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Sammanfattning 
Detta examensarbete genomfördes under våren 2014 på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro. Syftet 

var att ta fram en simuleringsmodell av rotationssystemet för en hydraulisk bergborrmaskin. 

Modellen ska i framtiden användas för att undersöka fenomenet ”jerky rotation”. Under arbetet 

konstruerades en provbänk och mätningar gjordes för att validera simuleringsmodellen. Tyngden i 

arbetet lades på att göra en modell av den gerotormotor som används för att driva rotationen av 

borrsträngen. Modellen återger de variationer i tryck och flöde som uppstår på grund av motorns 

geometri. Enkla modeller för berg och borrstål konstruerades för att simulera hela borrmaskinen. 

Även dessa modeller validerades mot mätningar. Resultaten från motormodellen bedöms vara 

tillräckligt bra för att i framtiden kunna användas för att simulera rotationen vid bergborrning. För att 

kunna se vad som orsakar ”jerky rotation” behövs dock bättre simuleringsmodeller av det 

hydrauliska försörjningssystemet som driver gerotormotorn. Eventuellt behövs också en bättre 

bergmodell. 

  



 

Abstract 
This master thesis was conducted during the spring of 2014 at Atlas Copco Rock Drills AB in Örebro. 

The purpose of the thesis was to develop a simulation model of the rotation system for a hydraulic 

rock drill. In the future, the model will be used to investigate the phenomena called “jerky rotation”. 

In order to validate the simulation model a test bench was designed and tests were made. The main 

focus was to model the gerotor motor that is used to propel the rotation of the drill string. The 

model shows the pressure and flow variations that occur due to the geometry of the motor. Simple 

models of the rock and drill steel were developed to simulate the entire rock drill. Those models 

were also validated with test results. The results from the model of the motor are considered to be 

good enough to be used for future simulations of the rotation of the rock drill. However, in order to 

see the cause of “jerky rotation”, a better model of the hydraulic supply system for the gerotor is 

needed. A better model of the rock might also be needed.  



 

Förord 
Under våren 2014 gjorde vi vårt examensarbete på Atlas Copco i Örebro. Det var en rolig och lärorik 

tid. Vi hoppas att resultatet från arbetet som presenteras i denna rapport kommer vara till nytta i 

framtiden. 

Vi vill tacka våra handledare på Atlas Copco, Erik Jakobsson och Maria Pettersson för allt stöd under 

arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare vid Linköping universitet, Robert Braun för tips vid 

rapportskrivning och hjälp när vi haft problem med simuleringarna. Ett tack riktas också till alla som 

varit inblandade i konstruktionen av vår provbänk och de mätningar som genomfördes.  

 

Örebro 2014 

Mattias Forsell 

David Karlsson  
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Nomenklatur 

A Area      [m2] 

b Kamrarnas höjd     [m] 

C Vågvariabel     [-] 

Cq Flödeskoefficient    [-] 

c Utbredningshastighet stötvåg   [m/s] 

ct Utbredningshastighet torsionsvåg  [m/s] 

Dp Deplacement     [m3/varv] 

d Diameter     [m] 

E Elasticitetsmodul    [Pa] 

e Avstånd mellan gerollerns axlar   [m] 

F Kraft      [N] 

f Slagfrekvens     [Hz] 

G Skjuvmodul     [N/m2] 

L Längd      [m] 

Lp Kolvlängd     [m] 

Lpe Effektiv kolvlängd    [m] 

mp Kolvens massa     [kg] 

M Vridmoment     [Nm] 

n Varvtal      [varv/s] 

Oaxaya Koordinatsystem fäst i det yttre hjulet 

Ofxfyf Fixt koordinatsystem 

Otxtyt Koordinatsystem fäst i det inre hjulet 

Oa Yttre hjulets centrum 

Ot Inre hjulets centrum 

P Effekt      [W] 

p Tryck      [Pa] 

Q Flöde      [m3/s] 

R Radie      [m] 

rc Gerollerrullarnas radie    [m] 

rPi Radie till kontaktpunkt i    [m] 

rt Radie för det inre hjulets delningscirkel  [m] 

t Tid      [s] 

V Volym      [m3]   

v Anslagshastighet    [m/s] 

W Energi per slag     [kgm2/s2] 

Wt Vågenergi     [kgm2/s2] 

Z Impedans     [-] 

z Antal kugg     [-] 

 

γ Skjuvtöjning     [-]  

Δ Borrstålets förflyttning    [m] 
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δi Lutningsvinkel för kammare i   [rad] 

ε Töjning      [-]  

η Verkningsgrad     [-] 

λ Trokoidkoefficient    [-] 

ξ Radiellt avstånd från centrum   [m]  

ρ Densitet     [kg/m3] 

ρai Avståndet från Oa till kontaktpunkt i  [m] 

ρti Avståndet från Ot till kontaktpunkt i  [m] 

σ Normalspänning    [Pa] 

τ Skjuvspänning     [Pa] 

τi Vinkel mellan xa och xi    [rad] 

φ Genererande rotationsvinkel   [rad] 

φt Borrstålets förvridning    [rad] 

ϕt Inre hjulets vridningsvinkel   [rad] 

ψ Referent rotationsvinkel    [rad] 

ω Vinkelhastighet     [rad/s] 

Avikelser vad gäller beteckningar och index kan förekomma i rapporten. I sådana fall gäller de 

förklaringar som ges i texten. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

I det här examensarbetet har rotationssystemet för hydrauliska bergborrmaskiner studerats. 

Examensarbetet utfördes på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro, på avdelningen Rocktec under våren 

2014.  

Vid borrning i berg med hydraulisk slagborrmaskin kan fenomenet ”jerky rotation” uppstå. Detta 

innebär att borrkronans rörelse blir ryckig. Det kan i sin tur leda till att borrningen går långsammare 

eller helt stannar upp på grund av att borrkronans stift inte längre bearbetar okrossat berg. Detta 

medför kostnader eftersom arbetet fördröjs. Problemet löses vanligtvis genom att byta till en större 

hydraulmotor. Med de simuleringsmodeller som idag finns på Atlas Copco saknas möjlighet att fullt 

ut förutse detta fenomen och det är heller inte helt klarlagt varför fenomenet uppstår.  

Vid borrning uppstår stötvågor som propagerar genom borrstålet men även torsionsvågor. Dessa 

vågor kan under vissa förhållanden ge upphov till svängningar i systemet som gör att prestandan 

sänks. 

1.2 Syfte  

Målet var att ta fram simuleringsmodeller för rotationssystemet. Tyngdpunkten i arbetet låg på att ta 

fram en parametriserad modell av den gerotormotor som driver rotationen. I modellen skulle 

fenomen som moment- och flödespulsationer tas med. Modeller skulle även tas fram för borrstål och 

berg. Modellerna ska i framtiden kunna användas i utvecklingsarbetet av nya borrmaskiner samt för 

att undersöka fenomen som ”jerky rotation”. 

1.3 Metod  

Arbetet inleddes med att teorin bakom bergborrning studerades. Bland annat studerades stötvågor 

och torsionsvågor men även hur bergborrning går till mer allmänt. Därefter studerades de ekvationer 

som beskriver gerotormotorns form och funktion. Dessa ekvationer testades sedan i Matlab för ökad 

förståelse och anpassades för den typ av gerotor som modelleras i det här examensarbetet. Efter det 

påbörjades arbetet med att ta fram en simuleringsmodell av gerotormotorn. I samband med detta 

konstruerades också en provbänk för att mäta momentpulsationer från motorn. Mätningarna 

användes sedan för att verifiera simuleringsmodellen. Vidare togs modeller för borrstål och berg 

fram och verifierades med hjälp av data från mätningar som utförts tidigare i Atlas Copcos 

borrmaskinslaboratorium.  

1.4 Avgränsningar  

Verifiering av simuleringsmodellen utfördes endast mot en specifik hydraulmotor även om 

simuleringsmodellen i sig är parametriserad. Hydrauloljans egenskaper anses konstanta under de 

tryck och temperaturändringar som kan uppstå. Ingen hänsyn tas till styrsystemets inverkan på 

borrningen. Gerollerns verkningsgrad har endast testats vid en hastighet och den drevs som pump 

vid testet. 
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2 Om Atlas Copco 
Atlas Copco AB grundades 1873 och har sitt huvudkontor i Stockholm [1]. Företaget är uppdelat i 

affärsområdena kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och 

anläggningsteknik.  

År 1898 byggde Atlas Copco sin första bergborrmaskin [2]. Den drevs av tryckluft. 1905 utvecklades 

de första lätta bergborrmaskinerna, kallade Cyclops och Rex. De roterades för hand och var antingen 

handhållna eller monterade på ett stativ. Utvecklingen fortsatte och 1935 utvecklades matarbenet. 

Detta blev starten för det som senare kommer att kallas ”den svenska metoden” som innebär att 

lätta borrmaskiner och borrkronor av hårdmetall används för att borra relativt små hål som sedan 

fylls med sprängmedel för att bryta berg. 1952 lanseras den första mobila borriggen som designades 

för att användas under jord i gruvan i Kiruna. 1973 kom den första tunga hydrauliska 

slagborrmaskinen, något som avsevärt ökade borrhastigheten. 1998 lanserades den generation av 

underjordsborriggar som finns idag. Dessa bygger på en modulär design och visar upp en ny nivå av 

automatisering, datorisering och produktivitet. 

Atlas Copco finns idag representerat i hela världen och hade under 2013 över 40 000 anställda och en 

omsättning på 84 miljarder kronor. 

Atlas Copco Rock Drills AB som finns i Örebro hör till affärsområdet gruv- och bergbrytningsteknik 

och tillverkar och marknadsför maskiner för gruvindustri och bergbrytning. Atlas Copco Rock Drills AB 

har 1900 anställda och består av enheterna Rocktec, Surface Drilling Equipment, Underground Rock 

Excavation, CMT´s Distribution center och Shared Servicefunktionen CSS. 

Verksamheten på Atlas Copco Rock Drills AB omfattar utveckling och tillverkning av 

bergborrmaskiner, automatiseringssystem, tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustning, hantering 

och distribution av reservdelar samt skeppning av färdiga maskiner till kund. 

 

Figur 1: Underjordsborrigg av typen XE4 för tunneldrivning. Borriggen har fyra armar och räckvidd för att 

täcka ett tvärsnitt på 206 m
2
. 
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3 Referensram 
I detta kapitel görs en sammanfattning av den teori som ligger till grund för arbetet samt en 

beskrivning av simuleringsverktyget Hopsan. 

3.1 Borrning 

Borrning består i grunden av fyra delar: slag, rotation, matning och spolning [3]. Slagverket består av 

en kolv som rör sig fram och tillbaka. Kolven slår mot en nackadapter. Rotationen sköts av en 

hydraulmotor av gerotortyp via en kuggväxel, se figur 2. 

 

Figur 2: Borrmaskin modell COP1838 i genomskärning. 

Slageffekten vid borrning kan beräknas med följande formler [4]: 

  
    

 
           (1) 

               (2) 

I ekvation 1 beräknas energin per slag och i ekvation 2 beräknas slageffekten. Slageffekten påverkas 

av kolvens massa mp, anslagshastigheten v, och slagfrekvensen f. En ändring av anslagshastighet har 

störst påverkan på slageffekten. Vanligen ligger anslagshastigheten kring 10 meter per sekund [3]. 

