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Sammanfattning 
I en tid då varje nyhetsutsändning behandlar klimatfrågan ur en eller annan vinkel blir det allt 
viktigare att öka medvetenheten hos allmänheten. Fordonsindustrin har ett stort ansvar när det 
kommer till att reducera skadliga och miljöförstörande utsläpp, dels från fabriker och dels från 
vägfordon. KTH Maskinkonstruktion har i samarbete med SAAB Automobile AB tagit på sig 
att utreda bränsleförbrukningsfrågan lite djupare och närmare bestämt fokusera på 
bromssystemet och hur dess utformning påverkar bränsleförbrukningen. 

Ett befintligt bromsok till en existerande personbil bearbetas först i ett CAD-program för att 
sedan implementeras i en FEM-analys. Detta görs för att utreda hur den återförande kraften på 
bromskolven beror av olika egenskaper hos bromssystemet. Förhoppningen är att denna 
kunskap i förlängningen ska kunna användas för att öka denna kraft och på så sätt få bort den 
anliggning som nästan alltid finns mellan bromsbelägg och skiva. Denna anliggning bidrar till 
en ökad bränsleförbrukning till följd av ökat rullmotstånd men har också en positiv effekt då 
den håller bromsskivorna rena från rost och smuts. 

Utan att göra för stora och kostnadskrävande förändringar i det befintliga bromssystemet 
hoppas man kunna öka den återförande kraften och därigenom minska den genomsnittliga 
bränsleförbrukningen. 

Efter avslutad studie kunde konstateras att materialet hos O-ringen har en viss inverkan på 
den återförande kraften, både med avseende på elasticitetsmodul och med avseende på 
friktionstalet mellan bromskolv och O-ring.  

Kraftens storlek tros även kunna påverkas genom geometriska förändringar på framför allt 
bromsoket, men denna teori fanns inte möjlighet att utvärdera närmare. 
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Abstract 
In a day when the global climate threat is on the news almost every day, raising the public 
awareness becomes more and more important. Within this area, the automotive industry has 
an enormous responsibility. SAAB Automobile AB, in cooperation with KTH Department of 
Machine Design, has decided to investigate the fuel consumption issue a bit more thoroughly 
and focus on the brake system. This is made in order to see how the design of the brake 
system affects the average fuel consumption. 

A standard brake caliper from an existing car has been edited in a CAD program and then 
implemented in a FEM program for further analysis. This is being done in order to find out 
how the reaction force affecting the piston correlates with the different properties of the 
surrounding components. The hope is that this increased knowledge will aid engineers in 
designing more efficient and more environmentally friendly brake systems. 

Ideally, this should be done without altering the basic design of the caliper or the piston. 
Minor changes could be allowed but the main focus is on the O-ring that seals the gap 
between the piston and the caliper.  

It was found that the stiffness of the O-ring as well as the frictional coefficient between the 
piston and the O-ring affected the magnitude of the force quite noticeably. The force 
magnitude is also believed to shift if the geometry of the caliper is changed. Due to technical 
restrictions this theory has not been verified. 
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Introduktion  

Bakgrund 

I takt med att antalet fordon på vägarna ökar över hela världen blir också de negativa 
effekterna på miljön allt mer påtagliga. Ökade emissioner till följd av fler och större 
förbränningsmotorer är ett växande problem i många delar av världen och fordonsindustrin 
tvingas hela tiden finna nya utvecklingsspår till följd av skärpta lagkrav och en allt mer 
motståndskraftig samhällsopinion. 

Mål och syfte 

KTH Maskinkonstruktion har i samarbete med SAAB Automobile AB tagit på sig att utreda 
bränsleförbrukningsfrågan lite djupare och närmare bestämt fokusera på bromssystemet och 
hur dess utformning påverkar bränsleförbrukningen. 

Projektet syftar till att isolera bromskolv, tätning och bromsok och undersöka hur returkraften 
på kolven påverkas när dessa komponenters egenskaper i form av material, geometrisk form, 
med mera varierar. I förlängningen vill man sedan använda dessa kunskaper för att om 
möjligt minska den anliggning som alltid finns mellan bromsskiva och bromsbelägg. Detta 
kommer i sin tur möjliggöra en reduktion av bränsleförbrukningen med någon eller några 
procent. 

