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Sammanfattning 
 
Glidande och tätande funktioner i stötdämpare och framgafflar ställer stora tribologiska 
krav på de ytor som kommer i kontakt med varandra, i det här fallet bussningar och 
tätningar mot en cylinderkolv. Man eftersträvar en yta som både ger låg friktionskraft 
och lite läckage. Det här examensarbetet gick ut på att kartlägga och undersöka 
befintliga ytor hos framgaffelrör och styrdämpare hos Öhlins Racing med avseende på 
ovan nämnda funktioner. Hur beskrivs dessa ytor sedan på enklast möjliga sätt? 
 
Tio stycken framgafflar ingick i huvudstudien. Dessa testmättes alla med avseende på 
friktionskraft, läckage och ytjämnhet varvid de sedan polerades i fyra steg. Mellan varje 
steg upprepades mätningarna för att på så vis få en bild av vad som egentligen händer 
vid poleringen och hur funktionen hos komponenterna påverkas. 
 
Resultatet visar på det stora hela ett mönster där desto finare yta ger en mindre 
friktionskraft och ett mindre läckage, vilket naturligtvis också ter sig logiskt. Eftersom 
alla framgaffelrör genomgår samma poleringsmetod och alltså erhåller samma 
bearbetningsmönster är Ra-värdet en fullduglig parameter att beskriva dessa ytor med. 
Generellt kan ytor med samma Ra-värde och olika bearbetningsmetoder skilja avsevärt 
med avseende på till exempel friktionskraften. På ritning underlättar det därför att man 
nämner både Ra-värdet och bearbetningsmetod tillsammans. 
 
Som alternativ metod trumlades ett antal framgaffelrör. Detta gav positivt låga resultat 
gällande friktion, men ytan blev så oregelbunden och hade flertalet höga toppar vilket 
renderade i ett alltför stort läckage. 
 
Även bärigheten undersöktes i denna studie och visade sig vara en pålitlig parameter 
för beskrivning av dessa ytor. Denna del känns som det naturliga steget att gå vidare 
med för att ha nytta av i de fall där man vill analysera ytor med olika 
bearbetningsmetod. Men alltså, i de fall där ytan är likformigt bearbetad är enligt den 
här studien Ra-värdet tillräckligt. 
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Abstract 
 
Gliding and sealing functions in Öhlins shock absorbing systems sets great demands on 
the contacting surfaces. In this particular case, the bushings and the sealings on a 
cylinder piston. The surface wanted is a surface with both low frictional forces and small 
leakage. This study was done with the goals of investigating and determining existing 
surfaces due to the frictional force and leakage. How can we in an easy manner 
describe these? 
 
A number of ten front forks were part of a main study. These were all measured with 
respect to frictional force, leakage and surface roughness and then polished in four 
steps with a micro finishing method. Following every step, the measurements were 
repeated in goal of seeing what actually happens during the polishing. 
 
The results follow a pattern where a better surface generates less frictional forces and a 
smaller leakage, which also makes good sense. Since all front forks goes through the 
same polishing method and thereby obtains a similar pattern of polishing stripes, the 
Ra-value is enough to describe these surfaces with. Surfaces with the same Ra-value 
can, from a generally point of view, vary for example in friction. Therefore you should 
name the method the material has been worked upon, together with the Ra-value, in the 
engineering drawing.  
 
As an alternative method, a number of front forks where trumbled. This resulted in lower 
frictional forces, but the surface roughness became more complicated and higher tops 
could be seen. This gave a bigger leakage and therefore was not studied any further. 
 
The bearing capacity was studied in this study and showed to be a reliable parameter in 
describing these surfaces. This must be the natural step to move on further with. It 
would give a more consistent method to describe surfaces with different kind of working 
up methods. But still, in cases where the surface is equally worked up upon this study 
shows that the Ra-value is enough. 
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Inledning 

1.1 Problembeskrivning 
Öhlins Racing AB utvecklar och tillverkar avancerade fjädringskomponenter till 
fordon, framför allt till motorcyklar och tävlingsbilar. Dessa fjädringskomponenter 
(stötdämpare, framgafflar och fjäderben) har en teleskopiskt glidande/tätande 
funktion som ställer stora tribologiska krav på beskaffenheten hos glidytor, 
bussningar och tätningar. Man eftersträvar en så låg friktionskraft som möjligt för att 
uppnå bästa väghållning. Vidare tillkommer en böjningstagande funktion hos 
framgafflar och fjäderben som måste tas hänsyn till. 
Detta examensarbete går ut på att undersöka och beskriva ytor hos framgaffelrör och 
i viss mån också kolvstänger, i relation till friktionskraft och läckage. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att försöka öka förståelsen för de parametrar som 
påverkar ovan nämnda funktioner. Öhlins Racing AB önskar att detta utmynnar i 
konstruktionshjälp och parameterbeskrivning för ytor hos framgaffelrör och 
kolvstänger. 

1.3 Öhlins Racing AB 
Öhlins Racing AB grundades 1976 och har sedan dess, som ovan nämnts, utvecklat 
och tillverkat avancerade fjädringskomponenter till motorcyklar, tävlingsbilar, 
fyrhjulingar och snöskotrar. Företaget är mycket framgångsrika ute på 
tävlingsbanorna och Öhlinsprodukter har vunnit mer än hundra stora 
världsmästerskap och andra stora racingtitlar. 
Varje fjädringskomponent från Öhlins är utvecklad och anpassad för en specifik 
fordonsmodell. Det gör modellprogrammet mycket stort. Närmare en tredjedel av 
företagets ca 170 anställda är aktivt involverade i utvecklingen av nya komponenter. 
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2. Kravspecifikation 
I början av examensarbetet diskuterades ett förslag på arbetsgång fram. Detta för att 
kunna få en överskådlig bild över i vilken ordning studien skulle göras samt för att 
lättare kunna uppskatta tidsåtgången för projektet. Denna fick även fungera som en 
kravspecifikation. 
 
1. Litteraturstudie för att sätta sig in i ämnet. Gå igenom befintliga 

ytjämnhetsparametrar och studera olika ytstrukturer. 
 
2. Studera olika ytbearbetningsmetoder på framgaffelrör och kolvstänger för att se 

vad det egentligen är som händer med ytan vid olika ytbearbetningsmetoder. Den 
stora frågan är om valda ytjämnhetsparametrar räcker till för att beskriva 
olikheterna och skillnaderna i dessa. 

 
3. Genomföra en mätstudie på valda ytbearbetningsmetoder med avseende på 

friktionskraften. 
 
