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Förord 

Detta arbete är den avslutande delen för en examen inom högskoleingenjörsprogrammet i 
maskinteknik vid Umeå Universitet. Projektet har genomförts hos Bosch Rexroth AB i Mellansel 
under en tioveckorsperiod med start 25 mars och avslutades 5 juni. 

Jag vill rikta ett stort tack till Björn Nordin som har varit min handledare på företaget och som 
gjort det möjligt att genomföra detta examensarbete. Jag vill även tacka Daniel Svanbäck, 
Torsten Svensson och Joel Andersson som jag kunnat bolla idéer, diskuterat problem och 
lösningar med. 
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Sammanfattning 

Bosch Rexroth i Mellansel, Sverige levererar kompletta hydraulsystem för applikationer som 
kräver lågt varvtal och högt vridmoment. Hydraulmotorn, som är en radialkolvsmotor med 
kamring, utvecklas och tillverkas i fabriken i Mellansel där det även finns ett stort 
hydraullaboratorium för att kunna testa motorerna. Med ökade kundkrav på hydraulvätskor som 
är miljöanpassade samt brandklassade har detta lett fram till ett behov att undersöka hur olika 
hydraulvätskor fungerar tribologiskt tillsammans med Hägglunds-motorer. Företaget vill därför 
kunna utvärdera olika typer av oljor på ett effektivt sätt som inte kräver att nuvarande testboxar 
töms och rengörs, detta på grund av den stora oljevolymen och den tid det tar för att rengöra alla 
komponenter.  

Efter en inledande projektplanering gjordes en litteraturstudie inom tribologi för att få en 
uppfattning om vad som händer med ytor i rörelse och hur detta appliceras i Hägglunds-motorer. 
I litteraturstudien ingick även att undersöka vilka befintliga tester för utvärdering av oljor som 
finns på marknaden och undersöka huruvida dessa är applicerbara tribologiskt mot Hägglunds-
motorer.  

Det finns ett flertal standardiserade tester som utröner enskilda tribologiska egenskaper för olika 
tribologiska kontakter. Det är möjligt att det kan hittas en uppsättning sådana som kan viktas 
inbördes och därmed få en modell av en Hägglunds-motor för oljetester. Komplexiteten i de olika 
tribologiska kontaktytorna i en motor har dock lett till slutsatsen att endast en komplett motor 
kan ge ett fullständigt svar. De två koncept som tagits fram baseras på den minsta tillgängliga 
motormodellen, CAb10-8, samt den minsta modellen ur den mest sålda motorfamiljen, CA 50-20. 
Med dessa motorer valda gjordes beräkningar på effektförluster och dimensionering av pumpar, 
elmotorer och kylare.  

Resultatet av detta examensarbete är två koncept som ska vara till underlag för beslut om vidare 
utveckling av en oljetestrigg. Arbetet medför inget inköp av komponenter eller testning av 
koncept, detta på grund av den begränsade tidsramen för projektet.  

Det som behöver undersökas vidare är ifall högeffektsprovning är nödvändigt för denna typ av 
provning. Är det inte nödvändigt kan det vara möjligt att koncept 2, med någon form av 
varvtalsbegränsning på motorn, är genomförbart med samma mängd olja som i koncept 1. 
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Abstract 

Bosch Rexroth in Mellansel, Sweden, delivers complete hydraulic systems for applications that 
require low speed and high torque. The hydraulic motor, which is a radial piston engine with cam 
ring, is developed and produced at the factory in Mellansel. At the factory, there is a large 
hydraulic laboratory for testing the engines. The increasing customer demands for hydraulic 
fluids that are environmentally friendly and fire-resistant, have led to the need to investigate 
how different hydraulic fluids affect the Hägglunds motor in terms of tribology. However, due to 
the large volume of oil required in typical test facilities and the time it takes to clean all 
components, such studies would be time consuming and costly. The company therefore wants to 
be able to evaluate different types of oils in an efficient way that does not require the current 
test oil riggs to be emptied and cleaned after each run.  

After an initial project planning period, a literature study on tribology was conducted to get a 
perception of what is happening to the surfaces in motion and how to apply this knowledge to 
the Hägglunds motor. The literature study also included examining existing tests for evaluating 
oils that are on the market and examining, whether these tests are applicable to Hägglunds 
motors.  

There are a number of standardized tests that assess individual tribological characteristics for 
different surface contacts. It is possible that a set of standardized tests that together may 
simulate a Hägglunds motor. However, the complexity of the different tribological contact 
surfaces in such an engine has led to the conclusion that only a complete motor gives satisfactory 
results. Two test concepts were developed, one based on the smallest available motor model, 
CAb10-8 (Concept 1) and another based on the smallest model from the best-selling motor 
family, CA 50-20 (Concept 2). With these motors selected, calculations were made on power 
losses and sizing of pumps, electric motors and coolers for possible oil rigs for testing.  

The results of this thesis are two concepts that will serve as a basis for deciding on the further 
development of an oil rig. The work did not include the purchase of components or experimental 
testing of concepts, due to the limited time frame for the project.  

What needs to be further investigated is how important it is to be able to perform high power 
tests. If this is not necessary, it may be possible that Concept 2, with some speed limitation on 
the engine, is feasible with the same amount of oil as in Concept 1. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bosch Rexroth AB i Mellansel levererar kompletta hydraulsystem för applikationer som kräver 
lågt varvtal och högt vridmoment. Hydraulmotorn, som är en radialkolvsmotor med kamring, 
utvecklas och tillverkas i fabriken i Mellansel där det även finns ett stort hydraullaboratorium för 
att kunna testa motorerna. Ökade kundkrav på hydraulvätskor som är miljöanpassade samt 
brandklassade har lett fram till ett behov att undersöka hur olika hydraulvätskor fungerar 
tribologiskt tillsammans med Hägglunds motorer. I hydraullabbet finns det 4 provboxar där 
storleken varierar mellan 1,5-3 m3. För att kunna testa en annan olja än den nuvarande krävs det 
en stor arbetsinsats för att ta hand om den stora oljemängden samt rengöra samtliga 
komponenter för de olika provboxarna.  

1.2 Syfte 

Syftet är att utreda om en testrigg behöver utvecklas, och i så fall ge förslag på en sådan, eller om 
befintliga standardiserade testmetoder är applicerbara.  

1.3 Mål 

Det övergripande målet är att med hjälp av testriggen, eller de standardiserade testerna, kunna 
godkänna en olja för användning tillsammans med Bosch Rexroth komponenter. Ett sekundärt 
mål är att kunna undersöka om vissa oljor kan ge fördelar framför standard mineralolja som 
används idag. 

