detaljer förklarade för sig. Något som alla väntar på nu är att patentsökningen ska registreras så 
att man kan få ta del av uppfinningen!  
Vid examensarbetets slut var testriggen helt komplett för att börja testa kolvar, kolvtätningar och 
cylindrar. Den gamla bottendelen hade monterats på det nytillverkade stativet och kopplats ihop 
med oljesmörjnings systemets alla komponenter. Ett gammalt svänghjul med drivskiva för 
kilrem linjerades upp med bottendelens ingående axel. En drivmotor letades fram ur författarens 
garage och nya fästen för denna tillverkades på stativet, som också möjliggjorde att kilremmen 
kunde spännas. Detta kan ses i Figur 54 nedan.  
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Figur 54. Färdiga testriggens utseende. Vy 1. 

Alla förbindelsekomponenterna hann tillverkas inom examensarbetets tid och kunde monteras 
ihop såsom Figur 55 visar. I det nedre högra hörnet i bilden visas klämkopplingen som enkelt 
kopplas till de äldre delarna, vevmekanismen, och i det övre vänstra hörnet visas anslutningen 
mot vårt testobjekt, kolven med den nya kolvtätningen. 

 

Figur 55. De färdigställda förbindelsekomponenternas utseende. 
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Ett aluminiumprofilsystemet monterades på stativet och skapade plats för monteringen av bl.a. 
vattenhydrauliken. En frekvensstyrning monterades på profilsystem och kopplades ihop med 
elnätet samt asynkronmotorn vilket medförde en fullständigt steglös justering av motorns 
varvtal. Detta kan ses i Figur 56 nedan. 

 

 

Figur 56. Den färdiga testriggens utseende. Vy 2. 

 

4.1 Begränsningar och förutsättningar 
Den befintliga testriggen som examensarbetet har byggt på är från grunden konstruerad för ett 
maximalt varvtal av 3000 varv/min. Bottendelen är konstruerad att klara de laster som uppkommer 
vid expansion av 100 bar ånga verkandes på en kolv med diametern 40 mm.  

Oljesmörjningssystemet är tryckbegränsat till 1.9 bar, vilket också kan avläsas på manometern 
som återfinns vid bottendelens överkant . Oljepumpen drivs med 1-fas 240 V 50 Hz nätspänning 
och har en egen strömställare för start och stopp. Den olja som får användas i systemet finns 
specificerad under rubriken 3.4 Oljesystemet. 

Frekvensstyrningen matas med 1 fas 240V 50 Hz nätspänning och sänder en 3-fas signal till 
motorn med variabel frekvens. Motorns specificerade effekt är 2.2 kW med ett asynkront varvtal 
på 1480 varv/min. 
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Frekvensstyrning och motor är dimensionerade för ett maximalt varvtal av 4350 varv/min när 
motorn matas med en frekvens på 150 Hz från frekvensstyrningen. Motorn går att smygstartas 
och matas då med en frekvens av 0.5 Hz, vilket alltså motsvarar ca 15 varv/min. Eventuellt skulle 
motorn kunna matas med 200 Hz och kommer därmed att rotera med nästan 6000 varv/min. Tester 
måste göras för att verifiera att man inte får för stora elektromekaniska störningar. 

Omfattningen som skapats inom detta examensarbete klarar att överföra, med stångtätningar, ett 
tryck på 400 bar maximalt och en maximal temperatur av 120 °C. Glidhastigheten begränsas av 
tätningselementen till 4.0 m/s vilket motsvarar 1910 varv/min eller uttryckt i frekvens 65.9 Hz. Men 
som diskuterats ovan är medelhastigheten för rörelsen också avgörande. Därmed bör man 
troligast kunna köra testriggen med de förutsatta 3000 varv/min, alltså 103.2 Hz. En 
översättningstabell mellan inställd frekvens och varvtalet hos testriggen finns presenterad nedan i 
Tabell 8. 

Tabell 8. Översättningstabell mellan testriggens varvtal och inställd frekvens. 

