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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte var att konstruera en reglermekanism till en HCCI-motor. HCCI-
motorn är en motkolvsmotor med variabel kompression. En motkolvsmotor är i teorin 
bättre än en vanlig motor på grund av att det går att utvinna arbetet från förbränningen i 
två riktningar, värmen verkar på två ytor istället för en. Huvudproblemet med detta 
examensarbete har varit att uppskatta de krafter som verkar i systemet, samt att utveckla 
ett enkelt sätt att reglera fasen mellan vevaxlarna. Beräkningen av de krafter som 
uppkommer i reglermekanismen är komplicerad på grund av att mekanismen rör sig 
under körning. För att verifiera beräkningarna och för att kunna se hur krafterna varierar 
över en förbränningscykel, limmades töjningsgivare på länken mellan 
reglermekanismen och den aktuator som användes. Aktuatorn som reglerar fasen mellan 
kolvarna valdes på följande grunder. Klara av uppkommande krafter, minimera antalet 
nytillverkade delar, den skall vara enkel att reglera och aktuatorn skall ej vara 
komplicerad. Den lösning som arbetats fram i denna rapport visas i figur 1. 

 
Figur 1, Visar aktuatorlösningen som valts. 
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Abstract 
The purpose with this Master thesis was to construct a regulating mechanism for a 
counter piston HCCI engine with variable compression. A counter piston engine is 
better than a regular engine because the work from the combustion takes up by two 
pistons instead of one, the heat affects two active surfaces instead of one. The main 
problem in this work was to evaluate the force in the transmission system and come up 
with a solution to change the phase between the two crank shafts. The regulating  
mechanism is moving during the engine run time and this complicates the calculations 
of the force in the changing mechanism.  To verify the calculations and be able to see 
how the variation of the forces in the cycle of combustion, a strain gange was attached 
to a rod between the regulating mechanism and the actually actuator. The actuator 
regulates the phase between the pistons and was chosen on following grounds. Be able 
to process with the forces that can be achieved and to minimize manufactured parts. The 
actuator should be easy to regulate and uncomplicated. The solution is showed in figure 
1. 
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1 Inledning 
Motkolvsmotorer har funnits sedan början av 1900-talet, de har framförallt varit vanliga 
i flygplan. 

 
Figur 2, JuMo 205 diesel flygplansmotor från 1933 
  
En motkolvsmotor är i teorin bättre än en vanlig motor på grund av att det går att 
utvinna arbetet från förbränningen i två riktningar, värmen verkar på två ytor istället för 
en och därmed elimineras värmeöverföringen till ett cylinderhuvud. Det teoretiskt 
uttagbara arbetet ökar dock ej. Professor Hans-Erik Ångström, 
Förbränningsmotorteknik KTH, utvecklade för några år sedan en lösning för hur 
kompressionen kan varieras i en motkolvsmotor genom att förbinda de båda vevaxlarna 
med fyra kugghjul. Detta blev grunden till HCCI-motorn. Det har funnits 
förbränningsmotorer tidigare med variabel kompression, men ingen har fungerat 
tillfredställande. HCCI-motorer (Homogenous Charged Combustion Ignition) fungerar 
på så sätt att det inte finns något tändstift som startar förbränningen, till exempel som en 
Ottomotor. HCCI motorn tänder när den homogena luft- bränsleblandningen i 
förbränningsrummet uppnått tillräckligt högt tryck och kompression. Efter start av 
förbränningen förbränns det mesta av bränslet under en mycket kort tidsrymd. 
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Figur 3. CAD-modell över motkolvs-HCCImotor 

 
Mekanismen med de fyra kugghjulen, gjorde det möjligt att variera kompressionen 
under drift i motorn. Regleringen av kompressionen går till på följande sätt, se figur 3: I 
vartdera vevhuset sitter vevhuslänkarmar som kan rotera runt samma centrum som 
vevaxlarna. Dessa armar är sedan förbundna med varandra via en tredje länkarm, 
mellanlänkarmen. I ledpunkten mellan vevhuslänkarmarna och mellan länkarmen sitter 
två mellankugghjul monterade. 
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Figur 4. Visar de tre länkarmarna i reglermekanismen 

När länkarmarna roterar kring vevaxelcentrum ändras fasen mellan vevaxlarna och på 
så sätt ändras kompressionen. I figur 3 visas länkarmarna i två olika lägen. 

