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Sammanfattning 

Som ett steg i utvecklingen mot snålare och miljövänligare motorer till Scanias lastbilar förs 
arbete med att sänka motorns interna friktion. En bidragande faktor är friktionen mellan 
kolvringar och cylinderfoder. Kan denna friktion mätas på ett noggrant och smidigt sätt förenklas 
utvecklingen av nya kolvringar och foder. En friktionstestningsrigg ämnades att projekteras för 
mätning av denna friktion isolerat. Denna rigg skall simulera kolvringarnas rörelser genom 
cylinderfodret. 

Projektet har resulterat i ett konstruktionsunderlag till ett förslag på testrigg. Resultaten har 
åstadkommits med hjälp av kunskaper och färdigheter från utbildningen maskiningenjör 
inriktning innovation och design vid KTH. Grundläggande information om kolvringarna och 
cylinderfodrets funktioner och egenskaper tillhandahölls av Scania och därefter har fakta 
framtagits med hjälp av litteratur, tester, konceptutvecklingsmetoder, utvärderingar, beräkningar 
och simuleringar. 

Resultatet är ett konstruktionsunderlag i form av CADmodeller och ritningar av en rigg som 
beräknas klara av tillägnad uppgift. Riggen är en fristående enhet som efterliknar verkliga 
driftsförhållanden. Kolvringarna är i riggen monterade i en modifierad kolv som förs upp och ner 
genom cylinderfodret med hjälp av en elmotor. Inget annat än kolvringarna får vidröra 
cylinderfodret, därför sker drivningen av kolven via teknik inspirerad av en tvärtrycksmotor med 
linjestyrningar som tar upp sidokrafterna. Ytterligare simulering av verkliga driftsförhållanden 
sker med genom att riggen är försedd med egen oljesmörjningsutrustning och 
värmningsregulatorer som skapar en korrekt temperatur av cylinderfodret. Riggen kompromissar 
med verkliga förhållanden genom att verka med ett öppet förbränningsrum utan förbränning. 
Detta skiljer sig från verkliga förhållanden men gör det enklare att säkerhetsställa korrekta 
mätvärden. 
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Abstract 

As a step towards the development of efficient and environmentally friendly engines for Scania 
trucks efforts are made to reduce the engine's internal friction. One big part of the internal 
friction is the friction between piston rings and cylinder liners. If this friction can be measured in 
an accurate and convenient way it can simplify the development of new piston rings and liners. 
To measure this friction in isolation a rig for friction testing was to be developed. This rig is to 
simulate the piston rings movement through the cylinder liner. 

The project has resulted in a design basis for the test rig. To achieve this, knowledge and skills 
achieved from studies in mechanical engineering at KTH was used. Basic information about the 
piston rings and the cylinder liners was provided by Scania. Additional facts has then been 
collected with the help of literature, testing, concept development methods, evaluations, 
calculations and simulations. 

The result is a design base in the form of a detailed CAD model and blueprints of a rig that is 
expected to cope with the dedicated task. The rig is a standalone device that mimics the actual 
working conditions of a engine. In the rig the piston rings are mounted in a modified piston 
which is moved up and down through the liner by means of an electric motor. To ensure that 
nothing else but the piston rings make contact with the cylinder liner a type of crosshead 
technique is to be used. This means that the motor drives a crank that is connected to a rod that is 
controlled by line guides to ensure that no lateral forces is transferred to the piston. To further 
simulate actual working conditions, the rig is equipped with its own oil lubrication equipment 
and heating devises that create the proper temperature profile of the cylinder liner. The rig 
compromise with real-world conditions by working with an open combustion chamber without 
combustion. This differ from the forces in a real engine but it makes it easier to ensure reliable 
accurate readings. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som genomförts på Scania CV AB som avslutning 
på utbildningen Maskiningenjör inriktning innovation och design vid KTH. 
 
Speciellt tack riktas till Peter Eriksson som agerat handledare på Scania och funnit till hands och 
hjälpt till under hela arbetet samt Stig Gauffin som varit handledare från KTH och hjälpt till att leda 
arbetet till önskat resultat.  
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Kommande avgasutsläppslagstiftning lägger stor vikt vid att öka motorns verkningsgrad och 
därigenom kunna minska bränsleförbrukningen. Ett sätt är att minska friktionsförlusterna. Ett av de 
större bidragen till friktionsförluster i motorn är den tribologiska kontakten mellan cylinderfoder 
och kolvring.  
 
För att frigöra kapacitet i provcell, samt få ökad flexibilitet och precision i mätningarna ämnades en 
friktionsrigg att projekteras. I denna rigg skall seriemässiga cylinderfoder och kolvringspaket kunna 
provas med minimal anpassning till riggen. 
 

1.2 Problemdefinition 
Idag finns ingen möjlighet att mäta friktion mellan kolvring och cylinderfoder isolerat. Det är svårt 
vid nuvarande testmetoder att särskilja friktionen mellan kolvringarna och cylinderfoder från kolv, 
vevaxel, och vevstake.  
Mätmetoder som isolerar friktion mellan kolvringar och cylinderfoder använder idag endast små 
segment av studerad komponent och detta gör det svårare att ge en verklig bild av friktionen. 
 

1.3 Mål 
 Utveckla en friktionstestningsrigg som kan mäta friktion mellan kolvringar och cylinderfoder 

isolerat från påverkan av sidokrafter, förbränningstryck och övrig intern friktion. 

 Färdigställa ett konstruktionsunderlag i form av CADmodell av riggen samt ritningar på de 

mest visentliga komponenterna. 

 Specificera mätsystemets art, placering och funktion. 

 Sammanställa specifikation av smörjningsutrustning. 

 Specificera aggregat samt funktion för uppvärmning av berörda komponenter och medier. 

 

1.4 Kravspecifikation  
 Omodifierat cylinderfoder respektive kolvringar skall kunna användas. (Cylinderfoder art nr 

1917105) 

 Ringbäraren ska ha en rent axiell rörelse. 

 Kolvens hastighetsprofil från motorn bör efterliknas i fristående rigg. 

 Cylinderfodret skall ha värmeprofil lik verkligheten. 

 Oljetillförsel till foder/kolv 

 Mätning av axiell kraft (friktionskraft från ringpaketet) 
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1.5 Avgränsningar 
 Konstruktionen behöver ej vara helt produktionsklar 

 Ingen färdig produkt skall levereras 

 Max varvtal 1600 rpm. 

 Öppet förbränningsrum, dvs. inget cylinderhuvud. Riggen avses arbeta utan kompression 

eller förbränning. 

 Mätning behöver endast ske på en cylinder i taget 

 Endast en typ av kolvringar och cylinderfoder skall provas (endast Scaniamotorer) 

 
 

1.6 Lösningsmetoder 
 

Under projektets gång kommer en hel del lösningsmetoder att användas. Vid illustrering av idéer 
och tankar vid en diskussion är skissande ett oumbärligt redskap som kan understryka ett förslag. En 
bild säger mer än tusen ord och är nästan ett måste när en idé skall beskrivas för en utomstående. 
Vid utvecklingen av koncept och idéer kan brainstorming ge en bra start. Vid brainstorming sitter 
deltagarna och skissar på olika koncept som de diskuterar och vidareutvecklar. Här får inga idéer 
förkastas och alla mer eller mindre genomtänkta förslag skall presenteras. Även en dålig idé som får 
stanna i skissblocket kan generera nya tankar som hjälper att utveckla konceptet som arbetet fortgår 
med. 
Mynnar diskussionerna och brainstormingen i flera möjliga alternativ kan det vara bra att göra en 
strukturerad utvärdering med hjälp av en utvärderingsmatris. Detta ger en objektiv jämförelse mellan 
de olika alternativen och därmed ett bra beslutsunderlag. 
Det kommer troligtvis behövas en del beräkningar under projektets gång och är beräkningarna 
komplexa eller behöver innehålla ett stort antal värden bör en dator behandla problemet. Till detta 
kan man använda sig av MATLAB där det är möjligt att programmera program för framförallt just 
beräkningar. 
FEMsimuleringar(Finita elementmetoden) i CAD kan användas till att ta reda på materialens 
deformation och hurvida planerade gods klarar påfrestningarna i riggen.  
Vid faktainsamlingsfasen är det viktigt att ta reda på vad för tester som har utförts och vilken fakta 
som redan finns i ämnet. Denna information erhålles genom att läsa gamla rapporter och litteratur. 
Även studier av befintlig utrustning för mätning av friktion på olika sätt kan ge mycket information 
och idéer om hur mätningar kan genomföras. Lärdomarna från mätmetoderna bör kombineras med 
studier av hur motorn fungerar och är uppbyggd. Dessa studier ger ett ordentligt underlag för 
designandet av friktionstestningsriggen. Att ta hjälp av experter inom avhandlat område är ett annat 
sätt att insamla information. Att läsa sig till en lösning är inte alltid det bästa alternativet då en expert 
kan ge information man inte tänkt på att leta efter. Att prata med någon som vet ger även möjlighet 
till diskussion. Experter finns framförallt på Scania men att göra studiebesök hos till exempel ett 
annat företag kan ge en helt annan syn på problemet och med det ett helt nytt synsätt. Behövs någon 
specifik data eller information om hur något fungerar kan tester genomföras. Ett eget genomfört test 
kan ge exakt den data som efterfrågas. 
När arbetet har lett fram till någon idé på en produkt kan det vara bra att konstruera en modell i 
CAD. Hela produkten kan visualiseras i datorn och när produkten är klar i datorn kan modellen 
användas till att göra fysiska modeller i rapid prototyping eller till ritningar för tillverkning. 
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2.Teoretisk referensram/Aktuellt 
kunskapsläge/Teori 

 
Examensarbetarna har efter en treårig maskiningenjörsutbildning och ett genuint teknikintresse god 
kompetens för genomförande denna typ av arbete. 
 
Först och främst finns en god bas över hur olika tekniker och komponenter används. Dessa har 
erhållits delvis från kursen konstruktionselement men även från ett mångårigt motorintresse och 
erfarenhet av maskiner och bilar. Detta ger goda kunskaper i hur en motor och bil fungerar och 
eliminerar en del faktasökande. 
 