1.4 Kravspecifikation 

Följande kravspecifikation gäller för en eventuell testrigg: 

• Tankvolymen bör inte överstiga 200 liter (ett fat olja). 

• Testriggen ska kunna utvärdera kontaktutmattning, startverkningsgrad, så kallad Instant 
seizure (skärning vid hög effekt), samt nötning vid låga varvtal. 

• Använd i största möjliga mån Bosch Rexroth produkter samt produkter som finns 
upplagda i affärssystemet, d.v.s. undvika att lägga till nya artiklar.  

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts till att undersöka några av de vanligaste standardiserade tester för 
smörjmedel samt att ge max två förslag på eventuella koncept för en specialiserad testanordning. 
Den korta tidsramen för projektet innebär att koncepten inte behöver testas, vilket medför att 
komponenter inte behöver inhandlas och ingen budget behövs. 

1.6 Tillvägagångssätt 

Arbetet delas in i två huvuddelar: 

1. Litteraturstudie 

• Tribologiska grunder och undersökning av befintliga testmetoder för 
hydrauloljor. I litteraturstudien ingår även att koppla de befintliga testmetoderna 
mot hydraulmotorns tribologiska kontakter för undersökning utifall en 
oljetestrigg behöver utvecklas. 

2. Konceptutveckling 

• Val av motorer som koncepten baseras på. 

• Effektberäkningar för val av lämpliga komponenter (pump, elmotor och kylare). 
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2 Teori 

För att kunna bedöma om en specialiserad testrigg för Hägglunds-motorer bör utvecklas eller 
inte, behövs en studie av befintliga testmetoder och huruvida dessa är applicerbara på 
Hägglunds-motorer. Således behövs kunskap om hur motorerna fungerar och vilka tribologiska 
fenomen som uppstår i motorn under drift och om dessa fenomen även uppstår i de befintliga 
testmetoderna.  

2.1 Tribologins grunder 

Tribologi är den moderna vetenskapen om friktion, nötning och smörjning, eller läran om 
växelverkande ytor i relativ rörelse. Inom tribologin finns några definierade grundbegrepp som är 
av stor vikt, nedan återges dessa i en kort sammanfattning: 

• Tribosystem: Ett system vars ytor är i mekanisk kontakt och under relativ rörelse. En skiss 
på ett enkelt tribosystem visas i figur 2.1. 

• Triboytor: Tribosystemets kontaktytor, d.v.s. ytor i mekanisk kontakt under relativ 
rörelse.  

• Nötning: Förlust av material från en triboyta. 

• Friktion: Fenomen som genererar en bromsande kraft. 

• Smörjning: En metod för att minska friktion. All smörjning går ut på att placera ett 
friktionsminskande material (smörjmedel) mellan två triboytor.  

Figur 2.1. Skiss över ett enkelt tribosystem. 

Ett tribosystem är extremt komplext och gör det svårt att förutspå livslängd och nötningstakt 
med grundläggande materialparametrar hos en konstruktion. Redan innan belastning är 
tribosystemets material- och smörjningsegenskaper mycket sammansatta. Därtill tillkommer att 
både det fasta materialet närmast ytan och mellanliggande smörjmedel förändras under 
påverkan av friktion och nötning. På grund av friktionsvärme och det lokala kontakttrycket kan 
materialen deformeras, reagera kemiskt, få en förändrad materialstruktur eller sammansättning.  
Ett tribosystems beteende påverkas av flera parametrar och kan delas in i tre kategorier; 

• Konstruktionsparametrar: Exempelvis kontaktgeometri, topografi, belastning, spänning, 
hastighet, rörelsetyp. 

• Materialparametrar: Grundmaterialets kemiska sammansättning, struktur, fas, 
mekaniska egenskaper, ytbeläggning etc. 

• Miljöparametrar: omgivningens temperatur och miljö, smörjmedel, luftfuktighet osv. 
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Vid glidning mellan metaller, keramer och polymermaterial ligger friktionskoefficienten ofta över 
0,5 vilket ger oacceptabla friktionskrafter och energiförluster. För att sänka friktionstalet 
använder man ett smörjmedel, det kan vara en vätska, ett fett, en gas eller ett fast material. Ofta 
är det en mycket liten volym mellan ytorna men effekten av att använda ett smörjmedel kan 
reducera friktionskraften och därmed energiåtgången till mindre än en hundradel av det 
osmorda fallet. Hädanefter kommer samtliga triboytor att bestå av metalliskt material. 

2.2 Smörjmedlets funktion och syfte 

Den huvudsakliga uppgiften som ett smörjmedel har är: elimineringen eller minskningen av den 
kraft som behövs för att skjuva de adhesiva förbindelserna som bildas mellan asperiteterna [1]. 
Smörjmedlet kan vara ett annat fast ämne, en gas, vätska, eller en semi-vätska såsom fett. I 
samtliga fall, förutom när smörjmedlet är ett fast ämne, uppstår en tredje friktion nämligen den 
viskösa friktionen, d.v.s. kraften som krävs för att skjuva en viskös vätska. I resten av rapporten 
kommer smörjmedlet uteslutande vara en hydraulvätska och skiljer sig i egenskaper mot en 
vätska som enbart ska smörja. En hydraulvätska har nämligen, utöver nämnd egenskap, 
ytterligare viktiga funktioner såsom effektöverföring, korrosionsskydd, transporterar bort värme 
och föroreningar. Friktion- och nötningsminskningen beror i första hand på om oljefilmen helt 
separerar metallerna åt, är detta fallet sker den relativa rörelsen genom att oljefilmen skjuvas, 
friktionen består således av att övervinna oljans inre skjuvmotstånd. Om oljan inte klarar av att 
separera ytorna helt från varandra, utan kontakt uppstår mellan metallytorna, reduceras 
friktionskrafterna genom att oljan fäster vid och täcker ytorna. Nötningsminskningen beror även 
den på huruvida oljan separerar helt eller delvis metallytorna. Nötningen minskas även av att 
temperaturen sänks på grund av att friktionen minskar samt att oljan sköljer bort föroreningar. 
Temperaturen sänks dels då friktionen minskar men också av att oljan kyler kontaktytorna, 
speciellt i ett cirkulerande system såsom ett hydralsystem. Korrosionsskyddet består främst i att 
oljan reducerar syretillförseln, men flera ytaktiva tillsatser finns för att ge extra skydd, ibland 
även i den instängda volymen ovanför oljenivån. 