4. Genomföra läckageprover på samma metoder som i punkt 3. 
 
5. Undersöka och dra slutsatser om vilka ytjämnhetsparametrar som passar för 

Öhlins applikationer, samt att ta reda på om det hos Öhlins finns mätmöjligheter 
för dessa. 
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3. Teori 

3.1 Ytstrukturer 

3.1.1 Topografi 
En teknologisk yta kan se ut på många olika sätt och är inte alldeles lätt att beskriva. 
Man kan dock alltid beskriva den som ojämn, även om den med blotta ögat ser jämn 
ut. Ojämnheter spelar en enormt stor roll inom tribologiska områden och behovet av 
att kunna kartlägga och beskriva olika ytor har fått ökad betydelse och kallas i 
facktermer för ytprofilering. 
Man kan dela in en ytprofils ojämnheter i långvågiga, ofta periodiska variationer och 
mer slumpmässiga kortvågiga variationer. De långvågiga variationerna kallas för 
vågighet och de kortvågiga för ytjämnhet. Ytprofilen beskrivs som summan av 
vågighet och ytjämnhet. 
En ytprofil kan ha olika riktningar i sitt mönster. Den dominerande riktningen kallas för 
lager och är oftast skapad av ytbearbetningen i den bearbetningsriktning som 
verktyget hade. Vissa bearbetningsmetoder, till exempel blästring, genererar en yta 
utan någon speciell lagerriktning. Dessa ytor får ickeriktade, partikulära lager. 
Lagerriktningen är viktigt för det synliga slutresultatet på ytan. En fin yta kan se grov 
ut om den har en betydande lagerriktning. På samma sätt kan en mer ostrukturerad 
och grov yta se jämn ut om den inte har något lager alls. Den får då ett mer matt 
utseende. 

3.1.2 Olika benämningar på en yta 
Det finns några olika benämningar eller begrepp man bör känna till när man talar om 
en yta: 
Nominell yta: 
Den geometriska ytan eller den yta som till exempel visas på en ritning kallas för den 
nominella ytan. 
Reell yta: 
Den verkliga eller reella ytan som bearbetats fram utifrån den tilltänkta nominella 
ytan. Den avviker från den nominella ytan genom bearbetningsprocessen samt till 
exempel genom struktur och egenskaper från råmaterialet. 
Uppmätt yta: 
Den uppmätta ytan är en återgivning av den reella ytan till den grad det är möjligt att 
återge denna med hjälp av ett mätinstrument. Avvikelsen blir på grund av att inget 
mätinstrument klarar av att exakt återge den reella ytan. 
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3.2 Ytjämnhetsmätning 

3.2.1 Givarsystem 
Det finns generellt två olika givarsystem för ytjämnhetsmätning: 
- Det friavkännande givarsystemet där den relativa rörelsen mellan mätspets och 

referensytan mäts. 
- Glidskogivarsystemet där den relativa rörelsen mellan mätspets och glidskon 

mäts. 
Valet av vilket givarsystem som bör användas styrs främst av vad man är ute efter för 
resultat, givarsystemet måste anpassas till mätuppgiften. Vid utvärdering av 
ytjämnhetsparametrar där man också vill ha svar på långvågiga avvikelser måste ett 
friavkännande givarsystem användas.  
Med en givare med glidsko kan man inte uppfatta formavgivelser och knappt heller, 
beroende på glidskons radie och ytprofilen, avläsa eventuell vågighet. En annan 
nackdel med glidskogivarsystemet är att den uppmätta profilen kan förvanskas i 
betydande grad. Fördelen är att det är en enkel uppriktning som ger ett snabbt 
mätmoment. 

3.2.2 Avkänningsriktning 
Avkänningen bör enligt standard göras i den riktning som ger det största 
ytjämnhetsvärdet. Detta fås normalt tvärs över bearbetningsriktningen. Om man av till 
exempel funktionstekniska skäl väljer en annan avkänningsriktning bör detta anges 
på ritningen. 
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3.2.3 Ytprofiler 
För att en mätning ej ska påverkas av avkännarens geometri, elimineras de allra 
kortaste våglängderna med ett elektroniskt filter, λs. Kvarvarande primärprofil (P-
profil) består av: 
- Mikrogeometriska avvikelser (R-profil) som uppträder regelbundet eller 

oregelbundet. Begränsningen uppåt i våglängd görs med ett elektroniskt filter, λc 
(cut-off). 

- Makrogeometriska avvikelser (W-profil) vilka ofta uppträder regelbundet. En 
begränsning uppåt i våglängd görs med ett elektroniskt filter, λf. 

 

P-profil – primärprofil. 
W-profil – vågighetsprofil. 
R-profil – ytjämnhetsprofil. 
P-profilen är den totala profilen när de kortaste våglängderna filtrerats bort med ett 
kortvågsfilter λs. P-profilen används när man av funktionstekniska skäl måste ta 
hänsyn till ytans alla egenskaper (både kort- och långvågiga). Parameter från P-
profilen anges med bokstaven P. 
W-profilen fås ur P-profilen efter att de korta våglängderna (ytjämnheten) filtrerats 
bort med ett filter λc (cut-off). Ytterligare ett filter λf används för att ange den övre 
gräns för de våglängder som ska ingå. Parametrar som beräknas ur W-profilen 
anges med bokstaven W. 
R-profilen fås av P-profilen efter att de långa våglängderna (vågighet och form) 
filtrerats bort med ett filter λc (cut-off). Parametrar som beräknas av R-profilen anges 
med bokstaven R. 

3.2.4 Referens- och utvärderingslängd 
För att man ska få ett så korrekt avläst resultat som möjligt måste mätningen göras 
på en lämplig referenslängd. R-profilen, som är vanligast förekommande profil vid 
ytjämnhetsmätning utvärderas inom en referenslängd lp.  
Vilken referenslängd man väljer är styrt av standard och kan avläsas i en speciell 
tabell. Valet beror på storleken på R-parametrarna, det vill säga ytans karaktär, som 
man utvärderar. För att minska eventuella fel och erhålla ett mer statistiskt riktigt 
resultat görs mätningen på fem referenslängder efter varandra. Dessa kallas 
tillsammans för utvärderingslängden. 
För att ge instrumentet en chans att stabilisera sig och för att filtreringen skall fungera 
korrekt har man också en start- och stoppsträcka, ofta lika långa som 
referenslängden. Den totala längden innehållande dessa start- och stoppsträckor 
samt referenslängderna kallas den totala avkänningslängden. 
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3.2.5 Antal mätningar 
För att minska risken för fel och spridda mätresultat bör man mäta sitt objekt på minst 
tre olika ställen. 

3.3 Ytjämnhetsparametrar 

3.3.1 Rz.DIN: Maximal profilhöjd (medelvärde) 
Den maximala profilhöjden Rz i en profil är definierat som avståndet mellan högsta 
topp och djupaste dal för de referenslängder som ingår i utvärderingslängden. 
Parametern är bra för att beskriva till exempel glidytor där en enstaka ytavvikelse inte 
märkbart påverkar detaljens funktion. 

Figur 3.1 Kurva för analys av den maximala profilhöjden Rz (medelvärde). 
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3.3.2 Ra: Arimetiskt medelvärde 
Det aritmetiska medelvärdet av höjdkoordinaterna för de referenslängder som ingår i 
utvärderingslängden. Ra-värdet är ett medelvärde av alla avvikelser från en rät 
medellinje oavsett om avvikelserna är positiva (toppar) eller negativa (dalar). 
Ra-värdet är relativt okänsligt för enstaka stora avvikelser, till exempel en hög topp 
eller en djup dal, och anses därför ur mätsynpunkt som mycket stabilt. Det är en 
lämplig parameter att använda när ytan inte har några speciella funktionskrav och 
passar därför egentligen inte för den här studien. Dock ska man komma ihåg att ett 
Ra-värde är mycket användbart då man vill jämföra komponenter från samma 
tillverkningsserie och egentligen inte är ute efter att beskriva hur ytan ser ut. Vidare 
är Ra-parametern fortfarande är vanligt förekommande i industrikretsar och kan 
därför inte förkastas. 
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Figur 3.2 Kurva för analys av profilens aritmetiska medelavvikelse Ra. 
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3.3.3 Rp: Maximal topphöjd (medelvärde) 
Profilens maximala topphöjd är höjdavvikelsen från medellinjen till högsta topp inom 
referenslängden. 
 