Vevhuslänkarm 

Vevhuslänkarm 

Mellanlänkarm 

Mellankugghjul 
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Figur 5. Länkarmarna i två olika lägen 

De komponenter som sköter regleringen av kompressionen har tidigare inte fungerat 
tillfredställande. Det har varit flertal haverier. Olika lösningar har testats, men ingen har 
varit tillräckligt hållbar. Huvudproblemet har varit att uppskatta de krafter som verkar i 
systemet, samt att utveckla ett enkelt sätt att reglera fasen mellan vevaxlarna. 
 
Utvecklingen av motkolvsmotorn gav grund till projektarbeten inom både 
maskinkonstruktion samt förbränningsmotorteknik. Syftet med projektarbetet inom 
Maskinkonstruktion 4F1810, var att konstruera de grundkomponenter till motorn, 
utifrån Husqvarnas 25cc motor. Inom förbränningsmotorteknik, projekt kurs 4F1460, 
var målet att få motorn att fungera på ett tillfredställande sätt och utvärdera resultaten. 
Detta arbete har fortgått under ett års tid och numera bedrivs arbetet i form av 
examensarbete. 
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2 Ritningssammanställning  
Konstruktionsunderlaget som tagits fram av maskinkonstruktion blev omarbetat efter 
kursens slut. Många delar blev helt eller delvis omkonstruerade. Det var av stor vikt att 
ritningarna sågs över och att ett ritningsarkiv upprättades. Alla delar fick ett 
artikelnummer och en beskrivning. Egentillverkade komponenter fick nummer i serie 
tusen, omkonstruerade Husqvarnadelar tvåtusen och delar som tillhörde 
reglermekanismen tretusen. Sammanställningsritningar fick serie niotusen. 
Ritningsliggaren visas i bilaga 1. Arbetet med ritningarna gav även förståelse för hur 
motorn var konstruerad, detta underlättade kommande arbete. 

3 Analys av krafter 

3.1 Förstudie av krafter i reglermekanism 
Under Förbränningsmotor projektkurs konstruerades ett antal reglermekanismer [HCCI-
projekt Förbränningsmotorteknik projektkursrapport 2006 ]. I början framställdes 
relativt enkla och veka konstruktioner dock insågs tidigt att det uppkom betydande 
krafter i systemet. Eleverna inom förbränningsmotorteknik konstruerade slutligen en 
robust ramkonstruktion som klarade av dessa krafter, se figur 6. 
 

 

Figur 6. Ställdon och ramkonstruktion som skötte regleringen av fasen under 
projektkurs 

Inom detta examensarbete fördjupades studien av dessa krafter. För att skapa en bild av 
de krafter som uppkommer i mekanismen byggdes en enkel modell av gummihjul och 
en fjäder. Fjädern har samma uppgift som ställdonet, fast med den skillnaden att det 
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syns åt vilket håll krafterna verkar och hur de påverkar systemet. I figur 7 visas 
modellen. 
 

 

Figur 7. Modellen som använts för att bättre förstå krafter och riktningar i systemet 

De krafter som uppkommer i systemet är kopplade till momentet som vevaxlarna 
levererar. När motorn körs med en kompression som är lägre än det maximala, går övre 
vevaxel före den undre. Förbränning sker vid högsta kompression, det vill säga den övre 
kolven har passerat övre dödpunkten och den nedre är på väg dit. Då förbränningen sker 
vill den övre kolven driva motorn framåt medan den nedre vill bromsa upp motorn. 
Detta fenomen ger upphov till de största krafterna i reglermekanismen. 
 
