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Sammanfattning

Svängningar är ett vanligt förekommande problem i hydrauliska system. Den här artikeln analyserar dämpningen i ett system

bestående av en tryckkompenserad ventil, en cylinder samt en last. Genom att designa utloppsstrypningen i ventilen på ett

bra sätt kan en hög dämpning erhållas. Resultaten som presenteras i den här artikeln kan ligga till grund vid systemdimensio-

nering för att erhålla önskad dämpning i tryckkompenserade hydraulsystem. Volymerna på respektive sida av cylinderkolven

har stor inverkan på dämpningen. Om inloppsvolymen är liten blir dämpningen låg. Det absolut viktigaste är dock att designa

utloppsstrypningen på ett bra sätt. En optimal öppningsarea existerar; både mindre och större area ger lägre dämpning. I den

här artikeln föreslås en design av utloppsstrypningen som optimerar dämpningen i det mest ogynnsamma fallet samtidigt

som förlusterna över strypningen hålls relativt små. Experimentella resultat som bekräftar de teoretiska förväntningarna pre-

senteras också.
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1 Inledning

I de flesta hydrauliska system används riktningsventiler för

att styra aktuatorernas hastighet. Två olika typer av ven-

tiler används vanligen i mobila applikationer; öppet cent-

rum och slutet centrum. I den här artikeln behandlas ven-

tiler med slutet centrum. Oftast används ventiler med slu-

tet centrum i system där pumptrycket regleras aktivt, såsom

konstanttrycks- och lastkännande system.

Flera laster delar ofta på en pump i mobila system. Om

pumptrycket anpassas efter den tyngsta lasten och flera

funktioner aktiveras samtidigt kan lastinterferens uppstå.

Det betyder att trycknivån hos den tyngsta lasten påverkar

hastigheten hos de lättare lasterna. Om hastighetsstyrning är

en viktig egenskap används ofta tryckkompensatorer för att

lösa problemet med lastinterferens. Tryckfallet över samtli-

ga riktningsventiler blir då konstant och aktuatorns hastig-

het blir direkt proportionell mot ventilens öppningsarea.

En nackdel med tryckkompensatorer är att lasten får låg

dämpning. Förutom sekundära effekter såsom läckage och

friktion är det bara utloppsstrypningen i riktningsventilen

som bidrar med dämpning till ett tryckkompenserat system.

Dämpning är speciellt viktigt i applikationer med stora trög-

hetsmassor, som till exempel svängfunktionen på en kran.

Den här artikeln analyserar dämpningen i system där ven-

tilen är tryckkompenserad och har slutet centrum. Pumpre-

gulatorn kan vara av vilken typ som helst, det påverkar inte

analysen. Experimentella resultat som bekräftar den teore-

tiska analysen presenteras också.

2 Dämpning

En riktningsventil bidrar med dämpning om flödet minskar

när lasttrycket ökar och tvärtom. Ett exempel på ett system

med hög dämpning är konstanttryckssystemet, se figur 1.

Pumpen regleras så att trycket hålls konstant före ventilen.

Om lasten börjar svänga kommer trycket i cylinderkamma-

ren också att svänga. Ett ökat cylindertryck, vilket betyder

en accelererande kraft, resulterar i ett minskat tryckfall över

ventilen och således också ett minskat flöde genom venti-

len. Accelerationen kommer då att minska och svängning-

arna dör ut relativt snabbt, se figur 1. Om riktningsventi-

len kompletteras med en tryckkompensator fås en så kal-

lad konstantflödesventil. Kompensatorns uppgift är att hål-

la tryckfallet över riktningsventilen konstant, oavsett tryck-

variationer på pump- och lastsidan. Det betyder att flödet
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Fig. 1: Simulering av ett konstanttryckssystem. Svängning-

arna dör ut relativt snabbt vilket betyder att dämpningen är

hög.

genom ventilen inte kommer att ändras då cylindertrycket

svänger. Det finns alltså inget som dämpar den accelereran-

de kraften. Ett idealt tryckkompenserat hydraulsystem med

slutet centrum ventil är alltså helt odämpat, vilket betyder

att svängningarna inte kommer att dö ut, se figur 2.

H
as

ti
gh

et
[-

]

Tid [-]

Fig. 2: Simulering av ett system med konstantflödesventil.

Pumpregulatorn kan vara av vilken typ som helst. Idealt har

systemet ingen dämpning.