Omfattning och begränsningar 

Då allt för stora förändringar av geometrier och konstruktionslösningar medför kraftigt 
förhöjda utvecklings- och produktionskostnader avgränsas problemställningen till att innefatta 
den tätning som omsluter bromskolven. Det är rimligt att anta att variationer i elasticitet och 
andra egenskaper påverkar den återförande kraft som verkar på kolven och därför ska dessa 
parametrar studeras närmare. 

Det huvudsakliga målet är att, baserat på en FE-modell, öka den aktuella returkraften 
samtidigt som man inte vill orsaka för stort glapp i systemet och därmed påverka 
bromskänslan negativt. Detta betyder att avståndet mellan bromsbelägg och skiva inte får bli 
för stort. 
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Det moderna bromssystemet 
Ett bromssystem i en modern personbil består av ett fåtal huvudkomponenter, se Figur 1. Ett 
fordons bromsar spelar en mycket avgörande roll för hur fordonet skall kunna framföras på ett 
bra sätt. Ett väl anpassat bromssystem skall inge en trygghetskänsla, vilket bland annat 
innebär att fordonsföraren ska kunna lita på att han eller hon får rätt respons från 
bromspedalen varje gång som denna ansätts. För att nå upp till dessa normer för robusthet 
ställs en mängd krav på bromssystemet. Bromsarna ska klara snabba temperaturändringar, 
vara beständiga mot sand, salt, vatten och mycket mer.  
 

 
Figur 1. Översiktsbilden på bromssystemet hos en typisk personbil. (http://www.khulsey.com) 
 
Den vanligast förekommande bromstypen i moderna vägfordon är skivbromsen, se Figur 2. 
Bromsbeläggen ute vid skivan (1) förbinds med bromspedalen (2) via ett system av rör och 
slangar. När föraren ansätter en kraft på pedalen genereras ett övertryck i systemet som är 
fyllt med bromsvätska. Trycket fördelas ut till bromsoken via en huvudbromscylinder (3), 
denna distribuerar trycket på ett sådant sätt att framhjulen bromsas hårdare än bakhjulen vid 
en lätt ansättning av bromspedalen. Vätskan trycksätter oken och pressar därmed ut kolv och 
bromsbelägg mot skivan. Friktionen mellan belägg och skiva ger upphov till en kraft som 
bromsar fordonet via en omvandling från rörelse- till värmeenergi. 
 

 
Figur 2. Utseendet hos en typisk skivbroms. Skivan roterar med hjulaxeln och när  
beläggen nyper åt kring skivan omvandlas rörelseenergin till värme via friktion. 

(http://www.pistonheads.com) 

3 1 

2 
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Bromsok kan konstrueras på flera olika sätt och den vanligaste typen är flytkolvsok, 
företrädesvis med en eller två kolvar, se Figur 3. Namnet kommer av att oket är tvådelat och 
rörligt i axialriktningen. När belägget kommer i kontakt med bromsskivan så trycks hela oket 
bakåt och via en bygel som sammanlänkar de två beläggen ansätts båda beläggen trots att 
kolven endast trycker på en sida. 
 

 
Figur 3. Översiktsbild över ett flytande enkolvsok. Bygelformen möjliggör  

rörelse i axiell riktning. (http://visual.merriam-webster.com) 
  

Analys av komponenter 
Den parameter som rör bromssystemet och som är intressant för den typiska kunden är 
bromskänslan. Denna påverkas av en mängd parametrar, såsom pedalstyvhet, täthet i systemet 
och inte minst avståndet mellan bromsbelägg och skiva. Ett alltför stort avstånd här påverkar 
responsen i systemet negativt, medan ett alltför litet avstånd ger upphov till den oönskade 
anliggning som påverkar bränsleförbrukningen negativt. Tätheten i systemet påverkas framför 
allt av den fyrkantiga O-ring som ligger i ett spår mellan ok och kolv.  
 
