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Förord 
 

Under slutet av min treåriga högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik vid Umeå 

universitet har jag utfört mitt 15hp examensarbete på Bosch Rexroth i Mellansel. Bosch 

Rexroth utvecklar och tillverkar bland annat Hägglunds hydraulmotorer. Jag har även haft 

möjligheten att sommarjobba på företaget under de två senaste somrarna.  

Examensarbetet har omfattat konstruktion av en testutrustning för att utmattningstesta en av 

hydraulmotorns viktigaste komponenter, kamringen. Där FEM beräkningar, konstruktion och 

ritningsunderlag varit stora delar av arbetet. 

Jag vill tacka alla hjälpsamma och trevliga medarbetare på Bosch Rexroth. Ett extra stort tack 

till mina handledare Fredrik Bäck och Anders Westerlund. Jag vill även rikta ett stort tack till 

min handledare på Umeå Universitet Leif Johansson för god hjälp under arbetet. 

Arbetet har varit mycket intressant och givande.  
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Sammanfattning 
 
 

Bosch Rexroth i Mellansel tillverkar och utvecklar bland annat Hägglunds hydraulmotorer. 

En viktig komponent i motorn som vanligtvis påverkar motorns livslängd är kamringen.  

Syftet är att ta fram underlag för en testutrustning där en lös kamring ska kunna utmattnings 

provas. Tidigare har en hel motor används för att analysera kamringens 

hållfasthetsegenskaper. 

En FEM-analys utfördes för att veta hur kamringen påverkas vid belastning. Även för att veta 

hur testriggen skulle konstrueras för att belastningarna skulle likna det verkliga fallet. 

Resultatet från denna simulering sammanställdes i ett Haighdiagram för att få en uppfattning 

av spänningarnas påverkan. 

Lösningen blev en testrigg som består av ett modifierat cylinderblock. Cylinderblocket har 

bultats i en bottenplatta där kamringen har en given position. Kamringen är fixerad med en 

fjädrande rörpinne och en cylindrisk pinne som positionerar kamringen och motverkar 

eventuellt vridmoment. Alla kolvar ska trycksättas pulserande samtidigt med samma tryck, 

därmed förväntas momentsumman att bli noll. Ett av hålen som håller fast kamringen är ovalt 

för att tillåta kamringen att deformeras radiellt. 

Det huvudsakliga resultatet av arbetet är ritningsunderlag för de ingående komponenterna 

som berör testutrustningens mekaniska funktion.  

En begränsning i arbetet har varit att restspänningarna i frigångshålen är okända. Dessa 

restspänningar har stor betydelse för kamringens utmattningshållfasthet. Därmed har det varit 

svårt att uppskatta vilket oljetryck testriggen ska användas med för att uppnå rimlig provtid 

med lämpligt antal lastväxlingar. Experimentell provning när testriggen ska användas får visa 

detta. 

Måluppföljning: 

 Testutrustningen ska generera storleksordningen 1-10 miljoner lastväxlingar innan 

brott hos kamringen sker. Uppnås genom experimentell provning. 

 Provtiden ska vara rimlig, utfall ska helst ske inom 2-4 veckor. Uppnås genom 

experimentell provning. 

 Testutrustningen ska vara anpassad en CA 50-50 kamring. (CA 50 motorseriens 

starkaste motor 50 Nm/bar) Uppnådd 

 Testutrustningen ska gå att använda med Bosch Rexroths befintliga labbutrustning 

(420 bars maxtryck att tillgå). Bör vara uppnådd  

 Sprickan ska detekteras på lämpligt sätt, för att bryta provet. Uppnådd 

 Testutrustningen ska vara möjlig att tillverka från de ritningar som tagits fram. 

Uppnådd 
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Abstract 
 

Bosch Rexroth in Mellansel develops and fabricates Hägglunds hydraulic motors among other 

things. One important component of the motor is the cam ring, which commonly affects the 

life span of the motor.  

 

The aim is to create the basis of a testing equipment where a loose cam ring can be tested. 

Previously, a complete motor has been used in order to test the fatigue resistance of the cam 

ring. In order to load the cam ring similar to the real case. 

 

FEM-analysis was performed to investigate how the cam ring is affected during loading and 

how the rig should be built for the strains to be similar to the real case. The result of this 

simulation was compiled in a Haighdiagram in order to get an indication of the magnitude of 

the stresses. 

 

The solution is a testing equipment which consist of a cylinder block which usually is in the 

motor. The cylinder block is bolted onto a bottom plate where the cam ring has a given 

position. The cam ring is fixated using a sloted spring pin and a dowel pin that keeps the cam 

ring in position and prevents potential torque. All pistons should be pressurised by pulsation 

at the same time using the same pressure, thus, the torque is expected to be zero. One of the 

holes which is holding the cam ring is oval, this is to allow deformation of the cam ring.  

  

The result of this work is a basic plan for the components included which affects the 

mechanical function of the testing equipment. 

 

A limitation of this work has been that the residual stresses in the clearance holes is unknown. 

These residual stresses have a great importance for fatigue resistance of the cam rings. As a 

consequence of this, it has been difficult to estimate which working pressure the test rig has to 

use in order to achieve the desired life span. Experimental testing when using the rig will 

indicate this.  

 

Task monotoring 

 The testing equipment will generate 1-10 million loading cycles before failure of the 

cam ring occurs. Will be achieved through experimental testing 

 Testing time should be reasonable, result would preferably be achieved within 2-4 

weeks. Will be achieved through experimental testing 

 The testing equipment should be customised for a CA 50-50 cam ring. (CA 50 motor 

series strongest motor 50 Nm/bar) Achieved 

 Testing equipment should be usable with the current laboratory equipment of Bosh 

Rexroths (420 bars maximum preassure). Probably achieved  

 The crack needs to be detected in an appropriate way, to stop the testing. Achieved 

 The testing equipment needs to be able to be manufactured by using the developed 

blueprints. Achieved 
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Terminologi 
 

Nedan beskrivs några terminologiska begrepp som förekommer i rapporten. 

