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Sammanfattning 
Agilis är en konceptbil som ska tävla i Shell Eco Marathon för Förbränningsmotorteknik. Den 
drivs av en HCCI-motor vilket är en blandning mellan en Diesel- och en Ottomotor.  
HCCI-motorn kan verka i två olika typer av driftlägen, Otto-läge (bensinmotorläge) samt 
HCCI-läge. I och med detta behöver den ha en pump vars luftflöde kan variera. De 
luftpumpar som hittills har tagits fram har inte varit tillräckligt bra eller också inte kunnat 
fungera på ett önskvärt sätt för HCCI-motorn till Agilis. Projektets mål är att konstruera samt 
tillverka en fungerande spolpump till HCCI-motorn. 
 
De metoder som använts var först och främst en konceptgenerering, val av koncept, 
beräkningar och optimering av det valda konceptet.  
Spolpumpen består av två rotorer som genererar komprimerad luft till HCCI-motorn. Den 
levererar luft med kompressionsfaktorn 1.27 och har det totala deplacementet på 144 cc/varv. 
Pågrund av det höga deplacementet behövs en utväxling mellan motorn och spolpumpen på 
1,8 vilket resulterar i rätt volym luft samtidigt som den kompenserar för läckage vid låga 
varvtal. Pumpens konstruktion är även gjord så att den ska kunna leverera ett styrbart 
luftflöde för att passa HCCI-motorn. Detta görs genom att det ena rotorhusets luftutgång 
blockeras så att den inte kan skicka ut någon luft. 
 
Eftersom Agilis fortfarande utvecklas, framförallt HCCI-motorn, fanns det mycket osäkerhet 
när det gäller vilka parametrar som skulle användas för spolpumpen vilket gjorde att det var 
svårare att vara exakta med beräkningarna. Men detta är ändå en bra prototyp vilket har gjort 
att den gått till tillverkning för att på så sätt kunna testköras med motorn och sedan kunna 
optimeras i efterhand.  
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Abstract 
Agilis is a concept car that will compete in Shell Eco Marathon Race for the Internal 
Combustion Engines of the Royal Institute of technology. It is powered by an HCCI engine 
which is a combination between a diesel engine (compression ignition) and a gasoline engine 
(spark ignition). The purpose of the project is to construct and to manufacture a working 
scavenger pump for the HCCI engine.  
Since the HCCI engine can operate in two different modes, gasoline engine and HCCI, it 
needs a pump which can run a variable airflow. The air pumps which have been manufactured 
today have not been good enough or worked desirable as wanted for the HCCI engine for 
Agilis. 
 
The methods used were concept generation, choice of concept, calculations and updates of the 
chosen concept.  
The scavenge pump consists of two rotors which generate compressed air to the engine. It 
delivers air with a compression factor of 1.27 and the total displacement of the pump (both 
rotors) is 144cc/rev. Because of the high displacement a gear ratio is needed between the 
engine and scavenge pump of 1.8 which adjusts the correct airflow and at the same time 
compensates for leakage at low rotational speed. The construction of the pump is also made in 
a way that it makes it possible to deliver adjustable airflow to fit the requirement of the 
engine, which is made by shutting the outgoing air flow of one of the rotors.  
 
Because of the fact that Agilis is still under development, especially the HCCI engine, there 
were a lot of doubt in the parameters that should be used on the scavenge pump which made it 
harder to make accurate calculations. But this is still a good prototype which has gone all the 
way to production for future testing and modifications. 
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Förord 
Det har varit roligt, krävande men framförallt spännande att arbeta med detta delprojekt 
tillhörande Agilis. Då detta projekt inte är den slutgiltiga delen i framtagningen av en 
spolpump återstår arbete i form av tester och beräkningar på denna prototyp. Först när detta är 
gjort är det möjligt att få en fullt fungerande spolpump. Detta arbete fungerar därför mycket 
bra som en riktlinje för hur spolpumpar ska konstrueras för HCCI-motorn för 
Förbränningsmotorteknik. 
 
Detta projekt är enbart en liten del av ett enda massivt studentprojekt som pågår inom 
maskinkonstruktion på KTH. Därför har det varit många personer som varit indirekt 
inblandade vid framtagningen av denna spolpumpsprototyp. Vi har även medverkat i andra 
delar inom Agilisprojektet för att underlätta för andra samtidigt som andra personer gjort 
desamma för att hjälpa oss. Därför är det inte bara rätt utan också en plikt att tacka alla 
personer som varit goda hjälpande händer. 
 
Tack till 
Priidu Pukk och hans enastående expertis, utan honom skulle detta projekt inte kommit så 
långt som det gjort. 
 
Rafael Villasmil och Javier Lainez Marti, vilka arbetade för fullt med att göra tester på HCCI-
motorn och få den i dugligt skick till Shell Eco Marathon. 
 
Studenterna i den första högrekursgruppen, Martin Salin, Elisabeth Bengtsson, Kristina 
Engström och Linda Odelberg, för det goda samarbetet kring projektet i sig samt hjälpen med 
Agilis bakram. 
 
Studenterna i den andra högrekursgruppen, Carl Göransson, Johan Ericsson, Pontus Andersson 
och Christoffer Pak för deras jobb vid monteringen. 
 
Magnus Westergren och Oskar Strömberg för deras goda samarbete vid konstrueringen av 
den bakre axeln för samtliga pumpar samt upphängningen till den befintliga 
pumpkombinationen. 
  