Ett problem med trögheten i systemet är att kolven inte dras tillbaka tillräckligt mycket efter 
det att föraren släppt trycket på bromspedalen. Då beläggen hela tiden ligger mot skivan en 
aning ökar visserligen responsen i systemet, men den förhöjda bränsleförbrukningen är ett 
problem. En positiv bieffekt av denna anliggning är att den håller skivan ren från smuts och 
rost. En möjlig lösning är att aktivt styra bromskolvens rörelse med hjälp av till exempel 
elmotorer. System av denna typ finns redan i personbilar och aktiveras då föraren tar bort 
foten från gaspedalen. I detta ögonblick placeras kolven precis intill skivan så att föraren 
fortfarande upplever bibehållen eller till och med förbättrad respons. Dessa lösningar är 
generellt av det lite dyrare slaget och väljs därför bort i denna studie. 
 
En hypotes som lanserats är att den inneboende elasticiteten i systemet är den parameter som 
främst påverkar storleken hos den återförande kraften, se Figur 4. Bromsok och kolv kan i 
detta sammanhang betraktas som stela i förhållande till den packning och O-ring som omger 
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kolven. Dessa är gjorda i gummi och torde därför ha tillräckligt hög elasticitet för att kunna ha 
en rimlig inverkan på returkraften. 
 

 
Figur 4. Kraftsituationen vid en inbromsning. Trycket i systemet ger upphov till en  

bromskraft Fbroms. O-ringen svarar med en returkraft Fretur till följd av friktion. 
 
Packningen mellan bromsok och kolv har formen av en damask, se Figur 5. Denna anses dock 
vara för vek och eftergivlig för att bidra nämnvärt till returkraften. 
 

 
Figur 5. Den bälgformade packningen mellan bromsok och kolv.  

Denna bedöms vara för vek för att bidra till returkraften. 
 

Fbroms 

Fretur 



 5 

O-ringen 
O-ringen är den tätningsdetalj som förhindrar bromsvätska att läcka genom cylinderloppet. O-
ringen har ett rektangulärt tvärsnitt och är i sitt initialtillstånd större än det spår den ligger i, se 
Figur 6. Vid montering komprimeras O-ringen och anpassar sig till omkringliggande ytor, se 
Figur 7.  
 

 
Figur 6 och 7. Figur 6 till vänster visar O-ringen i sitt odeformerade  
tillstånd med fyrkantigt tvärsnitt. Figur 7 till höger visar placeringen  

när O-ringen pressats in i spåret efter montering. 
 
Kontaktytan mot kolven är en rak och plan yta, medan ytan mot bromsoket är betydligt mer 
komplex. Denna yta är försedd med avfasningar på båda sidor om O-ringen, samt en 
”bergstoppliknande” yta i överkant, se Figur 8. Avfasningarna syftar främst till att förlänga O-
ringens livslängd, ett skarpt hörn här tränger in i gummit och förstör tätningsegenskaperna 
mycket snabbt.  
 

 
Figur 8. Tvärsnittet hos bromsokets O-ringsspår. Avfasningarna har till uppgift att  
skydda O-ringen, det spetsiga hörnet högst upp elimineras i simuleringsmodellen. 

 
Materialet i O-ringen är en polymer-elastomer, det vill säga gummi. Typiska egenskaper för 
detta material är en elasticitetsmodul 2 MPaE ≈  och ett tvärkontraktionstal 0,495ν ≈ . Detta 
indikerar ett förhållandevis vekt och inkompressibelt material, vars tvärsnittsdimensioner 
ändras kraftigt vid små belastningsmagnituder.  
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Bromsoket 
Det aktuella bromsoket är av typen flytande enkolvsok, vars funktion tidigare beskrivits. Oket 
är tvådelat och gjort i aluminium och gjutjärn. Okets utformning påverkar styvheten och 
därmed också bromskänslan i systemet, varför oket så långt som möjligt bör behållas i 
oförändrat skick.  
 
