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EXAMENSARBETE 
 
 

Framtagning av hydraulpump  
Parker Hannifin AB, Pumps and Motor Division, Trollhättan 

 
 

Sammanfattning 
Denna rapport redovisar ett examensarbete där en hydraulisk tvåflödespump har 
konstruerats, ritningsdefinierats, tillverkats och provats i testrigg. Syftet med arbetet var 
att skapa ett komplett produktprogram av tvåflödespumpar. Den primära kundgruppen 
för pumpen är främst virkeslastbilar. Arbetet har utförts på Parker Pump and Motors i 
Trollhättan. 
 
En ny deplacementsstorlek av en tvåflödes axialkolvpump för lastbilar har tagits fram. 
Med en tvåflödespump menas två fysiskt separerade deplacementbildare. För att 
underlätta installationen av pumpen på lastbilen samt samordning av komponenter 
används samma lagerhus och trumhus som för övriga tvåflödespumpar. Utifrån en 
kravspecifikation som är framtagen tillsammans med marknadsavdelningen har 
beräkningar av pumpens geometrier gjorts, avseende t.ex. kolvdimensioner, 
delningsdiametrar, ställvinkel och kolvlutningar för att klara de uppsatta kravvärdena 
för pumpen.  
 
Med hjälp av beräknade geometrier har CAD-modeller av cylindertrumma, axel, kolvar 
och anslutningstoppen gjorts. Modellerna används sedan till FEM-beräkningar för att 
kontrollera att inte deformationerna på anslutningstoppen och cylindertrumman blir för 
stora. Efter beräkningarna har tillverkningsritningar på detaljerna upprättats för att 
kunna beställa dessa till en prototyppump. 
 
Den framtagna pumpen har körts i en testrigg, ett prestandaprov har gjorts på pumpen 
där den volymetriska och mekaniska verkningsgraden mätts. Provet visar att pumpen 
klarar de krav som ställts upp i Parkers kravspecifikation. Ett hållfasthetsprov har även 
körts med ett lyckat resultat. Provet kördes för att verifiera att beräkningarna som gjorts 
med avseende på hållfasthet stämmer.   
 
Utvecklingsarbetet av hydraulpumpen anses utifrån testerna vara mycket lyckat. 
Rekommendationer av fortsatt kvalificeringsprovning redovisas sist rapporten.  
 

Nyckelord: Hydraulpump, Produktutveckling, Lastbilshydraulik 
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DISSERTATION 
 
 

Design of a hydraulic pump  
Parker Hannifin AB, Pumps and Motors Division, Trollhättan 

 

Summary 
This report represents the result of a thesis work were a hydraulic twin flow pump has 
been design, produced and tested. The objective was to create a complete product 
program of twin flow pumps. The primary market for this pump is wood loaders on 
trucks. The thesis work has been done at Parker Pumps and Motors Division in 
Trollhättan. 
 
The task was to design a new displacement size of a twin flow pump for trucks. A twin 
flow pump is a pump with two separate displacements, built in one unit. To enable easy 
installation of the pump on the truck, standard parts, as the bearing- and barrel houses 
from the other pumps in the program, were used. To meet the requirements developed in 
cooperation with the company marketing department, calculations were made, for 
example of the piston dimension, setting angle, piston pitch diameter and the angle of 
the piston. 
 
A CAD-model of the cylinder barrel, shaft, piston and end cap was created from the 
calculated geometries. The CAD-models were used and tested by FEM-calculations, to 
verify that the deformation of the end cap, and the cylinder barrel will not exceed the set 
limit. To be able to create a prototype, drawings of the included parts was made.   
 
The developed pump has been tested in a test bench. In the bench, a performance test, 
measuring the volumetric and mechanical efficiency was made. The test shows that the 
demand which were set in the specification was obtained. A structural strength test has 
also been made with good result. The test was made to verify that the calculation that 
was made on the strength were accurate. 
 
The results of the tests shows that the design work of the hydraulic pump is well done. 
A number of recommendations of continuous test have been presented in the report 
 
 
Keywords: Hydraulic pump, Product development, Truck hydraulics 
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Förord 
Examensarbetet på civilingenjörsprogrammet maskinteknik 180 poäng vid Luleå 
Tekniska Universitet(LTU) omfattar 20 poäng på D-nivå och är obligatoriskt. Arbetet 
innebär en fördjupning inom produktutveckling.  
 
Examensarbetet har utförts vid Parker Hannifin AB, Pumps and Motors Division, i 
Trollhättan. 
 
Personalen vid Parker PMD har varit mycket tillmötesgående och hjälpt mig i mitt 
arbete. Jag tackar alla berörda för detta, speciellt min handledare Stig Bratt för ett 
otroligt stöd och som med sin stora erfarenhet hjälpt mig i mitt arbete. Jag vill även 
tacka Per-Ola Vallebrant, Hans Sterner, Lars Karlsson och Lars R Nilsson för värdefulla 
synpunkter på arbetet.  
 
Jag vill även tacka min handledare Ove Isaksson på LTU för ett positivt stöd under hela 
examensarbetet. 
 

Trollhättan 2006-12-05 

 

 

Mikael Malmsköld    
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Symbolförteckning 
Deplacement Den mängd olja som passerar en hydraulmaskin då 

cylindertrumman roterar ett varv. Anges i cm3/varv. 
 
Fast hydraulmaskin Hydraulmaskin med fast deplacement. 
 
Variabel hydraulmaskin Hydraulmaskin med variabelt (ställbart) deplacement. 
    
Bentaxis Bentaxis innebär en vinkel mellan maskinens axel och 

kolvarnas rörelseriktning. 
 
Inline Inline innebär att maskinens axel och kolvarnas 

rörelseriktning ligger i samma riktning. 
 
Självsugningsvarvtal Självsugningsvarvtal är det varvtal som pumpen kan 

uppnå utan att kavitation uppstår. 
 
Flödesdelare En komponent som delar volymströmmen i två delar. 
 
Volymetrisk verkningsgrad Anger verkningsgraden av de volymetriska 

förlusterna i hydraulpumpen. Det kan exempelvis vara 
kompressibilitet i vätskan, läckage i spalter, 
skvalpförluster.  

 
Mekanisk verkningsgrad Anger verkningsgraden av de mekaniska förlusterna i 

hydraulpumpen. Det kan exempelvis vara friktion i 
lager och tätningar.  

 
Total verkningsgrad Totala verkningsgraden för komponenten ges av den 

volymetriska verkningen multiplicerat med den 
mekaniska verkningsgraden.   

 
Fördelningsväxel  Är en liten växellåda med en ingång för kardanaxel 

och två uttag för pumpar.    
   

Lastkännade system  Är ett hydraulsystem där trycket i exempelvis 
cylindern återfås som en styrsignal till pumpen eller 
till en tryckstyrande ventil placerad före en 
volymströmstyrande ventil. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts vid Parker Hannifin i Trollhättan. Examensarbetet 
omfattar 20 poäng, heltid 20 veckor, och har utförts under sommaren och hösten 2006. 

1.1 Bakgrund 
Parker Pumps and Motors har under lång tid haft två storlekar av tvåflödes 
hydraulpumpar för lastvagnshydraulik. För att få skapa ett mera komplett 
produktprogram, bedöms det nödvändigt att komplettera med en större tvåflödespump. 
Den primära kundgruppen är främst till virkeslastbilar. Försäljningen av den nya 
storleken bedöms vara liten, 300-500 st/år men vinstmarginalen är hög. Pumpen är 
också viktig för att få andra affärer, då det är strategiskt att kunna leverera pumpar till 
många olika applikationer (Nilsson, 2006). 
 
Examensarbetet går ut på att ta fram en ny storlek av en tvåflödes hydraulpump. 
Hydraulpumpen tas fram inom det befintliga produktprogrammet för tvåflödespumpar, 
F2 serien. Med en tvåflödespump menas fysiskt separerade deplacementbildare. Detta 
innebär att pumpen antingen kan köras på varje specifikt deplacement eller båda 
deplacementen samtidigt.  Deplacementstorleken på pumpen som tas fram skall vara 
större än dagens största tvåflödespump (52cc/54cc), (Nilsson, 2006).  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utveckla en större hydraulpump F2. Detta för att 
produktprogrammet för tvåflödespumpar skall bli komplett.  
 
Målet med examensarbetet är att konstruera en större tvåflödespump än dagens största 
variant som har ett deplacement på (52/54cc). Hydraulpumpen tas fram inom det 
befintliga produktprogrammet för tvåflödespumpar, F2 serien. 

1.3 Avgränsningar 
Hydraulpumpen tas fram inom dagens befintliga produktprogram för F2. Detta innebär 
att befintliga detaljer i hydraulpumpen kan användas utom de roterande delarna 
(cylindertrumma, axel, kolvar) och anslutningstoppen. Detaljkonstruktionen av de 
roterande delarna samt anslutningstoppen kommer att utföras enligt samma principer 
som dagens hydraulpumpar. Materialet och värmebehandlingen kommer också att väljas 
enligt liknande produkter. 
 
FEM-beräkningar kommer endast att göras på anslutningstoppen och cylindertrumman. 
Spänningarna i främst tryckkanalerna på anslutningstoppen skall kontrolleras.  
Deformationerna vinkelrätt mot tätytorna på anslutningstoppen och cylindertrumman 
beräknas. Strömningsberäkningar i tryckkanalerna kommer endast att göras genom 
överslagsberäkningar.  
 
Livslängdsprovning av pumpen exkluderas, endast funktionsprovning på pumpen 
kommer göras. Med detta menas att pumpens verkningsgrad och självsugningsvarvtal 
kommer att mätas.  
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1.4 Metod 
Arbetet kommer att utföras på Parker i Trollhättan och deras produktutvecklingsmetodik 
kommer att tillämpas.  
 
Metoden som kommer att användas under produktutvecklingsprocessen kan dock ses i 
stora delar som den produktutvecklingsmetod som lärs ut vid Sirius-kursen på Luleå 
Tekniska Universitet “Sirius Masterplan”, se Bilaga A 
 
Sirius Masterplan består av fyra huvudsteg; informationsinsamling, konceptförslag, 
detaljkonstruktion samt utprovning. En tidsplan för examensarbetet skall göras med ett 
Gant-schema innan projektet startas. 
 
I det första steget, informationsinsamling, inhämtas information om hur produkten 
fungerar. Detta arbete kommer att visa hur tillverkning och montering sker, hur 
produkten fungerar och inom vilka applikationer produkten används. Detta utförs för att 
få en förståelse av vad som är viktigt vid detaljkonstruktionen. Informationsinsamlingen 
görs med hjälp av intervjuer, produktinformationslitteratur samt praktik i tillverkningen 
av komponenter och vid monteringen av pumpen.  
 
Nästa steg i processen är konceptförlag och vanligtvis tas olika koncept fram på 
produkten/tjänsten. Eftersom flera av dagens befintliga detaljer skall användas i den nya 
pumpen kommer konceptförlagen att vara baserade på olika balanseringsgrader, 
kolvlutningar samt deplacementstorlekar. Valet av koncept görs i samråd med flera 
personer från konstruktion men även med marknadsavdelningen. För att ta fram 
koncepten används Excel-tabeller för att beräkna balansering, kolvlutningar, 
deplacement m.m. CAD-programmet ProE används för att kontrollera att geometrierna 
är möjliga att tillverka.  
 