 Solid Works - Program som används för att rita 3d modeller, göra ritningar mm.  

 Excel - Program för att ställa upp tabeller diagram mm. 

 FEM - Finita elementmetod, analysprogram för bland annat hållfasthetsberäkningar  

 Solid Works Simulation - Solid Works plugin program för FEM beräkningar.  

 Linjekraft - En kraft som verkar längs en ”oändligt” smal linje. 

 Mesh - Vid FEM-analys delas detaljen in i ett rutnät som kallas mesh. 

 λ - Teknologisk dimensionsfaktor. Är en storleksberoende faktor för gjutna produkter. 

 Kf – Anvisningsfaktor. En faktor som tar hänsyn till lokala dimensionsändringar hål, 

kilspår, radier mm. 

 Kr – Ytbeskaffenhetsfaktor. En faktor som beror av detaljens ytfinhet. Eftersom 

sprickor vanligen initieras i ytan av en kropp är detta en faktor av stor betydelse. 

 Kd - Geometriskt storleksberoende. En faktor vid böj eller torsions utmattning. 

Faktorn beror av detaljens storlek, större detalj ger en lägre faktor.  

 FRP- Fjädrande rörpinne. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Bosch Rexroth utvecklar och tillverkar hydraulmotorer och hydrauliska drivsystem. 

Radialkolvmotorn omvandlar ett hydrauliskt tryck till vridmoment. Kamringen är en av de 

viktigaste komponenterna i motorn som vanligtvis begränsar motorns livslängd. Kamringen 

utsätts för krafter som ger upphov till dynamiska dragspänningar. Dessa dynamiska 

dragspänningar leder till materialutmattning. 

 

1.2 Syfte 
 

På grund av kamringshaveri efterfrågas en testutrustning. Testutrustningen ska simulera 

dynamiska spänningar som liknar spänningarna som uppstår vid en kamring i drift. I nuläget 

testas kompletta hydraulmotorer i labb där de körs tills haveri uppstår. Testutrustningen ska 

kunna testa en lös kamring utan att en komplett motor ska behöva användas. Då fås resultat 

hos endast kamringen och en hel motor behöver inte användas. 

 

1.3 Mål 
 

Målet med arbetet är att konstruera en testutrustning för utmattningsprovning av kamringar.  

Testutrustningen ska skapa dynamiska krafter/dragspänningar som liknar krafter/ 

dragspänningar i kamringen som sker under drift av hydraulmotorn. Arbetet omfattar 

beräkning av krafter och FE-analys av spänningar i kamringen därefter konstruktion av en 

testutrustning. FE-analysens resultat ligger till grund för konstruktionens utformning. Ett 

komplett konstruktionsunderlag för testutrustningen ska tas fram. 

 

 Testutrustningen ska generera storleksordningen 1-10 miljoner lastväxlingar innan 

brott av kamringen sker. 

 Provtiden ska vara rimlig, utfall ska helst ske inom 2-4 veckor. 

 Testutrustningen ska vara anpassad för CA 50-50 kamringar. (CA 50 motorseriens 

starkaste motor 50 Nm/bar)  

 Testutrustningen ska gå att använda med Bosch Rexroths befintliga labbutrustning 

(420 bars maxtryck att tillgå).  

 Sprickan ska detekteras på lämpligt sätt, för att bryta provet. 

 Testutrustningen ska vara möjlig att tillverka från de ritningar som tagits fram. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet omfattar konstruktion av en testutrustning med framtagning av ritningar. Kringgående 

utrustning för att driva och styra själva testriggen ingår inte i arbetet.   
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  2 Teori  
 

Detta avsnitt innehåller en litteraturstudie som behandlar materialutmattning, kamringsbrott 

och restspänningar hos kamringar. Följt av en beskrivning av hydraulmotorns övergripande 

funktion. Teoridelen avslutas med en beskrivning av kolvkraft och belastning av kamringen 

.  

2.1 Litteraturstudie 
 

2.1.1 Materialutmattning 
 

Utmattning är ett fenomen som kan uppstå vid dynamisk last och är den vanligaste orsaken 

till haveri hos maskinkonstruktioner. Cirka fyra av fem haverier beror på utmattningsbrott. 

Grunden till utmattning är mikrosprickor som bildas på grund av höga 

spänningskoncentrationer. Dessa mikrosprickor startar i en detaljs materiella eller 

geometriska defekter, därefter växer mikrosprickorna och når tillslut en kritisk storlek därmed 

brott [1]. 

Ett utmattningsförlopp kan delas in i tre stadier, initiering av en spricka, spricktillväxt till 

kritisk storlek och därefter restbrott. Utmattningspåkänningen kan beskrivas på två sätt [2]: 

 1. Med nominella spänningar och form/anvisnings faktor  

 2. Med lokal mittspänning och spänningsamplitud i den högst belastade punkten  

Hur spänningen varierar i tiden kan beskrivas med en sinuskurva där spänningsamplituden 

och mittspänningen är de två faktorer som påverkar utmattningen.  Dessa kan beräknas utifrån 

maximal spänning och minimal spänning enligt följande ekvationer (2.1) och (2.2) [2]. 

 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑚𝑖𝑛

2
     (2.1)   

där 

σm mittspänning 

σmax maximal spänning 

 σmin minimal spänning 

 

 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛

2
      (2.2) 

där     

σa spänningsamplitud 

σmax maximal spänning 

 σmin minimal spänning 
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Det finns tre olika belastningsfall för periodiskt varierande last:  

 Rent växlande   

 Rent pulserande dragbelastning 

 Rent pulserande tryckbelastning 

 

Mellan dessa skiljer spänningsförhållandet som kan beräknas med ekvation (2.3). Vid rent 

pulserande dragbelastning är R=0. [2]. 

