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SAMMANFATTNING 

Vid drift av en dieselmotor skapas kontinuerligt små mängder avlagringar som sedan 

kan forma ett hårt lager kallat koks. Kokset bildas vid kontakt med heta ytor och ett sådant 

område är toppland, längst upp på utsidan av kolven. När lagret blir tillräckligt tjockt skrapar 

det insidan av cylindern vilket påverkar ytan negativt samtidigt som den blir ojämn. 

Oljeförbrukningen ökar dessutom, då den olja som finns på insidan av cylindern trycks uppåt 

och därmed förbränns i förbränningsrummet. För att få bukt med problemet har Scania 

infört en så kallad saverring. Denna sitter längst upp i cylindern i höjd med vändpunkten för 

kolvens toppland. Genom att den har en mindre inre diameter än cylindern skrapar den bort 

koks från toppland innan lagret blir så tjockt att det når cylinderväggen. 

Målet med arbetet som utförts på Scania är att förbättra designen på saverringen så att 

den ger upphov till så lite tomma volymer som möjligt. Dessa kallas dödvolymer och 

påverkar motorns egenskaper negativt, framförallt genom att bränsleförbrukningen ökar. 

Scania vill också att eventuella alternativ till saverring som dyker upp under arbetets gång 

redovisas. 

Saverringen delades upp i olika områden där varje område undersöktes för att försöka 

minska dödvolymen så långt som möjligt. De nuvarande dödvolymerna togs fram i ett 3d-

modelleringsprogram och förslag gjordes för att minska dessa. Parametrar som funktion, 

dödvolym, robusthet och påverkan på kostnad togs i beaktande för att komma fram till en så 

optimal lösning som möjligt. Kontinuerlig kontakt med tillverkaren av saverringen 

säkerställde att de ändringar som föreslogs var genomförbara. Om den nuvarande symmetrin 

på saverringen ändras behövs ett sätt att säkerställa att den monteras rätt vid produktion, 

förslag jämfördes mot varandra för att hitta den bästa lösningen. 

Ett designförslag på saverringen som minskar dödvolymerna med 56,4 % och därmed 

bränsleförbrukningen med ca 0,125 % togs fram. Slutsatsen är att saverring är den 

effektivaste lösningen och att en designförändring kan göras för att förbättra lösningen 

ytterligare. 
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ABSTRACT 

Improving the anti-polishing ring design for diesel engine. 

A diesel engine in operation continuously generate small amounts of deposits, which 

then can form a hard carbon based buildup called coke. The coke is formed in contact with 

surfaces with high temperature, one of which is the piston top land. When the buildup is 

thick enough it reaches the inside of the cylinder where it creates friction and thereby 

polishes the surface. This has a negative effect on the properties of the surface, while it in 

addition creates an irregular diameter of the cylinder. Oil consumption also increases when 

oil on the inside of the cylinder is pushed upwards to the combustion chamber by the 

buildup. To solve this problem Scania introduced an anti-polishing ring. This is located in a 

seat at the top of the cylinder, at the same height as top dead center on the piston top land. By 

having a smaller inner diameter than the cylinder, the anti-polishing ring is able to scrape off 

coke on top land before it reaches the cylinder wall. 

The aim of this thesis carried out at Scania is to improve the anti-polishing ring design 

by mainly reducing crevice volumes caused by it. The crevice volumes primarily increase fuel 

consumption and should therefore be avoided. Alternatives to the anti-polishing ring are also 

to be documented. 

The anti-polishing ring was divided into sub features, where every feature was examined 

to reduce the amount of crevice volume that it causes. Function, crevice volume, robustness 

and cost was taken into consideration when designing a new anti-polishing ring. Continuous 

contact with the manufacturer ensured that changes being made were still possible to 

manufacture. If the existing symmetry of the anti-polishing ring is changed, a means to 

guarantee that the ring is always assembled correctly needs to be implemented. Several 

suggestions where compared to find the best solution to the problem. 

An improved design of the anti-polishing ring is suggested that reduces the crevice 

volumes by 56,4 % and thereby the fuel consumption by approximately 0,125 %. The 

conclusion is that the anti-polishing ring is the most effective solution and that the design 

proposed improves it furthermore. 
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Kapitel 1  

INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vid förbränning i en dieselmotor bildas kontinuerligt små mängder koks pågrund av 

restprodukter från framförallt smörjoljan men även bränslet (1). Detta koks sätter sig som en 

avlagring på bland annat kolven och kan byggas upp till ett tjockare lager över tid. Ett 

område som koksavlagringen byggs upp på är den så kallade toppland det vill säga området 

på utsidan av kolven ovanför första kolvringen, se Figur 1. 

En uppbyggnad av koks på toppland leder framförallt till två problem. Mellan toppland 

och insidan av cylinderfodret finns normalt ett mellanrum, det så kallade topplandspelet. Ett 

visst spel kommer alltid att behövas för att kolven ska kunna expandera när den blir varm, 

utan att ta i cylinderfodrets insida. När koksavlagringen istället blir så tjock att den börjar ta i 

cylinderfodret börjar den också trycka den olja som smörjer cylinderfodret uppåt mot 

förbränningsrummet. Det gör att mer olja förbränns vilket resulterar i en förhöjd 

oljeförbrukning (2)(4). 

 

 

Figur 1. Genomskärning av området kring saverring. Avstånd är överdrivna för 

tydlighet. 
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Det andra problemet när kokset får kontakt med cylinderfodret är att det uppstår 

friktion däremellan, vilket gör att fodret poleras som syns i Figur 2. Från början finns en 

ytstruktur på insidan av cylinderfodret som gör att oljan fäster. När den blir bortpolerad 

fäster smörjoljan sämre i dessa områden. Det påverkar framförallt första kolvringen som när 

den passerar polerade ytor får en sämre smörjning vilket kan påverka friktionen mot fodret. 

Poleringen leder också till att tjockleken på cylinderfodret varierar i olika områden beroende 

på hur mycket det blivit polerat (5). Kolvringarna får på grund av det inte längre samma 

kontakt mot alla delar av cylinderfodret och tätar därför inte lika bra. Det gör att mer av 

trycket som skapas vid förbränningen släpps förbi kolvringarna, så kallad blow-by, vilket 

påverkar motorns verkningsgrad negativt. En ökad blow-by resulterar dessutom i att mer sot 

från förbränningen kan ta sig förbi kolvringarna och ner i oljan som snabbare blir sotig (2). 

 

Figur 2. Insidan av ett cylinderfoder som utsatts för kokspolering 

 

För att motverka att koksuppbyggnaden når cylinderfodret och orsakar dessa problem 

kan topplandspelet ökas. När avståndet blir stort nog mellan toppland och cylinderns insida 

klarar inte kokset av att hålla ihop och faller därför av när lagret blir tillräckligt tjockt. 

Nackdelen med detta är att den volym som skapas när avståndet ökar påverkar motorn 

negativt. Det blir ett utrymme som kallas dödvolym, dit trycket i förbränningen sprids och 

kyls av men utan att det bidrar till arbetet i motorn. Så lite dödvolym som möjligt är önskvärt 

för att få bästa möjliga verkningsgrad och därmed lägre bränsleförbrukning. Dödvolymer kan 

också bidra till en ökande mängd och storlek av partiklar samt sot (8). Detta genom att 

bränsle i dödvolymerna inte förbränns ordentligt pågrund av den lägre temperaturen. 

Ett annat sätt att lösa problemet med koksuppbyggnad på toppland är att kontinuerligt 

skrapa bort kokset och därmed förhindra att lagret blir för tjockt. Saverring används för detta 

ändamål och är en ring som sitter i ett urfräst säte längst upp i cylinderfodret som syns i 

Figur 1. Saverringen är designad så att den har ett instick mot den övre delen av kolven, 

toppland, och därigenom ligger närmare än cylinderfodret. När kolven passerar kan 
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saverringen skrapa bort det koks som uppstår som därmed aldrig når fram till fodret. 

Saverringens enda uppgift är alltså att skapa en kant inne i cylinderfodret, något som 

pågrund av de tillverkningstekniker som används är svårt att skapa på något annat sätt. 

Scania introducerade saverring på sina I&M-motorer (Industri & Marin) 1988 (3) och 

detaljen har fortsatt användas med framgång på dessa motorer. Ett ökande effektuttag på 

lastbilsmotorerna har resulterat i att mer koks bildas på bland annat toppland, därför har 

topplandspelet ökats vartefter för att minska de negativa effekterna. Sedan 2007-2008 har 

istället ett antal motorkonfigurationer bestyckats med saverring. Saverringen har visat sig 

väldigt effektiv i sin funktion och cylinderpolering och oljeförbrukning minskar markant 

(4)(5). Pågrund av detta ökar också motorns livslängd. 

När designen på nuvarande saverring togs fram utgick denna till stor del från 

saverringen i I&M motorerna. Inga större designförändringar har gjorts på saverringen sedan 

den infördes 1988. Scania CV AB är därför intresserade av att undersöka om 

saverringslösningen går att förbättra och på vilket sätt. I detta ingår att utreda om det finns 

några bättre lösningar än saverring och samtidigt försöka optimera saverringslösningen så 

långt som möjligt. Under arbetets gång pågår också parallellt arbete på Scania med att öka 

verkningsgrad, där saverringens påverkan är av intresse. 
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1.2 Syfte och problemställning 

Syftet med arbetet är att ta fram en förbättrad saverringsdesign. Denna ska resultera i en 

förminskad dödvolym samtidigt som funktionen att förhindra cylinderfoderpolering och 

förhöjd oljeförbrukning bibehålls. Samtidigt presenteras eventuella alternativ till saverring 

och dessas för- och nackdelar. 

 

Problemformulering 

Vad är en optimal saverringsdesign utifrån de förutsättningar som finns. Det betyder att 

undersöka hur saverringslösningen påverkar motorn i nuläget och sedan presentera och 

försöka förbättra så många områden av lösningen som möjligt. Resultatet ska vara en så 

optimal saverringslösning som möjligt. Lösningen ska i första hand vara robust i sin 

funktion, påverka priset så lite som möjligt och ta hänsyn till övriga komponenter i motorn.  

1.3 Avgränsningar 

Exakta kostnader för eventuella förändringar har inte tagits fram, det kräver mer tid och 

en begäran från Scania till tillverkaren att undersöka detta. Däremot finns uppskattningar 

om förändringar har en stor eller liten påverkan ekonomiskt. 

En anpassning och införande av saverring på motortyper som saknar saverring har inte 

gjorts. En diskussion angående möjligheten för en anpassad saverring finns. 

Pågrund av begränsad tid har alternativ till saverring inte kunnat undersökas lika 

djupgående som saverringsdesignen. 
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Kapitel 2  
 
TEORETISK BAKGRUND 

2.1 De ingående komponenterna 

En bakgrund ges till de huvudsakliga komponenterna saverring och cylinderfoder samt 

hur koks uppstår. Även begreppet dödvolym och dess effekter förklaras närmare. 

Tillverkningsprocessen för cylinderfoder och saverring ger även en förståelse för hur 

detaljerna är uppbyggda. Det har betydelse för hur designförändringar kan komma att 

påverka tillverkningsprocessen och därmed priset för detaljen. 