Verkstadspersonalen, Ulf Andorff och Patrik Hellgren, som gett expertishjälp med allt som 
handlat om tillverkningen av spolpumpen.  
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1. Inledning 
När det handlar om motorindustrin försöker ingenjörer få fram en så sparsam och effektiv 
motor som möjligt. Miljötänkandet blir allt viktigare, majoriteten av de ledande företagen har 
kommit i underfund med att dagens teknik inte håller måttet för de miljökrav som framtiden 
kräver. Motorernas effekt ska helst inte bli lägre utan motorerna ska bli bränslesnålare och 
mer miljövänliga. Detta banar väg för en ny typ av motor som nyligen har börjat intressera 
bilföretagen, HCCI-motorn. HCCI står för Homogenous Charge Compression Ignition. Den 
är en blandning mellan en Otto- och en Dieselmotor med fördelen att den genererar en 
betydligt högre verkningsgrad än de föregående motorerna samt har väldigt låga 
kväveoxidutsläpp.  
Med hjälp av HCCI-motorns överlägsna prestanda vill Förbränningsmotorteknik på KTH 
använda motorn för att driva dess prototypbil Agilis på Shell Eco Marathon, se Fig. 1. Shell 
Eco Marathon är en årlig tävling för prototypbilar där de bedöms utifrån deras innovativitet 
samt miljövänlighet. Kort sagt gäller det att köra en prototypbil så långt som möjligt på en 
liter bensin. Förbränningsmotorteknik har sedan några år tillbaka medverkat i denna tävling 
där de har försökt driva Agilis med en HCCI-motor, dock utan framgång. Motorn har inte 
fungerat på ett tillfredsställande sätt pågrund av olika problem som uppkommit. Ett av 
problemen var att spolpumpen som försett motorn med komprimerad luft till 
luft/bränsleblandningen inte varit tillräckligt optimerad för motorn.  
 
Uppgiften med detta projekt var att konstruera och tillverka en fungerande spolpump, även 
kallad vingpump, för avdelningen Förbränningsmotorteknikens HCCI-motor.  
 

 
Fig. 1 KTH:s bidrag till Shell Eco Marathon: Agilis   



 14 

  



 15 

2. Bakgrund 

2.1 HCCI-motor 
HCCI står för Homogenous Charge Compression Ignition vilket betyder att det är en 
homogen luft/bränsleblandning som komprimeras till antändning. Motorn kan ses som en 
blandning mellan en Ottomotor och en Dieselmotor. Den använder sig av, precis som 
Ottomotorn, en homogen blandning av luft och bränsle med skillnaden att blandningen inte 
antänds med ett tändstift, utan via självantändning på grund av den stora kompressionen på 
luft och restgaser som Dieselmotorn. Däremot har HCCI-motorn flera tändningspunkter 
istället för en som Dieselmotorn. [1][2] Se Fig. 2.  

 
Fig. 2 Visar på ett överkomligt sätt skillnaden mellan de olika motorerna.   

 
Självantändningen blir möjlig på grund av den homogena blandningen vilket gör att den hela 
blandningen antänds på samma gång, se Fig. 3.  
En stor fördel med HCCI-motorn är att den kan drivas med mindre bränsle i förhållande till 
luft, det vill säga att den kan köras med ett högt värde på lambda (andel luft i 
bränsleblandningen). Den höga verkningsgraden blir möjlig på grund av att HCCI-motorn 
använder sig utav bränsle som har spätts ut med komprimerad luft och tidigare förbränd 
bränsleblandning (avgaser). Detta medför att förbränningstemperaturen är relativt lågt, vilket 
ger upphov till mycket små utsläpp av kväveoxider (NOx) och sot. Det är just dessa 
egenskaper som gör motorn så miljövänlig.[1][2][3] 

 
Fig. 3 HCCI-motor vars homogena blandning av luft och bränsle samt restgaser 

självantänder samtidigt. 
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2.1.1 HCCI-Agilis 
HCCI-motorn i Agilis är en motkolvsmotor vilken arbetar enligt tvåtaktsprincipen med HCCI 
förbränning. En stor fördel med att den har valts att köras med en tvåtaktsmotor är att den 
avger effekt på varje taktslag. 
HCCI-motorn i Agilis, se Fig. 4 kan även köras i Otto-läge. Det är just detta som gör att den 
nya spolpumpen som konstrueras måste kunna ge två olika flöden av luft (eftersom motorn 
behöver hälften så mycket luft när den körs i HCCI-läge än i Otto-läget). 
Förutom detta har HCCI-motorn i Agilis en inbyggd fasmodifierare, vilken styr hur kolvarna 
ska röra sig i förhållande till varandra. Då kolvarna är placerade mot varandra så att de 
motverkar varandra i drivning sänks värmeförlusterna eftersom det inte finns några 
cylindertopplock som värmen kan transporteras till. Motorns deplacement (volym luft per 
varv) är 72cc/varv, vilket är den mängd luft som motorn behöver i Otto-läge. Vid HCCI-läge 
behöver motorn ungefär hälften så mycket luft, omkring 36cc/varv.  Motorn i sig är väldigt 
balanserad och generar inte lika stora vibrationer som en normal motor.[4] 
 

 
Fig. 4 Visar HCCI-motorn i genomskärning vilken ständigt testkörs och utvecklas av 

Förbränningsmotorteknik på KTH.  
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2.2 Pumpar 
2.2.1 Ordinära pumpar 
Ordinära pumpar är endast utvecklade för en eller två uppgifter, transportera luft/fluider och i 
vissa fall komprimera. Då de inte behöver åstadkomma något annat (som ett varierande 
luftflöde) har de inte konstruerats för att kunna göra det. Två exempel på ofta förekommande 
pumpar kan ses nedan i Fig.5 och Fig.6.  
 

 
 

Fig.5 Skruvkompressorer används framförallt inom industrier för drivning/lufttillförsel 
till handverktyg och stora maskiner. Den kan transportera och komprimera luft utan 

problem, men skulle däremot vara för klumpig att ha i Agilis vilket tar bort den som en 
möjlig lösning. 