För att få fram den kraft som krävs för att reglera kompressionen gjordes en schematisk 
modell, se figur 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Schematisk modell över kugghjulen, moment och krafter i reglermekanismen. 

F1 

F2 

F3 

M1

M2 

Rotationsriktning 

Nedre vevaxeln 

Övre vevaxeln 
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M1 är momentet från den övre vevaxeln. F1, F2 och F3 är krafter på vevaxelkugghjulen 
och mellankugghjulen som uppkommer vid kontakt mellan kuggarna, dessa krafter är 
lika stora. M2 är momentet från den nedre vevaxeln som bromsar M1. Utgående 
momentet från motorn är absolutbeloppet av momenten M1 och M2 Vidare beräknades 
reaktionskrafterna i mellankugghjulens lagringar. Med en ingreppsvinkel på 20 grader i 
kuggkontakterna och reglermekanismen ställd i ett läge med kända vinklar mellan 
länkarna, beräknas krafterna x1, y1, x2 och y2. Krafternas riktning och angreppspunkt 
visas i figur 9. Resultatet visas i tabell1. 
 

 
 

Figur 9. krafterna på lagertappar, x1, y1, x2 och y2. 

Tabell 1, Redovisar värdet av krafterna x1, y1, x2 och y2 vid en viss inställning, M är 
absolutbeloppet av M1 och M2 

x1 y1 x2 y2 α β 
-31,4 M -4,7 M 50,7 M -20,5 M 48° 13° 

 
Utifrån reaktionskrafterna i lagren kan sedan krafterna som påverkar lagringen vid 
vevhusen och reaktionskraften som reglermekanismen skall ta upp beräknas. Krafterna 
visas i figur 10. 

y1 

x1 
y2 

x2 

α 

β 
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Figur 10. Krafterna R1, R2 och R3. 

Tabell 2. Redovisar värdet av krafterna R1 R2 och R3 vid α=48°. 

R1 R2 R3 α β 
-24,1 M 11,1 M 55,9 M 48° 13° 

 
Krafterna R1, R2 och R3 är framtagna när reglermekanismen står i ett visst läge. Detta 
läge är uppmätt på motorn och fasen mellan vevaxlarna är 27 grader vid denna 
geometri. En måttsatt ritning över vinklar och längder som använts vid beräkningen 
samt utförliga beräkningar finns i bilaga 2. 

3.2 Analys av kraftberäkningar 
Beräkningen av de krafter som uppkommer i reglermekanismen är komplicerad på 
grund av att mekanismen rör sig under körning när fasen ändras. Vinklarna mellan 
länkarna förändras då kompressionen förändras, Vinklarna fås fram genom att fasen är 
känd mellan kolvarna. Om en vinkel är känd ges de andra av denna. Vinkeln mellan den 
nedre vevhuslänkarmen och linjen mellan vevhusen mättes ett flertal gången och under 
olika faser för att kunna få fram en så exakt vinkel som möjligt. Kuggingreppen ändras 
under arbetets gång för att uppnå önskad kompression, detta resulterar i att vinklarna 
ändras. De krafter som visas i figur 8 till figur 10 bygger alla på att momenten M1 och 
M2 är kända. Dessa har ej uppmätts. Genom beräkning av momenten utifrån 
cylindertrycket har momenten erhållits. I beräkningarna har inte tagits hänsyn till 
trögheter eller massor på komponenterna. Detta skulle försvåra beräkningarna. Risken 
för att det skulle komma in fel i beräkningarna ökar, om de skulle göras mer 

R1 

R3 

R2 

β 

α 
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omfattande. Momenten M1 och M2 är uträknade från cylindertrycket. Friktionsförluster 
är ej medtagna.  
 