Kunskap inom ett flertal utvärderingsmetoder och tekniker för utveckling av koncept och liknande 
kommer från kursen designverktyg. 
För verklighetsförankring i utformningen av komponenter och konstruktioner finns erfarenhet från 
kurserna produktion och produktion fortsättning. Där har kunskaper inom produktion och 
tillverkning samt verktyg och tillverkningsmetoder insamlats. Kunskap i att visualisera och framställa 
en modell kommer från flera kurser i CAD tillsammans med användande i ett flertal projekt och 
arbeten. 
För beräkningar och datorkunskap finns programmeringserfarenheter i MATLAB och matematisk 
erfarenhet från flera mattematikkurser. Mekanik och hållfasthetskurser har gett verktyg för 
hållfasthetsberäkningar och en bättre syn på olika material och konstruktioners hållbarhet och 
funktionsduglighet. För ytterligare beräkningar av hållfasthet finns kunskaper inom datorsimulerade 
flervariabelanalyser av CADobjekt. 
En komplett rapport har sammanställts med hjälp av kunskaper från kursen Infomet och 
erfarenheter från ett flertal projektarbeten och rapportskrivningar. Ytterligare erfarenhet insamlades 
under ett projektarbete mot ett företag. 
 
En kurs i hållbar utveckling samt ett pågående miljömedvetet arbetssätt i utbildningen har gett ett 
bättre miljötänk och djupare kunskap om olika antropogena verksamheters påverkan på miljön. 
Redan i ett tidigt skede i produktutvecklingen skall miljön tas i aktning. Miljön för människan 
påverkas även av ergonomi och en sådan kurs har genomgåtts. 
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3. Faktainsamling 
Arbetet har genomförts på Scania CV AB Södertälje. Scania är en av världens ledande tillverkare av 
tunga lastbilar, bussar och motorer för industri och marin. (Liten historiebok om Scania, Scania 
2011) Arbetet har utförts på Scanias forsknings och utvecklingsavdelning där all utveckling av 
Scanias produkter görs. 
Scania gör alla steg i en lastbils tillverkning inklusive forskning och utveckling. Examensarbetet har 
utförts på motorutvecklingsavdelningen. Var och en av motorns funktioner och komponenter har 
en egen avdelning och examensarbetet har skett på avdelningen som handhar cylinderfoder, kolvar, 
vevaxlar och vevstakar. 
 
En lastbils förbrukning påverkar både lastbilens kostnad i drift och dess miljöpåverkan. Det finns 
många sätt att påverka förbrukningen och olika åtgärder har vidtagits under åren som Scanias 
lastbilar utvecklas.  
 
Emissionskrav 
Ett av europeiska unionens mål är att minska utsläppen som uppstår till följd utav förbränning av 
fossila bränslen. Det är framförallt utsläppen av kväveoxider och diverse partiklar som skall 
minimeras för att begränsa fordonsutsläppens skadliga effekt på människors välmående, djur och 
miljö. Därför infördes ett antal gränser för framförallt hur mycket partiklar och kväveoxider som ett 
fordon (personbil och lastbil) får släppa ut. Gränsvärdena gäller för fordon som tillverkas efter det 
att kravet trätt i kraft. Om fordonstillverkaren inte kan garantera att fordonet klarar utsläppskravet 
får den inte säljas. (Europa, Sammanfattning av eu-lagstiftningen) (Europa, summaries of EU 
legislation) 
 
1992  infördes den första gränsen för mängden utsläpp som tillåts, euro1. Euro1 tillät ett utsläpp av 
9gram kväveoxid och 0,25 gram partiklar per kWh. År 2014 måste alla nytillverkade fordon uppfylla 
euro6 kraven, tillåtet utsläpp blir då 0,27gram kväveoxid och 0.013gram partiklar per kWh. (Lars 
Dahlén, NMP) EU kommer fortsätta att sänka nivåerna och tvinga fordonsindustrin att tillverka 
effektivare och renare motorer som är snällare mot miljön. 
 

Figur 1 
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Det blir allt tuffare att hitta förbättringar hos en förbränningsmotor som leder till minskade utsläpp 
och lägre bränsleförbrukning, allt fler mantimmar krävs varje år i arbetet att minska utsläppen.  
En del utav arbetet med att minska både utsläpp och bränsleförbrukningen är att minska den interna 
friktionen i motorn. I en motor förloras mycket av den tillförda energin via friktion. 
Friktionstestningsriggen ska underlätta och minimera antalet mantimmar som krävs vid ett 
friktionstest mellan cylinderfoder och kolvringar och samtidigt öka noggrannheten i testresultaten. 
Kolvringarna och cylinderfoder ska enkelt och snabbt kunna bytas och därmed möjliggöra testning 
precis när det krävs. 
 
 
Projektriggen 
För mätning av friktionen måste riggen simulera så verkliga förhållanden som möjligt. Kolvringarna 
bör föras genom cylinderfodret på ett sätt som liknar kolvringarnas rörelser i en motor under drift. I 
en motor sitter kolvringarna på en varsin plats i en kolv. Från att kolven befinner sig i sitt högsta 
läge TDC (Top dead center) pressas den ner av förbränningstrycket ovanifrån och vrider runt 
motorns vevaxel. Nere i BDC (bottom dead center) vänder kolven och pressas istället upp av 
vevaxeln och när den åter passerar TDC har vevaxeln genomfört ett helt varv. Kolven färdas 
därefter åter en ner-upp-cykel och drivs här helt och hållet av vevaxeln och sedan upprepas hela 
proceduren om och om igen (Bosch, Automotive Handbook). Kolvringarna smörjs av olja och 
värms av förbränning, friktion och kompression av luft/bränsleblandning. 
 
Verkliga driftsförhållanden skall efterliknas och därför bör Cylinderfodret bör smörjas av olja och 
utsättas av temperaturer liknande dem i en motor. 
 
Verkliga driftsförhållanden skall efterliknas och därför bör kolvringarna hållas fast av en ringbärare 
som återspeglar deras respektive placering i kolven. Någon typ av drivning måste finnas för att driva 
ringbäraren upp och ner genom cylinderfodret. Riggen bör innehålla en anordning för aktiv 
värmning av cylinderfodret till rätt temperaturprofil. Det måste även finnas ett system för smörjning, 
hållare för cylinderfodret som tillåter värmning samt en ställning som håller allt på plats. 
För att få ut mätresultat från användning av riggen ska någon typ av mätutrustning som mäter 
friktionen mellan cylinderfoder och kolvringar finnas. 
 

3.1 Förstudier 
 När den grundläggande tanken om hur riggen skall konstrueras var fastlagen genomfördes ett antal 
förstudier. Förstudierna har som uppgift att ge vissa grundläggande kunskaper inför det mer 
ingående konstruerandet av riggen. 

3.1.1 Kraft för att flytta kolven 
Ett enkelt test av nödvändig kraft för att sätta kolven i rörelse genomfördes och gav en uppfattning 
av vilka krafter som skall hanteras. Testet gick ut på att för hand dra en kolv genom ett cylinderfoder 
med hjälp av ett mätdon som känner av dragkraft. Ett antal drag gjordes i två olika fall, smort och 
osmort, erfordrad dragkraft för att flytta kolven vid kinetisk friktion antecknades vid varje drag. 
Anteckningarna sammanställdes till ett medelvärde för de två fallen. I början av mätningen stod 
cylinderfodret direkt på marken och mätresultaten påverkades kraftigt av att ett undertryck skapades 
under kolven och på så sätt ökade erfordrad kraft. Detta åtgärdades genom att cylinderfodret ställdes 
på två distanser som tillät luft att passera in och ut under kolven. 
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Tabellen ”Utan distanser” visar på hur erfordrad dragkraft ökade mellan start och stopp istället för 
att hålla sig relativt kontinuerlig när undertryck tilläts formas under kolven. Övrig data visar 
resultaten från testerna med distanserna på plats. 
 
Tabell 1 

 

Osmort 
(N) 

Smort 
(N) 

 
(Utan distanser) 

Osmort 
(N) 

Försök 1 140 100 
 

Försök1   140-170 

Försök 2 145 90 
 

Försök2   145-180 

Försök 3 135 85 
    Försök 4 135 90 
    Försök 5 140 85 
    Medel 139 90 
     

 
Lärdomar: 

 En ungefärlig erfordrad kraft. 

 En skillnad märktes tydligt när cylinderfodret låg direkt mot underlaget och ett visst 
undertryck bildades och hämmade kolvens rörelse. Cylinderfodret lades på distanser för att 
förhindra bildandet av undertryck. Detta gav en inblick i signifikansen av att ha öppet 
förbränningsrum i mätriggen. 

 Vid för låg draghastighet förstördes mätvärdena av ”stick slip”.  
 
Dessa mätvärden kompletterades med resultat från Hubert Herbs simulering i Avl excite piston & 
rings och lades ihop med cylinderfodrets vikt och gav ett värde för användning till beräkningar samt 
kravspecifikationer. Denna kraft bestämdes till 500N. 
  

Figur 2 
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3.1.2 Kolvens hastighet 
 
 
Ett MATLABprogram som plottade kolvens hastighet kontra vevaxelns vinkel i en graf gjordes och 
gav en uppfattning om vilka hastigheter som kolven kommer arbeta i och hur de varierar under 
cykeln. Värden för vevaxellängd och slaglängd togs från den långslagigaste motorn och ekvationen 
från litteratur (Nüral, Pistons Manual). MATLABprogrammets resultat är tänkt att användas vid 
hållfasthetsberäkningar och vid specifikation av olika komponenter. 
Grafen visar kolvens hastighet i en cykel TDC till BDC. Hastighet i m/s på y-axeln och vinkeln i 
grader på x-axel. 