3 Utloppsstrypning

Simuleringsmodellen i figur 2 är förenklad till en tryckkälla,

en konstantflödesventil, en cylinder samt en last. Utlopps-

strypningen i riktningsventilen saknas alltså. Om också den
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tas med i simuleringen kan en relativt hög dämpning erhål-

las enligt den heldragna kurvan i figur 3. Men om utlopps-

strypningen designas dåligt fås istället en låg dämpning, se

den sträckade kurvan i figur 3. Det gäller alltså att designa

utloppsstrypningen rätt för att systemet ska få en hög dämp-

ning.
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Fig. 3: Simulering av ett system med konstantflödesventil

och utloppsstrypning. Om strypningen designas bra fås hög

dämpning medans en dålig design resulterar i en låg dämp-

ning.

En komplett matematisk analys av ett tryckkompenserat

system med en cylinder, en last samt en utloppsstrypning

har utförts i [1]. I den här artikeln analyseras dämpningen

utifrån denna analys. De förenklingar som har gjorts är att

kompensatorn antas ha ideal karaktäristik samt att läckning

och friktion har försummats. Med hjälp av dessa förenkling-

ar kan utloppsstrypningens bidrag till systemets dämpning

studeras. Observera alltså att dämpningen skulle vara något

högre om dessa fenomen hade inkluderats.

Det är i huvudsak två parametrar som påverkar dämp-

ningen i det studerade systemet: utloppsstrypningens öpp-

ningsarea samt volymerna på båda sidorna av cylinderkol-

ven. Dessa volymer kommer att ändras under kolvens slag.

I figur 4 visas dämpningen som funktion av öppningsarean

för olika lägen på cylinderkolven. Då kolven är i sitt nedre

ändläge kommer dämpningen att vara låg oberoende av ut-

loppsstrypningens öppningsarea. När kolven rör sig uppåt

kommer dämpningen att öka.

Den design som har studerats närmare i den här artikeln

framgår av figur 4. Då kolven är i sitt nedre ändläge fås
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Fig. 4: Dämpningen som funktion av utloppsstrypningens

öppningsarea för olika lägen på cylinderkolven. Den de-

sign av utloppsstrypningen som föreslås i den här artikeln

är inringad.

en så hög dämpning som möjligt och dämpningen ökar se-

dan för andra positioner på kolven. Om en högre dämpning

erfordras är det möjligt att välja en mindre öppningsarea.

Nackdelarna med det är att dämpningen blir något lägre vid

kolvens nedre ändläge samt att tryckfallet, och därmed för-

lusterna, blir större över utloppsstrypningen. Om ett mindre

tryckfall erfordras kan en större öppningsarea väljas. Detta

är dock på bekostnad av en lägre dämpning. Öppningsarean

ska däremot inte designas till vänster om topparna i figur 4.

Dämpningen blir då låg samtidigt som förlusterna blir stora.

4 Experimentella resultat

För att verifiera de teoretiska resultaten har mätningar ut-

förts på en testrigg. Testriggen består av en konstantflödes-

ventil på inloppssidan, en cylinder med en masslast samt

en servoventil på utloppssidan, se figur 5. Systemet försörjs

av en konstanttryckskälla. Olika stora öppningsareor på ut-

loppsstrypningen kan uppnås genom att styra servoventilen.

Det går också att manipulera volymerna på båda sidorna av

kolven. Därmed kan hela designrummet i figur 4 täckas av

testriggen.

Resultaten från experimenten kan ses i figur 6-9. Fyra

olika fall har studerats. I det första fallet har volymerna ma-

nipulerats så att dämpningen följer den översta kurvan sam-

tidigt som utloppsstrypningens öppningsarea har valts så att

dämpningen ligger i närheten av sitt optimum, se figur 6.



Hydraulikdagarna, Linköping, Sverige, 17-18 april 2012

Fig. 5: Testriggen som användes vid mätningarna.

Som kan ses i figur 6 uppstår i princip inga svängningar,

vilket betyder att dämpningen är hög. Resultaten för testfall

2 kan ses i figur 7. Volymerna är identiska med det första

fallet men utloppsstrypningens area har ökats. Dämpningen

blir då lägre jämfört med den i figur 6. I det tredje test-

fallet har volymerna manipulerats så att dämpningen föl-

jer den nedersta kurvan. Utloppsstrypningens area har valts

optimalt, alltså blir dämpningen så hög den kan bli. Trots

detta är systemet relativt svängningsbenäget enligt figur 8.