𝑅 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
        (2.3) 

där 

R spänningsförhållande 

σmin minimal spänning 

σmax maximal spänning 

  

För att beräkna den reducerade utmattningshållfastheten används ekvation (2.4) från [2]. Där 

ett antal faktorer påverkar reduktionen av utmattningshållfastheten.  

𝜎𝑢,𝑟𝑒𝑑 = ± 
𝜆

𝐾𝑓×𝐾𝑟×𝐾𝑑
𝜎𝑢       (2.4) 

där  

σu,red reducerad utmattningshållfasthet 

λ teknologisk dimensionsfaktor  

Kf anvisningsfaktor  

Kr ytbeskaffenhetsfaktor  

Kd  geometriskt storleksberoende  

σu utmattningsgräns   

 

För att beräkna den reducerade utmattningshållfastheten för pulserande belastning används 

ekvation (2.5) från [2]. Där ett antal faktorer påverkar reduktionen av 

utmattningshållfastheten.  

𝜎𝑢𝑝,𝑟𝑒𝑑 = 𝜎𝑢𝑝 ± 
𝜆

𝐾𝑓×𝐾𝑟×𝐾𝑑
𝜎𝑢𝑝       (2.5) 

där  

σup,red reducerad utmattningshållfasthet vid pulserande belastning 

λ teknologisk dimensionsfaktor  

Kf anvisningsfaktor  

Kr ytbeskaffenhetsfaktor  

Kd  geometriskt storleksberoende  
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σu utmattningsgräns 

 

För att kunna beräkna den reducerade utmattningshållfastheten måste den pulserande 

utmattningsgränsen räknas ut. För stål, valsade och smidda detaljer gäller ekvationerna (2.6)- 

(2.8) [1].   

 

𝜎𝑢𝑟 = 0,51 𝜎𝐵 − 1,67(64 − 𝑍)    (2.6) 

  där          

σur utmattningsgräns vid roterande böjning, växlande böjning 

σB materialets brottgräns 

Z materialets brottkontraktion  

 

𝜎𝑢 = 0,8 𝜎𝑢𝑟      (2.7) 

där          

σu utmattningsgräns vid drag/tryck 

σur utmattningsgräns vid roterande böjning, växlande böjning 

 

𝜎𝑢𝑝 = 0,85 𝜎𝑢     (2.8) 

där          

σup pulserande utmattningsgräns 

σu utmattningsgräns 
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En vanlig metod för att uppskatta säkerheten mot utmattning är att rita ett Haighdiagram se 

Figur 1. Där bland annat materialdata, ytfinhet och detaljens geometri påverkar linjernas 

positioner. En arbetspunkt sätts ut med given mittspänning och spänningsamplitud. Hamnar 

arbetspunkten under linjen för reducerad utmattningsgräns (den ljusblå linjen) fås oändlig 

livslängd.  

 

 

Figur 1. Haighdiagram med mittspänningen längs x-axeln och spänningsamplituden längs y-axeln. 

där          

σs sträckgräns 

σu utmattningsgräns 

σup pulserande utmattningsgräns 

σu,red reducerad utmattningsgräns 

σup  utmattningsgräns 

σup,red reducerad utmattningsgräns för pulserande belastning 

σB brottgräns 
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2.1.2 Kamringsbrott 
 

Under motortester i labb vid höga arbetstryck (300-350 bar) har det uppstått problem med 

spruckna kamringar. Detta efter att tillverkningsmetoden har ändrats. Den nya metoden 

innebär att frigångshålen borras innan härdning, jämfört med tidigare då frigångshålen 

borrades efter härdning.  

Efter att ha läst igenom ett antal rapporter som utfärdats på Bosch Rexroth [3-8] har följande 

bedömningar gjorts: 

 Sprickan har initieras i ett av de borrade frigångshålen och därefter propagerat mot 

kamytan figur 2-5 visar ett exempel på detta. 

 Brottet bedöms vara ett böjutmattningsbrott se figur 4. 

 Sprickan har initierat nära mitten av ett frigångshål se figur 4 och figur 5. 

 Klämkraften från skruvförbandet påverkar böjspänningen i kamringen. Högre 

klämkrafter hindrar kamringen från att röra sig och därmed minskar böjutmattningen.  

 Det har inte funnits några defekter i mikrostrukturen som hade kunnat bidra till brott. 

Både härdprofilen i härdzonen och grundmaterialets hållfasthet uppfyller kraven. 

 Kontaktspänningen har inte påverkat sprickinitieringen. Detta eftersom att 

kontaktspänningen endast befinner sig någon tiondels millimeter under kamytan (långt 

ifrån frigångshålet där sprickan börjat). 

 

 

Figur 2. ”Översikt över den brustna kamringen” [6] 
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Figur 3. ”Sprickans läge sett från kamringens sidoplan” [8] 

 

Figur 4. ”Den brustna kamringens brottyta uppvisar ett böjutmattningsbrott som har initierats i 

kamringsförbandets skruvhål och sedan propagerat upp mot kamytan (liknar de flesta tidigare brustna 

kamringarna från labbtester) ” [8] 
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Figur 5. ”Sprickans initiering i högre förstoring och annan vinkel. Lätt rost och ganska grov yta i de borrade 

hålen är normalt” [8] 
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2.1.3 Restspänningar i kamringen 
 

Restspänningar är inre spänningar i material som uppkommer till exempel genom 

värmebehandling eller mekanisk bearbetning av stål. Restspänningar kan bestå av 

tryckspänning eller dragspänning, där tryckspänning normalt är önskvärt. Eftersom att dessa 

tryckspänningar måste överskridas innan materialets hållfasthetsegenskaper börjar gälla. 