Cylinderfoder 

Cylinderfodret är en cylindrisk detalj i gjutjärn som sätts på plats i motorblocket och 

tillsammans med cylinderhuvudet innesluter kolven och förbränningen. Fördelen med att 

använda cylinderfoder istället för att låta kolven inneslutas av motorblocket är att olika 

material och egenskaper på dessa kan användas. Det är huvudsakligen två typer av 

cylinderfoder som används med saverring, där det ena är helt i gjutjärn medan det andra har 

en plasmasprutad insida. Plasmasprutning innebär att joniserad gas används för att smälta 

metall i form av ett fint pulver och med högt tryck slunga ut små droppar av metallen mot en 

yta. Detta ger ett lager av plasmasprutad metall som i cylinderfodret är mer 

korrosionsbeständigt och har en längre livslängd. En annan fördel med att använda 

plasmasprutning på insidan av cylinderfoder är att små gropar skapas i ytan som håller kvar 

olja bättre. Grundmaterialet till cylinderfodret är centrifugalgjutet gjutjärn, en process som 

innebär att smält järn hälls i en roterande trumma som med centrifugalkraften gör att 

metallen pressas mot trummans väggar. När metallen stelnar fås en rotationssymmetrisk 

detalj i form av ett rör. 

När grundmaterialet kommer in för bearbetning får en del av cylinderfodren som 

tidigare nämnt en plasmasprutad insida. De tvättas och blästras med aluminiumoxid för att 

ta bort olja och smuts samt skapa en yta för plasmasprutningen av fästa vid. Sedan går de 

igenom en automatiserad process som med rätt tryck och temperatur plasmasprutar insidan 

med en järnlegering. Både de plasmasprutade cylinderfodren och de helt i gjutjärn går sedan 

igenom en väldigt lik process. De henas eller borras för att göra insidan cylindrisk. Sedan 

svarvas utsidan för att få rätt yttre form som i Figur 3, samtidigt som sätet för saverring 

skapas. Svarvningen görs torrt pågrund av att maskinen kontinuerligt mäter ytan, en process 

som skulle störas om kylmedel användes. Efter detta följer hening med tre olika 

heningsverktyg. Hening är en teknik som använder heningsstenar i detta fall placerade på 

utsidan av ett huvud som roterar och nöter bort material. Heningsstenarna är uppbyggda av 

små korn som repar ytan och på så sätt kan en viss ytstruktur fås. Beroende på hur stora 

kornen är kan olika ytfinhet och precision tillämpas. Det första steget av hening görs för att få 

insidan helt cylindrisk och ta bort de största formvariationerna. I nästa steg skrapas det 

mönster in i ytan som kommer se till att oljan i motorn fäster och hålls kvar lättare. Sista 

steget slår av topparna i ytan för att få en jämnare struktur som skapar mindre friktion. 

Pågrund av att de plasmasprutade cylinderfodren har små gropar i ytan som också håller 
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kvar oljan så kan heningen göras finare i dessa och därmed skapas en yta med mindre 

friktion. 

 

 

Figur 3. Cylinderfoder med sätet för saverring synligt längst upp på insidan. 

En anledning till att cylinderfodrets insida inte kan designas med en kant direkt i 

cylinderfodret, som har samma funktion som saverringen, är att hening används. Verktyget 

dras genom hela fodret och gör ytan jämnt bearbetad, något som gör att en kant blir svår att 

lämna kvar. En annan anledning är att en kant i toppen av cylindern skulle göra att kolven 

inte kan monteras uppifrån. I nuläget är det för trångt att montera kolven nerifrån och 

förändringar skulle behöva göras både på motorblock och på montering. Istället monteras 

saverringen efter kolven vilket löser det problemet. 

Saverring 

Saverringen sitter i ett säte längst upp i cylinderfodret utan att fästas på något sätt. När 

saverringen har monterats i sättet gör cylinderhuvudet ovanför att den inte kan lämna sätet. 

Den har däremot fortfarande utrymme att rotera och i viss mån röra sig uppåt. Saverringen 

har en inre diameter som är något mindre än cylinderfodrets. Därför skrapar saverringen 

bort kokset som uppstår på kolvens toppland innan det kan nå cylinderfodret.  
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Figur 4. Saverring, till höger i profil med de båda faserna synliga. 

Saverringen är tillverkad i samma material som cylinderfodret. Grundmaterialet består 

precis som cylinderfodret av en centrifugalgjuten järncylinder från vilken flera saverringar 

tillverkas. Cylindern svarvas först på både in och utsida för att få rätt tjocklek på ringarna. 

Sedan svarvas en av de öppna sidorna på cylindern och en ring skärs av. Svarvning används 

sedan för att skapa samtliga faser och hela ytan på saverringen är därför i slutändan svarvad, 

ingen annan typ av maskinbearbetning används. 

Inspektioner vid motorprovning har skett utav saverring sedan den infördes. När en 

motor har gått igenom ett prov inspekteras delarna och då också cylinderfoder och saverring. 

Saverringen kan efter långtidsprov vara belagd med koks på vissa områden men påverkas 

inte nämnvärt i övrigt (7). Även motorer som varit i drift en längre tid kan inspekteras, 

samtidigt som Scania kan få rapporter om någon komponent skulle orsaka problem. 

Saverringen har väldigt sällan några avvikelser. De enstaka som finns är för det mesta inte 

orsakade av saverringen eller har uppkommit vid extrem provning. 

Saverringar köps in från underleverantör som för nuvarande producerar dessa i två 

fabriker. Priset för saverringen har nyligen förhandlats ner. Inköpsavdelningen SZE på 

Scania har fått i uppdrag att undersöka vad som kan vara ett realistiskt tillverkningspris på 

saverringen så att det kan jämföras med vad inköpspriset är. Tyvärr kommer undersökningen 

inte vara klar i tid för att tas med i detta examensarbete.  

Koks 

Vid förbränning i en dieselmotor bildas små mängder koks pågrund av restprodukter 

från framförallt smörjoljan men även bränslet. Detta koks sätter sig som en avlagring på 

bland annat kolven och byggs upp till ett tjockare lager över tid. 

Uppbyggnaden av koks 

När olja bryts ner i kontakt med heta detaljer i motorn skapas oxidationsprodukter vilka 

sedan polymeriseras, det vill säga molekylerna binds samman i längre kedjor i en kemisk 

reaktion. De längre molekylkedjorna skapar då en kladdig och oljig massa. Delvis 

förbränning utav bränsle skapar reaktiva kolväten som också kan agera förstadier till 

avlagringar. Dessa polymeriseras då tillsammans med de övriga biprodukterna vid 

nedbrytningen av oljan. När den oljiga massan kommer i kontakt med heta detaljer bränns 

den och skapar gula eller bruna lackliknande avlagringar. Vid längre tids uppbyggnad av 

lacklagret tillsammans med fortsatt höga temperaturer skapas ett tjockare och hårdare lager 

som kallas koks (1). Ytterligare en källa till uppbyggnad av koks är sotet som skapas vid 
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ofullständig förbränning av bränslet i de svalare delarna av brännkammaren. Sotet kan fästa 

vid de uppbyggda lackerna och påskynda tillväxten av kokslagret på dessa ytor. 

Bränslen och då framförallt Diesel innehåller rester av svavel som förbränns i 

brännkammaren och producerar svavelhaltiga syror och svavelsyra. 

             ( 1 ) 

                ( 2 ) 

                                    ( 3 ) 

                               ( 4 ) 

Syrorna kan sedan agera katalysator och påskynda nedbrytningen av oljan men också 

bildandet av lackerna. Alkaliska tillsatser i oljan finns för att motverka uppkomsten av 

svavelsyra så långt som möjligt (1). 

Koksets beståndsdelar 

Koks består av flera ämnen som härstammar från smörjoljan och bränslet. Även 

metaller som kommer från förslitning av detaljer i motorn hamnar i kokset. EDX-analysen 

(Energy-dispersive X-ray spectroscopy) i Figur 5 visar innehållet i koks som uppstått på 

ovansidan av kolven. Kokset består främst av ämnen som kommer från oljan som kalcium, 

fosfor och zink men även svavel, kol och syre. Eftersom temperaturen på ovansidan av kolven 

är högre än på toppland bränns mer utav kolet bort och en mer askgrå avlagring bildas. Koks 

på toppland kan därför antas ha ett högre kolinnehåll, vilket också syns på den svartare 

färgen vid inspektion. 

 

 

Figur 5. EDX-analys av koks på kolvtopp 

 

Dödvolym 

Dödvolym syftar i detta arbete till volymer dit gaserna från förbränningen i 

brännkammaren sprids men utan att det bidrar till arbetet i motorn. Pågrund av det höga 

tryck som råder i brännkammaren sprids gaserna till kanaler och utrymmen, som till 

exempel på sidan av kolven och bakom kolvringarna, där de kyls av. Det påverkar motorns 

verkningsgrad negativt och därför ska dödvolymer undvikas. Bränsle som sprids i 

gasblandningen till dödvolymer riskerar också att förbli oförbränt, något som påverkar 

antalet partiklar som bildas. Provning med saverring har visat att partikelemissionerna ökar 
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men framförallt att partiklarna blir större (8). Då det mesta av tillskottet är vått visar prov 

tillsammans med SCR-katalysator att det mesta går att oxidera bort, vilket gör att utsläppen i 

slutändan påverkas väldigt lite (9). Partikelnivåerna hamnar alltså på ungefär samma nivå 

som utan saverring. Dödvolymer måste tas med vid beräkningar av tryckförhållande i 

cylindern, då det annars kan bli för stora skillnader mellan teori och faktiska 

tryckförhållanden (10). 

Saverringen skapar en del dödvolym, synligast genom dess två faser där ett tomrum 

skapas mot fodret. Även toleranser i måtten och de mellanrum som skapas mellan 

cylinderfoder, saverring och kolv bidrar till ökad dödvolym. På Scania finns en tumregel för 

hur en viss mängd dödvolym påverkar bränsleförbrukningen. Den kommer senare användas 

för att beräkna hur mycket bränsle en eventuell minskning av dödvolym sparar. 

2.2 Montering av saverring i produktion 

Hur saverringen är designad påverkar hur den monteras vid produktion av motorn. För 

att på förhand vara medveten om hur en designförändring kan påverka montering besöktes 

motormontering på Scania. Samtidigt ställdes frågor till Johan Larsson, processtekniker D12, 

som visade upp stationen för saverringsmontering och föregående steg. 

Frågor till Johan Larsson kl 14:00 2014-02-10 Motormontering b150: 

1. Hur monteras ringen idag och hur lättmonterad är den? 

2. Vad finns det för märkning på asymmetriska detaljer framförallt ringar och vilken 

metod föredrar du? 

3. Hur får saverringen absolut inte designas? 

4. Hur stor påverkan gör ett tidstillägg, finns det något mått på vad varje sekund vid 

montering kostar? 

 

Nedan är baserat på observationer av monteringen samt svar från Johan Larsson. 

1. Saverringarna monteras vid en station bemannad av en montör som sköter montering 

av dessa samt cylinderpackning och cylinderhuvuden. Motorblocket kommer till 

stationen på ett rullband med cylinderfoder, vevaxel, vevstakar och kolv monterade. 

Saverringarna tas en och en från en arm med en räknare som räknar hur många 

ringar som tas från armen. De placeras sedan en i taget i cylinderfodrets säte för 

hand. Cylinderpackning läggs därefter ovanpå varje cylinder, dessa har hål som gör 

att de endast passar på ett sätt. Två varianter finns på packningen med olika 

gummikvalité, den ena har blå gummitätningar och den andra har svarta. Skillnaden 

är väldigt tydlig och sägs räcka för att de inte ska blandas ihop. Cylinderhuvudena 

lyfts sedan tre i taget med hjälp av en lyftarm och skruvas på plats ovanpå cylindrarna 

och cylinderhuvudpackningen. Montören trycker på grön knapp för att indikera att 

stationen är klar. Systemet godkänner detta endast om rätt antal saverringar har 

tagits från armen med räknare. Montören har ibland noterat att saverringen kan vara 

lite tajt att montera i sitt säte. Däremot har det aldrig varit omöjligt att utföra 

monteringen. 

