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Sammanfattning  
En effekt av högre bränslepriser och strängare miljökrav, är att det krävs nya lösningar för att 
sänka fordons bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Start-/stopp- och hybridteknik är något 
som ökar i användning för att lösa dessa problem. De tillåter att motorn stängs av vid de 
tillfällen  den inte tillför någon nytta för fordonet, som till exempel vid ett kortare stopp. En 
nackdel med detta är att oljetrycket i motorn försvinner och det tar upp till 10 sekunder att 
bygga upp trycket igen när motorn startats, vilket innebär ökat motorslitage. Ett sätt att råda 
bot på detta problem är att integrera en backventil som hindrar uppumpad olja i smörjsystemet 
att rinna tillbaka ner i oljesumpen via oljepumpen. 

I detta examensarbete togs det fram ett konstruktionsunderlag till en backventil för just det 
syftet. Backventilen skulle kunna implementeras i Scanias raka motorer med så liten inverkan 
på det nuvarande smörjsystems tryck och flöde som möjligt.  

Genom benchmarking av konkurrenter framkom det att Mercedes hade två typer av 
oljebackventiler varav båda var kolvventiler. En anpassad för deras gamla V6 motor där 
ventilen skruvades in i blocket och den andra är anpassad för deras nya Euro 6-motor där 
ventilen är integrerad i oljesugsilen.  

Två prototyper i form av en klaff- och en kolvventil anpassade för Scanias motorer 
utvecklades för att kunna testas tillsammans med Mercedes två ventillösningar. Klaffventilen 
är tänkt att vara placerad i första vinkeln efter oljepumpen och där ge en radie för en mjukare 
övergång i vinkeln. Kolvventilen ska placeras i vinkeln innan oljekylaren. 

 Tester för tryckfall och ventilfunktion utfördes för att undersöka hur de påverkar 
smörjsystemet samt för att jämföra prototyperna mot Mercedes ventiler. Mercedes nyare 
ventil presterade bäst i båda testerna tätt följd av klaffventilen i funktionstestet. Slutsatsen 
som drogs av testerna var att kanaldiametern har stor betydelse för tryckfall och 
flödeskaraktär Mercedes nyare ventil har en kanaldiameter på 38 mm vilket kan jämföras med 
klaffprototypen som har en diameter på 19 mm. 

Det utfördes även CFD-simuleringar på prototypventilerna, där resultaten från de fysiska 
testerna bekräftades. Det fanns även en förbättringsmöjlighet för klaffprototypen, där 
innerradien i vinkeln kunde förstoras vilket ledde till minskat tryckfall. 



Den lösning som rekommenderas är klaffventilen, då den kan sänka det nuvarande tryckfallet 
i smörjsystemet med ungefär 40% när den är placerad i smörjsystemets första vinkel efter 
oljepumpen.  
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Abstract 
Increasing fuel cost and greater demands on lowered environmental impact requires vehicle 
producers to develop more fuel efficient and less environmentally damaging vehicles. Start-
/stop- and hybrid technology are increasing in use each day and can be a solution to these 
problems. They allow the engine to shut off on occasions where it does not add any efficient 
benefit to the vehicle, such as during short stops. A disadvantage of this technology is that the 
oil pressure in the engine decreases, and when the engine starts again it takes up to 10 seconds 
to rebuild the pressure, which means that the wear on the engine increases. A possible way to 
solve this problem is to integrate a check valve that prevents the oil in the lubrication system 
to flow back into the oil sump via the oil pump 

In this thesis we developed a design basis for a check valve for that very purpose. The valve 
should be implementable in Scania’s straight engines with as little impact on the existing 
pressure and flow, in the lubrication system as possible. 

During benchmarking of competitors, it appeared that Mercedes had two types of check 
valves to prevent oil from running back into the sump, both were piston valves. 
One adapted to their old V6-engine which was screwed into the block and the other being 
adapted for their new Euro 6-engine in which the valve is integrated in the oil strainer. 

To be able to perform tests two prototypes were developed, a flap-based valve and a piston 
valve. The flap valve is supposed to be positioned in the first pipe bend after the oil pump, 
and provide a radius to create a smoother transition of the bend. The piston valve is positioned 
at a corresponding bend before the oil cooler. 

The two Mercedes valves and the prototypes were tested for pressure drop and valve function 
to determine their impact on the lubrication system. The newest Mercedes valve performed 
best in both tests closely followed by the flap valve in the function test. The conclusion drawn 
from these tests is that the oil tube diameter is important for maintaining a low pressure drop 
and satisfactory flow characteristics. Mercedes new valve has a pipe diameter of 38 mm 
compared with the flap prototype valve having a diameter of 19 mm. 



CFD simulations were performed on the prototype valves, to confirm the physical tests and 
find improvements. An opportunity for improving the flap valve was found, namely by 
enlarging the inner radius of the bend could be enlarged, resulting in decreased pressure drop. 

The recommended solution is the flap check valve, since it can reduce the current pressure 
drop in the lubrication system by about 40% when it is placed in the first bend after the oil 
pump. 
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1 Inledning 
Inledningen nedan ger läsaren en inblick i examensarbetets bakgrund, problem, 
lösningsmetoder samt kravspecifikationen för den produkt som skulle utvecklas. 

1.1 Bakgrund 

I takt med stigande bränslepriser blir det allt viktigare att minska bränsleförbrukningen för de 
som nyttjar bränsledrivna fordon. En stor del av den onödiga bränsleförbrukningen 
uppkommer vid stadskörning med dess många start och stopp. I dessa situationer, vid till 
exempel ett rödljus, förbränns bränsle som inte tillför någon nyttoeffekt för fordonet. För att 
motverka detta har fordonstillverkare börjat utveckla system för att stänga av 
förbränningsmotorn vid kortare stopp, så kallade start-/stoppsystem. [1] 

Start-/stoppsystemen har dock den nackdelen att slitaget på motorn ökar eftersom den saknar 
smörjning i upp till 10 sekunder efter start. Orsaken till detta är att större delen av oljan i 
smörjsystemet rinner tillbaka ner i oljesumpen när motorn stängs av.  

Det innebär att kritiska komponenter såsom kolvar, lager etcetera, saknar smörjning och 
kylning. En lösning för motverka problemet skulle kunna vara att integrera backventiler i 
smörjsystemet, vilka då skulle hindra oljan från att rinna tillbaka ner i oljesumpen. 

I dagsläget har Scania inte någon liknande produkt och därför är kunskapen om denna typ av 
backventil viktig för att företaget i framtiden ska kunna införa start-/stoppsystem på sina 
latbilar och bussar.  

1.2 Problembeskrivning 

Problemet med smörjningen vid användandet av ett start-/stoppsystem är att motorn stannas 
när fordonet står stilla. Oljepumpen har då ingen drivning och trycket i smörjsystemet 
reduceras vilket leder till att olja rinner ur smörjkanalerna ner mot oljesumpen. När motorn 
sedan startar måste oljetrycket byggas upp på nytt vilket innebär att motorn arbetar utan 
trycksatt olja under en kort period. Ett större antal av dessa stopp kan ge märkbart slitage på 
ett antal av motorns komponenter.  

Kan oljemängden som finns kvar efter ett stopp ökas, för att reducera tiden motorn arbetar 
utan trycksatt olja och därmed minska slitaget? 

1.3 Mål 

Målen med examensarbetet är att: 

 Ta fram ett konstruktionsunderlag till en backventil för start-/stoppsystem som är 

anpassat för smörjsystemet i Scanias raka motorer. 

 Utföra benchmarking på konkurrerande lösningar och produkter. 

 Utföra analyser, simuleringar och tester över flöde och tryckfall med olika 

förutsättningar. 
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsades på följande sätt: 

 Tester i helbil eller på motor kommer inte att utföras. 

 Ska ej vara en helt färdig produkt för produktion, utan endast utgöra ett 

konstruktionsunderlag. 

 Ska inte ta hänsyn till kostnader, då detta arbete handlar om att ta fram ett underlag för en 

framtida produkt. 

 Ska inte ta hänsyn till modifieringar på kringliggande artiklar 

 Ska inte omfatta avancerade flödesberäkningar, dessa lämnas till beräkningsingenjörer 

vid Scania. 

1.5 Lösningsmetod 

1.5.1 Litteraturstudier och elektroniska källor 

Litteratur och elektroniska databaser användes under arbetets gång för att undersöka vilka 
typer att backventiler som finns tillgängliga i dagsläget, vilka material som skulle vara 
lämpliga för den ventil som skulle utvecklas samt information om flödes- och tryckpåverkan. 

1.5.2 Benchmarking 

Benchmarking har använts för att undersöka vilka lösningar och produkter som idag finns 
tillgängliga på marknaden samt hur väl de löser problemet. Dessutom genomfördes test i 
oljerigg på konkurrentprodukter. 

1.5.3 Konceptgenerering och utvärdering 

Som konceptgenereringsmetod har brainstorming använts för att skapa de olika koncepten.  
Dessa utvärderades sedan med hjälp av  en Pughs matris för att på ett relativt objektivt sätt 
bedöma vilka koncept som skulle vidareutvecklas till prototyper.  

1.5.4 FMEA och FTA 

FTA och FMEA användes för riskbedömning av de prototyper som utvecklades. Detta för att 
kunna eliminera eventuella risker på ett tidigt stadium i utvecklingen av backventilen. 

1.5.5 Illustrativa skisser och CAD 

För att visualisera de olika lösningarna och koncepten har illustrationer gjorts med hjälp av 
handskisser och datorbaserade designverkyg som till exempel CAD. Skisser användes i stor 
utsträckning i början av arbetet. CAD användes för att modellera upp de prototyper som 
tillverkades och testades, samt för att modellera och rendera det slutliga konceptet.  
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1.5.6 Beräkningar 

Beräkningar användes under arbetets gång för att beräkna och analysera olika problem som 
uppkom, till exempel diameterns inverkan på flödet. Även olika maskinelement som till 
exempelskruvfjädrar beräknades för att kunna användas i konstruktionerna.  

1.5.7 Tester och simuleringar av prototyper 

För att verifiera funktionen hos de prototyper som utvecklades testades de i en oljepumprigg. 
Det utfördes CFD-simuleringar på olika ventiltyper för att möjliggöra jämförelse av tryckfall 
och flödespåverkan mellan olika varianter och justeringar. Dessutom testades 
konkurrentprodukter för att undersöka deras funktion samt för att jämföras med de framtagna 
prototyperna. 

1.6 Kravspecifikation 

Krav (K) och önskemål (Ö) från Scania på den backventil som skulle utvecklas. 

. 
Område  Egenskap    Krav/önskvärt 

 

Funktion: Ej påverka oljeflödet i    K 

öppet läge, dagens flöde på 200 liter/min  

skall bibehållas. 

  Öppningstryck: <0,3bar.   K 

Efter öppning stängas då trycket är >0,1bar. K 

Tät i stängt läge.   K 

Ej kunna fastna i stängt läge.  K 
Placering: Efter oljepumpen och innan oljefiltret.  K 

Åtkomlig vid service.   Ö 

Material:  Smutståligt.    K  
  Klara oljetemperatur på 140˚C.  K 

  Slittåligt material.   K 

Montering: Monteras som en enhet på motorn.  Ö 
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2 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel presenteras den miljö och organisation där examensarbetet har genomförts. 

2.1 Företagspresentation  

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster 
inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva 
transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar samt 
bussar med en totalvikt över 16 ton för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt för 
distribution och samhällstjänster.  

Scania är verksamt i ett hundratal länder och har drygt 37500 anställda, varav drygt 12 000 i 
Sverige. Dessutom arbetar cirka 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 
servicemarknadsorganisation.  

Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker både i Europa och 
Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter och färdiga fordon. 

Under 2011 uppgick omsättningen av produkter och tjänster till 87,7 miljarder kronor. [2] 

2.2 Organisationsbeskrivning NMB. 

Detta examensarbete har genomförts på Scania Tekniskt Centrum i Södertälje på uppdrag av 
avdelning NMB. NMB är den avdelning inom Scanias motorutveckling som bland annat 
ansvarar för att utveckla och testa motorblock, smörjsystem och kolvar. NMB är i sin tur 
uppdelad i ett antal grupper som ansvarar för utveckling och test av de olika komponenterna. 
En förenklad bild av organisationen ges av figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NM

NMB NMGNMANMC NMK

NMBONMBS NMBP NMBDNMBV NMBT

Figur 1: Organisation NMB 



 

Scanias produktutvecklingsprocess är uppdelad i tre faser, figur 2, Gul Pil, Grön Pil och Röd 
Pil. Gul pil är förutvecklingsfasen där man undersöker vad som är tekniskt möjligt och tar 
fram koncept som provas. Under Grön pil, som är själva produktutvecklingsfasen,  utvecklas 
produkten som testas för att validera funktion, innan den introduceras för produktion. Röd pil 
är produktuppföljning, där man underhåller och uppdaterar de produkter som är introducerade 
på marknaden. [3] 

 

 Figur 2: Scania product development process. (Scania CV AB) 

2.3 Resurser 

Scania har bistått arbetet med följande; 

 Arbetsplats med två datorer. 