I detaljkonstruktions fasen modelleras kompletta CAD-modeller för alla nya 
komponenter. CAD-programmet ProE används för CAD-modeller och ritningar. För 
FEM-beräkningar på komponenter användes programmet ProMechanica. Val av 
toleranser och materialval görs utifrån liknande befintliga komponenter och intern 
standard. Processen avslutas med att tillverkningsritningar upprättas samt beställningar 
av hårdvara på de nya ingående komponenterna göras. 
 
I den sista fasen, utprovningen, testas pumpen i provningsrigg på laboratoriet. Alla 
ingående komponenter mäts först i mätmaskin för att säkerställa att komponenterna är 
ritningsriktiga och följer kravspecifikationen. Utprovningen av pumpen sker enligt 
befintliga provningsinstruktioner.   
 
Under alla steg sker löpande dokumentation i form av examensarbetsrapporten, olika 
mätdata, CAD-modeller, FEM-beräkningar och beräkningar. 
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2 Företagspresentation och historik 
Parker Hannifin är tillverkare av komponenter och system för rörelsekontroll. Koncer-
nen har mer än 210 verksamhetsställen över hela världen och har 800 produktlinjer för 
hydrauliska, pneumatiska och elektromekaniska användningsområden. Koncernen har 
över 50 000 anställda, varav ca 1 100 i Sverige. Huvudkontoret finns i Cleveland, USA. 
 
Parker i Trollhättan ingår i Pumps and Motors Division, som utvecklar och producerar 
huvudkomponenterna i mobila hydrauliksystem. Pumps and Motors Division ingår i 
Parker Hannifin’s hydraulikgrupp. I Trollhättan sker tillverkning av hydrauliska pumpar 
och motor för mobila arbetsmaskiner och fordonsutrustningar och figur 2.1 visar 
produktprogrammet. Det finns ca 300 anställda i Trollhättan. (Larsson 2006) 

 

Figur 2.1 Produktprogram Parker Hannifin, Trollhättan 

Historiskt var Trollhättefabriken en del av före detta Volvo Flygmotor. Under 1950- och 
1960-talet satsa företaget mycket på diversifiering av verksamheten. Sedan 30-talet 
hade tillverkningen nästan uteslutande varit militära flygmotorer och civila 
flygkomponenter blev en naturlig början på diversifieringen. Hydraulikverksamheten i 
Trollhättan startade i början av 1960 talet då en svensk-amerikan vid namn Gunnar 
Wahlmark ville sälja en ide för en bärbar såg för skogbruket. Det innebar att ett 
aggregat med en hydraulpump ställdes upp och sedan kopplades en ”bärbar” sågmotor 
till aggregatet. Hydrauliken i konceptet byggde på en teknisk lösning (den sfäriska 
kolven) som innebar en kompakt hydraulmaskin. (Larsson 2006) 
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Patentet på den sfäriska kolven köptes in av Volvo Flygmotor 1964. Iden utvecklades 
under några år för att 1967 komma ut på marknaden som hydraulmotorn F10. 1970 blev 
verksamheten med hydraulik så stor att det blev ett eget affärsområde inom Volvo 
Flygmotor. 1983 blev Volvo hydraulik ett eget aktiebolag ägt av Volvo Flygmotor. 
(Larsson 2006) 
 
Försäljningstillväxten för Volvo Hydraulik gick från noll vid företagets start till 400 
miljoner 1990. För att förstärka marknadspositionerna gick Volvo Hydrauliks ägare ut 
och letade efter en partner. Atlas Copco ägda Monsun Tyson med verksamhet i Borås 
och Falköping som tillverkar ventiler och kolvar kompletterade Volvo hydrauliks 
produkter. 1992 skapades VOAC hydraulics som var samägt av Volvo Flygmotor och 
Atlas Copco, ägandeförhållandet var 50-50. För att renodla verksamheterna såldes 
VOAC till Parker Hannifin AB den 1 mars 1996. Från 1999 blev företagsnamnet Parker 
Hannifin Mobile Controls Division och sedan första juli 2005 ingår fabriken i 
Trollhättan tillsammans med fabriker i Tyskland och Tjeckien i Pumps and Motors 
Division. (Larsson 2006) 
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3 Lastvagnshydraulik 
Parker Hannifin har sedan början av 1980 funnits på marknaden för lastvagnshydraulik 
med pumpar konstruerad för lastvagnar.  
 
Pumparna monteras på växellådan1 eller direkt på motor2 och används som exempel till: 
olika kranar, tippflak, kyl-, sop-, betong-, container-, plog- och virkesbilar. Fast 
flödespumpar för lastbilar som Parker tillverkar heter F1, T1 och F2 dessa är en 
utveckling av produkter som används framförallt inom tyngre mobilhydraulik t.ex. 
entreprenadmaskiner. Variabla pumpen VP1 är en inlinepump och bygger på en annan 
teknologi än fastflödes pumparna.  Pumparna används i öppna hydraulsystem, dvs. 
pumpen är kopplad direkt till en hydraultank. (Nilsson, 2006). 
 
F1 är en bentaxis maskin med fast deplacement och tillverkas huvudsakligen som pump 
men även som motor. När första versionen av F1-pump introducerades på marknaden i 
början på 1980-talet var pumpen unik jämförd med konkurrenterna som då var 
kugghjulspumpar och inlinepumpar. F1 har aluminiumhus som bidrar till låg vikt. 
Självsugningsvarvtalet ligger 200 rpm högre och verkningsgraden är 2-3 % högre än 
konkurrenterna. Arbetstrycket är upp till 400 bar. F1 finns i 6 storlekar 25, 41, 51, 61, 
81, 101cc. (Nilsson, 2006). 
 
T1 är en lågprismaskin med lägre prestanda än F1, lägre tryckklass, upp till 350 bar. 
Pumpen är främst avsedd för tippapplikationer. T1 finns i tre storlekar 51, 81 och 121cc. 
Pumpen bygger på samma koncept som F1-pumpen. (Nilsson, 2006). 
 
F2 är en pump med två fysiskt separerade deplacementbildare. Detta innebär att pumpen 
kan leverera 3 olika flöden vid samma motorvarvtal. Olika förbrukare kan på så sätt 
köras separerade från varandra vilket innebär med rätt uppbyggnad av hydraulsystemet 
en lägre energiförbrukning.  Pumpen bygger på samma koncept som F1-pumpen. 
Dagens produktprogram består av fyra storlekar 42/42, 55/28, 70/35 och 53/53. 
(Nilsson, 2006). 
 
VP1 är en variabel inlinepump som kom ut på marknaden 1995. Den finns i tre olika 
storlekar -45, -75 och 120cc. VP1 var den första variabla pumpen på lastbilsmarknaden 
som kunde direktmonteras på lastbilens motor och växellåda, tidigare behövdes 
kardanaxel och adapter för montage av variabla pumpar. En stor applikation för VP1 är 
krandrift som används i ett lastkännade system vilket gör att kranföraren inte behöver 
agera olika när han kör kranen beroende på att lasten har olika vikt. Att använda en 
variabel pump har också den stora fördelen att den aldrig levererar mer olja än vad 
systemet behöver vilket i sin tur leder till minskad energiförbrukning (Nilsson, 2006). 

                                                           
1 Vid växellådsmontage används ett kraftuttag som kopplas i och ur när lastbilen står still. 
2 Vid motormontage kan inte pumpen kopplas ur utan drivs hela tiden i samma hastighet som lastbilens 
motorvarv. 
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3.1 Användningsområde för F2 
F1-pumpen används främst i enklare hydraulsystem där det finns mindre antal 
förbrukare. Det kan exempelvis vara till lastväxlare och liftdumpers. F2-pumpen 
används däremot i mera komplicerade system där det finns flera förbrukare och varierat 
flödesbehov, det kan exempelvis vara virkeslastbilskranar, plogbilar. Genom att 
använda en F2-pump kan verkningsgraden i systemet höjas eftersom pumpen kan 
leverera ett mindre flöde då t.ex. bara en förbrukare används. (Nilsson, 2006) 
 
Tvåflödespumpar används för att ge olika funktioner i hydraulsystem t.ex. två separata 
flöden istället för att dela upp ett flöde. Nedan anges två olika exempel på system där 
tvåflödespumpar är lämpliga att använda.  
 
En virkeslastbil har en kran för att lasta på och av virket. En funktion är då att vrida 
kranen i sidled samt en funktion att lyfta virket. Arbetet att lyfta lasten är tyngre än att 
vrida kranen. Har man då ett flöde så följer oljan minsta motståndets lag och går därför 
till vridrörelsen först. Detta gör att föraren får justera rörelserna med sina styrspakar 
hela tiden. Om man istället använder en pump som ger två separata flöden behöver inte 
föraren tänka på detta. (Nilsson, 2006) 
 
Ett annat exempel är plogbilar och på dessa lastbilar finns det flera funktioner i 
hydraulsystemet. Plogen ska lyftas och sänkas, salt ska spridas med hjälp av ett 
spridaraggregat. Här finns det också anledning att ha separata flöden för att 
funktionerna inte ska störa varandra. Plogen ska höjas och sänkas utan att exempelvis 
saltningen ökar eller minskar. (Nilsson, 2006) 
 
På plogbilen tillkommer ytterligare en funktion som är viktig. Pumpen bör lämpligen 
vara direktmonterad på motorn eftersom man måste kunna höja och sänka plogen utan 
att stanna bilen som det skulle vara nödvändigt att göra med ett växellådsmontage. Se 
figur 3.1. Eftersom pumpen kommer att rotera hela tiden motorn är igång monteras en 
avlastningsventil på pumpen som kopplas in då hydraulpumpen inte används. (Nilsson, 
2006) 
 

 

Figur 3.1 Hydraulpump monterad i direkt på motorn, se markering i bild. 
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Direktmontage blir allt vanligare inom lastvagnshydrauliken vilket är viktigt att ta med i 
underlaget vid konstruktionsarbetet eftersom det bestämmer kraven på 
varvtalkänslighet, pumpen måste fungera utan att kavitera under hela varvtalsområdet 
för lastbilsmotorn. (Nilsson, 2006) 
 
Då pumpen monteras på växellådan, se figur 3.2, kan pumpen kopplas ur då den inte 
används, t.ex. under ren transportkörning med lastbilen. Då pumpen sitter monterad på 
motorkraftuttag kommer pumpen att rotera direkt när motorn är i drift. Därför måste en 
avlastningsventil monteras på pumpen som aktiveras då pumpen inte används. (Nilsson, 
2006) 
 

 

Figur 3.2 Hydraulpump monterad på ett växellådskraftuttag 

Alternativet till tvåflödespumpar är att köra ett flöde i systemet eller att använda två 
enkelflödespumpar. Det finns ingen plats att montera två pumpar med enkelt flöde 
direkt på motorn. Pumparna måste då monteras på en fördelningsväxel vilken drivs med 
en kardanaxel, vilket ger en högre totalkostnad. (Nilsson 2006) 

