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Sammanfattning 
 
Hydrauliska radialkolvsmotorer används i en mängd tillämpningar där höga vridmoment och 
robusthet krävs. Hägglunds Drives är ledande i branschen och erbjuder hög prestanda, 
flexibilitet och säkerhet i krävande miljöer. För att behålla dess position på marknaden behövs 
löpande utveckling.  
 
Hägglunds Compact är en hydraulmotor där det drivande momentet mellan utgående axel och 
chassiet överförs via ett kolvparti. Compact motorns prestanda är beroende av friktion och 
läckage av olja i detta kolvparti. Omfattande testning utförs för att förbättra kolvpartiets 
design. För att förenkla designprocessen vill man nu kunna köra simuleringar på kolvpartiet, 
något som man inte har kunnat göra tidigare. 
 
Kolvpartiet består av en kolv och en rulle. I kontakten mellan kolv och rulle byggs en 
smörjfilm upp genom att när rullen roterar så skapas ett hydrodynamiskt tryck. Trycket i 
smörjfilmen kan vara högt och påverka hur kolvpartiet deformeras. Sådana smörjförlopp 
brukar kallas för elastohydrodynamisk smörjning. Dessa innebär ett icke-linjärt problem och 
kräver numeriska beräkningsmetoder.  
 
En modell skapades genom att definiera ekvationer och samband mellan kolvpartiets 
deformationer och tryckuppbyggnaden i oljefilmen mellan kolv och rulle. Modellen baseras 
på fysiken bakom elastohydrodynamisk smörjning, så kallad EHL. 
 
I modellen som byggdes upp beräknas kolvens deformationer och tryckfördelningen i 
smörjfilmen mellan kolv och rulle med hjälp av numeriska metoder i programmet Comsol 
Multiphysics. Utifrån dessa kan sedan friktion och läckage beräknas. 
 
Användning av simuleringsmodellen gör att det blir billigare och enklare att utveckla nya 
kolvdesigner.  

  



Abstract 
 
Hydraulic radial piston motors successfully manage the toughest tasks in the roughest 
industrial environments. Motors produced by Hägglunds Drives are among the best on the 
market and offer performance, flexibility and security in high-demand applications. To 
preserve their position on the market, Hägglunds Drives work continuously on development 
of new designs for a hydraulic motor. 
 
Hägglunds hydraulic industrial motor COMPACT CA is of the radial-piston type with a 
rotating cylinder block and a stationary housing. The torque is produced by the hydraulic 
pressure acting on a number of pistons, when the cam rollers are pushed against the slope on 
the cam ring that is rigidly connected to the housing. The torque available is proportional to 
the pressure in the system. 
 
The performance of a Compact motor depends on the friction and oil leakage in the piston 
assembly. As part of the development process extensive testing of various piston assemblies is 
performed in a test rig, and introducing simulations of piston assemblies can significantly 
simplify testing of new designs and shorten the development time. Our objective is to build a 
model of the piston assembly that can be used to estimate friction and oil leakage. 
 
The central part of the model is the lubrication film between the piston and the cam roller. As 
the cam roller rotates, hydrodynamic pressure leads to the formation of a lubrication film 
between the roller and the piston. This pressure can reach high values and affect the 
deformation of the piston assembly. During simulation the equations describing pressure 
distribution and deformation have to be solved simultaneously, leading to a non-linear 
problem that requires a numerical solution.  
 
The physics behind the model is elastohydrodynamic lubrication, also known as EHL. The 
model has been implemented in the program Comsol Multiphysics, which uses numerical 
methods to solve the problem of pressure distribution for given piston geometry, oil pressure, 
physical properties of the materials, etc. The values for friction and oil spillage can be 
obtained from the pressure distribution. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs varför det här examensarbetet har utförts och målet med det.  

1.1 Bakgrund 
Hägglunds Drives tillverkar hydrauliska drivsystem för industrin. 1994 utvecklade de en ny 
modellserie av hydraulmotorer som kallas Compact. Denna modell är designad för att vara 
liten och lätt men ändå ha hög effekt. Den används i en mängd olika tillämpningar, främst i 
industriella, mobila och marina applikationer.  
Hägglunds Compact motorn drivs av ett pumpaggregat som kan placeras avsides motorn. Den 
trycksatta oljan pumpas i ledningar till platsen där motorn sitter.  
När motorn körs, leds olja via ett fördelningsblock till kolvarnas undersida. Detta får rullarna i 
kolvarna att trycka mot kamringen vilket resulterar i ett drivande moment. Kolvarna sitter 
radiellt placerade i cylinderpartiet som snurrar med den drivande axeln, medan kamringen står 
stilla med ytterhöljet/chassiet på motorn.  
I figur 1.1 visas en del av cylinderpartiet med några rullar i olika positioner mot kamringen. I 
figur 1.2 visas en kolv utan rulle. Den har ett hål på insidan som leder upp trycksatt olja till 
det urfrästa, s.k. balanseringsspåret. Detta hjälper till att skapa en tryckkudde mellan kolv och 
rulle och minska friktionen.  
 