Om anslagshastigheten är för hög finns risk för stukade slagytor. 

Det är viktigt att borrstiften hela tiden bearbetar okrossat berg. För att uppnå detta måste 

borrkronan roteras mellan slagen. I figur 3 ses en bild på en borrkrona. Rotationen drivs av en motor 

som i sin tur drivs av ett konstant flöde. Motorn roterar om det vridande momentet är högre än det 

bromsande momentet som uppstår då kronan är i kontakt med berget. Momentet som verkar på 

motorn sätter trycket i systemet. Vanligtvis väljs ett varvtal så att de yttersta stiften på borrkronan 

flyttas en stiftdiameter mellan varje slag. 
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Figur 3: Borrkrona, 1: spolhål, 2: borrstift 

För att borrkronan hela tiden ska vara i kontakt med berget när kolven slår måste den matas framåt. 

Om borrkronan inte har kontakt med berget vid slaget kommer stötvågsenergin reflekteras tillbaka 

mot maskinen. Detta gör att maskinen slits hårt samt att borrsjunkningen, hastigheten borren rör sig 

in i berget med, minskar.  

För att föra bort den sten som spräckts ut från berget krävs även spolning. Spolningen sker antingen 

med luft eller med vatten. Luftspolning ger oftast något högre borrsjunkning eftersom det ger en 

renare hålbotten. Dock krävs dammsugare vid hålmynningen för att förhindra att damm sprids. 

Luftspolning kräver också högre effekt än vattenspolning eftersom vatten har en högre lyftkapacitet 

än luft. Vid borrning uppåt byggs ett baktryck upp av vattnet. Trycket kommer att öka med en bar var 

tionde meter och det trycket måste övervinnas för att spolningen ska fungera. Vattenspolning binder 

damm men ger oftast något lägre borrsjunkning. Borrsjunkningen ökar dock med ökat vattentryck. 

Även spolhålens placering på borrkronan påverkar borrsjunkningen. 

3.2 Stötvågor 

Vid slagborrning överförs energi från slagverkets kolv till nackadaptern och vidare till borrstålet [4]. 

Slaget ger upphov till en stötvåg som rör sig genom borrstålet. När stötvågen når slutet av borrstålet 

överförs energin till berget som då spricker. De ekvationer som finns i detta kapitel gäller endast för 

specialfallet när kolv och borrstål är av samma material och har samma tvärsnittsarea. I verkligheten 

kan beräkningarna bli mer komplicerade, till exempel är ändarna sällan helt fixa eller helt fria. 

Slagkolven och nacken har heller inte alltid samma diameter, vilket gör att stötvågornas form blir 

annorlunda. För en mer detaljerad beskrivning av stötvågor se [4]. 

Stötvågens utbredningshastighet, c, kan beräknas med hjälp av materialets elasticitetsmodul, E, och 

densitet, ρ. 

   
 

 
             (3) 

För stål är       
  

    och       GPa vilket ger        
  . 
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När kolven träffar nackadaptern reflekteras en stötvåg tillbaks upp genom kolven samtidigt som en 

stötvåg med samma energi rör sig ned genom borrstålet.  När stötvågen når kolvens ände reflekteras 

en avlastningsvåg ner mot borrstålet igen. Kraftöverföringen mellan kolv och nackadapter pågår tills 

avlastningsvågen når kontaktytan. Om kolv och nackadapter är av samma material och har samma 

tjocklek blir därför stötvågens längd dubbla kolvlängden, se figur 4. 

                  (4) 

Spänningen i borrstålet kan, om kolv och borrstål har samma tvärsnittsarea och v är kolvens 

hastighet då den träffar nacken, beräknas med: 

  
  

  
             (5) 

Den sträcka, Δ, som borrstålet förflyttar sig blir: 

  
    

 
            (6) 

 

Figur 4: Stötvågens uppkomst och utbredning om kolv och borrstål är tillverkade av samma material och har 

samma diameter. Röd pil representerar en stötvåg och blå pil en dragvåg. 

 

När stötvågen når borrstålets ände reflekteras vågen olika beroende på kontakten med berget och 

bergets egenskaper [5]. Om borrkronan har god kontakt med berget och om berget samtidigt är 

mycket hårt kan kontaktpunkten ses som en fast ände. Stötvågen reflekteras då tillbaka med samma 
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tecken och amplitud som den infallande vågen. I det område där vågen ”möter” sig själv sker då en 

dubblering av spänningen i materialet eftersom amplituden av den infallande vågen adderas till 

amplituden av den reflekterade vågen i området närmast änden. Om borrkronan helt saknar kontakt 

mot berget sker en spänningsavlastning då stötvågen når änden. En förlängning av änden sker och en 

dragvåg reflekteras tillbaka upp genom borrstålet.  

På grund av att berget är något elastiskt fås i verkligheten en kombination av dessa två fall vid 

borrning. Stålet har också vissa dämpande egenskaper som gör att stötvågen inte blir helt fyrkantig 

utan något avrundad. 

3.3 Torsionsvågor 

Vid beräkningar av torsionsvågor görs antagandet att rotationen sker med konstant hastighet [6]. När 

borrkronan trycks mot berget stannar rotationen i den änden av borrstålet upp medan motorn 

fortsätter att driva. Detta ger upphov till en torsionsvåg som sprider sig genom borrstålet. Med 

momentet M, längden L, skjuvmodulen G och diametern d fås att borrstålets ändar vrider sig i 

förhållande till varandra med vinkeln: 

   
    

                (7) 

Torsionsvågens utbredningshastighet beror av skjuvmodulen och materialets densitet och kan 

beräknas som: 

    
 

 
            (8) 

För stål med skjuvmodulen          och densiteten       
  

    fås            . 

Utbredningshastigheten för torsionsvågor är betydligt lägre än för stötvågor. 

Skjuvtöjningen i torsionsvågen kan beräknas med: 

  
    

  
            (9) 

Där ξ är det radiella avståndet från centrum och n är varvtalet. 

Skjuvspänningen kan sedan beräknas med: 

                 (10) 

Vågenergin, Wt, ges av: 

    
         

    
  

 
  

 
           (11) 

Från detta uttryck fås: 

   
         

      
           (12) 

Ytterligare ekvationer och teori finns att läsa i [6]. 
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3.4 Gerotormotor 

Den motor som driver rotationsrörelsen i borrmaskinen är av typen gerotor. Gerotor är en 

förkortning av ”generated rotor” och syftar på sättet som motorns inre geometrier tas fram på [7]. 

En gerotor består av två stycken kugghjul där det yttre hjulet har en kugg mer än det inre. Antingen 

bestäms formen på det inre eller yttre hjulet först och det andra hjulets form genereras sedan fram 

från det första hjulet. Varje kugg på den inre rotorn ska hela tiden vara i kontakt med den yttre 

rotorn. Gerotorn kan antingen ha två fasta axlar som är förskjutna mot varandra där både det inre 

och yttre kugghjulet snurrar, eller en fast yttre rotor och en inre rotor som rör sig kring centrum för 

den yttre rotorn samtidigt som den roterar kring sin egen axel. Den typ av gerotor som modelleras i 

det här examensarbetet kallas geroller och har cylindriska stavar i det yttre kugghjulet som är fixt. 

För en geroller genereras den inre rotorns form av formen för den yttre. Det inre hjulet skapas som 

en trokoid, alltså den form som beskrivs av en punkt i en cirkel då den rullar längs en linje, i det här 

fallet ännu en cirkel. Då det inre hjulets centrum roterar kring det yttre hjulets centrum fås en intern 

utväxling vilken ger ett högre moment och ett lägre varvtal jämfört med om båda hjulen skulle 

rotera.  

Gemensamt för båda typerna av gerotorer är att de är robusta, kompakta och billiga att tillverka. 

Gerotorer med fixa axlar används främst som pumpar i många olika applikationer medan geroller 

används som motorer i applikationer med högt vridmoment och lågt varvtal [8].  

De ekvationer som presenteras i detta kapitel är ursprungligen framtagna för den typ av gerotor som 

har två fixa axlar men kan med modifieringar användas även för den andra typen av gerotor.  

3.4.1 Geometri 

I figur 5 ses de koordinatsystem som används för ekvationerna [9]. Systemet Ofxfyf är fixt och har 

origo i centrum för det inre hjulet. Otxtyt är fixerat i det inre hjulet och x-axeln skär genom centrum 

för en av kuggarna. Oaxaya har origo i centrum för det yttre hjulet och x-axeln skär mitt mellan två av 

de yttre kuggarna. Axlarna xi och xi+1 skär genom centrum för rulle i respektive i+1 och den 

mellanliggande vinkeln är 
  

 
 där z är antal kugg för det yttre hjulet. 
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Figur 5: Koordinatsystem som används för en gerotor med fixa axlar. För ytterligare figurer och förklaringar 

se [7]. 

Radien från origo för en kontaktpunkt Pi i det inre hjulets koordinatsystem som funktion av vinkeln φi 

kan beskrivas med: 

   

     
                                   

                                   
 

        (13) 

Där λ är en trokoidkoefficient som beskriver förhållandet mellan trokoidens radie och den rullande 

cirkelns radie. Den upphöjda bokstaven i variabelnamnet anger koordinatsystemet. λ beräknas som: 

  
 

  
             (14) 

Där d är avståndet från Of till rullarnas centrum och e är avståndet mellan axlarna i gerotorn. 

Koefficienten c beror av rullarnas radie, rc och avståndet e och beräknas som: 

  
  

 
             (15) 

Vinkeln δi är vinkeln mellan linjen från rullens centrum till Oa och den linje som går från rullens 

centrum till kontaktpunkten och kan beräknas med:  

         
         

           
          (16) 

Koefficienten φi är vinkeln mellan xt och xi. φi kan beskrivas med: 
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            (17) 

Ψ är vinkeln som xa har roterat i förhållande till xf. τi är vinkeln mellan axlarna xi och xa vilken 

beräknas med: 

   
       

 
            (18) 

Radievektorn    

   
 i Oaxaya-systemet beräknas med följande samband: 

                               (19) 

                               (20) 

Överföringsmatrisen mellan systemen är: 

     

    
 

   
     

 

   
         

     
 

   
     

 

   
          

   

         (21) 

Då fås: 

   

   
       

     
                          

                          
 

        (22) 

Med hjälp av ytterligare en överföringsmatris kan kontaktpunkternas koordinater i det fixa 

koordinatsystemet beräknas. 

   

   
       

   
  

                                

                              
 

     (23) 

Där  

     
              

              
   

         (24) 

Formen på en gerotor kan beskrivas med följande ekvationer enligt [10]. 

          
 

   
       

 

   
   

  

 
      

 

   
        

 

   
          (25) 

           
 

   
       

 

   
   

  

 
      

 

   
        

 

   
         (26) 

Där x och y är koordinaterna för formen på gerotorn. 

     
                        (27) 

 
                 (28) 
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3.4.2 Flöde 

Flödet från gerotorn beräknas genom att summera volymändringen i de kammare vars volym 

minskar [7]. 

   
   

  
 
               (29) 

Vi är volymen av den avsedda kammaren. De kammare som är i början respektive slutet av 

kompressionsrörelsen har index m och n. 