2.2.1 Viskositet 

Viskositet är den egenskap som beskriver hur pass trögflytande en vätska är, ju högre viskositet 
desto mer trögflytande är vätskan. Viskositet delas in i dynamisk- och kinematisk viskositet. För 
newtonska fluider (såsom bl.a. vatten och hydrauloljor) d.v.s.  skjuvspänningen är proportionell 
mot hastighetsgradienten, gäller följande definitioner av dynamisk- och kinematisk viskositet. 
Dynamisk viskositet µ är den kraft som behövs för att skjuta en platta med viss area, med ett visst 
avstånd till motsvarande platta, med en viss hastighet se figur 2.2. Kinematisk viskositet v 
bestäms genom att mäta tiden det tar för oljan att rinna en viss sträcka under påverkan av 
gravitationen. Sambandet mellan dynamisk och kinematisk viskositet är enligt ekvation (2.1) där 
ρ är densiteten på vätskan mätt i kg/m ³. Dynamisk viskositet μ har SI-enheten Pa·s och 
kinematisk viskositet v har SI-enheten m2/s men benämns vanligen i centipoise (cP) respektive 
centistoke (cSt). 

𝑣 =
𝜇

𝜌
 (2.1) 

I alla tribosystem med smörjning är det främst viskositeten som bestämmer friktionsförlusterna, 
värmegenereringen, verkningsgrad, den lastbärande förmågan och i många fall nötningen. Med 
andra ord är rätt viskositet viktigt ur många aspekter. En olja med hög viskositet har även en hög 
lastbärande förmåga, men den genererar också i en högre hydrodynamisk friktion och därmed 
större värmeutveckling och effektförlust. Oljans viskositet ändras med temperaturen, vanligtvis 
anges en hydrauloljas viskositet vid 40 °C, viskositeten vid denna punkt är också kallad 
viskositetsgrad, VG.  
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Hur känslig en olja är för temperaturförändringar beskrivs med oljans viskositetsindex, VI. En olja 
vars viskositet inte påverkas nämnvärt av temperaturförändringar har ett högt VI, följaktligen 
ändras en oljas viskositet med lågt VI mycket. Det går att beräkna en oljas VI enligt 

𝑉𝐼 = 100 (
𝑣0 𝑟𝑒𝑓−𝑣𝑜𝑘ä𝑛𝑑

𝑣0 𝑟𝑒𝑓−𝑣100 𝑟𝑒𝑓
) (2.2) 

Där vokänd, v0 ref och v100 ref är kinematisk viskositet vid 40 °C hos den okända oljan, en referensolja 
med VI 0 respektive en referensolja med VI 100. En normal mineralbaserad hydraulolja har ett VI 
runt 100. 

2.3 Smörjningens olika fall 

Det finns två grundprinciper för smörjning, plus en blandning av dessa, som tillsammans utgör 
smörjningens olika fall, se figur 2.2. Den första grundprincipen är att trycket hos oljan är 
tillräckligt stort för att kunna separera ytorna helt från varandra, så kallad fullfilmssmörjning. I 
detta fall är det i första hand oljans viskositet som bestämmer friktionen. Fullfilmsmörjning 
kategoriseras efter vilken mekanism filmen uppstår, dessa är: hydrostatisk, hydrodynamisk, 
elastohydrodynamisk och plastohydrodynamisk. Den andra grundprincipen är raka motsatsen, 
d.v.s. när trycket hos oljan inte orkar separera ytorna från varandra. Då uppstår gränsskikts-
smörjning vilket innebär att i stort sett fasta filmer bildas på de belastade ytorna. Denna mycket 
tunna film, ofta enbart enstaka molekyllager, byggs många gånger upp av speciella tillsatser, 
även kallade additiv, för att undvika en direkt metall-metall kontakt. Slutligen återstår 
kombinationen av de båda grundprinciperna, blandsmörjningen, som har effekter av både 
fullfilmssmörjning och gränsskiktssmörjning. Detta innebär att oljefilmen ibland klarar av att 
separera ytorna från varandra och ibland inte. I de fall blandsmörjning råder varierar filmtjocklek, 
tryck, skjuvspänning och temperatur kraftigt över kontaktzonen. På grund av den kraftiga 
variationen kan filmtjockleken enbart anges som ett medelvörde.  

 

 

Figur 2.2. Smörningens olika principer. A) gränsskikt. B) Blandsmörjning. C) Fullfilm.  

En Stribeck-kurva beskriver sambandet mellan friktionskoefficient och den dimensionslösa 
parametern Herseys tal. Herseys tal definieras enligt ekvationen: 

𝐻𝑒𝑟𝑠𝑒𝑦𝑠 𝑡𝑎𝑙 =  
𝑉𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡∙𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡

𝐿𝑎𝑠𝑡
 (2.3) 

A) B) C) 
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I Stribeck-kurvan ses även smörjningens olika principer enligt figur 2.3. 

Figur 2.3. Stribeck-kurva som beskriver förhållandet mellan friktionskoefficient och Herseys tal. Smörjningens principer 
är indelade enligt A) gränsskiktssmörjning, B) Blandsmörjning, C) Fullfilmsmörjning. 

2.3.1 Hydrostatisk film 

I hydrostatisk film uppnås fullfilmssmörjning tack vare en extern pump som bygger upp ett 
kontrollerat (statiskt) tryck, på grund av detta kan triboytorna hållas separerade även under 
start- och stoppsekvenser samt i viloläge. 

2.3.2 Hydrodynamisk film 

Motsatsen till hydrostatisk smörjning är hydrodynamisk och, precis som namnet antyder, kräver 
en rörelse för att trycket ska bli tillräckligt för att fullfilmssmörjning ska uppnås. Detta tryck 
skapas av antingen kilspaltsverkan eller pressverkan, se figur 2.4. Kilspaltsverkan uppstår när olja 
passerar genom en avsmalnade spalt, oljan fäster på ytan och dras med in i spalten och på grund 
av oljans inkompressibilitet skapas ett tryck om hastighet och viskositet är tillräckligt stort. 
Pressverkan skapas om en spalt med parallella ytor pressas ihop, oljan pressas ut och ett 
presstryck uppstår. 

 

Figur 2.4. Schematisk bild över tryckuppbyggnad vid hydrodynamisk smörjning. A) kilspaltsverkan. B) pressverkan. 
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Hydrodynamsik film kan brytas med ytterligare beroende på vilken typ av mekanisk deformation 
som uppstår hos materialet, elastisk, plastiskt eller en kombination. Man kan beskriva 
elastohydrodynamisk fullfilmssmörjning (EHD) som ”de fall av hydrodynamisk smörjning där 
elastisk deformation av de omgivande fasta ytorna har en betydande inverkan” [2]. Som undre 
gräns för ”betydande deformation” sätts filmtjockleken och majoriteten av alla kontaktytor som 
är smorda deformeras så mycket. Vid kontaktögonblicket hos icke-konforma ytor blir 
kontakttrycket mycket högt och medför i praktiken att en elastisk deformation hos kropparna. 
Deformationen ökar tills kontaktytan utgör en tillräckligt stor ellips eller rektangel (beroende på 
kontakttyp, punkt-area eller linje-area) för att bära lasten.  