Varvtal  [ varv/min ] Frekvens  [Hz] 

200 7.2 

300 10.3 

450 15.2 

600 20.0 

750 25.1 

900 30.6 

1200 41.4 

1500 51.5 

2000 69.2 

3000 103.2 
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5  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer på en allmän nivå samt mer specifikt inför framtida arbete. 

5.1 Rekommendationer 
Om kolvstången i framtiden skulle börja massproduceras så bör denna tillverkas i verktygsstål av 
god kvalité som efter slipning av ytan lämnas in för hårdförkromning. På detta sätt får man en 
mycket god funktionsyta för tätningelementen att glida mot samtidigt som man får en billig 
konstruktion som kan produceras med billigare material och snabba automatiserade 
tillverkningsprocesser.  

Skulle man få tribologiska problem i kontakten mellan kolvstång och den stångtätade insatsen så 
är en beläggning av DLC-material att föredra. Metoden och ytomvandlingsprocessen finns 
beskriven under rubriken 2.6 Ytbeläggning med DLC.  

Om man vid testkörningar märker att det finns stora tryckfluktrationer i vattensystemet kan detta 
självfallet komma att påverka utprovningen av den nya typen av kolvtätning. 
Tryckfluktrationerna kommer troligast från hydraulpumpen. Ifrån en deplacerande pump av 
denna typ uppkommer alltid en viss störning av grundtrycksnivån. Om variationen av trycket 
verkar stort i sammanhanget eller om man märker felaktigheter i mätningarna som kan härledas 
till detta så bör en tryckaccumulator monteras mellan hydraulpumpen och omfattningen. En 
korrekt dimensionerad accumulator  bör eliminera denna variation märkbart. 

5.2 Framtida arbete 
Framöver kommer det även att vara nödvändigt att göra mätningar på de tätningselement som 
finns presenterade i detta examensarbete. För den stångtätade insatsen görs mätningar på 
läckflödets förändring över tiden och plastmaterialet i stångtätningen inspekteras efter skador 
och slitage. Tätningselement som består av ren PTFE plast jämförs mot slitage och nötning med 
den PTFE-bronsfyllda stångtätningen. För den spalttätade insatsen görs ytprofilsmätningar innan 
igångkörningen samt med jämna intervall därefter för att avgöra hur stor deformation hos 
ytprofilen som erhålls vid användning. Läckflödet registreras även det med jämna intervall och 
antecknas tillsammans med driftstiden. I framtiden kan relationen mellan driftstid och läckflöde 
enkelt visas och man kan därmed ta beslut om tätningsteknikens funktionalitet vid dessa 
driftsbetingelser.  

För att lättare kunna kvantifiera driftstid samt slitagepåverkan bör en räknare monteras på 
testriggen. Dess funktion ska vara sådan att för varje varv som testriggens ingående axel gör så 
ökas räknarens värde med 1. Därmed kan man knyta t.ex. mätningen av läckflödet mot antal 
oscillationer hos kolvstången och man kan även genom att registrera driftstid skapa en funktion 
som beskriver glidhastighetens inverkan på slitaget. 

Det fortsatta arbetet omfattar djupgående arbete i kolvutformning och materialval för kolv, 
expansionscylinder samt kolvtätningar. Detta examensarbete har utförts dels för att få en 
komplett och fungerandes testrigg och dels för att kunna utföra tester på den kolv-kolvtätnings 
lösning som företaget Metseal tror sig fungera. Tester av andra kolv-kolvtätnings lösningar 
kommer troligen att vara nödvändiga för att kunna verifiera resultaten ifrån provningar med 
Metseals lösning men även för att prova ut kanske ännu bättre material i kontakterna.  