Volymen för varje kammare beror av vridningsvinkeln för kugghjulen. För en gerotor med två fixa 

axlar kan volymändringen beräknas med: 

   

  
  

 

 
     

     
  

 

   
    

     
          (30) 

Där ρa1 och ρa2 är avstånden från Oa till kontaktpunkterna på vardera sidan av kammaren. ρt1 och ρt2 

är avstånden från Ot till samma punkter. 

Volymändringen kan även beräknas med avseende på tiden. 

   

  
 

 

  
            

     
  

 

   
    

     
          (31) 

Där ωt är vinkelhastigheten för det inre hjulet och b är kugghjulens tjocklek. 

3.4.3 Tryck 

Tryckvariationen i en kammare när gerotorn används som pump kan beräknas med ekvation 32 

enligt [9]: 

    
    

  
  

   

  
 
 
          (32) 

Där index i anger vilken kammare som beräknas, ρf är fluidens densitet, b är kugghjulens tjocklek och 

Ai är kammarens area. Areaändringen 
   

  
 beräknas med: 

   

  
    

        
 

 
    

   

 
    

 

 
                 

 

      (33) 

Där τ är vinkeln mellan två intilliggande kuggar på det yttre hjulet. 

3.4.4 Vridmoment 

Vridmomentet beräknas med antagandet att tryckvariationerna i gerotorns kammare kan försummas 

[9]. Då fås en trycknivå på inlopps- och en på utloppssidan. Med detta antagande motsvarar 

fluidtrycket en jämt fördelad kraft som verkar på linjen AB mellan de två kontaktpunkter som 

separerar in- och utloppssidan, se figur 6. Denna utbredda last beräknas som en koncentrerad kraft 

Fp. 
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Figur 6: Krafter från fluidtryck och kontaktpunkter [7]. 

  
   

                       (34) 

Där Δp är tryckskillnaden mellan in och utloppssidan och kf är enhetsvektorn i z riktningen i det fixa 

koordinatsystemet. Linjen AB kan beskrivas som skillnaden mellan radievektorerna till de två 

kontaktpunkterna. 

         
   

   
   

          (35) 

Kontaktkrafterna summeras till en resulterande kraft Fn som verkar i punkten C. 

       
 
              (36) 

Momentjämnviktsekvation för interna kugghjulet: 

                                 (37) 

Där MFp(Ot) är momentet från fluidtrycket, MFn(Ot) är momentet från kontaktkrafterna och M1 är det 

yttre momentet på axeln. När det externa kugghjulet snurrar fritt fås på motsvarande sätt 

jämviktsekvationen: 

                             (38) 

Ekvation 37 och 38 kan även uttryckas som: 
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                                  (39) 

och 

                               (40) 

Där S är mittpunkten på linjen mellan A och B. OtS och OaS kan skrivas som: 

    
 

 
                   (41) 

                       (42) 

Ekvation 38 ger att: 

                            (43) 

Med ekvation 43 och sambandet mellan hävarmarna OtC och OaC i ekvation 39 och 40 fås: 

                  
   

 
         (44) 

Momentet på den utgående axeln beräknas sedan: 

                      
   

 
          (45) 

3.5 Hopsan 

De simuleringar som gjorts inom ramen för examensarbetet har utförts i simuleringsprogrammet 

Hopsan som utvecklas vid Linköpings Universitet i samarbete med Atlas Copco. Hopsan använder ett 

grafiskt gränssnitt där komponenter kan dras in från ett bibliotek. Programmet ger även möjlighet att 

skriva och kompilera egna komponenter. Det är också möjligt att exportera modeller för att användas 

tillsammans med andra beräkningsverktyg, till exempel MatLab/Simulink. Programmet gör det enkelt 

att simulera både hydrauliska och mekaniska komponenter i samma modell och ger även möjlighet 

till att bygga enklare regulatorer med hjälp av signalhanteringskomponenter.  

Hopsan använder sig av Transmission Line-modellering (TLM). I Hopsan är komponenterna 

uppdelade i två olika kategorier, C- och Q-komponenter. En C-komponent kan endast kopplas till en 

Q-komponent och vice versa. I Q-komponenterna beräknas storheter som flöde, hastighet och 

elektrisk ström. I C-komponenterna beräknas till exempel tryck, kraft och elektrisk spänning [11]. Det 

finns även S-komponenter, dessa är inte TLM-baserade och används till exempel för signalbehandling 

men även matematiska beräkningar [12].  

3.6 Transmission Line-modellering 

Transmission line-modellering är en numerisk integrationsmetod utvecklad av Auslander 1968 [13]. 

Grundidén är att modellera hur vågor utbreder sig genom att använda impedanser och vågvariabler. 

TLM kan användas för alla typer av system som hanterar flöden och potentialskillnader, så som 

hydrauliska eller elektriska system. 

I TLM separeras komponenterna från varandra matematiskt. Då tillåts varje komponent att beräkna 

sina egna ekvationer. Detta görs genom att kapacitiva komponenter, till exempel volymer, 
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modelleras som ledningselement med längden av ett tidssteg. På så sätt fås en fördröjning mellan de 

resistiva komponenterna, till exempel ventiler och strypningar som motsvarar tiden det tar för en 

tryckvåg att röra sig mellan komponenterna.  

 

Figur 7: Transmissionsledning 

Ekvationerna som beskriver ledningen i figur 7 kan skrivas som ekvation 46 och 47 enligt [11]: 

                                         (46) 

                                         (47) 

Där p är tryck, t är tid, dt är simuleringens tidssteg, q är flöde och Zc är impedans. 

I ekvation 46 och 47 ses att p1 och p2 är oberoende av varandra i varje tidssteg och komponenterna 

är därmed separerade matematiskt. 
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4 Geroller 
Den typ av gerotor som undersökts i det här examensarbetet kallas geroller. Ordet geroller används 

för att benämna gerotormaskiner där det yttre hjulets kuggar är rullar. Den geroller som undersökts 

här har också ett fixt yttre kugghjul, se figur 8, vilket medför att det inre hjulets centrum rör sig kring 

det yttre hjulets centrum. Ekvationerna i kapitel 3 behövde därför anpassas för att beskriva denna 

typ av gerotor. 

 

Figur 8: Det inre och det yttre hjulet från den geroller som avses i examensarbetet. Det yttre hjulets rullar 

sitter fast i motorhuset. 

Skillnaden mellan en gerotor med fixa axlar och roterande yttre hjul och en med fixt yttre hjul och 

rörligt axelcentrum till det inre hjulet blir en hydraulisk utväxling som ges av antalet kammare enligt 

förhållandet: 

  
   

 
            (48) 

Momentjämnviktsekvation för interna kugghjulet ser fortfarande ut som i ekvation 37. 

Momentjämviktsekvation för det externa kugghjulet blir något annorlunda. När det yttre hjulet inte 

längre roterar fritt tillkommer momentet M1 i ekvationen: 

                               (49) 

Ekvation 49 ger att: 

                               (50) 

Med ekvation 50 och sambandet mellan hävarmarna OtC och OaC i ekvation 39 och 40 fås: 

         
   

 
                         (51) 
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Ekvation 51 i 37 ger: 

         
   

 
                               (52) 

    
   

 
                 

   

 
                (53) 

   
 

 
  

   

 
             

   

 
               (54) 

    
 

 
             

   

 
                (55) 

Momentet på utgående axel: 

                         
   

 
          (56) 

Då ekvation 56 jämförs med ekvationen för moment på den utgående axeln från en gerotor ses att 

den enda skillnaden är att momentet är multiplicerat med antal kammare.  

Då det yttre kugghjulet på en gerotor roterar ett varv, öppnar och stänger varje kammare en gång. 

Det inre kugghjulet har då roterat 
 

   
 varv. När det inre kugghjulet roterat ett varv på en geroller 

öppnar och stänger sig varje kammare z-1 antal gånger. Detta medför att flödet från en geroller är z 

gånger större än det från en gerotor. 

Under kugghjulen, räknat från axeln, sitter kanalskivan, se figur 9. 

 

Figur 9: Kanalskivan sedd ovanifrån. 

Kanalskivan har en kanal till varje kammare i motorn och rör sig inte. Under kanalskivan sitter 

ventilskivan. Den är kopplad till det inre hjulet med ett ”hundben”, en axel som går att vicka. 

Ventilskivan roterar alltså med samma hastighet som det inre hjulet och ser till att kamrarna får 

omväxlande hög- och lågtryck, se figur 10. 
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Figur 10: Ventilskivan sedd från sidan som ligger an mot kanalskivan. 

Varannan kanal i ventilskivan är kopplad till högtryck och varannan till lågtryck. När gerollern används 

som motor växlar kammaren från högtryck till lågtryck då volymen är som störst. Omslaget från låg- 

till högtryck sker då volymen är som minst. Geometrin med sju kammare gör då att antalet kammare 

med hög- respektive lågtryck är omväxlande tre eller fyra stycken. Avgränsningen mellan hög- och 

lågtryck flyttas åt motsatt håll mot axelrotationen och går sex varv för varje varv som axeln snurrar. 
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5 Simulering 
I det här kapitlet beskrivs hur simuleringsmodellen är uppbyggd och de komponenter som ingår 

förklaras. 

5.1 Gerollermodell 

För att bygga upp en simuleringsmodell av gerollern användes ett antal olika komponenter, se figur 

11. Komponenterna beskrivs ingående i kapitel 5.2. 

 

Figur 11: Simuleringsmodell för gerollern i Hopsan. 

För att simulera hur ventilskivan öppnar och stänger mot kanalskivan används två strypningar till 

varje kammare. Dessa strypningar styrs av areacontrollern med hjälp av rotationsvinkeln så att de får 

rätt area. Strypningarna kopplas till låg- respektive högtryck i de volymkomponenter som motsvarar 

hydraulportarna. Kanalskivan består i modellen av volymkomponenter som motsvarar volymen i 

kanalskivans kanaler. På kanalskivans ovansida finns rotorn som rör sig över kanalerna. Rotorns 

rörelser stryper också flödet till kamrarna i vissa lägen. Detta simuleras med ytterligare en strypning 

per kammare som också styrs av areacontrollern. 

Kamrarna avgränsas från varandra av kontakten mellan rotorns kuggar och rullarna som sitter i 

motorhuset. Mellan kamrarna uppstår läckage. Vilket simuleras med strypningarna närmast 

kamrarna i figur 11. Strypningen längst till vänster i figur 11 ger läckaget mellan kammare ett och sju. 

Kammarkomponenterna räknar ut vridmomentet som uppstår av trycket genom att räkna ut arean 

som trycket verkar på och den resulterande kraften. Kraften multipliceras sedan med en hävarm som 

beror av vinkeln. Kamrarna kopplas samman till en utaxel med ett masströghetsmoment. På utaxeln 
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sätts en friktion med en momentkälla som ger ett moment som alltid är riktat mot 

rotationsriktningen.  

Rotationsvinkeln läses av vid kammare ett med hjälp av en vinkelgivare och skickas till 

areacontrollern som en signal. I areacontrollern används vinkeln för att beräkna areorna för de olika 

strypningarna som sedan skickas som signaler till strypningarna. Modellen återger med stor 

noggrannhet de variationer i tryck och moment som uppstår i gerollern. 

