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Abstract

Abstract
In this undergraduate thesis a throttle body designed for drag racing is investigated
and evaluated. The throttle body governs the air flow to the internal combustion
engine and is controlled by the throttle twist grip. The concept is developed by
Emtes Engineering and within this undergraduate thesis it includes to design a
throttle body with the concept for the motorcycle Suzuki Hayabusa. The standard
mounted throttle body is suitable for normal usage and a wide power range. For
drag racing the maximum power output is crucial and the standard mounted
throttle body is a bottle-neck at WOT (Wide Open Throttle).
Complete solutions for various functions are missing for the concept. This
undergraduate thesis includes completing the concept with a returning
mechanism, synchronisation arrangement and proper standard components. At
the beginning of the task it also includes to establish a specification of
requirements and DFMEA (Design Failure Mode Effects Analysis).
The final design fulfils the specification of requirements. The throttle body is
compact, simple to assemble and suited for small scale manufacturing. The
symmetrical design simplifies the CNC-manufacturing (Computer Numerical
Control) and thereby reduces the costs.
Finally a test was carried out to compare the new throttle body with the standard
mounted. The methodology turned out to be unsuitable and the testing of the
throttle body was without results. Further testing with other methods is
recommended but that will not be a part of this undergraduate thesis.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Detta examensarbete utreder en ny typ av spjällhus som optimerats för dragracing.
Spjällhuset styr luftflödet till förbränningsmotorn och regleras av gashandtaget.
Konceptet är utvecklat av Emtes Ingenjörsbyrå och i examensarbetet ingår att
konstruera ett spjällhus med det nya konceptet för motorcykelmodellen Suzuki
Hayabusa. Det standardmonterade spjällhuset är anpassat för gatubruk och ett
brett effektregister. För dragracing är den maximala effekten avgörande och det
standard monterade spjällhuset är en flaskhals vid WOT (Wide Open Throttle).
För konceptet saknas dock fullständiga lösningar för diverse funktioner. I
examensarbetet ingår att komplettera konceptet med en returmekanism,
synkroniseringsanordning och erforderliga standarkomponenter. I början av
arbetet skall även en kravspecifikation och DFMEA (Design Failure Mode Effects
Analysis) upprättas.
Den slutliga konstruktionen uppfyller de uppsatta kraven enligt kravspecifikationen. Spjällhuset är kompakt, enkelt att montera och anpassat för
tillverkning i små serier. Den symmetriska konstruktionen förenklar CNCtillverkningen (Computer Numerical Control) och sänker tillverkningskostnaderna.
Avslutningsvis genomfördes provning för att jämföra det nya spjällhuset med det
standardmonterade. Metoden visades vara olämplig och provningen av spjällhuset
blev resultatlös. Vidare provning av spjällhuset med andra metoder
rekommenderas men lämnas utanför examensarbetet på grund av tidsbegräsningarna.

Nyckelord
Spjäll, spjällhus, fyrtaktsmotor, DFMEA
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Inledning

1 Inledning
Generellt avgörs fyrtaktsmotorns effekt av luftmassflödet, bränslemängden,
tändningen, cylindrarnas fyllnadsgrad och kompressionsförhållandet [1].
Kompressionsförhållandet är konstant och tändningen beror på motorvarvtalet
samt belastningen. Bränslemängden och fyllnadsgraden beror bland annat på
spjällhuset samt insugnings- och avgasventilernas position. Luftmassflödet är den
initiala parameter som avgör effekten. Genom att minimera de förluster som
uppstår i spjällhuset vid WOT kan motorns effekt maximeras [2]. Det standardmonterade spjällhuset är anpassat för gatubruk och ett brett effektregister. För
dragracing regleras motorn enbart för WOT och tomgång vilket spjällhuset bör
konstrueras för. Detta examensarbete utvärderar en ny typ av spjällhus som
utvecklats för WOT. Som förtydligande i texten definieras härmed inloppet som
röret mellan luftfiltret och insugningsventilen.

1.1 Bakgrund
Emtes Ingenjörsbyrå har utvecklat ett nytt koncept för att reglera luftflödet till en
fyrtaktsmotor. Befintliga spjällhus ger upphov till inducerade störningar i luftflödet och pumpförluster vid WOT eller är otympligt konstruerade.
Pumpförluster vid WOT innebär att spjället delvis täcker inloppet och stryper
motorn. Det nya spjällhuset riktas mot dragracing där den maximala effekten är
avgörande och det standardmonterade spjällhuset är en flaskhals vid WOT.
Generellt används tre typer av spjäll för att reglera luftflödet: axelspjäll, rullspjäll
och slidspjäll. Axelspjället är den vanligaste typen av spjäll och är standardmonterat på Suzuki Hayabusa. Rullspjället och slidspjället är ej lika vanliga
konstruktioner men är intressanta i jämförelse med det nya konceptet.

Figur 1. Vy från sidan, schematisk beskrivning av ett helt öppet axelspjäll.

Axelspjället består av ett lock som roterar kring axeln (A), se figur 1. Rotationen
reglerar luftflödet genom att gradvis blockera inloppet. Luftflödet ökar kraftigt de
första graderna när spjället öppnas från tomgång men endast obetydligt efter ¾ av
WOT [2]. Spjällets flödeskurva blir därmed starkt olinjär vilket resulterar i
okänslig reglering av luftflödet från tomgång. Spjällets placering i inloppet ger
upphov till pumpförluster vid WOT. Placeringen ger även upphov till inducerade
störningar i luften vilket försämrar flödet. Axeln ledas vanligtvis på spjällhusets
utsida och konstruktionen blir därmed bred.
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Figur 2. Vy från sidan, schematisk beskrivning av ett helt öppet rullspjäll.

Rullspjället består av två vinkelräta cylindrar med identiskt hål som passats
samman, se figur 2. Luftflödet regleras genom att den mindre cylindern roterar
inuti den större cylindern. Rullspjället har inga blockerande komponenter vid
WOT och pumpförlusterna minimeras därmed. Konstruktionen ger ett mer linjärt
luftflöde än axelspjället [3]. De cylindriska spjällen och vanligtvis kullagrade
utsidorna resulterar i en bred och tjock konstruktion. Med tjock konstruktion
avses ett långt avstånd mellan spjällhusets in- och utmynning.

Figur 3. Vy framifrån, schematisk beskrivning av ett delvis öppet slidspjäll.

Slidspjället består av ett fast och ett glidande stycke som reglerar luftflödet genom
sidledsförskjutning, se figur 3. Konstruktionen har inga blockerande komponenter
vid WOT och pumpförlusterna minimeras därmed. Slidspjället ger ett mer linjärt
luftflöde än axelspjället. Konstruktionen kan göras tunn men spjällets förskjutning
kräver utrymme i sidled.
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Figur 4. Sprängskiss av Emtes koncept.

Det koncept Emtes Ingenjörsbyrå presenterat består av ett tvådelat spjällhus (1 och
3) och ett kullagrat spjäll (2), se figur 4. Hålen i spjället och spjällhusen är
identiska och bildar passagen för luften. Hävarmen (4) styr den axel som spjället
fäster kring och reglerar därmed luftflödet. Utseendet av flödeskurvan finns utrett i
avsnitt 4.1.2 och tyder på en god justeringsmöjlighet av luftflödet. Konstruktionen
kan göras kompakt och utrymmet utnyttjas effektivt.
Axelspjäll

Rullspjäll

Slidspjäll

Emtes koncept

Pumpförluster vid WOT

Mellan

Låg

Låg

Låg

Luftflödeskurva

Ogynnsam Gynnsam Gynnsam Gynnsam

*

Tjocklek
Inducerade störningar
vid WOT

Mellan

Tjock

Tunn

Mellan

Mycket

Lite

Lite

Lite

Figur 5. Jämförelsematris mellan olika typer av spjäll.
*

Med tjocklek avses avståndet mellan spjällets in- och utmynning.