                   
      Figur 1.1. Hägglunds Compact Motor.                                         Figur 1.2. Kolv. 
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1.2 Problembeskrivning 
Compact motorns prestanda beror till stor del på oljefilmer mellan interna delar. Hur 
oljefilmerna ser ut påverkas direkt av designen av dessa delar. Framförallt kolvpartiets design 
är kritiskt ur ett livslängds- och verkningsgradsperspektiv (figur 1.3).  
På kolvpartiet kan tre kritiska tribologiska gränsytor identifieras, kontakterna mellan rulle och 
kamring, mellan rulle och kolv samt mellan kolv och cylinderlopp (se pilarna i figur 1.3). När 
ytorna rör sig mot varandra så byggds ett dynamiskt tryck upp i oljefilmen mellan dessa. 
Detta tryck gör att ytorna separeras och friktionen minskas. En stor separation av ytorna kan 
dock medföra att olja läcker igenom från drivtryckssidan under kolven till lågtryckssidan i 
motorhuset vilket medför en förlust. Friktionen och läckaget av olja mellan dessa ytor 
bestämmer verkningsgraden på kolvpartiet.  
 

 
Figur 1.3. Tribologiska gränsytor på kolvparti. 1. kamring-rulle, 2. rulle-kolv och 3. kolv-

cylinder. 
 
Under många år har Hägglunds Drives utfört ett omfattande och framgångsrikt 
utvecklingsarbete för att hitta en design som minskar friktion och läckage i dessa gränsytor. 
Detta har främst gjorts genom fullskaletester av hela motorer.  
Nyligen har en testrigg för kolvar byggts (se [3]) för att främst testa hur designförändringar 
påverkar kontakten mellan rulle och kolv under olika driftsförhållanden. I denna rigg testas 
två kolvar åt gången, kolvarna står stilla i cylinderloppet och rullen drivs av en större 
roterande drivrulle som representerar kamringen (se figur 1.4). Olika anliggningsvinkeln mot 
kamringen kan testas genom att kolvarna förskjuts i förhållande till drivrullen. De data som 
mäts i riggen är oljeläckaget mellan kolv och rulle samt friktionen mellan dessa. 
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Figur 1.4. Testrigg. 

 
Tillverkning av nya designer och testning av dessa är dyrt och tidskrävande. För att minska 
antalet testningar har beräkningsmodeller av kolvpartiet använts i utvecklingsarbetet, dock 
inga som kan beräkna den dynamiska tryckuppbyggnaden i oljefilmerna. Nu vill man skapa 
en datormodell som kan simulera oljeläckage och friktion i kolvpartiet, vilket betyder att 
tryckuppbyggnaden måste kunna beräknas. Beräkningar av detta slag innebär att 
deformationen måste beräknas samtidigt som tryckuppbyggnaden i ett s.k. kopplat problem 
där deformationerna påverkar tryckuppbyggnaden och vise versa. För att göra sådana 
beräkningar krävs datormodeller som kan beskriva det icke-linjära problemet.  

1.3 Mål 
Målet med det här examenarbetet är att bygga en statisk modell av kolvpartiet som kan 
användas för simulering av tryckuppbyggnad i oljefilmen mellan kolv och rulle, samt 
oljeläckage och friktion mellan dessa vid fullfilmssmörjning. Modellen ska simulera 
förhållanden liknande som i Hägglunds testrigg för kolvar. 
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2 Modell 
För att kunna simulera tryckuppbyggnad i oljefilmen mellan kolv och rulle samt oljeläckage 
och friktion mellan dessa behöver vi veta hur tjock spalten mellan dem är. Denna spalt 
kommer att ändras när kolvpartiet deformeras under belastning. Modellering av deformation 
(med tillhörande modellering av kontakten mellan kolv och cylinder) och modellering av 
oljefilmstryck beskrivs separat nedan. Beräkning av läckage och friktion kan göras när 
tryckfördelningen är känd. 

2.1 Modellering av deformation 
I verkligheten deformeras alla ingående delar i kolvpartiet: cylinder, rulle och kolv. Det är 
dock rimligt att anta att cylinderns och rullens deformation har mindre påverkan på spalten än 
vad kolvens deformation har (rullens homogena geometri och högre E-modul gör att dess 
deformation blir mycket mindre än kolvens deformation och cylinderväggen är inte i direkt 
anslutning till spalten). För att hålla nere beräkningstider har det därför valts att göra 
deformationsberäkningar endast på kolven. 
De randvillkor som kan identifieras för deformationen av kolven är (se figur 2.1):  

• Kontakttryck mot cylinder (även fast cylindern inte finns med i modellen måste dess 
påverkan på kolven tas med); 

• Oljefilmstryck på kolvens insida;  
• Drivtryck på kolvens undersida samt i balanseringsspåret (sätts som en konstant); 
• Dessutom har en låsning satts så att kolven inte kan tippa i sidled, detta kan göras 

p.g.a. symmetri (denna låsning gör modellen mer stabil numeriskt). 

 
Figur 2.1. Randvillkor. 
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Det ska också nämnas att ingen hänsyn tas till friktionskrafter vid bestämning av kolvens 
deformation, detta p.g.a. att de blir försumbart små vid fullfilmssmörjning. 
Kolvens kontakttryck mot cylindern utgör ett av randvillkoren för kolvens deformation och 
måste därför modelleras. Denna modell beskrivs i detalj nedan. 