 

2. Kolvringarna är ett exempel som Johan tar upp angående detaljer som är 

asymmetriska och alltså inte får monteras upp och ner. På kolvringarna finns en 

märkning som placeras närmare ena kanten av detaljen. När ringarna är monterade 
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läses dessa märkningar av automatiskt med ett kamerasystem. Om ringen är 

felplacerad hamnar märkningen på fel plats och kamerasystemet larmar.  

 

Den bästa lösningen är den som är omöjlig att göra fel, antingen genom att det tar i 

och inte är fysiskt möjligt eller genom att det är absolut uppenbart att detaljen bara 

passar på ett sätt. Ett annat bra alternativ är att det finns ett system som kontrollerar 

monteringen i efterhand, såsom exemplet med kolvringar ovan. En tydlig 

färgmärkning som är väldigt svår att missa kan vara ett godkänt alternativ beroende 

på möjliga felutfall vid felmontering. 

 

3. Saverringen får enligt Johan inte designas så att den är lätt att montera fel. Beroende 

på hur viktigt det är att detaljen monteras rätt, det vill säga hur allvarlig konsekvens 

en felmontering får, så kan lösningarna se olika ut. Viktigt att tänka på är att ”om det 

kan bli fel så blir det någon gång fel”, sannolikheten kan vara väldigt låg men efter 

tillräckligt lång tid så händer det. Frågan som är viktigast är därför vad konsekvensen 

blir. 

 

4. Från dokumentet ”Produktionsteknisk lathund i ekonomi 2012 2” (11) som används 

inom Scanias motormontering har ungefärlig kostnad för ökad monteringstid tagits 

fram. Detta för att kunna avväga de ekonomiska nackdelarna vid en mer komplex 

konstruktion som därigenom skulle kräva längre monteringstid. 

2.3 Förutsättningar för när saverring används 

Saverring används i de motorer där mycket koks uppstår, vilket det gör främst i 

dieselmotorer. I gas- och bensinmotorer uppstår inte tillräckligt mycket koks för att det ska 

vara nödvändigt med saverring. I några dieselmotorer med låg effekt behövs inte heller 

saverring då uppbyggnaden av koks är mindre omfattande. En annan kategori som är 

undantagen är alla motorer med 127 mm cylinderfoder. Detta pågrund av att samma 

cylinderhuvud används även med 127 mm cylinderfoder. Med en mindre diameter på 

cylinderfodret blir risken stor att inlopp- och utloppsventilerna tar i saverringen. Det skadar 

både ventilerna och saverringen och det är därför inte en bra lösning för dessa cylinderfoder. 

Om extra mycket koks uppstår i dessa konfigurationer pågrund av driftsförhållanden så får 

istället topplandspelet ökas ytterligare. 

En enda typ av saverring används i nuläget på Scanias lastbilsmotorer. Tillsammans 

med denna används främst två olika typer av cylinderfoder, gjutjärnsfoder eller 

plasmasprutat gjutjärnsfoder. Fem olika typer kolvar, både i aluminium och i stål används 

sedan i dessa konfigurationer. 

2.4 Sökning efter rapporter och tidigare forskning 

För att ta reda på om det fanns tidigare arbeten kring saverring gjordes sökningar i 

databaser och på internet. 

Sökning i databaser utanför Scania 

Sökningen har till syfte att hitta vetenskapliga artiklar, uppsatser och litteratur som 

behandlar saverring eller liknande lösningar och relaterad information. Det finns flera olika 

benämningar för saverring och foderpolering. Termer som användes vid sökning i samtliga 

databaser var: 
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 Saverring  

 Saver ring 

 Anti-polishing ring 

 Scraper ring 

 Top line scraping 

 Cylinder polishing 

 Bore polishing 

 Koks 

 Coke 

 Carbon deposits 

 Foderpolering 

 Carbon build up 

 Carbon build up in 

recipocating engine 

 Topland/Toppland

 

Följande sökmotorer för databaser valdes ut efter en handledning i databassökning på 

högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola i Västerås: 

Discovery  

En sökmotor som söker igenom ett antal databaser efter vetenskaplig litteratur och 

böcker. Vid sökning i Discovery användes avancerad sökning med inställningen ”Also search 

within the full text of the articles”. Detta för att få så många sökresultat som möjligt med de 

använda söktermerna. För fullständig lista på vilka databaser Discovery söker igenom se: 

http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.27677!/Menu/general/column-

content/attachment/Databaser_forlag_via_Discovery.pdf 

IEEE Xplore  

Söker framförallt i vetenskapliga artiklar. Vid sökning i IEEE Xplore användes 

avancerad sökning med inställningen ”Full text and metadata” för att få en så omfattande 

sökning som möjligt. Vilka ämnen IEEE Xplore söker på beskrivs här: 

http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.9779!/Menu/general/column-content/attachment/IEEE-

Xplore.pdf 

Google Scholar  

Sökningen i Google Scholar skedde endast med enkel sökning men med samma termer 

som övriga.  

Sökning i interna databaser på Scania 

Denna sökning har till syfte att hitta tidigare arbeten och rapporter som behandlar 

ämnen som saverring, foderpolering och koks och som utförts på Scania. Under arbetets gång 

användes databaserna på Scania ofta till att hitta ytterligare information. Den första 

sökningen var för att hitta så mycket bakgrundsinformation att utgå ifrån som möjligt. 

DocArc 

Ett internt system som hanterar nästan all dokumentation som kommer från R&D. 

Termer som saver* och scraper ring användes framförallt då det är de vanligaste termerna på 

Scania. 

MOR  

Ett system som användes tidigare på Scania innan DocArc fanns och därmed kan 

innehålla en del äldre dokument som inte finns i DocArc. Söktermen saver* och scraper* 

användes framförallt men även en del av de som användes i de externa sökningarna. 

2.5 Undersökning av patenterade lösningar på problemet 

För att ta reda på vilka patent som finns i anslutning till saverring och dess funktion så 

lämnades en undersökningsbegäran in till patentavdelningen på Scania, GP – patents. På 

denna efterfrågades en undersökning av vilka patent som fanns rörande saverring även 



 

12 

 

kallad: saver ring, anti-polishing ring, scraper ring, anti-bore polishing ring. Undersökningen 

gjordes för att vara medveten om vilka lösningar som redan är patenterade och i möjligaste 

mån undvika dessa. Även för att se hur utvecklingen har sett ut, vilka lösningar som finns och 

för att hämta inspiration. Undersökningen lämnades in till GP – patents för att utnyttja deras 

kunskap och verktyg för att få ett så omfattande resultat som möjligt. Undersökningen 

hanterades av Mimmi Westman GPN – Patents powertrain. Resultatet presenterades i form 

av fyra dokument. Två som behandlade någon typ av ring som sitter i cylindern, där det ena 

innehöll patent som är i kraft och det andra sådana som inte längre är i kraft. De andra två 

var en något bredare sökning, som också delades upp i sådana i kraft och de inte längre i 

kraft. Det designförslag som tagits fram senare i detta arbete inkräktar inte på några patent. 

2.6 Konkurrentundersökning 

Intresse fanns i att undersöka hur konkurrenter löst problemet med koks på toppland 

och foderpolering. Undersökningen bestod i att titta på bilder av MAN:s, Mercedes och 

Detroit diesels motorer. Användandet av olika komponenter kan variera över tid vilket gör 

det svårt att avgöra om en motormodell har någon typ av saverring. En komponent kan både 

införas, tas bort eller återinföras. 

Samtliga saverringslösningar som kunde hittas liknade den som Scania för nuvarande 

använder, med variationer på måtten. De ser ut att vara symmetriska och därmed möjliga att 

montera åt vilket håll som helst. Inga andra unika lösningar för att förhindra 

koksuppbyggnad på toppland kunde hittas på detta sätt. Vid samtal med personal på Scania 

framkom ibland lösningar som konkurrenter använt. De har då antecknats och i vissa fall 

inspirerat till de alternativ till saverring som tas upp. Nedan följer två exempelbilder på två 

tillverkares saverringslösningar som liknar Scanias nuvarande saverring. 
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Mercedes-Benz 

 

Detroit Diesel 
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Kapitel 3  
 
METOD 

Först undersöktes hur mycket dödvolym den nuvarande saverringen orsakar, detta 

jämfördes också med en cylinder utan saverring. Sedan utreddes samtliga delvolymer och 

egenskaper hos saverringen för att försöka minska dödvolymen så mycket som möjligt. Detta 

samtidigt som för- och nackdelar tas upp och uppkomna problem löses. Alla typer av 

designförändringar som påverkar saverringens nuvarande symmetri kräver att en rättvänd 

saverring kan säkerställas vid motormontering, vilket avhandlas i kapitel 3.9. Sist jämfördes 

olika alternativ till saverringslösningen. 

3.1 Dödvolymer med och utan saverring 

Här beskrivs hur nuvarande dödvolymer tagits fram, både för cylinderfoder med 

saverring och utan. Detta för att ett startvärde ska finnas att senare jämföra resultaten med.  

Nuvarande dödvolymer för saverring 

Ett 3d-modelleringsprogram, även kallat CAD-program (Computer Aided Design), kan 

användas för att ta fram volymer på kroppar men även tomma utrymmen. Vid enkla former 

är beräkningar för hand att föredra men vid mer komplexa volymer används ett CAD-

program med fördel. För att beräkna dödvolymerna kring en monterad saverring användes 

därför CAD-programmet CatiaV5. I programmet plockades de berörda komponenterna fram: 

saverring, cylinderfoder, cylinderhuvud och cylinderhuvudpackning. Dessa är då placerade i 

monterat tillstånd. I Figur 6 ser cylinderhuvudpackningen längst upp till höger i figuren ut 

att överlappa cylinderfodret, detta är för att cylinderhuvudpackningen i monterat tillstånd 

pressas ihop och blir tunnare mellan cylinderfoder och cylinderhuvud. Genom att sedan 

definiera komponenterna som egna kroppar, ”bodies”, kan de agera negativa volymer till en 

större volym. Detta efterlämnar då bara volymer som inte tagits bort av de negativa 

kropparna från komponenterna. Det blir alltså bara dödvolymer kvar som finns markerade i 

Figur 6. 

Saverringen minskar däremot dödvolymen i kolvens riktning, genom att ha en mindre 

inre diameter än cylinderfodret. Att detta gäller förutsätter att topplandspelet är detsamma i 

båda fallen vilket det i nuläget är. Skillnaden mellan den inre diametern på cylinderfodret 

och saverringen, här kallat insticket, kan i övrigt tas fram på samma sätt som ovan. 
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Figur 6. Dödvolymen runt saverringen markerat, instickets volym syns som en något 

tjockare linje i saverringens framkant. Observera att radien i cylinderfodret ser kantig ut i 

grafiken, något den inte är. 

Dödvolym med cylinderfoder utan saverring 

Ett cylinderfoder utan saverring har istället för denna en hylla som är högre än 

cylinderfodret i övrigt. Det leder till två i modellerna åtskiljda volymer där den högra 

volymen i Figur 7 inte skulle vara en dödvolym om de verkligen vore åtskiljda. Om inget tryck 

kan ta sig till utrymmet och därför orsaka en förlust så kan det inte räknas som dödvolym. 

Pågrund av att ventilfickorna befinner sig precis ovanför området i vissa fall, som i Figur 8, 

kommer förbränningsgaser ändå ta sig till utrymmet. Den överlappning som finns kommer 

inte räcka för att förhindra förbränningsgaser att ta sig förbi. Utrymmet är därför att räkna 

som en dödvolym. 

I övrigt togs dödvolymerna fram på samma sätt som för cylinderfodret med saverring, 

genom att dra bort komponenternas volym från en större volym. 

 

 

Figur 7. Markerade dödvolymer i ett cylinderfoder utan saverring. 
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Figur 8. En ventilficka ovanför hyllan i ett cylinderfoder utan saverring gör att 

gastryck släpps igenom även till det bakre utrymmet. 