 
  

Diagram 1 
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4.Genomförande 

4.1 Provcell eller fristående rigg 
I grunden måste en av två typer av riggar bestämmas, fristående eller provcellsbaserad. Ett av 
alternativen måste väljas då det påverkar design och tänk runt riggen i smått och stort. Efter 
diskussion med handledare om ärendet gjordes en rundvandring bland provcellerna. En lista med 
för och nackdelar lades upp.  
 
Tabell 2 Lista på för och nackdelar för fristående rigg kontra provcellsbaserad rigg. 

Fristående rigg 
  

Rigg i provcell 

      Fördelar Nackdelar 
  

Fördelar Nackdelar 

Korta 
testtider 

Kräver stor 
mängd 

komponenter, 
t.ex. 

oljepump, 
elmotor mm 

  

Enkel att 
tillverka pga. 
att i princip 
en befintlig 
motor kan 
användas 

Dyr att 
använda 

Enkel att 
använda 

Svårt att 
efterlikna 

verkligheten 
på ett 

realistiskt sätt 

  

Billig att 
tillverka då 
de flesta 

komponenter 
som krävs 

redan finns i 
provcellen 

Tidskrävande, 
lång väntetid 
att få tillträde 
till provcell. 

Kräver inte 
att test sker i 

provcell 

  
  

Ger möjligen 
ett mätvärde 

som är 
närmare 

verkligheten   

Billiga test   
    Kortare 

väntetider 
relativt test i 

provcell   
     

Det märks att de två valen ger olika fördelar och Scania måste därför välja huruvida de vill ha billig 
och enkel tillverkning men dyr och svåråtkomlig användning eller dyr och omständig tillverkning 
men billig och enkel användning. Dock är nackdelarna med att behöva låsa upp en provcell 
överhängande, kostnadsmässigt är det dyrt per timme men även att ställa upp och starta ett test kan 
vara krävande. Tekniskt kan det vara väldigt komplext att komma fram till driftförhållanden på en 
relativt ny motor då en stor mängd komponenter som egentligen är irrelevanta för just detta test 
måste finnas på plats. Att få tid i en provcell är svårt och det är långa väntetider, därför önskas 
genomförandet av så mycket tester som möjligt väl på plats. Dock är tanken att dessa friktionstester 
skall kunna genomföras inom loppet av några minuter och därför är det önskvärt att ha en liten rigg 
som kan användas när som helst och ej binder upp någon provcellstid. Det skulle även öppna upp 
för utveckling i ett tidigt skede långt innan resten av motorn ens är färdigutvecklad. Dock är 
provcellen utrustad med alla tänkbara funktioner som kan behövas vid testerna (bromsmotor, 
oljetillförsel, vattentillförsel, värme osv.) och om riggen skulle monteras ovan ett riktigt block och 
kopplas till den riktiga kolven får man även rätt rörelser i rätt hastigheter helt ”gratis”. 
Den ökade tillverkningskostnaden vid fristående rigg kan troligtvis berättigas med tanke på 
provcellernas höga driftskostnad och att möjligheten att använda riggen ökar vid en fristående rigg 
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och därmed nyttan för Scania. Vid utvärdering av dessa för och nackdelar framgick det att 
inriktningen bör ske på fristående rigg. 
 

4.2 Drivning 
 
Utifrån insamlad information och sammanställd data togs ett antal koncept på drivning av 
ringbäraren fram genom brainstorming och skissande. Därefter gjordes en PUGHmatris (Ullman 
David, The mechanical design process) för att objektivt jämföra de olika förslagen. Matrisen ger ett 
resultat som inte bör följas till hundra procent men fungerar som riktlinje vid utvärdering och val av 
koncept. Några olika kriterier ställdes upp och viktades. De olika drivningsförslagen kan internt 
delas upp i två grupper: Provcellsbaserad rigg som avser testning i provcell och Fristående rigg där 
riggen är helt fristående med egen drivning och kringutrustning och därmed kan placeras och 
användas var som helst. 
 

Provcellsbaserad rigg 
 
”Toppen” 
Cylinderhuvudet på en motor byts ut mot testutrustningen. ”Toppen” är en hållare för cylinderfoder 
och mätdon, kolven skjuts upp och ner av en stång fäst i motorns egna kolv. Motorn drivs runt av 
provcellens egna bromsbänk. Oljor och värme tas från provcellens utrustning. Testutrustningen 
behöver alltså inte ha några egna aggregat för smörjning och värmning. Testutrustningen ska ha 
samma gränssnitt som ett cylinderhuvud och motorns kolv byts mot en med fäste för 
axialkraftsförmedling till testriggen. 

 
+ Mycket kommer ”gratis” i och med att provcellen är försedd med både bromsbänk och 

oljetillförsel. 
- Kräver tid i en provcell vilket kräver god framförhållning samt medför stora kostnader. Detta 

försvårar att göra små korta tester. 
  

Figur 3 
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Fristående rigg 
 
”Hydraulen” 
Testriggen består av en hållare för cylinderfoder med värmning och oljetillförsel. Kolvens rörelse i 
cylinderfodret skapas av kolven är monterad direkt på en dubbelverkande hydraulcylinder. En dator 
styr cylindern och ger ett verklighetstroget rörelsemönster. 

 
+ Få delar och relativt enkel konstruktion. 
 Ingen risk för sidokrafter 
 Lite vibrationer 
 Enkel omställning i datormiljö. 
 
- Dyrt inköp av komponenter 

Inte säkert att hydraulcylindrar som uppfyller kraven existerar. 
  

Figur 4 
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”Ovalen” 
En elmotor driver runt två ovaler likt kamnockarna på en kamaxel. Kolven sitter på en stötstång 
som sätts i rörelse av att kamnockarna verkar på stången. 

 
+ Få komponenter 
 Enkel konstruktion 
 Små vibrationer 
 Inga sidokrafter 
 
- Svårt att få verkligt rörelsemönster 
  

Figur 5 
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”Pumpen” 
En elmotor driver en vevaxel, vevstaken är kopplad till en dubbelverkande hydraulcylinder som i sin 
tur är kopplad till en slavcylinder, slavcylindern ”härmar” därmed den andra cylinderns rörelse. 
Kolven monteras på slavcylindern och rör sig därmed enbart axiellt. 

 
+ Lätt att avskärma vibrationer och buller 
 Inga sidokrafter 
 
- Komplex konstruktion 

Osäker funktion 
Många komponenter 

  
  

Figur 6 
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”Veven” 
En elmotor driver runt en vevaxel med samma mått som en Scaniamotor men lättare och inte 
dimensionerad för alla krafter som i en riktig motor. Rörelsen omvandlas med hjälp av 
crossheadteknik för att eliminera sidokrafter. 
 

+ Enkel konstruktion 
 Verklighetstrogen rörelse 
 
- Specialtillverkade delar 

Vibrationer 
 
 

”Hybriden” 
En blandning av ”Toppen” och ”Veven” där testutrustningen förses med samma gränssnitt som ett 
cylinderhuvud men monteras på en avsågad sektion av en Scaniamotor försedd med elmotor på 
vevaxeln. 

 
+ Billig att tillverka, kan byggas av ”skrot” 
 Verklighetstrogen rörelse 
 Mycket är färdigt i blocket, t.ex. oljekanaler 
 
- Klumpig 
 

Figur 7 

Figur 8 
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Koncepten betygsattes efter hur de uppfyller relevanta kriterier. Det är alltid intressant med låg 
tillverkningskostnad men kanske inte lika viktigt som kostnad för själva användandet. En kort 
ställtid förenklar användandet, kortar ner mantimmarna och medger fler tester på kortare tid. 
Maskinen måste vara hållbar och tillåta mycket testande eftersom en stillastående rigg under 
reparation kostar pengar. En allt för komplex maskin är svår att hantera vid service och omställning. 
Skötandet av riggen skall inte heller behöva speciell utbildning utan skall vara relativt självklar att 
använda. De anställdas hälsa är a och o för ett gott resultat och ergonomin och säkerhet tas därför i 
aktning. Testandet skall vara tillgängligt och inte kräva för mycket planering och arbete, ett test skall 
kunna utföras direkt när det behövs. Noggrannhet och god repeterbarhet i testerna är viktigt för att 
ge pålitliga värden. Utseendet är inte särskilt viktigt i detta fall, men en tilltalande apparat är roligare 
att arbeta med. Om riggen kan tillverkas i stor del av redan befintliga komponenter från Scanias 
lager sänks kostnaden och tillverkning blir snabbare och enklare. I en rigg kan det vara svårt att 
efterlikna verkliga förhållanden, men för att få relevanta mätresultat eftersträvas tester så lika 
verkligheten som möjligt. Ett nätt och lätt format förenklar handhavandet och förvaringen av 
maskinen.  
 

Tabell 3 PUGHmatris över de olika drivningskoncepten 

 
Enligt matrisen är det konceptet ”toppen” som är det vinnande förslaget. Men efter diskussion 
fastställdes att problematiken att köra testerna i provcell renderar riggen allt för otillgänglig. Istället 
valdes konceptet ”veven” som det drivningsförslag som arbetet skall fortskrida med. Veven är en 
enkel konstruktion som troligtvis kan ge en verklighetstrogen kolvrörelse. 
  