3.2 Beskrivning av en hydraulpump 
I detta kapitel beskrivs uppbyggnaden av en hydraulpump. Eftersom examensarbetet 
behandlar F2-pumpen görs en beskrivning av denna pump. Övriga fast flödes 
hydraulmaskiner som tillverkas i Trollhättan är dock uppbyggda på samma principer. 
F2-pumpen tillverkas i olika storlekar, med deplacement på 42/42, 53/53, 55/28 och 
70/35 cm3/varv (Parker Hannifin MCD 2005, s 24). Deplacementet är den mängd olja 
som passerar pumpen då cylindertrumman roterar ett varv och bestäms bland annat av 
cylinderloppens diameter. (Bratt 2006) 
 
En F2-pump fungerar på följande sätt, se figur 3.3 och 3.4. Axeln (8) på pumpen drivs 
av en extern källa som kan vara en dieselmotor eller elmotor. Genom att axeln börjar 
rotera kommer kolvarna att följa med i rotationsrörelsen. Axiella kolvrörelsen skapar ett 
undertryck vilket gör att olja sugs från en oljetank genom en sugledning via sugport i 
anslutningstoppen in i kolvutrymmet (1). Oljan går genom en kanal i anslutningstoppen 
in i cylindertrumman (3). I cylindertrumman finns det totalt 10 cylinderlopp i vilka det 
sitter kolvar (4). Det finns två olika delningsdiametrar för cylinderloppen, ett för varje 
deplacement och för varje deplacement finns fem cylinderlopp. (Bratt 2006) 
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Cylindertrumma synkroniseras med axeln genom att kuggkransen (6) som sitter på 
axeln är förbunden med kuggar på cylindertrumman. Cylinderloppen fylls med olja tills 
kolven är i sitt nedersta läge. Då roteras nästa cylinderlopp fram och kolven suger ner 
oljan. Efter ett halvt varv är den första kolven i sitt nedersta läge och börjar nu röra sig 
uppåt. Oljan kommer att tryckas ut genom två tryckkanaler tills kolven är i det översta 
läget. Genom tryckkanalerna i anslutningstoppen leds nu oljan under högt tryck, upp till 
400 bar, ut i hydraulsystemet till förbrukarna. (Bratt 2006) 

 

Figur 3.3 Hydraulpump kopplad till tank. 

 

 

Figur 3.4 Genomskuren F2-pump 

1 Anslutningstopp, 2 Centrumaxel, 3 Cylindertrumma, 4 Kolv, 5 Trumstöd, 6 
Kuggkrans, 7 Trumhus, 8 Axel, 9 Koniskt lager, 10 Lagerhus, 11 Rullager, 12 
Axeltätning. 

1 2 3 6 4 5 7 8 9 1011 12 
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4 Grundläggande ekvationer för hydraulmaskiner 
Nedan redovisas några grundläggande ekvationer för hydraulmaskiner som behövs 
inledningsvis i framtagningsarbetet. (Isaksson 1993 samt Schmitt 1991) 
 
Hydraulmaskinens deplacement D beräknas enligt ekvation 4.1: 

  

 

  

Figur 4.1 Teckenförklaring för deplacement beräkning 

Flödet från pumpen vid varvtalet n beräknas enligt ekvation 4.2: 
 

I ekvationen 4.2 anger �vol den volymetriska verkningsgraden. Den volymetriska 
verkningsgraden anger hur stort interna läckaget är av hydraulvätska i pumpen från hög- 
till lågtryckssida. Det finns även ett läckage ställe från högtrycksida till huset eftersom 
F2-pumpen är interndränerad dräneras hydraulvätskan ut via anslutningstoppen och inte 
via en dränerledning till tank som är normalt. Den mekaniska verkningsgraden �hm 
anger hur stora förlusterna är i t.ex. lager. Det total verkningsgraden för pumpen �tot är 

produkten av volymetriska och mekaniska verkningsgraden. 
 
 
 

Effekt som måste tillföras pumpen beräknas enligt ekvation 4.4, p anger trycket: 
Flödet Q anges i (dm3/min) och trycket p anges i (bar). 
 

 

 

Moment som pumpen behöver beräknas enligt ekvation 4.5: 
Deplacementet D anges i (cm3/rev) och trycket p anges i (bar). 

 

)1.4(sin**2**)4/(* 2 EkvRdZD dk →= ωπ
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5 Säljprocessen 
När en lastbil levereras från en tillverkare t.ex. Volvo består lastbilen i princip bara av 
ett chassi och en hytt. Lastbilen körs sedan till en påbyggare, en påbyggare är ett företag 
bygger och monterar på utrustning på lastbilschassit helt kundanpassat. Exempel på 
påbyggnader kan vara tippflak, kranar, lastväxlar, sopbilar. (Nilsson, 2006)   
 
En lastbil beställes antingen genom att kunden tar kontakt med en chassi återförsäljare 
eller så sker beställningen direkt genom en påbyggare. Då lastbilen beställs genom en 
återförsäljare sköter återförsäljaren all kontakt med påbyggare, återförsäljaren tar sedan 
ansvaret för komplett lastbil. (Nilsson, 2006) 
 
Beställaren av lastbilen kan då välja att få hydraulpumpen monterad direkt i 
monteringen hos lastbilstillverkaren (Volvo LV) eller så monteras pumpen hos 
påbyggaren. (Nilsson, 2006) 
 
Med relationsschemat för säljprocessen visas att det är viktigt för Parker PMD att ha ett 
nära samarbete med alla inblandade i säljprocessen för att kunna vara ett alternativ i 
beslutsprocessen. Detta eftersom Parker PMD inte säljer hydraulpumpar direkt till 
slutkund/slutanvändare. Marknadsavdelningen på Parker PMD har kontinuerlig kontakt 
med alla intressenter och detta är också ett vikigt steg i produktutvecklingsprocessen. 
(Nilsson, 2006) 
 

 

Figur 5.1: Relationschema för säljprocessen 
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6 Underlag för utveckling 
I detta kapitel redovisas den information som används för att bestämma målvärden för 
den nya pumpen som skall konstrueras och tas fram. 

6.1 Identifiering av kundkraven 
En stor del av identifieringen av kundernas krav och önskemål sker genom regelbunden 
kontakt med kunderna och övriga intressenter under flera år.  
 
Parker har under lång tid haft två storlekar av tvåflödespumpar. För att få skapa ett mera 
komplett produktprogram, bedöms det nödvändigt att kunna erbjuda en större 
tvåflödespump. Den primära kundgruppen är främst till virkeslastbilar. För den 
applikationen levererar F2-53/53 ett för litet flöde vid ett motorvarvtal på 1200 rpm. För 
att minska bränsleåtgången samt hålla en låg ljudnivå är det viktigt att kunna köra 
motorn på ett lägre varvtal än 1200 rpm. Försäljningen av den nya storleken bedöms 
vara liten ca 300-500 st/år, men vinstmarginalen är hög. Pumpen skall också ses som en 
viktig del för att kunna erbjuda ett komplett program av lastvagnspumpar till kunder och 
därmed att få andra affärer.  
 
De generella kundkraven på den nya pumpen redovisas nedan, kundkraven är 
sammanställda av marknadsavdelningen på Parker PMD.  
 
Kundkrav 

Få en snabb kran Stort flöde ut från pumpen 

Enkel montering Den skall passa kraftuttag och motorkraftuttag som finns på 
marknaden idag. Små yttermått för att underlätta 
installationen. Låg vikt på pumpen underlättar installationen. 

Sensorer Mätuttag t.ex. för att mäta temperatur i pumpen, hustryck för 
pumpen. 

Driftsäker På pumpar för virkeslastbilar måste hydrauliken fungera 
felfritt annars riskerar kunden t.ex. att bli stående ute i 
skogen med en kran som inte går att skjuta ihop eller stödben 
som inte går att dra in. Inget läckage från pumpen får 
förkomma p.g.a. miljöhänsyn. 

Varvtalsokänslig Pumpen skall kunna gå att använda direktmonterad på 
motorn utan att gå sönder eller föra oljud.  

Hydraulvätskor Pumpen skall klara miljövänliga hydraulvätskor. 

Tyst Arbetsmiljö, den får inte väsnas för mycket när den används. 

Ekonomi  Låg totalkostnad.  
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6.1.1 Produktegenskapar 
Huvudapplikationen för den nya pumpen är virkeslastbilskranar, därför studeras 
effektkraven för dessa kranar så att den nya pumpen klarar kraven.  De flesta av 
virkeslastbilskranarna på marknaden kräver ett flöde på 2x80 liter. Utifrån detta 
flödesbehov sätts målvärden för deplacementet på den nya pumpen. (www.hiab.com, 
www.palfinger.se). 
 
Vid lastning av virke med lastbilen ligger motorvarvtalet på ca 1000 rpm och 
utväxlingen på kraftuttaget på 1:25 vilket ger ett pumpvarvtal på 1250 rpm. Om kranen 
behöver ett flöde på 80 liter så behöver alltså pumpen ha ett ha en minsta deplacement 
på 65cc. Det är också viktigt att det inte är för stor skillnad mellan de två deplacementen 
i pumpen, detta för att minimera energiförlusterna i systemet som uppstår vid olika 
deplacement. Målvärden för pumpen redovisas enligt nedan. (www.hiab.com, 
www.palfinger.se).  
 
Trycknivån som pumpen skall klara bestäms också utifrån de trycknivåer som gäller i 
system till skogskranar. Trycknivåerna i dessa system ligger på 28 MPa, målvärdet för 
pumpen sattes till 30MPa. (www.hiab.com, www.palfinger.se) 
 
När målvärden för deplacementet och tryck bestäms tas även det moment som pumpen 
behöver med som en aspekt. Med ett deplacement på 2x68cc samt ett tryck på 30 MPa 
blir det ett moment på ca 680Nm. De flesta standardkraftuttag som de största 
lastbilstillverkare har är konstruerat för upp till 650Nm. Utifrån denna anledning är det 
inte nödvändigt att konstruera pumpen för ett större deplacement och tryck.  
(http://bodybuilderhomepage.scania.com/, www.volvo.com/trucks) 
 
Pumpens ljudnivå och dess känslighet för varvtal är till stor del beroende av pumpens 
självsugningsvarvtal. Pumpen kommer främst att konstrueras för att monteras på 
växellådskraftuttag eftersom främsta applikationen är virkeskranar. Det skall dock vara 
möjligt att direktmontera pumpen på motorn och pumpen skall klara av ett högre varvtal 
än självsugningsvarvtalet utan att ta skada. Pumpen går dock avlastad när pumpen körs 
över självsugningsvarvtalet. De pumpar som finns i dagens produktprogram har ett 
självsugningsvarvtal på 1800 rpm. En pump med ett större deplacement kommer dock 
att ha ett lägre självsugningsvarvtal. Detta eftersom delningsdiametern för kolvarna blir 
större och portarna blir smalare.(Nilsson 2006, Sterner 2006)  
 
För att skapa en enkel installation skall pumpen anpassas till samma kraftuttag, 
hydraulanslutningar och monterings fläns som till övriga tvåflödespumpar. Även 
tryckkanalerna och sugportens placering skall vara lika för att befintliga ventiler skall 
passa. Därmed ska den nya pumpen bygga på tidigare storlekarnas utformning.  
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Sammanställning av målvärden för pumpen: 

Tryck    30 MPa    

Flöde    68/68 ± 3 cc  

Verkningsgrad:        Volymetriskt 0,98   
            Mekaniskt 0,96 

Självsugningsvarvtal  1500 rpm   

Ljudnivå   Som dagens tvåflödespumpar  

Vikt   Som dagens tvåflödespumpar  

Ytterdimensioner  Som dagens tvåflödespumpar  

Anslutningar/Tillbehör/Kraftuttag Som dagens tvåflödespumpar 

7 Framtagning av hydraulpump  
I det här kapitlet beskrivs hur geometrierna för pumpen beräknas samt övrig utformning 
av de nya komponenterna. 