Figur 3.3  Kurva för analys av profilens maximala topphöjd Rp. 
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3.3.4 Rk: Ytjämnhetens kärndjup 
Rk är djupet hos ytprofilen efter att de högsta topparna och de djupaste dalarna har 
eliminerats.  

3.3.5 Rpk: Reducerade topphöjden 
Rpk är ett mått på höjden hos de toppar som eliminerats från kärnområdet. 
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3.3.6 Rvk: Reducerade daldjupet 
Rvk beskriver måttet på de repor som finns kvar i materialet under kärnområdet. 
Dessa repor eller dalar kan binda smörjmedel och därmed minska friktionskraften i 
en glidyta. 
 

Figur 3.4 Kurva för analys av ytjämnhetens kärndjup. Parametrarna Rk, Rpk, Rvk fås fram ur denna. 
 

3.3.7 Parameterförhållanden 
Ett litet måttförhållande Rk/Rz ger en platåartad karaktär som fås vid exempelvis 
hening. 
Rp och Rz kan anges tillsammans för att ge information om andelen toppar i 
profilkurvan. Om Rp är större än halva värdet av Rz är ytan troligtvis ”toppig”. Om Rp 
är mindre än halva Rz är ytan av mer ”repig” karaktär. 

3.3.8 Ytor med bärighetskrav 
Man använder sig av Rz eller Rt för att begränsa ytjämnhetens amplitud. Om ytan 
karaktäriseras av en enda bearbetningsoperation, det vill säga har ungefär 
normalfördelade ytavvikelser väljs Rmr för att ange bärighetskravet. Rmr beskrivs 
som kvoten av profilelementens längdsumma och utvärderingslängden vid en given 
snittnivå i R-profilen. 
Om ytan har hög bärighet, vilket normalt åstadkoms genom två eller flera 
bearbetningsoperationer, väljs Rk ensamt eller tillsammans med Rpk och/eller Rvk. 

3.3.10 Tätningsytor 
För att begränsa ytjämnhetens amplitud väljs Rz och man bestämmer om det behövs 
ett övre och/eller ett undre gränsvärde för denna. Detta kompletteras vid behov med 
Rp om topphöjden bör begränsas. Rp-värdet bör vara mindre än halva värdet för Rz 
för att inte godkänna ytor med många toppar, vilket kan störa tätningsfunktionen. 
d 

3.4 Ytbearbetningsmetoder 
Det finns mängder av olika metoder för att bearbeta en yta till en finare ytjämnhet, 
alla med olika karaktär och skilda tillvägagångssätt. I denna studie tittas närmare på 
två stycken metoder, mikrofinish och trumling. 
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3.4.1 Mikrofinish 
Mikrofinishpolering går till så att detaljen som skall poleras utsätts för roterande 
polerfilm med olika finhet beroende på önskad ytfinhet. Dessa kan bland annat 
roteras med olika hastighet och i olika riktningar. En rad olika inställningsmöjligheter 
ger många frihetsgrader och i och med detta kan man i princip skräddarsy den slutyta 
man vill åstadkomma. 
 

Figur 3.5 Beskrivning av mikrofinishpolering. 

 

3.4.2 Trumling 
Trumling är en ytbearbetningsmetod för i huvudsak avgradning och polering av 
massproducerade metalldetaljer. Ytan man erhåller är relativt ostrukturerad med små 
håligheter som bland annat kan fungera som oljebehållare vid smord kontakt mellan 
två ytor. 
I modern trumling och vibrationstrumling vill man oftast hålla isär de bearbetade 
detaljerna och hindra att de skadar varandra. Därför används så gott som alltid ett 
förformat medium, så kallade chips. I huvudsak skiljer man på två olika typer: 
keramiskt bundna chips och polyesterbaserade chips. De keramiska chipsen har en 
mer avverkande effekt än plastchipsen som har en lägre densitet och som lämpar sig 
mer där speciellt fina ytor krävs. 
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4. Mätosäkerhet 
För att kunna bestämma den slumpmässiga mätosäkerheten i friktionsriggen gjordes 
testmätningar på ett framgaffelrör. Dessa visade att en smord kontakt ökar 
spridningen hos mätresultaten. Samma sak gäller för en pålagd sidlast. 
Friktionsriggens slumpmässiga mätosäkerhet togs därför fram för fallet osmord 
kontakt utan sidlast. Provröret kördes in ordentligt tills mätvärdena stabiliserat sig och 
därefter gjordes 20 stycken mätningar av glid- respektive startfriktion. 
 
Glidfriktion, x [N] Startfriktion, y [N] Glidfriktionens avvikelse Startfriktionens avvikelse 

  från medelvärde, vx [N] från medelvärde, vy [N] 

1,32 8,30 0 0,12 

1,31 8,27 -0,01 0,09 

1,32 8,30 0 0,12 

1,32 8,25 0 0,07 

1,31 8,20 -0,01 0,02 

1,32 8,17 0 -0,01 

1,32 8,19 0 0,01 

1,32 8,18 0 0 

1,31 8,14 -0,01 -0,04 

1,31 8,17 -0,01 -0,01 

1,32 8,11 0 -0,07 

1,32 8,15 0 -0,03 

1,32 8,20 0 0,02 

1,31 8,13 -0,01 -0,05 

1,30 8,13 -0,02 -0,05 

1,32 8,14 0 -0,04 

1,31 8,09 -0.01 -0,09 

1,30 8,08 -0,02 -0,1 

1,32 8,18 0 0 

1,31 8,30 -0,01 0,12 

Tabell 4.1 Friktionskraftsmätning utan olja och utan sidlast, för bestämning av den slumpmässiga 
mätosäkerheten. 
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Beräkningar av formler ovan gav följande värden på glid- och startfriktion, samt 
respektive standardosäkerheter: 
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Glidfriktion 
 

Medelvärde⎯x = 1,32 N 
Standardosäkerhet ux = 0,002 N 

Startfriktion 
 

Medelvärde⎯y = 8,18 N 
Standardosäkerhet uy = 0,015 N 

 
Av detta kan man dra slutsatsen att mätinstrumentets slumpmässiga mätosäkerhet är 
förhållandevis låg. Den ökade mätspridningen som uppstår när man har en smord 
kontakt samt en eventuell sidlast på har inget med osäkerhet att göra utan 
fenomenet är av tribologisk karaktär. 
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5. Trumlade framgaffelrör 
För att utvärdera om trumling är en bra ytbearbetningsmetod för Öhlins framgaffelrör 
så gjordes en trumlingsstudie där friktionskraften mot tätning och bussning samt 
läckage mot tätning gjordes. 

5.1 Utrustning 
• 7 st Ø43mm framgaffelrör 1699-80 

• Statiol SL 04-359 olja 

• Friktionsrigg 

• Mitutoyo ytjämnhetsmätare 

• Instron Dyno 

• Våg, Sartorius BP61S 

5.2 Metod 

5.2.1 Trumling 
Trumling gjordes hos Trumlingsaktiebolaget i Solna i två omgångar. Först genomgick 
fyra stycken rör vad man kan kalla provtrumling. Olika chips användes och proverna 
fick behandlas olika länge. Dessa friktionskrafts- och ytjämnhetmättes sedan på 
Öhlins och den mest fördelaktiga metoden genomgick sedan en mer genomgående 
trumlingsprocess där tre stycken rör ingick. 
 