Förbränning sker approximativt då trycket är som störst. Detta innebär att när motorn 
körs med en stor fas, när den övre kolven ligger före den undre, kommer förbränningen 
att ske innan den nedre kolven har nått övre dödpunkt. Om denna fasskillnad är stor 
kommer den nedre kolven att vilja driva motorn baklänges. I graf 1 visas de båda 
vevaxlarnas moment vid fas 27, även cylindertrycket visas. 
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Figur 11. Båda vevaxlarnas moment och cylindertrycket 

I figur 11 syns att momenten från den övre vevaxeln är 38 Nm och från den undre -32 
Nm, detta ger att kuggtransmissionen belastas med 70 Nm, detta är det teoretiska 
momentet utan inre friktion. I de beräkningar som visats tidigare sattes momentet till 70 
Nm, detta innebär att reaktionskraften R3 i figur 10 blir 3,9 kN. 

Cylindertryck 

M1 

M2 
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3.3 Mätning av krafterna 
För att verifiera beräkningarna och för att kunna se hur krafterna varierar över en 
förbränningscykel, limmades töjningsgivare på länken mellan reglermekanismen och 
den aktuator som användes, se figur 13. Töjningsgivarna mäter kraften som tidigare 
nämnts som R3. Resultaten från en mätning visas i figur 12. 
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Figur 12. Cylindertrycket och kraften i töjningsgivaren vid 5 graders fas mellan 
vevaxlarna. Värdena är från en representativ cykel med förbränning. 
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Figur 13. Den med töjningsgivarinstrumenterade länkarmen som mäter kraften i 
reglermekanismen. 

Krafterna i reglermekanismen mättes vid olika faser, resultatet av dessa mätningar visas 
i figur 14. 
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Figur 14. Kraften i den instrumenteradelänkarmen vid olika faser och konstant varvtal 
utan förbränning. 

Figur 14 visar att krafterna i reglermekanismen är som störst då fasen är stor, detta 
styrker teorin om att det är momentdifferensen som ger upphov till krafterna. 
Vinkelförändringen beror givetvis på fasen dock påverkar inte krafterna lika mycket 
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som momentet. Ett fenomen som syns i figur 14 som inte har utretts vidare, är att 
krafterna fortsätter att sjunka när motorn körs med negativ fas. Detta innebär att den 
vevaxel från vilken arbetet tas ut på, borde ligga före i fas ur en kraftmässig synvinkel.  
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4 Resultat 
Resultaten av de kraftberäkningar som gjorts visar att det kan uppkomma relativt stora 
krafter i reglermekanismen. Om mekanismen ställs så att fasen är 27 grader mellan 
vevaxlarna, vilket motsvarar ett kompressionsförhållande 12 när motorn är i sitt 
grundutförande, samt vid ett förbränningstryck på 100 bar, ligger kraften R3 från figur 
10 på 4 kN. Detta är nära den högsta uppmätta kraften i den instrumenterade länken som 
är 4,3 kN. 
Tidigare var aktuatorn för reglermekanismen kopplad direkt till länkarmen som håller 
mellankugghjulen, detta bidrog till att kraften R3 gick rakt in i aktuatorn. Den rörelse 
som krävs för att täcka kompressionsförhållande 12 till 20 är 14 grader i 
vevhuslänkarmen från figur 4, visas i figur 15. 
 

 

Figur 15. Vinkelförändring som krävs för att täcka in kompressionsförhållande 12 till 
20 

För att få en smidigare konstruktion vore det fördelaktigt om aktuatorn kunde monteras 
längs med motorn mellan vevhusen. Om den nedre länkarmens rotationscentrum 
utnyttjas, kan ett förhållande mellan två länkarmslängder och slaglängden på aktuatorn 
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ge en reducering av krafterna. Periferilängden på länkarmens rörelse är 15,6 mm. 
Aktuatorarmens längd bör väljas med hänsyn till krafterna.. 

 

Figur 16.  Länkarm och aktuatorarm. 

Vilken typ av aktuator skall väljas? Tidigare har eldrivna linjärställdon använts. figur 12 
visar att krafterna både är positiva och negativa med kraftiga tidsderivator. Detta är inte 
optimalt för ett linjärställdon. Ett modulsystem där den tillverkningstekniskt svåra 
länkarmen går att använda till olika aktuatorer, är därför av intresse. 