7.1 Parametrar som påverkar pumpens prestanda 
Utifrån de bestämda målvärdena för den nya pumpen samt krav att använda samma 
trumhus och lagerhus skall pumpens geometrier bestämmas t.ex. som kolvantal, 
kolvdimension. Placeringarna av anslutningarna till pumpen och yttergeometrierna skall 
vara samma som för övriga tvåflödespumpar för att underlätta installationen av pumpen. 
Detta resulterar i att samma trumhus skall användas och pumpens ställvinkel blir 40 
grader. Förutom ställvinkeln påverkas pumpdeplacementet även av antalet kolvar, 
kolvdiametrar och delningsdiametern på kulskålar, se ekvation 4.1. 
 
Vid beräkningarna och utformningen av pumpens geometrier finns även andra 
parametrar att ta hänsyn till förutom ovan nämnda. Exempel på detta är kolvens relativa 
lutning i cylinderloppet och balanseringen av cylindertrumman. Med detta menas 
kraftbalansen mellan de ihoptryckande och särande krafterna som verkar på 
cylindertrumman. 
 
Nedan följer en utredning om hur kolvantal, kolvlutning och balansering påverkar 
pumpens prestanda. Detta ligger sedan till grund för pumpgeometrin.  

7.1.1 Kolvantal  
Antalet kolvar påverkar både pumpens prestanda och byggmått men även 
tillverkningskostnad och monteringsvänlighet. Utifrån de aspekterna utreds lämpligt 
antal kolvar för pumpen. Eftersom det är geometriskt mycket trångt bestäms först vilket 
kolvantal som ger den mest kompakta maskinen med bibehållen hållfasthet. Detta utförs 
genom att för ett fast deplacement variera kolvdimension och antalet kolvar, samtidigt 
som materialtjockleken utanför kolvloppen är 0.4 gånger kolvdiametern. Vilket är ett 
erfarenhetsmått för att klara hållfastheten för cylindertrumman. (Sterner 2006)  
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Genom ett sådant förhållande blir hållfastheten på cylindertrumman konstant utifrån 
variationen av antalet kolvar. Figur 7.1 visar att en pump med 7 kolvar ger minsta 
möjliga ytterdiameter på cylindertrumman alltså minsta byggnationsmått.   
  

Ytterdiameter cylindertrumma 
Kolvantal för konstant hållfasthet
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Figur 7.1 Optimalt antal kolvar för minimalt byggnationsmått.  

Flödespulsationerna från pumpen påverkas starkt av antalet kolvar i maskinen. Med 
detta menas variationen av det maximala och det minimala flöde som pumpen ger då 
pumpen roterar ett varv. Flödespulsationerna skall hållas så låga som möjligt eftersom 
variationer i flödet skapar tryckpulsationer i hydraulsystemet. Något exakt gräns för när 
flödespulsationerna orsakar problem finns inte eftersom det är mycket i systemets 
uppbyggnad som också påverkar.  
 
Flödet som går genom hydraulpumpen erhålles om man superponerar flödet från de 
cylindrar som samtidigt är trycksatta. Det flöde varje cylinder ger beräknas genom 
produkten av kolvarean och kolvhastigheten. Kolvhastigheten och därmed flödet från en 
cylinder är en sinus funktion, kolven har maximala hastigheten vid mitten på slaget.  
 
Om flödet från samtliga cylindrar i maskinen adderas vektoriellt blir det en liksidig 
polygon, se figur 7.2. Varje pil i polygonet visar en cylinder, alltså fem kolvar i 
exemplet, det är bara pilar i första och andra kvadranten som ger flödesbidrag. Hur 
flödet varierar visas genom att polygonet roterar som maskinen. Vid rotationen uppstår 
det min och maxflöde. Av figuren 7.2 inses att flödet pulserar med en frekvens på två 
gånger kolvantalet gånger varvtalet för udda antal kolvar vid jämt antal kolvar är 
frekvensen antalet kolvar gånger varvtalet. Detta resulterar i att flödespulsationerna för 
jämt antal kolvar är större än för udda antal kolvar. (Olsson 1969 samt Sterner, 2006) 
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Figur 7.2 Beskrivning hur kolvantalet påverkar flödesvariationerna från pumpen. 

Flödesvariationerna för udda respektive jämt kolvantal beräknas genom ekvationerna 
7.1 och 7.2. I tabell 7.1 redovisas flödesvariationer för några olika kolvantal. 
 

För udda kolv antal: )1.7()
*2

cos(1
max

minmax Ekv
zQ

QQ
→−=

− π
 

För jämt kolv antal: )2.7()cos(1
max

minmax Ekv
zQ

QQ
→−=

− π
 

Antal kolvar (z) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Flödesvariationer 1 1 0,134 0,293 0,049 0,134 0,025 0,076 

Tabell 7.1 Flödesvariationer beroende på kolvantal 

För att minimera problem med flödesvariationer skall alltså ett udda antal kolvar väljas, 
från fem kolvar och uppåt. 
 
Sett ur flödesvariationer så är det optimalt att välja ett stort antal udda kolvar, men ett 
ökat antal kolvar minskar dock självsugningsvarvtalet. Detta beror på att portarna in i 
cylinderloppen blir smalare jämfört med en femkolvars maskin. Smalare kanaler 
resulterar i högre flödeshastighet och högre friktionsförluster, vilket medför större 
tryckfall. Därmed minskar självsugningsvarvtalet. 
 
Ur tillverkningskostnad för pumpen är det lämpligt att konstruera den med ett så litet 
kolvantal som möjligt. Detta eftersom ett mindre antal kolvar behövs och sedan blir det 
mindre bearbetningstid både på axlar och cylindertrumma vilket minskar kostnaden.  
 
En sammanställning av för och nackdelar med 7 respektive 5 kolvars maskin redovisas i 
Tabell 7.2 
 
 
 
 
 
 

Q 

Max 
Min 
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7-kolvars maskin 5-kolvars maskin 

Ger lägre pulsationer än 5 kolvars maskin Ger högre pulsationer än 7 kolvars maskin 

Högre tillverkningskostnad än 5 kolvars 
maskin 

Lägre tillverkningskostnad än 7 kolvars 
maskin 

Lägre självsugningsvarvtal än 5 kolvars 
maskin 

Högre självsugningsvarvtal än 7 kolvars 
maskin 

Optimal lösning för minimalt 
byggnationsmått  

Ger större byggnationsmått än 7 kolvars 
maskin. 

Tabell 7.2 Jämförelse mellan 5 och 7 kolvar 

7.1.2 Kolvlutning 

En viktig parameter som påverkar krafterna som blir på cylindertrumman och därmed 
hela pumpens stabilitet är kolvens lutning i cylinderloppet. Med kolvlutningen menas 
hur kolven lutar från en tänkt centrumlinje i cylinderloppen. Genom att konstruera 
pumpen med så liten kolvlutning som möjlighet undviker man störningskrafter som blir 
på cylindertrumman från kolven. Med liten kolvlutning minskas också läckaget mellan 
kolv och cylindertrumma vilket gör att volymetriska verkningsgraden stiger. 
Kolvlutningen för den här typen av maskiner varierar mellan 2-5 grader. (Sterner 2006)  
 
I figur 7.3 visas varför kolvlutningen uppkommer, cirkeln i X/Y planet är planet som 
kolvkulan eller drivskivan på axeln roterar runt. Ellipsen är en projicering av 
delningscirkeln för cylindertrummans cylinderlopp i X/Y planet. Punkterna B och A i 
figuren är centrum för kolvkulan respektive kolvhuvudets centrum. Lutningen på kolven 
beräknas därmed utifrån delningsdiametern på cylinderloppen i cylindertrumman, 
delningsdiametern på infästningen av kolven, kolvens längd samt ställvinkeln på 
pumpen. (Olsson 1969 samt Sterner, 2006) 
 

 

Figur 7.3 Illustration av kolvens lutning i X/Y planet.  



 Framtagning av hydraulpump 
 

 17 

7.1.3 Balansering av cylindertrumman 
En viktig parameter för hydraulpumpens funktion är balanseringen av cylindertrumman. 
Med detta menas hur kraftbalansen är mellan cylindertrumman och anslutningstoppen, 
se figur 7.4. Från kolvarna verkar det en kraft som pressar cylindertrumman mot 
anslutningstoppen. Resulterande kraften uppkommer eftersom cylinderportarnas area är 
mindre än cylinderloppens area. På det så kallande balanseringsplanet på cylinder-
trumman verkar dock en särande kraft mellan anslutningstoppen och cylindertrumman. 
Denna kraft uppkommer på grund av läckaget över tätspalten och vid beräkningar antas 
kraftprofilen vara linjärt avtagande som i figur 7.4.  Kraftbalansen mellan hoptryckande 
kraften och den särande kraften påverkar starkt funktionen av maskinen. Om de krafter 
som pressar cylindertrumman mot anslutningstoppen blir för stora kommer skärning att 
ske mellan detaljerna på grund av för stort kontakttryck och undermålig smörjfilm. Är 
de särande krafterna för stora kommer det att bli ett stort läckage mellan ytorna vilket 
gör att den volymetriska verkningsgraden sjunker alternativt att pumpens funktion helt 
uteblir. (Olsson 1969 samt Sterner, 2006) 
 
När hydraulpumpen startas upp finns det ingen kraft som pressar cylindertrumman mot 
anslutningstoppen. Detta resulterar i att det blir ett högt läckage vid uppstart av 
maskinen och problem med att bygga tryck. För att lösa problemet finns det en 
initialansättning av cylindertrumman med hjälp av en fjäder som pressar cylinder-
trumman mot balanseringsplanet på anslutningstoppen. Se position 5 i figur 3.4. 
 