 

Saverringslösningen ger i nuläget marginellt större mängd dödvolym motsvarande 16 % 

mer. Skillnaden i mängd är däremot så liten att bränsleförbrukningen för de båda 

lösningarna inte borde variera på grund av dödvolym. 

3.2 Dödvolym av den övre fasen 

Den mest uppenbara dödvolymen är den som orsakas av övre fasen på saverringen, markerad 

i Figur 9. Denna fas finns endast för att saverringen ska vara symmetrisk, så att det inte gör 

någon skillnad åt vilket håll den monteras. Dödvolymen som fasen orsakar togs därför fram 

utifrån en 3d-modell av saverringen i CatiaV5, på liknande sätt som i kapitel 3.1. Eftersom 

den geometriska formen på dödvolymen är väldigt enkel så kontrollräknades också volymen 

ungefärligt för hand. Då togs arean av snittet på dödvolymen som är markerad i Figur 9 och 

multiplicerades med omkretsen för den arean. Om fasen försvinner behöver kanten som 

uppstår ha en avfasning liknande de som finns på de invändiga kanterna för att inte bli för 

skarp. Volymen som en sådan avfasning utgör togs därför bort för att få det slutgiltiga 

resultatet. Mängden dödvolym som försvinner om fasen tas bort är ca 39 % utav den totala 

dödvolymen som saverringen bidrar med. 

 

 

Figur 9. Övre fasen på saverringen markerad. 
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3.3 Dödvolym av fasen mot cylinderfodret 

Den nedre fasen på saverringen möts av radien i cylinderfodrets säte som syns i Figur 

10. En fas mot en radie lämnar dock en del dödvolym i utrymmet dem emellan. Vid ett 

toleransutslag så att fasen är som störst medan fodersätet är som minst så startar fasen och 

radien i samma punkt. Om radien skulle vara större finns en risk att kanten av fasen ligger an 

mot radien och trycker ringen åt något håll. Det är oerhört viktigt att detta inte händer då 

framförallt saverringens diameter inte får påverkas. Det skulle kunna resultera i att 

saverringen kommer ikontakt med kolven, vilket orsakar skador på båda detaljer. Att endast 

ändra fasens mått för att minska dödvolymen är därför inte möjligt. Till en början 

undersöktes om radien i fodret kunde göras skarpare för att få möjlighet att flytta fasen 

närmare. Sedan undersöktes om formen på fasen istället kunde ändras. 

 

Figur 10. Den nedre fasen mot sätet i cylinderfodret. 

Förändring av radien i fodret 

Volymen som finns mellan fasens platta yta och den runda ytan på radien 

modellerades fram i CatiaV5 på samma sätt som i kapitel 3.1. En minskning av radien i 

cylinderfodret tillsammans med en mindre fasning på saverringen skulle leda till en minskad 

dödvolym däremellan. Dödvolymen för flera olika radier togs fram och visas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Radieförändring tillsammans med effekten på dödvolym. 

Radie Dödvolymskillnad i % 

1,2 0 

1,1 - 9,2 % 

1,0 - 17,7 % 

0,9 - 25,3 % 

0,8 - 32,2 % 

0,7 - 38,2 % 

0,6 - 43,4 % 

0,5 - 47,8 % 

 

Att minska radien kan dock ha negativa effekter på hållfastheten i området. En mindre radie 

gör att kraften koncentreras på en mindre yta och risk finns för att materialet inte klarar 
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detta. En radie på 0,5 mm är väldigt skarp och skulle förmodligen påverka hållfastheten i 

området och livslängden hos verktyget som ska tillverka radien. 

Det som kan konstateras ur beräkningarna på radien är att en radieförändring har 

förhållandevis liten påverkan på mängden dödvolym. En förändring från 1,2 mm till 

exempelvis 0,9 mm skulle minska dödvolymen med 25 %. Det är procentuellt förhållandevis 

mycket men mängden är däremot väldigt liten. Jämfört med dödvolymen i den övre fasen 

som beskrivs i kapitel 3.2, är det i detta fall endast 17 % av denna . Det ska sedan sättas i 

proportion till kostnaden för kraftberäkningar, provning, ändringar i produktion och hur 

mycket mer verktyg slits. Utifrån det fastslogs att arbetet och kostnaden för att ändra radien 

inte är värd den lilla vinsten i dödvolym, om det ens är möjligt ur hållfasthetssynpunkt. 

Förändring av fasen på saverring 

Ett annat sätt att minska dödvolymen mellan saverringens fas och radien i 

cylinderfodrets säte är att ändra fasens form. Den absolut minsta dödvolymen skulle fås om 

fasen gjordes om till en radie. Det skulle betyda att en radie skulle ligga mot en annan radie 

vilket lämnar kvar väldigt lite dödvolym men ställer till med andra problem. Resultatet av en 

radie mot en radie undersöktes ändå för att ta reda på hur stora vinsterna är och vilka 

problemen är, för att sedan kunna ta ställning till en eventuell förändring 

Först modellerades saverringen tillsammans med cylinderfodret i CatiaV5. Sedan 

ändrades den nedre fasen på saverringen till en radie. Volymen mellan saverring och 

cylinderfoder togs fram på samma sätt som i kapitel 3.1, för en radie mellan 1,2 mm och 2,0 

mm. Radien 1,2 mm valdes då det är samma radie som fodrets säte kan ha som minst och 

därmed finns det ingen mening att göra en radie på saverringen mindre. Vid 2,0 mm har 

dödvolymen som uppstår passerat mängden dödvolym som finns från början. En större radie 

än så skulle alltså leda till en större dödvolym än med fas, vilket gör att det inte längre är ett 

bättre alternativ. 

Problemen som uppstår vid användning av radie mot radie är flera. För det första blir 

formen av radierna väldigt viktig. Eftersom det är två ytor som ligger väldigt nära varandra 

behövs väldigt små variationer på deras form för att de ska ta i varandra. Det blir extra tydligt 

vid starten på radierna som i Figur 11 där ytorna går från att ligga an mot varandra till att 

långsamt separeras. Det betyder att väldigt små skillnader vid bearbetning kan göra att 

ytorna trycker mot varandra och påverkar formen av ringen, till exempel dess diameter och 

därmed instick. Det är något som kan riskera att saverringen kommer för nära kolven och i 

värsta fall uppstår kollision. Att tillverka en perfekt rund radie är svårt, framförallt då verktyg 

som bearbetar formen slits, och därigenom fås variationer efter en tid. Det kan bli en dyr 

tillverkningsprocess om verktyg måste bytas ofta. 
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Figur 11. En radie mot en annan radie. Förstoring där radierna startar. 

 

För att undvika problemet till viss del kan faser användas vid starten av radierna medans 

en radie går dem emellan som i Figur 12. Då kan känsligheten vid formvariationer i dessa 

områden undvikas till stor del. Nackdelen är att vinningarna i dödvolym minskar till viss del. 

 

Figur 12. Radie tillverkad med faser i ändarna som gör lösningen mindre känslig för 

formvariationer. 

Leverantören kontaktades för att ta reda på hur en radie skulle påverka tillverkningen 

och om det överhuvudtaget var möjligt. De konstaterade att en hel radie skulle orsaka 

problem framförallt i ändarna av radien. Istället föreslog de, om en radie var nödvändig, att 

använda faser vid starten av radien. Detta är alltså samma typ av lösning som finns beskriven 

ovan och syns i Figur 13. Om en design av denna typ ska användas påpekar tillverkaren att 

provbearbetning kommer att behövas för att säkerställa att den går att tillverka, samtidigt 

som toleranserna kan säkerställas. Måtten och toleranserna som tillverkaren föreslår är inte 

riktigt rätt för den robusthet som eftersöks men huvudsaken är att tillverkaren tror att detta 

är möjligt att tillverka. Figur 12 visar det förslag med mer lämpliga mått och toleranser som 

säkerställer att avståndet till cylinderfodret alltid är tillräckligt. Detta för att saverringen inte 

ska tryckas åt något håll. 
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Figur 13. Tillverkarens förslag på den undre fasen av saverring 

Om en radie tillsammans med en vinkel i båda ändar skulle visa sig för svår att 

säkerställa vid tillverkning så kan ett alternativ med tre faser utredas. Alternativet ger en 

större mängd dödvolym än föregående förslag men fortfarande mindre än nuvarande 

lösning. Jämförelse i dödvolym mellan de olika typerna av design finns i Tabell 2. 

Toleranserna och måtten skulle förmodligen sättas annorlunda än i Figur 14 som är en första 

skiss och inte ett färdigt förslag. 

 

Figur 14. Tre faser 

 

Tabell 2. Minskning av dödvolym när en annan typ  av övergång används. 

 
Minskning av dödvolym 

Nuvarande 0 

Tre faser -38 % 

Faser och radie -56 % 
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3.4 Saverringens höjd 

Ovanför saverringen finns ett spel mot cylinderhuvudet. Det ska alltid finnas ett avstånd 

däremellan oavsett hur toleranserna faller ut. Det betyder att om ringen har maxhöjd så 

måste cylinderfodret och cylinderhuvudpackningen med minsta mått vara högre. Om det inte 

finns frigång mellan saverringen och cylinderhuvudet kan gastätningen påverkas och 

cylinderfoderdeformation uppstå. Det beror på att cylinderhuvudpackningen som tätar 

mellan cylinderhuvud och cylinderfoder inte får ordentlig kontakt med de båda. Istället 

trycker saverringen mot cylinderhuvudet och släpper ut gastryck vilket leder till gasläckage. 

De yttre kanterna av ventilfickorna ligger i vissa fall ovanför saverringen vilket betyder att 

trycket kan ta sig runt saverringen. Den tätning som saverringen annars hade bidragit med 

försvinner därför nästan helt, vilket syns i Figur 15. 

 

 

Figur 15. Saverring med en ventilficka strax ovanför som släpper förbi 

förbränningsgaser. 

Den minsta frigång som fås mot cylinderhuvudet anses rimlig för att säkerställa 

gastätningen mellan cylinderhuvudpackning och cylinderhuvud. Samtidigt anses också 

toleranserna på saverringens höjd, sätet och cylinderhuvudpackningen på +0,05/-0,05 rätt 

satta. Lägre toleranser skulle vara svårare att säkerställa och kosta mer. Till detta ska också 

tilläggas att packningen pressas ihop när cylinderhuvudet dras ihop mot fodret vid 

montering. Dock finns ändå ett spel kvar även om cylinderhuvudpackningens kompression 

tas med. 

3.5 Insticket av saverringen i cylindern 

En källa till dödvolym är topplandspelet, det utrymme som finns mellan toppland på 

kolven och cylinderfodret vilket illustreras i Figur 16. Ett visst mellanrum behövs alltid för att 

kolven ska kunna expandera när temperaturen ökar utan att bli för stor för cylinderfodret. 

Saverringens instick ska också få plats utan att kolvens övre kant riskerar att slå emot 

saverringen och skadas. Först undersöktes hur stort topplandspelet är från början. Sedan hur 
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olika toleranser och faktumet att saverringen kan röra sig påverkar det absolut maximala 

insticket. Frågan om saverringens instick ska förändras behandlas sist. 

 

Figur 16. Instick och topplandspel illustrerat med överdrivna avstånd. 

Topplandspel 

Topplandspelet är spelet mellan området ovanför första kompressionsring på kolven, 

toppland, och insidan av cylinderfodret. Mellanrummet anges diametralt, det vill säga 

skillnaden mellan topplands diameter och cylinderfodrets diameter. Avståndet 

komponenterna emellan radiellt är därför halva detta avstånd. Toppland är konisk och 

smalnar av uppåt. Topplandspelet anges därför som ett medelavstånd, där till exempel ett 

1,5-spel betyder att medelspelet är 1,5 mm diametralt. Volymen som uppstår pågrund av 

spelet betraktas som dödvolym och påverkar motorns verkningsgrad negativt. Större 

topplandspel ökar temperaturen på första kompressionsring pågrund av att mer av ringen är 

exponerad samt att mer gas kan ta sig till området. Prov har också visat att ökat topplandspel 

möjligtvis kan ha en minskande effekt på mängden blow-by (6). 