 CATIA V5 för CAD-modellerande. 

 MATLAB för att genomföra beräkningar. 

 Oljepumprigg för att kunna testa artiklar som tillhör smörjsystemet. 

 Prototypverkstad. 

 Möjlighet att köpa in artiklar och konkurrentprodukter. 
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3 Arbetsmetodik 
I detta avsnitt beskrivs det hur examensarbetet har planerats och bedrivits. Se figur 3. 

En förstudie genomfördes där problemet började undersökas med utgångspunkt från mål, 
lösningsmetoder och avgränsningar som skulle användas i detta arbete. Dessutom upprättades 
en kravspecifikation tillsammans med handledarna från Scania. Resultatet från förstudien låg 
till grund för inledningen. 

En tidsplan upprättades även under den här fasen, att gälla från den 19 mars till den 1 juni 
2012 samt att det skulle läggas ner 400 h/person, alltså totalt 800h. tidplanen återfinns i 
appendix 1. 

I fas 2 utfördes det mesta av faktasökningen och dessa fakta skulle sen ligga till grund för 
utvecklandet av backventiler till Scanias motorer. 

Under den tredje fasen genererades flertalet koncept på backventiler. När detta hade 
genomförts konstruerades prototyper som beräknades och CAD-modellerades för att sedan 
tillverkas. Dessa prototyper utvärderas också ur produktsäkerhetssynpunkt med FTA och 
FMEA. 

I den fjärde fas testades prototyperna och konkurrentprodukter i en oljerigg samt att 
prototyperna CFD-simulerades av en beräkningsingenjör på Scania. Resultaten låg sedan till 
grund för utvecklandes av den slutliga backventilen under den femte fasen. 

 

  

Figur 3: Visualiserar hur arbetsmetodiken har sett ut. Man ser de sex olika faserna samt vilka 
aktiviteter som ingått i dessa. 
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4 Teori 
Detta avsnitt presenterar de olika metoder som har använts för bland annat konceptgenering 
och simuleringar under examensarbetes gång. 

4.1 FTA - Felträdsanalys 

En felsträdsanalys kan underlätta upptäckandet av felorsaker för att det ska bli enklare att 
genomföra en eventuell FMEA-analys. FTA togs fram under 1960-talet under utvecklandet 
av Minuteman Missile System och har ökat i användning sedan dess. 

Syftet med metoden är att grafiskt utveckla ett träd med alla fel som 
skulle kunna leda till att produkten förlorar sin funktion samt att man 
försöker definiera de logiska relationerna mellan dessa fel. 

Felträdet byggs upp av ett antal symboler som symboliserar en 
händelse eller logiska relationer, se figur 4. Felträd byggs uppifrån 
och ner där man börjar med en oönskad händelse som ”rot” till trädet, 
se figur 5.  

Följande steg används för att bygga en FTA. 

1. Identifiera topphändelsen, själva roten till trädet. 

2. Identifiera de händelser som skulle kunna orsaka 

topphändelsen genom att upprepa frågan, ”vad som kan gå 

fel” tills alla händelser har identifierats. 

3. Bestäm de logiska relationerna mellan de olika händelserna 

som har identifierats i steg 2. Syftet är att se om händelserna kan inträffa oberoende 

av varandra eller om de inträffar tillsammans. 

4. Markera de händelser som inte ska utvecklas vidare med en romb. Det är sådana 

händelser som inte behöver tas hänsyn till i framtiden 

5. Identifiera grundhändelsen och markera med en cirkel. Det är  händelser är som inte 

går att bryta ner i andra händelser, varje händelse i slutet av trädet ska vara en 

grundhändelse. [4] 

  

Figur 4: Vanligaste 
symbolerna i en FTA. 

Figur 5: Exempel på ett FTA-träd. 



 

4.2 FMEA – Feleffektsanalys 

FMEA är en metod för felriskbedömning, alltså en metod för att analysera på vilka sätt som 
något kan gå fel, effekterna av dessa fel samt orsakerna till att det blev fel. Den ska även 
innehålla åtgärder för att förebygga riskerna. En FTA upprättas ofta som grund för en FMEA.  

De olika riskerna viktas mellan 1 och 10 beroende på hur ofta något inträffar, hur allvarligt 
felet är samt hur lätt det är att upptäcka.  

En FMEA bör upprättas tidigt under produktutvecklingen och uppdateras efterhand, för att 
smidigt kunna eliminera eller reducera riskerna med produkten eller processen som 
analyseras. 

Vid upprättning av riskbedömningen bör flertalet medlemmar från olika funktioner 
medverka, detta för att bidra med en bred kompetens som gör bedömningen hållbar. 

En FMEA kan göras mer eller mindre komplex, genom att addera flera steg och följder på  

felen. En bedömning som får göras innan upprättandet är hur detaljerad den behöver vara.  

De vanligaste stegen är: 

1. Identifiera funktion som kan fela.  

2. Funktion eller del av system som undersöks. 

3. Potentiella fel hos funktionen. 

4. Ett fel kan upptäckas på flera sätt. Ta upp ett i taget. 

5. Potentiella effekter av fel. 

6. Vilka konsekvenser på andra delar i systemet orsakas av felet. 

7. Potentiella orsaker till fel. 

8. Vad kan ha orsakat felet. 

9. Rekommenderade åtgärder. 

10. Åtgärder för att eliminera eller reducera felet. [5][6] 

Dessa steg sätts in i en tabell för att ge en bra överblick och ibland finns fler svar på varje 
steg, fortsätt med andra svar en rad ner. Se tabell 1 för ett exempel. 

Felande 
funktion 

Potentiella fel 
av funktion 

Potentiella 
effekter av fel 

Potentiella 
orsaker till fel 

Rekommenderade 
åtgärder 

Motor. Bilen står still. Hjulen får ingen 
drivning. 

Bristande motor. Undersök motor. 

 Lamporna 
fungerar ej. 

Batteriet laddas 
ej. 

  

Tabell 1: Exempel på en enkel FMEA utförd på ett fordon. 

 



 

  11 

4.3 Pughs matris 

Används som ett objektivt beslutsstöd där flera lösningsalternativ finns tillgängliga. Matrisen 
bygger på jämförelser mellan de olika lösningarna baserat på om de presterar bättre eller 
sämre på en viss punkt. 

Den genomförs på sådant sätt att man först listar ett antal kriterier samt viktar dessa. Sedan 
väljer man ut en referensprodukt som de andra förslagen kommer att jämföras med och då de 
antingen kan vara bättre (+), likvärdiga (0) eller sämre (-) än referensen. När man sedan 
jämfört alla förslag med referensen summerar man alla (+), (0) och (-) för att sedan räkna ut 
en slutpoäng som är summan mellan (+) och (-). Man tar även hänsyn till vikningen när man 
summerar, så om till exempel ett förslag har fått (+) på ett kriterium som är viktat med 5, så 
får den 5 (+). 

Det sista som görs är att de olika förslagen rangordnas utifrån vilken slutpoäng de erhöll och 
detta resultat ligger sedan till grund för vilka förslag som skall vidareutvecklas. I de fall det 
inte går att avgöra en vinnare bör mer information och kriterier tas in. [7] Se tabell 2 för att se 
ett exempel på en Pugh-matris. 

Tabell 2: Exempel på Pughs matris. 

4.4 Brainstorming 

Brainstorming är en välkänd och vanlig idégenereringsmetod. Den utförs på så sätt att en 
grupp arbetar fram så många idéer för ett visst problem som möjligt utan att någon avbryter 
eller ifrågasätter de idéer som läggs fram. Alla får delta och tala på samma villkor. Vanligtvis 
antecknas alla idéer även om de är helt orealistiska, spontanitet och fritt tänkande uppmuntras 
eftersom det kan leda till nya innovationer. Tanken är att de andra deltagarna ska spinna 
vidare på de idéer som kläcks för att förfina och förbättra dessa. [8] 

  

Kriterier Vikt Referens Ny lösning 

1 5 0 + 

2 3 0 - 

    

Total +  0 5 

Total 0  2 0 

Total -  0 3 

Total poäng  0 2 



 

4.5 Benchmarking 

Syftet med benchmarking är att testa och utvärdera konkurrenternas produkter. Detta för att 
se hur de har valt att angripa problemet i fråga och hur väl deras produkt löser det.  

Det finns två syften med att studera existerande produkter. Det första är att det skapar en 
medvetenhet om vad som finns att tillgå på marknaden. För det andra så uppenbarar det 
möjligheter att förbättra det som finns på marknaden och på så sätt utveckla en 
konkurrenskraftig produkt. [9] 

4.6 CFD –Computational Fluid Dynamics 

CFD är en metod som innebär att man behandlar strömningsmekaniska problem med hjälp av 
numeriska metoder. CFD används i allt ifrån flygplansindustrin till hemmets vattenledningar.   

CFD går ut på att repetitionsvis lösa ekvationer för att få fram en lösning. För en människa 
skulle detta ta lång tid och därför använder man idag datorer för att lösa ekvationerna. 
Utvecklingen av CFD har därmed varit beroende av datorernas utveckling. 

Alla typer av flöden kan dock inte beräknas exakt utan bygger på sannolikhet och 
approximering av verklig fysik, som till exempel turbulens och kemiskt reaktiva flöden. 
[10][11] 
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5 Fakta 
I det här kaptitel presenteras resultatet av den faktasökning som har utförts under arbetets 
gång. 

5.1 Scanias smörjsystem 

Scanias motorsmörjsystem i de raka motorerna, se figur 5, har som liknande smörjsystem 
som huvuduppgift att kyla, smörja och leda bort smutspartiklar. Oljan används dessutom som 
tätningsmedium, korrosionsskydd samt som drivmedel för hjälpaggregat som till exempel 
centrifugaloljerenaren. 

 

Figur 5: Illustration av Scania smörjsystem till raka motorer. (Lars-Göran Kjellström, 
Scania CV AB) 

 



 

Smörjsystemet är till större delen integrerat i motorblocket. Oljan pumpas från botten av 
motorn där oljesumpen är placerad. Från oljepumpen flödar oljan vidare till en oljekylare, 
varefter en viss mängd av oljan går till oljecentrifugen medan övrig olja renas i oljefiltret. 
Därifrån leds oljan genom kanaler som leder ut till de olika kyl- och smörjzonerna, se figur 6 
nedan.  

 

Figur 6: Schematisk bild över de ingående komponenterna i  Scania. (Lars-Göran Kjellström, 
Scania CV AB) 

Smörja friktionsytor 

För att minska slitage och öka livslängden på motorerna är det viktigt att friktionsutsatta ytor 
får ordentligt med smörjning. Viktiga delar är vevstake, turbo, kamaxlar, kompressor samt 
kugghjulen i motortransmissionen.  

Kolvar 

För kolvarna och cylinderhusen är det viktigt med både smörjning och kylning, något man får 
genom att spruta olja från munstycken placerade under kolven. 

Renhållning och korrosionsskydd 

Då oljan flödar genom oljekanaler och genom smörjzoner tar den även med sig sot, 
slitagepartiklar samt övriga smutspartiklar. Dessa följer med oljan tillbaka genom oljefiltret 
eller oljecentrifugalrenaren. Oljan innehåller även additiv som bland annat skyddar 
metalldelar ifrån korrosion. [12] 
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5.1.1 Flödet och tryckfall i systemet 

Flödet i smörjsystemet är pulserande på grund av pumpens uppbyggnad, då varje 
kuggingrepp pumpar en mängd olja. Pulserna varierar beroende på motorns varvtal och 
sträcker sig mellan 111 Hz vid 500 rpm till 536 Hz vid 2400 rpm. 

Totalt tryckfall från pumpen till stamkanalen efter oljefiltret ligger på cirka 2 bar vid 200 
l/min och 1500 rpm, vilket är normaldrift. Tryckfallet mellan pumpen och oljekylaren ligger 
på cirka 1 bar, det varierar dock med varvtalet. [13] 

5.2 Backventiler 

Fakta i detta stycke är tagna från [14], [15] och [16]. 

Det huvudsakliga syftet med en backventil är att i rörledningar tillåta flöde i endast en 
riktning. Ventilen ska vara öppen när flödet kommer från ett håll och stängas när flödet 
ändrar riktning för att sedan hålla tätt.  

Backventiler är vanliga i pumpar, då man vill att pumpen ska kunna pumpa ett medium 
endast i en riktning. När en backventil konstrueras bör man se till att minimera kraften som 
krävs för att öppna ventilen för att minska flödespåverkan och tryckfall. 

Backventiler är i grunden enkla konstruktioner. Ett exempel på detta är i tvålpumpar, där det 
är vanligt med kulbaserade backventiler. Samtidigt kan man göra backventiler mer 
avancerade, exakta och påfrestningståliga. 