5.2 Komponenter 

För att bygga modellen har ett antal olika komponenter använts. En del har skrivits under 

examensarbetets gång och en del fanns sedan tidigare i Atlas Copcos komponentbibliotek. Även en 

del komponenter som finns i Hopsans standardbibliotek har använts. I Hopsan finns ett antal olika 

anslutningar på komponenterna. Gröna anslutningar är hydrauliska, blå är mekaniska och röda är 

signalportar. På hydrauliska och mekaniska portar anges även om komponenten är av C- eller Q-typ. 

Nedan följer en beskrivning av de komponenter som ingår i modellen. Koden för de komponenter 

som skrivits under arbetet finns i bilaga 1. 

5.2.1 aturb 

 

Figur 12: Symbol för komponenten aturb i Hopsan. 

Komponenten aturb finns i Atlas Copcos bibliotek och har inte modifierats på något sätt i det här 

examensarbetet. Den är en turbulent strypning där arean kan sättas med en signal. Aturb är en Q-

komponent och läser in impedans och vågvariabel från portarna på sidorna och sätter tryck och flöde 

med hjälp av funktionen qturb som är inbyggd i Hopsan. Stryparean kan läsas in som en signal på 

porten längst upp. Komponenten fungerar enligt strypekvationen [14]: 

      
 

 
                 (57) 

Där Cq är flödeskoefficienten, A är stryparean, ρ är oljans densitet och p1 och p2 är trycken på vardera 

sidan av strypningen. 
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5.2.2 areaController 

 

Figur 13: Symbolen för komponenten areaController i Hopsan. 

Komponenten areaController är en signalkomponent som skrivits för att beräkna de strypareor som 

uppkommer vid ventilskivan och vid inloppen till gerollerns kammare. Komponenten tar in 

rotationsvinkeln som insignal och räknar ut strypareorna för varje kammare som funktion av vinkeln. 

Det finns totalt 27 utgångar från komponenten som skickar signaler för olika strypareor. Längs den 

vänstra sidan finns nio utgångar som skickar arean för strypningen som uppkommer på grund av att 

rotorn täcker kanalerna in till kamrarna. Längs den nedre kanten finns 18 utgångar som skickar 

värdet för ventilskivans öppningsarea mot kanalerna till kamrarna. På den övre kanten finns porten 

som läser in rotationsvinkeln. Antalet kammare kan variera mellan olika gerollers. Om en geroller 

med till exempel sju kammare ska simuleras används endast portarna som är numrerade ett till sju 

och resten lämnas tomma. 

I komponenten anges hur många kammare den geroller som simuleras har. Om färre än nio 

kammare anges anpassas ekvationerna så att strypareorna varierar på rätt sätt för det angivna 

antalet kammare och ingen signal skickas till de utgångar som inte används. Även storleken på 

öppningarna i kanalskivan mot ventilskivan anges i komponenten, se figur 14. 

 

Figur 14: Egenskaper för areaController i Hopsan. Under ”Constants” sätts antal kammare samt storlek på 

öppningar. 

I gerollern är kanalskivan fix medan ventilskivan roterar på undersidan av den och rotorn på 

ovansidan, se figur 15. 
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Figur 15: Här ses hur rotorn täcker de cirkulära öppningarna i kanalskivan. Längst ned i hålen syns 

ventilskivans öppningar. 

För att simulera hur öppningsareorna varierar används en förenklad form på areakurvorna. Den 

verkliga formen är svår att beskriva matematiskt. Kurvan som beskriver hur rotorn täcker 

kanalskivans öppning beräknas som en sinusvåg enligt formeln: 

                      
 

 
  

  

 
                 (58) 

Där ϕ är vridningsvinkeln, z är antal kammare i gerollern och i är den kammare som beräknas. 

Kamrarna är numrerade så att kammare ett startar helt stängd medan nästa kammare beräknas som 

kammare ett men med en förskjutning av vridningsvinkeln. Amplitud är amplituden på sinuskurvan 

som arean approximeras med och minimum är det minsta värde som arean kan anta. Dessa värden 

måste justeras i komponentens inställningar om en annan geroller ska simuleras. Värdena har 

provats fram genom jämförelse med den verkliga arean. Kamrarna är jämt fördelade kring varvet. 

Öppningsarean mot hög- respektive lågtryck beräknas som en trekantsvåg med formeln: 

           
 

 
                   

  

 
        (59) 

Där r är radien på den cirkulära delen av kanalskivans ovala öppning mot ventilskivan och L är 

längden på den rektangulära delen. 

De förenklingar som gjorts och areans verkliga variation under en kompressionscykel för kammare 1 

visas i figur 16. 
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Figur 16: Verklig och förenklad öppningsarea. De heldragna linjerna visar den verkliga areorna och de 

streckade linjerna visar resultatet från förenklingarna. 

De förenklade resultaten följer det verkliga resultatet relativt väl och förenklingen borde inte inverka 

särskilt mycket på simuleringen. 

De MatLab-script som använts för att beräkna de verkliga areorna kan ses i bilaga 2. Koden som 

använts för komponenten finns i bilaga 1. 

5.2.3 AC_Multi_Port_Volume 

 

Figur 17: Symbol för komponenten AC_Multi_Port_Volume i Hopsan. 

AC_Multiport_Volume finns i Atlas Copcos komponentbibliotek och fungerar som en volym. Den har 

inte ändrats för det här examensarbetet. Komponenten är av C-typ och läser av tryck och flöde från 

omgivande komponenter och räknar ut impedans och vågvariabel. I komponenten anges starttryck, 

volym, bulkmodul samt en dämpkoefficient för att hantera stående vågor. 

Komponenten har en multiportanslutning, vilket innebär att det går att ansluta flera ledningar till 

samma port. 

5.2.4 rotBar 

 

Figur 18: Symbol för komponenten rotBar i Hopsan. 
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Den här komponenten är en mekanisk rotationskomponent av C-typ. Den finns i Atlas Copcos 

komponentbibliotek och har inte modifierats under examensarbetet. Komponenten fungerar som en 

axel och hanterar även torsionsvågor. Eftersom rotBar är en C-komponent används 

rotationshastighet och moment för att beräkna impedans och vågvariabel. I komponenten sätts 

värden för inner- och ytterdiameter, längd, densitet och skjuvmodul. Det går även att välja om 

dämpning från stålet ska användas i beräkningarna, se figur 19. 

 

Figur 19: Parameterinställningar för rotBar i Hopsan. 

5.2.5 rotCon2 

 

Figur 20: Symbolen för rotCon2 i Hopsan. 

rotCon2 är en mekanisk rotationskomponent av Q-typ och har inte modifierats för det här 

examensarbetet. Komponenten fungerar som en förlustfri koppling och kan till exempel användas för 

att koppla ihop delar av en axel för att få fler noder att mäta på och på så vis se torsionsvågor eller 

andra fenomen som uppstår inuti axeln. Komponenten använder impedans och vågvariabel för att 

beräkna vinkelhastighet, vinkelposition samt vridmoment. 

5.2.6 gear 

 

Figur 21: Symbolen för komponenten gear i Hopsan. 

Gear är en mekanisk rotationskomponent som fungerar som en förlust- och glappfri växel. 

Komponenten har skrivits under examensarbetet och är baserad på komponenten rotCon2 som är en 
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förlustfri koppling och finns i Atlas Copcos bibliotek. I gear har en utväxling lagts till så att moment 

och hastighet ändras i komponenten. Växeln består av två kugghjul och således byter rotationen 

riktning i komponenten. 

För att skriva ekvationerna i gear har följande grundekvation använts: 

                                    (60) 

Där Mi är vridmoment, Cxi är vågvariabel, Zxi är impedans och ωi är vinkelhastighet. Index i anger 

vilken port som avses. 

Vinkelhastigheterna på vardera sidan av växeln är kopplade enligt: 

                 (61) 

Här får hastigheterna samma tecken. I rotCon2 har de motsatt tecken eftersom programmet är 
uppbyggt så att en hastighet med riktning in i komponenten har positivt tecken och hastighet ut ur 
komponenten har negativt tecken. Eftersom kugghjulen i växeln roterar mot varandra blir tecknet 
samma på båda sidor. 

Momenten är kopplade enligt: 

   
  

 
           (62) 

Där R är utväxlingen. 

Ekvation 60 och 61 för port 1 och 2 ger: 

         
       

 
  

  

 
 

    

          (63) 

Detta uttryck kan sedan skrivas om till: 

    
  
 

   

   
  
  

  
        

      
         (64) 

När ω2 beräknats sätts ω1 till: 

   
  

 
           (65) 

5.2.7 Q_type_Pressure_Source 

 
Figur 22: Symbolen för Q_type_Pressure_Source i Hopsan. 

Den här komponenten är en ideal tryckkälla. Den påverkas inte av flöden och liknande utan håller 

den inställda trycknivån oavsett vad som händer i andra komponenter. Antingen sätts ett konstant 

tryck i komponentens egenskapsfönster eller också sätts en signal på komponentens röda signalport. 
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I det här examensarbetet har den använts dels med konstant tryck vid uppbyggnaden av modellen, 

men även med mätresultat som insignal vid validering av modellen. 

5.2.8 rock 

 

Figur 23: Symbolen för komponenten rock. 

Rock är en mekanisk systemkomponent av Q-typ som hanterar endimensionella stötförlopp. Den 

finns i Atlas Copcos bibliotek och har inte ändrats i det här examensarbetet. Komponenten är 

sammansatt av en fjäderkomponent och ett mekaniskt glapp som motsvarar avståndet från 

borrkronan till berget. Då borrmaskinen slår trycks fjädern ihop och en stötvåg bildas i borrstålet som 

liknar den som uppstår i verkligheten. På de två portarna på vänster sida av komponenten kan 

bergets styvhet sättas med en signal, men den kan också sättas som en konstant i komponentens 

egenskapsfönster. De signalutgångar som finns är endast till för att kunna plotta data. 

5.2.9 rockRot 

 

Figur 24: Symbolen för rockRot i Hopsan. 

Detta är en systemkomponent som satts samman av två komponenter, en vridmomentkälla (Torque 

Source) och en axel med masströghet (Rotational Inertia). Komponenten är av roterande Q-typ och 

har skrivits under det här examensarbetet. Dess syfte är att skapa de vridmoment som verkar på 

borrkronan vid borrning. Den tar in kontaktkraften mellan berg och borrkrona som en signal från den 

linjära bergmodellen och multiplicerar med en friktionskonstant. I Hopsan anges borrkronans 

masströghet, friktionskoefficienten samt viskös friktionskoefficient, se figur 25. 
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Figur 25: Egenskapsfönstret för rockRot. 

Masströghetsmomentet som sätts in bör motsvara borrkronans masströghetsmoment och används 

för att begränsa vridmomentet som skickas från momentkällan. Vridmomentet måste begränsas så 

att det inte kan bli större än det moment som krävs för att bromsa hastigheten till noll på ett 

tidssteg. Om momentet blivit större än så hade borrkronan fått en hastighet åt fel håll, vilket är 

omöjligt vid verklig borrning. Villkoret för denna funktion blir: 

      
  

  
            (66) 

Där Δt är tidssteget som används i simuleringen och J är borrkronans masströghetsmoment. Koden är 

även skriven så att momentet från komponenten alltid är motriktat mot rotationshastigheten. 