Jämnvikt råder mellan spänningarna till exempel måste höga tryckspänningar vid en härdad 

yta kompenseras med dragspänningar längre in i materialet. [9] 

Restspänningarna kan mätas med antingen förstörande eller oförstörande 

restspänningsmätning. Hålborrningsteknik är en förstörande metod och röntgendiffraktion är 

exempel på en oförstörande mätmetod. [10] Det finns ingen enkel metod för att mäta 

restspänningarna i frigångshålen på en kamring. 

Kamytan på kamringen induktionhärdas för att få en hård yta. Ytan ska bland annat motstå 

kontakttrycket från kamrullarna som uppstår under drift. Både härdningen och 

tillverkningsmetoden (borrning av frigångshål före eller efter härdning) påverkar 

restspänningarna i frigångshålen. De höga tryckspänningarna i kamytan kompenseras med 

dragspänningar längre in i kamringen. Att frigångshålen borras innan härdning påverkar 

härdresultatet vilket gör att restspänningsbilden blir annorlunda. 

Vid Bosch Rexroth har en rapport utfärdats som jämför restspänningar i tre olika kamringar 

(borrad före härdning, borrad efter härdning och en havererad kamring som borrats före 

härdning). Några bedömningar utifrån denna rapport har gjorts[4]: 

 Jämförelse mellan spänningar i frigångshålet visar att tryckspänningarna är högre om 

frigångshålen borrats efter härdning. Se figur 7. 

 Spänningsskillnaden mellan kamring borrad före och efter härdning är ungefär 100 

MPa. Se figur 7. 

 De exakta spänningarna i frigångshålen är svår att veta för de olika kamringarna. Detta 

eftersom att kamringarna har bearbetats för att komma åt att mäta spänningarna i 

frigångshålen. Bearbetningen har troligtvis påverkat spänningarna. Eftersom att alla 

tre kamringara bearbetas lika antas påverkan från bearbetning vara lika och därmed 

kan skillnaden mellan spänningarna i frigångshålen hos de olika kamringarna vara 

korrekt.  

Slutsten blir att den tidigare produktionsmetoden var bättre (då man borrade frigångshålen 

efter härdning). Men eftersom att problemet med brustna kamringar vid höga tryck endast 

uppstår vid speciella labbtester anses besparingar i produktionskostnad väga tyngre.  

Det finns andra faktorer i produktionen som kan påverka hållfastheten positivt och därmed 

kompensera för detta. Till exempel bättre ytor i frigångshålen. 
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Figur 6 ”Location for the stress measurements done in joint hole of the cam rings”. [4] 

 

 

Figur 7 ”Results of the tangential stress measurements in joint holes (mean values of middle and edge 

measurements from each cam ring).” [4] 
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2.2 Hydraulmotorns övergripande funktion 
 

En hydraulmotor drivs från en extern källa med ett hydrauliskt oljetryck. Hydraulmotorns 

funktion är att omvandla oljetryck till vridmoment.  En typ av hydraulmotor är 

radialkolvsmotorn. Radialkolvmotorn har ett roterande cylinderblock och stillastående hus. I 

cylinderloppet sitter kolvar som är kopplade till kamrullar. Oljetrycket på kolven gör så att 

kamrullarna trycks ut mot kamringen, på grund av kamringens profil alstras därmed ett 

vridmoment. Motorns vridmoment är proportionellt med oljetrycket.[11] Hydraulmotorns 

ingående delar visas i figur 8 och 9. 

 

 

 

 

 

Figur 8 Översikt av inre komponenter i Hägglunds CA hydraul motor. 
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1. Kamring 

2. Kamrulle 

3. Kolv 

4. Axelkoppling 

5. Cylinderblock/hål axel 

6. Cylinderblock/splines 

7. Gavel 

8. Rullager 

9. Anslutningsblock 

10. Fördelare 

11. Rullager 

A.  

Högtrycksport (inlopp/utlopp) 

C.  Högtrycksport 

(inlopp/utlopp) 

D.   Dräneringsport 

F4.   Spolningsport 

 

Figur 9 Uppbyggnad Hägglunds CA hydraulmotor 

 

Eftersom att kolvkraften beror av oljetrycket kan ekvation (2.9) användas. Enlig sambandet 

f=pA. där  A=r2π [12] 

 

𝐹𝑅 = 𝑝𝑟2𝜋       (2.9) 

där 

FR kolvkraft 

p oljetryck i motor 

r kolvens radie 
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2.3 Kolvkraft och belastning av kamringen i hydraulmotorn 
 

Uppdelning av kolvkraften kan göras enligt figur 10. Eftersom att kamrullens kontaktkraft 

angriper med en vinkel mot kolvkraften kan ekvation (2.10) och (2.11) användas. Kamringen 

utsätts för pulserande böjning med tryckspänningar vid kamytan och dragspänningar vid 

ytterdiametern. Detta ger belastningsfallet dragmode (modus 1) där sprickan i de flesta fall 

propagerar vinkelrätt mot den största huvudspänningsriktningen. (s271) [2] 

 

𝐹 =
𝐹𝑅

cos (α)
       (2.10) 

där 

F kontaktkraft mellan kamring och kamrulle 

FR kolvkraft (radiell) 

α vinkeln mellan F och FR 

      

𝐹𝑇 = 𝐹𝑅 tan (α)       (2.11) 

där 

FT kraft som är vinkelrät mot kolvkraften (tangentiell) 

FR kolvkraft (radiell) 

α vinkeln mellan F och FR 

 

Det teoretiska vridmomentet för en specifik kolv beror av hävarmen och den tangentiella 

kraften se figur 10. Där hävarmen är avståndet från motorns centrum till den tangentiella 

kraften FT:s angreppspunkt, se figur 10. Vilket är i kamrullens centrum. 