 55 



Expansionscylindern bör vara isolerad för att undvika värmeförluster så att därmed får en högre 
systemverkningsgrad. Isolering skulle kunna utföras genom att man i cylinderkonstruktionen 
tillverkar luftcirkuleringskanaler kring cylinder. Därmed kan stillastående luft användas som 
isolerande medie när ångmotorn är varmkörd samtidigt som man kan cirkulera hetluft under 
ångmotorn uppstartsfas. Under uppstarten är det viktigt att inte för stora mängder ånga 
kondenserar och bildar vatten i flytande fas i expandern. Skulle så ske finns stor risk för så kallat 
vattenslag, alltså att vevmekanism eller kolv knäcks då man försöker att komprimera vatten. 

När man kommit så långt att man har fått en fungerandes kolvexpander så kan denna få en 
inloppsventil och därmed kan man skapa en motor och plocka ut effekt på testriggens axel. 
Denna effekt kommer behövas bromsas bort under kontrollerade former så att man kan utföra 
motorprover vid vissa önskade varvtal. Därmed bör elektroniskt styrd motorbroms kopplas till 
testriggens motoraxel. Vanligaste för motorbromsar är att de omvandlar motoreffekten till värme 
som sedan kan kylas bort mot omvärlden på annat håll. Tillsammans med detta har man någon 
typ av mätare som man med hjälp av kan räkna ut den avgivna effekten.  

Exempel på sådan motorbromsinstallation får man om en hydraulpump kopplas på motoraxeln, 
där man låter den trycksatta oljan passera genom en elektroniskt ställbar strypning, vilket ger det 
reglerbara motståndet. Mäts tryckfallet över strypningen samt volymflödet kan man enkelt 
beräkna den avgivna effekten med tillfredställande noggrannhet. Efter strypningen kyls oljan av 
och leds tillbaka till hydraulpumpen.  

För att kunna använda sig av enkla och billiga kolvtätningar gjorda av något slags plastmaterial, 
t.ex. teflon, får temperaturen där kolvtätningen placeras aldrig överskrida 200 – 250 °C. Man kan 
därför tänka sig att placera tätningen längre ned på kolven så att den tillströmmande värmen 
ovanifrån balanseras av den avgivna värmen på undersidan och längs periferin och tillsammans 
bildar en zon med en medeltemperatur som tillåter att plastmaterial används. För att inte behöva 
placera tätningen så långt ner på kolven ger jag förslaget att man isolerar kolvtoppen genom att 
belägga denna med ett keramikskikt. Därmed bör man minska den tillströmmande värmen 
markant. Det är viktigt att kolvtätningarna monteras högt upp kolven för att minimera det 
skadliga utrymmet. Skadligt utrymme brukar man tala om för ångmaskiner, och betecknar det 
utrymme som finns kvar när kolven är i sin högsta position. Det skadliga utrymmet medför en 
ren förlust eftersom det är en volym som man aldrig kan utvinna arbete från. 
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BILAGA 1: BERÄKNINGAR MED MATLAB 
Bilagan visar den programkod som utför de beräkningarna som har gjorts inom examensarbetet. 
Programkoden har exikverats i beräkningsprogrammet MATLAB. 

% Klas Schjelderup 
% 2008 08 06 - Encylindrig ångmaskin 
clear all 
clc 
  
% Givna förutsättningar 
  
% Konstruktionsparametrar 
 
d_kolv = 40e-3;         % Kolvdiameter i meter, [m] 
  
d_stang = 25e-3;        % Kolvstångsdiameter i meter, [m] 
d_stanghal = 8e-3;      % Håldiameter i kolvstång, [m] 
L_stang = 300e-3;       % Fri längd för kolvstång, [m] 
  
d_u_stang = 20e-3;      % Undre kolvstångsdiameter, [m] 
d_u_stanghal = 15e-3;   % Undre kolvstångshål, [m] 
L_u_stang = 200e-3;     % Undre kolvstångslängd, [m] 
  
r_vev = 20e-3           % Vevslängens längd, [m  ]
L_vevstake = 200e-3     % Vevstakens längd, [m] 
  
m_kolv = 0.280206       % Kolvens massa, [kg] 
m_stang = 0.316+0.115   % Kolvstångens och länkhuvudets massa, [kg] 
m_ringar = 0.01+0.28    % Uppskattad vikt för kolvringarna, [kg] 
  
deltap = 100e5;     % Tryckdifferansen över spalttätningen, [Pa]  
dm = 25e-3;         % Medeldiametern i spalten, [m] 
h = 0.002e-3;       % Spalthöjden radiellt, [m] 
L = 15e-3;          % Spaltlängden, [m] 
kin_visk = 10e-6;   % Kinematiskt viskositeten för vatten, [m^2/s] 
vatten_dens = 998;  % Vattens densitet, [kg/m^3] 
  