Dödvolymen som topplandspelet ger har en enkel geometri och går därför att ta fram 

utan hjälp av ett 3d-modelleringsprogram. För att ta fram medeltopplandspelet användes två 

topplandmått, ”Mått från ritning 1 och 2”, på olika höjd utav kolven som syns i Figur 17. Då 

måtten inte låg lika långt ifrån varsin kant utav topplandet, Höjd 1 ≠ Höjd 3, så kunde inte ett 

medeltal utav dessa ge medeltopplandspelet. Istället togs lutningen fram på toppland genom 

skillnaden mellan ”Mått från ritning 1” och ”Mått från ritning 2” dividerat med Höjd 2. 

Utifrån lutningen beräknades kantmåtten, dessas medeltal är då medeltopplandspelet. 

Höjden tillsammans med medeltopplandspelet ger då ett tvärsnitt utav detta utrymme som i 

Figur 18. Tvärsnittet multipliceras med omkretsen för att få volymen utav topplandspelet. 
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Figur 17. Toppland med de olika måtten för att räkna ut medeltopplandspelet 

utmärkta. 

  

 

Figur 18. Tvärsnitt av dödvolymen som toppland ger upphov till. Med 

medeltopplandspelet kan utrymmet ses som en rektangel. 

 

Eftersom måtten som används kommer från kolvens ritning så gäller resultaten i kallt 

tillstånd. På grund av värmeutvidgning är därför mängden dödvolym betydligt mindre i drift. 

Däremot finns skillnaden i dödvolym mellan olika topplandsmått kvar i drift, vilket gör att 

skillnaden kan jämföras. I Tabell 3 syns skillnaden för ett antal olika topplandspel. Det koks 

som uppstår på toppland reducerar också dödvolymen. Eftersom kokset byggs upp tills det 

möter saverringen kan frågan ställas om det i praktiken finns något utrymme kvar efter 

många timmar i drift. 
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Tabell 3 Skillnad i dödvolym med minskat topplandspel. 

Diametralt topplandsspel i mm Skillnad i dödvolym i % 

1,30 0 

1,25 -3,8 % 

1,20 -7,7 % 

1,15 -11,5 % 

1,10 -15,3 % 

1,05 -19,2 % 

1,00 -23,0 % 

0,95 -26,8 % 

0,90 -30,7 % 

0,85 -34,5 % 

0,80 -38,3 % 

0,75 -42,2 % 

0,70 -46,0 % 

0,65 -49,9 % 

0,60 -53,7 % 

0,55 -57,6 % 

0,50 -61,4 % 

 

Maximalt instick 

Insticket på saverringen refererar till hur stort avståndet är mellan insidan på ringen och 

insidan av cylinderfodret strax under saverringen. Det betyder att insticket inte bara beror på 

diametrarna av saverringen och cylinderfodret utan även om ringen kan röra sig och därmed 

skapa ett större instick på ett enda ställe. Det finns två sätt som kan ge saverringen ett större 

instick än det nominella. Dels har ringen och fodersätet toleranser som vid vissa fall ger 

utrymme för saverringen att röra sig åt ena sidan och därmed få ett större instick i andra 

änden. Det andra sättet som kan leda till ett större instick är om saverringen är oval, då en 

mindre diameter i en riktning gör att saverringen kan få ett större instick på två ställen. Till 

det tillkommer att ringen har största tjocklek, kastet på sätet jämfört insidan av cylindern är 

maximalt samt att cylinderfodrets insida har största diameter.  

Hur stort insticket blir är beroende av toleranserna, eftersom det finns flera toleranser 

bildas en kedja där det maximala insticket är beroende av ett antal olika toleranser. En sådan 

toleranskedja går att utvärdera och beräknas vanligen på tre olika sätt. Additionsmetoden 

adderar samtliga toleranser och bildar därför en i teorin största möjliga avvikelse. Tre 

detaljer beroende av varandra som samtliga har en måttolerans på +/- 0,5 mm, gör att 

additionsmetoden skulle ge ett största och minsta toleransutslag på +/- 1,5 mm. Eftersom det 

med framförallt fler mått än två är osannolikt att samtliga mått kommer att uppnå sin 

maximala tolerans samtidigt, så används oftast statistikmetoden istället. Meningen är att 

statistikmetoden ska ge en avvikelse i toleranskedjan som tar med hur sannolikt det är att 

flera toleranser får maximala avvikelser på samma gång. Den tredje metoden är en typ av 

statistikmetod som kallas rotmetoden. Den beräknas på ett annat sätt än statistikmetoden 

men meningen är också att ge ett mer troligt utfall. Vilken metod som stämmer bäst med 

verkligheten kan variera och det blir i slutändan en bedömningsfråga. Även frågan hur väl 

metoderna stämmer överens för det aktuella problemet blir en bedömningsfråga. 
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Additionsmetoden:             ( 5 ) 

 

Statistikmetoden: 

 
                       

 
 ( 6 ) 

Rotmetoden: 

                ( 7 ) 

 

För att få maximalt instick på en saverring som har utrymme att röra sig ska ringen vara 

så liten som möjligt medan sätet i cylinderfodret är så stort som möjligt. Om ringen pressas 

maximalt i en riktning kan den då röra sig en viss sträcka radiellt. Med den största radien på 

cylinderfodersätet tillsammans med avståndet till saverringen kan sedan tjocklecken av 

ringen användas för att beräkna den innersta kantens läge. Avståndet mellan denna och 

cylinderfodrets vägg under saverringen, vid maximal tolerans, ger då största instick som 

ringen kan få vid rörelse i sätet. 

En oval ring får en största och en minsta diameter. Den största diametern som 

saverringen kan få i monterat tillstånd begränsas av sätet i fodret vilket är konstanten K i 

Figur 19. Frågan är då vad den minsta diametern X kan bli vid samma tillfälle, då ringens 

medeldiameter inte kan bli mindre än ett visst värde M. Så när K är så stor som möjligt, hur 

liten kan X vara utan att M blir för liten. X blir som minst när medelvärdet av k+x är lika med 

M. 

 
   

 
   ( 8 ) 

Då kan X lösas ut enligt 

         ( 9 ) 

Exempel hur detta används där det maximala måttet K = 130,05 mm 

 
        

 
        ( 10 ) 

                            ( 11 ) 

 

Figur 19. En oval saverrings yttre diameter 
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Detta är den minsta yttre diametern på en oval saverring. För att få den inre diametern 

som sedan leder till insticket subtraheras saverringens sammanlagda tjocklek vilket är 

tjockleken på 2,5 mm multiplicerat med båda sidor. 

                       ( 12 ) 

Om insidan av cylinderfodret då har ett nominellt mått av 125 mm med toleranserna 

+0,07/-0,07 mm blir den största skillnaden i diameter: 

                      ( 13 ) 

Det radiella insticket är halva det diametrala och visar hur mycket saverringen sticker in 

på varje sida. 

 
    

 
        ( 14 ) 

Detta blir alltså ett instick på 0,11 mm radiellt. Tillsammans med detta kan sätet som 

saverringen sitter i få ett kast, det vill säga den kan vara placerad olika i förhållande till 

insidan av cylinderfodret. Denna är i detta exempel 0,10 mm. Det sammanlagda maximala 

insticket skulle då vara: 

                  ( 15 ) 

 

Ett eventuellt ändrat topplandspel 

Det finns två sätt att minska topplandspelet, antingen genom att öka insticket från 

ringen mot kolven eller att öka kolvens diameter så att den går närmare cylinderfodret. 

Eftersom kolvens toppland har en större yta än saverringens insida, toppland är 14,5% högre, 

så elimineras mest dödvolym genom att öka kolvens diameter. 

En annan anledning till att inte ändra insticket på saverring är att den närmar sig in- och 

utloppsventilerna. När dessa rör sig neråt i cylindern för att släppa in luft eller ut avgaser kan 

en för liten inre diameter på saverringen resultera i en kollision. Risken för att detta händer 

vid en förändring av insticket och normal drift anses väldigt liten. Det finns endast utrymme 

att göra väldigt små förändringar av insticket innan avståndet till kolven sätter stopp. Då 

finns fortfarande ett tillräckigt stort spel till ventilerna kvar. Vid någon typ av fel som 

påverkar ventilernas bana skulle däremot ett ökat instick på saverringen kunna spela in och 

förvärra eventuella skador. Att ändra kolvens diameter är därför en mer robust och säker 

lösning. Ytterligare en anledning att ändra topplanddiametern istället för saverringen är att 

en större diameter kan täcka lite mer utav gapet i första kompressionsring. Det betyder att 

gapet släpper förbi mindre gas och motorns blow-by minskas. 

Blow-by kan öka vid ett minskat topplandspel vilket synts i prov där diametern på 

cylinderfodret ändrats (6). En möjlig orsak som tas upp i rapporten är att ett ökat 

topplandspel gör det möjligt för gastrycket att ta sig bakom första kompressionsring 

snabbare. Då trycks ringen ut lite tidigare och förhindrar mer gastryck att passera. En positiv 

effekt på blow-by kan därför bli mindre i slutändan av en förändring på topplandspelet. Detta 

skulle behöva undersökas med mer provning för att kunna dra några slutsatser. 

Vid en eventuell förändring av topplandspel ska detta göras genom att öka topplands 

medeldiameter. Saverring ska inte förändras för detta ändamål då det har fler nackdelar. 

Frågan om ett minskat topplandspel är komplex och då robusthet i sammanhanget är väldigt 

viktigt kan en sådan förändring vara svår att utföra.  
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3.6 Utrymmet mellan saverring och cylinderfoder 

Bakom ringen mot cylinderfodret finns ett avstånd som beroende på utfallet på 

toleranserna ligger mellan 0.014 mm och 0,117 mm diametralt. I drift kommer saverringen 

att vara varmare än sätet i cylinderfodret, detta pågrund av att den ligger närmare 

förbränningen och cylinderfodret kyls utifrån. Värmeutvidgning gör att de båda utvidgas vid 

en temperaturförändring men eftersom saverringen blir varmare än fodret kommer den 

alltså utvidgas mer. Frågan är om den skillnaden gör att avståndet mellan ringen och 

cylinderfodret minskar så mycket att det uppstår kontakt runt hela saverringen. Det skulle i 

sådant fall betyda att det inte finns någon dödvolym mellan de båda under drift och därmed 

ingen dödvolym att minska. En enklare uträkning kan göras baserad på formeln för 

värmeutvidgning tillsammans med värden på temperatur och avståndet mellan saverringen 

och sätet i fodret. Nedan följer en sådan uträkning för att visa hur värmeutvidgning påverkar 

avståndet. 

Formeln för värmeutvidgning är: 

                  ( 16 ) 

                                                                

                                                                     

 

Nedan används exempelsiffror i ett exempel och alltså inte de riktiga måtten på 

saverring och cylinderfoder. 