Då inloppsvolymen är liten blir dämpningen låg, oavsett

hur utloppsstrypningen designas. Testfall 4 är utfört utan

en utloppsstrypning. Teoretiskt skulle systemet då vara helt

odämpat. Den dämpning som ändå kan ses i figur 9 beror på

sekundära effekter såsom friktion och läckage.
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Fig. 6: Hög dämpning fås då kolven är i sitt övre ändlä-

ge samtidigt som utloppsstrypningen är designad nära sitt

optimum.
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Fig. 7: Dämpningen blir lägre då kolven är i sitt övre ändlä-

ge samtidigt som utloppsstrypningens öppningsarea är stor.
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Fig. 8: Då cylindern är i sitt nedre ändläge blir dämpningen

låg trots att utloppsstrypningen är designad optimalt.
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Fig. 9: Då utloppsstrypning saknas bidrar bara sekundära

effekter till dämpningen.
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5 Förlustanalys

För att erhålla dämpning av utloppsstrypningen krävs det

ett tryckfall och därmed förluster. För att illustrera hur stort

tryckfall som behövs om utloppsstrypningen designas enligt

figur 4 följer här ett exempel. Anta att massan 1 ton ska

lyftas med hastigheten 0.5 m/s. Den mekaniska utväxlingen

mellan massan och cylindern är 10:1 och cylinderkolven har

arean 1 dm2. Detta ger ett statiskt tryck i cylinderkammaren

på ca 100 bar. Anta också att dödvolymen i cylindern är

20 % samt att cylinderkolvens areaförhållande är 0.7. Då

skulle tryckfallet över utloppsstrypningen bli 10 bar. Om ett

lägre tryckfall erfordras måste öppningsarean göras större,

vilket betyder lägre dämpning enligt figur 4.

6 Slutsatser

Ett system bestående av en konstantflödesventil, en cylin-

der, en last samt en utloppsstrypning har studerats i den

här artikeln. Utan utloppsstrypningen skulle hydraulsyste-

met inte bidra med någon dämpning alls. I detta fall skulle

enbart sekundära effekter såsom kompensatorns icke ideala

karaktäristik, läckage och friktion bidra med dämpning till

systemet.

Volymerna på respektive sida av cylinderkolven har stor

inverkan på dämpningen. Om inloppsvolymen är liten blir

dämpningen låg, oavsett hur utloppsstrypningen designas. I

den här artikeln föreslås det att utloppsstrypningen designas

så att optimal dämpning uppnås då kolven befinner sig i

sitt nedre ändläge. Dämpningen blir sedan större vartefter

kolven rör sig uppåt.

Förlusterna i systemet med den föreslagna designen av

utloppsstrypningen blir relativt små. Om mindre förlus-

ter erfordras blir dämpningen lägre. Det är också möjligt

att öka dämpningen genom att minska utloppsstrypning-

ens öppningsarea. Nackdelarna med detta är att dämpningen

blir något lägre då kolven befinner sig i sitt nedre ändläge

samt att förlusterna över utloppsstrypningen ökar.
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Fig. 10: Systemet som analyseras i den här artikeln.

Flödet genom utloppsstrypningen kan beskrivas med ek-

vation (1).

qb = κqa =CqAb

√

2

ρ
pb (1)

Utloppsstrypningens tryck-flödeskoefficient, Kcb, fås ge-

nom att derivera flödet med avseende på tryckfallet, pb, en-

ligt ekvation (2).

Kcb =
∂qb

∂ pb

=
CqAb
√

2ρ pb

(2)

Ett uttryck för Kcb där optimal dämpning erhålls har här-

letts i [1], se ekvation (3),

Kcbopt
= κAc

√

Vb

βeU2m(γ −1)
γ3/4 (3)

där

γ = 1+κ2 Va

Vb

(4)

För att erhålla optimal dämpning vid cylinderkolvens

nedre ändläge väljs Va = Vamin
och Vb = Vbmax

, vilket ger

γ = γmin, i ekvation (3). Det är den designen som föreslås

i den här artikeln. Den erforderliga öppningsarean för ut-

loppsstrypningen kan sedan beräknas med hjälp av ekva-

tion (1) och (2), vilket ger ekvation (5).

Ab =

√

κqaKcbρ

C2
q

(5)

Utloppsstrypningens öppningsarea ska enligt ekva-

tion (5) öka med roten ur inloppsflödet, alla övriga paramet-

rar är konstanta. Eftersom ventilen är tryckkompenserad är

inloppsflödet direkt proportionellt mot inloppsstrypningens

öppningsarea.