2.2 Kontaktmodellering kolv-cylinder 
När kolven pressas mot kamringen av drivtrycket så tippar den i cylinderloppet så att två 
områden kommer i kontakt med cylinderväggen, den bomberade ytan på kolvskörtet och 
styrytan strax ovanför kolvringsspåret (se figur 2.2). I den här modellen är cylindern endast 
med som en geometri mot vilken ett avstånd definieras. 

 
Figur 2.2. Kontakt kolv-cylinder. 

 
Avstånd mellan kolv och cylinder specificeras för varje punkt på kolvens yta i ett matematiskt 
uttryck. Eftersom geometrin till kolvens utsida är relativt komplicerad så skulle det innebära 
att ett mesh till den geometrin skulle bli beräkningskrävande. Denna komplicerade geometri 
spelar i sig själv inte någon roll för hur kolven deformeras. Däremot är den av avgörande 
betydelse för hur kontakttrycket mot cylinder kommer att se ut och avgör därigenom indirekt 
även hur kolven deformeras. När nu denna komplicerade geometri ersätts av ett uttryck för 
avstånd mellan kolv och cylinder kan en förenklad, helt cylindrisk geometri för kolvens utsida 
användas. Detta ger ett mindre krävande mesh, d.v.s. beräkningstiderna reduceras.  
För att modellera kontakten mellan kolv och cylinder har så kallad penalty/barrier metod 
använts (se [1]).  Den innebär att ett kontakttryck läggs på i normalriktning till kolvens utsida 
när avståndet till cylinder ändras enligt formler: 
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Där  är ett uppskattat värde på kontakttrycket (kontakttryck = tn när avstånd = 0) och en är 
en konstant som bestämmer ”hårdheten” i kontakten. Värden på dessa konstanter påverkar hur 
stabil modellen blir numeriskt. Bäst resultat har fåtts med =1e14 och =1e7: 
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Figur 2.3. Kontakttryck som funktion av avstånd med =1e14 och tn =1e7. en

 
Avståndet mellan kolv och cylinder specificeras utifrån deras form och position i förhållande 
till varandra. För att lättare få konvergens i simuleringarna väljs denna position så att kolven 
har kontakt mot den tänkta cylinderväggen (kolvskört på ena sidan och styryta på motstående 
sida). När kolvens utsida sedan deformeras eller ändrar läge, ändras också avståndet till 
cylindervägg genom att förskjutning av kolvens utsida i normalriktning (mot cylinder) 
subtraheras. Vi har med andra ord ett uttryck som beskriver avstånd till cylindervägg i varje 
punkt längs kolvens utsida där kontakt kan uppstå. 
Vid jämförelse med nötning på begagnade kolvar och studier av tidigare utförda FEM 
beräkningar märktes att det uppkomna kontakttryckets utbredning på kolvskört blev mer 
lokalt med denna metod. Detta beror på att cylinderytans deformation inte tas med i modellen.  
För att få en mer verklig utbredning av kontakttryck var det definierade avståndet tvunget att 
ändras. Genom att minska cylinderdiametern i uttrycket för avstånd kunde det uppkomna 
kontakttryckets utbredning på kolvskörtet fås att motsvara tidigare utförda FEM beräkningar. 

2.3 Modellering av oljefilmstryck 
För trycket i oljefilmen gäller dessa randvillkor: 

• Drivtryck i balanseringsspåret; 
• Trycket lika med noll längs den yttre randen på kolvens insida. 
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Att trycket sätts till noll längs den yttre randen på kolvens insida betyder att det beräknade 
trycket blir ett övertryck mot det omgivande trycket, vilket i princip är atmosfärstryck i 
testriggen.  
Systemet av kolv och rulle kan beskrivas som ett glidlager och de separeras helt eller delvis 
av en tunn oljefilm. Ett hål är borrat genom kolven som leder trycksatt olja från cylindern upp 
till ett balanseringsspår på insidan av kolven. Tryckuppbyggnaden i oljefilmen kommer dels 
från det hydrostatiska trycket i detta spår och dels från att rullens rotation bygger upp ett 
hydrodynamiskt tryck precis som i ett glidlager. Denna modell är konstruerad för att räkna på 
fall där kolv och rulle är helt separerade av oljefilmen d.v.s. belastningen på kolvens insida 
kommer enbart från trycket i oljefilm. När rullen roterar och belastas av kamringen så hamnar 
den i ett excentriskt läge i kolven vilket ger upphov till en konvergerande/divergerande spalt. 

 
Figur 2.4. Kolv och rulle. 