Plastohydrodynamisk fullfilmssmörjning liknar EHD-fullfilmssmörjning men där kontakttrycket är 
så pass högt så att plastisk deformation uppstår. Plastohydrodynamisk fullfilmssmörjning är en 
ovanlig form av fullfilmssmörjning, betydligt vanligare med partiell plastohydrodynamisk 
smörjning (en form av blandsmörjning).  

I tabell 2.1 framgår typiska nivåer på friktion och filmtjocklek för de vanligaste 
fullfilmsmekanismerna.  

Tabell 2.1 Typiska värden på friktion och filmtjocklek vid fullfilmssmörjning. 

Fullfilmsmekanism Filmtjocklek [µm] Friktionskoefficient 

Hydrostatisk 5 – 50 10-6 – 10-3 

Hydrodynamisk 10 – 50 10-3 – 10-2 

Elastohydrodynamisk 0,1 – 1 10-3 – 10-1 

2.4 Tribological Aspect Numbers (TAN) 

Ett verktyg för att karaktärisera kontaktsituationer är att använda sig av Tribological Aspect 
Numbers, TAN [1]. TAN består av fyra värden som representerar i tur och ordning: 
kontaktrörelse, kontaktarea, kontakttryck och ingångsvinkel.  

Första siffran i TAN numret representerar vilken typ av kontaktrörelse det aktuella tribosystemet 
har och väljs bland fyra alternativ; 

1. Enkelriktad (ren glidning) 
2. Cyklisk 
3. Rullning/glidning 
4. Fretting (höga hastigheter, små amplitudrörelser) 

Den andra siffran i TAN numret representerar karaktären hos kontaktarean och väljs bland åtta 
varianter: 

1. Punkt till punkt 
2. Linje till linje 
3. Punkt till area (cirkel) 
4. Linje till area (rektangel) 
5. Area till area 
6. Mindre area till större area 
7. Öppen fast area 
8. Öppen variabel area 
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Den tredje siffran i TAN numret väljs bland tre alternativ: 

1. Enkelriktad belastning 
2. Högfrekvent belastning 
3. Cyklisk belastning 

Den fjärde och sista siffran i TAN numret representerar vilken ingångsvinkeln mellan ytorna i 
relativ rörelse och är mellan 0° och 90°. Värdena motsvarar effekter såsom hydrodynamik, 
plöjning, termisk konduktivitet och andra tribologiska effekter. I tabell 2.2 listas vilken 
ingångsvinkel motsvarar den sista siffran i TAN.  

Tabell 2.2. Tabell över vilken ingångsvinkel som motsvarar sista siffran i TAN-numret. 

Värdesiffra 
för TAN 

Ingångsvinkel 

0 0°- 0° 
1 90°- >75° 

2 <75°- >65° 

3 <65°- >55° 

4 <55°- >45° 

5 <45°- >25° 

6 <25° - >15° 

7 <15° - >10° 
8 <10° - >2° 

9 <2° - 0° 

2.5 Befintliga standardiserade testmetoder 

Det finns en stor mängd standardiserade tester som utvärderar smörjmedel [3]. Ofta består 
utvärderingen av en enskild egenskap hos smörjmedlet. De flesta standardiserade tester är inte 
anpassade till att simulera förhållanden i en specifik applikation, men ett generellt antagande 
görs, vilket är att: om smörjmedel A är bättre än smörjmedel B i ett test, kommer A även vara 
bättre än B i drift. Nedan följer en enkel beskrivning av några av de vanligaste testriggarna. 

2.5.1 Seta-shell 4-ball lubricant tester 

Seta-Shell 4-ball [1] är en av de äldsta och mer kända bänktesten för vätskor och även solida 
smörjmedel. En kula från ett kullager roterar under tryck och konstant hastighet på tre stålkulor 
som är fasta, med kontaktytorna insmorda i det smörjmedel som ska testas. Den gradvis ökade 
normalkraften gör att det går att bestämma den kraft som behövs för att svetsa fast kulorna med 
varandra, anti-nötnings skydd och smörjmedlets friktionskoefficient. Anordningen gör det möjligt 
att med hög precision bestämma anti-nötnings egenskaper och friktionskoefficienten (µ). Två 
stora fördelar med testet är att det går fort att genomföra samt att det är billigt. En stor nackdel 
som testet har är att testet har dålig verklighetsförankring, d.v.s. kontaktsituationen är väldigt 
ovanlig i konstruktionssammanhang. Seta-Shell 4-ball standard test har TAN nummer 1317 [1],se 
även tabell 2.3. 

2.5.2 Timken test machine (Block-On-Ring) 

Timkens testmaskin [1] används i första hand till utvärdering av repningsmotstånd hos oljor och 
fetter. Uppställningen består av en fast kub och en roterande ring. Testoljan pumpas runt i ett 
cirkulationssystem med ett justerbart flöde. Normalkraften (som även är belastningsnivån) ökas 
gradvis och varje nivå varar 10 min vid 800 varv/min, temperaturen för testet är 40°C. Testet är 
över när repor upptäckts och ett nytt test gör då på föregående nivå och om inga repor upptäckts 
bestäms den så kallade ”good-load-stage” (godkänd belastningsnivå) till aktuell nivå. Timken test 
machine har TAN 1418 [1],se även tabell 2.3. 
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2.5.3 FZG kugghjulstestrigg 

FZG kugghjulstestrigg [1] är en välkänd testutrustning som har en mekanisk drivlina. Riggen 
består av två växellådor som ansluts till varandra via två momentarmar, på ena momentarmen 
finns en koppling varigenom belastningen appliceras. Temperaturen i de båda växellådorna kan 
bestämmas och justeras. En elmotor driver riggen med ett variabelt varvtal (typiskt 1500 
varv/min). Innan testet startar kontrolleras temperaturen i den växellåda som testas, 
temperaturen ska vara 90 °C vid start. Testet pågår ca 15 minuter med succesivt ökad belastning. 
Efter varje avslutad belastningsnivå utvärderas kuggen mot skador. Testet avslutas när skador på 
kuggen överskrider godkänd nivå. FZG kugghjulstest har TAN 3229,se även tabell 2.3. 