PUGH-Drivning Koncept Hydraulen Ovalen Pumpen Veven Toppen Hybriden   

Kriterie Vikt               

Kostnad 
Tillverkning 3 -1 0 -1 -1 1 0   

Kostnad 
användande 4 0 0 0 0 -1 0   

Ställtid 3 1 0 1 0 -1 0   

Hållbarhet 2 1 -1 -1 1 0 0   

Komplexitet 4 0 0 -1 0 1 0   

Kognitiv ergonomi 3 1 0 0 0 0 0   

Ergonomi 3 0 1 1 0 0 0   

Säkerhet 5 0 0 -1 0 0 0   

Tillgänglighet 4 1 0 1 0 -1 0   

Noggranhet 5 -1 0 0 0 1 0   

Utseende 1 1 1 1 1 -1 0   

Unika komponenter 2 -1 -1 -1 -1 1 0   

Realism 5 -1 -1 0 0 1 0   

Format 3 1 1 -1 1 -1 0   

 
Betyg 2 -1 -2 1 0 0   

 
Viktbetyg 1 -2 -8 1 4 0   

         
Vikt 5 = väldigt viktigt Betyg: 1 

  
= bättre än referens 

  

 
1 = inte så viktigt 

 
0  = Likvärdig med referens 

 

    
-1  = Sämre än referens 
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4.3 Mätpunkter 
Mätvärden måste hämtas från riggen och för detta krävs mätgivare, dessa måste intrigeras i 
konstruktionen där de kan mäta relevanta krafter och ge önskade mätvärden. I den befintliga 
utrustningen för mätningar på kolvringar och cylinderfoder används avsågade sektioner av 
cylinderfoder och kolvringar. Kolvringssektionen skjuts fram och tillbaka med hjälp av en motor 
och glider längst en cylinderfodersektion. En viss del av kraften från kolvringssektionen överförs till 
cylinderfodersektionen genom friktion mellan de två ytorna. Friktionskraften kan därför erhållas 
genom att mäta kraften på cylinderfodersektionen. Dessa riggar brukar dock används för utvärdera 
slitage på foder och ringar snarare än friktion. I dessa riggar brukar de även en överdriven kraft på 
kolvringssektionen användas för att accelerera slitageprocessen.( Spencer Andrew, Investigation into 
Reciprocating Liner/Ring Test Rig) Det går även att mäta kraften på kolvringen som krävs till att 
glida över cylinderfoderytan, då kan mätdonet monteras i kolvringssektionens fixtur istället. Dock 
uppkommer det många andra krafter som spelar in vid mätning i kolvringens ände istället för 
cylinderfodret och dessa måste kompenseras för. Inspirerad av dessa metoder diskuterades ett antal 
sätt att mäta friktionen i friktionsmätningsriggen fram. Principen är alltså att mäta krafterna i kolvens 
rörelseriktning och ta reda på hur mycket arbete som krävs för att dra kolvringarna längst 
cylinderfodret, detta värde motsvarar friktionskraften. Tre stycken olika typer av mätdonsplacering 
skissades. 
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G-kraftsmätare kombinerat med tryckgivare 
Tryckkraften mäts direkt i vevstaken med en tryckgivare (se nedre pilen i fig.) som är placerad inuti 
vevstaken. Samtidigt mäter en G-kraftsmätare (se övre pilen i fig.) uppe på kolven accelerationen i 
realtid. Detta ger data till att kompensera för kolvens vikt och acceleration och dess påverkan på 
mätresultatet från tryckgivaren. 

 
Mätning inne i kolven 
 En kolv svarvas ur, i kolvens mitt monteras ett slags membran (se pil i fig.)  i vilken vevstaken 
monteras. Membranets sträckning mäts och därur erhålls friktionskraften. 

 
Mätning på cylinderfoder 
 Tryckgivare (se röd markering i fig.) mäter krafterna i vertikalled som kolven överför till 
cylinderfodret. 

Figur 9 

Figur 10 

Figur 11 
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Övriga mätdon 
Det är svårt att helt och hållet eliminera vibrationer i riggen på framförallt höga varv. Dessa 
vibrationer kan ge utslag på kraftmätarna och förstöra mätdata. En G-mätare som monteras på 
riggen kan mäta vibrationerna så att dessa kan räknas bort från resultatet från kraftmätarna. 
De olika alternativen på mätpunkter matades in i en utvärderingsmatris för att ge en objektiv 
jämförelse mellan de olika metoderna. Mätning på själva cylinderfodret föll ut som det bästa 
alternativet. Denna metod valdes för fortsatt utveckling. 
 
Tabell 4 

PUGH-Mätpunkter Koncept G-kraftsmätare 
Mätning i 

kolv 
Mätning på 

cylinderfoder 
 Kriterie Vikt       
 Kostnad 3 -1 -1 0 
 Noggranhet 5 -1 -1 0 
 Realism 4 0 -1 0 
 Monteringsvänlighet 3 -1 -1 0 
 Enkel att kalibrera 5 0 1 0 
 Hållbarhet 4 -1 -1 0 
 Tillgänglighet 3 0 -1 0 
 Komplexitet 2 -1 -1 0 
 

 
Betyg -5 -7 0 

 

 
Viktbetyg -17 -24 0 

 

 
Placering 2 3 1 

 

      

 
Vikt: 5 = mycket viktigt Betyg:  1 = bättre än referens 

  
1 = inte så viktigt 

  
 0 = likvärdig med referens 

     
-1 = sämre än referens 

 
Studiebesök 
Ett studiebesök hos Staffan Jacobsson på Uppsala Universitet genomfördes för att samla 
information om hur tester inom tribologi går till. 
På Uppsala Universitet finns ett testlaboratorium där tester för olika projekt och företag genomförs. 
Där finns ett antal maskiner för olika typer av mätningar. Alla mätningar sker på små segment av 
detaljerna som testas. Dessa maskiner använder sig mest av trådtöjningsgivare men även av 
virvelströmsgivare och LVDT: Linear Variable Differential Transformer. Mycket inspiration fanns 
att hämta från befintliga maskiner. 
Staffan Jacobsson berättade om de olika teknikerna och hur de ter sig relevanta till detta projekt. Ett 
antal punkter som kan vara bra att ha med i tankarna vid arbetet är: 
 
Eftersom mätdata ska samlas under hela kolvens rörelse genom cylinderfodret kommer data att 
samlas i två riktningar. Ska givarna mäta i två riktningar måste även kalibrering ske i båda 
riktningarna. Riggen måste alltså medge kalibrering av kraftgivarna i både tryck och sträckning. 
 
Eftersom riggen skall värmas är det närmast oundvikligt att värme leds ner i givarna. Materialet i 
givarna kommer då att utvidgas. Beroende på antalet och placeringen av givarna kan dessa påverkas 
parallellt och därför inte påverkas av materialets utvidgning. Detta gäller dock inte om utvidgningen 
sker osymmetriskt, vilket troligtvis är fallet om endast cylinderfodret som är i ena änden av mätarna 
värms. Värmepåverkan är dock en relativt långsam process och om mätningarna görs på differensen 
av kolvens två rörelseriktningar påverkas inte mätresultatet av att nollpunkten ”vandrar”. 
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Vibrationer från testriggens drivning kan påverka mätresultatet, men det är viktigt att ta reda på 
vibrationernas amplitud och utifrån detta göra åtgärder. Hela mätriggen kan faktiskt monteras på 
gummibussningar utan att mätresultatet påverkas. Riggen kan även isoleras från vibrationerna 
genom att fixeras i en annan punkt än drivningen. (Staffan Jacobsson, UU) 
 
Enligt kravspecifikationen skall riggen klara minst 1600rpm och i höga mätfrekvenser begränsas 
givarnas förmåga av deras egenfrekvens. Dock uppnår troligtvis just denna mätriggs mätfrekvens 
inte något i närheten av givarnas egenfrekvens. 
 

4.4 Värmning 
 Verkliga förhållanden måste efterliknas så nära som möjligt om relevanta mätdata skall erhållas. 
Cylinderfodrets och oljans temperatur har stor inverkan på friktionen. (Hubert Herbst, NMBD 
Scania) Temperaturen förväntas behöva kontrolleras, antingen värmning eller avkylning.  Fodret har 
en ojämn temperaturprofil med högst temperatur längst upp och i vändlägena.  Eftersom ingen 
förbränning kommer ske i riggen är friktionen den enda värmekällan, även om friktionen skulle 
räcka till att värma fodret till adekvat temperatur sker friktionsvärmningen på ett sådant sätt att 
temperaturen kommer fördela sig på ett annat sätt än värmefördelningen i cylinderfodret i en motor 
under drift. Friktionsvärmning tar också en viss tid och förvärmning är därför önskvärt. Detta leder 
till att riggen måste ha aktiv värmning av cylinderfodret. Cylinderfodret skall monteras i en hållare 
som vilar på mätdonen. Hela cylinderfodret och dess hållare skall helt hållas uppe av mätdonen som 
mäter dess vertikala rörelse. Hållaren är det som har kontakt med fodret och måste därför inneha 
funktioner för temperaturstyrning av fodrets väggar. För detta krävs ett 
temperaturkontrolleringsmedium. För värmning finns många sätt. Ett antal värmningstekniker lades 
upp: 

  

Figur 12 Värmeprofil utmarkerat på tvärsnitt av cylinderfoder 
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Luftvärmning 
Tempererad luft sprutas in i kanaler runt cylinderfodret. Kanalerna är placerade ovan varandra runt 
fodret och olika mycket luft kan sprutas in i de olika kanalerna för att ge rätt temperaturprofil. 
+ 

 Går att göra helt kontaktlöst mot cylinderfoderupphägningen. 

 Går att både värma och kyla. 

 Enkel teknik. 

 Enkelt att reglera mängd luft och dess temperatur. 
 
- 

 Luft kan inte innehålla lika mycket värmeenergi som t.ex. vatten med risk för ojämn 
värmning runt cylinderfodrets periferi. 

 
Vattenvärmning 
De flesta motorer idag använder sig av vatten för kylning och cylinderfodren i Scanias motorer är 
omgivna av vatten. Temperat vatten tillåts cirkulera runt i kanaler runt fodret som vid 
luftvärmningen. 
+ 

 Vatten kan innehålla mycket värmeenergi och därmed ge stabil värmning/avkylning av 
cylinderfodrets väggar. 

 Vattnet kan både värma och kyla. 
- 

 Temperaturreglering går inte lika snabbt som vid luftvärmning. 

 Vattnet adderar mycket vikt på cylinderfoderupphägningen. 

 Vattnet kräver tunga slangar kopplade till cylinderfoderupphägningen vilket kan störa 
mätresultat. 

 
Värmning av olja 
Oljan värms/kyls innan den sprutas upp mot fodrets väggar  och överför därmed temperaturen till 
cylinderfodret. 
+ 

 Använder sig av ett medium som redan finns i konstruktionen. 

 Ingen kontakt mellan värmningsenhet och cylinderfoderhållare. 
 