På komponenten finns tre stycken signalutgångar som används för att kunna läsa ut värden mellan 

de ingående komponenterna. Det uträknade momentet som komponenten skickar har endast 

jämförts med en mätning. Ingående parametrar behöver antagligen justeras för att efterlikna en 

annan borrning i ett annat berg. 

5.2.10 Rotational Inertia 

 

Figur 26: Symbolen för Rotational Inertia i Hopsan. 

Den här komponenten hör till de standardkomponenter som finns i Hopsan från början. Den fungerar 

som ett masströghetsmoment och kopplas till någon roterande komponent. Axeln är dimensionslös. I 

komponentens egenskapsfönster sätts endast masströghetsmoment, viskös friktion samt en 

fjäderkonstant, se figur 27. 
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Figur 27: Egenskapsfönstret för komponenten Rotational Inertia. 

Rotational Inertia är en Q-komponent, vilket innebär att den beräknar vridmoment, 

vinkelacceleration och vinkelhastighet. 

5.2.11 Tourqe Source 

 

Figur 28: Symbolen för Tourqe Source i Hopsan. 

Denna komponent är en rotationskomponent av C-typ som används för att sätta ett vridmoment. 

Torque Source ingår i Hopsans standardbibliotek. Vridmomentet kan antingen anges i komponentens 

egenskapsfönster eller sättas med en signal till den röda porten. Torque Source kan användas både 

för att bromsa och driva en axel genom att ange vilket tecken momentet ska ha. 

5.2.12 frictionTorque 

 

Figur 29: Symbol för komponenten frictionTorque i Hopsan. 

Den här komponenten bygger på Torque Source och är tänkt att användas för att sätta ett 

friktionsmoment på roterande komponenter. Komponenten är gjord så att momentet alltid verkar 

motriktat mot rotationshastigheten. I egenskapsfönstret kan kinetisk friktion och masströghet ställas 

in. Masströgheten ska motsvara den bromsade komponentens masströghet. 

Värdet på masströgheten används för att begränsa friktionsmomentet så att friktionsmomentet inte 

kan ge en rotationshastighet. Villkoret som styr detta ser ut som i rockRot, se ekvation 66. 
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5.2.13 gerollerChamber 

 

Figur 30: Symbolen för gerollerChamber i Hopsan 

Komponenten gerotorChamber är baserad på Atlas Copcos komponent hydMech vilken kan liknas 

med en hydraulisk cylinder. I likhet med en cylinder kommer volymen att ändras under drift men då 

en cylinders volym beror på kolvpositionen beror gerollerkammarens volym på vinkeln på axeln. Det 

hydrauliska trycket i kammaren ger ett moment vilket beräknas med ekvation 56. Komponenten har 

en mekanisk port som kopplas till motoraxeln och en hydraulisk port som kopplas till strypningar 

vilka i sin tur styr om kammaren har hög- eller lågtryck. Det finns även en signalutgång där 

kammarvolymen ses.  

I teorin beräknas momentet med tryckskillnaden mellan hög och lågtryckssidan. I denna komponent 

beräknas istället momentet som varje enskild kammare bidrar med. I ekvation 34 används trycknivån 

i kammaren istället för ΔP och linjen AB dras mellan de två kontaktpunkter en kammare har istället 

för kontaktpunkterna som separerar hög- och lågtryckssidan. Det totala momentet fås sedan i den 

sammansatta modellen av en geroller.  

 

 

Figur 31: Mått som används som parametrar i komponenten 

De mått som behöver matas in i gerollerChamber är avståndet mellan centrum på de två kugghjulen 

e, avståndet från centrum på det yttre kugghjulet till centrum för rullarna d och rullarnas radie rc. 

Parametrar för bulkmodul, antal kammare i gerollern, kammar nummer och dödvolymens storlek kan 

också anges.  
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I initialiseringen av komponenten beräknas startvolymen för kammaren. Volymen beror på 

startvinkeln och kammarnumret. Kammare ett har minst volym då vinkeln är noll. Under varje 

tidssteg beräknas sedan volymändringen, volymen och momentet. Volymen beräknas med hjälp av 

volymändringen.  

5.2.14 gerollerMotor 

 

Figur 32: Symbolen för komponenten gerollerMotor i Hopsan 

Komponenten gerollerMotor är en systemkomponent. En systemkomponent används för att koppla 

samman komponenter. I det här fallet har en gerollermotor med sju kammare skapats. 

Komponenten är parametriserad så att motorer med olika antal kammare kan byggas, men då 

komponenterna kopplas samman redan innan det är möjligt att ändra parametrar måste en ny 

komponent tas fram för varje kammarantal. Systemkomponenten är gjord som en Q-komponent 

vilket betyder att de komponenter som är kopplade till systemkomponentens portar måste vara av 

Q-typ. Därför har två stycken förlustfria Q-kopplingar kopplats till inlopps- och utloppsvolymerna. I 

övrigt ser systemet ut som det i figur 11. 
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6 Mätning 
Ett antal mätningar har genomförts för att validera motormodellen. Mätningarna har planerats och 

utförts tillsammans med mättekniker från Atlas Copco. Montering av torsionsgivare och all 

datainsamling har skötts av mättekniker. Resultat från mätningar som utförts i ett tidigare 

examensarbete har använts för validering av den enkla bergmodell som använts i simuleringarna 

[16]. 

6.1 Provbänk 

För att kunna utföra mätningarna konstruerades en provbänk. Huvudsyftet med mätningarna var att 

se vilka momentpulsationer som uppstår på grund av gerollerns utformning samt att mäta läckaget. 

Vid mätningarna behövde såväl lasten som rotationshastigheten vara kända och konstanta. Det är 

svårt att bromsa gerollern med ett konstant och känt moment när den drivs som motor. Därför 

användes istället en elmotor med snäckväxel för att driva gerollern så att den arbetar som pump, se 

figur 33. 

 

Figur 33: Provbänken. 1. Geroller, 2. Mätaxel, 3. Elmotor med snäckväxel, 4. Encoder för vinkelmätning. 

För att få så jämn hastighet som möjligt och därmed minimalt med störningar i mätningarna, 

används en stor nedväxling av elmotorns varvtal. Snäckväxeln som används har utväxlingen 48:1. 

Elmotorn är på 1,1 kW och har fyra spolar. Den roterar med en hastighet av 1435 rpm, vilket ger 

hastigheten 29,9 rpm på snäckväxelns utgående axel. För att hålla en konstant tryckskillnad mellan 

portarna på gerollern användes ackumulatorer för att dämpa eventuella tryckspikar. Trycknivån på 

högtryckssidan ställdes in med en tryckbegränsningsventil som var kopplad till tank. På lågtryckssidan 

ställdes trycknivån in med hjälp av en tryckreduceringsventil som var kopplad till en tryckkälla, se 

figur 34. Genom att driva gerollern som pump istället för att köra den som motor kunde 

rotationshastigheten enkelt mätas och belastningen i form av tryckskillnaden ställas in till en känd 

nivå. Systemet är uppbyggt så att gerollern kan bromsas åt båda håll. 
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Figur 34: Hydraulschema för provbänken. 

Mätaxeln var tvungen att ha en tillräckligt stor diameter för att fästa torsionsgivare på den, samtidigt 

som den måste vara tillräckligt klen för att ge en vridspänning på 30-300 MPa vid ytan, se figur 35. 

 

Figur 35: Töjningsgivarna monterade på axeln. 

För töjningsmätningen användes en signalkabel som rullas upp på axeln vid körning. Genom att byta 

plats på två stift i trefaskontakten kunde elmotorn köras åt båda hållen, vilket underlättade när 

kabeln skulle spolas tillbaka. Eftersom axeln endast snurrade med 29,9 varv per minut fungerade den 

lösningen bra, se figur 36. 
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Figur 36: Axeln med signalkabeln upplindad. 

Om vridspänningen vid ytan plottas som funktion av axeldiametern för vridmomentet 100 Nm fås 

nedanstående graf, se figur 37. 

 

Figur 37: Skjuvspänning vid axelns yta för olika diametrar med vridmomentet 100Nm. 

Momentet i axeln uppskattades med hjälp av momentekvationen för en pump. Eftersom 

verkningsgraden inte var känd antogs gerollern vara en ideal pump i dessa beräkningar. Momentet 

beräknades med ekvation 67 enligt [14]: 

   
  

  
             (67) 
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Momentet användes sedan för att beräkna skjuvspänningen med ekvation 68 enligt [15]: 

  
    

              (68) 

Med ekvation 67 beräknas att 100 Nm motsvarar en tryckskillnad över gerollerns portar på ungefär 

40 bar. Diametern på axeln sattes till 25 mm vilket teoretiskt skulle ge ungefär 33 MPa skjuvspänning 

vid ytan för detta moment. I axelns ändar ökar diametern till 31,75 mm respektive 35 mm. I den 

smalare änden finns en splineskoppling som är likadan som den som finns på gerollerns utaxel. I den 

andra änden finns ett kilspår som motsvarar det som finns på snäckväxelns utaxel. För kilspåren 

konstruerades även en egen axelkoppling. Samtliga ritningar på de delar som tillverkats för att bygga 

provbänken finns i bilaga 4. 

Den encoder som användes för vinkelmätning ger 2500 pulser per varv, se figur 38. Detta ansågs vara 

en tillräckligt hög upplösning för de mätningar som gjordes. Samplingsfrekvensen för samtliga 

mätningar var 10 kHz. Alla mätningar gjordes med samma rotationsriktning för att säkerställa att 

inget annat än det som avsågs ändrades mellan testerna. 

 

Figur 38: Den encoder som använts för mätning av vinkeln 

Provbänken byggdes på en platta som placerades på en EUR-pall för att den enkelt ska kunna ställas 

undan när den inte används, se figur 39. Hydraulmotorns infästning justerades så att axeln var 

monterad rakt.  
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Figur 39: Provbänken färdig för prov. 

6.2 Mätutrustning 

Nedan följer en lista på den utrustning som användes vid mätningarna som gjordes med provbänken 

[17]. 

6.2.1 Givare 

 Två stycken tryckgivare av märket Druck för mätning av inlopps- och utloppstryck. 

 En flödesgivare VC02 tillverkad av Kracht. 

 En vinkelgivare från Leine & Linde som ger 2500 pulser per varv. 

 Två stycken fiskbensgivare för mätning av torsion i axeln. 

 Temperaturprob och Pentronix temperaturdisplay. 

6.2.2 Datainsamling 

 Anslutningsbox NI BNC-2110 

 NI PXIe-1073 chassi med NI PXIe-6368 mätkort från National Instruments. 

 Mätadator Dell M6500 Laptop. 

 Peekel förstärkare F62 
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6.2.3 Mjukvara 

 MAX-logger v1.4.3.8 

 Measurement and Automation Explorer 5.0 

 Peekel calibration.vi 

6.3 Metod 

För att se gerollerns karakteristik mättes trycken på in- och utloppsport när den arbetade som pump. 

Trycken sattes till i förväg bestämda nivåer. Mätningar utfördes sedan för ett antal olika 

tryckskillnader. 

Vid proven mättes också torsion på axeln för att kunna se vilka momentpulsationer som uppstår på 

grund av gerollerns geometri. För att kunna avgöra vid vilka vinklar som pulsationerna uppstår 

mättes också axelns position med stor noggrannhet. Även oljans temperatur mättes, se figur 40. 