En backventil kan utformas på många olika sätt för att passa många tänkbara 
användningsområden. Exempel på typer av ventiler följer nedan. 

Fjäderbelastad plattventil 

Den använder sig av en fjäderbelastad bricka som täpper till flödeskanalen. När flödet rusar 
mot undersidan av brickan ökar trycket mot den tills den lyfts från sitt säte och vätskan kan 
flöda förbi. Skulle trycket komma ovanifrån mot brickan pressas den tillbaka till sitt 
ursprungsläge och hindrar flödet. Se figur 7. 

  

Figur 7: Fjäderbelastad plattventil. 



 

Kulventil 

Konstruktionen består av en kula som ligger i en skålliknande 
behållare med ett flödeshål i botten. När flödet trycker på 
underifrån skålen lyfts kulan ur sin position och vätskan kan 
flöda förbi. Kommer trycket från andra hållet kommer kulan att 
pressas ner mot botten och täppa till hålet. Se figur 8. 

Klaffventil 

Ventilen bygger på en platta som är stor nog för att täppa till kanalen. Plattan är fastsatt i ett 
hörn vilket gör att den kan vippas runt fästets axel. När 
flöde kommer viks plattan ur vägen och kanalen öppnas. 
När flödet ändrar riktning följer klaffen med och täpper till 
kanalen. Se figur 9. 

Dubbel klaffventil 

Den använder samma princip som klaffventilen men med 
den skillnaden att man har två svängande klaffar istället för 
en. Dessa klaffar sitter monterade på en i kanalen 
tvärgående axel, där de ofta är fjäderbelastade för att 
underlätta stängning. Se figur 10. 

5.2.1 Flödespåverkan och tryckfall 

Alla förändringar i kanalens geometri kommer att påverka flödet och trycket. Då ventilen ska 
påverka trycket och flödet så lite som möjligt är det viktigt att den är så lätt att öppna och 
hålla öppen som möjligt. Ett speciellt problem kan vara det pulserande flödet från pumpen 
som gör att ventilen måste konstrueras så att den inte ”studsar” på oljeflödet, något som 
skulle kunna skapa ett mer turbulent flöde. 

Ventilen bör i öppet läge ta minimalt med plats för att inte ytterligare reducera 
smörjkanalernas volym, samt för att inte skapa ett turbulent flöde. [17] 

  

Figur 8: Kulventil. 

Figur 9: Klaffventil. 

Figur10: Dubbel klaffventil. 
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5.2.2 Självsvängning 

Innebär att energi tillförs ett svängande system utifrån dess omgivning. Alltså när en yttre 
krafts frekvens träffar systemets egenfrekvens och sätter det i svängning. Till exempel när 
oljan i smörjsystemet strömmar fram kan den sätta ingående komponenter i självsvängning. 

En motor har många rörliga delar som kan påverka helt andra delar utav motorn. Det är ett 
problem som finns på Scanias motorer idag, bland annat på kallstartsventilen. De frekvenser 
som finns i smörjsystemet är kända och kommer tas  hänsyn till i utvecklandet av 
backventilerna i detta examensarbete. [18] 

5.3 Skruvfjädrar  

Skruvfjädrar, figur 11, består vanligen av en tråd med runt tvärsnitt, som formats till en 
skruvlinje. De flesta skruvfjädrar är tryckbelastade men det finns även de som drag- eller 
vridbelastade. Lägger man på en tillräckligt stor kraft kommer fjädervarven att tryckas ihop 
till ett sådant läge att de ligger tätt mot varandra. Så långt ska man 
normalt inte belasta fjädern. Det går även att använda fjädern för att ta 
upp vridande moment eller tvärkrafter. 

Utsätts fjädern för tryckbelastning uppkommer det ett vridande moment 
i tråden som beräknas enligt följande:  

De viktigaste parametrarna för en skruvfjäder är följande:¨ 

 Tråddiametern  (i figuren, d) 

 Medeldiametern  (i figuren, D) 

 Längd  

 Lutning   

 Antalet varv   

Mellan dessa råder följande samband: ∗ ∗ ∗  [5.1] 

Fjäderkonstanten för en skruvfjäder beskriver förhållandet mellan kraft 
och deformation enligt Hookes lag eller enklare sagt är det ett mått på 
hur lätt eller svårt det är att trycka ihop fjädern. [19] Fjäderkonstanten k beräknas enligt 
följande; 

	 / 	 ä 	 ä 	 	  [5.2] 

  

Figur 11: 
Skruvfjädergeometri. 
(Ollson, Karl-Olof, 
Maskinelement, Liber 
AB, 2006.) 

 



 

5.4 Placering av ventilen 

Ventilens syfte är att hålla större delen av oljan som finns i smörjsystemet kvar där vid stopp. 
Den bör alltså med fördel placeras så nära oljepumpen som möjligt. 

Motorerna är utformade för att vara kompakta är tillgängliga placeringar begränsade på grund 
av närliggande artiklar, block- samt kanaluppbyggnad. Det finns också begränsningar i form 
av platser där ventilens syfte kommer gå förlorat eller kraftigt reduceras. 

Oljefiltret innehåller ungefär 1,5-2 liter olja. Skulle ventilen placeras efter detta skulle nyttan 
vara försumbar då för stor mängd olja skulle tillåtas rinna tillbaka ner i sumpen.  

Det kan vara en fördel att placera ventilen i en krök. Där uppstår det redan ett tryckfall och 
tryckfallet över ventilen kan då vara av mindre betydelse. 

Tillgängliga platser är då från pumpen till strax efter första kröken eller efter kylaren fram till 
filtret, se figur 12. 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 12: Scanias smörjsystem. Inringningar visar tänkbara placeringar av 
ventilen. (Lars-Göran Kjellström, Scania CV AB) 
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5.5 Material 

Nedan presenteras de material som ventilen skulle kunna tillverkas av. 

5.5.1 Polyamid 66 

Polyamid 66, PA66 eller Nylon 66 är en typ av polymermaterial. PA66 är uppbyggt av längre 
molekylkedjor med tätare struktur än vanlig Nylon, vilket gör PA66 till en plast med hög 
slagseghet. PA66 besitter en hög termisk resistans med en smältpunkt runt 265°C, samt en fin 
ytstruktur vilket medför låg friktion. Plasten är även kemiskt beständig mot varma kemikalier 
som till exempel motoroljor. Den används exempelvis till airbags, dragkedjor samt 
motordelar. 

Ventilen kommer utsättas för nötning och höga tryck under lång tid krävs det ytterligare krav 
på hållfasthet. Genom att förstärka PA66 med 35% glasfiber kommer både hållfastheten och 
livslängden att öka betydligt. [20][21][22][23][24] 

5.5.2 Metaller 

Den aluminiumsort som var tänkbar för frästa detaljer till ventilen var SS-EN AW-1050-H14. 
[25][26] 

Ifall ventilen eller någon av dess komponenter skulle pressgjutas var SS-EN 1706 AC-46000 
DF ett tänkbart material. [27] 
 
Det stål som föreföll lämpligt ifall ventilen skulle tillverkas i det materialet var EN 10025 
S185 [28][29][30] 
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6 Genomförande 
I genomförandet beskrivs det hur lösningsmetoderna har tillämpats i arbetet. 

6.1 Konceptgenerering 

När faktainsamlingen och benchmarkingen var tillräcklig kunde konceptgenereringen 
påbörjas. Först togs ett antal enkla konceptskisser fram.  

Under brainstormingen togs det dessutom fram ytterligare ett antal skisser och idéer, vissa 
med stora variationer i funktion och utformning. Därefter slogs olika tankar och idéer ihop 
för att få fram ett antal trovärdiga koncept som skulle kunna utvärderas. 

6.2 Konceptutvärdering 

Nedan får läsaren en inblick i hur de olika koncepten har utvärderats och riskbedömts. 

6.2.1 Viktad Pugh-matris 

För att utvärdera de olika koncepten på backventiler uppställdes en viktad Pughs-matris. 
Koncepten jämfördes mot en konventionell dubbelklaff som fungerade som referensprodukt.  

De kriterier som ventilerna utvärderas ifrån var följande: 

 Uppskattat tryckfall. 

 Uppskattad flödespåverkan. 

 Placeringsmöjligheter. 

 Driftsäkerhet. 

 Påverkan av fjäderhaveri. 

 Tillverkningskostnad. 

Dessa kriterier var dessutom viktade, där det lades större vikt vid driftsäkerhet och funktion. 
När utvärderingen av varje enskilt koncept var utförd, summerades poängen och de vinnande 
koncepten valdes ut för vidareutveckling till prototyper. 

6.3 Prototypframställning och utvärdering 

Prototyperna modellerades i CAD för att sedan kunna tillverkas genom friformning och 
svarvning. De ritades först och främst för teständamål genom att de tillsammans med 
konstruerade fixturerna skulle vara lätta att rigga upp i oljeriggen. 

Dessutom genomfördes FTA- och FMEA analyser på prototyperna för att tidigt upptäcka och 
åtgärda eventuella tänkbara konstruktionsfel. 
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6.3.1 FTA 

FTA-analyser utfördes på kolv- och klaffventilerna för följande fel, 

 Läcker. 

 Kilas fast. 

 Går sönder. 

Dessa fel utreddes i varsin FTA för varje ventiltyp där alla orsaker identifierades och utreddes 
tills grundorsakerna hade identifierats. Dessutom identifierades de logiska relationerna 
mellan de olika orsakerna. Detta för att se om de enskilt skulle kunna orsaka felet som 
utreddes eller om de måste inträffa tillsammans med andra orsaker för att felet skulle kunna 
inträffa. 

6.3.2 FMEA 

FMEA-analyser utfördes på både klaff- och kolvventilen utifrån de fel och orsaker som hade 
identifierats och utretts i FTA-analyserna. I dessa analyser utreddes ett antal olika feltyper, 
orsakerna till dessa fel samt vilka effekter dessa fel skulle få. Dessutom uppskattades hur ofta 
de skulle inträffa, hur stor sannolikheten var att de skulle inträffa samt och hur lätta de skulle 
vara att upptäcka. De feltyper som utreddes var bland andra följande; 

 Läcker. 

 Kilas fast. 

 Lossnar från infästning. 

 Fjäder komprimeras ej. 

 Deformeras. 

 Hamnar i fel läge. 

Sedan föreslogs åtgärder för att minska riskerna för att de olika felen som utreddes skulle 
kunna inträffa. 

6.4 Beräkningar och simuleringar av prototyper 

Avsnittet nedan beskriver hur de olika beräkningarna i 
examensarbetet har genomförts. 

6.4.1 Beräkning av fjäder till kolvventilsprototyp 

En fjäder skulle dimensioneras till en av prototyperna och den 
beräknades utifrån att den skulle uppfylla följande krav: 

 Skruvfjäder. 

 Börja tryckas ihop vid 0,1 bar. 

 Längd 75mm i obelastat läge, se figur 13 

 Oljans maxtryck är 8 bar. Figur 13: Visar fallet som fjädern 
beräknades utifrån 
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 Ha platta och stängda ändar 

Detta innebar att följande beräknades: 

 Fjäderkraft. 

 Fjäderkonstant. 

 Fjädringen. 

 Totala antalet varv för en fjäder med platta och stängda ändar. 

 Aktiva varv. 

 Stigningen. 

 Vridpåkänning. 

 Utmattning.  

6.4.2 Jämförelse mellan fjäderfrekvens och oljepumpens frekvens 

Konstruktionen, fjädern och ventiltallriken, bör inte kunna hamna råka i självsvängning om 
den exciteras av tryckpulserna från oljepumpen. För att jämföra fjäderns grundton, dess första 
överton och oljepumpens frekvenser beräknades de genom nedanstående formler och 
jämfördes sedan i ett diagram som redovisas i kapitel 7.3.4. 

Fjädern beräknades enligt följande metodik som är ett citat från Nils-Gunnar Ohlson, 2012; 

ä
⇒ 2 ä  [6.1] 

ä 128	 /   

Fjäderjämvikt  

∗ 2  [6.2] 

∗ 2  [6.3] 

0,0175 , 0,035   

Rörelsejämvikt  

 [6.4] 

 [6.5] 

2 0 [6.6] 

2 2 0, 4 2 0 [6.7] 

0

0
		 [6.8] 

	
sin
sin 			 [6.9] 

Figur 14: Modell för att beräkna fjäderfrekvenserna. 
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 [6.10] 

0  

0  

0 [6.11] 

  [6.12] 

 [6.13] 

 [6.14] 

 [6.15] 

ö 	ö  [6.16] 

Den frekvens med vilken oljepumpen skickar ut tryckpulser med, beräknades enligt följande: 

∗ ∗
	 	 ä , 	  [6.17] [31] 

Värdena som användes i den beräkning som genomfördes var följande, u=1,22, z=11 
varvtal:500-2400rpm 

6.5 CFD  

CFD-simuleringarna utfördes för att utröna om 
det finns brister i ventilernas utformning som 
skulle kunna orsaka störningar i flödet samt 
tryckfall. 