Aktuatorarm Vevhuslänkarmens 
centrumlinje 
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Figur 17. Den gamla länkarmen till vänster och den nya aktuatorarmen till höger 

4.1 Reducering av krafter 
Med vald orientering av kugghjulen, se figur 10, täcks kompressionsförhållande 12 till 
20 in med en vridning av vevhuslänkarmen på 14 grader som visats i figur 15. Om 
mekanismen skulle ställas i det läge som visas i figur 18 skulle det behövas en längre 
förflyttning för att uppnå samma kompressions förändring som tidigare men krafterna 
på systemet skulle bli mindre. Den gamla teorin att kraft gånger väg är lika stämmer 
även här. Så en framtida lösning på problemet med de stora krafterna skulle vara att 
bestämma ett snävare kompressionsspann och sedan ändra på layouten på kugghjulen. 

 

Figur 18. Fördelaktig konfiguration av mekanismen ur kraftsynpunkt 
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4.2 Förslag på aktuatorer 
Kraften som akutatorn skall klara av är känd. Ju större kraft aktuatorn kan motstå desto 
mindre kan aktuatorarmen göras. Här följer nu två förslag på hur aktuatorn kan se ut. 

4.2.1 Linjärstäldon 
Linjärställdon har använts tidigare som aktuator. De har belastats med för stora krafter 
och har havererat efter en tid i drift. Med den nya aktutorarmen kan krafterna reduceras. 
Ett ställdon med en slaglängd på 50 mm kommer att få följande kraft. 

 

Figur 19. Principskiss över krafter och längder för den nya aktuatorarmen. 

L1 är vevhuslänkarmens längd på 64 mm. L2 är aktuatorlänkarmens längd. R3 är 
reaktionskraften från figur 10 och Fa är kraften som aktuatorn måste leverera. 
I figur 10 visas det att armen skall rotera 14 grader runt sitt momentancentrum. Detta 
ger Fa och L2 enligt följande. 

Figur 20. Visar det trigonometriska sambandet som ger längden L2 
 

 
(1) 

 
 
 
Detta ger en utväxling mellan R3 och Fa på 3:1. Kraften i ställdonet kommer att vara en 
tredjedel av R3 som maximalt, enligt uppmätta och beräknade krafter kommer Fa att 
vara 1,4 kN. 
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Fa 

4.2.2 Hydraulik lösning 
Idén med att använda en hydraulisk aktuator kommer av att krafterna i mekanismen 
varierar mellan positiv och negativ. Detta möjliggör ett självdrivande system. Systemet 
består av två hydraulcylindrar som är monterade mot varandra. Cylindrarna är 
sammankopplade med två backventiler och två ventiler. Se figur 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 21. Hydraulschema för den hydrauliska aktuatorn. 

Hydraultrycket i detta system bestäms av storleken på cylindrarna, detta i sin tur 
tillsammans med regleringshastigheten ger systemflödet. Beräkningar och komponenter 
redovisas i bilaga 3. 
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Figur 22. Motorn med den hydrauliska aktuatorn 
 
Det kan uppkomma problem med den hydrauliska aktuatorn, backventilerna måste vara 
oerhört snabba. Krafterna växlar fram och tillbaka på ett varv, detta innebär att om 
motorn körs med 3000 rpm skall backventilen klara att öppna och stänga 50 gånger per 
sekund. Detta kräver att backventilerna är små och att de stänger snabbt.  

 

4.2.2 Sluten transmission med aktuator 
En annan lösningen på aktuatormekanism skulle vara att kombinera aktuatorn med en 
transmissionslåda som skulle möjliggöra en kontinuerlig smörjning av kugghjulen i 
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transmissionen. I transmissionslådan fästs  aktuatorn. Aktuatorn består av en elmotor, 
växel och ett kugghjul.  