En grov jämförelse mellan spjällen har gjorts, se figur 5. För dragracing är
slidspjället och Emtes koncept fördelaktiga lösningar. Slidspjället kan dock inte
användas på motorcyklar eftersom utrymmet i sidled är otillräckligt. För
dragracing anses därmed Emtes koncept vara den bästa lösningen.

1.2 Syfte och mål
Uppdraget har till syfte att utvärdera det nya spjällhuset i jämförelse med det
standardmonterade. Målet med spjällhuset att minimera pumpförluster och
inducerade störningar vid WOT. Spjällhuset skall vara lönsamt att tillverka i små
serier om ett dussintal. Konstruktionen skall utformas för att eliminera felplacering
av kritiska komponenter och förenkla monteringen. Spjällhuset dimensioneras
enligt kravspecifikationen för att passa motorcykelmodellen Suzuki Hayabusa, se
bilaga 1. Målet med provningen är att jämföra det nya spjällhuset med det
standarmonterade samt finna samband mellan teori och praktik. Förhoppningen
är att examensarbetet resulterar i ett förbättrat spjällhus för dragracing.
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1.3 Åtaganden och avgränsningar
Emtes Ingenjörsbyrå tillför examensarbetet erfarenhet och det gällande konceptet.
För examensarbetet upprättas en DFMEA enligt den mall som Emtes
Ingenjörsbyrå tillhandahåller. För konceptet saknas en fullständig lösning för
returnering av spjället och synkroniseringsanordning mellan spjällhusen. I
examensarbetet ingår att komplettera konceptet med en lösning på returmekanism
och synkroniseringsanordning. Emtes koncept som beskrivits tidigare är anpassat
för en bilmotor. Dimensionerna för motorcykeln är påtagligt mindre och
infästning mot luftfiltret samt cylinderhuvudet skiljer. Spjällhuset omformas för
att passa motorcykelmodellen Suzuki Hayabusa som är vanligt förekommande i
dragracingsammanhang. I konstruktionsarbetet ingår även att bestämma lämpliga
standarddetaljer. Emtes Ingenjörsbyrå står för tillverkning av en funktionsmodell
och tillhandahåller provningsutrustning.
Examensarbetet utförs fr.o.m. 27 mars t.o.m. 5 juni, se bilaga 2.

1.4 Disposition
Rapporten redovisar bakgrund, genomförandet, resultaten samt slutsatser.
Bakgrunden syftar till att ge läsaren förståelse för befintliga spjällhus samt
konstruktionernas för- och nackdelar. De olika termerna som redovisas i den
teoretiska referensramen användas för att jämföra det nya spjälhuset med det
standardmonterade. Genomförandet redovisar tillvägagångssättet för att skapa ett
tillfredsställande resultat. DFMEA är exempelvis en väletablerad metod som
används för att minimera riskerna med konstruktionen. Resultatet innefattar den
slutliga konstruktionen samt utfallet av provningen. Slutligen besvaras väsentliga
frågeställningar för uppdraget.
De illustrationer som används i rapporten är tecknade av studenten.
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2 Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen innefattar fyrtaktsmotorns grunder, relevanta
parametrar som påverkar motorns effekt samt de parametrar som påverkas av
spjällhusets konstruktion. I figur 6 ges en förteckning för de storheter, enheter och
symboler som förekommer i rapporten.
Fysikalisk storhet
Densitet

Enhet
[kg/m3]

Symbol
ρ

Förlustkoefficient

Enhetslös

ξ

Gashastighet

[m/s]

Kompressionsförhållandet

Enhetslös

v
rc

Längd

[cm]

Massflöde

[kg/s]

L
Q

Momentan cylindervolym

[m3]

Vd

Tryck

[N/m2]

p

Tvärsnittsarea

[cm2]

A

Motorvarvtal

[r/min]

N

Figur 6. Enhets-, storhets- och symbolförteckning.

2.1 Fyrtaktsmotorn
Avsnittet beskriver fyrtaktsmotorn och relevanta motortekniska termer.
Beskrivningarna syftar till att ge läsaren insikt i spjällhusets funktion och rådande
förutsättningar.
2.1.1

Introduktion till fyrtaktsmotorn

Nicolaus August Otto var en tysk uppfinnare och upphovsman till ottomotorn år
1876. Ottomotor är en förbränningsmotor med periodiska takter om kompression
och gnistantändning av bränsleblandningen. Sedan uppfinningen har ottomotorn
utvecklats och generellt har en modern ottomotor 25 % mekanisk verkningsgrad
vid maximal belastning [1]. Mekanisk verkningsgrad är kvoten mellan utvunnen
energi och tillförd energi och beror följaktligen på energiförlusterna i systemet.
Fyrtaktsmotorns huvudfunktion är att omvandla den kemiska energin i bensinen
till rörelseenergi på den utgående vevaxeln. Omvandlingen sker genom
förbränning av bränsleblandningen som består av bensin och luft. Av den
inkommande luften är det innehållet av syre som möjliggör förbränningen. När
förbränningen sker inuti cylindern frigörs energi i form av värme vilket ökar
temperaturen i cylindern. Den inneslutna gasen expanderar och pressar på kolven
inuti cylindern som skapar en linjär rörelse. Under processen sker stora energiförluster i form av värmeavledning till omgivningen. Begränsad expansion för
avgaserna ger ytterligare förluster eftersom en stor del av energin i avgaserna ej
utnyttjas. På kolvens undersida fäster en vevstake som roterar vevaxeln och
9
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omvandlar kolvens linjära rörelse till en cirkulär rörelse. Ur den kemiska energin i
bensinen utvinns en mekaniskt roterande rörelse. För att förbränningsprocessen
skall fortlöpa krävs en jämn blandning av bensin och luft. En lättantändlig och
jämn blandning kan uppstå då bensinen sprejats in av spridarna i form av ett
finfördelat dimmoln.
Motorns effekt beror på mängden bensin som förbränns inuti cylindern och
därmed cylinderns fyllnadsgrad. Mängden bensin som kan förbrännas beror på
mängden tillgängligt syre. Syret tillförs med luften som begränsas av luftfiltret,
inloppet och spjällhuset. För att öka motorns effekt bör luftfiltret och inloppet
optimeras för maximal tillströmning av luft. Fyllnadsgraden anger ett förhållande
mellan den momentana luftmassan i cylindern i förhållande till luftmassan
cylindern haft om det inneslutna trycket motsvarat omgivningens. 100 %
fyllnadsgrad uppstår då trycket i cylindern motsvarar trycket i inloppet under
insugningstakten. Fyllnadsgraden är ett mått på motorns förmåga att fylla
cylindern med ny bränsleblandning och evakuera avgaserna. Fyllnadsgraden
påverkas av pumpförluster och dynamiska effekter vilket redovisas i avsnitt 2.2.
Med hjälp av dynamiska effekter kan fyllnadsgraden överstiga 100 %.
2.1.2

Beskrivning av fyrtaktsprincipen

Figur 7. Schematisk beskrivning av fyrtaktsmotorn.

Fyrtaktsmotorn är en ottomotor med fyra takter: insugnings-, kompressions-,
förbrännings- och avgastakt. Takterna styrs av insugnings- (3) och avgasventiler
(5) som öppnas en gång per Ottocykel, se figur 7.
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Figur 8. Den ideala Ottocykeln, tolkat från [3].

Den ideala Ottocykeln beskriver sambandet mellan trycket i cylindern och den
momentana cylindervolymen (6) under de fyra takterna, se figur 8. I grafen är
även kolvens (7) bottenläge BDC (Bottom Dead Center) och toppläge TDC (Top
Dead Center) i cylindern markerade, se även figur 7.

Figur 9. Schematisk beskrivning av insug, kompression, förbränning och avgastakt.