 
För att beräkna tryckuppbyggnad i denna spalt används Reynolds partiella 
differentialekvation. Den härleddes först av Osborne Reynolds (1886) från Navier Stokes 
ekvationer och är den ekvation som oftast används vid beräkning av hydrodynamisk 
smörjning: 
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Där P är tryck, h – oljefilmtjocklek (spalt), ρ  – densitet  , η – viskositet, – glidhastighet i y-
riktning och u är glidhastighet i x-riktning. Härledning av Reynolds ekvation kan hittas i [2]. 

v
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Denna ekvation bygger på antagandet att oljefilmens tjocklek är i storleksordning  eller 
mindre än filmens utsträckningen i x och y-led samt att oljeflödet inte påverkas av oljans 
rörelsemängd. Antagandet är uppfyllt i detta fall, då oljefilmstjockleken mellan kolv och rulle 
ligger på maximalt några tiotal mikrometer och utbredning i x och y-led ligger på några 
centimeter. Vänsterledet i ekvation (2) beskriver det tryckdrivna flödet och högerledet det 
skjuvningsdrivna flödet. Tittar vi närmare på ekvation (2) ser vi att det tryckdrivna flödet 
innehåller  av tredje ordningen medan det skjuvningsdrivna flödet endast innehåller h  av 
första ordningen, O( ) mot O( ). Detta ger upphov till en tryckstegring vid konvergerande 
spalt (minskande ) i glidriktning och motsatt, en tryckminskning vid divergerande spalt. 

310 −

h
3h h

h
En kraftig sådan tryckminskning kan orsaka kavitation, d.v.s. att gaser löses ut ur oljan. Detta 
sker i allmänhet när trycket sjunker under atmosfärstryck. Det har visat sig att områden där så 
låga tryck uppträder mellan kolv och rulle är relativt små. Det måste dock uppmärksammas att 
i sådana områden blir det beräknade värdet på trycket fel. Notera att i de områden där det 
beräknade trycket blir negativt så sätts det till noll. Eftersom ingen hänsyn tas till att 
densiteten på oljan i kaviterade områden sjunker så uppfylls inte flödeskontinuitet över randen 
till dessa områden. Det gör att det beräknade trycket även blir fel i närområdet till 
kavitationsområden. 
Eftersom trycket endast är beroende av två koordinater blir beräkningsnätet tvådimensionellt. 
Detta nät placeras på ytan till kolvens insida och sätter vi x som rullens rotationsriktning och y 
vinkelrät till x kan den sista termen tas bort:  
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De indata som behövs till Reynolds ekvation är alltså ρ, η, u och h. I denna modell är ρ och η 
konstanter som definieras utifrån vilken olja som används. u är också en konstant och anger 
vilken rotationshastighet rullen ska ha. Oljefilmstjockleken h definieras utifrån en i förväg 
bestämd position på rullen. Rullen är endast med i modellen som en geometri mot vilken detta 
avstånd definieras.  När sedan ytan på kolvens insida deformeras eller translateras så ändras 
också  genom att förskjutningen i ytans normalriktning (mot rullen) subtraheras. Det här gör 
att kraftjämvikt automatiskt fås på kolven. På grund av balanseringsspårets utformning 
uppkommer två beräkningsdomäner för Reynolds ekvation, en innanför spåret och en utanför 
(se figur 2.1). Trycket i balanseringsspåret blir alltså yttre respektive inre randvillkor för de 
två domänerna. Trycket i balanseringsspåret kan anses vara konstant och lika med drivtrycket 
p.g.a. god förbindelse med undersida kolv (lågt tryckfall). Den yttre domänen har även ett 
yttre randvillkor som sätts till noll.  

h

2.4 Beräkning av läckage och friktion 
Direkta beräkningsresultat från modellen är fördelning av filmtjockleken h och trycket P i 
oljefilmen mellan kolv och cylinder. De är av intresse i sig själva och kan ge en bra överblick 
om var ”problemområden” finns. För att lättare kunna jämföra data mellan olika 
simuleringsfall och mellan uppmätta värden från testrigg måste dock dessa data behandlas. 
Naturligt är då att beräkna läckage och friktion. Detta kan göras med hjälp av följande 
ekvationer (se [2]): 
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Där ekvation (4) anger flödet (flöde per längdenhet) i x- respektive y-riktning och ekvation (5) 
anger skjuvspänningen i oljefilmen mot rullen. Normalkomposanten av Qx och Qy integreras 
sedan längs den yttre randen till balanseringsspåret för att få det totala oljeläckaget. Integreras 
ekvation (5) över hela domänen för oljefilmsberäkningen fås den viskösa friktionskraften mot 
rullen.  
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3 Metod 
Eftersom problemet är icke-linjärt måste det lösas med hjälp av numeriska 
beräkningsmetoder. För detta krävs en programvara som kan utföra sådana beräkningar och 
stödja den modell som beskrivs i kapitel 2. 

3.1 Val av programvara 
En studie gjordes för att bestämma vilken programvara som skulle användas. De alternativ 
som studerades var: 

1. AVL Excite – en programvara som utvecklats av det österrikiska konsultföretaget 
AVL. Detta program är ett FEM-program som även har modeller för smörjfilmer. 