 
 

 
 

Fig.6 Centrifugal pump används vid transportering av fluider. Problem med denna är 
att den har en tendens att bli överhettad vid för låga fluidmängder. Den kan alltså inte 

köras vid torrgång. 
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2.2.2 Spolpumpar 
Spolpumpar är en speciell typ av luftpumpar som gör det möjligt att bygga upp och 
transportera komprimerad luft till luft/bränsleblandningen. Den består utav en rotor vilken 
antingen sitter centralt i pumphuset eller excentriskt (förskjuten från centrum), beroende på 
om användaren vill ha komprimerad luft eller inte. I rotorn sitter ett antal lameller, ”vingar”, 
som kan röra sig i radiell led med hjälp av den centripetalkraft som uppstår då rotorn roterar. 
Vingarna trycks då tätt ut mot pumphusets väggar som i sin tur är så täta att luften 
komprimeras och transporteras till pumpens utgång. På Fig. 7 går det att se hur en spolpump 
fungerar. Bilden visar även att arean vid luftens utgång är mindre än arean på luftens ingång. 
Det är på detta sätt den nödvändiga kompressionen på luften sker till motorns 
luft/bränsleblandning. 
 

 
 

Fig. 7 Den generella funktionen av en spolpump.  
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3. Metod 
Alla projekt har en viss arbetsgång och detta skiljer sig inte från mängden. Här har projektet 
delats upp i en mängd olika faser för att se till att tidsplanen följs och att förseningar inte ska 
förekomma. 
Arbetet fortgick genom informationsinhämtning, kravspecifikation, konceptgenerering, 
beräkningar, tillverkningsmetoder, konstruktion samt prototypframtagning. 

3.1 Kravspecifikation 
Då spolpumpen ska sitta i Agilis ska den vara så optimerad för sin uppgift som möjligt. 
Kraven har delats upp i respektive överskrift för att göra det hela överskådligt och lättläst. 

3.1.1 Material/Vikt 
Spolpumpen ska ha en så liten vikt som möjligt eftersom ju tyngre den är ju mer måste HCCI-
motorn arbeta för att förflytta bilen. Materialet som används måste alltså ha låg vikt, samtidigt 
som den är tillräckligt hållfast för sitt ändamål.  

3.1.2 Tillverkning 
Pumpen ska vara tillräckligt enkel för att kunna tillverkas på KTH. Ifall något skulle bli fel 
med spolpumpen måste den vara lätt att kunna ta isär/sätta ihop samt att byta reservdelar även 
om det inte finns avancerad utrustning till hands.  

3.1.3 Storlek 
Då utrymmet i Agilis är väldigt begränsat är det ytterst viktigt att pumpen bör vara så liten 
som möjligt. Pumpen ska ha ungefär samma deplacement som HCCI-motorn då det har visat 
sig vara det bästa. Den ska även ha sina mått anpassade efter standardkomponenternas 
storlekar (lager och tätningar) för att underlätta beställningarna samt göra det hela 
kostnadseffektivt. Den ska även vara tillräckligt stor för att det ska vara möjligt att fästa 
rörnipplar för slangarna vilka ska ha samma diameter som motorns luftingång. 

3.1.4 Konstruktion  
Den viktigaste egenskapen som spolpumpen måste ha är förmågan att kunna leverera två 
olika flöden med komprimerad luft. Det är hela poängen för att det ska gå att köra HCCI-
motorn på dess olika lägen.  
Då pumpen är tänkt att köras med samma varvtal som motorn måste konstruktionen och 
materialen kunna tillåta detta utan att för stor värme ska utvecklas som i sin tur resulterar i 
haveri. Vingarna på rotorn får inte ha för stor friktion mot väggarna och lagren måste klara av 
den höga hastigheten samtidigt som den utsätts för små radiella samt axiella belastningar.  
 

3.1.5 Ekonomi 
Spolpumpen ska ha ett sådant pris att den ska ha en tillräckligt låg kostnad för att kunna 
tillverkas av institutionen för maskinteknik på KTH. De komponenter som beställs får heller 
inte vara för dyra eftersom det är Förbränningsmotorteknik som står för kostnaderna. 
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3.2 Produktutveckling 
Den bästa lösningen för uppgiften visade sig snabbt vara en typ av spolpump på grund av att 
den kan transportera och komprimera luft, samt dess smidiga storlek. Den skulle bygga vidare 
på de tidigare framställda vingpumparna som studenter på Maskinkonstruktioner tagit fram. 
Alla nödvändiga beräkningar på friktioner, nötning, värmeutbredning och volymer har 
hämtats från föregående rapporter på vingpumpar. I och med detta gjordes flera antaganden 
eftersom måtten samt konstruktionen på de föregående vingpumpar och denna spolpump inte 
är identiska. Därför är det av stor vikt att denna produkt måste testköras innan den ska 
placeras i Agilis och användas vid körning i Eco Marathon. 
Alltså var det en enorm tidspress på framtagandet av spolpumpen vilket gjorde att 
konceptgenereringen och produktutvecklingen skedde näst intill samtidigt. CAD-modell togs 
fram väldigt tidigt för att göra det möjligt att få feedback från handledare och personer från 
tillverkningen för att göra processen snabb och smidig. När modellen fick klartecken från 
handledaren gjordes ritningarna som sedan skickades till verkstaden för att tillverka pumpen. 
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4. Koncept 
Konceptgenereringen var relativ kort, eftersom målet var från början att kombinera befintliga 
spolpumpar samt lägga till funktioner för att få den fungera på ett önskvärt sätt. 
Kombinationen bestod framförallt av Kim Jaktlunds arbete samt från studenterna som gjorde 
produkten Rotär för DOP-expo. 
De två spolpumparna valdes eftersom de i stort sätt kompletterade varandra, vilket gjorde att 
fördelarna från respektive produkter sattes samman till en produkt. 
Rotär var konstruerad så att den tog liten plats, tillräckligt tät för att inga förluster på 
lufttrycket skulle ske samt bra materialval. Dessutom var Rotär uppbyggd så att den inte har 
komplicerad hopsättning respektive demontering, se Fig. 8 nedan. I denna rapport hade även 
nödvändiga beräkningar gjorts vilka användes vid framställningen av den nya spolpumpen. 
[5] 

 
Fig. 8 Visar vingpumpen Rotär som togs fram föregående termin för DOP-expo. 