1. Under insugningstakten öppnas insugningsventilen och motorn suger in
bränsleblandningen i cylindern, se figur 9. Suget skapas av den
tryckskillnad som uppstår mellan cylindern och inloppet på grund av
kolvens neråtgående rörelse 1→2, se figur 8. Bränsleblandningen sker
genom att spjället (1) släpper in luft och spridaren (2) sprejar in ett
finfördelat dimmoln av bensin.
2. Under kompressionstakten är både insugnings- och avgasventilerna stängda
och bränsleblandningen komprimeras i cylindern av kolvens uppåtgående
rörelse, se figur 9. Under kolvens uppåtgående rörelse mot TDC minskar
den momentana cylindervolymen och trycket ökar 2→3, se figur 8.
Kompressionen ökar bensinens termiska verkningsgrad och därmed
motorns effekt. Hög kompression medför dock att temperaturen stiger i
cylindern och risken för självantändning av bränsleblandningen ökar.
Bensinen begränsar därmed den maximala kompressionen som kan tillåtas.
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3. Under förbränningstakten antänds den komprimerade bränsleblandningen
av en gnista från tändstiftet (4) då kolven nått TDC, se figur 9. När
bränsleblandningen antänds sker tryckökningen hastigt och
cylindervolymen kan anses konstant 3→4, se figur 8. Bensinen reagerar
tillsammans med syret och produkten av reaktionen bildar avgaser. Under
förbränningen expanderar gaserna och ökar trycket på kolven. Kolven
trycks därmed nedåt varpå den momentana cylindervolymen minskar 4→5,
se figur 8. Vanligtvis kan 5 gånger det arbete som krävts under
kompressionstakten utvinnas under förbränningstakten [1].
4. När kolven vänt efter BDC öppnas avgasventilen och kolven pressar ut
avgaserna 5→1, se figur 8. Ur cylindern strömmar luftföroreningar samt
buller, se figur 9. Då avgaserna evakuerats öppnas insugningsventilen igen
och cylindern fylls med ny bränsleblandning.

2.2 Parametrar som påverkar fyrtaktsmotorns effekt
De parametrar som av intresse för examensarbetet påverkar fyrtaktsmotorns effekt
är tryckvågor och BMEP (Brake Mean Effective Pressure). Tryckvågor propagerar
i luften genom att bilda förtätningar och förtunningar. Tryckvågor som bildar
övertryck benämns som positiva och tryckvågor som bildar undertryck benämns
som negativa. Med korrekt längd på inloppet kan positiva tryckvågor utnyttjas för
att öka fyllnadsgraden av cylindern. BMEP är det effektiva medeltrycket under
motorns fyra takter och motsvarar ett vridmoment på den utgående vevaxeln. I
ekvationen för BMEP ges en direkt koppling mellan spjällhusets konstruktion och
fyrtaktsmotorns effekt.
2.2.1

BMEP
BMEP = IMEP − FMEP − PMEP

(2.1)

Ekvation 2.1 beskriver förhållandet mellan BMEP, IMEP (Indicated Mean
Effective Pressure), FMEP (Friction Mean Effective Pressure) och PMEP (Pump
Mean Effective Pressure). BMEP är det effektiva medeltrycket som skapar ett
vridmoment på vevaxeln och används som ett jämförelsetal mellan olika
motorkonfigurationer [1]. Beräkningen av BMEP innefattar motorns varvtal,
cylindervolym och effekt. Beräkningens innehåll gör BMEP till ett bättre
jämförelsetal än exempelvis hk/liter. I jämförelse mellan två motorer med lika
cylindervolym och antal hästkrafter avslöjar BMEP den motor som producerar
maximal effekt vid lägst varvtal och därmed det effektivaste alternativet. Maximalt
BMEP, vridmoment och fyllnadsgrad inträffar vanligtvis samtidigt [1].
IMEP är det arbetet som de expanderande gaserna utövar på kolven under
förbränningstakten. För att beräkna hur avgasernas arbete (IMEP) påverkar
vevaxeln (BMEP) måste förlusterna i det inre (FMEP) och yttre (PMEP)
gasväxlingssystemet subtraheras.
FMEP är mekaniska friktionsförluster som utvecklas i cylinder under de fyra
takterna, exempelvis från kolvringarna som släpar längst cylinderns väggar.
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PMEP är pumpförluster under insugnings-, avgas- och kompressionstakten. För
en motor vars lufttillförsel regleras av ett spjällhus är tryckfallet och därmed
pumpförlusterna i inloppet delvis önskvärda. Spjällhusets uppgift är att reglera
tryckskillnaden mellan inloppet och cylindern så att motorns effekt höjs eller
sänks. Vid WOT däremot då motorn regleras för maximal effekt är pumpförluster
oönskade. Exempel på ett dåligt spjällhus är axelspjället som ger pumpförluster
även vid WOT och stryper därmed motorns effekt. Pumpförluster uppstår även i
luftfiltret, avgassystemet samt insugnings- och avgasventilerna. PMEP är en viktig
jämförelseparameter då olika typer av spjäll påverkar pumpförlusterna vid WOT i
olika utsträckning.
2.2.2

Tryckvågor

Då en tryckvåg lämnar ett rör med öppen ände reflekteras en tryckvåg i motfas
som propagerar med den lokala ljudhastigheten. Om en negativ tryckvåg lämnar
ett öppet rör reflekteras en positiv tryckvåg i motsatt riktning. Under insugningstakten skapas en negativ tryckvåg som propagerar mot luftfiltret. När tryckvågen
lämnar rörmynningen reflekteras en positiv tryckvåg som propagerar mot
insugningsventilen. Om inloppets längd är avstämt för motorvarvtalet kan den
positiva tryckvågen utnyttjas för att trycka in mer bränsleblandning i cylindern
och öka fyllnadsgraden. Tryckvågens amplitud beror på energin som bildas vid
insugningsventilen och med kvadraten på motorvarvtalet [3]. Tryckvågor kan även
utnyttjas vid konstruktion av avgasrör för att evakuera avgaserna och suga in mer
bränsle. Det höga trycket i avgasröret förstärker tryckvågens amplitud som blir
mångfaldigt högre än den i inloppet [3]. Hur avgasröret samverkar med
insugningstakten redovisas kortfattat i avsnitt 2.3.3. Inloppets längd är en av
parametrarna som bestämmer effektkurvan för motorn. För Suzuki Hayabusa
redovisas ett räkneexempel för avstämning av inloppets längd vid det maximala
varvtalet. Som komplement till beräkningar bör dock flödessimulering eller
provning göras.
L=

A

(2.2)

2

⎛ N ⋅2 ⎞
⎜
⎟ ⋅ Veff
⎜ V ⋅ 955 ⎟
⎝ ljud
⎠

Veff =

Vd ⋅ (rc + 1)
2 ⋅ (rc − 1)

(2.3)

Enligt John B Heywoods [1] kan inloppets längd beräknas enligt ekvation 2.2.
För Suzuki Hayabusa gäller följande värde:
Vd =

1299
3
= 433 cm , cylindervolym per cylinder
4

A = π ⋅ r 2 = 3,14 ⋅ 2,2 2 ≈ 15,2 cm , innerdiametern enligt kravspecifikationen
2

N = 9800 r/min
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rc = 11,0:1
Vljud = 340 m/s, lokala ljudhastigheten i luft vid 20˚C
Resultatet blir en avstämd längd på 16,4 cm. Vid avstämning för höga varvtal
måste inloppen göras orimligt korta eftersom varvtalet kvadreras i nämnaren enligt
ekvation 2.2. Istället bör avstämningen göras för någon av de efterföljande
tryckvågorna som reflekteras. Amplituden minskar för de efterföljande tryckvågorna men inloppet kan i utbyte konstrueras med rimlig längd. Räkneexemplet
påvisar betydelsen av ett tunt spjällhus. Ett tunt spjällhus medför att inloppet kan
avstämmas för ett högt varvtal. En tunn konstruktion ger även mer utrymme för
utformning av exempelvis insugningstrattarna och inloppen i cylinderhuvudet.