2. En kombination av Matlab/Comsol och FEM-programmet Mark. 
AVL Excite fanns inte tillgängligt annat än i en tidsbegränsad testlicens och hade behövt 
köpas in om det skulle användas. Programmet har modeller för glidlager men var specialiserat 
mot förbränningsmotorer uppbyggda av vevaxel, vevstake, kolv osv. Kanske skulle det ha gått 
att anpassa det för Hägglunds motor men osäkerheten i detta och tidsbristen gjorde att det 
avskrevs. Tanken med alternativ 2 var att smörjfilmsberäkningarna skulle utföras antingen i 
egen Matlabkod eller i Comsol och deformationsberäkningar i Mark. Dessa två skulle sedan 
sammanlänkas genom en iterativ process för att få konvergens mellan trycklösning och 
deformationslösning. Det visade sig dock vara möjligt att lösa smörjfilm- och 
deformationsberäkningar simultant i Comsol och därför bestämdes det att jobba vidare med 
Comsol enbart. 
Comsol Multiphysics 3.2 är ett FEM baserat program med moduler som innehåller färdiga 
ekvationer för att räkna på en mängd olika fysikaliska fenomen som t.ex. värmeledning, 
strukturmekanik osv. Dessa ekvationer är tillgängliga för användaren och kan modifieras efter 
behov.  Programmet innehåller även s.k. PDE moduler för att definiera egna ekvationer på de 
domäner användaren önskar. De moduler som använts i denna modell är strukturmekanik-
modul för deformationsberäkning och PDE-modul med Reynolds ekvation insatt för 
oljefilmsberäkning. 

3.2 Simulering i Comsol 
Insättning av modellen i Comsol beskrivs steg för steg i Appendix. När modellen är insatt 
återstår att bestämma vilka indata som ska användas för simuleringen. Dessa indata är bl.a. 
glidhastighet, rullens position, drivtryck och materialdata. 
På grund av att problemet är icke-linjärt så är bra startvärden på lösningen nödvändigt för att 
konvergens ska fås. För att få en bra inledande lösning så löses först endast Reynolds ekvation 
utan hänsyn till deformation. Det vill säga att oljefilmstjockleken h blir en konstant som 
definieras enbart av rullens position. Detta kan göras genom att välja att problemet endast ska 
lösas för trycket genom att markera trycket i fliken ”Solve for” under Solve > Solver 
manager.  
Sedan ändras rullens position och Reynolds ekvation löses tills dess att det integrerade trycket 
från lösningen motsvarar kraften från drivtrycket under kolven. Det är även bra om det 
integrerade trycket motsvarar att kolven ligger lätt an mot den sida som önskas. Denna 
position på rullen ger kraftbalans i höjdled på kolven utan deformation och är därför en bra 
utgångspunkt. För att lösningen ska ändras så lite som möjligt när deformationen tas med så 
underlättar det om drivtrycket sätts lågt när detta görs (ger liten deformation vilket resulterar i 
liten ändring av lösningen). För att ytterligare underlätta konvergens i simulering av hela 
problemet kan en låsning sättas enligt figur 3.1.       
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Figur 3.1. Låsning vid start. 

 
När detta problem sedan har konvergerat kan låsningen tas bort och denna lösning som ligger 
ännu närmare den ”rätta” användas som initialvärde. Med parameterlösaren kan sedan 
drivtrycket stegas upp till önskat värde. Parameterlösaren utnyttjar hela tiden automatiskt 
föregående lösning som initialvärde och tas inte för stora steg på drivtrycket så löser den varje 
steg relativt snabbt. När allt detta är gjort kan lösningen sparas och användas som 
utgångspunkt för vidare simuleringar.  
Vilken vinkel mot kamring som simuleras kan inte i förväg bestämmas i modellen. Denna 
vinkel beror av i princip alla indata i modellen. Den kan dock styras genom att hålla alla data 
konstanta utom en, t.ex. positionen på rullen som oljefilmstjockleken h är definierad mot. 
Genom att använda parametrisk lösare kan man ”svepa” över ett antal olika positioner på 
rullen och få lösningar för alla möjliga vinklar.  Motsvarande kan också göras med andra 
indata.  Det skulle gå att styra modellen genom t.ex. en iterativ process för att få resultat bara 
för den sökta kamvinkeln. Det skulle dock innebära längre beräkningstid. Oftast är det inte 
heller bara en enda kamvinkel som är intressant att studera. 

3.3 Meshning och element 
 
Valet av mesh och element påverkar noggrannheten i beräkningarna och även hur lång tid 
dessa tar. Nedan redovisas ett test av olika mesh. 
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De element som har använts i modellen är andra ordningens Lagrange element som väljs som 
standard av Comsol vid deformationsberäkningar. Tetrahedriskt mesh har använts (se figur 
3.2 och 3.3). För att kolla meshkonvergens har olika mesh testats. Testet har gjorts vid 200 
bar i drivtryck och 13.45 graders kamvinkel. Mesh 1 till 5 är automatiskt genererade med 
inställning från ”extra grov” till ”fin”, mesh 6 är som mesh 5 men med finare mesh mot 
smörjfilmsytan. I tabell 3.1 kan ses att inga stora skillnader i resultat har erhållits. På grund av 
problemets komplexitet är det svårt att veta vad som ska undersökas vid kontroll av 
meshkonvergens. Vid en okulärbesiktning av tryckfördelning kan dock ses att grövre mesh 
missar detaljer och får en mer utsmetad tryckfördelning (se figur 3.4 och 3.5). Mesh 4 har 
visat sig ge en rimlig beräkningstid och är den som använts vid samtliga senare 
simuleringsresultat. 
 