- 

 Svårt att få rätt temperaturprofil om all olja matas underifrån kolven. 

 Oljan ändrar egenskaper vid olika temperatur och detta kan påverka hanteringen. 
 
Induktionsvärmning 
Cylinderfodret är omvirat av spolar som med hjälp av induktion värmer fodrets väggar. 
 
+ 

 Extremt snabb värmning 

 Lätt att reglera 
 
- 

 Svårt att generera rätt temperaturprofil. 

 Kräver kablar till cylinderfoderhållaren. 

 Adderar vikt till cylinderfoderhållaren. 
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Vid val av temperaturregleringsteknik kunde uteslutningsmetoden användas. Detta genom att ett 
antal krav framställdes för temperaturregleringen. 
 

 Vikten på Cylinderfoderhållaren får ej påverkas. 

 Antalet lösa kablar och slangar i anslutning till hållaren bör minimeras för att undvika 
påverkan av tester. 

 Cylinderfodrets värmeprofil måste återspeglas i största möjliga mån. 
 
På grund av dessa krav går vattenvärmningen direkt bort på grund av att vattenvärmningen kräver 
tunga slangar och att vattnets egenvikt som kan påverka resultaten. Temperaturreglering med hjälp 
av oljan är bra i och med att den inte påverkar cylinderfoderhållaren eller mätresultaten och är ett 
medium som ändå måste finnas på plats. Dock är det svårt att efterlikna rätt temperaturprofil och 
metoden går därför bort av den anledningen. Induktionsvärmning erbjuder extremt snabb 
uppvärmning av fodret och kräver endast koppling med hjälp av sladdar som kan hållas tunna och 
lätta. Dock saknar induktionen förmågan att kyla vilket ger otillräcklig funktion och valdes därför 
bort av den anledningen. Kvar finns då temperaturreglering med hjälp av luft vilket medger 
kontaklös överföring av mediet, möjlighet att både värma och kyla samt möjlighet att kontrollera 
värmeprofilen. Värmereglering planeras därför med hjälp av luft. Hållaren av cylinderfodret delas 
upp i flera kamrar ovanpå varandra som matas med varm eller kall luft. Luften sprutas in genom ett 
eller flera munstycken i varje kammare genom en kontaktlös koppling och temperaturen mäts 
kontinuerligt och luftmatningen till de olika kamrarna styrs därefter. 
Möjligheterna att värma ett cylinderfoder med varmluft uppskattades med hjälp av genomförandet 
av ett test på en utskuren sektion av ett cylinderfoder. Arbetstemperaturen för ett cylinderfoder 
varierar mellan 20-160°C. (Peter Eriksson, NMBP Scania) En varmluftspistol monterades i ett 
skruvstäd. Cylinderfodret placerades stående med den konvexa sidan 10mm från varmluftspistolens 
munstycke. Varmluftspistolen startades och varje minut stängdes den av och temperaturen på 
cylinderfoderbitens konkava sida mättes med ir-termometer och resultatet antecknades. När 
temperaturökningen planat ut och temperaturen slutade öka mellan de olika mätningarna tilläts 
varmluftspistolen stå på i 5 minuter för att nå maximal värme som kan uppnås vid ostörd värmning. 
Två tester genomfördes med två olika varmluftspistoler, en på 1500W och en på 1800W.  

  

Figur 14 Figur 13 



22 
 

Vid värmningen med varmluftspistol erhölls två ganska skilda mätdata mellan de två olika 
varmluftspistolerna. Det kan bero dels på det faktum att de har olika effekt men även skicket på 
apparaterna.  
 

 
Detta tyder på att det med en vanlig varmluftspistol går att värma ett cylinderfoder i hela spektrumet 
20-160°C. Detta borgar för att användning av varmluft till värmning av fodret är möjligt. 
 
 

4.5 Smörjning 
I en motor glider inte kolvringarna direkt mot cylinderfodret utan mot en oljefilm. Oljan matas från 
en pip som sprutar in olja i en invändig kanal i kolven för kylning. Oljan rinner sedan ut ur kolven 
och stänks upp igen av vevaxeln och vevstakarnas rörelser. Detta stänk är det som förser 
cylinderfodret och kolven med smörjning. Den nedersta av ringarna på kolven är en skrapring som 
skrapar bort och reglerar mängden olja som kolvringarna ska glida mot. Det finns risk att det samlas 
olja mellan kolvringarna och detta kan addera till friktionen. Detta åtgärdas i en motor av 
förbränningstrycken på ovansidan av kolven som pressar ner oljan. Det finns risk för ackumulering 
av olja mellan kolvringarna då riggen ska verka utan förbränningstryck. Detta kan påverka friktionen 
negativt. Ett sätt att motverka detta kan vara att borra hål i kolven mellan kolvringarna så att denna 
släpper ut olja från mellanrummet mellan kolvringarna. Eftersom utformningen av riggen inte 
kommer vara likadan som en motor finns ingen vevaxel eller vevstake som kan stänka upp olja på 
kolven. Oljestänket måste alltså skapas artificiellt och ett sätt är att ha munstycken under kolven som 
sprayar upp en dimma av olja. En typ av skrapring bör finnas nederst på kolvstången som kan 
hindra att för mycket olja rinner ner på linjestyrningen och basplattan. Den samlar upp oljan och 
återför den till systemet. 

4.6 Komponenter 
 
Utifrån insamlade data kunde själva designandet av riggen påbörjas. Var och en av riggens olika 
komponenter har utvecklats utifrån olika behov och funktioner och sedan sammanställas till riggen i 
sin helhet. En CADmodell har konstruerats av alla olika delar med hjälp av ProEngineer. 
CADmodellerna medger visualisering av komponenterna och ger även möjlighet att utföra 
FEMsimuleringar för hållfasthetsberäkningar. Vid CADande fås en bra översikt i hur 
komponenterna faktiskt kommer att se ut och bete sig i verkligheten. Därför har många mått 
reviderats och framställts just under CADmomenten. 
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Riggen består till stor del av inköpta komponenter. Vid CADkontruerandet ingick det i utveklingen 
av riggens olika delar att fastslå vilken komponent som skall köpas in innan CADmodelleringen 
påbörjades. Kravspecifikationer sammanställdes efter diskussioner med experter i respektive ämne. 
Därefter kan komponenterna föras in i CAD och riggen moduleras efter rätt delar och mått. En 
inköpslista med kraven på respektive komponent sammanställdes. (Se appendix).  
 

4.6.1 Cylinderfoderhållare 
 
Cylinderfoderhållaren är riggens huvudkomponent. Cylinderfoderhållarens huvuduppgift är att hålla 
fast cylinderfodret, tillåta värmereglering av fodret och överföra kraften på cylinderfodret till givarna. 
 Cylinderfoderhållaren består av en cylinder av aluminium lite större än fodret, det är ett mellanrum 
mellan cylinderfoderhållarens innerdiameter och cylinderfodrets ytterdiameter. Detta mellanrum är 
uppdelat i ett antal våningsplan. Detta skapar ett antal kammare som är till för att tillåta 
värmeregulatorn att cirkulera luft runt fodret i olika nivåer.  
Varje kammare har en öppning på var sida om hållaren för matning och utsläpp av luft. 
I botten av hållaren finns en klack som cylinderfodret vilar på, längst upp finns gängade hål för 
montering av cylinderfoderlåset som har som uppgift att hålla fodret på plats i hållaren. 

Med 120° mellanrum runt hållaren finns tre gängade hål i hållarens botten för montering av givarna 
som tar emot krafterna på cylinderfodret. 

  

Figur 15 Cylinderfodret i genomskärning sett 
uppifrån. 

Figur 16 



24 
 

Cylinderfoderhållaren skall tillverkas av aluminium för att minimera riggens vikt och förenkla 
tillverkning. Beräkningar i FEM på cylinderfoderhållaren där dess deformation under statisk 
belastning observerades för att säkerhetsställa att aluminium är möjligt att använda som 
konstruktionsmaterial. 
 
En utspridd kraft på 500N anlades mot cylinderfodret i negativ riktning för att simulera kraften från 
kolven i nedåtgående rörelse. Detta ger en deformation på cylinderfoderhållaren som uppgår till ca 
2.1μm och materialspänningen uppgår till 1.6Mpa. Aluminiums sträckgräns är betydligt högre än 
kraften som cylinderfoderhållaren utsätts för och deformationen blir därmed elastisk.  

 
Cylinderfoderlås 
Cylinderfoderlåsets uppgift är att hålla cylinderfodret på plats. Det är därför viktigt att denna inte 
deformeras plastiskt eller brister. Beräkningar gjordes på cylinderfoderlåset för att se hur tjockt 
godset måste vara för att låset ska hålla för krafterna den kan tänkas utsättas för. 
 
En utbredd kraft på 500N sattes att verka på låsringens innerkant då den är fastspänd i skruvhålen. 
Cylinderfoderlåset i simuleringen består av 5mm tjock aluminiumplåt. Spänningen i materialet 
uppgår till 113Mpa med en elastisk deformation på 0.036 mm. 

 

Figur 18 

Figur 17 
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4.6.2 Givare 
 
Kraftgivare 
Kraftgivarna i riggen har som uppgift att mäta kraften som överförs till cylinderfodret från kolven. 
Eftersom kolven rör sig upp och ner genom fodret kommer även kraften att verka uppåt och nedåt. 
Hela cylinderfoderhållaren med cylinderfoder i skall vila enbart på givarna. Foderhållaren måste stå 
stabilt och därför ska tre stycken givare jämt fördelade över foderhållarens undersidas periferi 
användas. (VTEK, Lastceller idéer och tips) Givarna skall alltså tillsammans klara vikten av 
foderhållaren,foder och cylinderfoderlås. De skall mäta tryck och dragkraft. 
En lista över krav på givarna sammanställdes: 
 

Mäta intervallet ±500N tillsammans 
Maximala tillåtna yttermått är H= 100, B= 60, D= 60 mm 
Får inte sträcka sig mer än 20mm från infästningspunkten åt ena hållet  
Klara temperaturer i intervallet 20-100ºC. 
Tåla kraftigt oljestänk. 
Ska klara att mäta belastningsväxlingar på upp till 30Hz 
3 st 

 
Givare som kan mäta tryckkraft är tillexempel trådtöjningsgivare både inkapslade och icke 
inkapslade, virvelströmsgivare, piezosensorer och LVDT (Linear Variable Differential Transformer).  
Lämpliga givare diskuterades med två experter inom området: Staffan Jacobsson (Uppsala 
Universitet) och Lars-Åke Dahlqvist (UTTC mätteknink Scania Södertälje) samt med Patrik 
Viktorsson på VTEK; ett företag som specialiserar sig på mätning. 
 