 

𝑀 = 𝐹𝑇 × 𝑙      (2.12) 

där 

M teoretiskt vridmoment 

FT kraften som är vinkelrät mot kolvkraften (tangentiell) 

l hävarm (längd) 
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Figur 10 Uppdelning av kolvkraften för en CA-hydraulmotor. [13] 
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3 Metod 

3.1 Arbetsupplägg 
 

Arbetet har varit upplagt enligt nedanstående punkter. 

 

 Projektplan 

 Litteraturstudie 

- Utmattning 

- Rapporter som visar kamringsbrott efter labbtester 

- Rapporter som visar restspänningar på grund av härdning 

 Beräkningar 

- FEM-analys av kamring 

- Utmattningsberäkning 

 Konstruktion 

- Konceptstudie -principkonstruktioner 

- Konceptval 

- Detaljkonstruktion 

 Framtagning av ritningar 

- Granskning av ritningar  

3.2 Givet 
 

 Grundmaterialet i kamringen har brottgränsen σB = 869 MPa Tagna från en mätning 

av en specifik kamring, se bilaga B3.(Används vid beräkningar)  

 Grundmaterialet i kamringen har sträckgränsen σS = 658 MPa Tagna från en mätning 

av en specifik kamring, se bilaga B3. (Används vid beräkningar) 

 Grundmaterialet i kamringen har brottkontraktionsvärdet Z= 65% Tagna från en 

mätning av en specifik kamring, se bilaga B3. (Används vid beräkningar) 

 Standard för grundmaterialet i kamringen σB = 800-950 MPa, σS = min 550 MPa, Z= 

min 50% (enligt EN 10083-3:2006) 

 Kolvradie r = 24mm 

 Motorns oljetryck p =350bar (driftstryck i labb vid haveri, används vid beräkningar 

för testriggen). 

3.3 Antaganden 
 

 Kolvkraften antas verka som en linjekraft på kamringens yta. 

 Alla kolvar i testriggen trycksätts samtidigt med samma tryck.  

 Minimal spänning antas vara 0 (restspänningar tas ej med). 

 𝜆 = 1 eftersom att den teknologiska dimensionsfaktorn 𝜆 endast gäller för gjutna 

material. 

 𝐾𝑑 = 1  

 𝐾𝑓 = 1 

 𝐾𝑟 = 0,82 eftersom att ytfinheten i frigångshålet mätts till Ra 2,201µm. Kr fås ur 

diagram s252 [2]. (För ytjämnhetsmätning se bilaga B1.  
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3.4 Beräkningar 
 

Beräkning 1 kolvkraft. 
 

Kolvkraften beräknas med hjälp av given data, antaganden och Ekv(2.9) 

 

𝐹𝑅 = 𝑝𝑟2𝜋       (2.9) 

𝐹𝑅 = 350 × 1050.0242𝜋  

𝑭𝑹 = 𝟔𝟑𝟑𝟑𝟒, 𝟓𝟎𝟕𝟗 𝑵  

Beräkning 2 kontaktkraft. 
 

Kontaktkraften för respektive kolv räknas ut med hjälp av beräkning 1 och Ekv(2.10). Där 

kolvordningen beskrivs i figur 11. Resultaten visas i tabell 1. 

 

𝐹 =
𝐹𝑅

cos (α)
   

     (2.10) 

Beräkning 3 kraft vinkelrät mot kolvkraft. 
 

Kraften vinkelrät mot kolvkraften (den tangentiella kraften) för respektive kolv räknas ut med 

hjälp av beräkning 1 och Ekv(2.11). Där kolvordningen beskrivs i figur 11. Resultaten visas i 

tabell 1. 

 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑅 tan (α)       (2.11) 

 

Beräkning 4 teoretiskt vridmoment för respektive kolv. 
 

Det teoretiska vridmomentet för en specifik kolv beräknas med hjälp av Ekv(2.12). Där 

kolvordningen beskrivs i figur 11. Resultaten visas i tabell 1. 

 

 

𝑀 = 𝐹𝑇 × 𝑙      (2.12) 
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Figur 11 Kolvordning för beräkning 2-4. Vinkeln mellan kolvkraften och kontaktkraften för kolv 5 visas 

(19,169˚). 

 

Eftersom att alla kolvar trycksätts samtidigt med samma tryck bör kraftsumman och 

momentsumman vara noll. Beräknad kraftsumma och momentsumma avviker ca -23 N 

respektive -4 Nm. Beräknat vridmoment för motorn vid vanlig drift är ca 17767 Nm och det 

ska vara 17500 Nm. Dessa små skillnader bedöms beror på att kamprofilen är något förenklad 

i modellen. Detta ger en liten vinkelskillnad mellan kolvkraft och kontaktkraft för kolvpar 

kolvar som är parallella med varandra (bör vara exakt samma).  

   

Tabell 1 Diverse beräkningar utifrån kolvkraften och vinkeln mellan kolvkraft och kontaktkraft. Där 

kolvnummer med samma färg är parallella med varandra. 

 



  

19 
 

Beräkning 5 utmattningsgräns. 
 

Kamringens utmattningsgräns beräknas med hjälp av given data, Ekv(2.6) och (2.7)  

𝜎𝑢𝑟 = 0,51 𝜎𝐵 − 1,67(64 − 𝑍)    (2.6) 

𝜎𝑢𝑟 = 0,51 × 869 − 1,67(64 − 65)  

 𝜎𝑢𝑟 = 444,86 𝑀𝑃𝑎  

 

𝜎𝑢 = 0,8 𝜎𝑢𝑟      (2.7) 

𝜎𝑢 = 0,8 × 444,86  

𝝈𝒖 = 𝟑𝟓𝟓, 𝟖𝟖𝟖 𝑴𝑷𝒂  

 

Beräkning 6 pulserande utmattningsgräns. 
 