2.5.4 Sammanfattning av några standardiserade testers TAN-nummer 

De TAN-nummer som återfinns i de tidigare nämnda standardiserade tester samt ytterligare 
några tester [1] sammanställs i tabell 2.3. 

Tabell 2.3. Standardiserade testriggars TAN-nummer och standarder. 

Testrigg Standarder TAN-nummer 

Seta-Shell 4-ball ISO 20623 DIN 51350 ASTM D 2783 1317 

Block-On-Ring (Timken) - DIN 51434-2 ASTM D 2782 1418 

Pin-On-Disk ISO 7148-1 DIN 50324 ASTM G 99 1519 

Ball-On-Disk - - - 1318 

Vane-On-Disk - - - 1419 

FZG kugghjulstestrigg ISO 14635-1 DIN 51354-2 ASTM D 5182-97 3229 

2.6 Hägglunds-motorn och dess funktion 

Den största andelen av hydraulmotorerna som tillverkas på Bosch Rexroth AB i Mellansel är av 
typen radialkolvmotor med kamring där cylinderblocket roterar och huset är stilla. Motorns 
huvudkomponenter är: Cylinderblock, kolv, kamring, planslid (fördelare) och kamrulle, se figur 
2.5. 
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Figur 2.5. Beskrivning av hydraulmotorns uppbyggnad med 1) kamring, 2) kamrulle, 
3) kolv, 4) cylinderblock och 5) planslid (fördelare). 
Bild med tillstånd av DC-HD/Bosch Rexroth AB 

Cylinderblocket är lagrat med rullager i huset. Ett jämnt antal kolvar är radiellt monterade i 
kolvhål i cylinderblocket och plansliden (fördelaren) fördelar oljan in och ut från arbetande kolv. 
Varje kolv arbetar mot en kamrulle. När hydrauliskt tryck påverkar kolven, pressas kamrullen mot 
kamringens sluttande profil, därigenom skapas ett vridmoment. Kamrullen överför reaktions-
krafterna till kolven som är styrd i cylinderblocket. Således uppstår rotation och tillgängligt 
vridmoment är proportionellt mot trycket i systemet och geometrin ger ett konstant vridmoment 
oavsett vridningsvinkel. [4] 

2.6.1 Kontaktfall 

De olika kontaktfallen och dess relativa rörelse som sker i Compactmotorer under drift kan ses i 
tabell 2.4. Dessa kontaktfall (TAN-nummer) togs fram genom en analys av hydraulmotorns 
funktion och respektive triboyta.  

Tabell 2.4. Triboytor i Compact-motorer, dess relativa rörelse och kontaktfall. 

Triboytor Relativ rörelse* Kontaktfall (TAN) Smörjningsfall** 

Kamrulle – Kamring Enkelriktad Rullande (3239) EHD 

Kamrulle – Kolv Enkelriktad Glidande (1538) Hydrostatisk/Hydrodynamisk 

Kamrulle – Sidostyrning Enkelriktad Glidande (1511) Hydrodynamisk 

Kolv – Cylinder Fram- och återgående Cyklisk (2531) Hydrodynamisk 

Cylinderblock – Fördelare Enkelriktad Glidande (1538) Hydrostatisk/Hydrodynamisk 

*Motorn kan drivas både med- och moturs, men vid konstant med- eller moturs är detta den relativa rörelsen som sker. 

** Vilket smörjningsfall (fullfilm, blandsmörjning eller gränsskikt) som råder är beroende av flera faktorer bl.a. viskositet, 

motorvarvtal och tryck. 

2.7 Jämförelse av befintliga testriggar med behov 

För att avgöra utifall de standardiserade tester som finns är applicerbara till Hägglunds-motorer 
gjordes en jämförelse av TAN numren mellan kontaktfallen hos befintliga testriggar (tabell 2.3) 
och kontaktfallen i Hägglunds-motorn (tabell 2.4) och resultatet presenteras i tabell 2.5.  
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Tabell 2.5. Jämförelse av TAN-nummer mellan Hägglunds-motorn och vanliga testmetoder. 

Kontaktfall i  
Hägglunds-motor 

TAN-nummer 
i motor 

Testmetod 
TAN-nummer 
för testmetod 

Kamrulle – Kamring 3239 FZG – kugghjulstestrigg 3229 

Kamrulle – Kolv 1538 Pin-On-Disk 1519 

Kamrulle – Sidostyrning 1511 Pin-On-Disk 1519 

Kolv – Cylinder 2531 - - 

Cylinderblock – Fördelare 1538 Pin-On-Disk 1519 

 
Slutsatsen av teorin och jämförelsen av TAN-nummer mellan befintliga testmetoder och 
Hägglunds-motorn (tabell 2.5) är att ingen av de befintliga testerna som undersökts har 
efterliknat hydraulmotorns kontaktsituation. Även om flera olika modelltest skulle genomföras 
skulle dessa tillsammans inte ge en tillräckligt god bild av den komplexa kontaktsituation som 
hydraulmotorn har. Därmed konstateras det att en ny oljetestrigg behöver utvecklas för att testa 
en hydrauloljas funktion i en Hägglunds-motor på ett tillfredställande sätt. 
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3 Metod 

3.1 Befintliga testmetoder hos Bosch Rexroth i Mellansel 

I det hydraullaboratorium som finns hos Bosch Rexroth i Mellansel testas motorerna och med 
hjälp av olika uppställningar testas olika egenskaper, såsom startverkningsgrad, verkningsgrad, 
högeffektsprovning samt lågeffektsprovning. För att kunna utvärdera resultatet av en provning 
måste komponenterna rengöras. Detta görs genom en tvätt som klarar av detta. En 
sammanställning av befintliga testmetoder finns i bilaga 1.  

3.2 Labbuppkopplingar och funktion 

För att testa och utvärdera motorers prestanda används olika uppkopplingar beroende på vilken 
eller vilka parametrar som önskas undersökas. Några av de olika uppkopplingarna, dess funktion 
och kommentarer kan ses i tabell 3.1.  

Tabell 3.1. Tabell över olika labb-uppkopplingar, vad respektive uppkoppling testar samt kommentarer. 

Labbuppkoppling Kommentar 
Slitage motor-

pump 
Startverknings-

grad 

Hydraul-
mekaniska 
förluster 

Volymetriska 
förluster 

Verkningsgrads- 
uppkoppling med 
drivmotor 

Lämpligt vid 
provning av 
höga effekter 

X  X X 

Verkningsgrads-
uppkoppling utan 
drivmotor 

Lämpligt vid 
provning av låga 
effekter 

X  X X 

Singelmotor med 
konstantflödes-
ventil 

Enkelt prov X X   

Singelmotor med 
drivmotor 

Höga varvtal 
och maxtryck 
med lågt 
effektbehov 
från rigg 

X    

Förenklade hydraulscheman över respektive labbuppkoppling kan ses i bilaga 2.  