I F2 pumpen överför kuggsynkroniseringen allt synkoniseringsmoment till 
cylindertrumman, vilket innebär att kolvarna inte är momentbelastade. På grund av 
ställvinkel mellan axeln och cylindertrumman lutar kolven något relativt cylindern, 
vilket ger upphov till en radiell sidokraft på cylindertrumman som ger ett tippande 
moment på cylindertrumman. Cylindertrummans radiella lagring utgörs av 
centrumaxeln. (Olsson 1969 samt Sterner, 2006) 
 

 

Figur 7.4 Teckenförklaring för balanseringsberäkning 
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Balanseringsgraden, z anger antalet kolvar: 
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Balanseringsgraden för den här typen av pumpar är 0,94 till 0,98. I samband med 
utprovningen av maskinen testas vanligtvis olika balanseringsgrader för att få bästa 
verkningsgraden.  (Sterner, 2006) 

7.2 Beräkning av pumpens geometrier 
För att kunna bestämma pumpens geometrier sättes styrande parametrar upp i ett Excel 
dokument, se tabell 7.3.  Beräkningsmallen är utformad utifrån formeln för 
deplacementet Ekvation 4.1, och i den delen av mallen är delningsdiametern för 
kulskålarna i axeln okänd, i andra delen är det deplacementet som beräknas.  
Delningsdiametern för cylinderloppen beräknas för att minimera kolvlutningen. 
Förutom delningsdiametern för cylinderloppen påverkas kolvlutningen även av   
delningsdiametern på infästningen av kolven, kolvens längd samt ställvinkel.  
 
Arbetet med att beräkna geometrierna för pumpen bygger på att beräkningsmallen 
optimerar pumpen utifrån givna standarddimensioner på kolvarna. Samtidigt göras 
överslagsberäkningar så hållfastheten för pumpen inte äventyras.  
 
Utifrån beräknade geometrier i beräkningsmallen 7.3 beräknas sedan portarnas läge 
samt balanseringsdiametrarna, se tabell 7.4. Utifrån en given balanseringsgrad, 
kolvantal samt cylinderloppens delningsdiameter beräknas balanseringsdiametrarna. En 
viktig detalj är att inre tätytan för ytterkretsen och yttre tätytan för innerkretsen inte 
hamnar för nära varandra och kan orsaka dålig dränering av oljan på balanseringsplanet. 
Som ytterligare hjälp för utvärderingen av konstruktionen beräknas portarean och 
därmed kan flödeshastigheten beräknas. Den maximala glidhastigheten för varje krets 
beräknas för att få en uppfattning om smörjförhållandena i förbandet. 
 
Med hjälp av beräkningsmallarna 7.3 och 7.4 togs två alternativa lösningar fram, ena 
lösningen bygger på att varje krets har fem kolvar vilket ger ett deplacement på 66 cc 
per krets. Andra lösningen bygger på 7 kolvar per krets och ger ett deplacement på 70 
cc per krets. I figur 7.5 och 7.6 redovisas fullständiga beräkningar för de två olika 
alternativen. Nackdelen med 5-kolvarslösningen jämfört med 7-kolvarslösningen är att 
kolvlutningen blir större. Fördelen med 5-kolvarlösningen är att självsugningsvarvtalet 
är högre än för 7 kolvar på grund av större portar och längre flödeshastighet i porten. 
Flödeshastigheten i 7-kolvarslösningen är 21.5 m/s mot 14.5 m/s i 5-kolvars vid 1000 
rpm. För 7-kolvarslösningen behöver trumhuset förlängas eftersom slaglängden på 
kolven är större än för 5-kolvars varianten. 
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Indata 
Ytterkrets 
1 

Innerkrets 
1 

Ytterkrets 
2 

Innerkrets 
2 

DEPLACEMENT [cc/varv] 70,23 69,21 65,58 65,77 
STÄLLVINKEL [grader] 40 40 40 40 
KOLVDIAMETER [mm] 15 18,25 18,25 20,5 
KOLVLÄNGD [mm] 75 75 65 65 
KOLVANTAL [pics] 7 7 5 5 
          

Utdata         
DELN.DIAM. CYLINDERLOPP 77,993 51,923 68,879 54,748 
DELN.DIAM. KULSKÅLAR 88,325 58,801 78,004 62,000 
KOLVLUTNING 3,950 2,628 4,025 3,198 
SLAGLÄNGD 56,774 37,797 50,140 39,853 
          

Indata         
STÄLLVINKEL [grader] 40 40 40 40 
DELN.DIAM. KULSKÅLAR 88,3 58,8 78 62 
KOLVDIAMETER [mm] 15 18,25 18,25 20,5 
KOLVLÄNGD [mm] 75 75 65 65 
KOLVANTAL [pics] 7 7 5 5 
          

Utdata         
DEPLACEMENT [cc/varv] 70,21 69,21 65,58 65,77 
DELN.DIAM. CYLINDERLOPP 77,971 51,922 68,876 54,747 
KOLVLUTNING 3,949 2,628 4,025 3,198 
SLAGLÄNGD 56,758 37,796 50,137 39,853 
CYLMELLANVÄGG/KOLVRADIE 2,511 ,469 2,437 1,139 
          

Kolvlutning, Indata         
DELN.DIAM. CYLINDERLOPP 78 52 72,4 48,7 
STÄLLVINKEL [grader] 40 40 40 40 
KOLVLÄNGD [mm] 75 75 65 65 
DELN.DIAM. KULSKÅLAR 88,3 58,8 78 62 
          

Utdata         
KOLVLUTNING 0° dödpunkt 3,960 2,658 5,584 0,531 
KOLVLUTNING 90° 3,937 2,598 2,469 5,872 

Tabell 7.3 Beräkningsmall för deplacementbestämning  
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BALANSERINGSBERÄKNING     
Indata Ytterkrets 1 Innerkrets 1 Ytterkrets 2 Innerkrets 2 
FULLTRYCKSAREA/KOLVAREA 0,72 0,72 0,72 0,72 
BALANSERINGSGRAD 0,96 0,96 0,96 0,96 
DELNINGSDIAMETER 78,0 52,0 72,4 48,7 
KOLVDIAMETER 15,00 18,25 18,25 20,5 
KOLVANTAL 7 7 5 5 
DEPLACEMENT 70,23 69,21 65,58 65,77 
VARVTAL 1000 1000 1000 1000 
Utdata         
YTTERDIAMETER TÄTYTA 84,30 65,88 79,58 62,06 
YTTERDIAMETER NJURE  81,63 60,07 76,54 56,47 
INNERDIAMETER NJURE 74,37 43,93 68,26 40,93 
INNERDIAMETER TÄTYTA 72,23 39,28 65,83 36,46 
TÄTBREDD YTTRE 1,33 2,91 1,52 2,79 
TÄTBREDD INRE 1,07 2,33 1,21 2,24 
PORTBREDD 3,63 8,07 4,14 7,77 
PORTAREA(mm^2) 54,52 147,28 75,56 159,21 
FLÖDESHASTIGHET(m/s) 21,47 7,83 14,47 6,88 
GLIDHASTIGHET 4,41 3,45 4,16 3,25 

Tabell 7.4 Beräkningar för balanseringsdiametrarna  

Utifrån underlaget för beräkningarna tas beslut vilket av lösningskoncepten som skulle 
väljas. Tillsammans med handledaren för examensarbetet och representanter för 
marknadsavdelningen tas beslut att 5-kolvarslösningen väljs. Anledningen till detta är 
att denna lösning ger ett högre självsugningsvarvtal, men även lägre 
tillverkningskostand än för 7-kolvarslösningen. (Bratt, Nilsson, Larsson 2006) 

7.3 Utformning av komponenter 
I detta avsnitt behandlas utformningen av de nya komponenterna som skall användas i 
pumpen. Utifrån geometriberäkningarna redovisade i avsnitt 7.2 samt annan intern 
standard görs CAD modeller för de nya komponenterna. CAD-modellerna används som 
underlag för att göra tillverkningsritningar samt FEM-beräkningar.  

7.3.1 Anslutningstopp 

På anslutningstoppen kopplas pumpen in på hydraulsystemet via sugledning och 
tryckledningar, se bild nedan. Anslutningstoppens funktion är också att leda oljan in till 
cylindertrumman i sugkanalen och leda ut oljan i tryckkanalerna. Anslutningstoppen har 
också en ventilfunktion genom att den stänger och öppnar inloppet till cylindertrumman 
då kolvarna är i övre respektive nedre max läge. 
 
För att placera tryckkanalerna optimalt ur flödessynpunkt skall de placeras så att de är 
maximalt öppna på halva kolvslaget eftersom kolvhastigheten och därmed 
flödeshastigheten är maximal. Tryckanslutningarna kan dock inte placeras rakt intill 
varandra eftersom de utanpåliggande trycknipplarna bygger för mycket, 
se figur 7.5.  
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Innerkretsens tryckkanal är därför förskjuten vilket gör att kanalen är maximalt öppen 
på senare delen av kolvslagen. Innerkretsen är inte så kritisk vad det gäller 
självsugningsvarvtal och smala portar och kan därför flyttas.  
 
Tillverkningskraven på anslutningstoppens tätplan, planet mot cylindertrumman, är 
mycket noggranna och är väl avvägda för att skapa ett minimalt läckage över spalterna 
men får samtidigt inte resultera i skärningstendenser. Även ytfinheten på planet är 
viktigt för att säkerställa förutsättningar för smörjfilmen till detaljerna. (Bratt 2006)    
 
För att undvika problem med tryckstöttar då cylindern öppnas mot tryckkanalerna på 
anslutningstoppen förses tryckportarna med krypspår vilket ger en mjukare 
tryckuppbyggnad. Se figur 7.5.  
 
Utifrån kravspecifikationen bland annat att installationsanslutningarna skall vara samma 
som övriga tvåflödespumpar samt beräkningar över bland annat balanseringsdiametrar 
och portdiametrar modelleras anslutningstoppen upp i ProE. Toleranser och geometriska 
krav på detaljen följer intern standard på företaget.  
 
Båda tryckportarna förstärks med bommar, detta för att undvika risk med deformationer 
på balanseringsplanet. Om deformationerna blir för stora på balanseringsplanet ökar 
läckaget vilket försämrar pumpens funktion. FEM-beräkningar kommer senare att visa 
hållfastheten på anslutningstoppen.  
 
Samma material och värmebehandling väljs för anslutningstoppen som används till 
övriga F2 pumpars anslutningstopp. 
 

 

Figur 7.5 CAD-modell av anslutningstoppen  
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7.3.2 Cylindertrumma 
Genom portarna på cylindertrumman sugs olja in i cylinderloppen som sedan hamnar 
under tryck när kolvarna trycker ut oljan genom portarna på cylindertrumman. Oljan 
sugs in i cylindertrumman från det att kolven är i sitt innersta läge i cylindertrumman 
tills kolven är längst ut i cylindertrumman. Därefter pressar kolven sedan ut oljan till 
tryckportarna i anslutningstoppen.  
 
När olja pressas ut ur cylindertrumman under stort tryck är det stora krafter som verkar 
på cylindertrumman, speciellt vid portarna på balanseringsplanet. På cylindertrumman 
verkar även störkrafter såsom centrifugalkrafter från kolvarna i cylinderloppen och 
krafter från synkroniseringen mellan cylindertrumma och kuggkrans. 
 
Genom centrumaxeln är cylindertrumman lagrad i radiell led. Det är viktigt att 
vinkelrätheten är liten mellan centrumaxeln och balanseringsplanet på 
anslutningstoppen för att inte störa anligget mellan cylindertrumman och 
anslutningstoppen. Skulle detta ske finns det ökad risk för läckage och 
skärningsproblem. 
 