Kamringens pulserande utmattningsgräns beräknas med hjälp av Ekv(2.8) och beräkning 1. 

 

𝜎𝑢𝑝 = 0,85 𝜎𝑢     (2.8) 

𝜎𝑢𝑝 = 0,85 × 355,888  

𝝈𝒖𝒑 = 𝟑𝟎𝟐, 𝟓𝟎𝟒𝟖 𝑴𝑷𝒂  

 

Beräkning 7 mittspänning. 
 

Mittspänningen räknas ut med hjälp av antaganden och Ekv(2.1) 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑚𝑖𝑛

2
     (2.1)                    

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥+0

2
 

𝝈𝒎 =
𝝈𝒎𝒂𝒙

𝟐
     

 

Beräkning 8 spänningsamplitud. 
 

Spänningsamplituden räknas ut med hjälp av antaganden och Ekv(2.2) 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛

2
        (2.2) 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥−0

2
    

 𝝈𝒂 =
𝝈𝒎𝒂𝒙

𝟐
 

Beräkning 4 och 5 ger sambandet  𝝈𝒂 = 𝝈𝒎 
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Beräkning 9 spänningsförhållande. 
 

Spänningsförhållandet räknas ut med hjälp av antaganden och Ekv(2.3) 

𝑅 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
        (2.3) 

𝑅 =
0

𝜎𝑚𝑎𝑥
   

𝑹 = 𝟎   

 

Beräkning 10 reducerad utmattningsgräns. 
 

Den reducerade utmattningsgränsen räknas ut med hjälp av givet och Ekv(2.4) 

𝜎𝑢,𝑟𝑒𝑑 = ± 
𝜆

𝐾𝑓×𝐾𝑟×𝐾𝑑
𝜎𝑢       (2.4) 

𝜎𝑢,𝑟𝑒𝑑 = ± 
1

1×1,219512195×1
355,888      

  

𝝈𝒖,𝒓𝒆𝒅 = ±𝟐𝟗𝟏, 𝟖𝟐𝟖𝟏𝟔 𝑴𝑷𝒂  

 

Beräkning 11 reducerad utmattningsgräns vid pulserande belastning. 
 

Den reducerade utmattningsgränsen vid pulserande belastning räknas ut med hjälp av givet 

och Ekv(2.5) 

𝜎𝑢𝑝,𝑟𝑒𝑑 = 𝜎𝑢𝑝 ± 
𝜆

𝐾𝑓×𝐾𝑟×𝐾𝑑
𝜎𝑢𝑝       (2.5) 

𝜎𝑢𝑝,𝑟𝑒𝑑 = 302,5048 ±  
1

1×1,219512195×1
302,5048  

𝝈𝒖𝒑,𝒓𝒆𝒅 = 𝟑𝟎𝟐, 𝟓𝟎𝟒𝟖 ±  𝟐𝟒𝟖, 𝟎𝟓𝟑𝟗𝟑𝟔  
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Beräkning 12 Haighdiagram. 
 

För att rita Haighdiagrammet används resultat från beräkningar ovan och antaganden. 

Arbetspunkten kan senare läggas in i diagrammet utifrån vad som fås från FEM-

beräkningarna. 

 

Beräkning 12. Haighdiagram med mittspänningen längs x-axeln och spänningsamplituden längs y-axeln.  
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3.5 FEM-analys 
  

För att veta vilka spänningskoncentrationer som uppstår i kamringen under belastning har en 

statisk FEM-analys utförts med hjälp av Solid Works Simulation.  Där randvillkoren 

efterliknar den tänkta testriggen. 

3.5.1 Materialval  
Materialet som valts i Solid Works är 50CrMo4+QT  

3.5.2 Elementindelning 
Ett verktyg användes för att generera meshen. Förfining av meshen gjordes i de två hål där 

förväntad maxspänning ska uppstå (Ungefär 90˚ från fästpunkterna). Se figur 12.   

 

Figur 12 Mesh kamring, med förfinad mesh vid de två hål som ska betraktas. Gröna pilar visar 

fästpunkterna. 
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3.5.3 Randvillkor och laster 
I början av FEM simuleringen undersöktes vart kolvkraften skulle appliceras för att uppnå 

maximal spänningskoncentration kring hålet. Resultatet blev att spänningarna i hålet blev 

högst när kraften ansattes mitt för hålet vinkelrätt mot kamytan (där det finns minst gods). Se 

figur 13-15. 

Därefter jämfördes hur spänningskoncentrationerna kring hålet påverkades av linjekraft 

respektive utbredd last. Slutsatsen av detta var att endast ytspänningarna påverkades, inte 

spänningarna i frigångshålen. Därmed kan man förenkla randvillkoren genom att ansätta 

kraften som en linjekraft. Kraften sattes vinkelrät mot kontaktytan vid de två hål som ska 

betraktas. Detta eftersom att kontaktkraften angriper vinkelrätt mot kontaktytan, se figur 10. 

De övriga kraftplaceringarna styrs av cylinderblockets cylinderdelning (25,71428571˚). 

Kamringen valdes att låsas i två hål där innerarean låstes i alla riktningar se figur 15. 

 

 

Figur 13 Kraftplacering vid hålet där sprickan förväntas att starta. 
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Figur 14 Vinkel mellan kolvkraften och kontaktkraften vid hålet där sprickan förväntas att starta. (Vinkeln är 

19,16874248˚) 
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Figur 15 Kraftplacering för samtliga kolvar. Meshen har förfinats kring de två hål som utsätts för högst 

belastning. Gröna pilarna visar vart kamringen är låst. 
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3.5.4 FEM resultat 
De maximala huvudspänningarna i hålen identifierades. Eftersom att spänningarna i de två 

betraktade hålen teoretiskt ska vara samma (kolv 5 och 11 se figur 11). Valdes endast hål 5 att 

betraktas. Vid jämförelse i FEM var spänningarna väldigt nära varandra för de två olika hålen. 