 
Den andra spolpumpen som användes vid framställningen gav mycket bra riktlinjer kring 
utformningen av rotorerna i spolpumpen. Det som utmärkte denna från de andra var 
framförallt placeringarna på rotorns vingar. Nedan i Fig.9 ses hur det reglerbara huset kan 
justeras upp och ned (grön pil) för att variera luftflöde och lufttryck. Däremot är detta ett 
väldigt komplicerat styrreglage vilken skulle vara näst intill omöjlig att få tät. Därför 
användes volymdata, deplacementsberäkningar samt vingpositioner från denna rapport. [4] 
  

 
 

Fig. 9 Rotor med snedställda vingar av Kim Jaktlund. 
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4.1 Vingar 
Ett stort problem är att kunna få ner friktionen mellan vingarna och omgivningen. Den måste 
vara tät samtidigt som friktionen inte får resultera i en för hög temperaturhöjning. Det 
resulterar i att materialet måste vara lätt och helst ha en självsmörjande funktion. 
Ett annat problem var att förminska belastningarna på vingarna under drift. Vingarna pressas 
utåt med hjälp av centripetalkraften som uppstår då rotorn roterar med ca 4000varv/min 
(nästan hälften av motorvarvtalet) vilket utsätter vingarna för stora krafter. Ifall vingarna inte 
är tillräckligt tjocka riskerar de därför att knäckas. På grund av detta placerades vingarna med 
en 72o graders vinkel i förhållande till varandra, se Fig. 10. Den åtgärden gör att det blir 
mindre moment på vingarna, när de till exempel pressas in av väggen vid kompression, som i 
sin tur ger mindre risk för haveri och en längre livslängd. 

 
Fig. 10 Spolpump med snedställda vingar 

4.2 Rotorerna 
Krafterna vilka rotorerna kommer utsättas för är ytterst små eftersom de endast kommer 
transportera luft. Friktionen mellan rotor och hus får inte vara stor då de annars kommer ge 
upphov till en hög värmebildning.  
Rotationsriktningen valdes moturs i förhållande till rotorn i Fig.10 ovan då det är viktigt att 
vingarna även ska tryckas ut mot väggarna och göra det hela tätt när HCCI-motorn kör i 
tomgång med ett betydligt lägre varvtal.  
Fästningen mellan rotor och axel görs genom pressning (rotorerna pressas fast på axeln) då 
detta är det enklaste alternativet. De placeras även med en inbördes fasförskjutning på 36o, se 
Fig.11 för att ge ett jämnt luftflöde till motorn. 

 
Fig.11 De fasförskjutna rotorerna fastpressade på axeln.  
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4.3 Pumphus 
Själva pumphuset designades på sådant sätt att det ska vara enkelt att konstruera, montera och 
demontera. Den formades så att lufthålen hamnade på väggarna mitt emot varandra se Fig. 12 
för att på sådant sätt kunna få största möjliga kompression på luften. 

 
 

Fig.12 Pumpens inflöde respektive utflöde 
 

Det var viktigt med god kommunikation med personerna i verkstaden för att inte göra något 
svårare än vad de kunde klara av. Detta ledde till att pumpen gjordes femdelad (två lock, en 
mittendel och två väggar) se Fig.13. Pumphuset består av: två väggar, vilka gjordes identiska 
för att underlätta tillvekningen, två lock som håller huset tätt runt rotorerna, en mittdel vilken 
kopplar samman väggarna på båda sidorna och till sist de två lagerkapslarna. Lagerkapslarna 
gjordes olika eftersom de utgör olika funktioner. Den ena ska låsa lagrets inre samt yttre ring, 
medan den andra endast behöver hålla lagret på plats.  

 
Fig. 13 Pumphuset med ena locket öppet. 
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4.4 Tätningar 
Tätningarna är otroligt viktiga. Det finns flera riskzoner i pumpen där det inte får ske någon 
luftpassering. En sådan zon är på över- och undersidan av vingarna. Dessa ytor får inte hjälp 
av den uppstående centripetalkraften vilken gör det tätt mot väggpartiet. Åtgärden för detta 
var helt enkelt att överdimensionera vingarna och låta dem nötas tills de har en storlek som 
gör det hela tätt. 
Mellan rotor och hus (mittendel och lock) måste det också kunna vara tätt samtidigt som det 
inte får uppstå stor värmeutveckling på grund av friktionen. Detta löstes med att ha ett spel på 
en tiondels millimeter mellan rotor och mittendel, därefter placerades en tunn film av 
bladmässing (shims) mellan rotor och respektive lock. Detta kommer sedan göra det möjligt 
att pressa ihop rotorn med huset och veta när de sitter på ett optimalt avstånd. 
Därefter tätades mittendelen mot axeln med två simmerringar (radialtätning se Fig. 14) på 
vardera sida mot rotorerna för att hindra läckage vid axeln. Efter detta gjordes tätningarna 
mellan husets respektive komponenter med vanliga gummiringar vilka hölls på plats genom 
att ena komponenten i huset hade en fasning och den andra utrymme för gummiringen. Dessa 
pressas därefter ihop och resultatet blir en bra tätning. 
Lagren valdes efter förmågan att hålla ute smuts och erbjuda extra tätning mot axeln. Därför 
var det passande att välja tätade enradiga spårkullager.  
 