  
% Omgivningsparametrar 
  
E = 205e9;              % Materialet i kolvstångens Elasticitetsmodul 
p = 100/(10e-6);        % Tryck ovan kolv i Pa, skriv i [bar] 
n = 3000;               % Varvtal i [varv/min] 
antal_kolvhal=5;        % Antal kanaler ut till kolvringarna [st] 
my_stal = 0.2;          % Friktionskoeffecient för stål 
P_klam_max = 100e6;     % Maximalt yttryck i klämförbandet, [Pa] 
Anligg = 0.40;          % Procentuell anliggning kring omkretsen i 
klämförband 
pv_tal = 1.9;           % Glidbussningens maximala PV-tal 
F_sida = 13;           % Maximal sidobelastning per glidlager, [N] 
  
disp(['Maximalt cylindertryck är ', num2str(p*10e-6), ' bar']) 
  
  
% Nominella spänningen i kolvstången 
  
F_cyltryck = (p*pi*(d_kolv/2)^2);            % Resulterande kraft i N 
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Spanning_stang = (F_cyltryck/(pi*((d_stang/2)^2)-(d_stanghal/2)^2))*10^-6;  % 
Spänning i kolvstång i MPa 
disp(['Resulterande kraft ifrån maximalt cylindertryck blir ', 
num2str(F_cyltryck*10^-3), ' kN']) 
disp(['Nominella spänningen i övre kolvstången är ', num2str(Spanning_stang), 
' MPa']) 
  
Spanning_u_stang = (F_cyltryck/(pi*((d_u_stang/2)^2)-
(d_u_stanghal/2)^2))*10^-6;  % Spänning i kolvstång i MPa 
disp(['Nominella spänningen i undre kolvstången är ', 
num2str(Spanning_u_stang), ' MPa']) 
  
% Eulers knäckningsfall 
  
I = pi*(d_stang^4 - d_stanghal^4)/64; 
F_knackning = ((pi^2*E*I)/(L_stang^2)); 
disp(['Enligt Eulers knäckningsfall maximal last för övre kolvstången är ', 
num2str(F_knackning*10^-3), ' kN']) 
  
I_u = pi*(d_u_stang^4 - d_u_stanghal^4)/64; 
F_u_knackning = ((pi^2*E*I_u)/(L_u_stang^2)); 
disp(['Enligt Eulers knäckningsfall maximal last för undre kolvstången är ', 
num2str(F_u_knackning*10^-3), ' kN']) 
  
% Ekvivalenta areor 
  
d_kolvhal = 2*sqrt((d_stanghal/2)^2/antal_kolvhal); % Kolvhalens diameter i 
[m] 
disp (['Kolvhålens ekvivalenta diametrar är ', num2str(d_kolvhal*10^3), ' 
mm']) 
  
% Läge, hastighet och acceleration för kolven - Oändligt lång 
  
w = ((2*pi)/60)*n;                  % Omvandlar varvtalet till 
vinkelhastighet 
t=[0:0.0001:(3*pi/w)]; 
  
x_sinus = r_vev*sin(w.*t+pi/2)+r_vev; 
v_sinus = r_vev*w*cos(w.*t+pi/2); 
a_sinus = -r_vev*w^2*sin(w.*t+pi/2); 
  