Maskin Chips Compound Vattenflöde Tid 
RC 300 FCX LQ 30 0,8 l/min 45min 
 10x20 cyl    

Tabell 5.1 Data för trumlingsprocessen. 

 

5.2.2 Friktionskraftsmätning 
Friktionsriggen ställdes in för rör med diametern 43mm varvid varje rör monterades 
för friktionskraftstester. Sidlasten ställdes in till 2kN och varje rör kördes in 50 gånger 
med slaget 13mm och hastigheten 10mm/s. Start- och glidfriktion mättes för inställd 
sidlast under 3 slag med slaget 10mm och med hastigheten 2mm/s. Därefter vändes 
röret 180 grader radiellt och genomgick samma procedur med inkörning och mätning. 
Ett uppmätt friktionskraftsvärde är alltså medelvärdet av 18 mätningar. 

5.2.3 Ytjämnhetsmätning 
Ytjämnheten mättes på tre olika ställen för varje framgaffelrör med den 
ytjämnhetsmätare med glidskosystem. Medelvärdet beräknades för varje 
ytjämnhetsparameter och dessa användes för vidare analys. 
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5.2.4 Läckageprov 
För att mäta läckaget som ytan genererade användes ett hastighetskvotstest på 
Öhlins kallat ”speed rate test”. Kompressionshastigheten ställdes in till 0,05m/s och 
returhastigheten varierades. Slaglängden var 60mm. Inkörning skedde 200 gånger 
på högsta kvoten och etthundra gånger på lägsta. Själva mätningen gick till så att 
efter hundra cykler per returhastighet torkades läckaget av med en papperstuss och 
vägdes. 

5.3 Resultat 

5.3.1 Friktionskraft mot bussning 
Mätdata för Friktionskraften mot bussning åskådliggörs nedan i tabell 5.2 – 5.3. Vid 
det obelastade fallet ser man att friktionskraften är anmärkningsvärt låg, vilket går 
hand i hand med tidigare laborationer med trumlade rör hos Öhlins. Vad detta beror 
på är svårt att säga men förmodligen är det så att strukturen hos de trumlade rören 
gynnar en obelastad kontakt. Att friktionskraften minskar då kontakterna flyter på 
varandra kan vara en förklaring. 
 
Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um] 
1 49,80 102,73 0,401 0,049 0,151 0,144 0,046 0,100 
2 49,09 99,70 0,390 0,047 0,153 0,135 0,051 0,104 
3 47,24 97,45 0,353 0,045 0,133 0,138 0,041 0,087 
Medel 48,71 99,96 0,381 0,047 0,146 0,139 0,046 0,097 
Tabell 5.2 Mätresultat 2kN, trumlade rör. 

 

Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um]
1 0,92 6,10 0,401 0,049 0,151 0,144 0,046 0,100 
2 1,00 6,10 0,390 0,047 0,153 0,135 0,051 0,104 
3 0,94 6,12 0,353 0,045 0,133 0,138 0,041 0,087 
Medel 0,95 6,11 0,381 0,047 0,146 0,139 0,046 0,097 
Tabell 5.3 Mätresultat obelastat, trumlade rör. 

5.3.2 Friktionskraft mot tätning 
Mätdata för friktionstesterna med tätning visas i tabell 5.4 -5.5 nedan. 
Dessa visar inga egentliga konstigheter utan följer rimliga mönster med att 
friktionskraften ökar på grund av det extra motståndet tätningarna ger. Det blir 
kanske lite väl hög friktionskraft vid det obelastade fallet jämfört med utan tätningar. 
 
Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um]
1 66,54 114,91 0,401 0,049 0,151 0,144 0,046 0,100 
2 66,78 121,12 0,390 0,047 0,153 0,135 0,051 0,104 
3 67,34 119,24 0,353 0,045 0,133 0,138 0,041 0,087 
Medel 66,89 118,42 0,381 0,047 0,146 0,139 0,046 0,097 
Tabell 5.4 Mätresultat 2kN, trumlade rör med tätningar. 
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Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um]
1 10,92 16,92 0,401 0,049 0,151 0,144 0,046 0,100 
2 10,16 15,94 0,390 0,047 0,153 0,135 0,051 0,104 
3 9,52 14,11 0,353 0,045 0,133 0,138 0,041 0,087 
Medel 10,20 15,66 0,381 0,047 0,146 0,139 0,046 0,097 
Tabell 5.5 Mätresultat obelastat, trumlade rör med tätningar.  

5.3.2 Läckage 
 
Trumling 6 10 14 18 
1 0,2 0,5 1,5 4,0 
2 0,0 1,0 2,8 6,4 
3 0,4 0,7 2,5 5,2 
Tot 0,2 0,7 2,3 5,2 
Tabell 5.6 Läckage i mg/100 cykler för trumlade rör. 
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Figur 5.1 Diagram över läckaget. X-axeln beskriver cykelhastigheten och y-axeln läckaget i mg. 

Ur diagrammet i figur 5.1 kan man få fram en medelhastighetskvot vid 2mg/100 
cykler (Standard Öhlinsjämförelse) till värdet 12 vilket inte kan ses som ett speciellt 
bra resultat. Dock är det inte konstigt att resultatet blir sådant då ytan inte är särskilt 
bra ur ett ytjämnhetsperspektiv. 
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6. Mikrofinish, framgaffelrör 
Syftet med denna delstudie var att stegvis mäta hur den mikrofinishpolering som 
Öhlins använder, påverkar ytan med avseende på friktionskraft och läckage. Tio 
stycken rör märkta A-J ingick i studien. 

6.1 Utrustning 
 

• 10st ∅42mm framgaffelrör 
• SL 04-359 olja 
• Friktionsrigg 
• Ytjämnhetsmätare 
• Instron Dyno 
• Mikrofinish-maskin 
 

6.2 Metod 
När framgaffelrören levereras till Öhlins har de ej bearbetats med någon form av 
mikrofinishpolering. Mätningar gjordes ändå på dessa med syfte att erhålla en bra 
referensnivå. Rören polerades sedan i omgångar med 15μ-papper, 9μ-papper samt 
5μ-papper (15μ och 9μ kallas för mikrofinish och 5μ kallas för lapping). Mellan varje 
poleringssteg utfördes nya mätningar. Dessa bestod av friktionskrafts-, ytfinhets- och 
läckagemätningar.  

6.2.1 Friktionskraftsmätningar 
För att kunna mäta friktionskraften användes en friktionsrigg med sidlastmöjligheter. 
Friktionsriggens ställdes in för rör med diametern 42mm och monterades först utan 
tätningar då de inledande mätningarna gjordes med avseende på friktionskraft mot 
bussningar. Framgaffelrören placerades så att det två bussningarna låg emot mitt på 
röret. En sidlast på 2kN ställdes in och inkörning kördes genom att röret cyklades 50 
gånger med hastigheten 10mm/s och slaglängden 10mm. 
Mätningen utfördes sedan under tre slag med slaget 10mm och hastigheten 2mm/s 
och mätdata lästes av mellan 2 och 8mm i slaget. Rikligt med olja tillfördes kontakten 
efter varje mätning. Mätningarna upprepades tre gånger per rör och sida och alla rör 
mättes på två sidor radiellt sett. Det använda mätresultatet blev således medelvärdet 
av 18st mätningar. Mätningar gjordes även för obelastat fall. 
För att undersöka oljans betydelse för friktionskraften gjordes även mätningar med 
osmord kontakt mot bussningarna för de obearbetade rören. 
Två stycken tätningar monterades i riggen för att möjliggöra mätningar av 
friktionskraften mot tätning. De fem första rören i serien undersöktes med avseende 
på detta. 
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6.2.3 Ytjämnhetsmätningar 
Ytjämnheten mättes på tre olika ställen på varje framgaffelrör. Givarsystem med 
glidsko användes. Medelvärdet av dessa tre användes sedan för vidare analys. 
Tabell 6.1 visar de parameterinställningar som användes. 
 