Resultaten analyserades sedan och användes för att validera simuleringsmodellen. 

 

Figur 40: Provbänken med komponenter och givare utpekade. R står för rotationsmätning, T står för 

torsionsmätning, Q är flödesmätning, Pin och Put är tryckmätare och Temp är temperaturmätning. 

I de flesta mätningar drevs gerollern med en hastighet av cirka 30 rpm av en elmotor med 

snäckväxel. För att kunna jämföra mätningarna med simuleringsmodellen var det viktigt att veta 

rotorns läge. Mellan varje testfall återställdes motorn till ett förutbestämt startläge för att positionen 

skulle kunna bestämmas med hjälp av pulserna från encodern. Startläget var markerat på 
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motorfästet och en visare sattes på axeln för att säkerställa att samma startposition kunde hittas 

innan varje prov, se figur 41.  

 

Figur 41: Visare för att kunna hitta samma startposition innan varje mätning. När visaren pekar på tejpens 

högra kant är gerollern i startposition. 

När mätningarna var klara skruvades gerollern isär för att rotorns position vid startläget skulle kunna 

bestämmas, se figur 42. 

 

Figur 42: Gerollern isärtagen för att bestämma startvinkeln. 
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Det visade sig att den startposition som använts vid mätningarna låg mycket nära positionen noll 

grader i simuleringsmodellen, varför endast små justeringar av vinkeln behövde göras när resultaten 

skulle jämföras. 

För att se läckflödet vid olika vinklar gjordes även ett antal mätningar när elmotorn stod still och 

gerollern därmed var låst av snäckväxeln. Genom att rotera elmotorn för hand kunde mätningar 

göras vid flera vinklar. Eftersom snäckväxeln är självhämmande kunde den användas för att låsa 

gerollern. 

6.4 Testfall 

Här beskrivs de olika testfall som användes vid mätningarna, se tabell 1. Rubrikerna på testfallen är 

kopplade till de filnamn under vilka resultaten sparades. Prov 1,3,4,5 och 11 gjordes endast för att 

kalibrera mätutrustningen och beskrivs inte i den här rapporten. Rotationshastigheten är ungefär 30 

rpm för de tester där elmotorn använts men varierar något för olika lastfall. Denna variation har 

tagits med i beräkningen av verkningsgraden. 

Tabell 1: Data för de olika testfallen. 

Prov Högtryck Lågtryck Rotationshastighet 

Prov 2 75 bar 5 bar 30 rpm 

Prov 6 65 bar 5 bar 30 rpm 

Prov 7 55 bar 5 bar 30 rpm 

Prov 8 45 bar 5 bar 30 rpm 

Prov 9 35 bar 5 bar 30 rpm 

Prov 10 100 bar 50 bar 30 rpm 

Prov 12 50 bar 5 bar Stegvis 

Prov 13 30 bar 5 bar Stegvis 

Prov 14 - - Gerollern roteras exakt 2 varv 

Prov 2 till 9 gjordes framförallt för att se pulsationer i tryck och moment samt hur dessa varierar för 

olika laster. Prov 10 gjordes för att säkerställa att endast tryckskillnaden och inte trycknivåerna 

påverkar resultatet. Prov 10 jämfördes med prov 7 som har samma tryckskillnad. 

Prov 12 och 13 gjordes för att se hur läckaget från högtryckssidan till lågtryckssidan varierar för olika 

rotationsvinklar. Här vreds elmotorn runt för hand stegvis så att flödet kunde mätas vid olika vinklar 

när motorn stod still. 

Prov 14 gjordes för att kontrollera vinkelmätningens precision. Här vreds gerollern exakt två varv 

enligt den visare som ses i figur 42. Pulserna från vinkelgivaren räknades sedan om till grader för att 

kontrollera mätningen. 
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6.5 Resultat 

I det här kapitlet presenteras endast delar av mätresultaten och hur de har analyserats. Eftersom de 

flesta mätningar gjordes för att undersöka samma saker vid olika tryckfall är det inte intressant att ta 

med alla resultat i rapporten. De resultat som inte presenteras här återfinns i bilaga 3. Det anses 

tillräckligt att här endast jämföra två mätningar för verkningsgrad och två mätningar för läckflöde 

samt att göra en jämförelse av prov 7 och 10.  

Eftersom skjuvtöjningen, γ, i axelns yta mättes kunde sambandet  

                 (69) 

användas för att beräkna skjuvspänningen, τ [17].  

G är skjuvmodulen, som för stål är ungefär 81 GPa [6]. Skjuvspänningen kunde i sin tur sättas in i 

uttrycket  

   
    

  
           (70) 

där Mt är momentet på axeln och d är diametern. 

Mätresultatet fås i μStrain. γ beräknas med ekvation 71 enligt [17]: 

                 (71) 

Där     är den uppmätta töjningen på axelns yta i Strain. 

Detta innebär i den här mätningen att                  . Värdet sattes in i ekvation 69 med 

G=81 GPa. Då erhölls: 

                        

Insättning i ekvation 70 ger: 

   
              

  
            

Resultatet från torsionsmätningen för en fjärdedels varv i prov 6 ses i figur 43. 
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Figur 43: Torsionsmätning från prov 6 och ideal momentkurva för samma hastighet och tryckskillnad. 

Syftet med torsionsmätningen var att fånga upp de momentpulsationer som skapas av gerollern. 

Rotationshastigheten var ungefär 0,5 varv per sekund. I figur 43 ses att momentet i mätningen har en 

variation som svänger sex gånger per varv. Denna svängning finns inte i simuleringen som visar det 

ideala momentet då trycknivåerna är konstanta. I simuleringen ses sju stycken lite större toppar på 

en sjättedels varv. Varje topp har en mindre dal på mitten. I mätningen ses ingen dubbeltopp då 

dalen är större och istället fås fjorton toppar på en sjättedels varv.   

 

Figur 44: Frekvensanalys av torsionsmätningen från prov 6 och simulering vid samma rotationshastighet och 

tryckskillnad.  

I figur 44 ses att den största variationen sker med en frekvens av cirka 3 Hz. Toppar ses även vid 21 

och 42 Hz. Toppen vid 21 Hz beror på att 42 stycken kompressionscykler per varv sker eftersom det 

är sju stycken kammare och sex cykler för varje kammare, och gerollern snurrar med ungefär 0,5 varv 
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per sekund. Teoretiskt får momentkurvan för en ideal geroller med udda antal kammare ett 

utseende med två toppar per kompressionscykel och kammare om rotationshastigheten och trycken 

är konstanta, se figur 43. Det är förklaringen till den höga toppen vid 42 Hz, som också ses i 

frekvensansalysen från simuleringen. Dessa frekvenser återfinns i samtliga testfall där elmotorn 

användes. 

Tryckskillnaden Δp var cirka 60 bar i prov 6, vilket motsvarar 6 MPa, se figur 45.  

 

Figur 45: Överst ses utloppstrycket för gerollern i prov 6, nederst ses inloppstrycket. 

Flödet i prov 6 var ungefär 4,5 liter per min, vilket motsvarar 7,5e-5 m3/s se figur 47. I figur 46 ses 

även det ideala flödet då trycknivåerna är konstanta. Flödet får då en form med en stor spik ner 

under tre liter per minut. Den sker då en kammare har som störst volym och byter från lågtryck till 

högtryck. Oljan komprimeras då vilket ger en förlust i flöde. På toppen ses små spikar som sker då 

kammaren är som minst och byter från högtryck till lågtryck. 
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Figur 46: Flödet i prov 6. 

En frekvensanalys av flödet visar att de dominerande frekvenserna i simuleringen är 21 och 42 Hz, se 

figur 47. Dessa frekvenser syns dock nästan inte alls i mätningen där den dominerande frekvensen 

istället var 3,5 Hz, alltså sju pulsationer per varv. Att de höga frekvenserna inte syns i mätningen 

beror troligtvis på att givaren inte kan mäta snabba variationer. Det syns ändå små toppar vid dessa 

frekvenser även i mätningen, vilket tyder på att variationen finns även där.  

 

Figur 47: Frekvensanalys av flödet i prov 6 samt motsvarande simulering. 

Den mekaniska effekten från gerollern beräknas med: 

                  (72) 

Där ω är vinkelhastigheten, som i prov 6 uppmättes till 3,147 rad/s. 
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Den mekaniska effekten var då: 

                         

Den hydrauliska effekten som tillförs gerollern kan beräknas med ekvation 73: 

                  (73) 

Den hydrauliska effekten i prov 6 beräknas med ekvation 73: 

                     

Detta ger den totala verkningsgraden för gerollern som: 

  
  

  
 

   

     
        

Den volymetriska verkningsgraden kan beräknas med differensen mellan verkligt och idealt flöde från 

gerollern. Det ideala flödet kan beräknas med ekvation 74 enligt [14]: 

                    (74) 

Där Dp är gerollerns deplacement och ω är vinkelhastigheten. Då fås: 

          
     

  
          

 

            

Den volymetriska verkningsgraden blir då: 

     
 

  
 

      

               

Den hydraulmekaniska verkningsgraden kan beräknas med: 

    
    

    
           (75) 

Den hydraulmekaniska verkningsgraden blir för detta testfall: 

    
          

         
        

Om samma beräkningar görs för prov 8, se bilaga 3, där tryckskillnaden är cirka 40 bar och flödet är 

4,65 liter per minut fås effekterna: 

            och          

Detta ger den totala verkningsgraden: 

  
   

      
        

Det ideala flödet blir i det här fallet: 
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Det uppmätta flödet är 7,76e-5 m3/s, vilket ger den volymetriska verkningsgraden: 

     
       

               

Den hydraulmekaniska verkningsgraden blir här: 

    
          

        
        

För samtliga mätfall ligger verkningsgraden runt dessa nivåer och den blir lägre ju större 

tryckskillnaden är. 

Prov 12 och 13 genomfördes för att mäta läckflödet genom gerollern. Elmotorn var då avstängd och 

roterades med handkraft för att kunna mäta vid olika vinklar. 

Elmotorn roterades med steg om ett fläktbladsavstånd i taget. Fläktbladen var inte jämt fördelade 

längs varvet så stegen blev inte exakt lika långa. Det har dock ingen betydelse eftersom stegen blir 

mycket små på grund av snäckväxelns utväxling. Fläkten hade sju blad och utväxlingen till mätaxeln 

är 48:1. Då fås 336 mätpunkter per varv, eller 48 punkter per kompressionscykel. 

I prov 12 användes en tryckskillnad mellan portarna på cirka 45 bar och gerollern roterades ungefär 

en sjättedels varv, vilket medför att varje kammare genomgår en full kompressionscykel. Resultatet 

ses i figur 48.  

 

Figur 48: Flöde och vridmoment som funktion av vridningsvinkel från prov 12. Spikarna i flödesgrafen 

kommer av att gerollern flyttas till nästa läge, det är de statiska nivåerna som är intressanta. 