För att inte läckage av olja som sker mellan ytter och innerkretsen skall störa 
balanseringen av maskinen görs dräneringshål mellan balanseringsdiametrarna, se figur 
7.6. 
 
Tillverkningskraven på cylindertrummans plan är mycket noggranna och är väl avvägda 
för att skapa ett minimalt läckage över spalterna men samtidigt inte resultera i 
skärningstendenser. Kraven på balanseringsplanet för ytterkretsen är stort på grund av 
de smala tätkanter utanför portarna vilket gör det svårt tribologiskt.  
    
Med hjälp av intern standard bland annat över kuggutformning, beräkningar över 
kolvloppsdimensioner och balanseringsplanets dimensioner modelleras 
cylindertrumman upp i ProE. 
 
Samma material och värmebehandling väljs till cylindertrumman som idag används till 
övriga cylindertrummor i F2 serien.   
 

 

Figur 7.6 CAD-modell av cylindertrumman 
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7.3.3 Axel 
Genom splinesen på axeltappen överförs ett mekaniskt moment från extern källa till 
kolvarna som sedan skapar ett oljetryck. Delen av axeln som kolvarna är infästa i kallas 
för drivskiva. Kulskålarna på drivskivan fungerar som infästningar för kolvarna alltså 
kommer hela kolvkraften att tas upp i kulskålarna. Därför är utformning av dessa 
mycket viktig för att säkerställa att det skapas en tillräcklig oljefilm under kolvkulan 
som kan bära upp lasten. När kolvarna suger till sig olja måste kulskålen vara utformad 
så att kolven hindras från att lyftas ut ur kulskålen. 
 
På axelns drivskiva verkar alltså alla kolvkrafter och dessa resulterar i ett böjande 
moment på axeln. Kraftresultatens riktning beror på pumpens ställvinkel och denna 
kraft ökar proportionellt med trycket. Lagringen av axeln sker genom två lager, ett 
koniskt lager som tar upp radiella och axiella krafter och ett rullager som tar upp krafter 
i radiell led. Yttre lagerringen fästes sedan in i lagerhuset på pumpen medan resterade 
delar av lagren pressas på axeln.  
 
För hålla nere kontakttrycket under kolvkulan väljs en så stor diameter på kolvkulan 
som möjligt. Kolvkulans maximala diameter är 17,5 för både inre och yttre pump 
kretsen. 
  
Samma material och värmebehandling väljs till axeln som används till övriga axlar i F2 
serien.   
 
Hållfastheten på axeln kommer att kontrolleras i samband med kvalificeringen av 
pumpen i testrigg. I jämförelse med andra hydraulmaskiner, VP1-120, är inte 
momentbelastningen på splinesen större i denna pump. Därför kommer ingen 
hållfasthetsberäkning att göras på axeln.  
 
Utifrån tidigare beräknande delningsdiametrar på kulskålarna samt standard för 
axeltappens utförande modelleras axeln upp i ProE. Utifrån modellen görs en 
tillverkningsritning på axeln. Toleranser och övriga geometriska krav på detaljen följer 
intern standard. 

 

Figur 7.7 CAD modell av axeln  
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7.3.4 Kolv 
Samtliga Bent-axis pumpar som tillverkas på Parker i Trollhättan bygger på Wahlmarks 
sfäriska kolv. Den sfäriska kolven var banbrytande inom hydraulmaskiner när den 
lanserades främst beroende på den stora ställvinkel som är möjlig. Detta medförde att 
det gick att bygga en liten hydraulmaskin med stor uteffekt jämfört med en 
konventionell kolv. Figur 7.8 visar den aktiva kraft som går att få ut ur en 
hydraulmaskin med en sfärisk kolv jämfört med en konventionell kolv. Konstruktionen 
med lamellringar gör att kolven kan snedställas utan att ett stort läckage mellan kolven 
och kolvväggen uppkommer. Störningskraften i radiell led från kolven på 
cylindertrumman är betydligt mindre på den sfäriska kolven. Detta ger lägre friktion och 
nötning kolven. Kolven är även lättare än en konventionell kolv vilket gör att högre 
kolvhastigheter är möjliga. (Bratt 2006) 

 

Figur 7.8 Jämförelse med sfärisk kolv och konventionell kolv till bentaxis pump 

Krafterna på kolvarna är stora eftersom det tryck maskinen skapar överförs genom 
kolvarna. För att skapa en bärande oljefilm i förbandet kolvkula och kulskål är 
toleranskraven på kolven och kulskålen snävt. Toleransen är också viktig mellan 
cylinderloppet och kolven för att det inte skall uppstå skärning eller för stort läckage 
vilket gör att den volymetriska verkningsgraden sjunker. 
 
Utifrån tidigare beräknande dimensioner på cylinderloppen samt standard för kolvarnas 
utförande modelleras axeln upp i ProE. Toleranser och övriga geometriska krav på 
detaljerna följer intern standard, se figur 7.9. 
 
Samma materiel och värmebehandling väljs på de nya kolvarna som för övriga kolvar i 
F2-serien. 
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Figur 7.9 CAD-modell av kolven för ytter(vänster) respektive inner(höger) kretsen 

För att kontrollera att kolvarna inte tar i cylindertrumman eller axeln görs en 
hopsättning av detaljerna, se figur 7.10. För kolvarna på ytterkretsen ökas fasen sett från 
innerkretsens kolvar för att inte interferera med kanten i kulskålen. Materialtjockleken 
ovanför lamellringarna på ytterkretsens kolv minskas för att inte kolven skall bottna i 
cylindertrumman.   
 

 

Figur 7.10 Sammanställning av nya detaljer till F2-pumpen 
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8 FMEA 
FMEA står för Felmods- och feleffektanalys och är en metod som ger hjälp att i ett 
tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister hos nya produkter eller i processer. 
Processen eller konstruktionen genomgår en systematisk analys av dess funktion, felsätt, 
felorsaker samt felkonsekvenser. Genom poängsättning av felorsak, feleffekt och 
upptäcksmöjlighet fås ett risktal fram vilket ligger till grund för möjliga fel som är 
viktiga att förhindra uppkomsten av. I detta arbete genomförs en konstruktions FMEA 
på de nya detaljerna alltså anslutningstopp, cylindertrumma, kolvar och axel. (Bergman 
och Kelfsjö 1995) 
  
Först definieras detaljens funktion och därefter identifieras möjliga felsätt och dess 
konsekvenser av fel. För möjliga fel bedöms sedan möjligheten att upptäcka dessa och 
allvarlighetsgraden. Utifrån de identifierade felen bestäms åtgärder för att undvika 
dessa. Denna arbetsgång genomförs för anslutningstoppen, cylindertrumman, kolvar 
samt axeln. De beräknade risktalen ses som en bedömning och inte som ett exakt värde. 
Risktalen används för att fånga upp de största potentiella problemen.   

8.1 Resultat FMEA 
Resultatet från FMEA uppdelat på varje detalj presenteras i bilaga B. För 
anslutningstoppen är det framför allt tre identifierande feltyp/felorsaker som oroar. 
Största risken är att det blir sprickor i kanalerna på gjutgodset mellan inner och 
ytterkretsen, eftersom bara en krets trycksätts. För att detta problem skall undvikas görs 
FEM-beräkningar, samt labbprovning där eventuella sprickor komma att upptäckas. Ett 
annat identifierat problem är de smala och långa portarna som finns på ytterkretsen 
vilka ger höga flödeshastigheter. Hur dessa påverkar pumpens prestanda kommer att 
utredas vid labbprovet. Ytterligare ett frågetecken är den centrifugalkraft som påverkar 
smörjfilmen mellan anslutningstoppen och cylindertrumma, kraften på smörjfilmen kan 
skapa problem med att behålla en tillräcklig smörjfilm. 
 
Största identifierade risken för cylindertrumman är att det blir tunt gods i botten på 
cylinderloppen. Detta problem kan resultera i deformationer på tätytorna vilket stör 
funktionen. Risken utredes med FEM-beräkning samt labbprovning. En annan potential 
risk är att dräneringen mellan ytter- och innerkretsen är för liten vilket gör att 
balanseringen av inner respektive ytterkretsen störs. Om det är ett problem så fångas 
detta upp i labbprovet.  
 
För kolven är det kolvlutningen som kan skapa instabilitet som är den största 
identifierade risken. Ytterkretsens kolvskaft är förminskade för att inte ta i loppen i 
cylindertrumman. Dessa risker kommer också att utredas i samband med labbprovet.   
 
Axelns största identifierade risk är att det blir tunt gods mellan ytterkretsens kulskålar 
och drivskivan. Jämförelse med liknande produkter visar att kulskålarnas placering inte 
är så kritisk.  
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9 FEM 
FEM står för finita elementmetoden och är en numerisk approximativ metod för att lösa 
partiella differentialekvationer. När de partiella differentialekvationerna löses skapas en 
ekvation som approximerar differentialekvationen. Det kommer alltså att vara en 
avvikelse mellan resultatet från FEM-beräkningen och det verkliga problemet. 
Noggrannheten i avvikelsen kan ställas in genom att beräkningsprogrammet använder 
ekvationer av högre gradtal och får därmed mindre avvikelse. FEM har sitt ursprung i 
flygindustrin för att lösa komplicerade strukturanalysproblem. I det här arbetet kommer 
FEM-analysen att användas för hållfasthetsberäkningar på anslutningstoppen samt 
cylindertrumman. (Niklasson 2001) 
 
För att validera att komponenterna som har tillräcklig hållfasthet behöver FEM-
beräkningar göras på anslutningstoppen och cylindertrumman. Detta eftersom det är 
känsligt om inte anslutningstoppen blir tillräckligt styv och det då är risk att funktionen 
blir kraftigt försämrad. Det är mycket viktigt att det inte blir för stora deformationer på 
anslutningstoppen som gör att ett spel uppstår mellan anslutningstoppen och 
cylindertrumman. Om detta sker blir det ett ökat läckage och därmed försvinner 
funktionen. Spänningarna i tryckkanalerna skall även studeras för att kunna göra dessa 
så öppna som möjligt och på sätt minimera strömningsförlusterna. För cylindertrumman 
är det kontakttrycket mellan cylindertrumma och anslutningstoppen som är intressant att 
studera. Deformationen kan dock ses som ett mått på kontakttryckets storlek därför 
kommer detta att studeras. (Karlsson 2006) 
 
Målet med FEM-beräkningarna är att beräkna deformationer på tätplanen för 
cylindertrumman och anslutningstoppen. Även spänningarna i dessa detaljer skall 
beräknas.  
 
FEM-beräkningar utförs i ProMechanica som är ett tilläggs program till 
ProEngineering. För beräkningarna användes en solidmodell som tidigare modellerats 
upp i ProEngineering. För att beräkna effektivspänningen enligt Von Mises räknar 
programmet även ut deformationen. 

9.1 FE-modell Anslutningstopp 
Utifrån 3-D modellen som tidigare modellerats i ProEngineering skapas en modell i 
ProMechanica. I samband med överförningen genomförs en automatisk meshning av 
modellen. Meshning innebär att modellen delas in i flera små ytor och som sedan 
beräkningarna utgår ifrån. 
 