 
Hastighet 0,100mm/s 
Amplitudområde 80µm 
Referenslängd 0,250mm 
Antal referenslängder 5 
Startsträcka 0,400mm 
Stoppsträcka 0,400mm 
Filter Gauss 
Cutoff 0,250 el. 0,080mm (enl. std.regler) 
Tabell 6.1 Parameterinställningar vid ytjämnhetsmätning. 

6.2.4 Läckageprov 
Läckageproven utfördes på de fem första framgaffelrören i serien. En rigg av modell 
Instron Dyno användes. Varje framgaffelrör monterades i denna och genomgick ett 
hastighetskvotstest. Kompressionshastigheten ställdes in till 0,05m/s och 
returhastigheten varierades. Slaglängden var 60mm. Inkörning skedde 200 gånger 
på högsta kvoten och etthundra gånger på lägsta. Efter hundra cykler per 
returhastighet torkades läckaget av med en papperstuss och vägdes. 

6.3 Resultat och kommentarer 
Skillnaden i resultat för smord respektive osmord kontakt för de obearbetade rören 
blev mycket stor. I figur 6.1 ser man hur friktionskraften är betydligt högre för det torra 
kontaktfallet än för fallet med oljesmörjning. Oljan ger en friktionskraft som är 63% 
lägre än för det torrsmorda fallet. Därav gjordes inga fler mätningar vid osmort 
kontaktfall då endast det smorda fallet i fortsättningen var intressant. 
 

Figur 6.1 Jämförelse mellan torr och smord kontakt med avseende på glidfriktion. 
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6.3.1 Friktionskraft mot bussning 
Nedan följer mätdata för friktionskraft mot bussning samt de ytjämnhetsvärden som 
uppmätts. 
 
Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um]

         

A 42,90 71,69 0,371 0,047 0,128 0,150 0,042 0,082 

B 44,93 80,72 0,394 0,050 0,138 0,147 0,039 0,106 

C 42,04 73,11 0,344 0,043 0,118 0,136 0,035 0,073 

D 42,88 80,61 0,370 0,049 0,148 0,154 0,045 0,082 

E 48,45 79,92 0,352 0,050 0,131 0,162 0,033 0,079 

F 41,11 75,34 0,360 0,050 0,139 0,153 0,048 0,095 

G 43,47 77,46 0,436 0,056 0,167 0,168 0,053 0,107 

H 37,22 64,81 0,290 0,031 0,104 0,090 0,033 0,069 

I 41,21 75,70 0,397 0,042 0,156 0,118 0,068 0,099 

J 46,32 81,32 0,426 0,059 0,151 0,178 0,048 0,120 

Medel 43,05 76,07 0,374 0,048 0,138 0,146 0,044 0,091 

Tabell 6.2 Mätdata, friktionskraft mot bussning, obearbetade framgaffelrör. 

 

 

 

Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um] 

         

A 44,94 114,89 0,165 0,02 0,062 0,062 0,018 0,035 

B 45,57 109,57 0,186 0,021 0,071 0,066 0,023 0,038 

C 44,18 106,41 0,195 0,022 0,072 0,069 0,021 0,040 

D 49,86 119,24 0,152 0,020 0,069 0,066 0,021 0,030 

E 47,48 117,75 0,188 0,022 0,076 0,069 0,022 0,038 

F 53,60 121,54 0,167 0,021 0,071 0,066 0,019 0,036 

G 48,18 120,74 0,163 0,021 0,066 0,066 0,020 0,034 

H 44,78 103,74 0,155 0,020 0,064 0,063 0,019 0,032 

I 50,19 119,32 0,180 0,022 0,077 0,068 0,022 0,036 

J 43,56 111,39 0,204 0,023 0,077 0,070 0,023 0,043 

Medel 47,23 114,46 0,176 0,021 0,071 0,067 0,021 0,036 

Tabell 6.3 Mätdata, friktionskraft mot bussning, bearbetade framgaffelrör enligt steg 1. 
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Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um] 

         

A 35,50 93,69 0,091 0,010 0,036 0,030 0,011 0,018 

B 34,72 94,73 0,104 0,011 0,041 0,033 0,012 0,019 

C 35,32 93,95 0,103 0,011 0,038 0,035 0,011 0,021 

D 32,34 91,06 0,091 0,010 0,036 0,030 0,011 0,017 

E 35,09 91,28 0,094 0,011 0,042 0,033 0,013 0,017 

F 36,43 94,32 0,108 0,010 0,040 0,032 0,011 0,019 

G 38,67 99,12 0,095 0,010 0,039 0,031 0,011 0,019 

H 35,27 88,86 0,077 0,009 0,035 0,028 0,010 0,014 

I 38,19 99,80 0,095 0,009 0,038 0,029 0,010 0,017 

J 34,13 88,29 0,104 0,012 0,043 0,036 0,012 0,022 

Medel 35,57 93,51 0,096 0,010 0,039 0,032 0,011 0,018 

Tabell 6.4 Mätdata, friktionskraft mot bussning, bearbetade framgaffelrör enligt steg 2. 
 
 
 
 
Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um] 

         

A 32,44 65,77 0,035 0,004 0,012 0,011 0,004 0,006 

B 28,04 57,25 0,042 0,005 0,017 0,015 0,005 0,007 

C 27,24 55,20 0,045 0,004 0,016 0,014 0,004 0,008 

D 28,94 55,40 0,037 0,004 0,013 0,012 0,004 0,006 

E 30,33 61,25 0,034 0,003 0,013 0,011 0,004 0,006 

F 30,94 66,84 0,038 0,004 0,015 0,013 0,004 0,006 

G 30,96 67,86 0,035 0,004 0,014 0,012 0,004 0,006 

H 31,94 68,71 0,036 0,004 0,015 0,014 0,004 0,006 

I 32,68 69,45 0,032 0,004 0,013 0,012 0,004 0,005 

J 26,68 51,22 0,061 0,005 0,016 0,014 0,005 0,012 

Medel 30,02 61,90 0,040 0,004 0,014 0,013 0,004 0,007 

Tabell 6.5 Mätdata, friktionskraft mot bussning, bearbetade framgaffelrör enligt steg 3. 
 

Man ser att friktionskraften ökar efter poleringssteg 1, vilket ter sig lite märkligt. Om 
detta är ett inställningsfel i mätutrustningen är svårt att säga men förmodligen är det 
nåt kalibreringsfel hos sidlasten som är påvisat. Friktionskraften efter steg 2 och steg 
3 följer dock ett rimligt mönster med tanke på den uppmätta ytjämnheten. 
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Figur 6.2 Sammanställning friktionskraft mot bussning för alla polerstegen. 