 Element Ytelement Läckage 
(l/min) 

Friktionskraft 
(N) 

Max film-
tjocklek (m) 

Min film-
tjocklek (m) 

Mesh 1 2469 966 0.116533 19.904622 5.754843e-5 9.013058e-7
Mesh 2 3695 1304 0.111104 19.591429 5.711145e-5 8.571066e-7
Mesh 3 5751 1860 0.109002 19.692937 5.708123e-5 7.90657e-7 
Mesh 4 10381 2772 0.106153 19.4639 5.683655e-5 8.129402e-7
Mesh 5 17000 3756 0.111797 19.441738 5.649899e-5 8.489025e-7
Mesh 6 34859 8364 0.113711 19.387585 5.64327e-5 9.63311e-7 

Tabell 3.1. Test av olika mesh. 

                   
                     Figur 3.2. Mesh 1.                                                    Figur 3.3. Mesh 6. 
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Figur 3.4. Tryckfördelning, mesh 1. 

 
Figur 3.5. Tryckfördelning, mesh 6. 
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4 Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras exempel på vilka data som kan fås ur simuleringsmodellen och en 
jämförelse av simulerade data och uppmätta data från testriggen för kolvparti. 

4.1 Exempel på simuleringsresultat 
I figur 4.1 till 4.5 ges exempel på vilka beräkningsresultat som kan fås ur modellen och vilka 
begränsningar de har. Alla resultat i detta avsnitt kommer från samma simulering, d.v.s. 
medel tolerans på kolv och rulle, 100 bar i drivtryck, 1 m/s i glidhastighet, glidriktning från 
vänster till höger i figurer och det integrerade trycket mot kolvens insida motsvarar 13.45 
graders vinkel mot kamringen. Att medel tolerans på kolv och rulle har använts innebär att 
måtten på dessa ligger mitt i mellan tillåtna max och min för tillverkningen. 
I figur 4.1 visas tryckfördelning i oljefilmen mellan kolv och rulle. Två tryckmaxima kan 
observeras, ett innanför balanseringsspår och ett på kolvskörtet på den sida som ligger an mot 
cylindervägg.   Längst till höger i denna bild syns ett litet område med negativt tryck. Det är i 
detta område som kavitation uppträder, det innebär att det beräknade trycket i detta område är 
felaktigt (se avsnitt 2.3 Modellering av oljefilmstryck). Det här området är dock relativt litet i 
detta fall. 
 

 
Figur 4.1. Tryckfördelning i oljefilm. 
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I figur 4.2 visas oljefilmstjocklek. Eftersom modellen är byggd för att simulera 
fullfilmssmörjning då kolv och rulle är helt separerade så gäller det att hålla koll på att den 
minsta oljefilmstjockleken inte understiger den tjocklek för vilken fullfilmssmörjning 
erhålles. Denna tjocklek beror på ytornas ojämnheter och ligger på ungefär 0.6e-6 meter för 
kolv och rulle (för information om hur den kan bestämmas se [4]). 

 
Figur 4.2. Oljefilmstjocklek. 
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I figur 4.3 visas skjuvspänning i oljefilmen mot rullen. Vid integrering av denna fås 
friktionskraften mot rullen från oljefilmen. Genom att plotta den som i figur 4.3 kan också en 
uppfattning fås om var den största friktionen uppkommer. Observera att eftersom det 
beräknade trycket blir fel i kaviterade områden så blir också skjuvspänningen fel där. 

 
Figur 4.3. Skjuvspänning mot rulle. 
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I figur 4.4 illustreras läckaget ut ur balanseringsspåret. Integrering av denna ger det totala 
läckaget mellan kolv och rulle. Genom att plotta läckaget som i figur 4.4 kan även en 
uppfattning fås om var det läcker. 

 
Figur 4.4. Oljeläckage från balanseringsspår. 
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I figur 4.5 visas effektivspänning i ett centrumsnitt av kolven. Även hur kolven deformeras 
kan ses i denna figur (deformationen är kraftigt förstorad för att tydliggöras). 

 
Figur 4.5. Effektivspänning i centrumsnitt. 

4.2 Jämförelse med data från testrigg 

 
För att verifiera modellen har simulering gjorts och resultatet har jämförts med uppmätta 
värden från testriggen. I figur 4.6 syns att simulerade värden på friktions koefficienten ligger 
lägre än för uppmätta värden från testriggen. Det kan förklaras åtminstone delvis av att 
friktionen från kontakten rulle-kamring inte finns med i simuleringsmodellen. På låga 
hastigheter är den uppmätta friktionen avsevärt högre och det beror på att fullfilmssmörjning 
ännu inte har uppstått. Längre till höger i figur 4.6 övergår smörjningsförloppet mer och mer i 
fullfilmssmörjning och kurvorna får ett mer liknande utseende.   
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Figur 4.6. Friktion som funktion av glidhastighet. 