2.3 Parametrar som påverkas av spjällhuset
För spjällhusets funktion är gashastigheten, tvärsnittet och längden avgörande.
Generellt kan sägas att ett grovt och kort inlopp ger maximal fyllnadsgrad vid ett
högt motorvarvtal, ett smalt och långt inlopp ger maximal fyllnadsgrad vid ett lågt
motorvarvtal. Bernoullis ekvation syftar till att ge en teoretisk bakgrund till hur
gashastigheten påverkar tryckförlusterna som uppstår under insugningstakten. För
examensarbetet är spjällhusets innerdiameter fixt i båda ändar till 44 mm, se bilaga
1. I ett generellt fall är dock innerdiametern en betydelsefull parameter för att
påverka gashastigheten.
2.3.1

Tryckförluster

p1 +

ρ1 ⋅ v12
2

Δp f = ξ ⋅

= p2 +

ρ2 ⋅ v2 2
2

+ Δp f + Ff

ρ ⋅ v2

(2.4)
(2.5)

2

Bernoullis ekvation kan appliceras för att beräkna tryckskillnaden mellan två
punkter längst en strömlinje på konstant höjd [4], se ekvation 2.4. Exempelvis för
luften som strömmar genom spjällhuset. På grund av spjällhusets tunna
konstruktion antas friktionsförlusten Ff försumbar i förhållande till engångsförlusten Δp f samt hastigheten mellan punkterna konstant.
p1 − p 2 = Δ p f = ξ ⋅

ρ ⋅ v2
2

(2.6)

Ekvation 2.4 kan därmed reduceras till ekvation 2.6 enligt föregående antagande.
Uttrycket ger att tryckskillnaden i spjällhuset beror proportionellt på tryckförlustkoefficienten och kvadratiskt på gashastigheten. För att minimera tryckskillnaden
vid WOT ger ekvationen att gashastigheten genom spjällhuset bör minimeras.
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2.3.2

Inloppets form

En cirkulär form på inloppen är att föredra. Rörströmning medför mindre
kontaktyta för luften och därmed mindre friktionsförluster vid samma
tvärsnittsarea i jämförelse med exempelvis ett rektangulärt tvärsnitt. En nackdel för
det cirkulära tvärsnitt är att det bildas en longitudinell virvel som riskerar att
trycka ut den insprutade bensinen mot rörets väggar [2]. Fenomenet resulterar i en
ojämn blandning av bensin och luft. En ytterligare nackdel är att den bensin som
kondenserats på rörets botten har en mindre avdunstningsarea och svårare att
avdunsta i jämförelse med ett rektangulärt tvärsnitt. För examensarbetet
konstrueras spjällhuset med ett cirkulärt tvärsnitt för att passa anslutningen till
luftfiltret och cylinderhuvudet.
2.3.3

Inloppets längd

Avstämning av inloppets längd görs för att öka fyllnadsgraden och därmed öka
motorns effekt. För avstämning ges två teorier [2].
• Genom att konstruera långa inlopp med smalt tvärsnitt erhålls en hög
gashastighet. Med gashastigheten ökar rörelsemängden för luftpelaren i
inloppet. Om insugningsventilerna tillåts vara öppna en tid efter det att
kolven nått BDC och åter vänt uppåt kan rörelsemängden utnyttjas för att
trycka in mer bränsleblandning i cylindern. Luftpelaren i inloppet
accelereras hastigt och ökar fyllnadsgraden vid låga varvtal. Långa inlopp
ökar kontaktytan för den strömmande luften vilket medför höga
friktionsförluster som motverkar flödet. Med ökad gashastighet ökar
tryckförlusterna kvadratiskt vilket även motverkar flödet. Nackdelen är
följaktligen att inverkan av fenomenet avtar med höga varvtal.
• Under insugningstakten strömmar luften genom inloppet och fyller
cylindern. Då insugningsventilen plötsligt stängs stoppas luftflödet och det
uppstår ett undertryck i inloppet. Undertrycket skapar en negativ tryckvåg
som propagerar mot luftfiltret. När den negativa tryckvågen lämnar
rörmynningen reflekteras en positiv tryckvåg som propagerar tillbaka mot
insugningsventilen. Om inloppets längd är avstämt så att den positiva
tryckvågen når insugningsventilen då kolven nått BDC och åter vänt uppåt
utnyttjas fenomenet för att trycka in mer bränsleblandning i cylindern.
Den avstämda längden bestäms för det motorvarvtal då fenomenet skall
inverka. För högvarviga motorcykelmotorer rekommenderas att utnyttja
tryckvågor. Tryckvågornas amplitud ökar kvadratiskt med motorvarvtalet
och effekten av fenomenet vid exempelvis 3000 r/min är 9 gånger högre vid
9000 r/min. Ett tunt spjällhus är då att föredra eftersom inloppen måste
tillverkas kortare, se avsnitt 2.2.2. Generellt kan därmed ett tunt spjällhus
användas för att öka motorns effekt.
Kamaxeln bestämmer öppnings- och stängningstiderna för insugnings- och
avgasventilerna och spelar därmed en viktig roll. För att tillämpa de teorier som

15

Teoretisk referensram

beskrivits ovan gäller att insugningsventilen är öppna en stund efter det att kolven
nått BDC och åter vänt uppåt.

Figur 10. Överlappning av insugnings- och avgasventilerna.

Som tidigare berörts så samverkar den avstämda längden för avgasröret med
inloppet. I inloppet är det önskvärt att skapa ett övertryck som trycker in mer
bränsleblandning i cylindern, se figur 10. I avgasröret är det önskvärt att skapa ett
undertryck som evakuerar avgaserna, se figur 10. Om avgasventilen är öppen en
kort tid efter det att kolven nått TDC och vänt neråt, samtidigt som insugningsventilen öppnats, hjälper undertrycket även till att suga luften från inloppet till
cylindern. För att ej orsaka korsdrag konstrueras avgasröret även så att en positiv
tryckvåg reflekteras kort därpå den negativa. Den positiva tryckvågen förhindrar
korsdraget och trycker tillbaka bränsleblandningen i cylindern. En nackdel med
ventilernas överlappning är vid låga motorvarvtal då ett undertryck bildas i
inloppet och de heta avgaserna åker baklänges och träffar spjället. Fenomenet kan
få spjället att förskjutas och risken finns behandlad i DFMEA.
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3 Genomförande
Genomförandet redovisar den metodik som använts för att skapa ett
tillfredställande resultat. FMEA är exempelvis en väletablerad metod som använd
för att minimera riskerna med konstruktionen. Konstruktionsarbetet som
redovisas har utförts för att uppfylla kravspecifikationen.

3.1 WBS

Figur 11. WBS (Work Breakdown Structure).

Genom att teckna en WBS erhålls en översiktlig bild av projektets delmoment, se
figur 11. I metoden delas projektet upp i faser från uppstart till avslut. Därefter
definieras delmoment som antas kräva maximalt en veckas arbete [5]. Metoden
användes inledningsvis i uppdraget för att förenkla planeringen och göra en rimlig
avgränsning.

3.2 Patentsökning
Klass

throttle AND
body
F02

throttle AND
body
F02 F02D

throttle AND
slide
F02 F02D

throttle AND
rotating
F02 F02D

Databas

World‐Wide

World‐Wide

World‐Wide

World‐Wide

Antal träffar
Relevanta
träffar

329

237

2

7

Ej undersökt

Ej undersökt

0

0

Sökord

Figur 12. Matris med resultat från patentsökning.