Geometri över kanalerna med placerade 
ventiler plockades ur CAD-modellerna för att 
underlätta CFD-simuleringarna, se figur 15 

CFD-simuleringar utfördes på kolvventilen, 
klaffventilen, kolvventilen med en tunga för att 
ge vinkeln en radie, samt en kulventil för att 

visa på hur mycket en ventil som agerar i flödet 
skulle störa. Figur 15: Den geometri som användes i CFD-

simuleringarna 
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Följande villkor användes i CFD-simuleringen:  

 Flöde: 150 l/min 

 Motorvarvtal: 1500 rpm 

 Tryck: 8 bar 

 Oljetyp: 10W30 vid 100˚C 

 Densitet: 814kg/m3 

 Kinematisk viskositet: 11,2 cst 

 Dynamisk viskositet: 0,009154 Pa·s 

 Mätpunkter placerade 100 mm framför och bakom ventilen för att mäta tryck före och 

efter, se figur 16 

CFD-simuleringar utfördes sedan av en beräkningsingenjör placerad på Scania. 

  

Figur 16: Mätpunker i den simulerade geometrin 
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6.6 Beräkning av Reynolds tal 

Beräkningen av Reynolds tal genomfördes på de ventiler som testades i oljepumpriggen. 
Reynolds tal beräknades med följande metodik och värden. 

Medelhastigheten i röret beräknas enligt, 

 [6.18] 

Med denna formel beräknades medelhastigheten vid de olika flödena för varje ventil. 

För att beräkna Reynolds tal användes följande formel, 

∗ 	 [6.19]  

	 	 	 ö ä , /   

ö 	 	 	 , ä 	 	 å 	 	4  

	 , /   

I detta fall är 0,000112 /   

Följande gäller för flödet, se tabell 3 

Flöde l/min Flödeshastighet m3/s (Q) 

50 0,00083 

100 0,00166 

150 0,00250 

200 0,00333 

Tabell 3: Visar de flöden och flödeshastigheter som användes i beräkningen. 

Tabell 4 nedan visar de geometridata som användes i beräkningen. 

Typ Diameter (m) Area (m2) (A) 

Vår kolvventil 0,024  0,0004,524  

Vår klaffventil 0,019 0,0002835 

Mercedes sugsil 0,038 0,00113 

Mercedes V6 0,028 0,0006157 

Tabell 4: Visar den geometridata som användes i beräkningen 

När ventilernas Reynolds tal hade beräknats, plottades dessa i ett diagram som redovisas i 
kapitel 7.3.5, för att underlätta jämförelsen. [32] 
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6.7 Test av tryckfall 

Tryckfallstesterna utfördes för att få en uppfattning över hur de olika ventilernas påverkar 
trycket i smörjsystemet. Ventilernas fixtur efterliknar geometrin i smörjsystemet där de är 
tänkta att placeras och kan därmed visa ett resultat som om de skulle vara monterade i det 
verkliga systemet. Detta bidrar även till att de till en viss del kan jämföras med nuvarande 
uppmätta värden.  

6.7.1 Utrustning 

Vid testerna användes två tryckgivare, två bryggförstärkare (figur 17), riggens befintliga 
utrustning så som kontrollbord (figur 18), reglage, mätinstrument, givare, BNC-kablar för 
givarsignaler, plastslang för tryckupptagning till givarna samt diverse övrigt 
monteringsmaterial så som slangklämmor, buntband och skruvförband.  

Figur 17: Bryggförstärkare monterade i rack samt anslutna givarkablar  

Figur 18: Oljeriggens befintliga utrustning för styrning och övervakning av 
tryck, flöde, temperatur med mera. 



28  

6.7.2 Riggning 

Generellt för alla tester var att skruva in kopplingsadaptrar på fixturernas två rörändar före 
och efter ventilen. I dessa kunde sedan korta rör med givaruttag monteras och från rören 
kopplades sedan slangar till riggens befintliga flödessystem med flödesgivare innan ventilen. 
Från givaruttagen kopplades tryckgivare och övertrycksskydd genom en Y-koppling. Genom 
detta appliceras tryckmätning både innan och efter ventilen. Givarsignalen kopplades in till 
bryggförstärkaren och sedan vidare till det befintliga kontrollbordet. 

Mercedes V6 

En bit av V6-blocket runt ventilen av sågades ut. Den var tillräcklig för att kunna testa 
ventilens funktion. In- och utlopp på smörjkanalerna i blockbiten gängades med M26 x 1,5 
för att kunna ansluta rörkopplingar, se figur 19. 

 

 

 Figur 19: Mercedes V6-ventil riggad för test. 
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Mercedes sugsil 

En rörkoppling svetsades ihop med en annan för att på så sätt ordna en lämplig adapter till 
sugsilens tryckrör. Ena änden av kopplingen förseddes med o-ringar och gängtejp och 
pressades in i inloppet av sugsilen. Den säkrades sedan med tre slangklämmor. För utloppet 
borrades två hål i sugsilen för en kopplingsplatta att kunna anslutas. För att ge sugsilen rätt 
position i riggen skruvades den fast i riggens bottenplatta, se figur 20. 

 

  Figur 20: Mercedes sugsil riggad för test. 

Kolvventil 

Kolventilen förseddes med o-ringar och gängtejp och pressades in i sin fixtur, den säkrades 
med hjälp av två slangklämmor, se figur 21 och 22 . 

Figur 21: Kolvventilens fixtur. 
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 Figur 22: Kolvventilen riggad för test. 

Klaffventil  

En axel med en diameter på 3 mm monterades i ventilhuset. Huset förseddes sedan med två 
o-ringar och sköts in i fixturen och säkrades sedan med fyra skruvar och muttrar, se figur 23 
och 24. 

 

 Figur 23: Klaffventilens fixtur. 
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Figur 24: Klaffventilen riggad för test. 

6.7.3 Körning 

Riggen är utrustad med en shuntventil som tillåter ett bestämt tryck i systemet oavsett flöde, 
ett lämpligt tryck ställdes in baserat på uppskattning över hur stort tryck de olika ventilerna 
klarar beroende på material. Oljetemperaturen ställdes till 88°C vilket ger oljan en viskositet 
på runt 11 cst. Sedan reglerades motorns varvtal som i sin tur bestämmer flödet ifrån pumpen. 
Flödet ställdes på 50, 100, 150 respektive 200 l/min och för vardera flöde tilläts trycket 
stabiliseras på det förinställda tryckvärdet innan det sedan lästes av och  trycket före och efter 
ventilen dokumenterades  
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6.8 Test ventilfunktion 

Testerna utfördes med syfte att ge en bild över ventilernas öppningskaraktär, hur dem 
påverkar flödet samt vid vilket tryck ventilerna öppnas. 

6.8.1 Utrustning 

En DEWE 43 USB-logger, se figur 25, för att kunna logga och visa mätvärden på datorn samt 
utrustningen som användes vid tryckfallstesten. 

6.8.2 Riggning  

Skillnaden i riggning mellan funktionstestet och tryckfallstestet var att flödesgivaren 
kopplades in efter ventilen för att då kunna visa värden för tryck innan och efter ventilen då 
flödet startar. För att hindra trycket innan ventilen ifrån att byggas upp för snabbt och ge 
svåravlästa värden tillsattes öppningar efter pumpen som läckte olja. Givarsignalerna 
skickades genom USB-loggern till datorn.  

6.8.3 Körning  

Shuntventilen ställdes till en fast öppningsvinkel på 8% för att skapa ett stort motstånd och 
inte försöka balansera ut trycket. Långsamt ökades motorns varvtal samtidigt som förloppet 
övarvakades i form av grafer i datorn, till dess att ett flöde uppstod. Körningen loggades och 
öppningsförloppet kunde då analyseras.  

  

Figur 25: En Dewe 43 USB-logger inkopplad med 
givarsignaler och dator. 
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av arbetets genomförande. 

7.1 Benchmarking  

Undersökningen visar att i stort sett alla fordonstillverkare erbjuder något slags start-
/stoppsystem, antingen som ett separat system eller som en del av ett hybridsystem. På 
personbilssidan kan till exempel nämnas BMW, Volkswagen, Toyota, Honda, GM och Volvo 
och på lastbilssidan har Volvo, MAN, DAF och Mercedes som alla har utvecklat 
start/stoppsystem eller hybridfordon. Det finns även ett par motortillverkare som till exempel 
Deutz och Cummins som utvecklar hybridsystem. [33] [34] 

På lastbilssidan har både Volvo och DAF valt att utveckla parallellhybridsystem. Ett 
parallellhybridsystem innebär att fordonet är utrustat med både en elmotor och en 
dieselmotor. Fordonet kan drivas av antingen elmotorn som hämtar kraft från batterierna, 
dieselmotorn eller de båda gemensamt.[35] [36] [37] 

Systemet fungerar på så sätt att elmotorn driver fordonet från stillastående med högt 
vridmoment och sedan när fordonet uppnått högre hastigheter startar dieselmotorn som 
tillsammans med elmotorn då driver fordonet. [38]  

Det gör det möjligt för fordonet att ha en tyst gång inne städer samt att bränsleförbrukningen 
minskar då fordonet i stadstrafik med många start och stopp nästan enbart drivs av elmotorn. 
Dessutom är fordonen utrustade med start-/stoppsystem som stänger av förbränningsmotorn 
vid kortare stopp. [39] [40] 

Mercedes-Benz införde start-/stoppsystem som tillvalsutrustning på sina motorer år 2000 och 
påstår att de idag är de enda som kan erbjuda detta system för lastbilar över åtta ton. I 
dagsläget levereras varannan av deras Axor och Atego lastbilar med detta system. De påstår 
att systemet sparar en ansenlig mängd diesel samt att koldioxidutsläppen minskar med 3%. 
[41]  

7.1.1 Mercedes ventillösning, V6 

Mercedes använder sig av en kolvventil se figur 27, i sin V6 motor. Det var också den första 
ventil för detta syfte som de har utvecklat. Ventilen är helt symmetrisk och skruvas in i 
blocket genom gängor i huset. Den är uppbyggd av en tätslutande kolv som löper in och ut 
genom ventilhuset. Olja kan flöda in i huset både genom springan mellan kolv och hus samt 
genom två hål på kolven. Genom dessa pressas också olja ut när kolven pressas ihop av 
oljeflödet. För att minimera risken för att ventilen skulle låsas och inte kunna pressas samman 
då innestängd olja ej kan flöda ut finns en övertrycksventil placerad i kolvens framkant. 

Ventilen är placerad i en vinkel i smörjsystemet där den täpper till kanalen från oljepumpen 
och hindrar olja ifrån att rinna den vägen tillbaka, se figur 26. När pumpen sätter igång flödet 
får den ventilen att pressas ihop och tillåta flödet att passera genom smörjsystemet.  

För att ventilen ska återgå till stängt läge är en fjäder monterad i huset. Denna pressar ut 
kolven. 
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Vid öppet läge ger ventilen uppskattningsvis en springa på 10 millimeter se figur 20, vilket 
motsvarar mindre än hälften av kanalens diameter på 28 mm.  

 

Figur 26: Visar hoppressad Mercedes V6-ventil. Grön markering motsvarar utgående kanal. 
Röd pil är ingående mot ventilen. 

 

   Figur 27: Demonterad Mercedes V6 kolvventil. 

7.1.2 Mercedes sugsil med integrerad backventil 

Mercedes använder sig av en kolvventil även i sin senaste lösning. Den är placerad strax efter 
oljepumpen i en oljesugsil se figur 28 som kopplas mellan blocket oljepumpen och 
oljesumpen. Denna del har till uppgift att vara sugkanal åt oljepumpen, förmedla oljan från 
pumpen till resten av smörjsystemet samt att vara ventilhus åt backventilen. Oljesugsilen 
samt större delen av ventilen är tillverkad i PA66 armerad med 35% glasfiber. 

Ventilen görs åtkomlig genom att den monteras utifrån in i oljesugsilen som den sedan 
svetsas ihop med. Den är även utrustad med en övertrycksventil, som tillåter olja som stängts 
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in i ventilen att frigöras. Detta för att förebygga en möjlig låsning av ventilen då instängd olja 
inte kan flöda ut.  

Ventilen ska enligt specifikation öppnas av ett tryck på 0,3 bar samt sedan kunna hållas 
öppen med ett tryck på 0,1 bar. Stängningen sker av en fjäder som pressar tillbaka kolven 
som täpper till kanalen. Kanaldiametern där ventilen verkar är 38 mm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 28: Mercedes sugsil med integrerad backventil 
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7.1.3 Test av backventil, Mercedes V6 

Testerna av Mercedes kolvventil i V6-motorn visade att tryckfallet går från 0,5 vid 50 l/min 
till 1,56 vid 200 l/min. Tryckfallet ökar mer efter flöden på 100 l/min, se figur 29. 