 
Fig. 14 Simmerring vars läpp håller tätt mot axeln med hjälp av fjäderringen som 

pressar mot axeln beroende på hur stor kraft simmerringen utsätts för.  
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5. Prototyp 
Prototypen består av två rotorer som är skilda från varandra med en mittendel, vilken fungerar 
som den bärande delen av konstruktionen, samt vägg för vardera rotorn, se Fig. 15. Dessa 
snurrar med ca häften av HCCI-motorns varvtal vilket betyder att det kommer behöva göras 
en utväxling mellan dem. Axeln som sitter i spolpumpen kommer kopplas till en drivande 
utgående axel från motorn. På så sätt kommer den behöva en koppling som kan ta upp små 
radiella samt axiella förskjutningar vilket gjorde att gummikopplingar valdes som en bra 
lösning.  
Det skulle kunnas tro att det blir tyngre med två rotorer än att ha en stor rotor, men detta är 
villigt att förbises eftersom denna konstruktion gör pumpen mycket kompakt vilket är väldigt 
efterfrågat då utrymme är något som det är ont om i Agilis bakram. Om sedan funktionaliteten 
jämförs med tyngdskillnaden får den inte någon större betydelse.  
Justeringsdelen på detta koncept fungerar på så sätt att man helt enkelt stänger av luftflödet på 
den ena rotorn. Eftersom båda drivs av samma axel kommer den fortfarande att snurra, men 
den kommer inte dra någon effekt från motorn eftersom som i termodynamiken ofta nämns är 
effekt beroende av tryck och volym ( * )E P V= . Stängs volymtillförseln av blir effekten noll, 
samtidigt kommer luft som komprimeras i det stängda rotorhuset att expandera och driva 
rotorn med det tryck som den har komprimerats med, därför kommer ingen förlust ske då den 
ena kammaren stängs av. 

 
Fig.15 Luftflödets in- samt utgångar på spolpumpen. 
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6. Tillverkning och Material 
Alla delar som har tagits fram är möjliga att tillverkas på Maskinkonstruktion på KTH. De 
flesta delar på spolpumpen är gjorda av aluminium för att få en så låg tyngd på spolpumpen 
som möjligt. 
Axeln består av svarvat stål på grund av att den kommer ta upp större påfrestningar vilket 
skulle göra att aluminium inte skulle klara av då den är betydligt mjukare och mer benägen att 
deformeras. 
Slangnipplarna är gjorda av mässing. Mässing är det material som mestadels används för 
dessa ändamål eftersom de erbjuder täta förband, minimalt med läckage, är enkla att tillverka, 
och oxiderar minimalt. 
Till vingarna valdes materialen grafit eller teflon. Grafit är bra eftersom den har en bra 
självsmörjningsmekanism samtidigt som den minskar friktionen mot underlaget vilket ger 
mindre värmeförluster. Teflon valdes som ett andrahandsalternativ till grafit då det inte 
lyckades att beställa grafit. Teflon har likgiltiga egenskaper som grafit vilket gör att den inte 
bör utgöra några problem som ersättare. Vid tillverkningen av vingarna kommer de 
överdimensioneras ca en tiondels millimeter så de nöts ner och anpassas tills de får en perfekt 
passning. 
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7. Beräkningar 
För att kunna få tjockare och mer stabilare vingar måste rotorn bli grövre, vilket resulterar i 
att rotorn även blir högre.  Detta görs för att den ska få större säkerhetsmarginal samtidigt 
som den kan ha plats för tjockare vingar. Här utgicks allt från Kims data för rotor och hus för 
att på så sätt erhålla samma deplacement. 

7.1 Volym 
Kims data: 
  

𝑉𝑉1 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝å ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑉𝑉𝑢𝑢 = 76969,02𝑉𝑉𝑉𝑉3 
 

𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝å 𝑟𝑟𝑉𝑉𝑢𝑢𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉 = 42474,33𝑉𝑉𝑉𝑉3 
 

 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑢𝑢𝑙𝑙𝑢𝑢 = 𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑢𝑢𝑉𝑉𝑉𝑉 ä𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑖𝑖 ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑉𝑉𝑢𝑢 = 34494,69𝑉𝑉𝑉𝑉3 (1) 
 
Ny data med grövre rotor men samma luftflöde: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑢𝑢𝑙𝑙𝑢𝑢 = 34494,69𝑉𝑉𝑉𝑉3 
 

 𝑁𝑁𝑉𝑉 ℎö𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑔𝑔𝑉𝑉𝑟𝑟: 𝑉𝑉1 = 𝜋𝜋 ∗ �
70
2
�

2

∗ 35 = 134695,785𝑉𝑉𝑉𝑉3 (2) 

 

 𝐷𝐷å 𝑙𝑙å𝑢𝑢 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑢𝑢𝑙𝑙𝑢𝑢 = 134695,785 − 34494,69
= 100201,095𝑉𝑉𝑉𝑉3 

(3) 

 
 
Sedan beräknas den nya diametern på 𝑉𝑉2(rotorn): 

 𝑉𝑉2 = 𝜋𝜋 ∗ �
𝑥𝑥
2
�

2
∗ 35 → 𝑥𝑥 = 2 ∗ �

𝑉𝑉2

𝜋𝜋 ∗ 35
= 60,375𝑉𝑉𝑉𝑉 ≈ 60,4𝑉𝑉𝑉𝑉 (4) 
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7.2 Beräkning på rullagrets nominella livslängd i timmar 
 
Nominell livslängd i miljoner varv:  𝐿𝐿10 = �𝐶𝐶

𝑃𝑃
�
𝑝𝑝
                    (5) 

 
Nominell livslängd i timmar:           𝐿𝐿10ℎ = 𝐿𝐿10

106

60𝑉𝑉
                   (6) 

 
För att det ska vara möjligt att beräkna livslängden på kullagret måste först den okända 
konstanten P (ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen) tas fram. 
 