För patentsökning användes den kostnadsfria sökmotorn http://se.espacenet.com.
AND operatorn användes för att begränsa sökningen. F-klassen innebär
maskinteknik, F02-klassen innebär förbränningsmotor och F02D-klassen innebär
kontrollerande system åt förbränningsmotorn t.ex. spjällhus. I figur 12 redogörs
för de sökningar som gjordes i databasen och resultaten. De två första
sökningarna resulterar i en stor mängd patent som berör spjäll i
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förbränningsmotorn. Sökningarna är för odetaljerade för att granskas och
sökorden revideras för att öka precisionen. De två sista sökningarna förfinades med
sökord som kännetecknar det nya spjällhuset. Efter undersökningen konstaterades
att inget patent liknar det nya spjällhuset.

3.3 FMEA
FMEA är en förkortning för Failure Mode Effects Analysis eller feleffektsanalys.
Analysen kan ses som ett instrument för att kvalitetssäkra produkten genom att
identifiera och reducera tänkbara risker på ett tidigt stadium. FMEA är en vanligt
förekommande metod som exempelvis används av underleverantörer till
bilindustrin [6].
3.3.1

Introduktion

DFMEA är en konstruktions-FMEA som utförs under utvecklings- och
konstruktionsarbetet. Metoden kan ge värdefull information om:
• Potentiella risker samt följder
• Underlag för att jämföra alternativa lösningar
• Underlag för planering av underhåll
Analysen består i huvudsak av fyra moment:
1)
2)
3)
4)

Definiera och beskriv produkten som skall analyseras
Använda brainstorming för att finna risker samt orsaker och verkan
Prioritera riskerna med hjälp av RPN (Risk Priority Number)
Rekommendera åtgärder för riskerna och följ upp åtgärderna

RPN är ett individuellt tal för riskerna som beräknas för att ge en inbördes
prioritering. Beräkningen börjar med att feltyp, felorsak och feleffekter definieras.
Feltyp är de fel som kan inträffa på en komponent. Felorsak är de bakomliggande
orsakerna till feltyperna. Feleffekt är de effekter som kan drabba produkten eller
användaren om feltypen uppstår. Därefter kvantifieras felsannolikheten (Po),
allvarlighetsgraden (S) och upptäcktssannolikheten (Pd) för risken enligt en
poängskala, se bilaga 3. Risktalet beräknas med formeln RPN = Po ⋅ S ⋅ Pd . RPN
är produkten av tre olika uppskattningar och trovärdigheten kan därmed
ifrågasättas. En hög trovärdighet kan däremot uppnås om bedömningen sker i
diskussion med erfarna medlemmar.
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3.3.2

Syftet med DFMEA

Analysen ligger till grund för att finna de detaljer som bör uppmärksammas under
konstruktionsarbetet. Resultatet av analysen avser att:
• Urskilja kritiska detaljer
• Grundlägga en åtgärdslista för kritiska detaljer
• Säkra långvarigt användande av produkten
3.3.3

Analys

Analysen följer den mall Emtes Ingenjörsbyrå utvecklat för DFMEA. Emtes
koncept analyserades och resultatet av RPN åskådliggörs i figur 13.

Figur 13. Felorsaker samt RPN från DFMEA.

Högst RPN erhålls ur de feleffekter som kan ge upphov till personskada.
Exempelvis kan feleffekter som riskerar att i gaswiren fastnar innebära personskada
och får därmed högt RPN-värde. De mest väsentliga feleffekterna finns markerade
i diagrammet och beskrivna nedan.
(1) Toleranserna för kritiska mått är avgörande för inbördes synkronisering
mellan spjällen och för synkronisering mellan de parallellkopplade
spjällhusen. Felaktig synkronisering riskerar att skada motorn och RPNvärdet höjs. Fina toleranser bör därför anges för kritiska mått på
detaljritningarna.
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(2) Felaktig placering av spjället vid montering medför ojämn synkronisering
mellan spjällhusen vilket skadar motorn. RPN-värdet blir högt eftersom
felplacering sannolikt inträffar utan styrning. Konstruktionen bör därmed
utformas för att säkra korrekt placering av spjället vid montering.
(3) Spridarnas placering riskerar att resultera i ojämn bränsleblandning vid icke
WOT eftersom spridaren då har olika avstånd till den inkommande luften.
Feleffekten riskerar att skada motorn och RPN-värdet blir högt eftersom
felsannolikheten anses vara hög. Innverkan av spridarnas placering
rekommenderas därför att undersökas genom provning.
(4) Lagerkorrosion kan uppstå eftersom kullagren ej är rostfria. RPN-värdet
blir högt eftersom korrosion av lagret innebär risk för personskada om
spjället fastnar. Ingen åtgärd är rekommenderad eftersom placeringen
under tanken och framför motorn anses vara en skyddad miljö.
För vidare uppföljning av riskerna rekommenderas fullständig provning av
spjällhuset samt utformning av en servicemanual. Detta ryms dock ej inom
avgränsningen för examensarbetet.
Analysen bör genomföras i grupp om 3 till 7 personer [6]. Analysen genomfördes
på egen hand och resultatet kan därmed ifrågasättas. Erfarenheten kan anses
bristfällig och därmed minskar sannolikheten att förutse eventuella risker.
Resultatet av analysen ger trots det en ökad förståelse för konstruktionens brister.
För att öka trovärdigheten har analysen granskats av Emtes Ingenjörsbyrå.

3.4 Funktionsbeskrivning av Emtes koncept

Figur 14. Vy framifrån av konceptet.

Justering för tomgång och WOT görs med en skruv vardera på spjällhusets utsida
(1), se figur 14. Skruvarna blockerar hävarmens glidspår och justerar därmed
spjällets position. Skruvarna är lättåtkomliga och de kan justeras även då
spjällhuset monterats på motorn.
Luftfiltren monteras framifrån enligt figur 14, på baksidan monteras spjällhuset
mot cylinderhuvudet och underifrån monteras spridarna. Konstruktionen är
avsedd för en fyrcylindrig motor där två spjällhus parallellkopplas och en stång (2)
synkroniserar hävarmarna. Spjällhuset förser varje cylinder med ett separat spjäll
och en spridare.
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Spjällhuset styrs mekaniskt av en gaswire och manövreras av det som i vardagliga
termer benämns som gashandtaget. När föraren vrider på gashandtaget drar
gaswiren i hävarmen och spjället öppnas. För konceptet saknas en fullständig
lösning för synkroniseringsanordningen samt den mekanism som returnerar
hävarmarna.

3.5 Konstruktion
I uppdraget ingick att komplettera konceptet med en returmekanism och
synkroniseringsanordning. Olika lösningar utformades och slutligen valdes den
lösning som var mest lämpad enligt kraven.
3.5.1

Utformning av synkroniseringsanordningen

I konstruktionsarbetet ingick att komplettera den anordning som synkroniserar
vänster och höger spjällhus. För synkronisering föreslog Emtes koncept en
mekanisk anordning med två länkhuvud och ett invändigt gängat rör, se figur 14.
Kravet för synkroniseringsanordningen var att möjliggöra noggrann justering och
låsning av läget. Synkroniseringen av spjällens position är kritisk för att säkra
ekvivalent luftflöde till cylindrarna.

Figur 15. Synkroniseringsanordningen och hävarmens rörelse.