6.3.2 Friktionskraft mot tätning 
Friktionskraften mot tätning kan vara lite missvisande att mäta då den pålagda 
sidlasten gör att motståndet som tätningarna ger minskar eftersom röret ligger starkt 
pressat mot bussningarna. Därför är mätdata för det obelastade fallet redovisat så att 
man ska kunna se vad som händer med tätningsfriktionen mellan de olika 
polerstegen. 
 

 Sidlast 2kN  Sidlast 0N (obelastat) 
 Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Glidfriktion [N] Startfriktion [N] 
A 50,44 118,79 5,90 21,97 
B 50,50 111,59 6,24 21,08 
C 50,94 112,47 6,45 21,41 
D 47,44 114,87 5,65 21,43 
E 51,00 114,89 6,02 21,11 
Medel 50,06 114,52 6,05 21,40 
Tabell 6.6 Mätdata, friktionskraft mot tätning, bearbetade framgaffelrör enligt steg 1. 

 

 Sidlast 2kN  Sidlast 0N (obelastat) 
 Glidfriktion [N] Startfriktion 

[N] 
Glidfriktion [N] Startfriktion [N] 

A 41,20 92,18 6,86 21,70 
B 41,93 102,64 7,27 22,16 
C 42,05 94,27 6,83 21,78 
D 41,80 92,49 6,81 21,60 
E 44,57 96,80 6,78 21,80 
Medel 42,31 95,68 6,91 21,81 
Tabell 6.7 Mätdata, friktionskraft mot tätning, bearbetade framgaffelrör enligt steg 2. 
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 Sidlast 2kN  Sidlast 0N (obelastat) 
 Glidfriktion [N] Startfriktion 

[N] 
Glidfriktion [N] Startfriktion [N] 

A 39,26 67,28 6,22 10,49 
B 40,10 69,57 6,34 10,05 
C 39,91 68,92 6,67 9,99 
D 38,25 71,47 5,65 9,16 
E 37,09 66,62 5,84 11,19 
Medel 38,92 68,77 6,14 10,18 
Tabell 6.8 Mätdata, friktionskraft mot tätning, bearbetade framgaffelrör enligt steg 3. 

 
I figur 6.3 ser man att tätningsfriktionen vid steg 1 och steg 2 är närmast identiska. 
Vid steg 3 minskar dock startfriktionen till hälften medan glidfriktionen håller sig till 
samma nivå som steg 1 och steg 2. 
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Figur 6.3 Tätningsfriktion för obelastat fall. Friktionen i y-axel. 

 

6.3.3 Läckage 
Tabell 6.9 visar läckaget vid de olika polerstegen uttryckt som ett medelvärde i 
mg/100 cykler. Spalten längst till höger visar vad medelhastighetskvoten skulle vara 
vid 2mg/100 cykler, något som Öhlins använder som en slags referens för jämförelse 
av läckaget mellan olika ytor. Figur 6.4 visar läckagekurvorna och man ser tydligt att 
de följer teorin med mer läckage ju snabbare rörelse framgaffelröret utsätts för. 
Läckaget vid steg 1, steg 2 och steg 3 konstateras mycket lågt. Skillnaden mellan 
dessa steg kan i stort sett försummas då läckageprovet är ett relativt instabilt test 
med många felkällor. Dock ger det en bra bild över läckaget i stora drag. 
Att läckaget blir högt vid det obearbetade fallet ter sig logiskt då ytan är mycket 
ojämn med höga toppar men framför allt med djupa dalar. Tätningen når ej ner till 
dessa dalar och därför läcker oljan ut via dessa. 
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 6 10 14 18 Medelhastighetskvoter vid 2mg/100 cykler 
Obearbetat 1,2 1,2 2,0 2,4 14 
Steg 1 0,3 0,2 0,2 0,5 46 
Steg 2 0,2 0,2 0,5 1,0 31 
Steg 3 0,1 0,1 0,3 0,9 32 
Tabell 6.9 Läckaget som medelvärde i mg/100 cykler. 
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Figur 6.4 Diagram över läckaget i tabell 6.9. X-axeln beskriver cykelhastigheten och y-axeln läckaget i 
mg.  

 

6.3.4 Ytjämhetsprofilerna 
Nedan följer utskrifter på hur en obearbetad respektive stegvis bearbetad 
framgaffelrörsyta ser ut. 
 

 
Figur 6.5 Ytjämnhetsdiagram för obearbetade framgaffelrör. 

 
 

 
Figur 6.6 Ytjämnhetsdiagram för framgaffelrör bearbetade med microfinish 15µ (steg 1). 
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Figur 6.7 Ytjämnhetsdiagram för framgaffelrör bearbetade med microfinish 9µ (steg 2). 

 
 

 
Figur 6.8 Ytjämnhetsdiagram för framgaffelrör bearbetade med microfinish 5µ (steg 3). 

 
 

6.3.5 Mätspridning 
De diagram som följer visar mätspridningen som ett medelvärde för alla 
framgaffelrör. Standardavvikelsen är beräknad utifrån tre ytjämnhetsmätningar per 
rör och är sedan sammanvägd för hela mätserien. Notera att y-axeln visar olika skala 
i de olika diagrammen. Att till exempel Rz ger en stor spridning vid de obearbetade 
rören förklarar att ytorna hos dessa är mycket ojämna med mycket utpekade toppar 
samt dalar. 
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Figur 6.9 Mätspridning för obearbetade rör. 
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Figur 6.10 Mätspridning för rör bearbetade enligt steg 1. 
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Figur 6.11 Mätspridning för rör bearbetade enligt steg 2. 
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Figur 6.12 Mätspridning för rör bearbetade enligt steg 3. 
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7. Kolvstångsjämförelse 
Nuvarande styrdämparkolvstänger ∅8mm, 02256-04, från Täby Finmekaniska AB 
skall jämföras med samma kolvstångsmodell från den taiwanesiska leverantören A-
Pro Tech, med avseende på friktionskraft och läckage.  

7.1 Utrustning 
 

• 10st ∅8mm kolvstänger från A-Pro Tech, 02256-04. 

• 10st ∅8mm kolvstänger från Täby Finmekaniska, 02256-04. 

• Styrdämpare SD111 

• Soqi 1309 olja 

• Friktionsrigg 

• Ytjämnhetsmätare 

• Instron Dyno 

• Våg, Sartorius BP61S 

7.2 Metod 

7.2.1 Friktionskraftsmätning 
En styrdämpare med Soqi 1309 olja monterades med de olika kolvstängerna i 
friktionsriggen. Ingen kolv användes. Varje kolvstång smordes för hand in ett slag 
och kördes sedan in 10 gånger med slaget 13 mm och hastigheten 12 mm/s. 
Mätningen utfördes sedan under 3 slag med slaget 10 mm och hastigheten 2 mm/s, 
varvid glidfriktion och startfriktion mättes. 

7.2.2 Ytjämnhetsmätning 
Ytjämnheten mättes på tre olika ställen för varje kolvstång med en ytjämnhetsmätare 
med glidskosystem. Medelvärdet för respektive parameter från dessa tre mätningar 
ligger sedan till grund för vidare analys. 

7.2.3 Läckageprov 
Läckageproven utfördes på tre stycken kolvstänger per serie. Ett hastighetskvotstest 
användes. Kompressionshastigheten ställdes in till 0,05m/s och returhastigheten 
varierades. Slaglängden var 40mm. Efter hundra cykler torkades läckaget av med en 
papperstuss och vägdes. 