Funktionstestet visade att ventilen öppnas vid ett tryck på runt 0,25 bar och har en pulserande 
karaktär vid öppning, se figur 30. 

 

 

 Figur 29: Tryckfallskurva för Mercedes V6 kolvventil. 

 

 

 Figur 30: Öppningstryck och karaktär för Mercedes V6-ventilen. 
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7.1.4 Test av backventil, Mercedes Euro 6 motor 

Tryckfallstestet på Mercedes sugsil visade att tryckfallet var mellan 0,11 bar vid 50 l/min till 
0,39 bar vid 200 l/min, tryckfallet hade en förhållandevis konstant ökning, se figur 31. 

Funktionstestet visade att ventilen öppnas vid 0,1 bar med en jämn och balanserad 
öppningskaraktär. Även trycket efter ventilen byggs upp snabbt, se figur 32. 

 

 

 Figur 31: Tryckfallskurvan för Mercedes sugsil. 

 

Figur 32: Öppningstryck och karaktär för Mercedes sugsil. 
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7.2 Koncept 

7.2.1 Klaffventil 

Klaffventilen består av en rund platta med samma diameter som kanalens tvärsnitt. Klaffen är 
monterad som en enhet, vilket underlättar monteringen av ventilen som en del av 
smörjsystemet, figur 33. Klaffen är svängbar eftersom den är monterad på en axel som i sin 
tur är monterad långt från centrum av insatsröret. Runt denna axel kan man fjäderbelasta 
klaffen för att underlätta stängning, men även utnyttja gravitation samt det negativa flödet vid 
avstängning av motorn för att stänga ventilen.  

Fördelar  

 Enkel funktion samt konstruktion.  

 Kan användas i små utrymmen. 

 Tillåter användning i både raka och vinklade placeringar.  

 Kan ges en strömlinjeformad och följsam form för att minska tryckfall samt 

flödespåverkan. 

Nackdelar  

 Tätningen kräver en komplex utformning. 

 Då klaffen vill vridas runt en axel som ej är centrerad finns risk att den vill ”skära” in i 

oljeflödet.  

 

 Figur 33: Illustration av klaffventilen 
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Kolvventil 

Kolventilen bygger som namnet antyder på en kolvliknande konstruktion. I ett större rör 
förseglat i ena änden löper ett mindre fjäderbelastat rör som är förseglat i en ände. I obelastat 
läge kommer fjädern hålla det mindre röret utspänt, för att på så sätt kunna täppa till en 
oljekanal, figur 34 

Fördelar 

 Kan hållas stabil i öppet läge på grund av att trycket verkar rakt på fjädern, samt att spelet 

kan göras litet mellan rören för att skapa ett undertryck inne ventilen. 

 Funktionssäker konstruktion. 

Nackdelar 

 Svår att implementera om den inte placeras vid en vinkel. 

 Kräver större utrymme än klaffventilen. 

  

Figur 34: Illustration av kolvventilen 
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7.2.2 Alternativ lösning, Vakuum 

För att försöka eliminera några problem med en vanlig klaffventil, utvecklades en klaffventil 
som var utrustad med en bälg övergående till en slang kopplad till undertryck, exempelvis 
från oljepumpens sugsida. I bälgen skulle en 
fjäder vulkas in för att underlätta stängning av 
ventilen. När motorn startar skulle då ett 
undertryck uppstå i slangen och bälgen skulle dras 
ihop samtidigt som klaffen öppnades. Klaffen 
skulle då hållas i ett konstant öppet läge under 
hela tiden motorn är igång, se figur 35. Möjliga 
svängningar och obalans i klaffventilen skulle då 
kunna reduceras. 

Principen skulle även kunna tillämpas på 
kolvventilen.  

7.2.3 Domkraftsprincip 

Ventilen är tänkt att fungera likt en domkraft. En platta med en diameter för att täppa till 
kanalen sitter fixerad vid en större platta. När oljan flödar ska den större plattan vara 
anpassad för att tryckas bort lättare än den mindre på grund av dess större area. Då den större 
plattan pressas bort kommer den dra med den mindre och öppna kanalen för att låta oljeflödet 
passera. När flödet stannar minskar trycket 
i kanalen och då kommer en fjäder kunna 
trycka ut ventilen för att stänga till kanalen, 
figur 36. 

Fördelar 

 Kan användas i vinklar där 

kolvventilen av olika skäl ej kan 

utnyttjas. 

Nackdelar 

 Svår dimensionering för att få bra 

precision. 

 Kan endast användas i vinklar. 

7.2.4 Utvärdering 

Resultat av konceptutvärderingen blev att kolvventilen, klaffventil med och utan fjäder samt 
domkraftsventilen fick flest poäng. Dessa koncept diskuterades igenom tillsammans med 
handledarna och gemensamt med dessa beslutades det att kolvventilen och klaffventilen utan 
fjäder skulle utvecklas vidare till funktionella prototyper. Se appendix 3 för att se 
utvärderingsmatrisen. 

Figur 35: Illustration av en 
vakuumklaffventil 

Figur 36: Illustration av domkraftsprincip 
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7.3 Prototyper 

Resultatet av de utvärderingar som utförts visade på två koncept som skulle vidareutvecklas 
till prototyper.  

7.3.1 Klaffventil 

Klaffventilen är tänkt att vara en plugg som lätt kan monteras in i motorblocket med så små 
förändringar som möjligt, se figur 37. Endast uppborrning av redan befintlig kanal krävs. 
Klaffen kommer att verka i anslutning till en vinkel av kanalen, anpassad för att i öppet läge 
orsaka minimal förändring på nuvarande flöde och tryck. Kanaldiametern är satt till 19 mm 
för att simulera första vinkeln efter oljepumpen i smörjsystemet. 

För att stänga klaffen och täppa till kanalen kommer gravitation samt negativt flöde att 
utnyttjas.  

Pluggen kommer att utgöra en del av kanalen den utformats för. Den är utformad för att 
försöka minska tryckfallet över den första vinkel efter oljepumpen genom att ge kanalen ett 
rundat hörn. Idag då vinklarna är skarpa ges oljan en styrning runt kröken. 

 

 Figur 37: Friformsprototyp av klaffventilen. 

7.3.2 Kolvventil 

Kolvventilen är utformad för att lätt kunna skruvas in i motorns smörjsystem, se figur 38. 
Placeringen är tänkt att vara i vinkeln före oljekylaren. Denna placering är fördelaktig då det 
kommer till utrymme, justeringsmöjligheter samt åtkomst. Kanaldiametern är 24 mm vid 
denna placering. 

Ventilen är konstruerad för att vara självstabil i öppet läge. Den släpper in olja i stängt läge 
och när sedan kolven börjar pressas samman av flödet kommer olja kunna flöda fritt genom 
hålen på det mindre kolvröret samt springan mellan rören. När ventilens främre kant pressats 
förbi den tidigare tilltäppta kanalen kommer ventilens förmåga att pressa ut den innestängda 
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oljan kraftigt reduceras vilket bidrar till att ventilen kommer hållas stabil i öppet läge så länge 
olja flödar förbi den, då det skapas ett undertryck inne i kolven. När flödet förbi ventilen 
minskar kommer den mängd innestängd olja minska till dess att tryckskillnaden mellan 
ventilens hålrum samt utsida tillåter ventilen att återgå till stängt läge. 

 

 Figur 38: Demonterad kolvventilsprototyp. 

7.3.3 Beräkning av fjäder till kolvventil 

Beräkning	av	erforderlig	fjäderkraft  

Ö 	 ö 0,1 10000   

	 	 	 ∗  [7.1]  

0,012   

4,524 ∗ 10   

ä ö ∗  [7.2] 

ä 4,524   

Beräkning	av	fjäderkonstant		
ä

∆
 [7.3] 

∆ 0,035   

128,6 /   

Aktiva	fjädervarv	  

Skjuvmodulen	för	vanligt	fjäderstål	G 80000   

Tråddiamete 	 1   

	 16,5   

 [7.4] 
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∗ ∗ ,

∗ , ∗ ,
  

17,31 18   

Totala	antalet	varv	för	en	fjäder	med	stängda	och	platta	ändar		

2 [7.4] 

17,31 2  

19,31 20	   

Stigningen	för	en	fjäder	med	ständga	och	platta	ändar		

 [7.5] 

∗

,
  

3,78   

Fjädringen		
∗ ∗ ∗

∗
	 [7.6] 

	 16,5 	  

Tråddiameter	 1   

	 	 	 18  

Fjäderktaften	F 4,5   
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ä 	 	 8,5   

1   

24,35	  
	 ä 	 ö 	 	 ä 	 ä 	 	 	 	 	 

å ä   

ä 	 	 	 	ä 	 	 	 		

3 	[7.9]	

42,18	 		

	 1 	 	 	[7.10]		

å det ä 	 	 	ä 	 	 	 				

ä 	 	 	 	[7.11]	

14,22		

De uträknade värdena plottades i ett Haigh-diagram, figur 39. [43] 

 

Figur 39: Haigh-diagram för utmattning av fjädern. 
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7.3.4 Jämförelse fjäderfrekvens och pumpfrekvens 

Beräkningarna av fjäderns och pumpens frekvenser visar att det inte föreligger någon risk för 
att fjädern ska hamna i självsvängning på grund av pulserna i smörjsystemet, se figur 40.  

Resultat av beräkningarna blev följande; 

11,8	 	 ä 	 	 	 6.15   

41,53	 	 ä 	 	 	 6.16   

111,83	 	 	500	 	 ä 	 	 	 6.17   

 

Figur 40: I detta diagram har fjäderns grundton, dess första överton och pumpens frekvenser 
vid olika varvtal plottats för att underlätta en jämförelse mellan dem. 
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Figur 41: I detta diagram har Reynolds tal för de olika ventilerna vid olika 
flöden plottats för att underlätta jämförelsen mellan de olika ventilerna. 

7.3.5 Reynolds tal för de testade ventilerna 

De medelhastigheter som beräknades redovisas i tabell 5 

Typ/Flöde (l/min) 50 100 150 200 

Kolvventil 1,84 3,68 5,53 7,37 

Klaffventil 2,94 5,88 8,82 11,76 

Mercedes sugsil 0,74 1,47 2,21 2,95 

Mercedes V6 1,35 2,71 4,06 5,41 

 Tabell 5: Tabellen visar de beräknade medelhastigheterna i röret i m/s. 

Ur figur 41 nedan kan man se att de båda Mercedesventilerna har lägst Reynolds tal, för 
Mercedes sugsil går det från 250 vid 50 l/min till 1000 vid 200 l/min och för Mercedes V6 
går det från 338 till 1353. 

Man ser dessutom att klaffventilen har det högsta Reynolds tal, från 498 till 1994. Detta 
innebär att Reynolds tal för klaffventilen är nästan dubbelt så stort som det för Mercedes 
sugsil. Vilket innebär att risken för att turbulent flöde ska uppstå är större i Scanias 
smörjsystem än i Mercedes. 
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7.3.6 FTA 

De fel som utreddes för båda prototypventilerna var att ventilerna kilas fast, går sönder eller 
läcker. Dessa fel kunde i sin tur bero på; 

 Ökat glapp. 

 Konstruktionsfel. 

 Smuts. 

 Tätningsfel. 

 Axel eller fjäderhaveri. 

 Ventilen lossnar från motorn. 

 Slitage. 

 Deformation eller sprickor. 

 Monteringsfel. 

 Andra motorfel. 

 Tillverkningsfel. 

När alla orsaker slutligen hade utretts framkom följande tänkbara grundorsaker; 

 Beräkningsfel. 

 Smutsig olja. 

 ”Human error”. 

 Fel specifikationer från konstruktion. 

 Dåliga eller otillräckliga tester. 

 Fel på produktionsutrustning. 

 Otillräcklig rening av oljan. 

 Smuts. 

 Monteringsfel. 

 Slitage. 

För att se FTA-analyserna i sin helhet, se appendix 4. 

7.3.7 FMEA 

FMEA-analyserna på kolvventilen visade att följande felorsaker fick högst RPN,  

 Fjäder hamnar snett eller kärvar 
 Kolven trycks inte tillbaks tillräckligt mycket. 
 Kolven hamnar snett eller fastnar i kanalen. 

 
Vad gäller klaffventilen fick följande felorsaker högst RPN, 
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För att se analyserna i sin helhet, se appendix 5. 

7.3.8 Test av Klaffventil 

Tryckfallstestet på klaffventilen visade ett tryckfall på 0,1 bar vid 50 l/min till 1,2 bar vid 200 
l/min, se figur 42. 

Funktionstestet visade ett så litet öppningstryck att det var svårt att avläsa. 
Öppningskaraktären visar sig vara förhållandevis jämn, se figur 43. 