För låsningen av röret valdes mellan en låsmutter eller en saxpinne. Låsmuttern är
mest lättåtkomlig då spjället är monterat på motorn och valdes därför. För
justeringen av synkroniseringsanordningen stod valet mellan två lösningar:
• Två högergängade länkhuvud, ett normal- och ett fingängat.
• Eller ett högergängat länkhuvud och ett vänstergängat länkhuvud, båda
normalgängade.
Med första alternativet blir förflyttningen av länkhuvudena skillnaden i gängornas
stigning. Med andra alternativet blir förflyttningen av läkhuvudena dubbla
stigningen för gängorna. Det första alternativet möjliggör högst noggrannhet och
lämpas bäst enligt kraven. Med första alternativet blir den totala justerbara längden
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kortare men det är godtagbart i utbyte mot bättre justeringsmöjlighet.
Synkroniseringsanordningen och hävarmens rörelse åskådliggörs i figur 15.
3.5.2

Utformning av returmekanismen

Returmekanismens funktion är att returnera spjället till tomgång då föraren
släpper gashandtaget. För returmekanismen utformades två lösningsförslag.

Figur 16. Infästning av gaswiren samt dragfjädern.

För returfunktionen valdes en dragfjäder (1) med fäste mellan spjällhuset och
hävarmen, se figur 16. En första skiss tecknades med dragfjädern och gaswiren (2)
riktade utåt med syftet att maximera åtkomligheten även då spjällhuset monterats
på motorn. Gaswiren placerades därmed mellan vänstra hävarmen och spjällhuset.
För att möjliggöra en 90˚ böjning av gaswiren placerades en nylontrissa (3) vid
gaswirehöljets infästning. Då föraren vrider på gashandtaget drar gaswiren i
hävarmen som justerar spjällens position. Lösningsförslaget resulterade dock i två
huvudsakliga nackdelar. Den skarpa böjningen av gaswiren innebär högre slitage
och ökad tröghet. En ytterligare nackdel är riktningen av dragfjäderns och
gaswirens krafter. Riktning medger att synkroniseringsanordningen kan förskjutas
om det uppstår spel i gängorna. Spelet omöjliggör en korrekt synkronisering
mellan spjällhusen och risken måste elimineras. Från skissen dras slutsatsen att
krafterna bör riktas inåt mot spjällhusets centrum för att eliminera spelet och
infästningen av gaswiren bör göras för att undvika böjning.
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Figur 17. Infästning av gaswire samt dragfjäder.

Den andra lösningen vidareutvecklades från den första skissen. En 90˚ bockad plåt
utformades med hål för infästning av dragfjädern (5) och gaswirehöljet (4), se figur
17.

Figur 18. Riktning av fjäderkraften och gaswirekraften.

Vid tomgång då gaswiren är obelastad verkar fjäderkraften inåt och trycker
synkroniseringsstången mot tomgångsskruven, se figur 18. Vid mellanläge och
WOT pressar både fjäderkraften och gaswirekraften ihop synkroniseringsanordningen. Vid alla positioner av spjället elimineras därmed spelet som kan
uppstå i synkroniseringsanordningen. Hävarmen utformades med två radiellt
förskjutna hål för infästning av dragfjädern och gaswiren. Hävarmen konstruerades
symmetrisk för enklare CNC-tillverkning. De förskjutna hålen möjliggör
infästning av dragfjädern och gaswiren omlott. Gaswiren dras bakom hävarmen
och löper ut på vänster sida enligt figur 17. Gaswiren dras sedan till gashandtaget
på höger sida motorcykeln. Dragningen görs för att öka gaswirens totallängd och
därmed möjliggöra svängning av styret utan att gaswiren fastnar. Ett krav för
gaswiren var att undvika skarpa böjningar eftersom det leder till onormalt slitage
och tröghet. Detta undviks med denna lösning då gaswiren nästan enbart dras
linjärt.
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Figur 19. Fäste för gaswiren.

En bockad plåt med hål för gaswirens nippel utformades för infästning på
hävarmen, se figur 19. För att möjliggöra rotation av fästet monterades en
genomgående cylindrisk bult på insidan av hävarmen med låsning av en sprint på
utsidan.
3.5.3

Val av standardkomponenter

Figur 20. Sprängskiss av ett partiellt monterat roterande slidspjäll.

I den slutliga konstruktionen förekommer följande standardkomponenter: skruv,
schim, bricka, dragfjäder, länkhuvud, kullager, spårryttare, cylindrisk bult samt
låsmutter. En sprängskiss togs fram för att åskådliggöra standardkomponenternas
montering, se figur 20.
• För konstruktionen används 3 olika skruvsorter; MC6S, MF6S och M6M.
Hållfasthetsklass 8.8 anses tillräcklig för skruvarna då inga höga
åtdragningsmoment erfordras. Spjällhuset har konstruerats för att
minimera antalet skruvsorter och därmed minskat
tillverkningskostnaderna. Med få typer av skruvar och skruvskallar
förenklas även montering och demontering av spjällhuset.
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• Schims är brickor som tillverkas med hög noggrannhet. Schims monteras
på båda sidor av axeln för att passa in spjället och korrigera för feltoleranser.
Erforderlig tjocklek på schimsen bestäms efter montering då feltoleranserna
kan mätas med ett bladmått.
• Inledningsvis valdes en låssprint för att låsa bulten som fäster hållaren till
gaswirens nippel. Om låssprinten vrids olyckligt innebär det dock en risk
att gaswiren fastnar. Låssprinten bör därmed ersättas med en spårryttare.
• För lagringen av axeln valdes mellan ett glidlager eller ett kullager. Ett
glidlager medger en kompakt konstruktion men nackdelen är stick-slip
effekten. Den höga startfriktionen är oönskad eftersom rotationen sker
växelvis mellan start och stopp. För axelns lagring valdes ett enkelradigt
spårkullager. Rotationshastigheten och belastningarna på lagret är låga och
deras inverkan anses obetydliga. Dimensioneringen av kullagret gjordes
därmed enbart utifrån tillgängligt utrymme. Greppassningen för kullagret
har gjorts sparsam för att minimera deformationer av lagrets inner- och
ytterring. Ritningar ges fr.o.m. bilaga 4. Därmed undviks tröghet och
kulorna rullar obehindrat. En vågformad fjäderbricka monteras på axeln för
att ta upp kullagrets axialspel. Fjäderbrickan valdes utifrån maximal
ytterdiameter men begränsas av hålet i spjällhuset. En bred fjäderbricka
resulterar i hög styvhet och minimerar därmed risken att spjället kan
förskjutas.
• Dragfjädern till returmekanismen valdes utifrån beräkning av fjäderkraften.
Spjället regleras med handkraft så fjäderkraften bör ej vara för hög.
Fjäderkraften måste dock vara tillräcklig för att fixera returmekanismen vid
tomgång. För en linjär fjäder gäller att fjäderkraften (F) F = k ⋅ x + F0 . Med
vald fjäder, K=0,08 N/mm och F0=1,8 N, ges fjäderkraften 3,4 N vid
tomgång (x0=20 mm) och 8,2 N vid WOT (x1=80 mm). Valet är en bra
utgångspunkt men för att välja den slutliga fjädern rekommenderas att
olika längder och fjäderkonstanter provas ut.
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4 Resultat
Det roterande slidspjället är utvecklat för dragracing och konstruerats för att passa
motorcykelmodellen Suzuki Hayabusa. Tomgång och WOT är de läge som
används vid dragracing och mellanlägen är irrelevanta. Vid WOT finns inga
blockerande komponenter och den tunna konstruktionen medger en maximal
fyllnadsgrad vid höga motorvarvtal, se avsnitt 2.2.2. Konstruktionen är kompakt
och den symmetriska formen förenklar CNC-tillverkningen.

4.1 Montage

Figur 21. Ett monterat roterande slidspjäll.