3.3 Utarbetning av koncept 

De två koncept som utarbetas utgår från de befintliga labbtesterna, där funktioner och vad de 
resulterar i redan finns. Det första konceptet bestämdes med avseende på kravet att tanken inte 
ska överstiga 200 liter. Den andra motorn valdes med avseende att representera den mest sålda 
motorfamiljen. Med dessa två motorer valda gjordes därefter beräkningar för verkningsgrader i 
beräkningsprogrammet PCMV [5], beräkningar för flöden, tryck och effekter utfördes i Excel [6]. 
Vid dimensionering av pumpar och elmotorer valdes dessa med kravet att det var pumpar och 
motorer som är standardiserade artiklar i Bosch Rexroths DU-aggregat (Drive Units). Vid val av 
kylare har beräkningar gjorts med programmet ejb02 [7], där även rengöringsaspekten har tagits 
i beaktning. 

3.3.1 Dimensionering 

Vid dimensionering av pumpar och elmotorer är det främst förbrukarens (i detta fall 
hydraulmotorns) höga varvtal och höga moment som är de begränsande faktorerna. 
Dimensionering av pumpar är på grund av detta gjorda med verkningsgradsuppkoppling i åtanke 
(två motorer, en går som pump den andra går som motor). Vid en sådan uppställning används en 
pump som driver de hydromekaniska förlusterna och ytterligare en pump som driver de 
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volymetriska förlusterna och där de båda hydraulmotorerna är av samma sort. I figur 3.1 finns en 
schematisk bild över hur en sådan uppkoppling kan se ut med dimensionerande komponenter 
markerade. I tabell 3.2 återfinns samtliga variabler som använts i beräkningar med beskrivning 
och enhet. 

 

Figur 3.1. Schematisk bild över verkningsgradsuppkoppling med dimensionerande komponenter uppmärkta. 

För beräkning av teoretiskt maxflöde hos motor används  

𝑞𝑚 =
𝜋∙𝑉𝑖∙𝑛𝑚

50
 (3.1) 

Beräkning av flöde hos pump görs genom 

𝑞𝑝 =
𝐷𝑝∙𝑛𝑝

1000
 (3.2) 

Hydraulisk effekt beräknas enligt 

𝑃ℎ =
𝑞𝑚∙∆𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

600
 (3.3) 

Den hydrauliska totalverkningsgraden beräknas enligt 

𝜂ℎ = 2 ∙
1−𝜂𝑣

𝜂𝑝
 (3.4) 

 

Genom att multiplicera (3.3) med (3.4) fås den volymetriska förlusteffekten 

𝑃𝑣 = 2 ∙ 𝑃ℎ ∙ 𝜂ℎ = 2 ∙
𝑞𝑚∙∆𝑝∙(1−𝜂𝑣)

600∙𝜂𝑝
 (3.5) 

Flödet som pumpen ska klara av att leverera vid maxtryck är lika med flödesförlusterna d.v.s. 
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𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠 =
𝑃𝑣∙600

∆𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 (3.6) 

Beräkning av det flöde pumpen kan leverera vid vald elmotoreffekt och maxtryck hos 
hydraulmotorn görs genom 

𝑞𝑝𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑒𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙600

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 (3.7) 

Pumpen ska vid minsta tillåtna flöde och maximal elmotoreffekt klara av att bygga ett tryck som 
är minst lika stort som hydraulmotorns maxtryck d.v.s. 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑢𝑚𝑝 =
𝑃𝑒𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟∙600

𝑞𝑝𝑚𝑎𝑥
 (3.8) 

Pumpens utvinkling vid qpmax är 

𝑆 =
𝑞𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑞𝑝
 (3.9) 

Vridmoment på utgående axel (motor) beräknas med  

𝑇 = 𝑉𝑖(𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠) (3.10) 

Hydromekanisk effekt beräknas enligt 

𝑃𝑠 =
𝑇∙𝑛𝑚

9549
 (3.11) 

Hydromekanisk totalverkningsgrad beräknas genom 

𝜂ℎ𝑚𝑡 = 2 ∙
1−𝜂ℎ𝑚

𝜂𝑑𝑒
 (3.12) 

Den hydromekaniska förlusteffekten beräknas genom multiplikation av (3.11) och (3.12) men 

även rörströmningsförluster på 10 bar tas med i beräkningen, detta görs enligt formel (3.3) där 
Δp=10 bar. Den totala hydromekaniska förlusteffekten blir således 

𝑃ℎ𝑚 = 2 ∙ 𝑃𝑠 ∙ 𝜂ℎ𝑚𝑡 + 𝑃ℎ = 2 ∙
𝑇∙𝑛𝑚∙(1−𝜂ℎ𝑚)

𝜂𝑑𝑒∙9549
+

𝑞𝑚∙∆𝑝

600
 (3.13) 

En viktig faktor vid dimensionering av elmotoreffekt är att pumpen måste ha tillräckligt med 
effekt för att orka pumpa tillräckligt med flöde vid maxtryck hos motorn. För denna beräkning 
används formel (3.3), men där qm bryts ut och ersätts av qp d.v.s. 

𝑞𝑝 =
𝑃𝑒𝑙∙600

∆𝑝
 (3.14) 

Den kyleffekt som behövs är lika med den totala effektförlusten d.v.s. 

𝑃𝑘𝑦𝑙 = 𝑃ℎ𝑚 + 𝑃𝑣  (3.15) 

För dimensionering av tank används tumregeln för slutna system [8] 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑘 =  𝑞𝑚 (3.16) 
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Tabell 3.2. Tabell över beräkningsvariabler, dess benämning och enheter. 