Eftersom det kommer vara mycket rent i lagren, samt att de är tätade blir faktorn för 
föroreningsnivån 𝜂𝜂𝑐𝑐 = 0,7 
 
Med hjälp av medeldiametern 𝑗𝑗𝑉𝑉 , driftstemperaturen 45oC och varvtalet kan verklig 
viskositet 𝑘𝑘 samt erfordrigt viskositet 𝑘𝑘1 beräknas från diagram 5-6 sid. 60-61 i SKF-
katalogen [6]. Därefter beräknas viskositetsförhållandet 𝑘𝑘 = 𝑘𝑘

𝑘𝑘1
. 

 
 dm = 0,5 ∗ (d + D) = 0,5 ∗ (10 + 30) = 20mm (7) 
 
Max RPM med säkerhetsfaktor (utan kedja/rem): 7500 
 
Diagram 5-6 sid. 60-61 i SKF ger: 𝑘𝑘 = 11 och 𝑘𝑘1 = 11 
 
Viskositetsförhållandet  k = v

v1
= 11

11
= 1                   (8) 

 
Därefter kollas vilken livslängdsfaktor 𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  lagret har m.h.a 𝑘𝑘 och i diagram 1 sid. 54 i SKF-
katalogen. Eftersom pumpen är väldigt liten och att det är bara luft som ska transporteras så 
antas att 𝑃𝑃 < 𝑃𝑃𝑢𝑢 . Det visar sig vara mer än 50. Eftersom 𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 > 50 kommer även livslängden 
vara mycket lång ty P är litet. Som en säkerhetsfaktor antas att 𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 50. 
 

 𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑃𝑃𝑢𝑢
𝑃𝑃
→ 𝑃𝑃 =

0,1𝑘𝑘𝑁𝑁
50

= 0,002𝑘𝑘𝑁𝑁 → 100N/lager (9) 

 

 𝐿𝐿10 = �
5400
100

�
3

= 157464 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑗𝑗𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 (10) 

 

 𝐿𝐿10ℎ = 157464 ∗
106

60 ∗ 7500
= 349920 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑟𝑟 (11) 

 
Detta anses vara mycket bra eftersom Agilis bara är en prototypbil vilken endast kommer 
köras några få gånger per år. 
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7.3 Deplacement 
Då denna spolpump bygger på arbetet av Kim Jaktlund har deplacementet som han använde 
sig av (72cc/varv), även använts i detta arbete. Dock har den fördubblats (144cc/varv) då det 
behövdes för att kunna fästa slangnipplar samt luftslangarna utan att göra belastningarna på 
vingarna för stora genom att göra dessa för tunna, samt så att hålen inte blir för stora så att de 
skulle omöjliggöra vingarnas rotation över de gängade hålen. 

7.4 Kompression 
Det har visat sig vara näst intill perfekt för HCCI-motorn på KTH att få luft med en 
kompressionsfaktor på ca 1,2 enligt litteraturen Opposed Piston Engines [7]. Därför har detta 
värde använts som ett riktmärke vid framställandet av rotorns position i denna pump. Dock 
har den teoretiska kompressionen valts lite högre, ca 1,27, för att ha en viss säkerhetsmarginal 
mot eventuella läckage vid låga varvtal då motorn körs i tomgång. 
Det hela beräknades genom att se hur mycket areorna skiljde sig mellan in- och utflödet på 
prototypen. De areor som jämfördes var alltså arean precis då en vinge passerar luftingången 
samt arean då en vinge precis passerar luftutgången, se Fig. 16 nedan. 
 

 
Fig.16. Storleksskillnaden mellan de båda areorna på ingången (längst upp) och 

utgången (längst ned) 
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8. Slutgiltig prototyp 

8.1 Spolpump 
Resultaten är unika på ett sådant sätt att spolpumpen kan leverera två olika luftflöden samt att 
den är anpassad till HCCI-motorn utvecklad av Institutionen för Förbränningsmotorteknik. Ett 
av de viktigaste resultaten var dels att använda sneda vingar för att få de så långa som möjligt 
samt att det finns ett enkelt sätt att reglera luftflödet genom att koppla ena spolhuset med en 
apparat från motorn som mäter när motorn behöver mer/mindre luftflöde och därmed 
stänga/öppna husets luftutgångar.  
Hålen för in- och utgående slangar har placerats på ett sätt så att pumpen ska kunna ta in 
maximalt med luft medan den utgående luften släpps ut när den genomgått rätt kompression.  
Den uppstående värmen från friktionen mellan vingarna och väggens kontakt kommer vara 
ungefär lika som den värmen vilken beräknades fram ur arbetet på Rotär med skillnaden att 
den bör vara lite lägre. 
Konstruktionen är enkel ur monteringsynpunkt samtidigt som den är relativt enkel att 
tillverka. Hela konstruktionen hålls ihop av fyra stycken M6 skruvar.  
Rotorerna pressas fast på axeln, precis som på konceptet, men det har lagts till tre gängade hål 
på vardera rotorn, se Fig.17. Dessa hål gör det möjligt att anpassa avståndet mellan rotor och 
mittendel. Anpassningen sker genom att en solid platta (med tre hål identiskt placerade som 
hos rotorerna) placeras på axelns avfasning mot rotorn. Då skiljer det en millimeter mellan 
platta och rotor vilket gör det möjligt att skruva upp rotorn från mittendelen med tre skruvar 
tills en optimerad position av rotorn har erhållits. 
 