Diameterförändringen på saverring med diametern 130,520 mm vid 20°C, 

värmeutvidgningskoefficienten 12,5 × 10-6  och en temperaturförändring från 20°C till 150°C 

blir enligt (1): 

                                                 ( 17 ) 

Saverringen skulle alltså vid en temperatur av 150°C vara: 

                         ( 18 ) 

Likadant kan göras för cylinderfodret. Om detta är lite större än saverringen, 

130,534mm, medan materialet är detsamma och temperaturen i höjd med sätet för saverring 

är 130°C blir det insatt i (1): 

                                                 ( 19 ) 

Cylinderfodret blir då vid temperaturförändringen: 

                         ( 20 ) 

Det betyder att om saverringen är 150°C och därmed utvidgas till 130,732 mm medan 

cylinderfodret är 130°C och 130,714 mm så är saverringen 130,732 – 130,714 =0,018 mm 

större än cylinderfodrets säte. Därmed skulle det inte finnas någon dödvolym kvar 

däremellan pågrund av skillnaden i värmeutvidgning. 

Ett annat sätt som ger ett mer användbart resultat är att kunna mata in en temperatur 

som saverringen har i drift, för att sedan få ut vilken temperatur på cylinderfodret som 

resulterar i att avståndet dem emellan elimineras. Det kan då jämföras direkt med uppgifter 

om vad temperaturerna på de båda detaljerna är vid olika driftsfall. 

Vi är då intresserade av vad skillnaden i temperatur på cylinderfodret,    , är när 

diametern för saverring och cylinderfoder är lika,       vid en inmatad temperaturskillnad 

    på saverring. 
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Formeln för detta härleddes ur formeln för värmeutvidgning enligt följande: 

               ( 21 ) 

    löses ut 

     
   

    
  ( 22 ) 

I denna kan     bytas ut med 

               ( 23 ) 

Vilket gör att ( 22 ) kan skrivas om som 

     
         

    
 ( 24 ) 

I sin tur kan     i den nya formeln ( 24 ) ersättas med 

              ( 25 ) 

Med ( 25 ) insatt i ( 24 ) blir formeln 

     
                

    
 ( 26 ) 

Detta kan sedan förenklas till 

     
   

       
  

  

 
 ( 27 ) 

Det betyder att värdena för diametrar, värmeutvidgningskoefficient och 

temperaturförändring på saverringen kan matas in för att få ut vid vilken 

temperaturförändring som cylinderfodrets säte och saverringen har samma diameter. Den 

här typen utav manuell räkning är fortfarande beroende av framförallt indata på 

temperaturer, som behöver vara förhållandevis exakta. Något som inte tagits med i 

uppskattningen är att värmeutvidgningskoefficienten inte är konstant, den förändras när 

temperaturen ökar. Båda dessa manuella metoder ger endast uppskattade värden som tar 

hänsyn till få faktorer. Av denna anledning används normalt simuleringar för att ta reda på 

hur detaljer rör sig i förhållande till varandra. 

Simulering 

För ett mer exakt resultat som tar hänsyn till fler faktorer än värmeutvidgning kan 

simulationer användas. Dessa används för att beräkna bland annat temperatur, tryck och 

krafter i motorn och ska efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Ett arbete är påbörjat 

på Scania att simulera bland annat radiell expansion av cylinderfoder och saverring. Arbetet 

är inte klart vid denna tidpunkt och därför finns inga färdiga resultat.  Däremot finns några 

simuleringar av driftstemperatur på cylinderfoder och saverring. Vad som kan utläsas ur 

Figur 20 är att det är förhållandevis stora variationer i temperatur på olika delar av 

saverringen. Vissa punkter och områden är betydligt varmare än andra, en medeltemperatur 

är svår att utläsa. Därför är en manuell beräkning svår att genomföra, istället ger det 

pågående arbetet på Scania mest precist resultat. 
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Figur 20. Simulering av driftstemperaturer på cylinderfoder och saverring där 

temperaturnivåer är markerade med färgskala 

 

Montering och eftermarknad 

Att beakta vid förändring på saverringens yttre diameter är montering samt service. Vid 

montering behövs en metod för att se till att ringen fortfarande går att montera, som till 

exempel genom att kyla ned ringen för att krympa den tillfälligt. Ett alternativ till att 

förändra saverringens diameter är att använda något tätande material vid montering av 

saverringen i cylinderfodret. Då kan utrymmet tas bort utan förändringar på saverringen. 

Detta är också en kostnadsfråga, om varje ring behöver ett extra steg innan montering så 

ökar den slutgiltiga kostnaden samt eventuellt monteringstiden. Det finns alltså nackdelar 

med att införa något som skulle begränsa det smala utrymmet bakom saverringen varför det 

är viktigt att ordentligt utreda om effekten är värd kostnaden. 

Även om saverringen är designad för att hålla hela motorns livslängd och lika länge som 

cylinderfodret kan det uppstå behov av att byta ut den. Framförallt ska det gå att ta ut 

kolvarna. Det betyder att en verkstad behöver ett sätt att demontera och montera saverring 

vilket då skulle kräva extra verktyg. Därmed tillkommer material och demonteringssteg för 

verkstäder. 

Det är svårt att i nuläget säga om utrymmet bakom saverringen finns kvar vid drift. 

Simuleringsarbetet som görs kan ge en indikation. En ökad kostnad vid införandet av lösning 

för att begränsa utrymmet gör att frågan måste undersökas noggrant innan sådana åtgärder 

förs in. 

3.7 Fasen i överkant på cylinderfodret 

Kanten på insidan längst upp i cylinderfodret har en fas på 1 mm × 30°. Den finns för att 

göra det lättare att montera saverringen genom att den kan passera en kant med lite större 

diameter först. Sedan leds saverringen till rätt läge av fasen, så att den hamnar i 

cylinderfodersätet. Saverringen har en fas på undersidan som får samma funktion, det skulle 

betyda att fasen i cylinderfodret inte behövs. Om fasen på saverringen görs om på något sätt 
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som diskuterat i kapitel 3.3 har den ändå alltid någon typ av radieförändring och inte en 

skarp kant. Det betyder att det kan finnas anledning att ta bort fasen i cylinderfodret. 

En kant behöver alltid någon typ av fas eller rundning för att inte bli för vass. En mindre 

fas på 0,3 mm × 45° som finns på flera andra kanter på cylinderfodret räcker dock för denna 

funktion. CatiaV5 användes för att ta fram modeller på dödvolymskillnaden mellan en 1 mm 

× 30° fas och en 0,3 mm × 45° på det aktuella området. Resultatet av detta syns i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Dödvolym för fasen längst upp på insidan av cylinderfodret. Resultatet visar 

hur mycket dödvolymen minskar om den nuvarande fasen ersätts med endast en 

avfasning. 

 
Dödvolym i mm³ 

Nuvarande fas 122,8 

Liten avfasning 19,11 

Resultat 103,69 

 

3.8 Toleransundersökning på tillverkade saverringar 

För att fastställa hur väl toleranserna håller på den färdiga produkten leverad från 

tillverkaren lämnades saverringar in för mätning. Tio ringar producerade på fabrik 1 och fyra 

på fabrik 2. Mätningen sker med en CNC-styrd koordinatmätmaskin, Mitutoyo Falcio Apex 

9106 med en måttnoggrannhet på 1,2 μm/m. Resultatet levererades dels i pdf-fil med medel-, 

min- och maxvärden på ytterdiameter och innerdiameter samt ett medelvärde på höjd. 

Resultatet levererades också som CatiaV5-filer i formatet .igs med samtliga mätpunkter 

inritade för respektive saverring. Tjocklek kunde sedan tas från CatiaV5-filerna. 

I ett samtal med Peter Eriksson på NMBP Scania fastslogs att alla inner- och yttermått 

samt tjocklek höll sig inom vad som ansågs acceptabelt. Samtliga ringar höll toleranskravet 

när det gällde medeltal av måtten, problemet var att vissa ringar var ovala. De klarade alltså 

inte toleranskravet på till exempel ytterdiametern lokalt. Det konstaterades att saverringens 

form kommer att anpassa sig till sätet i cylinderfodret när den är monterad. En liten 

formvariation kan därför godkännas då fodret kommer påverka ringen så att den får delvis 

rätt form. Detta är fallet så länge tjockleken på ringen är rätt, så att dess instick inte påverkas 

vid formförändringen. Samtliga ringar klarade toleranskravet på tjockleken.  

Alla ringar utom en klarade höjdtoleransen. Höjden är fortfarande tillräckligt låg för att 

inte få kontakt med cylinderhuvudet vid montering och därmed riskera problem med 

gastätningen. 

3.9 Säkerställande av rättvänd saverring i produktion 

När den övre fasen på saverringen tas bort eller den undre förändras slutar ringen att 

vara helt symmetrisk. Det betyder att saverringens placering vid motormontering får 

betydelse. Om den då monteras upp och ned hamnar den övre kanten mot radien i 

cylinderfodrets säte som i Figur 21. Det gör att ett mellanrum mellan saverringen och sätet 

uppstår, resultatet blir att ringen sticker upp 0,3-0,6 mm över cylinderhuvudpackningen och 

alltså kommer i kontakt med cylinderhuvudet. Detta riskerar gastätningen som diskuterat i 

kapitel 3.4 men leder också till andra problem. För att saverringen ska kunna förändras från 

att vara symmetrisk till att på något sätt vara asymmetrisk så behövs ett sätt att säkerställa 

att den blir rätt monterad. 
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Figur 21. Felvänd saverring som trycker mot cylinderhuvudet 

 

Riskanalys vid felvänd ring 

För att utreda riskerna med en felvänd saverring gjordes en enklare riskanalys. 

Meningen var att ta reda på vilka risker som finns och hur allvarliga de är för att kunna 

bestämma en lämplig åtgärd så att ringen blir rättmonterad. En mindre allvarlig konsekvens 

skulle kunna tillåta en enklare lösning, medan mer allvarliga konsekvenser kräver 

noggrannare kontrollsystem. I Tabell 5 finns riskanalysen som togs fram i ett möte med 

Fredrik Liander NMBP, Hans Lundmark NMBP och Johan Larsson DETM, samtliga från 

Scania. 

 Saverringens kant kan skada radien i fodersätet, denna skada gör dessutom en 

skarpare formförändring i radien som koncentrerar krafterna i området till en mindre 

yta. Risken är då att det blir ett brott som utgår från skadan.  

 En för högt belägen ring som tar i cylinderhuvudet gör att packningen inte kan täta 

ordentligt mellan cylinderhuvud och foder, något som sannolikt leder till gasläckage. 

Att ventilerna sitter strax ovanför saverringen och därmed hjälper till att leda gastryck 

runt den tätning som ringen annars skulle haft gör att läckan uppstår väldigt lätt.  

 När cylinderhuvudet monteras på fodret kan den högre belägna ringen göra att fodret 

trycks hårdare mot bland annat sätet som den vilar mot i motorblocket. Motorblocket 

eller cylinderfodret kan på grund av detta deformeras. Samtliga dessa fel orsakar 

stora problem och kan leda till ett totalhaveri av motorn med väldigt höga kostnader 

som resultat. 
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Tabell 5 Riskanalys för felvänd saverring 

Risk Beskrivning 
Konsekvens 
1-5 

Sannolikhet 
1-5 

1. Läckage mellan foder 
och cylinderhuvud 

När saverringen sticker upp högre än 
cylinderhuvudpackningen försämras 
tätningen som packningen utgör. Eftersom 
ventilerna ligger ovanför området går 
trycket dessutom via dessa tomrum runt 
den tätning som saverringen får. Det blir 
gasläckage mellan cylinder och 
cylinderhuvud.  

5 4 

2. Skadad radie i 
cylindersätet 

Formförändring på radien i cylinderfodrets 
säte när kanten på saverringen trycks ner i 
radien. En skada i radien försvagar 
hållfastheten och leder dessutom till att 
krafter i området koncentreras i denna 
punkt, brott kan uppstå. 

5 4 

3. Spänningar mellan 
motorblock och 
cylinderfoder 

När cylinderhuvudet monteras och dras 
mot motorblocket så kommer en förhöjd 
ring trycka mot fodret som i sin tur trycker 
mot sätet som den vilar på i motorblocket. 
Höga spänningar på sätet kan göra att 
motorblock eller foder skadas. 