 

 Figur 42: Klaffventilens tryckfallskurva.  
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 Figur 43: Öppningstryck och karaktär för klaffventilen. 
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7.3.9 Test av Kolvventil 

Tryckfallstestet på kolvventilen visade ett tryckfall på 0,09 bar vid 50 l/min till 1,09 bar vid 
200 l/min, se figur 44. 

 

Figur 44: Kolvventilens tryckfallskurva. 

7.4 Simulering av prototyper 

CFD-beräkningar utfördes på kolvventilen, kolvventil med tunga som skapade en radie i 
vinkeln, klaffventilen samt en kulbaserad ventil. 

Resultatet i figur 45 visar tryck före och efter ventilen samt tryckfallet. Kolvventil med tunga 
fick det lägsta tryckfallet på 0,32 bar följt av kolvventilen på 0,34 bar. Klaffventilen visade 
ett tryckfall på 0,45 bar och kulventilen visade det högsta tryckfallet på 4,2 bar.  

 

Figur 45: Jämförelse tryck och tryckfall mellan olika ventiler. Den blå stapeln är trycket före, 
den röda är tycket efter och den gröna är tryckfallet över ventilen. 
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Hastighetsvektorerna visar hur flödet påverkas av geometrin. En jämförelse mellan de två 
kolvventilerna visar att största flödespåverkan inte sker i ytterradien vilket gör tungans 
påverkan mindre märkbar, se figur 46 och figur 47, vilket även gör sig synbart hos 
klaffventilen figur 48. Kulventilen visar stora tryckfall i förträngningen figur 49. 

    

Figur 46: Kolvventilens hastighetsvektorer.  Figur 47: Hastighetsvektorer för 
Kolvventil med tunga. 

 

    

Figur 48: Klaffventilens hastighetsvektorer. Figur 49: Kulventilens hastighetsvektorer. 

Då det visade sig vara innerradien som bidrog med störst tryckfall i en vinkel gjordes ett 
försök att förbättra klaffventilen, figur 50. Genom att förstora innerradien, se figur 50 och 51. 
Resultatet blev att tryckfallet sänktes med 0,15 
bar, se figur 53. En förskjutning av klaffens 
position antogs även det kunna förbättra 
resultatet, figur 50 och 52, men visar motsatt 
effekt. En jämförelse mellan de olika 
varianterna ges av figur 53. 

  

Figur 50: Modifiering av klaffventilens geometri. 
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Figur 52: Modifikation 1, förskjutning ventil.  

 

 

Figur 53: Tryck och tryckfall hos de olika klaffventilerna. 

 

 

  

Figur 51: Modifikation 2; större innerradie.
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7.5 Jämförelse mellan Mercedes ventiler och prototypventiler 

En jämförelse mellan Mercedes gamla och dess nya typ av ventil visar att Mercedes har sänkt 
tryckfallet med i genomsnitt 0,7 bar, se figur 54. Tryckfallskurvan för Mercedes nya ventil 
har dessutom blivit jämnare. Öppningstrycket har dessutom sänkts med över 0,1 bar och 
öppningen har blivit jämnare, se kapitel 7.1.3 och 7.1.4. 

Jämför man prototypventilerna ser man att dessa har samma tryckfallskurva, vars karaktär 
liknar Mercedes V6 men med lägre tryckfall, se figur 54.  

 

Figur 54: Jämförelse tryckfall mellan klaff, kolv och Mercedes två ventiler. 
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7.6 Förslag på ventillösning 

Den ventillösning som rekommenderas är klaffventilen figur 55 och 56. Den förslås på grund 
av att den efter de olika testerna, simuleringarna och utvärderingarna framstår som det bästa 
alternativet. 

Utformning och funktion 

Utformning av den rekommenderade lösningen liknar den klaffventil som togs fram som 
prototyp. Skillnaden är att den har en radie invändigt istället för en vinkelrät kant, detta för att 
sänka tryckfallet över ventilen, se figur 57. Bakstycket på ventilen har dessutom anpassats för 
att den ska kunna monteras in i motorblocket. Tätningar i form av o-ringar placeras runt 
ventilhuset för att ventilen för att olja inte ska kunna läcka ut bakvägen, se appendix 6 för 
sammanställningsritning och sprängskiss. 

Öppningstrycket är lågt då klaffen inte behöver vara fjäderbelastad, öppningskraften blir då 
endast den kraft som krävs för att förflytta klaffen. Detta medför att även öppningskaraktären 
bli konstant och stabil.  

Tätningar i form av o-ringar placeras runt ventilhuset för att ventilen inte ska kunna läcka olja 
bakvägen.  

Material 

Ventilhuset kommer att tillverkas i PA66-GF35 genom formsprutning.  

Klaffen kommer att tillverkas i aluminium genom fräsning eller pressgjutning beroende på 
produktionsvolym. Axeln kommer att tillverkas genom strängpressning. 

Figur 55: Konstruktionsförslag. Figur 56: Konstruktionsförslag. 

Figur 57: Genomskärning av ventil för att 
visa innergeometrin. 
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Placering 

Ventilen kommer att placeras i första vinkeln efter oljepumpen, se figur 58. Tryckfallet 
kommer då kunna sänkas med 40% i den kröken jämfört med den i nuvarande system, på 
grund av ventilens invändiga radier. 

 

Montering och modifiering på befintlig motor 

Ventilen är konstruerad för att ligga tätt mot motorblocket, samt säkras med två M6 
flänsskruvar samt en M24 insexskruv som kommer ersätta skålpluggen i den parallella 
smörjkanalen. Ingång för ventilen behöver fräsas ut ur motorblocket för att förstora den 
befintliga smörjkanalen. Hål för skruv behöver dessutom borras och gängas. Se figur 59 och 
60. 

 

 

 

Figur 59: Klaffventilen monterad i motorblocket.  Figur 60: Vald placering i nuvarande 
motorblocket. 

  

Figur 58: Inringning visar placering av ventilen i smörjsystemet. 
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8 Diskussion och analys 
I detta kapitel diskuteras de för arbetet valda metoderna och resultatet av examensarbetet. 
Vidare diskuteras och analyseras också de olika simuleringar samt tester som utfördes under 
arbetets gång. 

8.1 Diskussion av arbetsmetoder 

Arbetsmetoderna som har använts under projektets gång är kända och väl beprövade vid 
utveckling av nya produkter. De anses vara bra verktyg om de används på ett korrekt sätt och 
att målet med användningen av dem är tydligt.  

Brainstormingen genererade flertalet koncept och idéer. Då brainstormingen endast utfördes 
av två personer så minskade kvantiteten men samtidigt kan kvalitén på idéerna blivit bättre då 
mer fokus lades på få idéer.  

Resultatet ifrån Pughs-matrisen visade att de koncept som erhöll bäst resultat var de ventiler 
som inte skapade någon förträngning eller hinder för flödet. Testerna visade att förträngning 
och hinder skapade stora tryckfall vilket tyder på att korrekta kriterier och vikter tillämpades. 

En Pughs matris är ett bra hjälpmedel vid tillfällen då den bästa lösning är svår att upptäcka. 
Då produktens egenskaper bedöms enligt olika kriterier ger det en möjlighet att bortse från 
produktens helhetsintryck och istället fokusera på hur den uppfyller vissa speciella krav. En 
nackdel kan dock vara att det är svårt att sätta upp en korrekt Pughmatris eftersom det kan 
vara svårt att uppskatta en produkts egenskaper om inte tester har utförts. Detta innebär att 
det bör ligga stor kunskap bakom valet och viktningen av kriterier. 

FMEA och FTA bygger på en uppdelning liknande den som görs i en Pughmatris genom att 
de problem som kan tänkas uppstå delas upp. Detta är ett sätt som underlättar analysen av 
tänkbara felorsaker samt hur man kan åtgärda dessa tänkbar fel. På längre sikt sparar det 
mycket pengar då tänkbara fel är åtgärdade redan innan produkten går i produktion. De är 
metoder som med fördel bör användas vid all produktutveckling och helst tidigt under 
produktutvecklingsprocessen. Det kan dock vara lätt att gräva för djupt i vissa risker vilket 
innebär att dessa metoder riskerar att bli tidskrävande. Dessa analyser kräver liksom Pugh-
analysen erfarenhet och stor kunskap om produkten för att göra analyserna mer tillförlitliga.  

Benchmarking ger en tydligare bild av andras idéer och lösningar. Det kan spara både tid och 
pengar genom att andras lösningar kan tillämpas och förbättras för eget bruk  men samtidigt 
bör patentintrång undvikas.  

8.2 Tester 

Avsnitten nedan diskuterar felkällor för testerna samt analyserar testresultaten.  

8.2.1 Felkällor, fysiska tester 

Testerna ska i största möjliga mån efterlikna verkligheten Dock var ventilerna inte placerade i 
de system där de var tänka att vara monterade utan i speciella fixturer. Skälet till detta var att 
det skulle ha tagit för lång tid att genomföra prov med de omkringliggande 



56  

motorkomponenterna. Detta innebar att påverkan från övriga ingående komponenter i 
smörjsystemet eller kanalgeometri inte framkom i testresultaten. 

Fixturer för prototypventilerna tillverkades genom friformning men tyvärr blev resultatet 
något avvikande från det tänkta på grund av fel i friformsmaskinen. Detta ledde bland annat 
till att kanalerna i klaffixturen blev något böjda samt förskjutna, vilket resulterade i ett något 
högre tryckfall. 

Kolvventilen förlorade sin funktion när temperaturen i materialet ökade till oljetemperaturen 
på 88°C. Orsaken till detta var med stark sannolikhet att spelet mellan kolven och dess hus 
blev för litet när materialet kunde att kolven inte längre förflytta sig i sitt cylindern. På grund 
av detta fick ventilen ställas i fasta lägen under testerna och att inga funktionstester kunde 
utföras.  

Testresultaten blir något missvisande när de ställs emot varandra på grund av att ventilerna 
hade olika kanaldiameter. Riggningen kan också variera något mellan de olika ventilerna 
vilket kan ha påverkat resultatet. Samma rörändar med infästning för tryckgivarna kunde av 
olika skäl inte användas till alla ventiler, vilket bland annat beror på riggens begränsningar i 
storlek samt fixturernas uppbyggnad. Givarinfästningarnas placering kan även den variera 
något, vilket påverkar resultatet då mer tryck hinner byggas upp efter ventilen om givaren är 
placerade på ett längre avstånd från ventilen. På grund utav givarnas toleranser samt 
kalibreringsfel erhölls små mätfel, speciellt synliga vid funktionstesterna.  

Placeringen av ventilen i riggen varierade också på grund av riggens storleksbegränsningar, 
vilket medförde kortare eller längre slangar från flödesmätare, oljepump och utlopp.  

8.2.2 Analys av fysiska tester 

Testresultaten visade i stort sett det som förväntades. Kanaldiametern förväntades ge störst 
påverkan på tryckfallet vilket också stämde bra med testresultatet med undantag för Mercedes 
V6 kolvventil. Tryckfallet visade sig även öka exponentiellt med flödet och i 
jämförelsediagrammet figur 54 (sid. 52) ser man en tydlig ökning i lutning efter 100 l/min. 
Antagligen beror det på att det blir någon form av begränsning som orsakas av 
kanaldiametern. Kanaldiameterns betydelse för ett bra flöde och lågt tryckfall visade sig även 
i de beräknade Reynoldstalen se figur 41 (sid.46). Ett flertal parametrar visade alltså på att en 
mindre kanaldiameter vid dessa flödeshastigheter och tryck frambringar sämre flöde och ett 
högre tryckfall. 

Mercedes V6 kolvventil visade sig ha det högsta tryckfallet trots sin relativt stora 
kanaldiameter på 28 mm. Den hade även en instabil öppningskaraktär. Troligtvis beror det 
mycket på dess tvivelaktiga placering i smörjsystemet. Kolven pressas på grund av dess 
placering endast tillbaka cirka 10 mm, vilket gör att den täpper för mer än halva utgående 
kanalen. Den torde därmed orsaka stor turbulens i och med att den aldrig kommer ur vägen 
för flödet. Dess placering tillåter inte heller att den hålls hoptryckt genom att skapa 
undertryck inne i kolven, då den inte har förmågan att hålla kvar innesluten olja. Detta 
innebär att ventilen kan studsa på det pulserande flödet i smörjsystemet, vilket kan tillföra 
ytterligare pulser i flödet samt ökat slitage på fjädern som även riskerar att utmattas och 
haverera. 
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Klaffventilen hade den minsta kanaldiametern och det näst högsta tryckfallet. Den visade sig 
dock nära de värden kolvventilen gav vilket förmodligen beror på att den har en radie i 
vinkeln. Radien var dock dåligt optimerad och mer fokuserad på ytterradien, något som 
visade sig vara mindre viktigt då innerradien var ett mycket större problem. 
Öppningskaraktären visade sig fungera som väntat då klaffen var av mycket låg vikt och inte 
borde ha tillfört något märkbart motstånd, vilket även testerna visade. 