Trådtöjningsgivare 
Limmas fast på ett material och mäter töjning, då tråden töjs förändras resistansen hos tråden. Detta 
värde kan omvandlas till önskad enhet, förslagsvis N (Newton).  

Lastcell 
En lastcell består av en solid kropp som töjs/komprimeras vid belastning. Förändringen i 
spänning/tryck hos kroppen registreras av töjningsgivare som är placerade på kroppen. Denna 
givare kan fästas på olika sätt och används till att mäta kraft. 
 
Virvelströmsgivare 
Består av en spole på en kärna som är en del av en oscillator (en slags krets som använder både en 
induktans (L) och en kondensator (C) till att bestämma frekvensen).  Virvelströmsgivare används 
vanligen till att mäta avstånd till en yta. Avståndet till ytan ändrar oscillatorns frekvens och detta ger 
värdet. 
 
Piezosensor 
En slags sensor som består av piezokristall som ger en elektrisk laddnig vars storlek beror på kraften 
den utsätts för. Piezosensorer kan endast mäta dynamiska krafter. 
 
LVDT (Linjär Variabel Differentiell Transformator) 
Består av en transformator som har en primärlindning och två sekundärlindningar. Kopplingen 
mellan primär och sekundär görs med en rörlig kärna. Kärnan kan förflyttas fram och tillbaka inuti 
lindningarna vilket ger en utsignal. LVDT givare används till läges och positionsmätning. 
 
Val av givare 
Givarna kommer i riggen att utsättas för både temperaturer upp till 60°C och olja från 
smörjsystemet för cylinderfodret/kolven. Givarna skall bära upp Cylinderfoderhållaren med foder i. 
De måste därför smidigt kunna monteras mellan foderhållaren och bottenplattan. 
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Virvelströmsgivare samt LVDT används oftast till att mäta längder/positioner, men det är i teorin 
även möjligt att använda dessa som kraftgivare. Alla tidigare nämnda givare finns i ett utförande som 
kan klara både lasten och värmen som de beräknas utsättas för. Däremot kan oljan bli ett problem 
för trådtöjningsgivare, virvelströmsgivare och LVDT. Oljan kan ansamlas på och i givarna och 
försämra mätresultatet eller rent av förstöra givarna.  
 
Det är önskvärt att givarna lätt ska kunna monteras i konstruktionen. Trådtöjningsgivare måste 
limmas på plats med stor noggrannhet, vilket är tidskrävande relativt att montera en lastcell, 
virvelströmsgivare, LVDT och piezosensor.  
 
Den givare som bäst uppfyller ställda krav anses vara en givare av lastcellstyp. Denna givare är den 
typ som tidigare nämnda experter, oberoende utav varandra rekommenderat. Givare av lastcellstyp 
är inte speciellt känsliga för smuts, de är lätta att installera i friktionsmätningsriggen och de används 
flitigt inom industrin för liknande mätningar. De uppfyller alla krav som ställs på dem. Lastcellerna 
är pålitliga till en rimlig kostnad och mycket lätta att hantera. 
 
Till riggen rekommenderas en lastcellsgivare av fabrikatet Interface och modellen SM-200N. Den 
klarar att mäta intervallet ±200N med tillräckligt stor pression, totala kraften som tre givare ska mäta 
är ±500N, därför kan 200N givare med fördel användas. Denna typ av givare används redan på 
Scania vid olika typer av tester, det är ytterligare ett skäl till att lastcellsgivaren rekommenderas. 
 
Styrbox till mätsystem 
För insamling av data från givarna kan med fördel en datalogger av modellen DEWE43A användas. 
Denna ansluts enkelt till en dator via en USB-port för lagring av data. DEWE43A har åtta analoga 
ingångar där även temperaturgivare och accelerometrar kan anslutas. Denna datalogger är billig 
relativt andra liknande produkter på marknaden. DEWE43A är enkel och smidig att använda vilket 
gör att den lämpar sig för en testrigg som ska förenkla och korta ner tiden för provning. Med 
DEWE43A medföljer även en programvara som kan analysera mätdatan. 
DEWE43A används vid olika typer av tester inom Scania vilket påverkar valet av mätsystem då det 
finns kunniga personer inom företaget. 
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4.6.3 Värmeregulator 
 
Det är värmeregulatorns uppgift att kontrollera cylinderfodrets temperatur. Värmeregulatorn består 
av en cylindrisk kammare som matas med varmluft från en direktkopplad värmepistol. Från 
kammaren mynnar fyra stycken pipar som har en krökning så att de passar in i matningshålen i 
cylinderfoderhållaren.  
Om värmeregulatorn nuddar cylinderfoderhållaren kan mätvärden från kraftgivarna påverkas. 
Värmeregulatorn monteras direkt på friktionsriggens ställning och passas in så att de fyra piparna 
sticker in i cylinderfoderhållarens matningshål utan att vidröra hållaren. 
Värmepistolen matar varmluft på maxeffekt in i kammaren där luftströmmen fördelas via de fyra 
piparna in i flödeskamrarna mellan cylinderfoder och cylinderfoderhållaren. Cylinderfodrets 
temperatur mäts med enkla värmesensorer monterade i cylinderfodret och informationen matas 
kontinuerligt till en dator. Exakt rätt temperatur på fodret hålls genom att flödet i kamrarna justeras 
med hjälp av servostyrda spjäll i var och en av de fyra matningspiparna. Är temperaturen i fodret för 
låg öppnar spjällen och ökar temperaturen för mycket sluts spjällen. När rätt temperatur är uppnådd 
justeras spjällen så att temperaturen hålls stadig. 
Servomotorerna styr spjällen via länkar och är monterade med en viss distans från värmekammaren 
så de inte överhettas. 

  

Figur 19 
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De servon som används i riggen är av hobbymodell. Eftersom krafterna som krävs av 
servomotorerna är måttliga fungerar servon för hobbybruk utmärkt. Dessa tillverkas i stora mängder 
och håller bra kvalité till ett lågt pris. 
 
Blir det för mycket virvlar och turbulens i kamrarna kan flödet hindras och värmningen kan bli 

otillräcklig eller ojämn. Matningspiparna sticks därför in i flödeskamrarna med en 45° vinkel mot 
hållarens tangent. På så sätt sprutas luften in i kammaren och tangerar cylinderfodret yttervägg och 
ger ett snabbt och stabilt flöde. Skulle det behövas kan värmen från varmluftspistolen regleras eller 
helt stängas av och istället ge kylande effekt på fodret. 
 
Det framgick under värmningstestet att spridningen av värmen var knapp och att varmluften snabbt 
blöder av sin värmeenergi till metallen. Det finns därför risk att varmluften under ett varv runt 
cylinderfodret kan hinna tappa så pass mycket värmeenergi att skillnaden i värme blir påtaglig från 
sida till sida av fodret. Detta kringgås genom att riggen förses med dubbla värmeregulatorer, det blir 
alltså dubbla munstycken per kammare som fördelar luften. På så sätt halveras sträckan som luften 
måste färdas och därmed halveras mängden energi tas upp av cylinderfodret från luften. Detta antas 
ge en bättre fördelning av värmen runt fodret.  

Figur 20 Värmeregulatorn i genomskärning 
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4.6.4 Drivning 
 
Drivningen av kolven sker med hjälp av en elmotor. Elmotorn är kopplad till en vevaxel med en 
radie på 80mm. Vevaxeln överför i sin tur kraften till kolvstången via vevstaken som är 255mm. 
Dessa mått efterliknar dem i Scanias långslagigaste motor. 

  

Figur 21: genomskärning av foderhållaren och värmeregulatorerna sett uppifrån. 
Pilarna illustrerar luftens flöde runt fodret. 

Figur 22 
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Motorns nödvändiga specifikationer beräknades: 
 
Nödvändigt startmoment för 500N statisk last: 

 

                     
 
Nödvändig motoreffekt för kontinuerlig drift på maximalt varvtal (1600rpm): 
 

  
   

    
 

Där M= vridmoment [Nm], N= varvtal [varv/min], P= effekten [kW] 

  
       

    
          

  
Motorn som ska driva hela konstruktionen bör alltså ha minst 40Nm i startmoment och en effekt på 
7kW för att klara av att driva riggen vid 1600varv/min. 
  

500N 

0,08 M motor 

Figur 23 
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4.6.5 Kolvstång 
Ringbäraren som skall åka upp och ner i cylinderfodret skall endast utföra en axiell rörelse. Rörelse i 
sidled kan få kolvens mantelyta att nudda cylinderfodret och därmed överföra en oönskad 
friktionskraft till mätriggen som kan störa resultaten. Det är därför viktigt att kolven endast kan röra 
sig i en dimension. Kolven kan därför inte monteras direkt på en vevstake utan bör istället monteras 
på en typ av kolvstång som drivs av vevstaken men styrs upp av en typ av linjestyrning. Detta kan 
liknas vid en så kallad tvärtrycksmotor. 

Tvärtrycksmotorn brukar användas i stora fartygsmotorer där krafterna kan vara så stora att slitaget 
mellan kolv och cylinderfoder blir orimligt högt. Därför brukar kolven monteras på en kolvstång 
som i sin tur är kopplad till vevstaken. Kolvstången är stödd på lagringar som tar upp sidokrafterna 
från vevstaken. En typ av linjestyrning bör därför finnas även på denna rigg. Räcker inte endast en 
linjestyrning kan kolven förses med en genomgående kolvstång så denna kan styras av lagrade 

Figur 25 

Figur 24 
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styrningar både över och under kolven.  
 