5 3 

 

Lösningen för att se till att saverringen monteras rätt måste på grund av de allvarliga 

konsekvenserna vara väldigt säker. Om inte detta kan säkerställas blir alla typer av 

förändringar som påverkar saverringens symmetri väldigt svåra att införa. Vid 

riskanalysmötet togs tre förslag fram för att säkerställa rättmonterad saverring. 

Visionkamera, visionkamera med färgmärkning och lasersystem. Senare hittades också en 

fjärde lösning i form av en fysisk förändring av saverringen. 

Visionkamera 

Ett visionkamerasystem använder bildbehandling för att bedöma en detalj och kan 

ställas in för att upptäcka en mängd olika egenskaper hos det som undersöks. Visionkamera 

används vid montering av vissa andra detaljer inom Scania och det finns därför erfarenhet av 

systemet. Ett test sattes upp utav Johan Larsson DETM för att se om visionkamerasystemet 

kan identifiera att en saverring är felvänd. En saverring tillverkades med bara en 1,3 mm × 

1,3 mm fas och användes för testet. 
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Figur 22 Saverring med endast en fas och en visionkamera 

Figur 22 visar uppställningen av kamera och saverring. En laptop tillsammans med 

mjukvara används för bildbehandlingen. Några inställningar görs i mjukvaran för att få fram 

det väsentliga i bilden. Hur saverringen ser ut när den ligger rätt, det vill säga med fasen 

nedåt, lärs in i programmet. I Figur 23 syns hur programmet efter inlärning läser av en 

saverring utan fas. Den yttre rektangeln anger sökområdet medan den inre letar efter 

egenskaper som lärts in på det som finns inom sökområdet. Rektangeln är grön och 

programmet markerar att detaljen är godkänd då området ser ut som programmet förväntar 

sig. 

 

Figur 23. Mjukvara som ger ok när den känner igen saverringen som den ska se ut 

rättmonterad 
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När saverringen vänds åt andra hållet så upptäcker systemet en fas i sökområdet som 

syns i Figur 24 och indikerar NG (Not Good) samtidigt som rektangeln blir röd. Toleranser 

för systemet skulle kunna justeras så att det blir mer precist. Även andra typer av 

sökfunktioner som känner igen andra egenskaper i bilden skulle kunna testas. Efter att testet 

utförts på kort tid och ändå fått ett gott resultat drar Johan slutsatsen att visionsystemet 

förmodligen skulle kunna säkra saverringens montering i produktion. Ett problem som 

återstår är att lösningen inte säkrar ringens placering vid någon typ av eftermontering eller 

service där kamerasystemet inte finns. 

 

Figur 24 Mjukvara som markerar ej ok när det finns en fas i sökområdet som skulle 

betyda att saverringen är felvänd 

Visionkamera och färgmärkning 

Visionkamera kan också användas med en färgmärkning. Innan riskanalysen hade 

tillverkaren av saverringen kontaktats för att ta reda på om det var möjligt att lägga till en 

färgmärkning. Färgmärkningen skulle sitta på ovansidan av saverringen och antingen täcka 

hela ytan eller en mindre del. Ett visionkamerasystem skulle sedan användas för att läsa av 

färgmärkningen och därmed kontrollera att alla ringar var på plats samt rättvända. Vid första 

kontakt med tillverkaren övervägdes också möjligheten att färgmärkningen skulle användas 

utan kamerasystem. Då som en lätt synlig indikation för montören att ringen var rättvänd, 

utan något ytterligare kontrollsystem. Eftersom konsekvenserna ansågs så allvarliga vid 

riskanalysen så ströks detta alternativ pågrund av att det inte är tillräckligt säkert. 

Färgmärkningen skulle tillhandahållas av tillverkaren vid produktion av saverring och 

skulle bestå av en cirka 5 mm bred markering, tvärs över den övre ändytan. Färgen skulle 

helst vara vattenbaserad och vara lätt synlig för kamerasystemet, till exempel röd RAL 3020 

eller 3000. Tillverkaren ansåg det möjligt att införa en färgmärkning men misstänkte också 

att priset skulle öka. Ingen liknande typ av färgmärkning fanns i samma fabrik och plats för 

märkningen och möjligtvis utrymmen för färgen att torka kunde bli ett problem. 

Ett kamerasystem skulle sedan installeras vid stationen på motormontering där 

saverringen monteras. Kamerasystemet kan sedan larma om det inte kan detektera samtliga 

färgmarkeringar, hur många beror på antalet cylindrar, innan cylinderhuvudena installeras.  

Lasersystem 

Ett lasersystem är ett alternativ som tidigare utretts och skulle då användas för att 

säkerställa att samtliga saverringar är på plats vid montering innan cylinderhuvudena 
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monteras. En lasersensor skulle då placeras ovanför cylinderfodret vid montering och sedan 

skicka en laserstråle mot sätet. Beroende på om saverringen är på plats eller inte så tar ljuset 

olika lång tid att färdas tillbaka till sensorn. Systemet larmar sedan om montören missat att 

montera en saverring. Det har inte använts tidigare för att upptäcka en felvänd detalj. Tanken 

är då att en felvänd ring kan upptäckas genom att den ligger högre upp än en rättvänd ring, 

som syns i Figur 21. Alternativt att den felvända ringen har en fas uppåt som avleder lasern 

som därför inte når tillbaka till sensorn. Nackdelen med systemet är att det inte används på 

något liknande sätt inom organisationen och det finns därför lite erfarenhet av det. 

 

Tabell 6. Alternativ för att säkerställa rättvänd saverring 

Typ av system Fördelar Nackdelar 

Färgmarkering 
och 
visionkamera 

1. Denna typ av lösning 
används redan på Scania så det 
finns erfarenhet och kunskap 
 
2. Kan anpassas med flera olika 
färgmarkeringar om fler typer 
av saverringar skulle införas 
 
3. Även lätt synlig för montör 

1. En förändring och därmed ett 
högre inköpspris på saverringen 
 
2. Beroende av att färgnyansen 
blir rätt. Kan bero på färgen i sig, 
tjocklek av markeringen och 
ljusförhållanden 
 
3. Risk att färgmarkeringen blir 
otydlig av yttre påverkan 
 
4. Kostnad för kamerasystemet 
 
5. Kan fortfarande monteras fel 
vid eftermontering eller service. 

Visionkamera 1. Denna typ av lösning 
används redan på Scania så det 
finns erfarenhet och kunskap 
 
2. Kan användas på flera sätt, 
anpassningsbar 
 
3. Behövs ingen förändring 
eller tillägg på saverringen 

1. Kostnad för systemet 
 
2. Ljusförhållanden 
 
3. Kan fortfarande monteras fel 
vid eftermontering eller service. 

Lasersystem 1. Billigaste systemet 1. Inte lika anpassningsbart 
 
2. Kan förmodligen inte känna 
igen olika artiklar 
 
3. Kan vara svårt att 
överhuvudtaget få systemet att 
upptäcka en felvänd ring 
 
4. Kan fortfarande monteras fel 
vid eftermontering eller service. 
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Klack 

Efter närmare eftertanke upptäcktes ytterligare en lösning. Genom att utnyttja 

utrymmet som den översta, inre fasen på cylinderfodret utgör kan en klack, som syns i Figur 

25, tillverkas på saverringen. Detta gör den fysiskt omöjlig att placera fel, vilket konstaterat i 

kapitel 2.2 är den typ av lösning som är säkrast. 

 

Figur 25. Genomskärning av saverring med klack 

 

Först undersöktes möjligheten för klacken att gå så nära fasen i cylinderfodret som 

möjligt för att på så sätt eliminera den största mängden dödvolym. Problemet som uppstår är 

att cylinderhuvudpackningen behöver ett avstånd till saverringen som i Figur 26 för att inte 

riskera att hamna ovanpå denna vid montering. Detta skulle leda till att den kläms fast 

mellan saverring och cylinderhuvud och därmed riskerar gasläckage att uppstå. På grund av 

toleranser kan avståndet variera, oavsett toleransutfall får cylinderhuvudpackningen inte 

hamna ovanpå saverringen.  

Avståndet kan uppskattas genom att samtliga spel och toleranser räknas ihop, från 

saverringen hela vägen genom sätet, cylinderfodret i helhet, spelet mellan cylinderfodret och 

motorblocket, styrpinnen i motorblocket, spelet till cylinderhuvudpackningen och tillslut 

cylinderpackningen i sig. Det är en lång kedja som avståndet mellan klacken på saverringen 

och cylinderhuvudpackningen beror av. Pågrund av detta blir det i slutändan ändå en 

bedömningsfråga om risken är stor att packningen hamnar ovanpå saverringen 
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Figur 26. Hur saverringens klack och cylinderhuvudpackningen är relaterade till 

varandra 

 

För att undvika att påverka avståndet mellan saverring och cylinderhuvudpackning 

skulle måttsättningen av saverringen och sätet kunna göras om. Genom att sätta den 

nuvarande ytterdiametern på klacken och istället minska diametern på ringen under klacken 

så behöver inte avståndet mellan saverring och packning minskas. Eftersom insticket av 

saverringen i cylindern inte ska påverkas blir ringen något tunnare och sätet grundare. 

Insticket förblir då detsamma, det betyder också att samma mängd material finns kvar i 

området, det har gått från att sitta på ringen till att finnas i sätet. Saverringens yttersta 

diameter, på klacken, kommer då att vara densamma som tidigare yttre diameter. Avståndet 

mellan klacken och cylinderhuvudpackningen är då detsamma som mellan 

cylinderhuvudpackning och en uppväxt som finns på cylinderfoder utan saverring. Eftersom 

detta har fungerat med cylinderfoder utan saverring antas samma avstånd också fungera i 

detta fall. 

Höjd på klacken 

Produktionsansvarig för cylinderfoder kontaktades för att ta reda på om toleranserna på 

fasen som klacken möter i Figur 27 kunde stramas upp. Eftersom höjden på klacken måste ta 

hänsyn till toleranserna på fasen för att inte riskera att bli hängande på denna. 

Produktionsansvarig konstaterade att det på grund av ytfinheten Ra 10 på fasen skulle bli 

väldigt svårt att säkerställa skarpare toleranser och rekommenderade det därför inte. 

Marginalen mellan klacken och fasen blir därför något större. 
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Figur 27. Saverring med klack mot fasen i toppen av cylinderfodret 

Klacken på saverringen får inte hamna på fasen i fodret då det kan påverka höjden som 

ringen får. Fasen i fodret får en högsta möjliga höjd på 7,4 mm. Det vill säga klacken får inte 

gå lägre än 7,4 mm, till det tillkommer toleranser. Fasen i fodret har också en vinkel på 30° 

+/- 5°, vilket betyder att klackens övergång inte får passera en 25° vinkel. I övrigt är 

övergången mellan klacken och resten utav saverringen förhållandevis oviktig, den behöver 

inte ha någon speciell form och påverkar dödvolymen väldigt lite. I nuläget är därför en radie 

satt som övergång då den tros vara enkel att tillverka med ett verktyg. Om tillverkaren har 

några synpunkter eller förslag hur övergången kan göras enklare så finns möjlighet till 

förändring. 

Fördelen med klack jämfört med ett kontrollsystem som visionkamera eller lasersensor är 

framförallt att det gör saverringen fysiskt omöjlig att montera fel. Det är också en enklare 

lösning som kräver mindre utredningsarbete och inte påverkar utrymmet vid 

monteringsplatsen. Kostnaden är pågrund av detta förmodligen lägre. Lösningen fungerar 

även vid eftermontering och service. Nackdelen med lösningen är att både saverring och 

cylinderfoder i nuläget behöver en förändring, vilket gör lösningen svårare att implementera. 