Det som kan tänkas påverka storleken hos den återförande kraften är i första hand kopplade 
till tillverkningsfasen. Medelytavvikelse, tillverkningstoleranser, med mera, påverkar 
friktionen mellan bromsok och kolv, vilket i sin tur styr hur mycket kolven kan flytta sig.  
 

Metod 

Då ett komplett bromssystem har ett mycket stort antal frihetsgrader måste konfigurationen 
förenklas kraftigt för att överhuvudtaget vara hanterbar för en vanlig dator. Utgångspunkten är 
en tredimensionell CAD-modell, se Figur 9, vilken tillhandahålls av SAAB Automobile AB. 
Det bromssystem som här är föremål för studien sitter till vardags i SAAB:s modell 9-3.  

 

 
Figur 9. Geometrin för det aktuella bromssystem som analysen bygger på. 

 

CAD-modell 
Med utgångspunkt från den givna CAD-geometrin isoleras de intressanta komponenterna, 
d.v.s. bromskolv, bromsok och tätning. Då inte minst bromsoket har ett relativt komplext 
utseende kommer en standardmässig FE-diskretisering innebära onödigt tunga beräkningar 
och därmed påverka lösningstiden negativt.  
 
Med anledning av detta används CAD-programmet Solid Edge [1] för att bevara de väsentliga 
måtten i ursprungsgeometrin och samtidigt förenkla utseendet på ett sådant sätt att man kan 
tillåta ett finare elementnät i FEM-analysen. 
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Geometrin på bromskolv och O-ring behålls i oförändrat skick medan bromsokets utseende 
förenklas till att enbart omfatta det spår som O-ringen ligger i. För att undvika problem under 
diskretiseringsprocessen förenklas den övre väggen i O-ringsspåret till en rät linje. De 
viktigaste dimensionerna där är de faser som gjorts i o-ringsspåret. Dessa ser till att o-ringen 
inte skadas när den pressas fram och tillbaka i spåret och torde även bidra till återfjädringen 
av kolven. 
 
Då analysen avgränsas till att endast omfatta de rotationssymmetriska komponenterna o-ring, 
kolv och cylinderlopp kan problemet förenklas ytterligare. Genom att dela den aktuella 
geometrin i de två symmetriplanen erhålls endast en kvartsmodell av systemet, se Figur 10. 
Detta förfarande reducerar lösningstiden väsentligt utan att påverka några resultat.  
 

 
Figur 10. Vid utnyttjandet av symmetriytor kan ursprungsgeometrin reduceras  

till att endast omfatta en fjärdedel av hela kolvpaketet. 
 

FE-modell och diskretisering 
Kvartsmodellen i Figur 10 ovan importeras till Ansys Workbench [2] för en detaljerad FEM-
analys. Denna analys genomförs i syfte att i detalj studera reaktionskraften i kontakten mellan 
O-ring och bromskolv.  
 
Den ursprungliga 3D-modellen har förenklats i flera steg och består endast av en kvartsmodell 
av kolv, O-ring och cylinderlopp. Den komponent som först och främst ska studeras är O-
ringen, vilken i den ursprungliga CAD-modellen är ritad i deformerat skick för att passa in i 
spåret. För att kunna ge en relevant reaktionskraft måste O-ringen vara tjockare än spalten 
mellan spåret och kolven, då den i annat fall inte kommer täta på ett tillfredsställande sätt.  
 



 8 

O-ringen måste tillåtas fylla ut spåret, vilket kan göras på några olika sätt. I den givna CAD-
geometrin är O-ringen utformad så att den precis passar i spåret. Detta ger som sagt inte 
tillfredsställande tätningsegenskaper och en metod är att i ett första lösningssteg värma upp 
O-ringen så att den expanderar och sväller ut i de luftfickor som finns, se Figur 11. Efter detta 
kan man sedan påtvinga kolven en rörelse och studera O-ringens beteende.  
 

 
Figur 11. Den deformerade O-ringen efter uppvärmning. Den expanderar  

och fyller ut de luftfickor som initialt finns i modellen. 
 