Variationerna i flöde mellan de statiska nivåerna kommer av att avgränsningen mellan hög- och 

lågtryckssidan är olika tät beroende på vilken vinkel rotorn har. Varje kammare utför sex stycken 

kompressionscykler per varv. Varje kammare genomgår alltså en hel cykel på en sjättedels varv. De 

stora ”kullarna” som uppstår sju gånger under en sjättedels varv kommer av att kamrarna läcker 

olika mycket beroende på vinkeln. I figur 48 ses även att läckaget är olika stort under olika delar av 
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cykeln. Då vinkeln är mellan 20 och 50 grader är läckaget större. Några kammare läcker troligtvis lite 

mer än andra. Även momentet varierar för olika vinklar. Momentvariationen som sker sju gånger på 

en sjättedels varv syns tydligt men det finns även en långsammare variation som sker sex gånger på 

ett varv.  

I prov 13 användes tryckskillnaden 25 bar och mätningen gjordes under ett halvt varv. Det medför att 

varje kammare gör 3,5 kompressionscykler. Detta gjordes för att se om de variationer som ses i 

flödet är återkommande för varje cykel. Resultatet ses i figur 49. 

 

Figur 49: Flöde som funktion av vridningsvinkel från prov 13. Mätningen gjordes under ett halvt varv. 

I figur 49 syns tydligt att mönstret för läckflödet upprepas för varje kompressionscykel.  

Ett försök gjordes att mäta spelet mellan rotorns kuggar och rullarna. För denna mätning användes 

bladmått. Spelet var dock så litet att det tunnaste måttet inte gick att få in. Det enda som kan sägas 

om glappet utifrån dessa mätningar är att det är mindre än 0.05 mm.  

Prov 10 gjordes för att se om trycknivåerna inverkade på resultatet. Trycken sattes till 100 bar 

respektive 50 bar. Detta ger samma tryckskillnad som i prov 7. Om resultatet av flödesmätningen 

jämförs ses att skillnaden är mycket liten, se figur 50. 
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Figur 50: Flödesmätning från prov 7 under ett varv. 

Även i torsionsmätningen blev resultaten mycket lika varandra i de båda mätningarna, se figur 51. 

 

Figur 51: Torsionsmätning från prov 7 och 10 under ett varv. 

I samtliga mätningar blir verkningsgraden för gerollern högre än de som anges i tillverkarens 

produktkatalog för samma tryck och varvtal [18]. Det är oklart vad detta beror på men troligtvis 

använder tillverkaren andra mätmetoder. Den geroller som användes för mätningarna i det här 

examensarbetet var relativt ny och inte särskilt sliten. Det är möjligt att de siffror som finns i 

produktkatalogen gäller en normalt sliten geroller. 
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7 Validering 
Motormodellen valideras med hjälp av mätningarna som utförts. En modell där motorn är 

sammansatt med en borrmaskin har tagits fram och validerats mot mätresultat. 

7.1 Motormodell 

En simuleringsmodell av provbänken har byggts i Hopsan, se figur 52. Simuleringsmodellen av 
gerollern har kopplats samman med en axel som modelleras med komponenten rotBar och 
motsvarar axeln i provbänken. Elmotorn med snäckväxel antas ge konstant hastighet och en 
hastighetskälla har därför använts för att driva gerollern. I simuleringsmodellen av gerollern har även 
kopplats mot tryckkällor. De uppmätta trycken från mätningarna används för att styra trycknivån i 
simuleringen. Medelhastigheten från mätningarna har beräknats och använts i simuleringarna.   

 
Figur 52: Simuleringsmodell av provbänken. 

Vid valideringen jämfördes flödet ut från hydraulmotorn i simuleringen med det från mätningarna. 
Även momentet på axeln jämfördes.   

Gerollerns form har mäts upp av Atlas Copcos mättekniker och från dessa data har parametrarna till 
gerollerkammaren tagits fram. Volymen i kanalskivan har mätts och beräknats till 1.2 cm3. In och 
utloppsvolymerna har uppskattats till 0.1 liter. Motorns tröghetsmoment har efter enklare mätningar 
och med ekvation 76 uppskattats till 5e-5 kgm2.    

   
 

 
              (76) 

De parametrar som validerats mot mätningarna är arean för läckflödet mellan kamrarna samt viskös 
och kinetisk friktion. I Hopsan simulerades flera modeller av provbänken bredvid varandra, en för 
varje provfall. På så vis kunde parametrarna ställas in så att de likande de olika provfallen så bra som 
möjligt. Valideringen resulterade i att parametern för arean på strypningen som läckaget sker igenom 
mellan kamrarna sattes till 3e-8 m2, motorns viskösa friktion valdes till 1 Nms/rad och den kinetiska 
friktionen sattes till 20 Nm.  
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Figur 53: Trycknivåer på in- och utloppssidan i prov 6 

I figur 53 ses de uppmätta trycknivåerna från prov 6 då inloppstrycket var cirka 5 bar och 

utloppstrycket var cirka 65 bar. Trycken användes som indata och styrde trycknivåerna i tryckkällorna 

som var kopplade till gerollern.  

 

 
Figur 54: Till vänster ses vridmomentet från simulering och mätning för prov 6. Till höger ses flödet. 

Till vänster i figur 54 ses vridmomentet på axeln från mätningarna tillsammans med det från 
simuleringen. Både den statiska nivån och storleken på de dynamiska pulsationerna stämmer bra 
överens. I mätningarna fås dock en variation i moment som återkommer sex gånger per varv, därav 
sjunker momentet vid vinkeln 50 grader. Dessa variationer finns inte i simuleringen och borde inte 
finnas enligt teorin i kapitel 4. De beror troligtvis på någon form av slitage av motorn eller 
tillverkningsfel. Flödet i simuleringen mättes vid tryckkällan på utloppssidan. Då tryckkällan var 
inställd på att skapa de tryck som mättes gav den ett väldigt oscillerande flöde. Medelnivån av flödet 
stämmer dock överens med nivån från mätningarna.  
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Figur 55: Till vänster ses vridmomentet från simulering och mätning för prov 10. Till höger ses flödet. 

Trycknivån var cirka 50 bar på inloppssidan och cirka 100 bar på utloppssidan. 

Då tryckskillnaden över motorn var cirka 50 bar stämde simuleringen väl överens med mätningen, se 

figur 55. Simuleringsmodellen stämmer överens med mätningarna även då trycknivåerna i gerollern 

är höga. Trycknivån på lågtryckssidan brukar inte bli så hög som 50 bar i normal drift. 

 
Figur 56: Till vänster ses vridmomentet från simulering och mätning för prov 8. Till höger ses flödet. 

Trycknivån var cirka 5 bar på inloppssidan och cirka 45 bar på utloppssidan. 

I figur 56 ses att momentnivån i simuleringen är något högre än den från mätningarna. Det verkar 
som att friktionsmotståndet från motorn till viss del beror på trycket men något sådant beroende har 
inte lagts till i modellen.  
 

7.2 Borrmaskinsmodell 

En modell av en bergborrmaskins rotationssystem bestående av motormodellen, växel, borrstål och 

bergmodell har byggts, se figur 57. Komponenter för bergmodell för rotation och växeln har tagits 

fram under detta examensarbete. Till denna simulering gjordes också en modell av ett borrstål med 

hjälp av komponenten rotBar. 

Bergmodellen sattes även ihop med en modell av slagverket till en borrmaskin som gjorts på Atlas 

Copco före detta examensarbete. Simuleringen gjordes för att efterlikna en mätning som gjorts för 

ett tidigare examensarbete. Mätningen utfördes i Atlas Copcos borrmaskinslaboratorium hösten 

2004 [16]. 
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Figur 57: Motormodellen kopplad till bergmodell och borrmaskin. 

Motormodellen drivs här av en ideal flödeskälla och mottrycket skapas med en ideal tryckkälla. Dessa 
förenklingar av det hydrauliska försörjningssystemet gör att de förändringar i flöde och tryck som 
finns i mätningarna inte kan ses. Simuleringen användes i första hand för att ställa in parametrarna i 
den roterande delen av bergmodellen. Borrstålet har modellerats för att efterlikna det stål som 
användes vid mätningen och torsionsmomentet avläses på samma avstånd från borrkronan som 
mätarna var placerade på vid mätningen. Resultaten för momentet i axeln från simuleringen och 
mätningen ses i figur 58. 

 
Figur 58: Torsionen från simuleringen till vänster och mätningen till höger, medelvärdet ges av den röda 

streckade linjen. 

I figur 58 ses att det går att ställa in bergmodellen så att resultatet liknar mätningen. Dock fås inte 

lika höga toppar i simuleringen. I mätningen ses att trycket på och lågtryckssidan varierar ganska 

mycket, se figur 59. I simuleringen sätts lågtrycket till en konstant nivå på 10 bar. Även trycket på 

högtryckssidan skiljer sig en del mellan simuleringen och mätningen, se figur 60. 
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Figur 59: Lågtryck från simulering och mätning. 

 

Figur 60: Högtryck från simulering och mätning. 

Om kurvorna i figur 60 jämförs ses att medelnivån på trycket stämmer ganska väl överens men att de 

djupa dalarna i simuleringen saknas i mätningen. I simuleringen fås väldigt låga tryck vid varje slag 

som borrmaskinen gör. Att trycket sjunker så mycket vid varje slag kan bero på att 

försörjningssystemet inte är modellerat. I mätningen fås tryckspikar på lågtryckssidan. Det 

fenomenet kan inte uppstå när en ideal tryckkälla används för att sätta lågtrycket. Att medelnivån för 

högtrycket blir något högre i simuleringen beror troligtvis till största delen på att lågtrycket inte 

varierar. För att få ett beteende som bättre stämmer överens med mätningen behöver trycket på 
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lågtryckssidan byggas upp mot någon typ av strypning på utloppet, så att mottrycket varierar med 

rotationshastigheten. 

En testsimulering med ett enkelt försörjningssystem med en tryckstyrd pump och en riktningsventil 

som styrs till ett önskat flöde visar att det går att förbättra simuleringen, se figur 61. 

 

Figur 61: Ett enkelt försörjningssystem tillagt till modellen. 

Även försörjningssystemet i borrmaskinslaboratoriet har en tryckstyrd pump och en riktningsventil 

där flödet ställs in. Dock har komponenternas parametrar inte anpassats så att de motsvarar det 

verkliga systemet. Simuleringar med detta försörjningssystem visar att det går att komma till rätta 

med kavitationsproblemet i den tidigare simuleringen, se figur 62 och 63. 

 

Figur 62: Högtryck vid simulering med försörjningssystem samt mätning vid borrning. 
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Figur 63: Lågtryck vid simulering med försörjningssystem samt mätning vid borrning. 

Med denna försörjningsmodell hindras motorn från att rotera åt fel håll eftersom trycket då stiger på 

retursidan. Lutningen på kurvorna stämmer inte överens med testerna eftersom 

parameterinställningarna inte är rätt. Kurvorna är heller inte helt synkroniserade vad gäller 

slagfrekvensen. Det borde dock gå att förbättra resultatet genom att se till att simuleringsmodellen 

stämmer bättre överens med det system som användes vid provborrningen. Det fanns inte tid till 

detta under examensarbetet. 
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8 Diskussion 
Här diskuteras de olika delarna av arbetet. 