 
 

Fig.17 De gängade hålen i rotorn 
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Varvtalet som pumpen ska verka med när den körs med HCCI-motorn i Agilis är ca 4000 
RPM (HCCI-motorn körs med 6500 RPM under optimal drift). Då denna luftpump ger 
dubbelt så mycket luft än vad motorn behöver måste den ha en utväxling. Utväxlingen mellan 
motor och pump är satt till 1:1,8 istället för 1:2 för att kunna kompensera för det troliga 
läckaget vid låga varvtal. 
 
Spolpumpen levererar ca 144 kubikcentimeter per varv, det verkliga trycket blir känt först när 
spolpumpen testats på riktigt men den teoretiska kompressionen ligger ca på 1,27. Längden på 
pumpen är ungefär 14 cm lång och den har en vikt på ca 2,7 kg (med axel). Se Fig. 18 för 
slutgiltig prototyp. 
 

 
 

Fig. 18 Spolpumpen när den är stängd samt när det övre locket är öppet så att ena 
kullagret samt ena rotorn blir synligt. 
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8.2 Fästen 
Även en axel har konstruerats som ska kunna fästa på motorns drivande hjul. Den kommer 
sedan kopplas till den axel vilken ska driva vattenpumpen, oljepumpen samt luftpumpen till 
Agilis.  
Utväxlingen mellan motor och spolpump konstrueras då spolpumpen fästs i Agilis bakram.  
Nästan allt är gjort i aluminium förutom axeln som är av stål, slangnippeln som är av mässing 
och vingarna som är gjorda av teflon.  
På grund av den korta tid som erbjöds för framställningen av spolpumpen hann inga tester 
göras. Därför skulle det vara dumdristigt att använda den på tävlingen. På grund av detta fick 
denna grupp, samt gruppen vars projekt var att konstruera kylsystemet till Agilis, konstruera 
en axel, dess koppling till motorns drivhjul samt lagerhus. Dessa skulle passa den befintliga 
kombinationspumpen vilken redan används vid testerna av HCCI-motorn. Fastsättningen av 
kombinationspumpen togs även den fram av dessa två grupper vilket blev en väldigt lyckad 
konstruktion. Se Fig. 19 nedan för axel, lagerhus och kugghjul till de olika pumparna. 
Kopplingen mellan drivhjulet och axeln gjordes i två olika varianter eftersom den ena ska 
kunna kopplas till den nya spolpumpen för framtida tester. Enda skillnaden på dessa är 
axeldiametern vilket kommer göra att två gummikopplingar används, en till vardera axeln. 
Det gjordes på detta sätt eftersom axeln på spolpumpen och axeln till kombinationspumpen 
har olika diametrar.  
En till komponent som tillverkades var fästet till den befintliga kombinationspumpen. Denna 
överdimensionerades så att alla kunde vara säkra på att den skulle hålla. Resultatet blev så 
robust att det troligtvis kommer vara bakramen som kommer ge vika innan fästet gör det. 
  

 
Fig.19 Här ses axeln, kugghjulen för pumparna samt de två lagerhusen. 
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9. Slutsatser och Diskussion 
Spolpumpen som tagits fram i detta projekt är den första spolpumpen som någonsin har gått 
hela vägen till tillverkning på KTH. Därför är det en stor ovisshet huruvida den kommer 
fungera som den ska och vilka modifikationer som kommer göras för att få den optimerad för 
HCCI-motorn.  
 
Kraven som ställdes på denna prototyp, se 3.1, har uppnåtts förutom på punkten som säger att 
spolpumpen ska köras med motorns varvtal. Det visade sig att detta inte var möjligt eftersom 
pumpen skulle bli för liten för att kunna vara funktionsduglig. Ett av många problem som 
skulle ske var att slangnipplarna inte skulle få plats på pumpen vilket resulterar i att den inte 
skulle kunna leverera rätt luftmängd samt lufttryck till HCCI-motorn. 
I och med att spolpumpen nu kräver en utväxling kommer mindre värme uppstå pågrund av 
vingarnas samt rotorernas friktioner vilket minskar värmebildningen i pumpen. Dessutom 
kommer slitage och nötning bli mindre än vad som beräknats fram från det tidigare projektet i 
Rotär. 
 
Eftersom Agilis skulle köras i april hade detta projekt en tidspress från början med att 
konstruera och tillverka en fungerande spolpump. Pågrund av tidsbrist samt att motorn skulle 
köras i Otto-läget har det inte riktigt hunnits gå vidare med vilken styranordning som gör det 
möjligt att stänga/öppna spolhusets in- och utgångar, men den är designad så att det finns 
utrymme för att en sådan styranordning kan sättas på efterhand och installeras. En möjlig 
lösning kan vara att koppla ena pumphuset med en ”mätare” vilken beräknar när motorn 
behöver ha mer/mindre luft och därmed täppa till luftflödet från spolpumpen till motorn.  
 
Kompressionen som använts till denna pump har tagits från litteraturen, Opposed Piston 
Engines, vilken bör ha en god uppskattning av vad den KTH-utvecklade HCCI-motorn vill ha 
för kompression på den levererade luften. Det var därför värdet på kompressionen valdes till 
1.27, vilket är väldigt nära den eftersträvande kompressionen på 1,2. 
 