En annan möjlighet är att modellera O-ringen med dess verkliga mått. Detta får till följd att 
Ansys-modellen kommer identifiera ett glapp på cirka 0,5 mm mellan O-ring och kolv, samt 
en penetration på omkring 1 mm av O-ringen på oket, se Figur 12. Detta förfarande ställer till 
problem när kontaktvillkoren mellan kropparna ska definieras. Den initiala penetrationen är så 
stor att det blir oerhört många lösningsiterationer, vilket förstås påverkar lösningstiden 
negativt. Konvergensproblem uppstår också till följd av den stora penetrationen. 
 

 
Figur 12. Den fyrkantiga O-ringen innan deformation. Luftspalten och penetrationen 

försvårar formuleringen av realistiska kontaktvillkor mellan de aktuella ytorna. 
 
Den metod som bedöms lämplig för denna analys är uppvärmning av O-ringen. En 
uppvärmning från referenstemperaturen 22°C till omkring 30°C bedöms tillräcklig för att få 
O-ringen att expandera. En så liten temperaturhöjning bedöms samtidigt inte påverka 
elasticitetsmodul eller andra materialparametrar. I denna förenklade analys tas ingen hänsyn 
till elasticitetsmodulens temperaturberoende och därför kommer temperaturhöjningen enbart 
att påverka O-ringens geometriska dimensioner. Om O-ringen importeras till modellen i 
odeformerat skick medför de okonventionella kontaktvillkoren onödigt tunga beräkningar.   
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FE-diskretiseringen modifieras i första hand i syfte att förfina O-ringen. Då både bromsok och 
kolv kan betraktas som stela behöver dessa inte ha lika fint elementnät. O-ringens elementnät 
förfinas dock kraftigt för att uppnå tillräcklig noggrannhet i deformationsanalysen. Denna 
förfining får till följd att det totala elementnätet består av 72656 noder och 45357 element. 
Elementindelningen visas i Figur 13. 
 

 
Figur 13. Översiktsbild över det elementnät som använts i beräkningarna. 

Laster och randvillkor 
Ansys-modellen måste låsas fast på ett verklighetstroget sätt i förhållande till det globala 
koordinatsystemet. För detta ändamål väljs en fix inspänning av cylinderloppets mantelyta. 
Detta inspänningsvillkor kan orsaka lokala fel i spänningskoncentrationer och liknande på 
ytan, men då detta inte är en parameter som studeras behöver det inte beaktas.  
 
För att simulera bromskolvens förskjutning väljs ett villkor där kolvens kortsida förskjuts i 
axiell riktning. Denna förskjutning uppkommer till följd av ett tryck i bromssystemet. 
Trycklasten kan dock försummas då den styrda förskjutningen av kolven har samma inverkan 
på O-ringen. Bromstrycket genererar visserligen spänningar i kolven, men dessa kommer inte 
att påverka O-ringens beteende, så länge spänningarna ligger under flytgränsen och kolven 
inte plastiserar. Då måste andra fenomen tas i beaktande och den aktuella modellen blir 
ogiltig. . 

Kontaktvillkor 
Två viktiga kontaktytor i modellen kan identifieras. Ytan mellan bromskolv och O-ring är en 
friktionskontakt. Denna yta är att betrakta som smord och en ändring av 
friktionskoefficientens värde här torde påverka reaktionskraftens belopp väsentligt. Ur en 
handbok [3] tillåts friktionstalet variera mellan 0,05 och 0,3. Den andra kontaktytan är den 
mellan bromsoket och O-ringen. Denna kontakt är också av friktionstyp och innefattar de tre 
ytor på O-ringen som inte ligger mot bromskolven.  
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Materialmodell 
Då bromskolven och oket inte ska studeras närmare väljs det stålmaterial som finns definierat 
i Ansys. Det enda kravet är att dessa komponenter ska vara tillräckligt styva i förhållande till 
O-ringen, ett krav som kan anses vara uppfyllt.  
 