Nästa steg är att bestämma modellens villkor för hur denna skall låsas fast vid 
beräkningarna. Anslutningstoppen spänns fast genom att planet vid ena fästhålet 
närmast tryckkanalerna låses i alla translationsriktningar, se figur 9.1. De övriga tre 
fästhålen låses enbart i normalriktningen till tätytan. Genom att låsa modellen på detta 
sätt kan anslutningstoppens plan deformeras på liknande sätt som när pumpen belastas. 
Spänningskoncentrationer vid skruvhålen undvikes också. 
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Figur 9.1 Låsningar av anslutningstoppen för FEM-beräkningen 

Lasten på modellen är 35 MPa i högtryckskanalerna samt över tätytorna på 
högtryckssidan. Pumpen kommer att vara specificerad för 30 MPa och beräkningarna 
görs vid 35 MPa vilket ger en rimlig säkerhetsfaktor. Eftersom de båda kretsarna är 
separerande blir det tre olika belastningsfall. Modellen analyseras antingen när inner- 
eller ytterkretsen är belastad eller när båda kretsarna är belastade samtidigt.  
 
Appliceringen av lasten på anslutningstoppen är förenklad det vill säga ingen hänsyn 
har tagits till tryckfall som uppstår över bommar i kanalerna vid förkomprimeringen av 
oljan. Beräkningsmodellen bedöms ändå ge ett tillräckligt noggrant resultat och det 
finns även en hel del jämförande beräkningar som gjorts på liknande sätt.  
 
Materialet i anslutningstoppen är segjärn. Värmebehandlingen är nitrokarburering. 
ρ=7.83x10-9 ton/mm3 ,  υ=0.27. (Volvo STD 1107,27). (Volvo Konstruktionshandbok 
1999)  
 
Material SS 0727-02 
E-modul [GPa] 170 
Sträckgräns [MPa] 340 
Utmattningsgräns växlande böj [MPa] 230 
Brottgräns [MPa] 510 

Tabell 9.1 Materialdata för anslutningstoppen. 

Vid inställning av modellberäkningen väljs gradtal 9. Detta gradtal anger högsta gradtal 
på ekvationerna som programmet använder, vilket är det noggrannaste alternativet.  
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9.2 FE-modell Cylindertrumma 
Utifrån 3-D modellen som tidigare modellerats i ProEngineering skapas en modell i 
ProMechanica. För att förenkla låsningarna av modellen vid beräkningarna används en 
fjärdedel av cylindertrumman som modell i ProMechanica. I samband med 
överförningen genomförs en automatisk meshning av modellen.  
 
Modellen låses fast genom att de båda symmetriplanen låses i tangentiell riktning och är 
fria i radiell och axiell riktning. Planet mot centrumaxeln låses i axiell riktning och är 
fria i övriga riktningar, se figur 9.2. 
 

 

Figur 9.2 Låsningar av cylindertrumman för FEM-beräkningen 

Lasten på modellen är 35 MPa i cylindrarna och över tätytan samt med ett tryckfall ner 
mot noll vid tätkanterna. Pumpen kommer att vara specificerad för 30 MPa. 
Beräkningarna vid 35 MPa ger en rimlig säkerhetsfaktor. Eftersom de båda kretsarna är 
separerande blir det tre separata belastningsfall. Modellen har analyserats antingen när 
inner eller ytterkretsen är belastade eller när båda kretsarna är belastade samtidigt.  
 
Materialet i anslutningstoppen är segjärn. Värmebehandlingen är nitrokarburering. 
ρ=7.83x10-9 ton/mm3 ,  υ=0.27. (Volvo STD 1121,461) (Volvo Konstruktionshandbok 
1999) 
 
Material Volvo 2146-96 
Hårdhet, HBS 240 
Sträckgräns [MPa] 450 
Brottgräns [MPa] 700 

Tabell 9.2 Materialdata för cylindertrumman. 
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9.3 Resultat Anslutningstopp 
Figur 9.3 visar beräkningar när båda kretsarna på anslutningstoppen är trycksatta. Den 
maximala spänningen i kanalerna är i ytterkretsen och är 390 MPa, dock är denna 
spänning lokaliserad till en kant vilket gör att resultatet inte har så hög säkerhet 
eftersom dessa områden är svåra att beräkna. Exkluderat skarpa kanter och hörn ligger 
spänningen på 300 MPa, vilket är under sträckgränsen, se tabell 9.1. Den maximala 
deformationen är 14 �m, räknat över tätkanterna är det maximalt 10 �m. Deformationen 
är i nivå med liknande detaljer och bedöms vara godkänd. (Karlsson 2006) 

 
 

Figur 9.3 Beräkningar av effektivspänningen samt deformationer när båda kretsarna är trycksatta 
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Figur 9.4 redovisar beräkningar när innerkretsen på anslutningstoppen är trycksatt. Den 
maximala spänningen i kanalerna är i innerkretsen 263 MPa, vilket är under 
sträckgränsen, se tabell 9.1. Den maximala deformationen är 15,5 �m, räknat över den 
inre tätkanten är det maximalt 4 �m. Deformationen är i detta belastningsfall liten. 
 

 

Figur 9.4 Beräkningar av effektivspänningen samt deformationer när innerkretsen är trycksatt 
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Figur 9.5 redovisar beräkningar när ytterkretsen på anslutningstoppen är trycksatt. Den 
maximala spänningen i kanalerna och är 370 MPa. Denna spänning är vid en kant vilket 
gör resultatet inte har så hög säkerhet eftersom beräkningar är svåra att göra i dessa 
områden. Exkluderat skarpa kanter och hörn ligger spänningen på 290 MPa, vilket är 
under sträckgränsen, se tabell 9.1. Den maximala deformationen är 14,8 �m men räknat 
över yttertätkanten är det maximalt 3,3 �m.  
 

 

 

Figur 9.5 Beräkningar av effektivspänningen samt deformationer när ytterkretsen är trycksatt 

 



 Framtagning av hydraulpump 
 

 33 

För att minska strömningsmotståndet i kanalerna så mycket som möjligt öppnas yttre 
kretsen maximalt. Detta eftersom det är yttre kretsen som är mest kritisk vad det gäller 
flödeshastighet och självsugningsvarvtal. Figur 9.6 visar beräkningar då båda kretsarna 
är trycksatta och maximala spänningen i kanalen är 480 MPa. Detta värde är vid en 
kant, vilket skapar osäkerhet i beräkningarna. Generellt ligger spänningarna på 400 MPa 
i kanalen på flera ställen vilket är över sträckgränsen. Spänningsnivån bedöms ändå 
vara rimlig, anslutningstoppen kommer senare att testas i samband med ett 
hållfasthetsprov då pumpen körs i labb. Beräkningarna på deformationerna visar inte på 
högre nivåer än vid första beräkningen, se figur 9.3.  
 

 

 

Figur 9.6 Beräkningar av effektivspänningen samt deformationer när båda kretsen är trycksatta 
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Figur 9.7 visar beräkningar då inner kretsen är trycksatt och den maximala spänningen i 
kanalen är 340 MPa. Detta är under sträckgränsen för materialet, se tabell 9.1. 
Beräkningar på deformationen visar maximalt 17.93 �m vinkelrätt från tätytan på 
anslutningstoppen, vilket är högre än när det är en bom i ytterkretsen. Sett över tätytan 
på ytterkretsen är deformationen 8 �m. Hur deformationsökningen påverkar pumpens 
prestanda kommer att undersökas vid labbprovningen. 
 

 

Figur 9.7 Beräkningar av effektivspänningen samt deformationer när innerkretsen är trycksatt. 
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Figur 9.7 visar beräkningar då ytter kretsen är trycksatt och den maximala spänningen i 
kanalen är 460 MPa. Detta värde är vid en kant, vilket skapar osäkerhet i beräkningarna. 
Generellt ligger spänningarna på 320 MPa vilket är i nivå med sträckgränsen.  
Beräkningarna på deformationerna visar nivåer som ligger strax över den första 
beräkningen, se figur 9.5.  
 

 

 

Figur 9.8 Beräkningar av effektivspänningen samt deformationer när ytterkretsen är trycksatta 
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För att minska flödesmotståndet ytterligare öppnas även innerkretsen. I figur 9.9 visas 
deformationsberäkningar när endast ytterkretsen belastas. Förutom att spänningen stiger 
generellt till strax under brottgränsen ökar även deformationerna kraftigt. Maximala 
deformationen ligger på 26 �m räknat över tätkanten och på ytterkretsen är 
deformationen 18 �m. Den stora deformationen innebär att funktionen på pumpen 
kommer att störas eftersom det blir en stor läckagespalt över den smala tätkanten. 
(Karlsson 2006) 
 
 

 

Figur 9.9 Deformationer när ytterkretsen belastas och båda portarna är maximalt öppnade. 

Beräkningarna visar att det behövs en förstärkningsbom i en av kanalerna för att inte 
deformationerna skall bli för stora. Eftersom det är ytterkretsen som är dimensionerande 
vad det gäller självsugningsvarvtal öppnas denna kretsen maximalt. I anslutningstoppen 
som tas fram för labbprovning kommer kanalen för ytterkretsen att vara öppnad 
maximalt, se figur 9.6 -9.8. 
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9.4 Resultat Cylindertrumma 
Figur 9.10 och 9.11 visar beräkningar av effektivspänningar och deformationer av 
cylindertrumman när båda kretsarna är trycksatta. Den generella maximala spänningen 
är 230 MPa, vilket är under sträckgränsen, se tabell 9.2.  
 
Maximala deformationen på balanseringsplanet är 15.6 �m. Över tätkanterna på 
innerkretsen är deformationen 6 �m, och på ytterkretsen 7�m vilket bedöms vara 
acceptabelt. (Karlsson 2006) 
 
Beräkningar för övriga belastningsfall redovisas i bilaga C. Den största 
effektivspänningen och deformationen på cylindertrumman är när båda kretsarna är 
belastade, enligt figur 9.10 och 9.11 
 

 

Figur 9.10 Beräkningar av effektivspänningen när båda kretsarna är trycksatta.  

 

Figur 9.11 Deformationer av balanseringsplanet när båda kretsarna är trycksatta. 
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10 Provning 
Efter tillverkning av detaljerna till pumpen, mättes samtliga dessa upp i en koordinat- 
mätmaskin för att kontrollera att alla detaljer är ritningsenliga innan provning. Efter 
montering av pumpen kopplades denna upp i en test rigg, se figur 10.1.  
 
För att kontrollera pumpens funktion och prestanda skall ett så kallat prestanda prov 
köras. Med ett prestanda prov menas att pumpens volymetriska och mekaniska 
verkningsgrad mäts vid olika tryck och varvtal. I provet bestäms även pumpens 
självsugningsvarvtal. Detta bestäms genom att pumpens volymetriska verkningsgrad 
mäts och det maximala självsugningsvarvtalet är när den volymetriska verkningsgraden 
sjunker kraftigt. Prestanda på pumpen mäts upp till konstruktionstrycket och 
självsugningsvarvtalet. Innan testerna genomföres görs en sakta inkörning av pumpen 
upp till konstruktionstrycket. Detta för att detaljerna i pumpen speciellt lagren annars tar 
skada av en för snabb belastning. 
 