Kolvventilen testades endast i fasta positioner men med korrekt utformning av kolvventil bör 
kolven hållas i ett fast öppet läge så länge trycket utanför kolven är större än det på insidan. 
Detta innebär att dess låsning bör ha haft en minimal påverkan på testresultatet. Hade det 
varit möjligt att genomföra funktionstesterna bör den ha fått en liknande karaktär som 
Mercedes sugsil, då utformning och specificerat öppningstryck är snarlika.  

Mercedes sugsil var den ventil som visade sig ha det lägsta tryckfallet samt en mycket stabil 
öppningskaraktär vilket antagligen är förknippat med dess stora kanaldiameter samt 
förbättringar från deras V6-ventil. Sugsilsventilen rör sig helt ur vägen för flödet till skillnad 
från V6-ventilen. Mercedes sugsil är specificerad för att öppnas vid ett tryck på 0,1 bar vilket 
den också gjorde enligt testerna.  

8.2.3 Analys, CFD-simulering 

Resultatet från CFD-simuleringarna bekräftade resultaten från testerna om än med lägre 
tryckfallsvärden.  

Simuleringarna visade tecken på att det var den inre kanten i vinkeln som orsakade de största 
förlusterna i tryck. Detta är skälet till att kolvventilen med tunga bara medförde en marginell 
förbättring eftersom tungan enbart förbättrade den yttre kanten i vinkeln. Däremot fanns det 
möjlighet att förbättra klaffventilen så att även den inre kanten fick en större radie. Den 
förbättringen ledde till en märkbar minskning av tryckfallet över ventilen. 

För att kunna jämföra de utvecklade ventilerna mot en mer konventionell så simulerades även 
en ventil med kula. De simuleringarna visade tydligt hur en förträngning i kanalen samt en 
kropp i kanalen påverkar flödet och trycket negativt. Förträngningen i kanalen orsakade ett 
stort tryckfall som antagligen beror på att olja är ett inkompressibelt medium till skillnad från 
till exempel luft som hade komprimerats i förträngningen och därmed hade samma volym 
som innan kunnat ta sig förbi. 

8.3 Slutgiltigt resultat 

Simuleringarna och testerna visade att klaff- och kolvventilen fungerar likvärdigt som 
backventiler. Tryckfallet över båda ventilerna var likvärdigt och detta trots att klaffventilen 
har 5 mm mindre kanaldiameter.  

Klaffventilen valdes mycket på grund av att dess placering och utformning kan förbättra 
trycket i hela smörjsystemet. Dess inre geometri kommer dock bidra till turbulens och 
tryckfall, men applikationen av radier i vinkeln gör stor skillnad. Kolvventilen kommer 
däremot inte att påverka trycket varken åt det bättre eller sämre, något som kan vara 
användbart ifall man kan applicera radier på smörjsystemets krökar med någon annan metod. 
Väljer Scania att använda sig av klaffventil skulle det vara möjligt att sänka tryckfallet med 
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cirka 1 bar över den första kröken efter oljepumpen vilket innebär 0,2% lägre 
bränsleförbrukning. 

Valet att tillverka klaffventilens hus i PA66 grundar sig i att det är ett material som både 
Scania och Mercedes använder sig mycket av för att tillverka ingående komponenter till 
smörjsystemen. Det uppfyllde dessutom de krav som ställdes på materialet vad gällde 
hållbarhet och smutstålighet. Värmen kommer dock att mjuka upp plasten men eftersom 
ventilen sitter i en smörjkanal tätt omsluten av motorblocket antas problemet vara försumbart. 
Valet av plast gör det dessutom lättare att tillverka den förhållandevis komplexa geometrin 
samt att ventilens totala vikt blir lägre eftersom huset inte tillverkas i metall. 

Vi valde att tillverka klaffen i aluminium vilket ger den extra vikt som gör att den lättare kan 
stängas men samtidigt antas påverka flödet minimalt. Aluminiumet kommer även att förse 
klaffen med styvhet även i de högre temperaturerna, något som är relevant för en felfri 
funktion. 
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9 Slutsats och rekommendationer 
Avsnittet nedan presenterar de slutsatser som dragits av arbetet samt rekommendationer för 
fortsatt arbete.  

9.1 Slutsats 

Benchmarkingen visade att flertalet fordonstillverkare har och använder sig av start-
/stoppsystem antingen som separat system eller som en del av ett hybridsystem. Information 
och uppbyggnad av de system de använde var begränsad och i flera fall hittades endast 
information riktad mot slutkund. 

Endast hos en tillverkare hittades information om en backventil i syfte om att hålla kvar olja i 
smörjsystemet efter stopp. Tillverkaren var Mercedes som har använt sig av start-/stoppteknik 
sedan år 2000. De har för närvarande två typer av backventiler anpassade för två olika 
motortyper, båda ventilerna är av kolvtyp. För dessa två ventiler samlades information samt 
att de även införskaffades, för att fysiskt kunna utvärdera och utföra tester. Testerna visade en 
förbättring mellan de två ventilerna där de lyckats förbättra tryckfall och flöde över ventilen, 
detta tyder på att de gjort större satsningar på att förfina sin start-/stoppteknik.  

Slutsatsen togs att olja är ett inkompressibelt medium och påverkas kraftigt av förändringar i 
kanalgeometri. Ventilen får alltså inte utgöra en förträngning i kanalgeometrin då detta kan 
påverka smörjsystemet och bränsleförbrukningen negativt.  

De koncept som valdes för prototyputveckling var av klaff- och kolvtyp. Dessa valdes på 
grund utav att de ansågs vara enkla och robusta konstruktioner som dessutom skulle kunna 
påverka smörjsystemet minst. 

Prototyperna testades under liknande förhållanden som de två Mercedesventilerna för att 
kunna ge jämförbara resultat. Kanaldiametern visade sig vara en viktig parameter när det 
kommer till tryckfall och flödespåverkan. Mercedes senaste ventil visade bäst resultat i både 
tryckfall och ventilfunktionstester, mycket på grund av dess stora kanaldiameter.  

För att ge ytterligare information innan val av slutgiltig lösning utfördes CFD-simuleringar 
där det visade att inre kanten i smörjsystemets vinklar samt förträngningar i kanalgeometrin 
har stor betydelse för tryckfallet i systemet.  

Utifrån tester och simuleringar kunde ett välgrundat val av ventillösning utföras. Det föll på 
klaffventilen som visade sig kunna minska tryckfallet i hela smörjsystemet på grund av att 
den är placerad i den första vinkeln efter oljepumpen och är utformad med en inre radie för 
att ge en mjuk övergång i vinkeln.  

9.2 Rekommendationer 

Vi rekommenderar Scania att vidareutveckla den klaffventil som utvecklats under detta 
arbete. Detta för att den konstruerad för att ge ett lågt tryckfall samt att dess placering och 
utformning minskar tryckfallet i smörjsystemet och därmed också bränsleförbrukningen.  

Det arbete som återstår med ventilen är att dels förbättra geometrin på och runt klaffen i 
öppet läge, för att ge ventilen en slätare inre geometri. Klaffens kant bör förses med någon 
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form av tätning samt att förstoras för att bättre säkra dess funktion. Klaffen kan eventuellt 
också behöva en lutning i stängt läge för att kunna hållas tryckt mot kanten. Det optimala 
vore en lösning utan kant som inte innebar en risk för att klaffen kilas fast. Detta skulle 
medför att ventilen får en jämnare kanalgeometri.  

Radien på vinkeln samt klaffens placering i djupled kan optimeras för att ge lägsta möjliga 
tryckfall. För att hitta optimal placering av klaffen samt för att ge ventilen optimal 
utformning rekommenderas Scania att genomföra fler tester och simuleringar. 

Flera omkringliggande komponenter behöver dessutom modifieras för att kunna 
implementera backventilen. Först och främst behöver motorblocket modifieras genom att öka 
godstjockleken runt smörjkanalen där ventilen ska monteras. Detta på grund av att i 
nuvarande läge skulle blocket ha en godstjocklek på ner till 0,8 mm runt ventilen. Ökas 
godstjockleken bör dessutom ventilen kunna få en mer cylindrisk form vilket skulle 
underlätta urfräsningen i motorblocket.  

En annan komponent som behöver modifieras är motorns transmissionsplåt, då den i 
dagsläget täcker det utrymmer där ventilen är tänkt att vara placerad. Dessutom bör ventilens 
tätningar optimeras då de nuvarande inte tillåter prefekt omslutning av motorblocket runt 
ventilen. Förslagsvis bör en tätning som är anpassad för ventilens fästplatta utvecklas. 

Vi rekommenderar Scania att utvärdera och testa fler konkurrerande produkter för att på så 
sätt få en bredare bild av vad som finns tillgängligt på marknaden och vilka av dem som 
fungerar bäst. Den informationen skulle sedan kunna användas för att utveckla en optimal 
lösning 

  



 

  61 

10 Referenslista 
[1] http://www.hybridcars.com/stop-start-engine, hämtad:2012-03-25 

[2] Scania CV AB, Scania i korthet, http://se.scania.com/scania-group/scania-in-brief/, 
hämtat: 2012-04-01 

[3] Jarnulf Linda, Scania CV AB, Product Development Process, 2012-03-25, hämtad: 2012-
05-15 

[4] Ullman, D., The Mechanical Design Process, 4:e utgåvan, McGraw Hill, 2010, sid. 353-
355 

[5] Irene Ericsson, Scania CV AB, Feleffektsanalys – FMEA STD 4005 

http://inline.scania.com/oliver_upload/upl369647-STD4005.pdf , 2008-05-14, hämtad:2012-
04-25 

[6] Ullman, D., The Mechanical Design Process, 4:e utgåvan, McGraw Hill, 2010, sid.350-
353  

[7] Ullman, D., The Mechanical Design Process, 4:e utgåvan, McGraw Hill, 2010, sid.221-
226  

[8] Ibis. sid. 190 

[9] Ibis. sid. 157-158 

[10] Wendt, J.mfl ,Computional Fluid Dynamics An introduction, 3.e utgåvan, Springer-
Verlag, 2009 

[11] Shah mfl ” An analysis and comparsion of tube natural frequency modes with fluctuating 
force frequency from thermal cross-flow fluid in 300 MWE PWR”, International Journal of 
Engineering & Technology IJET Vol:9 No:9, 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:4gQM2Vj9itIJ:www.ijens.org/1936091%2520
IJET.pdf+tasneem+M.+Shah&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESg-
lxYkvf5xfu4Nv6UfF-xgO2yzh2O6wa7EzNVurfVgtXdi_bkvvSAijrk7DvwDqWJE9Ke-
trzYKGEM5GCvi5w-qmbo5nvDaGt4kv-mBr-
XL6in2xo0WRyHVX3o4roKLkcZgTAk&sig=AHIEtbQ4XElNn3nmOsUXoM0JdkNeY9cM
xg hämtad: 2012-05-03 

[12] Lars-Göran Kjellström, Senior Engineer, Scania CV AB. 

[13] Lars-Göran Kjellström, Senior Engineer, Scania CV AB. 

[14] http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/pipeline-
ancillaries/check-valves.asp, hämtad: 2012-03-23 

[15] http://www.tlv.com/global/TI/steam-theory/check-valve-installation-and-benefits.html, 
hämtad: 2012-03-23 

[16] http://water.me.vccs.edu/courses/CIV240/lesson29.htm, Hämtad:2012-03-26 

[17] Lars-Göran Kjellström, Senior Engineer, Scania CV AB. 

[18] Benaroya, H. Mechanical Vibrations, Anaylisis, Uncertainties and control, Marcel 
Dekker, 2:e utgåvan, 2004. 