Avslutningsvis slutade det med att det blev en kombinationspump (både vatten- och 
oljepump) som sattes i Agilis för årets tävling. Det är denna pump som används på testerna på 
motorn vilket gjorde att det var ett relativt säkert val.   
Allt som allt var det otroligt mycket som var tvunget att tillverkas innan Agilis kunde köras 
med HCCI-motorn. Delar som var underdimensionerade havererade och andra komponenter 
som till exempel vattenpumpen läckte vid de första körningarna. Detta gjorde att det blev en 
hel del upprepande vid tillverkningen av till exempel kugghjul, axlar och kopplingar.  Därför 
gjordes mycket precis innan högrekursgruppen åkte iväg till årets Shell Eco Marathon med 
årets bidrag av Agilis.  På grund av detta fanns det egentligen ingen tid för att tillverka den 
nya spolpumpen. Men detta var det säkraste alternativet inför tävlingen samt för motorn 
eftersom det inte ens gick att få igång HCCI-motorn det föregående året på tävlingen.   
Kombinationspumpen är verkligen inte den optimala lösningen för en bil som Agilis men det 
viktigaste denna gång är att se till så att allt fungerar som det ska och inte nödvändigtvis slå 
några rekord. Det är även därför som alla infästningar till alla komponenter inte gjordes 
optimala ur viktsynpunkt. Det enda som togs med i tankegångarna var att allt skulle hålla med 
stor säkerhetsmarginal.  
 
  



 38 

  



 39 

Referenser 
Text 
1.http://www.ne.se/f%C3%B6rbr%C3%A4nningsmotor/kolvmotorn/homogenmotorn?i_h_wo
rd=NOx (Hämtad 20100513) 
 
2.http://www.ne.se/f%C3%B6rbr%C3%A4nningsmotor/kolvmotorn/ottomotorn?i_h_word=N
Ox (Hämtad 20100513) 
 
3. Development of 22 – an opposed piston HCCI-engine, David Larsson, Master of Science 
Thesis Stockholm, Sweden 2008. 
 
4. Development of the HCCI Engine – concept generation of a scavenge pump, Kim Jaktlund, 
Master of scienceThesis Stockholm, Sweden 2010 
 
5. Rotär – Vingpump anpassad för en HCCI-motor, Marie Allvar, Robin Andersson, Björn 
Granstedt, Ingrid Israelsson, Rebecca Töreman, Magnus Westerdahl 
 
6. SKF Huvudkatalog, skolupplaga, katalog 6000SV – Mars 2006 
 
7. Opposed Piston Engines, Evolution, Use and future Applications, Jean Pierre Pirault and 
Martin Flint 
 
 
Figurer 
1.http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article568413.ece (Hämtad 2010-05-03) 
 
2.http://www.tundraheadquarters.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/hcci-explained.jpg 
(Hämtad 2010-05-04) 
 
3.http://www.ae-plus.com/Images/HCCI_pic_1.jpg (Hämtad 2010-04-22) 
 
4. Development of the HCCI Engine – concept generation of a scavenge pump, Kim Jaktlund, 
Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2010. 
 
5.https://www.scotdesiderio.com/images/screw_set.jpg (Hämtad 2010-04-22) 
 
6.http://www.sawdustmaking.com/AirCompressors/centrifugal.gif (Hämtad 2010-04-22) 
 
7.http://www.jaxiong.com/ProImg/sliding2.jpg (Hämtad 20100423) 
 
8.http://dopexpo.se/upload/open_render.jpg (Hämtad 2010-04-26) 
 
9. Development of the HCCI Engine – concept generation of a scavenge pump, Kim Jaktlund, 
Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2010. 
 
13.http://www.simrit.se/web/public/products (Hämtad 2010-04-29) 
 
  

http://www.ne.se/f%C3%B6rbr%C3%A4nningsmotor/kolvmotorn/homogenmotorn?i_h_word=NOx�
http://www.ne.se/f%C3%B6rbr%C3%A4nningsmotor/kolvmotorn/homogenmotorn?i_h_word=NOx�
http://www.ne.se/f%C3%B6rbr%C3%A4nningsmotor/kolvmotorn/ottomotorn?i_h_word=NOx�
http://www.ne.se/f%C3%B6rbr%C3%A4nningsmotor/kolvmotorn/ottomotorn?i_h_word=NOx�
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article568413.ece�
http://www.tundraheadquarters.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/hcci-explained.jpg�
https://www.scotdesiderio.com/images/screw_set.jpg�
http://www.sawdustmaking.com/AirCompressors/centrifugal.gif�
http://www.jaxiong.com/ProImg/sliding2.jpg�
http://dopexpo.se/upload/open_render.jpg�
http://www.simrit.se/web/public/products�


 40 

  



 41 

Bilaga 1 (tidsplan) 
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Bilaga 2 (Beställningar) 
Utöver det som kunde tillverkas gjordes beställningar via Kjell Anderson, på Maskinelement, 
på komponenter vilka behövdes till pumpen för att få den fungera korrekt. Beställningarna var 
av större volym än vad det egentligen behövdes då verkstaden på Maskinteknik behövde fylla 
på förråden. 
 
En skiva av teflon: (175x135x4 mm) som kapas till den längd som är passande. 
Låsningsringar axiella: 20 st  
Oringar: 20 st  
Gummikopplingar: 2 st 
Enradiga spårkullager: 4 st 
Simmerringar: 4 st 
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Bilaga 3 (axel) 
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Bilaga 4 (rotor 1) 
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Bilaga 5 (rotor 2) 

 
 



 46 

Bilaga 6 (lagerkappsel) 
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Bilaga 7 (axelkoppling) 
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Bilaga 8 (kullager) 
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Bilaga 9 (lock1) 
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Bilaga 10 (lock 2) 
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Bilaga 11 (mittendel) 
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Bilaga 12 (rörnippel) 
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Bilaga 13 (vägg) 
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Bilaga 14 (vingar) 
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Bilaga 15 (sprängskiss) 
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