% Läge, hastighet och acceleration för kolven - Riktig rörelse 
  
lambda = r_vev/L_vevstake; 
  
x_riktig = -r_vev*(1+(1/lambda)-cos(w.*t)-(1/lambda).*sqrt(1-
lambda^2.*(sin(w.*t)).^2))+2*r_vev; 
v_riktig = -r_vev*w.*(sin(w.*t)+(lambda/2).*(sin(2*w.*t)./sqrt(1-
lambda^2.*sin(w.*t)))); 
a_riktig = -
r_vev*w^2.*(cos(w.*t)+(lambda.*cos(2*w.*t)+(lambda^3).*(sin(w.*t)).^4)./(sqrt
((1-(lambda^2).*(sin(w.*t)).^2).^3))); 
  
figure (1) 
plot(t,x_sinus,'--',t,x_riktig) %,'LineWidth',2) 
xlabel('tid [s]') 
ylabel('Position [m]') 
legend('Sinusform', 'Lanchester') 
  
figure (2) 
plot(t,v_sinus,'--', t,v_riktig) 
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xlabel('tid [s]') 
ylabel('Hastighet [m/s]') 
legend('Sinusform', 'Lanchester') 
  
figure (3) 
plot(t,a_sinus,'--', t,a_riktig) 
xlabel('tid [s]') 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
legend('Sinusform', 'Lanchester') 
  
disp(['Maximal glidhastigheten längs kolvstången blir ', 
num2str(max(abs(v_riktig))), ' m/s'])  
disp(['Den maximala accelerationen i kolvstången är ', 
num2str(max(abs(a_riktig))), ' m/s^2']) 
disp(['...vid varvtalet ', num2str(n), ' varv/min']) 
  
% Masskrafter orsakade av kolv och kolvstång 
  
F_tot=(m_kolv+m_stang+m_ringar).*a_riktig; 
m_tot=m_kolv+m_stang+m_ringar; 
  
figure(4) 
plot(t,F_tot) 
xlabel('tid [s]') 
ylabel('Kraft [N]') 
legend('Kraft i kolvstång') 
  
F_tot_max = max(F_tot); 
F_tot_min = min(F_tot); 
disp(['Den maximala masskraften i kolvstångens anslutning blir ', 
num2str(F_tot_max*10^-3), ' kN']) 
disp(['Den minimala masskraften i kolvstångens anslutning blir ', 
num2str(F_tot_min*10^-3), ' kN']) 
  
% Klämkraft i kopplingsförband 
  
F_klam = F_tot_max/my_stal; 
disp(['Den krävda klämkraften i anslutningsförbandet blir ', 
num2str(F_klam*10^-3), ' kN']) 
  
H_klam = F_klam/(P_klam_max*d_stang*pi*Anligg); 
disp(['Höjden på klämförbandet blir ', num2str(H_klam*10^3), ' mm']) 
  
% Glidbussningens beräkningar 
  
v_glid = max(v_riktig); 
h_glid = (F_sida*v_glid)/(pv_tal*(d_stang*10^3)*pi*Anligg); 
  
disp(['Höjden på varje glidlager blir ', num2str(h_glid), ' mm']) 
  
% Spaltströmning i en bussning 
dyn_visk = kin_visk * vatten_dens;      % Viskositeten för vatten, [kg/ms] 
U = v_glid;         % Hastigheten hos kolvstången, [m/s] 
  
b = dm*pi; 
Q = (deltap*b*(h^3))/(12*dyn_visk*L) + (U*b*h)/2; 
  
disp(['Läckflödet genom varje spalttätning blir ', num2str(Q*10^6), ' 
cm^3/s']) 
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BILAGA 2: RITNINGAR 
I bilagan visas ett urval av de ritningar som har skapats under examensarbetet.  

Komponenterna vars ritningar har bifogats är Insats-stångtätad, Insats-spalttätad, Kolvstång-
stångtätad, Omfattning samt Fundament. Dessa ritningar har bifogats nedan, och i den ovan 
nämnda ordningen. 
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BILAGA 3: PRODUKTBLAD SMÖRJOLJA 
Nedan visas produktbladet för den smörjolja som valdes under examensarbetet. Motivering av 
valet återfinns under rubriken 3.4 Oljesystemet.  
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