62  

[19] Hagman mfl. Maskinelement handbok, Instutionen för maskinkonstruktion Kungliga 
Teknsika Högskolan, 2008, sid. 27-41 

[20] http://www.plasticsportal.net/wa/plastics-supplier/pa66.htm, hämtad: 2012-04-20 

[21] http://www.omnexus.com/tc/polyamides-center/index.aspx?id=pa6, hämtad: 2012-04-20 

[22] http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/Products/Zytel/plus/index.html, hämtad: 2012-
04-20 

[23] 
http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/assets/downloads/product/zytelplus/ZYTEL_PLS95
G35DH1_BK031.pdf, hämtad: 2012-04-20 

[24] http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/Products/Zytel/index.html, hämtad: 2012-04-
20 

[25] http://www.sapagroup.com/sv/company-sites/sapa-profiler-ab/aluminium/faq-om-
aluminium/ hämtad: 2012-04-23 

[26] http://www.profilgruppen.se/?id=606&ao=fordon&aid=33&l2=550&ctx=550, hämtad: 
2012-04-23 

[27] Bergquist C, Aluminium 46000 - Gjutet Aluminium - Typ Al Si 9 Cu 3 Scania 
STD4286, 2:e utgåvan, 2011-04-18  

[28] Ohlsson mfl. Materiallära, Liber AB, 14:e utgåvan, 2008, sid. 265 

[29] Ohlsson mfl. Materiallära, Liber AB, 14:e utgåvan, 2008, sid. 123ff 

[30] Ibis. sid. 179 

[31] Lars-Göran Kjellström, Senior Engineer, Scania CV AB 

[32] Dahlvid G., Energi, Liber, 7:e upplagan, sid 21-23 

[33] http://www.deutz.de/products/technologies/hybrid_technology.en.html, hämtad: 2012-
03-29 

[34] Cummins, http://www.cumminseuro6.com/low-carbon-hybrid-vehicles, hämtad: 2012-
03-29 

[35] Volvo Bus corporation, Volvo 7900 Hybrid datasheet, 
http://www.volvobuses.com/SiteCollectionDocuments/VBC/Global%20-
%20ILF/Downloads/7900/Data%20sheet%207900_Hybrid_euro5.pdf, hämtad: 2012-03-29 

[36] Volvo trucks, http://www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/trucks/VOLVO-
FE-HYBRID/Pages/volvo-fe-hybrid.aspx, hämtad: 2012-03-29 

[37] Volvo trucks, http://www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/trucks/VOLVO-
FE-HYBRID/Pages/volvo-fe-hybrid.aspx, hämtad: 2012-03-29 

[38] Volvo trucks, http://www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/trucks/VOLVO-
FE-HYBRID/Pages/volvo-fe-hybrid.aspx, hämtad: 2012-03-29 



 

  63 

[39] DAF Trucks, http://www.daf.com/SiteCollectionDocuments/Products/Products-
brochures/LF-hybrid/DAF-LF-Hybrid-HQ-GB.pdf, hämtad: 2012-03-29 

[40] DAF Trucks, http://www.daf.eu/SiteCollectionDocuments/Product-Brochures/LF-
Hybrid/DAF_LF_Hybrid_Quickguide_GB.pdf, hämtad 2012-03-29 

[41] Mercedes trucks, http://www4.mercedes-
benz.com/truck/bluetececo/flash.sv_SE.html#/Vår fordonsteknik/Vår fordonsteknik – en 
översikt, hämtad: 2012-03-29 

[42] Hagman mfl. Maskinelement handbok, Instutionen för maskinkonstruktion Kungliga 
Teknsika Högskolan, 2008, sid 27-41 

[43] Sundström mfl. Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, Institutionen för 
hållfasthetslära Kungliga Tekniska Högskolan, 6:e upplagan, sid. 283-298 

 

  



64  

 



 

   

Appendix 

Appendix 1  

Tidplan 

  



 

Appendix 2 

Materialdata för de material som redovisas i kapitel 5. 

 
Tabell 6: DuPont. Zytel® 70G35HSLX BK357, data sheet.( 
http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/assets/downloads/product/zytelplus/ZYTEL_PLS95
G35DH1_BK031.pdf )  

 
 

 

 

 

 

 

Tabell [xx] DuPont. Zytel® 70G35HSLX BK357, data sheet.  

  



 

   

 

Tabell 7: Scania Aluminium 46000, gjutet. AlSi8Cu3 

Sträckgräns 
Rp0,2 
MPa 

Brottgräns 
Rm 

MPa 

Hårdhet 
HV 

 

Utmattningsgräns 
MPa 

Elasticitetsmodul 
GPa 

105 125 36 70 70 

Tabell 8: Aluminium för bearbetning, SS-EN AW-1050-H14 

 

Sträckgräns 
ReH 
MPa 

16<40 mm. 

Brottgräns 
Rm 

MPa 
16<40 mm. 

Elasticitetsmodul 
GPa 

175 290-510 210 

Tabell 9: Stål för bearbetning, EN 10025 S185 

  



 

Appendix 3 

Konceptutvärdering 

 

  



 

   

Appendix 4 

FTA-träden 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

   

 

 





 

   

 

Appendix 5 

FMEA-analyserna 

Design FMEA         

Namn: Daniel Petersen, 
Rasmus Eriksson Datum: 2012-04-26 Produkt: Klaffventil

     

Komponent Feltyp Felorsak Feleffekt Sekundär feleffekt Åtgärd 
Sannoli

hket 
(P) 

Allvarli
ghet 
(S) 

Upptäckbar
het(D) 

RPN 
(Riskprioriterings
nummer) 

Klaffen Kilas fast, öppen Smuts Förlorad 
funktion 

Motorn går utan olja efter 
stopp Mer smutresistent 3 3 8 72 

    Axel i fel läge Förlorad 
funktion 

Motorn går utan olja efter 
stopp 

Säker positionering av 
axel 2 3 8 48 

    Klaffen kärvar Förlorad 
funktion 

Motorn går utan olja efter 
stopp Undersök spel i axel 2 3 8 48 

    Klaff deformeras Förlorad 
funktion 

Motorn går utan olja efter 
stopp 

Kraftigare 
klaffkonstruktion 1 3 8 24 

    Huset deformeras Förlorad 
funktion 

Motorn går utan olja efter 
stopp 

Kraftigare 
huskonstruktion 1 3 8 24 

  Kilas fast, stängd Smuts Förlorad 
funktion Motorn skär Mer smutresistent 1 9 4 36 

    Axel i fel läge Förlorad 
funktion Motorn skär Säker positionering av 

axel 2 9 4 72 

    Klaffen kärvar Förlorad 
funktion Motorn skär Undersök spel i axel 2 9 4 72 

    Slitage Förlorad 
funktion Motorn skär Regelbunden kontroll av 

ventil 1 9 4 36 

    Slitage, kant Förlorad 
funktion Motorn skär Regelbunden kontroll av 

ventil 1 9 4 36 

    Tätning låser klaff Förlorad 
funktion Motorn skär Säkra tätning 1 9 4 36 

    Axel går av Förlorad 
funktion Motorn skär Säkra axelkonstruktion 

mot utmattning 3 9 4 108 

  Läckage Axel i fel läge Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Säker positionering av 
axel 4 4 9 144 



 

    Axel kärvar Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Justera spel i axel 3 4 9 108 

    Smuts på axel Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Mer smutresistent 4 4 9 144 

    Smuts vid kant Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Mer smutresistent 4 4 9 144 

    Tätning ur funktion Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Regelbunden kontroll av 
ventil 3 4 9 108 

    Klaff deformeras Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Kraftigare 
klaffkonstruktion 2 4 9 72 

    Huset deformeras Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Kraftigare 
huskonstruktion 2 4 9 72 

  Kan inte öppnas helt Klaffen kärvar Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Undersök spel i axel 2 4 9 72 

    Smuts Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Mer smutresistent 4 4 9 144 

    Axel i fel läge Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Säker positionering av 
axel 1 4 9 36 

  Lossnar Brott i klaff Förlorad 
funktion 

Motorn går utan olja efter 
stopp 

Kraftigare 
klaffkonstruktion 2 3 8 48 

        Motorn skär Kraftigare 
klaffkonstruktion 1 9 4 36 

      Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Kraftigare 
klaffkonstruktion 2 4 9 72 

    Brott i axel Förlorad 
funktion 

Motorn går utan olja efter 
stopp 

Kraftigare 
axelkonstruktion 2 3 8 48 

        Motorn skär Kraftigare 
axelkonstruktion 1 9 4 36 

      Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Kraftigare 
axelkonstruktion 2 4 9 72 

    
Brott i 

axelinfästning, 
hus 

Förlorad 
funktion 

Motorn går utan olja 
efter stopp 

Kraftigare 
huskonstruktion 2 3 8 48 

        Motorn skär Kraftigare 
huskonstruktion 1 9 4 36 

      Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Kraftigare 
huskonstruktion 2 4 9 72 

                  0 

Huset Släppa från infästning Brott i 
huskonstruktion

Förlorad 
funktion Motorn skär Säkra infästning 2 9 2 36 

      Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Säkra infästning 2 4 4 32 

    Brott i skruv Förlorad 
funktion Motorn skär Säkra infästning 2 9 2 36 



 

   

      Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Säkra infästning 2 4 4 32 

  Läckage Brott i 
huskonstruktion 

Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Kraftigare 
huskonstruktion 2 4 6 48 

      Förlorad 
funktion Motorn skär Kraftigare 

huskonstruktion 1 9 5 45 

    Dålig passform i 
block 

Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Justera dimensioner 2 4 7 56 

    Slitage Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Mer smutresistent 3 4 7 84 

  Turbulens Komplex geometri Tryckfall Motorn får försämrad 
smörjning CFD 8 3 9 216 

      Slitage Motorn får försämrad 
smörjning CFD 5 4 9 180 

 

 

Design FMEA         

Namn: Daniel Petersen, 
Rasmus Eriksson 

Datum: 2012-04-
26 

Produkt: 
Kolvventil      

Komponent Feltyp Felorsak Feleffekt Sekundär 
feleffekt Åtgärd Sannolih

ket (P) 
Allvarlig
het (S) 

Upptäckbarh
et(D) 

RPN 
(Riskprioriteringsn
ummer) 

Fjäder Trycks inte ihop För hård fjäder Förlorad 
funktion Motorn skär Test och beräkningar 

fjäder 2 9 4 72 

    Gått av Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Test och beräkningar 
fjäder 3 5 8 120 

      Förlorad 
funktion Motorn skär Test och beräkningar 

fjäder 2 9 4 72 

    Fastnar Förlorad 
funktion Motorn skär Test och beräkningar 

fjäder 1 9 4 36 

    Kärvar Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Test och beräkningar 
fjäder 3 5 9 135 

  Hamnar snett Felpositionerad Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Säkra position 5 5 8 200 

  Fastnar i ihoptryckt läge Gått av Förlorad 
funktion 

Försämrad smörjning vid 
motorstart 

Utmattningsberäkning/te
st 2 2 9 36 



 

    För svag fjäder Förlorad 
funktion 

Försämrad smörjning vid 
motorstart 

Test och beräkningar 
fjäder 3 2 9 54 

Kolv Trycks inte ihop alls Smuts Förlorad 
funktion Motorn skär Smutsresistans, Justera 

spel 3 9 4 108 

    Tjock olja Förlorad 
funktion Motorn skär Justera öppningar, 

Använd rätt olja 1 9 4 36 

    Hamnat snett Förlorad 
funktion Motorn skär Säkra tolerans, ev. 

styrning 2 9 3 54 

    Fastnar i kanal Förlorad 
funktion Motorn skär Säkra tolerans 2 9 3 54 

    Tryckplatta går 
sönder 

Förlorad 
funktion Motorn skär Hållfasthetsberäkningar 1 9 3 27 

    Sväller (plast) Förlorad 
funktion Motorn skär Toleranser och material 1 9 3 27 

  Trycks inte ihop helt Smuts Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Smutsresistans, Justera 
spel 4 5 9 180 

    Tjock olja Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Justera öppningar, 
Använd rätt olja 2 5 9 90 

    Hamnat snett Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning 

Säkra tolerans, ev. 
styrning 3 5 9 135 

    Fastnar i kanal Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Säkra tolerans 4 5 9 180 

    Tryckplatta går 
sönder 

Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Hållfasthetsberäkningar 1 5 9 45 

    Sväller (plast) Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Toleranser och material 1 5 9 45 

  Deformeras rör För högt tryck Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Hållfasthetsberäkningar 1 5 8 40 

      Förlorad 
funktion Motorn skär Hållfasthetsberäkningar 1 9 4 36 

  Deformeras tryckplatta För högt tryck Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Hållfasthetsberäkningar 1 5 8 40 

      Förlorad 
funktion Motorn skär Hållfasthetsberäkningar 1 9 4 36 

Huset Lossa från infästning För högt tryck Förlorad 
funktion Motorn skär Säkra infästning/tester 1 9 2 18 

    Utmattning Förlorad 
funktion Motorn skär Tester/beräkning 1 9 2 18 

    Felspecat 
moment 

Förlorad 
funktion Motorn skär Tester/beräkning 3 9 2 54 

  Dålig infästning För högt tryck Förlorad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Säkra infästning/tester 1 5 6 30 

    Utmattning Förlorad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Tester/beräkning 1 5 6 30 

    Felspecat 
moment 

Förlorad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Tester/beräkning 3 5 6 90 

  Felcentrerat hål Specfel Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Tester/toleranser 2 4 5 40 



 

   

      Förlorad 
funktion Motorn skär Tester/toleranser 2 9 3 54 

        Försämrad smörjning vid 
motorstart Tester/toleranser 2 3 9 54 

  Dimensionsfel Specfel Förlorad 
funktion Motorn skär Tester/toleranser 1 9 3 27 

      Försämrad 
funktion 

Motorn får försämrad 
smörjning Tester/toleranser 1 4 9 36 

 

 

 

 

 

  



 

Appendix 6 

Sammanställningsritning och sprängskiss på den slutliga ventilen. 

 

  



 

   

 