O-ringens gummimaterial är betydligt svårare att modellera. Ett gummimaterial har i själva 
verket hyperelastiska och därmed ickelinjära materialegenskaper. Ett spännings-töjnings-
diagram illustrerar den uppenbart olinjära elasticitetsmodulen, se Figur 14. Problemet 
kompliceras ytterligare av att elasticitetsmodulen också beror av omgivningstemperaturen. 
Detta beroende beaktas dock inte i analysen. 
 

 
Figur 14. Spännings-töjnings-diagram för neoprengummi, för ett linjärelastiskt material ska 

Hookes lag Eσ ε=  vara uppfylld, vilket innebär att grafen kommer vara linjär. 
 
Ett problem med dessa olinjära egenskaper är att de förlänger beräkningstiden orimligt 
mycket. Dessutom kompliceras formuleringen av kontaktvillkoren, då kontaktstatusen hinner 
ändras flera gånger under simuleringstiden till följd av de stora deformationerna och den höga 
flexibiliteten i materialet.  
 
Med anledning av dessa observationer väljs istället en materialmodell av linjärelastisk typ. 
Utgående från en sökning i CES EduPack 2007 [4] konstateras det att de flesta gummisorter 
som används i olika tätningsapplikationer inom bland annat fordonsindustrin har en 
elasticitetsmodul på 1-3 MPa beroende på temperatur och andra yttre betingelser. 
Tvärkontraktionstalet sätts till 0,49, vilket överensstämmer med de materialdata programmet 
ger. 
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Denna förenkling försämrar självklart modellens noggrannhet, men då syftet med studien är 
att föreslå parametervariationer för att öka returkraften räcker det med att studera tendenser då 
dessa parametrar ändrar värde. Således är det tillräckligt att studera procentuella skillnader då 
till exempel friktionstalet varierar och därför anses denna approximation vara godtagbar.  

Resultat  

Den ursprungliga målsättningen med denna analys var att undersöka hur den återförande 
kraften på bromskolven beror av omkringliggande komponenters egenskaper. Då det visat sig 
svårt att få en gummimodell att bete sig realistiskt i kontaktvillkoren och samtidigt hålla sig 
inom rimliga konvergenskrav har problemet under arbetets gång avgränsats till att endast 
omfatta studien av tendenser i samband med parametervariation. Ett par olika parametrar har 
visat sig vara extra intressanta att variera. 

Variation av friktionstal mellan O-ring och bromskolv 
Friktionskoefficienten mellan bromskolvens mantelyta och ytan som utgör O-ringens 
innerdiameter spelar en stor roll vid beräkning av reaktionskraftens storlek. Beroende på 
bland annat specifika smörjförhållanden och O-ringens gummiblandning kan 
friktionskoefficienten uppskattas ligga mellan 0,05 och 0,30. Beräkning av reaktionskraften i 
kontaktytan mellan kolv och O-ring ger då resultatet som visas i Figur 15. 
 

 
Figur 15. Den återförande kraften som funktion av friktionstalet. 

 
I takt med att friktionstalet ökar blir också returkraften större. Ett friktionstal på omkring 0,30 
är dock inte orealistiskt baserat på de gummimaterial som finns att tillgå.  
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Variation av storleken på bromskolvens förflyttning 
Beroende på hur stor bromskraft som ansätts, bromssekvens, med mera, kommer 
kolvförskjutningens belopp inverka på returkraften. Resultatet visas i Figur 16 nedan. 
 

 
Figur 16. Den återförande kraften som funktion av bromskolvens axiella förskjutning. 

 
Så länge förskjutningarna är tillräckligt små fås en förväntad ökning hos reaktionskraftens 
belopp. Vid en förskjutning på cirka 0,4 mm i axiell led börjar kolven deformera O-ringen så 
mycket att den inte längre orkar öka returkraftens storlek mer. Denna graf kan betraktas som 
ett slags fjäderkonstant för O-ringen med kraften som funktion av förskjutningen. 
 