   
Figur 23. Motor med transmisionskåpa. 
 
Kraften som reglerar fasen överförs via en kuggtransmision, I figur 24 visas denna 
transmission. 
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Figur 24. Kuggtransmissionen. 
 
Momentet som elmotorn skall leverera bestäms av växeln  och utväxlingen mellan 
kugghjulet och kugghjulssektorn. Momentet från kuggsekton är känt från beräkningarna 
i kapitel 3, diameterförhållandet mellan kuggsektorn och kugghjulet är 1:13. Detta ger 
att momentet från fasjusteringen på 270 Nm reduceras till 21 Nm. Det finns flertalet 
motorer och växlar på marknaden som klarar av detta moment.  
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5 Slutsatser 
I det första läget när motorn var under utveckling, valdes det att gå vidare med 
ställmotorvarianten av aktuator. Detta för att det är mindre tekniskt avancerad att bygga 
och dels för att det är lättare att reglera en elektrisk aktuator. En ställmotor från 
Servomech som klarar stötbelastning och 1300 N kontinuerligt införskaffades. Denna 
ställmotor har inbyggda ändlägesgivare och positionsgivare, detta för att kunna reglera 
fasen mer exakt. Länkarmar med rätt längd tillverkades för att krafterna inte skulle bli 
för stora i ställdonet. Dimensioneringen av aktuatorarmen finns i bilaga 4. 

 
Figur 25. HCCI motor med linjärställdonet och reglermekanismen. 
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Figur 26. Foto på den verkliga applikationen 
 

 
Figur 27. Foto på motorn och reglermekanism 
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Bilaga 1. Ritningsligare 
Ritningsliggare HCCI 
  
Nr Detalj beskrivning 
1001 Mellanplatta 
1002 Länkarm 
1003 Lock till länkarm 
1004 Lagerhus för länkarm 
1005 Kugghjulsaxel lång 
1006 Hålskruv lång 
1007 Bricka 
1008 Kugghjulsaxel kort 
1009 Hålskruv kort 
1010 Cylindermutter 
1012 Nav 
1013 Mellanhjulslänk 
1014 Bricka 
1015 Bricka 
1016 Remhjul 
1017 Tätningsring mellanplatta 
1018 Kullager 
1019 Mellankugghjul 
1020 Drivaxelkugghjul 
2001 Cylinder 
2002 Vevaxel 
2003 Vevstake 
2004 Kolv 
2005 Kolvtapp 
2006 Ramlager 
2007 Vevhus underdel 
3001 Länkarm för ny reglermekanism 
3002 Förlängning av länkarm 
3003 Ställmotorhållare 
3004 Ställmotoradapter 
3005 Länk mellan vevhus och ställmotorhållare 
9001 Motor sammanställning 
9002 Fasjusterings samanstllning 
9003 Vevhus sammanstälning 
9004 Cylinder och vevhus 

Ritningarna är HCCI-TECHNOLOGYS egendom. Därav är de ej redovisade i denna 
rapport. 
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Bilaga 2. Måttangiven ritning över 
kuggtransmissionen och beräkningar 
 
 

 
Figur B1. Måttsatt transmission.
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Kugghjulen har en ingreppsvinkel på 20°, detta innebär att kraften som överförs i 
kuggkontakten dels vrider nästa kugghjul och dels vill skjuta det ifrån sig. Dessa två 
kraftkomponenter beaktas i följande beräkningar. Geometrin för kuggtransmissionen 
visas i figur B2, kugghjulens diameter är 64 mm. 

 
 
Krafterna i över lagertappen i x och y riktningen fås på följande vis 

MMMY

MMMX

MMMY
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Vinklarna i beräkningarna är tagna från figur B2 och B3. M är det totala momentet från 
båda vevaxlarna. 
 