För att bland annat verifierar hållfastheten på cylindertrumma, kolvar och axeln samt 
glidförbandet mellan cylindertrumman och anslutningstoppen körs även ett prov över 
konstruktionstrycket för pumpen. Detta prov görs efter att prestanda provet gjorts. 
Fullständig kördata för provet (tryck, varvtal, tid) följer intern standard på företaget. 
Efter provet skall pumpens prestanda mätas igen för att kontrollera att funktionen inte 
har försämrats av driftsproven.  
 

 

Figur 10.1 Uppkoppling av pump i testrigg. 
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10.1 Resultat  
Efter inkörningen av pumpen bestäms självsugningsvarvtalet. Pumpen kopplas först upp 
genom att båda kretsarna körs samtidigt. Självsugningsvarvtalet för båda kretsarna är 
1720 rpm. Därefter körs bara ytterkretsen och självsugningsvarvtalet är 1700 rpm. 
Slutligen bestämdes innerkretsen självsugningsvarvtal till 2200 rpm.  
 
Efter att självsugningsvarvtalet har bestämts mäts pumpens volymetriska och mekaniska 
verkningsgrad. I tabell 10.1 redovisas verkningsgradsvärdena för pumpen. Värdena som 
anges i tabellen är ett medelvärde för verkningsgraden mellan 10-35 MPa och 500-1700 
rpm. Vid lågt tryck, 5 MPa, är verkningsgraden något. Pumpen används dock aldrig i 
system med så lågt tryck. 
 

 Volymetrisk verk. Mekanisk verk. Total verk. 

Ytterkrets 0.985 0.955 0.94 

Innerkrets 0.975 0.97 0.95 

Båda 
kretsarna 

0.986 0.96 0.95 

Tabell 10.1 Verkningsgrad för pumpen 

I samband med att pumpen kördes i rigg hördes ett ”hårt ljud” från pumpen, detta ljud 
kom oberoende av tryck och varvtal. Oljudet är orsakat av kommuteringen i pumpen, 
alltså hur flödet in till cylinderloppen öppnar och stänger vilket skapar tryckpulsationer. 
Ljudet bedöms dock ha en marginell påverkan på pumpens prestanda och livslängd. 
(Bratt 2006) 
 
Efter provet demonteras pumpen, för okulär besiktning. Slitage bilden på samtliga 
detaljer är normal jämfört med andra seriemässigt producerade pumpar i F2-serien. Se 
figur 10.2 och 10.3. (Bratt 2006) 
 

 

Figur 10.2 Cylindertrumman efter prestanda provet. 
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Figur 10.3 Anslutningstoppen efter prestanda provet. 

Provet för att verifiera de roterande delarnas hållfasthet genomförs utan problem. 
Mätningarna av pumpens prestanda visar att volymetriska verkningsgraden har minskat 
med ungefär en procent och pumpens mekaniska verkningsgrad har ökat en procent. Att 
den mekaniska verkningsgraden ökat beror på att pumpen blivit inkörd. Efter provet 
demonteras pumpen för okulär besiktning. Slitage bilderna på detaljerna är normala 
jämfört med andra pumpar och liknande prov. (Bratt 2006) 
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11 Slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att konstruera en tvåflödespump för att skapa ett 
komplett produktprogram av tvåflödespumpar. Kraven på produkten specificerades 
tillsammans med marknadsavdelningen i en kravspecifikation.  
 
Genom examensarbetet har en ny storlek på tvåflödespump utvecklats. Deplacementet 
på pumpen är 66cc/66cc vilket är inom kraven i kravspecifikationen. Genom 
prestandaprovet i testriggen visas att pumpen klarar de krav som är specificerat. 
Självsugningsvarvtalet ligger 200 rpm över vad som angivits i kravspecifikationen och 
verkningsgraden ligger enligt kravspecifikationen.  
 
I kravspecifikationen för pump specificerades att pumpen skulle vara dimensionerad för 
ett 30 MPa konstruktionstryck. I de första kvalificeringsproverna som gjorts för pumpen 
har proverna gjorts utifrån en kvalificering på 35 MPa alltså över kravspecifikationen.  
 
Installationskraven på pumpen uppfylls eftersom befintliga lagerhus och trumhus 
används. Därmed underlättas installationen på lastbilen. 
 
Livslängdsprovning är exkluderat från examensarbetet. Därför kan ingen bedömning 
göras om pumpen uppfyller de krav på livslängd som företaget ställer för att kunna 
börja serieproducera.  
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12 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Prestandaprovet visar att pumpen uppfyller kraven i kravspecifikationen. För att kunna 
lansera produkten och sätta den i serieproduktion behövs dock ytterligare provning 
göras.  
 
Det ”hårda ljud” som upptäcktes i prestanda provet behöver reduceras. Detta problem 
kan enkelt åtgärdas. Genom att ändra längden på de slitsar som finns vid änden av de 
båda tryckkanalerna på anslutningstoppen blir det mindre högtryckspikar och därmed 
reduceras det ”hårda ljudet”. (Bratt 2006 samt Werdin 2006) 
 
För att verifiera utmattningshållfastheten hos komplett pump behöver ett livslängdsprov 
köras i provriggen. Provet körs vid konstruktionstrycket under en längre tid, därmed 
verifieras pumpens roterande och övriga delar så som t.ex. skruvförband. Provet skall 
köras med avseende på trycknivå, varvtal och tid enligt intern standard.   
 
Efter att detta prov har körts behöver ett antal pumpar ut på fältprov monterade på 
lastbil till ett antal olika applikationer. Detta för att undersöka funktionen under verkliga 
driftsförhållanden. Pumpens livslängd kan också påverkas av olika system i de 
applikationer där den skall byggas in.  
 
Om livslängdsprovet i testriggen och fältproven fungerar utan större problem kan 
pumpen produceras seriemässigt.     
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Bilaga A Sirius Masterplan 

  



Dokumentnr Utgåva

Bilaga B 1
Produkt Ritningsnr Leverantör
Ny F2-pump
Utfärdare Deltagare

Mikael Malmsköld

Nr Funktion

Vilken funktion har 
komponenten.

Primär och sekundär.

Feltyp/Felorsak

Tänkbara fel som gör att 
funktionen störs eller uteblir. / 
Tänkbara orsaker till att felet 

uppkommer.

S
 =

 S
an

no
lik

he
t

Feleffekt

Vilken konsekvens får felet  när 
det inträffar.

Hur uppfattar kunden felet?

A
 =

 A
llv

ar
lig

he
ts

gr
ad

Upptäcktsmöjlighet

Metoder för att upptäcka felet.
 Provning, kontroll, beräkning 
under utvecklingsprocessen

U
 =

 U
pp

tä
ck

ts
m

öj
lig

he
t

R
 =

 R
is

kt
al

Beslutad åtgärd

S
 =

 S
an

no
lik

he
t

A
 =

 A
llv

ar
lig

he
ts

gr
ad

U
 =

U
pp

tä
ck

ts
m

öj
lig

he
t

R
 =

 R
is

kt
al

Ansvar avd/sign

1 Anslutningstopp: Felaktig slutvinkel på 
sugporten

3 För lågt 
självsugningsvarvtal

8 Labprov 2 48

Sprickor mellan portarna 
för yttre och inre krets

6 Pumpens funktion 
upphör

10 Labprov, FEM-
beräkningar

3 180

Porten på ytterkretsen är 
för smala, (hög 
flödeshastighet)

5 Instabilitetsproblem / 
Kavitation

7 Labprov 4 140

För stora 
förstärkningsbomar i 
högtrycksportarna.

5 Kavitationskador pga att 
det alltid är tryck mellan 
cylindertrumma och 
anslutningstoppen / 
Instabilitetsproblem

6 Labprov, 
Förstärkningsbomarna 
minimeras genom FEM-
beräkningar

3 90

För stor yttre radie på 
sugsidan

6 Trumman får för lite stöd  
vid den snedställningen 
som sker vid drift. 
Cylindertrumma riskerar 
att skämellan 
cylindertrumma och 
balanseringsplanet.

8 Labprov 3 144

Cylindertrumma: Tunt gods mellan 
cylinderloppen

4 Sprickor, pumpens 
funktion upphör

10 Jämförelse med likande 
produkter, labprov

2 80

Tunt gods mellan inre 
kretsens cylinderlopp 
och cylinderlopp

2 Sprickor, pumpens 
funktion upphör

10 Jämförelse med likande 
produkter, labprov

2 40

Tunt gods i botten av 
cylinderloppen

6 Tätytorna deformeras 
vilket ger ett ökat 
läckage och risk för 
skärning

8 FEM-beräkningar 
Labprov

4 192

För liten dränering mot 
centrum för inre kretsen

5 Cylindertrumman lättar 
av / Instabilitetsproblem.

7 Labprov 3 105

För liten dränering 
mellan inre och ytter 
kretsen

7 Cylindertrumman lättar 
av / Instabilitetsproblem.

7 Labprov 3 147

Porten på ytterkretsen är 
för smala, (hög 
flödeshastighet)

5 Instabilitetsproblem / 
Kavitation

6 Labprov 5 150

För liten balansering av 
cylindertrumma

4 Högt läckage mellan 
cylindertrumma och 
anslutningstopp

6 Labprov 4 96

För hård balansering av 
cylindertrumman

4 Skärning 7 Labprov 3 84

För hög glidhastighet på 
ytterkretsen 

4 Problem med att bygga 
upp smörjfilm. 

9 Jämförelse med likande 
produkter, labprov

4 144

Kolv: Ytter kretsens kolv tar i 
cylindertrumman

3 Haveri 10 Kontroll i CAD, Labprov 2 60

För stor kolvlutning på 
inner och ytter kretsen.

4 Internt läckage, 
instabilitetsproblem

8 Beräkningar, Labprov. 4 128

Ytter kretsens kolv går 
av

3 Haveri 10 Labprov 3 90

Axel: Tunt gods mellan 
kulskålen och 
ytterdiameter på 
drivskivan

4 Sprickor, pumpens 
funktion upphör

10 Jämförelse med likande 
produkter, labprov

2 80

Tunt gods mellan 
kulskålarna på ytter och 
inner krets

2 Sprickor, pumpens 
funktion upphör

10 Jämförelse med likande 
produkter, labprov

2 40

För högt vridande 
moment på axeln.

2 Hållfasthetsproblem på 
splinsen, leder till haveri

10 Jämförelse med likande 
produkter, labprov

3 60
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ARTIKEL FELKARAKTÄRISTIK ÅTGÄRD - STATUS

FMEA.XLS Konstruktion
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Bilaga C FEM-beräkningar cylindertrumma 
 

 

Figur 9.12 Beräkningar av effektivspänningen när innerkretsen är trycksatt. 

 

Figur 9.13 Deformationer av balanseringsplanet när innerkretsen är trycksatt. 
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Figur 9.14 Beräkningar av effektivspänningen när ytterkretsen är trycksatt. 

 

Figur 9.15 Deformationer av balanseringsplanet när ytterkretsen är trycksatt. 

 

 