 
I figur 4.7 visas oljeläckaget som funktion av glidhastighet för simulering och uppmätt från 
testrigg. Ett något starkare beroende på glidhastighet syns för det simulerade läckaget, 
storleksordningen på läckaget skiljer sig dock inte så mycket mellan simulering och uppmätt. 
Skillnaden i läckage mellan 100 och 200 bar är också ganska lika i simulering och uppmätt 
från testrigg. 
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Figur 4.7. Läckage som funktion av glidhastighet. 
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5 Slutsatser 
Beräkningsmodellen som har tagits fram under detta examensarbete kan simulera oljeläckage 
och friktion under de förutsättningar som är beskrivna i målformuleringen. 
Simuleringsresultat från modellen ger stora möjligheter att studera i detalj var friktion och 
läckage uppträder vilket möjliggör utveckling av nya designer på kolven. Förutsättningar för 
att simuleringsresultat ska vara tillförlitliga är att kavitationsområden inte blir för stora samt 
att oljefilmstjockleken motsvarar fullfilmssmörjning.   

6 Fortsatt arbete 
Modellen kan utökas så att även blandsmörjning där kolv och rulle delvis kommer i kontakt 
med varandra kan simuleras. När ytorna kommer i kontakt uppstår betydligt större friktion 
och värmeutveckling, därför måste värmeledning och dess påverkan på oljefilmens viskositet 
också tas med. I en sådan modell skulle även mycket låga glidhastigheter och möjligtvis även 
skärningsförlopp kunna simuleras. Det skulle också vara intressant att anpassa modellen för 
verkligt driftsfall, d.v.s göra modellen tidsberoende och simulera en hel cykel där kamvinkel 
varierar med tiden. Då skulle också Reynolds ekvation behöva utökas med så kallade 
squeeze-termer som uppkommer p.g.a. att oljefilmstjockleken varierar med tiden. 
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Appendix 
I denna del beskrivs hur modellen kan sättas in i Comsol. Beskrivningen är uppdelad enligt 
programmets användargränssnitt och speglar inte i vilken ordning modellen har byggts. 

Model navigator 

I model navigatorn väljs “Space dimensions”: 3-D och under Comsol Multiphysics väljs 
Structural Mechanics/Solid/Stress-Strain-module (sld) och PDE/weak form/boundary-module 
(wb). 

 
Figur A.1. Model navigator. 
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Import av geometri 
 
Eftersom geometrin till kolven är ritad i ett annat program så måste den importeras till 
Comsol. Detta görs genom att välja ”Import” under meny ”File”. Ekvationer i modellen är 
anpassade efter ett koordinatsystem där kolvgeometrin placeras med origo i centrum av 
kolvrullehålet enligt Figur A.2.  
 

 
Figur A.2 . Koordinatsystem. 
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Options > Constants 
Nödvändiga konstanter fylls i under Options, Constants. Dessa konstanter är globala och kan 
användas i uttryck överallt i modellen.  
 

 
Figur  A.3. Konstanter. 
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Options > Functions 
Under Options, Functions definieras avstånd mellan kolvskört och cylinder längs den sidan 
som ligger an mot cylinder utifrån tabellerade värden på kolvens utsida. Dessa interpoleras till 
en funktion som används till kontaktmodellering kolv-cylinder. X är här samma som y i det 
globala koordinatsystemet och f(x) är avstånd mellan kolv och cylinder. 
 

 
Figur  A.4. Kolvprofil. 
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Options > Boundary expressions 
Under Options, Boundary expressions definieras uttryck enligt tabell A.1 hörande till de ytor 
som är markerade i respektive figur. Ytvar är en variabel som anger vinkeln i 
rotationsriktningen längs ytan på kolvens insida, med vinkeln lika med noll längst ned. Hdef 
anger förskjutning av kolvens insida i normalriktning, alltså hur kolvens deformation ändrar 
oljefilmstjockleken. Hstart är oljefilstjocklek beroende på rullens placering utan hänsyn till 
kolvens deformation. Htot är den totala oljefilmstjockleken som sen används i Reynolds 
ekvation. Spel_kolv_cyl beskriver spelet mellan kolv och cylinder genom att funktionen 
kolvprofil roteras runt kolven tillsammans med spelkolv_ytter och spelkolv_styr. Den pålagda 
cylinderdeformationen kommer in genom defcyl i spel_kolv_cyl och kolvens förskjutning 
mot cylindern beskrivs separat i kolvdef . PB är kontakttryck mellan kolv och cylinder enligt 
ekvation (1) i avsnitt 2.2. Taurulle och taukolv är skjuvspänningen i oljefilmen mot rulle och 
kolv. dpds är tryckgradienten i rotationsriktning. 
 

    
                                 Figur A.5.                                             Figur A.6. 
 