Maximal spänning fås vid hålets utsida på ca 409MPa och ca 342MPa vid insidan. Se figur 16 

och figur 17. Observera att kontaktspänningen inte betraktas, då denna inte är relevant för 

sprickinitieringen. Detaljen har även andra materialegenskaper vid kamytan (eftersom att 

kamytan är induktionshärdad).  

 

Figur 16 von Mises huvudspänning vid kamringens insida max 342,3 MPa 
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Figur 17 von Mises huvudspänning vid hålets utsida max 408,8 MPa 
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4 Resultat 
 

4.1 Principkonstruktioner 
 

Tre olika principkonstruktioner betraktades i början av arbetet. 

1. Dubbelverkande hydraulcylinder 

2. Trycksättning av kamringens insida med olja 

3. Cylinderblock med kolvpartier 

4.2 Konceptval 
 

En enkel FEM-analys utfördes för de olika principkonstruktionerna.  

Det tredje alternativet valdes då detta gav den rimligaste spänningsbilden och anses vara en 

enkel lösning ur tillverkningssynpunkt.  

 

Figur 18 Koncept med cylinderblock och kolvpartier. Där vinkeln visas från vertikala planet vid FRP hålets 

centrum till kolv 5 där sprickan förväntas starta. 
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4.3 Detaljkonstruktion 
 

Detaljen består av ett cylinderblock som modifieras en del, möjlighet till bearbetning av 

cylinderblocket finns på företaget. I början användes en gavel som bottenplatta, det visade sig 

senare att den skulle behöva modifieras så mycket att det blev enklare att tillverka en ny 

bottenplatta.  

4.3.1 Fixering av kamringen 
Bottenplattan består ett runt hål och ett avlångt hål. Ringen fixeras med en fjädrande rörpinne 

i hålet och en cylindrisk pinne i det avlånga hålet. Ena hålet har gjorts avlångt för att ringen 

ska kunna deformeras utan att hindras från inspänningen, den cylindriska pinnen kan röra sig 

± 4mm. Huvuduppgiften för den fjädrande rörpinnen och den cylindriska pinnen är att hålla 

ringens position mot cylinderblocket i tangentiell led (motverka eventuellt vridmomentet).  Se 

figur 19. 

 

Figur 19 Fixering av kamring (fjädrande rörpinne till vänster och cylindrisk pinne till höger). 
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4.3.2 Dränering av olja 
Kamringens ovansida vill hållas synlig. Därför bör oljenivån mellan bottenplattan och 

kamringen begränsas. Detta är löst med ett nivårör i centrum av bottenplattan som befinner 

sig 5mm under kamytan. Olja som uppstår från motorns inre läckage ska färdas i fyra frästa 

kanaler som leder till cylinderblockets centrum. Olja som läcker mellan bottenplattan och 

undre kamytan rinner ner i ett spår som är fräst i bottenplattan utanför kamringens 

ytterdiameter. Se figur 20. 

 

Figur 20 Dränering av olja, röret befinner sig 5mm under kamytan. 
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4.3.3 Trycksättning av kolvar  
Alla kolvar ska trycksättas med samma oljetryck samtidigt. Detta är löst genom att portarna 

som vanligtvis sitter på cylinderblocket är ersatta med ½” gänganslutningar. En fördelare som 

monteras i cylinderblockets hals med en ¾” ingång och fjorton ½” utgångar (lika många som 

antalet cylindrar) ska distribuera jämt oljetryck och flöde. Respektive utgång på fördelaren 

ska anslutas till en cylinderanslutning i cylinderblocket via till exempel hydraulslangar. Se 

figur 21. 

 

Figur 21 Fördelare monterad på testriggen (visar ej hydraulslangarna). 
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4.3.4 Justering av kolvplacering 
Cylinderblockets vinkel är avgörande för hur och vart brottet uppstår i kamringen. Den 

beräknade vinkeln avser att brott ska ske i något av de två hålen som befinner sig ungefär 90˚ 

från kamringens fixering (enligt FEM-analysen). Vinkeln kan justeras ca ± 5˚ med hjälp av 

fyra ovala hål som cylinderblocket bultas i. Se figur 22. Se bilaga B3 för att få en tydligare 

bild av hålen.

 

Figur 22 Undersida av testrigg där vinkeln kan justeras via de blåmarkerade skruvarna (eftersom att hålen är 

ovala). 
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4.3.5 Detektion av spricka 
Två lägesgivare ska mäta kamringens deformation vid belastning. När en spricka startas 

förväntas deformationen att öka. Dessa givare är placerade där spänningarna är som störst på 

kamringen och där sprickan förväntas att ske. Se figur 23. 

 

Figur 23 Lägesgivare för att detektera sprickan. 

  



  

34 
 

4.3.6 Färdig detalj. 
För att hindra oljestänk har två plexiglasskivor konstruerats, dessa ligger an mot 

cylinderblocket och kamringen. Det finns även tre hål i varje skiva där styrtappar ska släppas 

ner för att hålla skivan på plats (6st M16 bultar).  Färdig detalj se figur 24. 

 

Figur 24 Principbild över färdig detalj. 
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 4.4 Ritningar 
 

Sammanställningsritning. För ingående komponenter se bilaga B3-B8. 

 

Figur 25 Sammanställningsritning av utmattningsrigg 

 

4.5 Materialval för de ingående komponenterna 
 

Konstruktionsstål ”SS-EN 10 025 - S235R (1,0037)” valdes till samtliga konstruerade 

komponenter utom fördelaren och täckskivan (pos7 och 18 se figur 25). Till fördelaren valdes 

ett mer höghållfast stål ” SS-EN 10 025 - S355JR (1,0045)” på grund av det höga oljetrycket. 