Beräkningar 
En uppfattning om vilka påkänningar kolvstången och linjärstyrningen kommer att utsättas för gavs 
genom beräkningar av sidokrafter och moment. 
 
Först beräknades kraften längs vevstaken i dess riktning. Beräkningarna behövs till 
dimensioneringen av kolvstångens linjärstyrning. Kraftberäkningarna resulterar i värden som krävs i 
en FEM-analys av kolvstången. Det är linjestyrningens uppgift att se till så att kolven får en enbart 
axiell rörelse utan påverkan från sidokrafter.  

Extremläget för sidokrafterna uppstår när vevstakens position på vevaxelns rotation är 90° från 
TDC. 
 

  

Största vinkeln mellan vevstake och kolvstång uppstår i extremläget och beräknas till: 

V2 :    
    

    

     
       

V1:                      
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Figur 26 
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Kraften i vevstakens riktning samt sidokraften i kopplingen mellan kolvstång och vevaxel fås ur: 

F1:           
   

 
          

   

        
        

F2:          
 

     
                             

F3:          
 

     
                           

Om en kraft med storleken 500N verkar på kolvstången blir kraften i vevstaken som störst ca 527N. 
Sidokraften i knutpunkten mellan vevaxel och kolvstång uppgår till 166N. 

Med hjälp av sidokraftsberäkningen gjordes en FEManalys av kolvstången under statisk belastning 
som visar hur mycket den deformeras i extremläget. Utifrån deformationens storlek beräknas även 
om deformationen är elastisk eller plastisk. Denna information används till att optimera kolvstången 
när det gäller förhållandet mellan vikt och hållfasthet. En lätt men samtidigt stark konstruktion 
önskas. Rostfritt stål planeras att användas. 
En sidokraft på 200N placerades i hålet längst ned på axeln. Ett villkor som begränsar kolvstångens 
rörelse simulerar linjestyrningen. Simuleringen resulterade i en elastisk deformation i axeln på ca 
0.15mm. Spänningen uppgår till ca 67 Mpa. 

F1 

F2 

500N 

V1 

V2 

F3 

F4 

V2 

V1 

Figur 27 
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4.6.6 Linjärstyrning 
Kolven får inte vidröra cylinderfodrets yta under drift. Sidokrafterna som uppstår till följd av 
vevaxelns rörelse under måste därför elimineras. Om kolven under drift glider mot cylinderfodrets 
yta kommer mätvärdet att bli felaktigt. Därför är någon typ utav linjärstyrning ett måste. Riggen skall 
kunna köras med 1600rpm, linjärstyrningen ska därför klara en glidhastighet på 10m/s med 30 slag i 
sekunden och slaglängden 160mm. Beräknat värde på minsta sidokrafter styrningen skall klara är vid 
statisk belastning. En säkerhetsfaktor på 6 sattes för att säkerhetsställa en hållbar och driftsäker 
konstruktion som kan ge bra repeterbarhet. Styrningen skall därför hantera en sidokraft på 1000N. 
Oljesmort glidlager utav lagerbrons rekommenderas som linjärstyrning. Ett glidlager utav denna typ 
uppfyller de krav som ställts på styrningen. (Lagermetall, Lagerberäkningar) Den relativt höga 
glidhastigheten är en avgörande faktor som talar för glidlager snarare än rullager. Glidlager beror på 
den oljefilm som bildas mellan lager och kolvstång och ger låg friktion och litet slitage på ytorna. 
Denna effekt förbättras ju fortare kolvstången färdas genom lagret. (Alexander Engström, KTH) 
Glidlagret pressas in i ett lagerhus som i sin tur monteras direkt på bottenplattan i konstruktionen. 
Vid behov kan två lager, ett ovanför och ett under cylinderfodret monteras och ge ett extra bra 
precision. Oljesmörjningen kan tas direkt ifrån smörjningen till kolvringarna. 

4.6.7 Ringbärare 
Kolvringarna skall föras upp och ner genom cylinderfodret med hjälp av riggens drivning. 
Kolvringarna bör därför fixeras i en typ av ringbärare. I en motor är kolven själv ringbärare och till 
denna rigg kan en kolv med fördel användas för att efterlikna verkligheten så nära som möjligt. I en 
motor sitter kolven i en vevaxel med hjälp av en kolvbult och utsätts för sidokrafter och 
förbränningstryck. I friktionstestningsriggen behöver den ej utstå förbränningstryck och på grund av 
kolvstången kräver den ingen kolvbult eller behöver utstå sidokrafter. Kolven kan därför kraftigt 
modifieras till att endast utföra de uppgifter som krävs av den i denna applikation. Kolvmanteln 
plockas bort tillsammans med fästet för kolvbulten.Ett spår med samma diameter som kolvstången 
svarvas ur från undersidan av kolven så att den ska kunna stå stadigt på kolvstången och fixeras med 
en skruv i ett genomgående hål i kolvens mitt. Kolven får inte komma i kontakt med cylinderfodret  
och därför svarvas diametern ner ca 0,4 millimeter. 

  

Figur 28 
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4.6.8 Ställning 
 
Eftersom riggen är av fristående typ skall alla komponenter bäras upp av en typ av ställning. 
Ställningen skall stå stadigt på golvet och hålla alla komponenter på sin plats. Hela riggen vilar på 
fyra gummifötter för att dämpa eventuella vibrationer. På gummifötterna vilar en platta för fixering 
av motor och oljesförsörjningsutrustning. Från denna sträcker sig fyra 30mm stänger upp till 
ytterligare en platta för montering av cylinderfoder, oljeuppsamlare och mätutrustning. Denna platta 
har även ett spår urfräst för montering av en plexiglaskub som täcker in all mätutrustning och 
dämpar oväsen, skyddar riggskötaren samt hindrar stänk av olja. Ovan de fyra fästpunkterna för 
stängerna finns fästpunkter för ytterligare stänger. Två av dessa behövs för montering av 
värmeregulatorerna. Alla fyra stänger kan monteras och hålla uppe ytterligare en platta. Denna 
monteras ifall kolvstången visar sig behöva linjestyrning både ovan och under kolven.  

4.7 Prototyp 
 
Till en början modulerades en komplett rigg i CAD som konstruktionsunderlag för inlämning till 
rapid prototyping. Rapid prototyping är en teknik där CADmodellen skrivs ut som en fysisk modell i 
plast. Med hjälp av denna kan vissa tester utföras. Dock hade en olycka skett i fabriken som 
producerar plastpulvret som används i framställningen av plastmodellerna. Detta försenade 
leveranserna till Scania så pass att ingen prototyp hann tillverkas under exjobbstiden. För att få 
någon fysisk modell behövde därför ritningsunderlag göras av CADmodellen istället. Detta för 
inlämning till Scanias Metallverkstad där modellen tillverkas i metall istället för plast. På grund av de 
långa ledtiderna har endast de centrala delarna cylinderfodret och cylinderlåset lämnats in för 
tillverkning.  
  

Figur 29 
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5.Resultat 
 
Projektet har resulterat i konstruktionsunderlaget för en fristående friktionstestningsrigg. Ett 
friktionstest genomförs genom att det cylinderfoder som skall testas monteras i en 
cylinderfoderhållare och kolvringarna i en modifierad kolv. Därefter driver en elmotor kolven i en 
rent axiell rörelse genom fodret. Endast kolvringarna kommer i kontakt med cylinderfodret, kraften 
som överförs till cylinderfodret via friktion mot kolvringarna registreras av tre lastceller som 
cylinderfodret vilar på. Verkliga driftsförhållanden för cylinderfoder och kolvringar simuleras med 
hjälp av två värmeregulatorer som tar hetluft från varmluftspistoler och sprutar in luften i fyra 
kamrar i cylinderfoderhållaren. Kamrarna ligger på höjd och styr luftströmmen i runt cylinderfodret 
så att detta värms. Luftströmmen i de olika kamrarna kan justeras med hjälp av spjäll i 
värmeregulatorn. Temperaturen mäts kontinuerligt i cylinderfodret och spjällen styrs därefter så att 
rätt värmeprofil av cylinderfodrets väggar bibehålls. Munstycken under kolven sprutar ut en 
oljedimma och ser till att skapa rätt oljefilm mellan kolvringar och cylinderfoder. Oljan som rinner 
ner fångas upp av en oljeuppsamlare. Lite olja tillåts rinna ner längst kolvstången och smörja det 
glidlager som ser till att kolven inte rör sig något i radiell ledd. 
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5.1 Miljöpåverkan 
Med en fristående rigg kan besparingar på miljön göras genom att energiåtgången kan decimeras 
jämfört med en av dagens metoder där kolvringar och cylinderfoder monteras i en motor som körs 
en viss tid i en provcell. Detta ger utsläpp från bland annat förbränningen i motorn. Denna rigg 
kommer endast kräva ström under korta perioder då testen genomförs, ingen förbränning kommer 
ske och olja kommer att återcirkulera i systemet. Vid tillverkningen av riggen används så många 
befintliga komponenter som möjligt. Framförallt är huvudsyftet med riggen att vara ett hjälpmedel 
vid konstrueringen av bränslesnålare och därmed miljövänligare motorer. 
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6.Slutsats 
 
Huvudmålet för detta projekt var att utveckla en anordning för mätning av friktion mellan 
kolvringar och cylinderfoder i en Scaniamotor isolerat från övrig intern friktion och påverkan av 
sidokrafter och förbränningstryck. 
Lösningen blev en rigg med fixturer för kolvringar och cylinderfoder. Riggen skapar en miljö som 
efterliknar den i en motor under drift minus förbränningstryck. Kolvringarna sitter monterade i en 
modifierad kolv som förs upp och ner genom cylinderfodret av riggens drivsystem och överförd 
kraft från kolvringar till cylinderfoder mäts av kraftgivare. Därefter kan cylinderfoder och kolvringar 
enkelt bytas ut, detta medger jämförelse av olika cylinderfoder och kolvringar. Detta är tänkt att vara 
ett värdefullt verktyg i utvecklingen av kolvringar, cylinderfoder och deras egenskaper. 
 