Variabel Benämning enhet 

qm maximalt flöde hos hydraulmotor l/min 

Vi Specifikt deplacement Nm/bar 

nm maxvarvtal hos hydraulmotor varv/min 
qp Flöde från pump l/min 

Dp pumpdeplacement cm3/varv 

np pumpvarvtal varv/min 
Ph Hydraulisk effekt kW 

Δpmotor Tryckdifferens hos motor bar 

ηh Hydraulisk totalverkningsgrad  

ηv Volymetrisk verkningsgrad  
ηp Pumpverkningsgrad  

Pv Volymetrisk förlusteffekt kW 

qloss Flödesförluster l/min 

qpmax Flöde vid max flödesförluster och maxeffekt på elmotor l/min 

pmax,pump Tryck vid max flödesförluster och maxeffekt på elmotor bar 

S Pumpens utvinkling  
T Vridmoment Nm 

pmax Maxtryck hydraulmotor bar 

ploss Tryckförluster i hydraulmotor bar 

Ps Hydromekanisk effekt kW 
ηhmt Hydromekanisk totalverkningsgrad  

ηhm Hydromekanisk verkningsgrad  

ηde Verkningsgrad hos koppling  
Pkyl Kyleffekt kW 

Vtank Tankvolym Liter 

 

[9] 
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3.4 Val av motorer 

Ett krav var att tankvolymen inte ska överstiga 200 liter och rekommendationen enligt formel 
(3.16) valdes den motormodell med minst deplacement som koncept 1. Den minsta 
motormodellen är CAb 10–8 med ett specifikt deplacement på 8 Nm/bar eller 503 cm3/varv. 
Koncept 2 valdes att baseras på den motorfamilj som historiskt sett varit den mest sålda 
Hägglunds-motorn. Den mest sålda motorfamiljen är CA och med tanke på tidigare nämnt krav 
valdes även här den minsta möjliga modellen vilket är en CA 50–20 med ett specifikt 
deplacement på 20 Nm/bar eller 1256 cm3/varv. En kort överblick över respektive motors 
egenskaper där volymetriska- och hydromekaniska verkningsgrader hämtas från 
beräkningsprogrammet PCMV (PC Motor Val) [5] och uppskattade värden på totalverkningsgrad 
för pump och drivsystem kan ses i tabell 3.3. 
 

Test motor 
Disp 
[Nm/bar] 

Speed 
[rpm] 

Max 
pressure 
[Bar] 𝜼𝒗 𝜼𝒉𝒎 

Pump 
efficiency 

Drive 
efficiency 

Total 
efficiency 

Cab 10-8 8 350 250 0,95 0,95 0,8 0,75 0,9 

CA 50-20 20 400 350 0,93 0,97 0,8 0,75 0,9 

 

Tabell 3.3. Egenskaper hos respektive motor för de två koncepten. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat av beräkningar, lämpliga pumpar och elmotoreffekter 

Med nämnda motorer, volymetriska- och hydromekaniska verkningsgrader enligt tabell 4.1 blir 
beräkningarna av effektförlusterna enligt tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Resultat av effektberäkningar för respektive koncept. 

 

Volymetric calculations Hydromecanical calculations   

Max 
Flow 
rate 
[L/min] 

Flow 
losses 
[L/min] 

Volymetric 
power [kW] 

Output 
torque 
[Nm] 

Pipe 
losses 10 
bar [kW] 

Hydromechanical 
power incl 10 bar pipe 
loss [kW] 

Max 
power 
[kW] 

Total 
power 
loss [kW] 

Cab 10-8 175,8 22,0 9,2 1944 2,9 12,4 73 21,6 

CA 50-20 502,4 87,92 51,3 6700 8,4 30,8 293 82,1 

 

Med värden ur tabell 4.1 kunde därefter beräkningar för pumpar och elmotorer utföras och 
resultatet återges i tabell 4.2. 

Tabell 4.2. Beräkningar av tryck och flöden med valda elmotoreffekter och pumpar.  

  Type 
Power 
[kW] 

Max 
pressure 

pump 
[bar] 

Displ 
[cc] 

Max 
speed 
[rpm] 

Max flow 
[L/min] 

Max flow 
required 
[L/min] 

Flow at 
250 bar 
(CAb) 

350 bar 
(CA) 

Stroke at 
250 bar 
(CAb) 

350 bar 
(CA) 

Max pressure 
at max flow 
required and 
max power 

[bar] 

C
A

b 
10

-8
 

Flow pump 
𝜂ℎ𝑚 

SP 125 15 350 125 1500 187,5 175,8 36,0 0,19 51 

Pressure 
pump 

𝜂𝑣 

SP 40 11 350 40 1500 60 22,0 26,4 0,44 300 

C
A

 5
0

-2
0

 

Flow pump 

𝜂ℎ𝑚 
SP 355 37 350 40 1500 532,5 502,4 63,4 0,12 44 

Pressure 
pump 

𝜂𝑣 

SP 71 55 350 71 1500 106,5 87,9 94,3 0,89 350 

 

Vid effekter över 30 kW för CAb och 60 kW för CA måste huset spolas för kylning, vid uttag av 
maxeffekt krävs i detta fall ett flöde på ca 6 l/min för CAb och ca 60 l/min för CA. 

4.1.1 Kylare 

Med tanke på att även kylaren ska vara enkel att rengöra valdes en tubkylare. Den effekt som 
måste kylas bort är den totalaeffektförlusten som kan ses i tabell 4.1. Beräkningar för val av 
kylare gjordes i programmet ejb02.exe [7] med angivna data enligt tabell 4.3. Resultatet av 
beräkningarna blev en Bowmankylare GK400 för båda koncepten. Kylaren har en maximal 
värmeavledning på 221 kW och är därmed kraftigt överdimensionerad för båda koncepten. Men 
denna är den minsta tillgängliga kylare som klarar ett oljeflöde över 175 L/min utan allt för stort 
tryckfall. För enklare rengöring kommer kylaren dessutom att användas bakvägen d.v.s. med olja 
på vattensidan och vice versa, detta påverkar kyleffekten negativt men på grund av den kraftiga 
överdimensioneringen kommer kylaren inte att vara en begränsande faktor.  
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Cooler 

Water flow 
[L/min] 

Water temp 

enter [C] 

Oil temp exit 

cooler [C] 

Max oil temp 

[C] 

No. of 
passes 

175,0 15 40 50 3 

502,0 15 40 50 3 

 

4.1.2 Komponentlista  

En komponentlista som sammanställer ingående artiklar som bör ingå i en framtida föreslagen 
testrigg, dess artikelnummer på de artiklar som finns tillgängliga samt kostnaden för dessa kan 
ses i tabell 4.4. Tabellen innehåller även komponenter som bör finnas med vid en 
vidareutveckling. 

Tabell 4.4. Lista med artikelnummer och pris på föreslagna hydraulmotorer, pumpar, elmotorer och kylare för Koncept 
1 och 2. Listan innehåller även komponenter som bör finnas med vid en vidareutveckling. 

  

Tabell 4.3. Data för beräkning av kylare i programmet ejb02.exe. 
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5 Diskussion 

Teorin kring tribologi och Hägglundsmotorns funktion resulterade i en jämförelse mellan 
befintliga testmetoders TAN-nummer och TAN-nummer hos Hägglunds-motorn. Genom denna 
jämförelse kunde det inte fastställas att en uppsättning standardiserade tester skulle ge en 
tillräckligt god modell för en Hägglunds-motor. Således behövdes en testrigg som baseras på en 
komplett Hägglunds-motor.  