Vid montering av det roterande slidspjället utföll avståndet mellan in- och
utmynningen till 89 mm, ritningar ges fr.o.m. bilaga 4. För axelspjället är det
motsvarande avståndet 90 mm, för rullspjället 110 mm och för slidspjället 70 mm
[3]. Det roterande slidspjället är därmed det näst tunnaste spjällhuset som
redovisats. Med fortsatt vidareutveckling av det nya spjällhuset kan troligtvis
storleken reduceras ytterligare.
Merparten av spjällhusets komponenter är tänkt att tillverkas genom fräsning.
Fräsning lämpas väl för tillverkning i små serier vilket uppfyller kravspecifikationen. Materialet för komponenterna valdes till låglegerat aluminium (Al
6082) för dess goda egenskaper vid skärande bearbetning. En produktionsfördel
med konstruktionen är att höger och vänster spjällhus är identiska och endast en
form av spjällhus behöver tillverkas, se figur 20. Symmetrierna förenklar CNCtillverkningen och minskar därmed tillverkningskostnaderna.
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Figur 22. Tolerensbild.

Höga krav ställs på synkroniseringen av spjällhusen samt inbördes position av
spjällen. För kritiska mått valdes därför fina toleranser, ritningarna ges fr.o.m.
bilaga 4. Som tidigare redovisats valdes greppassningen för axel/lager och hål/lager
sparsam. För passningen gjordes en analys av toleranserna för att bedöma riskerna
som behandlats tidigare i DFMEA. Tolerensbilden för det teoretisk största spelet
som kan uppstå resulterade i 10 µm, se figur 22. Spelet innebär att spjället kan
förskjutas och i värsta fall komma i kontakt med spjällhuset. För analysen gäller
dock att spelet är godtagbart och ingen kontakt mellan spjället och huset kan
uppstå. Konstruktionen rekommenderas därmed att omarbetas med syftet att
minimera tomrummet utan att kontakt kan uppstå.

Figur 23. Halv vy för genomskärning av axel och spjäll.

För att uppfylla kravspecifikationen och åtgärda riskerna enligt DFMEA
utformades konstruktionen för att förenkla monteringen. I axel och spjäll borrades
ett icke genomgående hål (1) för att eliminera felmontering, se figur 23. I hålen
monteras ett stift som låser den inbördes positionen mellan axel och spjäll varvid
hävarmen placeras korrekt för WOT och tomgång. Spjällhusets anslutning mot
luftfiltret och motorn görs med gummislang och slangklämmor. På spjällhusets inoch utmynning gjordes en diameterminskning för att underlätta monteringen av
slangen och säkra att användaren omsluter tillräckligt av inloppen, se figur 21.
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4.2 Geometrisk analys

Figur 24. Arean som funktion av vinkeln.

En funktion mellan arean av passagen luften strömmar igenom och spjällets vinkel
härledes för att undersöka sambandet, se bilaga 16. Ett linjärt samband möjliggör
högre upplösning av luftflödets reglering. Axelspjället har exempelvis en starkt
olinjär kurva vilket medför att små förändringar av spjällets vinkel resulterar i stor
förändring av luftflödet. Den matematiska programvaran Matlab användes för att
åskådliggöra en graf över areans minskning från WOT till stängt spjäll. Ur grafen
erhålls att inloppet är helt stängt vid 1,18 radianer eller 67,6 grader.
Från formeln för massflöde vinkelrät mot arean ( Q = ρ ⋅ v ⋅ A ) kan slutsatsen dras
att även flödeskurvan är approximativt linjär. Vid i icke WOT uppstår troligtvis
turbulens eftersom luftflödet kolliderar med spjället och antagande är osäkert. Ett
linjärt samband medför ingen skillnad för den maximala effekten och är irrelevant
för dragracing. Analysen påvisar dock spjällhusets potential att även tillämpas på
motorcyklar för gatubruk.
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4.3 Provning

Figur 25. Schematisk beskrivning av provningsutförandet.

Provning av axelspjället har gjorts genom att suga rök genom spjället vid WOT.
Observationer gjordes efter det att röken passerat spjällhuset. För att upptäcka
inducerade störningar i flödet krävs att strömningen till spjällhuset är laminär. Till
spjällhusets inmynning kopplas ett 500 mm långt rör av plexiglas och en konisk
tratt, se figur 25. Rörets längd säkerställer en laminär strömning till spjällhuset och
tratten tillåter röken att flöda ostört in i röret. Flödeshastigheten måste begränsas
för att undvika turbulens och för insugningen användes därför en industridammsugare.

Figur 26. Axelspjället samt utmynningen.

Från spjällets utmynning kopplas ett 300 mm långt rör av plexiglas med
anslutning till dammsugaren. Det utmynnande röret används för att undersöka
röken och de virvlar som kan uppstå, se figur 25. En mörk bakgrund valdes för att
underlätta observationerna av röken.
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Figur 27. Förstoring av observationen.

Vid provningen av axelspjället resulterade det utmynnande flödet i laminär
strömning och inga observationer av inducerade störningar kunde göras, se figur
27. Därmed ansågs funktionsmodellen onödig att prova. Troligtvis är
gashastigheten otillräcklig för att axelspjället ska ge någon märkbar påverkan av
flödet. Dammsugaren är därmed otillräcklig för att verifiera de egenskaper som är
av intresse. För simulering av verklig användning bör gashastigheten ökas drastiskt.
Med ökad gashastighet ökar dock risken att turbulent strömning uppstår innan
röken passerat spjällhuset och observationerna blir därmed missvisande. Slutsatsen
är att provningsmetodiken är felaktig för att ge de resultat som önskas och andra
metoder bör användas. För examensarbetet är dock tiden begränsad och fortsatt
provning lämnas utanför uppdraget.
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5 Slutsats och diskussion
Frågorna som måste besvaras för examensarbetet är:
• Uppfylls de uppsatta målen?
Spjällhuset är kompakt, enkelt att montera och anpassat för tillverkning i små
serier. Den symmetriska konstruktionen förenklar CNC-tillverkningen och sänker
tillverkningskostnaderna. Lösningsförslagen för returmekanismen och
synkroniseringsanordningen fullbordar Emtes koncept. Synkroniseringsanordningen möjliggör noggrann justering av läget samt låsbar position av
inställningen. Returmekanismen möjliggör linjär dragning av gaswiren samt
minimerar det spel som kan uppstå i synkroniseringsanordningens gängor. Den
slutliga konstruktionen uppfyller därmed de uppsatta kraven enligt kravspecifikationen.
• Vilka slutsatser kan dras av provningen?
Provningsutförandet var olämpligt för att verifiera de sökta egenskaperna.
Slutsatsen är att provningen måste fortsätta för att jämföra spjällhusen och
utvärdera det nya konceptet. Tidsramen tillät dock enbart enklare provning och
fortsatt provning lämnas utanför uppdraget.
Teorierna för att konstruera ett optimalt spjällhus är både komplexa och
omfattande. För dragracing kan dock problemet förenklas eftersom enbart WOT
avses. De teorier som redovisats i rapporten har ej kunnat verifieras genom
provning men anses ändå trovärdiga.
• Varför är det nya spjällhuset bättre än det standardmonterade?
Det roterande slidspjället erbjuder flera fördelar jämfört med det standardmonterade axelspjället. Pumpförlusterna vid WOT är lägre och bör resultera i
ökad motoreffekt. Inga komponenter blockerar inloppet vid WOT och därmed
minimeras inducerade störningar i flödet. Spjällhuset är kompakt och
lättåtkomligt även då det monterats på motorn. Den tunna konstruktionen
möjliggör att avstämma inloppen för ett högt varvtal och öka den maximala
motoreffekten.
• Vilka förslag ges till fortsatt arbete?
Spjällhuset anses tillräckligt trovärdigt för att rekommendera fortsatt
utvecklingsarbete. Analysen i avsnitt 4.1 understryker att tomrummet mellan
spjället och spjällhuset kan reduceras. Genom att analysera konstruktionen kan
dimensioneringen reduceras vilket bör resulterar i ett tunnare spjällhus. En
prototyp bör tillverkas för att undersök valda standardkomponenter och
passningar. Exempelvis bör prototypen kopplas till ett gashandtag för utvärdering
av dragfjäderns fjäderkonstant.
Provning bör göras i flödesbänk för mätning av tryckfall. Innverkan av spridarnas
placering bör även undersökas för att säkerställa en ekvivalent bränsleblandning till

31

Slutsats och diskussion

cylindrarna. Slutligen bör provning göras i Dynobänk med spjällhusen monterade
på Suzuki Hayabusa motorn. Mätningarna från Dynobänken kan åskådliggöra
effektskillnaderna mellan det nya spjällhuset och det standardmonterade. För att
minska utvecklingskostnaderna kan provningen kompletteras eller ersättas genom
simulering av flödet i datormiljö med exempelvis programvaran Boost eller Wave.
Som berörts tidigare rekommenderas även spjällhuset att provas på motorcyklar
för gatubruk. Ett fördelaktigt resultat skulle innebära en större marknad därmed
fler potentiella köpare.
Avslutningsvis tror jag att spjället har en hög potential, speciellt på den
amerikanska marknaden där intresset för dragracing är stort. Om spjällhuset ökar
motoreffekten så är det tillsammans med övriga egenskaper ett starkt argument för
en tänkbar köpare.
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Avgränsningar
Till spjällhuset räknas de komponenter som erfordras för att reglera luftflödet.