Riggen har konstruerats i sin helhet i CAD och ritningar för enstyckstillverkning är sammanställda. 
När kolvringarna glider mot cylinderfodrets innerväggar överförs en del av kraften i rörelsen till 
cylinderfodret via friktionen. Det är denna friktion som skall mätas. Cylinderfodret är monterat i en 
hållare som vilar på tre stycken lastceller av typen Interface SM-200N som mäter tryck och 
sträckning. När cylinderfodret dras ner eller skjuts uppåt av kolvringarna ger lastcellerna utslag 
motsvarande friktionskraften. Denna data överförs till en dator va en datalogger av typen DEWE 
43A för analys. 
 
Insidan av cylinderfodret måste som i verkligheten smörjas kontinuerligt och bibehålla den oljefilm 
som kolvringarna glider mot. I en motor under drift pumpas enorma mängder olja runt för kylning 
och smörjning av motorns olika komponenter. Cylinderfodrens innerväggar förses med olja som 
sprutas av munstycken mot kolven och även av den olja som stänker upp från vevaxel och vevstake. 
I denna rigg behövs endast exakt den mängd olja som krävs till att skapa oljefilmen mellan 
kolvringar och foderväggar. Oljan skall därför sprutas som en dimma ur munstycken under kolven. 
Munstyckenas utformning och mängden olja måste provas fram med hjälp av tester. Under detta 
projekt har dessa tester ej kunnat genomföras och smörjsystemet anges därför som en ”black box”. I 
fortsatt arbete med riggen kan smörjsystemet bestämmas exakt. 
 
Berörda komponenter arbetar under höga temperaturer i en motor under drift och detta påverkar 
smörjningen och därmed friktionen. Temperaturen varierar längst cylinderfodrets höjd och dessa 
temperaturer måste efterliknas i denna rigg. Cylinderfoderhållaren har hålrum som utgör kamrar som 
sträcker sig runt cylinderfodrets ytterväggar. Dessa kamrar matas med ett flöde av hetluft från två 
regulatorer. Regulatorerna tar varmluft från varmluftpistoler och fördelar ut luften till de olika 
kamrarna via pipar. Dessa pipar har servostyrda spjäll för reglering av flödet och därmed 
temperaturen. Temperaturen i cylinderfodret mäts kontinuerligt av standardiserade mätmetoder och 
informationen matas till en dator, datorn styr sedan spjällen så de olika nivåerna av fodret hålls i rätt 
temperatur. 
 
Riggen i sin helhet är konstruerad utifrån största delen teori. En fullt fungerande testrigg kräver att 
ett antal tester genomförs innan konstruktion. En del tester var planerade att utföras på en 
plastmodell gjord i rapid prototyping. Problem med leveranserna av plastpulvret som krävs för 
denna typ av tillverkning hindrade dessa testers genomförande. Ritningarna lämnades därför till 
Scanias verkstad för tillverkning av en modell i metall istället. Eftersom ledtiderna för tillverkning är 
långa har modellen inte färdigställts i tid och inga tester kunnat genomföras. Testerna har därför 
istället ersatts av beräkningar och simuleringar. 
 
Detta arbete har sammanfattat nyttan av nästan alla de kurser som genomgåtts under utbildningen 
på KTH. Alla lösningsmetoder som ämnades användas under arbetet har utnyttjats i olika 
utsträckning. Vissa metoder har fått större plats under detta arbete än tidigare projekt men inget 
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tidigare projekt har krävt användandet av lika många olika verktyg och metoder. Arbetet har varit 
lärorikt och det har varit tydligt att arbetet inte kunnat genomföras utan den kompetens som 
examensarbetarna besitter efter sin utbildning. En trygghet i att deltagarna kan klara allt som krävs 
av dem har bidragit till ett lyckat arbete. Det stora motorintresset som examensarbetarna delar har 
använts i stor utsträckning, inte bara för kunskap utan även som drivande faktor att inneha intresset 
för huruvida arbetet kan bidra i fordonsutvecklingen. Arbetets planering har reviderats flera gånger 
under arbetet och arbetsbördan har anpassats efter tillgänglig tidsbudget. Det ha varit tydligt att de 
tio veckor som arbetet fått ta är en väldigt liten tidsrymd i sammanhanget. Ledtiderna på ett företag 
som Scania är alldeles för långa för att arbetet skall kunna genomföras till den grad som 
examensarbetarna önskat. 
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7.Rekommendationer 
 
Färdigställning av en färdig rigg för användning i skarpt läge förutsätter att en del tester genomförs 
först så att understyrkning eller justering av de teoretiskt fastslagna idéerna kan ske. Varken systemet 
för smörjning eller elmotorn för drivning av riggen är bestämda i denna rapport. Grundläggande 
krav är fastställda men i övrigt har inte de specifika komponenterna hunnit fastslås. 
 
De komponenter som skall bestämmas är alltså smörjsystem och elmotor för drivning. Övriga 
komponenter är bestämda men bör testas i en fysisk rigg. Riggen bör färdigställas enligt framställt 
konstruktionsunderlag och sedan utvärderas för optimal funktion. 
 
Tester som bör genomföras: 
Flödestest av cylinderfoderhållare, en modell av cylinderfoderhållaren och värmeregulatorn i 
genomskinlig plast byggs. Värmeregulatorn matas med rök som den sedan fördelar ut runt 
cylinderfodret. Röken kan sedan följas runt kanalerna där det visualiserar flödet. Är flödet bra kan 
värmeregulatorn och cylinderfodret konstrueras på riktigt i metall. Då kan tester av värmning 
genomföras, går det inte att få rätt värmeprofil i cylinderfodret med varmluft i kamrar runt fodret 
kan andra värmningsmetoder åter diskuteras. Värmeregulatorns pipar får inte vidröra foderhållaren 
och finns det risk att detta sker bör designen justeras. 
 
Ringbäraren får inte vidröra cylinderfodret och därför är linjestyrningens positionering viktig. Först 
och främst skall tester genomföras som talar om ifall det räcker med ett glidlager eller om dubbla 
skall monteras. Därefter skall funktionen säkerhetsställas. Ett enkelt test för kontrollering ifall 
ringbäraren vidrör cylinderfodret är att ringbäraren målas med märkfärg varefter riggen körs en liten 
stund, sedan inspekteras ringbäraren och avskrapad färg tyder på vidröring. 
 
Andra problem som kan tänkas uppkomma i konstruktionen är att för mycket värme leds ner i 
kraftgivarna på cylinderfoderhållaren eller till värmeregulatorns servomotorer med överhettning som 
följd. Vibrationer kan störa mätresultaten och en utvärdering av vibrationernas frekvens och 
amplitud bör studeras. Oljesmörjningen med munstycken som förser kolvringarna med adekvat 
mängd olja får inte mata för mycket eller för lite olja och inte heller på fel sätt. 
 
Eftersom riggen kommer röra sig och hantera relativt stora krafter måste skydd för användaren 
finnas. Dessa får dock inte påverka funktionen. Temperaturen under plexiskyddskåpan riskerar att 
öka under användning och detta varma klimat kan påverka mätresultaten, sker detta kan ventilering 
av skyddskåporna krävas. 
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Appendix 
 
 

Inköpslista: 
 
Motor:   

0-1600rpm 
 Startmoment: 40Nm 
 7000w 

Steglös varvtalsreglering 
 
Servon:   

Digital styrning 
Metalldrev 
Stryktåligt hölje 

 Avstånd mellan axlar på två vid varandra monterade servon: max 43mm 
8 st 
 
Förslag: TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3kg / 
.06sec / 21g 

 
Servokontroller: 

Medge servostyrning med dator 
8 kanaler 
 
Förslag: Mini Maestro 12 kanaler 

 
Varmluftspistol:  

Steglös värmekontroll 
Flöde minst 600 l/min 
Temp minst 600C° 
2 st 
 
Förslag: Black & Decker KX2000K-QS 
 

 
Linjärstyrning:  

klara 200N sidokraft 
 40Nm moment 
 160mm slaglängd 
 30Hz 

Cirkulärt tvärsnitt 
 

Kolvstång: 
Hög precision i rakhet 

 Slipad 
 

Kraftgivare:  
Mäta intervallet ±500N tillsammans 
Maximala tillåtna yttermått är H= 100, B= 60, D= 60 mm 
Får inte sträcka sig mer än 20mm från infästningspunkten åt ena hållet  
Klara temperaturer i intervallet 20-100ºC. 



 

Tåla kraftigt oljestänk. 
Ska klara att mäta belastningsväxlingar på upp till 30Hz 
3 st 
 

Förslag: Interface SM-200N med DEWE 43A 

 
Tempgivare: 

0-200C 
Avläsbara via dator 
 

Oljepump: 
Med tank, ledningar och styrdon. 

 

Kostnadskalkyl: 
Endast material som måste köpas in separat är prissatta, övrigt material finns att tillgå internt på 
Scania. 
 
Antal Komponent Pris st Totalt 

1 Motor ej def 
 8 Servo 170 1360 

1 Servokontroller 249 249 

2 Varmluftspistol 750 1500 

2 Linjärstyrning 130 260 

1 Kolvstång Intern 
 3 Kraftgivare Intern 
 8 Tempgivare Intern 
 1 Smörjsystem ej def 
 

8 
Stålstång 
m12x40 Intern 

 9 Stålstång m6x25 Intern 
 4 Stålstång m8x20 Intern 
 3 Stålplattor Intern 
 1 Motorfäste ej def 
 4 Fötter 135,7 542,8 

1 Logger Intern 
 1 Skyddsbur Intern 
 1 Oljefång Intern 
 

    

  
Totalt: 3911,8Kr 

 
 

Ritningar: 

Detaljritningar lämnats separat till Scania. 

Sammanställningsritningar bifogas i litet format nedan:  



 
 



 

 



 
 

 



 

 