7.3 Resultat 
Mätdata från friktionskrafts- samt ytjämnhetsmätningarna åskådliggörs i tabell 7.1. 
Medelvärdet på friktionskraften hos kolvstängerna från A-Pro Tech är: 
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Glidfriktion: 3 N 
Startfriktion: 4 N 
 
Motsvarande värden på kolvstängerna från Täby Finmekaniska är: 

 
Glidfriktion: 8 N 
Startfriktion: 12 N 
 

Figur 7.1 Medelvärden för start- och glidfriktion. 

 

Nedan visas mättabeller för respektive kolvstänger: 
 
Kolvstång Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um] 

         

1 4,12 5,64 0,3357 0,0460 0,1455 0,1454 0,0453 0,0697 

2 2,05 2,52 0,3327 0,0398 0,1361 0,1231 0,0416 0,0607 

3 3,67 4,81 0,4121 0,0493 0,1616 0,1574 0,0483 0,0825 

4 3,86 4,86 0,3711 0,0447 0,162 0,1410 0,0485 0,0696 

5 3,26 3,96 0,3689 0,0461 0,1586 0,1449 0,0468 0,0742 

6 3,13 3,91 0,3303 0,0411 0,1336 0,1300 0,0383 0,0705 

7 3,43 4,49 0,3765 0,0474 0,1489 0,1472 0,0444 0,0835 

8 3,21 3,91 0,3507 0,0447 0,1445 0,1427 0,0431 0,0695 

9 2,82 3,48 0,3210 0,0401 0,1342 0,1285 0,0400 0,0610 

10 2,68 3,34 0,3241 0,0415 0,1382 0,1330 0,0412 0,0620 

Medel 3,22 4,09 0,3523 0,0441 0,1463 0,1393 0,0438 0,0703 

Tabell 7.1 Mätdata, kolvstänger, A-Pro Tech 

Medelvärde för friktion, A-Pro Tech och Täby 
finmekaniska.
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Kolvstång Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um] 

         

1 12,14 18,02 0,5418 0,0556 0,2119 0,1605 0,0687 0,1171 

2 7,05 9,91 0,5954 0,0669 0,2704 0,1920 0,0900 0,1279 

3 10,58 16,36 0,4805 0,0542 0,1966 0,1599 0,0510 0,1070 

4 7,76 11,56 0,4588 0,0571 0,1886 0,1606 0,0604 0,1194 

5 9,02 13,59 0,4651 0,0539 0,1693 0,1532 0,0454 0,1146 

6 7,16 10,09 0,4945 0,0559 0,1808 0,1601 0,0471 0,1182 

7 6,72 9,69 0,5701 0,0687 0,2071 0,1954 0,0629 0,1504 

8 7,51 10,74 0,4979 0,0588 0,1746 0,1687 0,0460 0,1298 

9 6,61 9,16 0,4951 0,0598 0,1988 0,1694 0,0671 0,1250 

10 8,51 11,75 0,4987 0,0539 0,1927 0,1596 0,0600 0,1083 

Medel 8,31 12,09 0,5098 0,0585 0,1991 0,1679 0,0599 0,1218 

Tabell 7.2 Mätdata, kolvstänger, Täby finmekaniska. 

 
Tabell 7.3 och 7.4 visar läckaget för respektive leverantör: 
 
A-Pro Tech 4 6 8 12 14 16 18 

1 0,2 0,6 1,2 0,9 0,8 1,0 1,1 

2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8 1,0 

3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,8 1,0 

Medel 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 

Tabell 7.3 Läckage i mg/100 cykler för kolvstänger från A-Pro Tech. 

 

Täby finmekaniska 4 6 8 12 14 16 18 

1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,9 1,0 

2 0,2 0,3 0,4 1,2 0,8 1,2 1,1 

3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 1,1 

Medel 0,2 0,3 0,2 0,6 0,5 1,0 1,1 

Tabell 7.4 Läckage i mg/100 cykler för kolvstänger från Täby Finmekaniska. 
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Figur 7.2 Diagram över läckaget. X-axeln beskriver cykelhastigheten och y-axeln läckaget i mg. 

 
Medelhastighetskvoter vid 2mg/100 cykler: 
A-Pro Tech: 35 
Täby finmekaniska: 31 

 

 

7.4 Slutsatser 
Mätresultaten visar tydligt att de nya kolvstängerna från A-Pro Tech får en klart lägre 
friktionskraft än de från Täby Finmekaniska. Glidfriktionen hos A-Pro Tech ligger på 
39% av glidfriktionen Täby Finmekaniska. För startfriktionen är samma förhållande 
34%. 
 
Startfriktionen hos A-Pro Tech är relativt låg och ligger nära glidfriktionen vilket är bra 
då man slipper att onödiga friktionskrafter byggs upp. 
 
Vid studie av ytjämnhetsparametrarna ser man att kolvstängerna från A-Pro Tech har 
värden som beskriver en finare yta än den som man ser hos Täby Finmekaniska som 
både har större utpekade toppar samt större dalar. Vidare får de taiwanesiska 
kolvstängerna en bra korrelation (se tabell 4) mellan friktionskrafts- och 
ytjämnhetsvärden, vilket man inte ser i samma utsträckning hos Täby Finmekaniska. 
Hos A-Pro Tech kan man alltså se att friktionskraften minskar ju finare ytan är. 
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Ytjämnhetsparameter Korrelation 

A-Pro Tech 

Korrelation 

Täby Finmekaniska

Ra 76% -58% 

Rz 52% -14% 

Rp 65% -7% 

Rk 78% -52% 

Rpk 66% -12% 

Rvk 61% -58% 

Tabell 7.5 Korrelationsvärden för respektive ytjämnhetsparameter. 

 
Mätresultaten hos Täby Finmekaniska visar att man får låg friktionskraft där ytan är 
toppig och repig. Detta ter sig ju väldigt motsägelsefullt men en förklaring kan vara att 
bussningarna ligger och flyter på topparna eftersom vi inte har att göra med någon 
belastning här. Detta skulle i så fall förklara den negativa korrelationen hos vissa 
parametrar, till exempel Ra. Ju finare ytjämnhet desto längre ner i ytan sker 
kontakten och så uppträder också en större friktionskraft. 
En annan aspekt som måste tas med vid analys av mätresultatet är spridningen i 
resultat. Spridningen i mätresultat av ytjämnheten skiljer sig avsevärt mellan de olika 
modellerna. Kolvstängerna från A-Pro Tech har klart mindre spridning än de från 
Täby finmekaniska. Detta tyder på antingen olika tillverkningsmetoder eller olika 
noggrannhet vid tillverkning. Givetvis är en så liten spridning som möjligt önskvärd för 
att kolvstängernas egenskaper ej skall skilja sinsemellan. Liten spridning ger 
dessutom en större signifikans av mätvärden. 
Läckaget skiljer sig inte nämnvärt mellan de båda leverantörerna och konstateras 
vara lågt. 
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8. Jämförelse framgaffelrör Soqi och Öhlins  
Befintliga framgaffelrör från Öhlins som genomgått TiN-behandling samt alla 
microfinish-steg, har jämförts med avseende på friktionskraften med en ny variant av 
samma rör där TiN-behandlingen gjorts direkt av leverantören Soqi. 