Denna parameter är svår att styra aktivt, då den till exempel beror på hur den aktuella 
bromssekvensen ser ut, det vill säga om kolven hinner fjädra tillbaka helt och hållet innan 
nästa bromsning, om föraren bromsar med full kraft eller inte, och så vidare. För detta syfte 
skulle en aktiv återföring av kolven kunna implementeras, men självklart innebär det också en 
viss fördyring.  
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Variation av O-ringens elasticitetsmodul 
Ett normalt gummimaterial har, som setts i Figur 14, en kraftigt olinjär elasticitetsmodul. 
Denna uppvisar även stora variationer när de yttre betingelserna varierar. För att säkerställa 
robusthet och god funktionalitet i samtliga driftsfall studeras även returkraftens storlek till 
följd av en varierande elasticitetsmodul. Resultatet visas i Figur 17 nedan. 
 

 
Figur 17. Returkraftens variation som funktion av O-ringens elasticitetsmodul. 

 
Då den aktuella materialmodellen är linjär och därmed endast delvis liknar verkligt gummi 
ökar returkraften helt linjärt med elasticitetsmodulen. Utvärderingen fyller dock ett 
verifikationssyfte då en linjär ökning är förväntad om modellen konvergerar och beter sig på 
rätt sätt. 

Förslag på omkonstruktion 
Då den aktuella modellen innehåller ett antal kraftiga förenklingar går det inte att dra några 
reella slutsatser baserade på siffervärden i ovanstående resultatredovisning. Dock går det att 
anpassa konstruktionen så att en del tydliga tendenser kan uppnås. En styv O-ring är att 
föredra framför en mjukare, returkraften ökar då elasticitetsmodulen och friktionstalet gör det, 
om än inte linjärt i verkligheten.  
 
Andra möjliga variationer återfinns i modellens geometri. Datorsystemet på KTH tillåter 
ingen integration mellan Solid Edge och Ansys, varför en parametervariation med avseende 
på geometriska dimensioner och liknande blir mycket tidskrävande. Inom detta område har 
således inga noggrannare utredningar gjorts. Troligt är dock att framför allt dimensionerna på 
cylinderloppets avfasningar mot O-ringen påverkar returkraftens storlek.  
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Diskussion 
Att göra en FE-modell av O-ringen innebär många svårigheter. Först och främst är FEM-
metodiken approximativ, vilket innebär att alla beräkningar som genomförs baserade på 
modellen står och faller med vilken datorkraft man har tillgång till och därmed hur fina 
modeller man kan tillåta sig att analysera. Det faktum att O-ringen från början består av ett 
olinjärt material ställer också till problem för lösaren i Ansys. För att få ner beräkningstiden 
till mer rimliga nivåer minskas elementmängden, vilket i sin tur försämrar resultatet. För att 
minimera eventuella fel vid kontaktytor och ändå komma ner i tillräckligt korta lösningstider 
är elementnätet väldigt fint kring O-ringen och betydligt grövre runt omkring. Då den 
ursprungliga CAD-modellen inte varit editerbar har en del arbetstid gått åt till att rita om 
geometrin för att sedan importera denna i FEM-analysen. Vidare har det heller inte funnits 
någon koppling mellan Ansys och Solid Edge, vilket också medfört tidskrävande förändringar 
även vid små justeringar. Det faktum att modellen reduceras till en fjärdedel av sin 
ursprungliga storlek, samt att både ok och kolv beskurits kraftigt, torde inte påverka lösningen 
i någon större utsträckning, då O-ringen fortfarande är avsevärt vekare än dessa detaljer. 
 
De modifieringar som görs i Ansys egen materialmodell utgår från aluminium och därefter 
görs ett försök att tilldela detta material gummiliknande egenskaper. En stor osäkerhet ligger i 
huruvida uppvärmningen av O-ringen överensstämmer med det verkliga 
deformationsförloppet, då den deformeras till följd av att den är större än spåret. Denna 
expansion är nödvändig för att få så stora kontakttryck att det ska vara meningsfullt att 
genomföra analysen. Utan dessa kontakttryck tätar inte O-ringen och då kommer även resten 
av analysen att haverera. 
 