 
Namn  Uttryck  Ytor 
ytvar (atan(-z/y)*(y<0)+(pi+atan(-z/y))*(y>0)*(z>0)- 

(pi-atan(-z/y))*(y>0)*(z<0)) 
Figur A.5 

hdef -(w*nz+v*ny) Figur A.5 
hstart deltaR*(1-epsilon*cos(ytvar-alfa)) Figur A.5 
spel_kolv_cyl (spelkolv_ytter*(0.5*abs(nx)*defcyl+ 

abs(nz)*(y>-0.0205)*(z<0))+(kolvprofil(y)+ 
0.0010*(abs(z)<0.02))*(y>-0.0205)+ 
0.0010*(y<-0.0205))*((y>-0.0335)+(y<-3/80))+(y<-0.0335)* 
(y>-3/80)*spelkolv_styr*(0.5*defcyl*abs(nx)+abs(nz)*(z>0)) 

Figur A.6 

PB (spel_kolv_cyl+kolvdef<0)*(tn-en*(spel_kolv_cyl+kolvdef))+ 
(spel_kolv_cyl+kolvdef>=0)*tn* 
exp(-(spel_kolv_cyl+kolvdef)*en/tn) 

Figur A.6 
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htot hstart+hdef Figur A.5 
dpds u2Tz*ny-u2Ty*nz Figur A.5 
taurulle 0.5*htot*dpds+hast*visc/htot Figur A.5 
taukolv hast*visc/htot-0.5*htot*dpds Figur A.5 
kolvdef -(w*nz+u*nx) Figur A.6 

Tabell A.1. Boundary expressions. 
 
 
 
 

Options > Edge expressions 
Under Options, Edge expressions definieras uttryck hörande till en/flera kanter (röd 
markerade i figur). N1, N2 och N3 beskriver x, y och z komponenterna av enhetsnormalen till 
randen av balanseringsspåret som ligger längs kolvens yta. Observera att N1, N2 och N3 har 
olika uttryck på olika domäner (Figur A.7 och A.8). Dessa multipliceras sedan med 
tryckgradienten i respektive riktning för att få tryckgradienten ut från balanseringsspåret 
(Ndp).  leakage är läckaget per meter i normalriktning ut från balanseringsspåret enligt 
ekvation (4) i avsnitt 2.4.  
 

 
Figur A.7. Edge expressions. 
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Figur A.8. Edge expressions. 
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Options > Boundary integration variables 
Under Options, Boundary integration variables så integreras τ från boundary expressions för 
att få friktionskraft på rulle och kolv. Trycket u2 integreras för att få normalkraft som kan 
användas för att räkna friktionskoefficient (för att inte få med det felaktiga trycket i 
kavitationszoner så integreras bara positiva tryck). 
 

 
Figur A.9. Boundary integration variables. 
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Options > Edge integration variables 
 
Under Options, Edge integration variables så integreras leakage från edge expressions för att 
få det totala läckaget längs den yttre randen till balanseringsspåret. Det är här multiplicerat för 
att få det i enheten liter per minut.  
 
 

 
Figure A.10. Edge integration variables. 
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Physics > Subdomain settings-(sld) 
Under Physics, Subdomain settings-(sld) ställs materialparametrar in för kolven. Dessa är 
elastisitetsmodul, tvärkontraktionstal och densitet. 
 
 

 
Figur A.11. Subdomain settings. 
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Physics > boundary settings-(sld) 
Under Physics, Boundary settings-(sld) sätts randvillkor för strukturmekanik-modulen, d.v.s. 
randvillkoren för deformationen enligt figur 2.1 i avsnitt 2.1. Termen (u2>0) gör att 
belastningen sätts till noll i kavitationsområden som beskrivet i avsnitt 2.3 Modellering av 
oljefilmstryck.  
 
 

 
Figur A.12. Randvillkor för deformation. 
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Figur A.13. Randvillkor för deformation. Drivtrycket sätts som belastning i 
balanseringsspåret. 
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Figur A.14. Randvillkor för deformation. Drivtrycket sätts som belastning på kolvens 
undersida. 
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Figur A.15. Randvillkor för deformation. Kontakttryck mot cylinder sätts som belastning på 
kolvens utsida. 
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Physics > Edge settings-(sld) 
Under Physics, Edge settings-(sld) sätts låsningar i x-led längs två linjer på kolvens utsida. 
Detta fungerar som en styrning och påverkar inte deformationen vid symmetri i ett plan 
innehållande dessa linjer. 
 

 
Figur A.16. Låsningar i x-led. 
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Physics > Boundary settings-(wb) 
Under Physics, Boundary settings-(wb) skrivs Reynolds ekvation in. För att kunna definiera 
en differentialekvation på en yta till en 3D modell i Comsol så måste den skrivas på s.k. weak 
form. En förklaring till denna omskrivning kan hittas i programmets dokumentation om man 
söker efter ”weak form”. 

 
Figur A.17. Reynolds ekvation. 
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Physics > Edge settings-(wb) 
Under Physics, Edge settings-(wb) sätts randvillkor för Reynolds ekvation in enligt figur 2.1. 
Uttrycket som skrivs i rutan för constr sätts till noll av Comsol, d.v.s. i figur A.18 sätts trycket 
u2 till pdriv längs randen till balanseringsspåret och i figur A.19 sätts u2 till noll längs den 
yttre randen av oljefilmen. 

 
Figur A.18. Randvillkor för Reynolds ekvation 

 
 
 
 
 

39  



 
Figur A.19. Randvillkor för Reynolds ekvation. 
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