 
Figur B2. Kuggtransmissionen måttsatt i läge α=48° och krafter utsatta. 
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För att få fram krafterna R1, R2 och R3 gjordes enligt följande: 

0062,0314,05,20048,07,4117,04,31062,07,50160,0)48sin(1:
03)48sin(14,317,50)13sin(2:

0)48cos(17,45,20)13cos(2:

=⋅+⋅+⋅+⋅−⋅+⋅
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=−−−⇑
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Från dessa tre ekvationer löses R1,R2 och R3 ut 

MR
MR

MR
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1,111

−=
=
=
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Bilaga 3. Dimensionering av hydraulsystemet 
 
Kraften Fa som verkar på cylindrarna om kraften R3 är max 4,3 kN ges av 
 

kN
l

lF ,5.3
08,0

0641,04300

2

1 =
⋅

=
⋅              (2) 

 

 
Figur B4. Längderna i ekvation 2 
 
Längderna i ekvation 2 visas i figur 21. Kraften som verkar på cylindrarna är 3,5 kN. 
Cylindrar med kolvar med diameter 18 mm hittades på marknaden, detta ger ett 
systemtryck P på 
 

bar
A
FP ,140

009,0
3500

2 =⋅
==
π

   (3) 

 
Det som styr valet av ventiler och backventiler är hur snabbt systemet skall regleras. 
Hur stort skall flödet vara. Önskas att regleringen rör sig en millimeter per sekund blir 
flödet Q 
 

min,015,06001,009,0 2 l
t
VQ =⋅⋅⋅== π  (4) 

 
Ventiler och backventiler med passaden storlek finns på Jaksa. Vilken ventil som skall 
väljas beror på genomflödet och hur snabb reglering som behövs.   

64,1 mm 

80 mm 

R3 
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Bilaga 4. Dimensionering av aktuatorarm 
 
För att utnyttja linjärstäldonets hela slaglängd måste aktuatorarmen vara 190mm mellan 
rotationscentrum och ställdonets angreppspunkt. En förlängning av aktuatorarmen 
måste till. 
 

 

Figur B5. Förlängd aktuatorarm med mått. 

Skruvförbandet 
De två delarna sitter ihop med fyra M5 skruvar. Spännkraften i dessa är 6,6 kN. 
Friktionskoefficienten mellan de två stålytorna antas vara 0,1. Detta ger en friktionskraft 
på 
 

kNnFFfriktion ,64,21,046600 =⋅⋅=⋅⋅= μ   (5) 
 

Momentet som förbandet klarar av beror av skruvcirkeldiametern. I detta fall är 
diametern 35 mm Detta ger ett moment på: 
 

Nm
d

FM f
friktionfriktion ,2,64

2
035,02640

2
=⋅=⋅=   (6) 

 
Det böjande momentet i armen kommer från ställdonet. Ställdonet levererar 1300N, 
detta ger ett moment på 
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Nm,1301,01300 =⋅   (7) 

 
Friktionen i skruvförbandet kommer således inte enbart att hålla utan skruvarna kommer 
att formlåsa förbandet. Under testkörningar med motorn har inga haverier eller glapp 
uppkommit. Däremot vibrerar reglermekanismen under vissa motorvarv. 
 
De båda länkarmarna är även simulerade i Ansys för att kontrollera veka områden och 
om utformningen är lämplig. Armarna simulerades var för sig och ihop monterade. 
Resultatet från simuleringen med ihop monterade länkarmar visas i figur B6 och B7. 

 

Figur B6.  Spänningar i länkarmarna 

Spänningsmax 
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Figur B7.  Deformationer i länkarmarna 

Simuleringarna visar att den maximala spänningen i länkarmarna är 250 MPa. 
Spänningsmax ligger i ett mindre kritiskt område. Skulle en spricka uppkomma i detta 
område skulle den upptäckas innan armen fallerar. Förövrigt finns inga stora 
spänningskoncentrationer. Deformationen i länkarmen är 0,35 mm. Detta får anses som 
en liten deformation i sammanhanget. Dessa spänningar och deformationer uppstår när 
konstruktionen belastas med den maximala kraften som uppmättes med instrumenterade 
länken.  