Resultatet som erhållits då förskjutningen tillåts variera känns rimligt. Vid en viss 
förskjutning orkar inte O-ringen längre trycka tillbaka kolven, som då fortsätter rakt fram så 
länge ingen bromsskiva tar emot.   
 
Friktionens inverkan på den återförande kraften kan anses linjär, vilket i princip innebär att O-
ringen fungerar som en fjäder mot kolven. Dock bör man undvika att öka friktionen för 
mycket här, då ett högre friktionstal ökar nötningen på komponenterna.  
 
Vid variation av O-ringens elasticitetsmodul för att öka den återförande kraften infann sig en 
liknande tendens som vid variationen av kontaktfriktionen. Elasticitetsmodulen kan bara ökas 
till en viss gräns innan tätningsförmågan försämras. Om O-ringen skulle vara för stel så kan 
egenskaperna ändras drastiskt under till exempel extrem kyla. Då ett av grundkraven är 
robusthet är detta inget alternativ.  
 
De simuleringar som är utförda grundar sig på en stabil omgivningstemperatur. Detta beror på 
att den befintliga datorkapaciteten inte räckt till för att variera även denna parameter. 
Värmepåverkan är något som definitivt bör utredas närmare i en mer fullständig analys.  
 
Det har också i simuleringen utgåtts från att inga som helst föroreningar har förekommit. Inte 
heller den skyddande damasken som sitter monterad på kolven har tagits i beaktande. Detta 
för att denna del antagits vara mycket vekare än O-ringen och därför inte påverkar den 
återförande kraften i lika stor utsträckning.  
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Bromsokets övriga geometri påverkar också den totala återförande kraften, men på grund av 
avsaknaden av ett smidigt gränssnitt mellan CAD och FEM har geometrivariationer varit 
tidskrävande att åstadkomma.  
 
En intervju med den välrenommerade motorcykelbromstillverkaren ISR Brakes ägare Acke 
Rising [5] gav nya angreppssätt och idéer. Han och hans kollegor har levererat bromsar till 
tävlingsmotorcyklar i årtionden och därmed hunnit göra fältstudier på en mängd olika 
konfigurationer. Slutsatserna som dragits efter tester på olika typer av racingmotorcyklar är 
att förarna genomgående föredrar ett tätningsspår enbart med avfasning på O-ringens 
trycksida. Då avfasning gjorts på båda sidor har bromsarna upplevts som odistinkta och 
ineffektiva. Dessa kommentarer kan också utgöra underlag för vidare studier. 
 
Det finns flera saker som bör utredas närmare för en mer fullständig analys: 

• Implementera ett verkligt gummimaterial och ta hänsyn till de kraftiga 
temperaturväxlingar som bromssystemet genomgår 

• Genomför parametervariationer på avfasningar, radier, kolvdiametrar, med mera, för 
att åstadkomma en mer ingående geometrisk analys 

• Simulera olika bromssekvenser mer detaljerat, till exempel genom att titta på tio 
inbromsningar i snabb följd eller långsamma inbromsningar med lågt tryck 

• En mer ingående termoelastisk analys bör genomföras för att försäkra sig om att 
bromsprestandan bibehålls även om O-ringen byts ut 

• Hela bromsoket bör trycksättas för att få en uppfattning om hur okets styvhet påverkar 
rörelser och krafter i systemet.  

• En noggrannare studie av tillverkningstoleranser med mera bör genomföras. Detta kan 
bland annat påverka komponenternas ytor och därmed också friktionstal, med mera. 

Slutsatser  
• O-ringens procentuella bidrag till returkraften kan inte bestämmas ur denna analys 
• Returkraften beror av O-ringens materiella och geometriska egenskaper 
• De verkliga kontaktvillkoren är mycket komplexa och bör utgöra föremål för vidare 

fördjupning, endast förenklade kontaktmodeller används i denna analys 
• Kontantvillkoren, inte temperaturändringar, bör användas för att positionera O-ringen 
• Materialegenskaperna tillför ytterligare frihetsgrader som är oerhört tidskrävande 

beräkningsmässigt, men nödvändiga för att få en realistisk modell 
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