Täckskivan fyller ingen funktion förutom att hindra oljestänk därmed krävs inget höghållfast 

material, den ska vara i transparant PMMA t.ex. plexiglas. 
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4.6 Uppskattning av säkerheten mot utmattning 
 

Arbetspunkten fördes in i Haighdiagrammet se figur 26. Enligt diagrammet kommer 

kamringen inte att haverera av ett utmattningsbrott. Eftersom att arbetspunkten ligger under 

utmattningsgränsen. Dock har inte restspänningarna i kamringen tagits med i 

Haighdiagrammet. Detta eftersom att restspänningsstorleken vid hålen är okänt. Om det 

skulle vara dragspänningar i hålet skulle arbetspunkten flyttas närmare eller förbi 

utmattningsgränslinjen. 

 

 

Figur 26 Uppskattning av säkerheten mot utmattning, med mittspänningen längs x-axeln och 

spänningsamplituden längs y-axeln. 
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4.7 Användning av testrigg 
 

När testriggen ska användas första gången får experimentell provning resultera i lämpligt 

oljetryck och lämplig frekvens. Provning där man börjar med ett lågt oljetryck (<300 bar)och 

en låg frekvens (<1Hz) för att sedan justera dessa tills önskad livslängd och antal 

lastväxlingar uppnås. Oljetrycket i hydraullabbet kan justeras till önskat tryck, en pulsator ska 

användas för att nå lämplig frekvens. Se figur 27 för principschema (där komponent 9 ”UMP-

Rigg” avser testriggen). 

 

Figur 27 Principschema för utmattningsprovningsrigg. 
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5 Slutsatser 
 

5.1 Diskussion 
 

Tre faktorer som påverkar kamringens utmattningshållfasthet är ytfinheten i frigångshålen, 

restspänningarna och fixering av kamringen.  

Ytfinheten kan mätas med perthometer eller liknande. Ytfinheten kan variera mycket mellan 

olika kamringar. Ytfinhetsvariationen mellan olika kamringar beror på att det inte finns något 

speciellt ytkrav på denna yta. Skulle ett ytkrav ställas hade det gjort att utmattningsgränsen 

höjs för kamringen. Ytfinheten kan förbättras genom ytterligare bearbetning av frigångshålen 

till exempel brotschning.  

Restspänningarna är svåra att mäta och påverka. Det enda som är säkert är att 

restspänningsbilden blir gynnsammare om man borrar frigångshålen efter 

induktionshärdningen. Om hålen borras före härdning så blir förmodligen härdningsprocessen 

störd. 

Fixering av kamringen i motorn kan till exempel förbättras genom högre åtdragningsmoment 

på skruvförbandet som håller motorn samman. Detta skulle öka friktionen mellan 

motorkomponenterna och därmed minska möjligheten för kamringen att röra sig. Detta skulle 

göra att böjutmattningen minskar. 

I testriggen är tanken att kamringen ska vara så fritt upplagd som möjligt. Det vill säga att 

fixeringen av kamringen i testriggen inte efterliknar motorns fixering av kamringen. Tanken 

med testriggen är inte att testa hur friktionen mellan motorkomponenterna påverkar 

livslängden av kamringen. Testutrustningen ska istället fungera för att prova vad som händer 

om ytfinheten eller restspänningarna i frigångshålen ändras.   

Enligt FEM-analysen skulle kamringen hålla för oändligt antal cykler vid 350 bar. Detta beror 

på att restspänningarna inte tas med i FEM-modellen. Restspänningarna ska tas med i 

Haighdiagrammet se figur 26. Eftersom att dessa är okända har de inte tagits med några 

restspänningar alls. Därmed skulle förmodligen oändlig livslängd inte fås om dessa tas med.  

En sak man hade kunnat komplettera med är ett Haighdiagram där man plottat arbetspunkten 

enligt de tangentiella spänningarna istället för von Mises huvudspänningar. Detta eftersom att 

restspänningarna i tangentiell riktning är relevanta för sprickans utbredning. Och då bör 

värdena från FEM-analysen vara i samma riktning.    

Cylinderblockets placering ska vara optimerad för brott, ungefär vinkelrätt från fixeringen. 

Dock finns möjlighet att justera cylinderblockets position ± 5˚. Mitten av detta ovala hål är 

den beräknade positionen. 

Vid ibruktagande av testriggen bör ett lägre oljetryck än beräknat (350bar) väljas och en 

lämplig frekvens (<1Hz). För att sedan justera dessa tills att rätt antal lastväxlingar och 

provtid uppnås. Det är svårt att uppskatta vad som är rimligt oljetryck eftersom att friktionen 

som hindrar kamringen från att röra sig är i princip borta i testriggen. 
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5.2 Måluppföljning 
 

 Testutrustningen ska generera storleksordningen 1-10 miljoner lastväxlingar innan 

brott hos kamringen sker. Uppnås genom experimentell provning. 

 Provtiden ska vara rimlig, utfall ska helst ske inom 2-4 veckor. Uppnås genom 

experimentell provning. 

 Testutrustningen ska vara anpassad en CA 50-50 kamring. (CA 50 motorseriens 

starkaste motor 50 Nm/bar) Uppnådd 

 Testutrustningen ska gå att använda med Bosch Rexroths befintliga labbutrustning 

(420 bars maxtryck att tillgå). Bör vara uppnådd  

 Sprickan ska detekteras på lämpligt sätt, för att bryta provet. Uppnådd 

 Testutrustningen ska vara möjlig att tillverka från de ritningar som tagits fram. 

Uppnådd 
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