8.1 Utrustning 
• 5st ∅43 mm framgaffelrör som genomgått TiN-behandling samt alla 

microfinish-steg, 1699-02 (betecknas Öhlins). 
• 5st ∅43 mm framgaffelrör med TiN-behandling genomförd av leverantören 

Soqi, 4761-03 (C05-23124-30), (betecknas Soqi). 
• Statoil SL 04-359 olja. 
• Friktionsrigg. 
• Ytjämnhetsmätare. 

8.2 Metod 

8.2.1 Friktionskraftsmätning 
Friktionsriggen ställdes in för rör med diametern 43mm, och försågs med nya 
tätningar. Olja SL 04-359 fylldes på i riggens hus och sidlasthjulet monterades 
därefter. Varje rör monterades sedan i tur och ordning och genomgick inkörning 100 
gånger med slaget 13 mm och hastigheten 20 mm/s och med en sidlast på 2000 N. 
Sedan mättes friktionskraften för sidlastfallen 2kN, och 0N. Därefter vändes röret 
radiellt 180 grader och genomgick samma mätprocedur med inkörning och mätning. 
Mätningarna utfördes under 3 slag med slaget 10 mm och hastigheten 2 mm/s, 
varvid glidfriktion och startfriktion mättes. 

8.2.2 Ytjämnhetsmätning 
Ytjämnheten mättes på tre olika ställen för varje framgaffelrör med en 
ytjämnhetsmätare med glidskosystem. Medelvärdet beräknades för varje 
ytjämnhetsparameter och dessa användes för vidare analys. 

8.3 Resultat 
 

Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um] 

1 50,32 73,97 0,1750 0,0173 0,0846 0,0521 0,0292 0,0274 

2 55,32 91,77 0,3580 0,0186 0,0800 0,0572 0,0246 0,0406 

3 58,27 83,44 0,2030 0,0184 0,0794 0,0545 0,0271 0,0380 

4 48,34 79,16 0,2400 0,0220 0,1168 0,0657 0,0430 0,0351 

5 57,35 89,99 0,2540 0,0239 0,1259 0,0738 0,0431 0,0352 

Medel 53,92 83,67 0,2460 0,0200 0,0973 0,0607 0,0334 0,0353 

Tabell 8.1 Mätresultat, Öhlins. 
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Rör Glidfriktion [N] Startfriktion [N] Rz[um] Ra[um] Rp[um] Rk[um] Rpk[um] Rvk[um] 

1 76,74 138,92 0,4510 0,0615 0,1924 0,1956 0,0590 0,0860 

2 82,51 144,11 0,5140 0,0765 0,2215 0,2443 0,0690 0,1096 

3 72,62 134,96 0,4420 0,0565 0,1767 0,1762 0,0633 0,0980 

4 74,07 127,91 0,4930 0,0644 0,2043 0,2031 0,0608 0,1002 

5 71,31 130,14 0,4100 0,0550 0,1667 0,1753 0,0518 0,0810 

Medel 75,45 135,21 0,4620 0,0628 0,1923 0,1989 0,0608 0,0950 

Tabell 8.2 Mätresultat, Soqi. 

 

Ytjämnhetsparametrar Korrelation Öhlins Korrelation Soqi 

Rz 23% 79% 

Ra 6% 94% 

Rp -17% 88% 

Rk 10% 95% 

Rpk -29% 77% 

Rvk 56% 66% 

Tabell 8.3 Korrelationssamband mellan friktionskraft och ytjämnhetsparametrar. 

 
Mätdata från friktionskrafts- samt ytjämnhetsmätningarna åskådliggörs i bilaga. 
Medelvärdet på friktionskraften hos de fem stycken från Öhlins respektive Soqi med 
sidlasten 2000 N är: 

 
 
Glidfriktion: 54 N 
Startfriktion: 84 N 
 
Motsvarande värden på 
framgaffelrören från Soqi är: 
 
Glidfriktion: 75 N 
Startfriktion: 135 N
 
 
Rören från Öhlins ger en mycket lägre friktionskraft än de från Soqi vilket helt klart är 
i sin ordning då ytjämnhetsvärdena skiljer sig markant mellan de två. 

Medelvärde för friktion, Öhlins och Soqi
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8. Analys och slutsatser 

8.1 Trumling 
Syftet med trumlingsstudien var ju att se om en trumlad yta i något fall kunde vara 
fördelaktig ur friktionssynpunkt. Tidigare tester hos Öhlins hade visat att så var fallet i 
styrdämpare. 
I den här studien kom det fram att framgaffelrör utan sidlast fick en otroligt låg 
friktionskraft mot bussning, vilket skulle kunna motsvara en styrdämpare som ej 
utsätts för någon sidlast. Dock tillkommer ju en tätningsfriktion men denna blir ju inte 
lika stor för en styrdämpare som för ett framgaffelrör då tätningsarean är mycket 
mindre. 
Frågan är vad som händer med en trumlad yta efter exempelvis någon form av 
polering. Kan man bibehålla den trumlade ytans positiva struktur samtidigt som man 
får ner ytjämnhetsparametrarna något? Detta vore intressant att studera vidare på. 
 

8.2 Microfinish 
Microfinishpoleringen har varit det här examensarbetets stora röda tråd. Syftet var att 
kartlägga vad som händer med ytan vid varje poleringssteg och sedan få en bild av 
hur friktionskraften beter sig i förhållande till ytan. Några egentliga slutsatser än de 
förväntade är svåra att dra. Bortsett från kraftresultaten efter poleringssteg1 har 
studien gått enligt regeln ju finare yta desto mindre friktionskraft. 
 

8.3 Allmän diskussion 

8.3.1 Bärighet 
Bärigheten har visat sig vara mycket pålitlig och får sägas vara det naturliga valet att 
gå vidare med. 
Ett ytterligare steg att titta på som dock ej är undersökt i den här studien är 
alternativet där bärigheten anges i procent. En tänkt horisontell linje nere i ytan blir 
den nivå där bärighetskravet anges. Till exempel kan bärighetskravet vid 20% ner i 
ytan från den högsta toppen vara 80%. 

8.3.2 Ra-parametern 
Ra-värdet bör på något sätt inte underskattas. Parameterns svagheter känner vi till, 
dock finns vissa fördelar man kan och bör utnyttja. Vid lika tillverknings- och 
bearbetningsmetod av likadana komponenter, d.v.s. då ytorna får samma struktur 
och ytjämnhet, är Ra-värdet ett mycket kraftfullt verktyg för att beskriva ytorna i 
jämförande syfte. På ritning måste alltså tillverknings- och bearbetningsmetod 
nämnas tillsammans med det tillåtna Ra-värdet. 
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8.3.3 Framtiden 
Blickar man framåt är det önskvärt att tillsammans med ytjämnheten kunna beskriva 
strukturen mer utförligt. Detta är med dagens parametrar mycket svårt, för att inte 
säga omöjligt. Det finns varianter där man använder släpnålsutrustning men har ett 
motordrivet bord som förflyttar sig i sidled efter varje mätning. Detta är dock en 
mycket tidskrävande metod. Istället bör man titta på 3d-mätning och se hur 
ytlandskapen bereder ut sig. Vidare kan det vara bra att kunna beskriva lutningen på 
ytans toppar, Δq. Viss forskning har visat att denna parameter påverkar 
friktionsegenskaper avsevärt. 
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