Kund och andra intressenter
Beställare av uppdraget är Emtes ingenjörsbyrå. Andra intressenter är Högskolan i
Jönköping som godkänner och examinerar examensarbetet.

Användare
Användare av produkten är huvudsakligen dragracingförare.

Användningsintervall
Tomgång eller WOT (Wide Open Throttle).

Funktionella krav
I detta avsnitt ställs de funktionella kraven på spjällhuset. De funktionella kraven
specificerar de funktioner systemet skall eller bör utföra.
Nr

Prioritering

Funktion

1

Skall

Reglera luftflödet

2

Skall

Justerbar tomgång och WOT

3

Skall

Konstruerad för Suzuki Hayabusa

4

Skall

Utgå från konceptet

5

Skall

Minimera tryckfall och inducerade störningar vid WOT

6

Skall

Enkel att montera

7

Bör

Låg kostnad för tillverkning i små serier

8

Bör

Bättre än befintliga lösningar vid WOT

9

Önskvärt

Enkel att anpassa till olika interface

10

Önskvärt

Gynnsam luftflödeskurva

Icke-funktionella krav
I detta avsnitt ställs de icke-funktionella kraven på spjällhuset. De ickefunktionella kraven specificerar egenskapskrav och kvalitativa krav för systemet.
Användbarhet

Produkten skall vara lätt att förstå och eliminera användarfel. Produkten skall vara
enkel att montera och underhålla.
Material

Aluminium
Dimensioner för gränssnitt

Avstånd mellan inloppen: 80-80-80 mm
Inloppens/utloppens innerdiameter: 44 mm
Inloppens/utloppens ytterdiameter: 54 mm
Stosarnas längd: 13 mm
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Milstolpar

Datum

Planerad aktivitet

v.13

Presentation av
Examensarbetet

27‐mar

Möte med StRo

28‐mar

Litteratursökning

29‐mar

Planering

30‐mar

Planering

31‐mar

Litteratursökning

01‐apr

Litteratursökning

Tidplan

02‐apr

Möte med EMTES

Kravspecifikation

03‐apr

Planering

DFMEA

04‐apr

DFMEA, kravspecifikation

Teoretisk referensram

05‐apr

DFMEA, kravspecifikation

06‐apr

Ledig

07‐apr

Ledig

08‐apr

Ledig

09‐apr

Ledig

10‐apr

Patentsökning

11‐apr

Returmekanism, synkroniseringsanordning

12‐apr

Returmekanism, synkroniseringsanordning

13‐apr

Returmekanism, synkroniseringsanordning

14‐apr

Modellering i Pro/E

15‐apr

Modellering i Pro/E

16‐apr

Modellering i Pro/E

17‐apr

Modellering i Pro/E

18‐apr

Modellering i Pro/E

19‐apr

Litteratursökning

20‐apr

Litteratursökning

21‐apr

Litteratursökning

22‐apr

Rapportskrivning

CAD modell

23‐apr

Rapportskrivning

Utkast av rapporten

24‐apr

Utkast av rapporten

25‐apr

Möte med EMTES

26‐apr

Möte med StRo

27‐apr

Modellering i Pro/E

28‐apr

Ledig

29‐apr

Ledig

30‐apr

Ledig

01‐maj

Ledig

02‐maj

Ledig

03‐maj

Modellering i Pro/E

04‐maj

Modellering i Pro/E

v.14

v.15

Patentsökning

v.16

v.17

v.18

v.19

v.20

v.21

v.22

v.23

05‐maj

Modellering i Pro/E

06‐maj

Modellering i Pro/E

Ritningar

07‐maj

Modellering i Pro/E

Standarddetaljlista

08‐maj

Ritningar

09‐maj

Ritningar

10‐maj

Ritningar

11‐maj

Ritningar

12‐maj

Rapportskrivning

13‐maj

Rapportskrivning

14‐maj

Rapportskrivning

15‐maj

Rapportskrivning

16‐maj

Rapportskrivning

17‐maj

Rapportskrivning

18‐maj

Preliminär rapport

19‐maj

Ledig

20‐maj

Ledig

Funktionsmodell

21‐maj

Rapportskrivning

Provning

22‐maj

Rapportskrivning

23‐maj

Provning av axelspjället

24‐maj

Rapportskrivning

25‐maj

Rapportskrivning

26‐maj

Rapportskrivning

27‐maj

Rapportskrivning

Slutförd rapport

28‐maj

Färdigställd rapport

Opponeringsunderlag

29‐maj

Opponering

30‐maj

Opponering

31‐maj

Opponering

01‐jun

Ledig

02‐jun

Förberedelser

03‐jun

Förberedelser

04‐jun

Förberedelser

05‐jun

Redovisning av examensarbetet

Preliminär rapport

Slutförd presentation
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Poängskala avbildad från referens [7].
Occurence (Po)
(1) Remote: Failure is unlikely. < 1:1,500,000
(2) Low: Relatively few failures, 1:150,000
(3) Low: Relatively few failures, 1:15,000
(4) Moderate: Occasional failures, 1:2,000
(5) Moderate: Occasional failures, 1:400
(6) Moderate: Occasional failures, 1:80
(7) High: Repeated failures, 1:20
(8) High: Repeated failures, 1:8
(9) Very high: Failure is almost inevitable, 1:3
(10) Very high: Failure is almost inevitable, > 1:2
Severity (S)
(1) None, No effect on product
(2) Very Minor, Fit n' Finish / Squeak n' Rattle items does not conform.
(3) Minor, Fit n' Finish / Squeak n' Rattle items does not conform.
(4) Very Low, Fit n' Finish / Squeak n' Rattle items does not conform.
(5) Low, but Comfort/Convenience item(s) operable at reduced level.
(6) Moderate, Vehicle/item operable, but Comfort item(s) inoperable.
(7) High, Vehicle/item operable, but at reduced level of performance
(8) Very High, Vehicle/item inoperable, with loss of primary funtion.
(9) Hazardous-with warning,failure mode affects safe vehicle operation
(10) Hazardous-without warning,risk for human injuries
Detection (Pd)
(1) Almost Certain that the Design Control will detect cause/failure.
(2) Very High chance the Design Control will detect cause/failure.
(3) High chance the Design Control will detect cause/failure.
(4) Moderately High chance the Design Control will detect cause/failure.
(5) Moderate chance the Design Control will detect cause/failure.
(6) Low chance the Design Control will detect cause/failure.
(7) Very Low chance the Design Control will detect cause/failure.
(8) Remote chance the Design Control will detect cause/failure.
(9) Very Remote chance the Design Control will detect cause/failure.
(10) Absolutely Uncertainty,Design Control won't detect cause/failure
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