5.1 Svårigheter 

Ett problem är kompabiliteten med tätningar; vissa typer av oljor kräver vitontätningar medan 
andra kräver nitriltätningar, detta medför att alla tätningar i systemet kan behöva bytas ut vid 
byte av olja. Dock kan testboxarna i hydraullaboratoriet hantera ett läckage om det skulle uppstå, 
så eventuella inkompatibiliteter på denna front anses inte behöva hanteras i riggen i sig. 

Det var även svårt att bestämma vilket TAN nummer som är rätt för de olika kontaktsituationerna 
i hydraulmotorn, speciellt svårt var den sista siffran med ingångsvinkel. Men även om den sista 
siffran i TAN-numret är fel, är skillnaden så pass stor gentemot de befintliga testriggarna. För att 
kunna fastställa dess TAN behövs större kunskap i ämnet. 

5.2 Val av motorer 

Som tidigare nämnts är ett krav att oljevolymen inte överstiger 200 liter, detta eftersom vid test 
av en ny olja är det önskvärt att inte mer än ett fat behövas köpas in, men detta krav begränsar 
motoralternativen till enbart ett alternativ nämligen CAb 10-8. För att ta fram ytterligare ett 
koncept frångicks därför detta krav vilket möjliggjorde att andra motormodeller kunde väljas, 
däremot går det inte att frångå kravet på att det ska vara lätt att rengöra komponenter och 
därför valdes den minsta motormodellen av den mest sålda motorfamiljen. 

5.3 Rengöring 

En förutsättning för att riggen kommer att användas är att den är enkel att rengöra. Motorerna 
kommer som regel att vara nya motorer varje gång en ny olja testas, däremot behöver övriga 
komponenter rengöras. I hydraullabbet finns en tvätt, utformad för att tvätta hydraulkompo-
nenter, att kunna använda denna vid rengöring av komponenter skulle göra stor skillnad i 
arbetsinsats jämfört med att utföra arbetet manuellt. Eftersom alla komponenter behöver 
rengöras bör man även ha i åtanke att demontering och montering ska vara servicevänlig vid 
design av riggen.  

5.4 Beräkningar och komponentlista 

Vid beräkningar av tryck och flöden för pumpar har dessa olika krav. Naturligtvis måste 
tillgängligt flöde vara större än behovet för båda pumparna. Men för högtryckspumpen måste 
även flödet vid maxtryck överstiga behovet, d.v.s. vara större än de volymetriska förlusterna. För 
flödespumpen är detta inget som behövs tas hänsyn till då den inte kommer arbeta med höga 
tryck utan enbart leverera ett flöde. För beräkningar av tankstorlek bör man sträva efter att låta 
oljan ha så stor area mot luft som möjligt, detta för att oljan ska kunna vila och släppa ifrån sig 
luft för att undvika kavitation. I denna avhandling har inte nya rön om effektivt avluftande tankar 
undersökts, utan det uppmanas också att undersöka vid en framtida riggdesign. 

Den av beräkningsprogrammet ejb02 föreslagna kylaren är kraftigt överdimensionerad men det 
är den minsta kylaren som klarar kylbehovet i kombination med oljeflöde och som finns i 
systemet. För att underlätta rengöring av nämnd kylare diskuterades huruvida det är möjligt att 
vända på anslutningarna så att olja ansluts där vatten är ursprungligen tänkt och vatten där olja 
är tänkt. Detta är något som skulle vara möjligt men medföra att kylkapaciteten minskar, dock 
inte tillräckligt för att ett byte av kylare skulle behövas.  
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Jämför man koncept 1 och 2 ur en ekonomisk synpunkt ser man snabbt att kostnaden för 
koncept 2 är högre. Koncept 2 har ca 34 % högre kostnad. Då är inte alla kostnader inräknande, 
generellt brukar komponenter bli dyrare ju högre tryck, flöde eller moment komponenten ska 
klara av. Sannolikt kommer kostnaden för koncept 2, med anledning av detta, att bli ännu dyrare 
än koncept 1. Dessutom är inte oljan inräknad i kalkylen och med tanke på rekommenderad 
tankstorlek enligt formel (3.16) kommer kostnaden för inköp av olja att vare tre gånger så stor i 
koncept 2 jämfört med koncept 1. 

Vid beräkning av motoreffekter för pumpar är beräkningarna baserade på 
verkningsgradsuppkoppling utan drivmotor. Detta är en bra uppkoppling vid provning av låga 
effekter, d.v.s. högt moment, lågt varvtal. För att komma upp i de förluster som beräknats fram 
är det dock höga effekter som måste köras, då är det mer lämpligt att använda sig av en 
verkningsgradsuppkoppling med drivmotor. Detta innebär att pumpen som driver de 
hydromekaniska förlusterna troligtvis inte behöver vara så stor som dimensionerad.  

Till slut vill jag också föreslå att man tittar på att ersätta riggens elmotorer med högvarviga 
hydraulmotorer som driver pumparna. Då kan all energi som tillförs riggen hanteras med de 
inbyggda hydraulsystemen i laboratoriet och kraftiga eluttag behöver inte dras in i labboxarna, 
men man kan ändå tillföra riggen höga effekter om det behövs. 
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6 Rekommendation 

Jag föreslår att ett fortsatt arbete med förslag 1 bör göras, med förutsättningen att det är av stor 
vikt att högeffektsprovning ska kunna genomföras. Detta på grund av att förslaget kräver minsta 
möjliga oljevolym vilket underlättar den efterföljande hanteringen av förbrukad olja, samt 
rengöring av komponenter bör rimligtvis vara enklare att hantera. Kostnaden är dessutom 
mindre. 

Om högeffektsprovning inte är av största vikt utan lågeffektsprovning är till mer nytta är det 
möjligt att förslag 2 är möjligt att genomföra med samma mängd olja som i koncept 1. Detta 
skulle även medföra att pumpar och elmotorer kan dimensioneras ned och därmed få en billigare 
lösning än förslag 2 med högeffektsprovning. Vidare medför detta att flödesbehovet för spolning 
av huset skulle minska och vid låga varvtal skulle spolningen vara överflödig. Om effekten är 
densamma som för koncept 1 blir flödesbehovet nästan bara en fjärdedel av flödesbehovet vid 
högeffektsprovning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Sammanställning av befintliga labbuppkopplingar 

Kommentarer och vilka parametrar som kan utvärderas för respektive uppställning.  

 





 

 

Bilaga 2 - Förenklade hydraulschema över de olika labbuppkopplingarna  
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