8.1 Mätning 

Vid mätningarna som gjordes med provbänken drevs hydraulmotorn som en pump. Om gerollern 

skulle drivits som motor så hade ett konstant och känt moment behövt bromsa motorn. Då ingen 

metod för att bromsa motorn med konstant moment fans att tillgå valdes istället att driva motorn 

med konstant varvtal, vilket innebär att den arbetar som pump. För att hinna mäta pulsationerna 

roterades motorn med ett lägre varvtal än det normala driftsfallet. Det hade varit bättre om motorn 

hade arbetat i sitt normala driftsfall under mätningarna men de ändringar som gjorts har förenklat 

mätningarna och bör inte påverka de pulsationer som sker. Det är dock möjligt att verkningsgraden 

inte är den samma vid mätningarna som vid det normala driftsfallet.  

Vinkelgivaren var placerad på motsatt sida av axeln mot hydraulmotorn. Då axeln belastas vrids den 

upp någon grad och vinkeln på motorn kommer därför skilja något från den uppmätta vinkeln. 

Avvikelsen är väldigt liten men små justeringar behövde ändå göras då mätningarna jämfördes med 

simuleringarna.  

Samtliga mätningar, utom de för läckflöde, gjordes vid ungefär samma rotationshastighet. Det hade 

varit intressant med tanke på simuleringsmodellen att undersöka hur verkningsgraden för gerollern 

påverkas av rotationshastigheten. Sådana mätningar hade dock krävt lite mer utrustning för att 

genomföra, till exempel frekvensomvandlare för att styra elmotorn. 

I torsionsmätningen ses pulsationer som inträffar sex gånger per varv. Det är svårt att säga vad dessa 

variationer beror på. Det skulle kunna vara så att friktionen varierar under varvet men då variationen 

även kan ses vid de mätningar då hydraulmotorn står still så beror det troligtvis på något annat. 

Variationen kan även bero på ett tillverkningsfel där geometrin i motorn på något sätt är skev vilket 

ger ett varierande moment. Det vore bra att mäta på fler motorer för att se hur vanligt detta 

beteende är.  

I läckflödesmätningarna ses att det förekommer ganska stora variationer i läckaget mellan olika 

kammare. Dessa variationer beror antingen på förslitning eller på noggrannheten i tillverkningen. Då 

förslitning och kanske även noggrannhet vid tillverkning varierar mellan olika gerollers togs ingen 

hänsyn till denna variation i simuleringsmodellen. Det hade varit intressant att mäta på flera motorer 

för att se om dessa variationer alltid finns.  

Momentvariationen som sker sex gånger per varv och flödesvariationen som sker sju gånger per varv 

har inte tagits med i motormodellen. Om ytterligare mätningar skulle visa att dessa variationer 

uppstår i alla motorer borde de tas med i simuleringsmodellen. 
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8.2 Simulering och validering  

För att verifiera hur den viskösa friktionen påverkar motormodellen behövs mätresultat med 

varierande rotationshastighet men sådana mätningar har inte genomförts. Den viskösa friktionen 

antogs vara 1 Nms/rad då det uppstod problem med stabiliteten i simuleringsresultaten om en lägre 

friktion valdes. Problemet gick att undvika genom att minska tidssteget med följden att 

simuleringstiden då blir väldigt lång. Den kinetiska friktionen var 20 Nm vilket tillsammans med den 

viskösa friktionen gav totala friktionsförluster på cirka 23 Nm. Om gerollermotormodellen ska 

användas i simuleringar med hög rotationshastighet bör den viskösa friktionen alternativt den 

kinetiska friktionen sänkas så att de totala momentförlusterna blir ungefär de samma som i dessa 

fall.  

Läckaget i hydraulmotorn modellerades med turbulenta strypningar mellan kamrarna. Dessa 

strypningar motsvarar läckaget i kontaktytan mellan det inre och yttre kugghjulet. I den verkliga 

motorn finns det även läckage längs den plana ytan på gerotorn. Över denna yta läcker det både 

mellan kamrarna och in till axeln som är dränerad mot lågtryckssidan. Detta läckage borde troligtvis 

modellerats som laminärt eller som läckage längs en spalt. Flödesnivåerna har stämt bra överens 

med mätningarna då endast strypningen mellan kamrarna används.  

Det verkar i mätningarna som att friktionen i motorn är tryckberoende. Om så är fallet behövs en 

mer avancerad modell av friktionen. En sådan modell skulle dock kräva mycket omfattande 

mätningar för att kunna valideras. 

Motormodellen behöver ett kort tidssteg då den räknar fram volymändringen som sedan används för 

att beräkna volymen. Ett visst antal beräkningar behövs under en cykel då kammarens volym går från 

liten till stor, vilket sker sex gånger per varv. En hög rotationshastighet kräver därför ett kortare 

tidssteg. Om ett för långt tidssteg används kan fel i beräkningarna uppstå. Motormodellen kommer 

att simuleras tillsammans med modeller med stötvågsberäkningar och torsionsberäkningar som 

också kräver ett kort tidssteg. Därför blir inte detta något problem. Det hade varit bra att undersöka 

vilka tidssteg som behövs för att resultaten ska bli stabila. Då hade ett varningsmeddelande kunnat 

läggas till om tidssteget är för långt. 

Vid valideringen av motormodellen användes trycknivåerna från mätningarna för att styra 

trycknivåerna i simuleringen. Det gjorde att momentet stämde bra överens mellan simulering och 

mätning. Om hela hydraulsystemet till provbänken med slangar, ackumulatorer, tryckbegränsare och 

tryckreduceringsventiler hade simulerats borde det gå att få samma tryckvariationer utan att 

använda mätresultaten som insignal. En sådan modell är svårare att validera och har inte byggts på 

grund av tidsbrist. 

Komponenten rockRot som är en bergmodell för rotationen, är som den är konstruerad nu lite svår 

att använda. I simuleringarna har den endast använts för att efterlikna ett enskilt prov och 

parametrarna måste ändras för olika borrkronor, bergarter och borrmaskiner. Den används för att 

bromsa borrkronan men den är svår att ställa in så att den bromsar lagom mycket. Det vore bra att 

undersöka hur friktionen beror av olika borrkronor för att kunna förenkla användandet av 

komponenten. 
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För att få modellen av rotationssystemet att fungera på rätt sätt i simuleringarna krävs en bättre 

modell av pump och ventiler i försörjningssystemet till borrmaskinen. De simuleringar som gjorts 

med ett liknande system visar att det har stor betydelse hur retursidan ser ut. Modellen som 

användes här stämmer inte överens med verkligheten utan behöver förbättras, kanske med andra 

komponenter men framförallt genom att kontrollera parameterinställningarna. De parametrar som 

ska ställas in i Hopsan kan oftast inte hittas i datablad för komponenterna. Även slangarna till motorn 

kan behöva simuleras för att få tryckpulsationerna i simuleringsmodellen att överensstämma med de 

som ses i mätningarna. Eventuellt behöver fler mätningar göras för att kunna få till en bra modell.  
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9 Slutsatser 
Arbetet har resulterat i en modell av gerollermotorn som används för att driva rotationen av 

borrstålet på Atlas Copcos bergborrmaskiner. Momentpulsationer återges med bra noggrannhet 

enligt teori och mätningar. Även flödespulsationerna i simuleringen stämmer väl överens med teorin. 

Dock är det svårt att se några pulsationer i flödesmätningarna på grund av att givaren inte kan mäta 

så snabba förändringar. Modellen bör kunna vara till hjälp vid fortsatta undersökningar och 

utveckling av rotationskretsen. 

Provbänken som konstruerades och mätutrustningen som användes ger resultat som stämmer väl 

överens med teorin. Detta gjorde att motormodellen kunde valideras på ett bra sätt. Mätningar vid 

flera olika hastigheter behöver göras för att fastställa verkningsgraden för motorn med bättre 

noggrannhet. 

Den bergmodell för rotationen som utvecklats under examensarbetet är enkelt konstruerad men 

verkar ändå kunna justeras in så att den ger ett bra resultat. I det fortsatta arbetet med att simulera 

hela rotationssystemet vid borrning kan bergmodellen behöva utvecklas ytterligare. 
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11 Bilagor 

Bilaga 1, Beräkning av strypareor  

Strypning mellan gerollerkammare och kanalskiva 

Vid beräkningarna av stryparean mellan kanalplattans kanaler och det inre kugghjulet användes 

ekvationer för formen på en gerotor som funktion av vinkeln, se ekvation 27-30. Överföringsmatrisen 

för gerollerns rörelse i ett fixt koordinatsystem placerat i det yttre kugghjulets centrum har tagits 

fram: 

 

                                                                                                

                                                                                                

   

 

   

Stryparean som uppstår beräknas genom att de två punkterna där gerotorn och kammaren skär 
varandra tas fram. Area A2 som är arean mellan gerotorns centrum och den linje som beskriver 
gerotorns form mellan skärningspunkterna beräknas numeriskt. Sedan beräknas cirkelsegmentet A1 
och triangeln A3.  

 

Stryparean beräknas sedan enligt: 
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Bilaga 2, Resultat från mätningar 

 

Figur 64: Resultat från prov 2. 
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Figur 65: Resultat från prov 6. 
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Figur 66: Resultat från prov 7. 



64 

 

Figur 67: Resultat från prov 8. 
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Figur 68: Resultat från prov 9. 



66 

 

Figur 69: Resultat från prov 10. 
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Figur 70: Resultat från prov 12. 
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Figur 71: Resultat från prov 13. 
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Figur 72 Resultat från prov 14. 
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Bilaga 3, Ritningar 

 

Figur 73: Konstruktionsritning för axeln. 
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Figur 74: Konstruktionsritning för axelkopplingen. 
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Figur 75: Konstruktionsritning för fästet till gerollern. 
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Figur 76: Konstruktionsritning för fästet till vinkelgivaren. 
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Figur 77: Konstruktionsritning för plattan som provbänken byggdes på. 
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Bilaga 5, gerollerChamber ekvationer 

Komponenten gerollerChamber är baserad på hydMech. I en cylinder blir tryck multiplicerat med 

area en kraft. I gerollerChamber multipliceras trycket med en area och en hävarm vilket ger ett 

moment.   

 

                  (1) 

                    (2) 

                 (3) 

Ekvation 1 kombinerad med ekvation 3 ger: 

                     (4) 

  
  

  
 

  

  

  

  
             (5) 

  

  
                  (6) 

Ekvation 5 och 6 sätts in i ekvation 4: 

          
  

  
               (7) 

Då ekvation 7 jämförs med ekvation 2 kan Cr och Zr identifieras. 

                  (8) 

       
  

  
            (9) 

Där Aa är effektivarean multiplicerad med hävarmen. 
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            (11) 
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           (12) 

Där ρ är längden av vektorerna i ekvation 13 och 15. Ekvation 10 gäller för en geroller och 

innehåller därför ett z.  

   

   
  

                          

                          
 

        (13) 

   

   
  

        
 
          

 
         

 
     

        
 
          

 
         

 
     

 

        (14) 

Ekvation 10 används för att räkna ut areaförändringen som funktion av vinkeln. Med hjälp av den kan 

sedan volymen räknas ut genom att summera ihop areaändringen för varje tidssteg som sker.  

                        
   

 
          (15) 

                           (16) 

        =                   (17) 

  
   

                       (18) 

                   (19) 

Aa kan identifieras i ekvation 15 med hjälp av ekvation 19 då ekvation 16, 17 och 18 har satts in i 

ekvation 13.  

 