Tillverkaren skulle också kunna stöta på problem som gör designen svår att följa, detta borde 

dock bero på detaljer och vara möjligt att lösa 

Slutsatsen är att klacken är nödvändig för att kunna införa en saverring som är asymmetrisk. 

Ett kamera- eller lasersystem är dyrare, mer resurskrävande att införa och garanterar inte en 

rättvänd saverring i alla lägen. 

3.10 Alternativ till saverringslösning 

En del alternativ till saverringslösningen har framkommit eller tagits fram under 

arbetets gång. Dessa presenteras och jämförs nedan för att fastställa om någon lösning kan 

vara bättre lämpad än saverring. 

Koksficka 

En lösning som tidigare använts är en så kallad koksficka. En koksficka är designad som 

ett uttag längst upp i cylinderfodret och skapar en kant i cylinderfodrets insida som i Figur 

28. När kolvens toppland passerar kanten på väg nedåt i cylindern så skrapas det uppbyggda 

kokset bort. 
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Figur 28. Koksficka i genomskärning av ett cylinderfoder 

 

Den koksficka som tidigare använts på Scania hade vissa olikheter mot den ovan 

beskrivna. Istället för en förhållandevis skarp kant skapades en större radie som bildade en 

trubbig kant där den mötte cylinderfodrets insida, som syns i Figur 29. Anledningen till detta 

är att kolven skulle gå att montera uppifrån. När kolven monteras används ett verktyg för att 

kolvringarna, som har en spänning utåt, ska hållas in och inte ska ta i någon kant när de förs 

ner i cylinderfodret. Verktyget placeras vanligtvis mot eller alternativt innanför den kant som 

ska undvikas och gör att kolvringarna kan passera en rak yta. Vid montering måste alltså 

kolvringarna även kunna passera den kant som uppstår vid användning av koksficka. 

Problemet är att koksfickans kant är så liten och koksfickan i sig så grund att ett verktyg för 

kolvmontering skulle behöva vara väldigt tunt. Strukturen blir så tunn att det inte är 

praktiskt möjligt att använda ett sådant verktyg. Därför konstruerades istället kanten så 

oskarp att kolvringarna skulle kunna passera utan att möta någon kant och därför utan 

användning av ett verktyg.  

Eftersom koksfickan ska vara så grund som möjligt för att undvika mer dödvolym än 

nödvändigt blir också radien i koksfickan ett problem. Om radien ska få plats måste den 

antingen göras väldigt skarp eller betydligt kortare än 90°. En skarp radie koncentrerar 

krafter och skapar ett område för sprickbildning att starta, samt sliter tillverkningsverktyg 

betydligt mer. En kort radie som syns i Figur 29 resulterar i ett rundat hörn, alltså är 

anledningen till denna design både koksfickans djup och problemet med att få kolvringarna 

att passera vid montering. Därför skulle alternativet att montera kolven underifrån självt inte 

räcka för att kunna använda en skarpare kant. Det hindras också av att det finns begränsat 

utrymme i motorblocket för att kunna montera kolven underifrån. Motorblocket skulle i 

sådant fall behöva designas om för att ta bort material och göra plats för en kolv. Det är ett 

stort arbete som får många konsekvenser för hela motorn och därför ska det undvikas. 
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Figur 29. Koksficka med en kortare radie och trubbigare kant 

 

En för oskarp kant har en negativ effekt på huvudfunktionen, att ta bort koks, eftersom 

kokset inte skrapas bort lika bra av ett rundat hörn. Koksficka så som den tidigare designats 

på Scania är därför inte ett effektivt sätt att förebygga koksuppbyggnad på toppland. Utöver 

detta finns en risk att koksfickan i sig fylls med koks vilken påverkar funktionen negativt. 

Dödvolymen som en koksficka utav det slag som Scania använde förr är dessutom nästan 

dubbelt så stor som vad dagens saverringslösning ger upphov till. 

Spår i cylinderväggen 

En lösning som liknar koksficka men skulle begränsa dödvolymen vore att tillverka ett 

urfräst spår i cylinderfodrets insida som i Figur 30. Spåret skulle skapa två kanter som kunde 

skrapa bort koks från toppland. Problemet med en sådan design är att det finns stor risk att 

den koks som skrapas bort stannar i spåret och täcker igen. Det skulle göra att spåret inte kan 

behålla sin funktion. Lösningen liknar till stor del koksficka och delar dessutom dess problem 

med kolvringar som riskerar att fastna vid montering då det inte finns plats för ett verktyg. 

Det tillsammans med risk för problem om koks fastnar i spåret gör att det är ett sämre 

alternativ än koksficka som redan har brister. 
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Figur 30. Ett spår i cylinderfodrets insida med tänkt funktion att ta bort koks från 

kolvens toppland. 

Polerat toppland 

En effektiv lösning vore att med materialval eller behandlingsteknik få en yta vid vilken 

avlagringar inte fäster för att senare kunna bilda koks. En sådan tänkt lösning är att polera 

ett metalliskt material tills ytfinheten är hög. Detta resulterar i att topparna och groparna 

som finns i materialet har så liten avvikelse mot hela ytan som möjligt.  Tanken är då att 

avlagringar som senare bildar koks ska få svårt att fästa vid något i ytan och det ska därmed 

förhindra uppbyggnad. Provning har visat att det inte räcker som behandlingsteknik utan 

koks fäster och uppstår ändå. Även tillverkare av kolvar har tidigare provat detta utan 

framgång. Materialtekniken går ständigt framåt och det finns möjlighet att framtida material 

eller behandlingstekniker kan ta fram en yta vid vilken avlagringar inte kan fästa. En sådan 

yta måste också klara av de temperaturer och tryck som råder i förbränningsrummet samt 

göra det under hela detaljens livslängd. 

Vatteninsprutning 

Koks är förhållandevis känsligt för vatten och ett sätt att avlägsna koks skulle därför 

kunna vara att tillsätta vatten i förbränningsrummet. Insprutningssystem skulle då monteras 

som när motorn står stilla skulle användas för att med tryck bilda vattenånga. Denna sprids i 

förbränningsrummet och når kokset utan att mängden vätska blir för stor. När motorn sedan 

körs igen faller en del utav kokset av. Metoden behöver bli betydligt mer effektiv på att 

avlägsna koks då mängden koks som faller av vid provning är för liten. Koks påverkas ännu 

mer av syror, om den positiva effekten anses tillräckligt stor i framtiden kanske en syra kan 

användas för att avlägsna en större andel koks. Att tillsätta vatten i cylindern kan orsaka 

problem om det inte hanteras rätt. Motorn måste därför köras efter insprutning för att inget 

vatten ska bli kvar och orsaka korrosion. 

L-formad saverring 

Ett tidigare förslag finns från en underleverantör där saverringen skulle ha en L-form 

som den i Figur 31. Tanken var att mindre bearbetning skulle behövas av cylinderfodret då 

mindre material behöver fräsas ut. Dessutom var förhoppningen att det skulle leda till 

mindre dödvolym. En annan fördel är att ringen trots att den är asymmetrisk är omöjlig att 

placera åt fel håll. Problemet med förslaget är att i verkligheten ser proportionerna 

annorlunda ut jämfört med ringen i Figur 31. Avståndet mellan kolven och cylinderfodret är 

litet och för att få plats med ringen däremellan skulle den behöva vara oerhört tunn. Det 

betyder att materialet blir så tunt att det knappt har någon hållfasthet och detaljen är långt 
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ifrån robust. Att öka avståndet för att få plats med en tjockare ring är inget alternativ då det 

ökar dödvolymen. Förslaget är därför inte praktiskt genomförbart. 

 

 

Figur 31. L-formad saverring 

  

Förändrat cylinderhuvud 

Ett alternativ som innebär en stor konstruktionsmässig förändring vore att låta 

cylinderhuvudet ta saverringens funktion. Detta genom att låta cylinderhuvudet gå lägre ner 

och ta över ett stycke utav cylinderfodrets övre del som i Figur 32. Med en mindre diameter 

på cylinderhuvudet än cylinderfodret, precis som en saverring, kan den kant som uppstår 

skrapa bort koks från toppland på kolven. Denna lösning skulle resultera i väldigt lite 

dödvolym samtidigt som kanten på cylinderhuvudet gör att kolven fortfarande kan monteras 

ovanifrån. Däremot är det en stor konstruktionsmässig förändring av cylinderhuvud, 

cylinderfoder samt motorblocket. Ett flertal olika artiklar som skruvar, slangar och 

packningar skulle också behöva modifieras för att passa de nya komponenterna. I slutändan 

blir det en stor kostnad för en liten förändring i mängd dödvolym. Beroende på hur stora 

delar av cylinderhuvudet som ska gå lägre ner i motorblocket så blir förändringarna olika 

stora. I teorin skulle en del endast så stor som saverringen kunna användas, som en saverring 

fäst i cylinderhuvudet. Det skulle få en mindre påverkan på övriga komponenter men det 

skulle också leda till samma dödvolymer som med saverring. Med tanke på saverringens 

precisa passning skulle cylinderhuvudet bli väldigt svårmonterat. 
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Figur 32. Illustration av ett cylinderhuvud som går lägre ner i brännkamaren och 

därmed tar en bit utav cylinderfodrets plats. Om detta utrymme görs med en mindre 

diameter  

 

Förbättrad olja 

Smörjoljor utvecklas kontinuerligt för att förbättra en mängd olika egenskaper. Olika 

typer av additiv, tillsatser, används för att uppnå de önskvärda egenskaperna. En del utav 

dessa är inriktade på att minska biprodukter som syror och andra att binda avlagringar som 

sedan följer med till oljefiltret och fastnar där. Om någon typ av additiv kunde tillsättas som 

antingen förhindrade att oljan gav upphov till koks eller gjorde kokssammansättningen 

betydligt mer benägen att falla samman, så skulle det vara en optimal lösning. Det skulle 

betyda att inga ytterligare komponenter behövs samtidigt som samtliga områden benägna till 

koksuppbyggnad skulle beröras på samma gång. Hur mycket dödvolym som sparas beror 

sedan på till vilken grad som kokset skulle kunna förhindras. 

Trots många års forskning och förbättringar av smörjoljor som oljetillverkare har 

åstadkommit så återstår problemet med koks fortfarande. Det är i praktiken således väldigt 

komplicerat att åstadkomma en olja som helt förhindrar uppbyggnad av koks. Framsteg inom 

sammansättningen av smörjolja skulle kunna leda till en effektiv lösning men det är väldigt 

svårt att förutse eller påverka. 

Jämförelse mellan alternativ till saverring 

I Tabell 7 finns en jämförelse mellan alternativen till saverring och deras för- och 

nackdelar. Slutsatsen är att inget alternativ i nuläget är bättre än saverring, samtliga har 

någon stor nackdel eller är inte tillräckligt långt komna i utvecklingen för att kunna 

användas. 
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Tabell 7. Alterativ till saverring 

 
Fördelar Nackdelar 

Koksficka 

• Kräver ingen extra detalj 
• Billig lösning 

• Förhållandevis stor 
dödvolym 
• Otillräcklig funktion 
som kan försämras 
ytterligare efter viss tid 

Spår i cylinderväggen 

• Kräver ingen extra detalj 
• Billig lösning 

• Förmodligen otillräcklig 
funktion med mycket 
stor risk till försämring 
efter viss tid. 

Polerat toppland 

• Kräver ingen extra detalj 
• Om det skulle fungera 
skulle väldigt lite 
dödvolym skapas 

• Dåliga utsikter att ge 
någon funktion, fungerar 
än så länge inte alls och 
försök har gjorts förr 

Vatteninsprutning 

• Lite dödvolym 
• Kan användas till fler 
områden med 
koksuppbyggnad på 
samma gång 

• Extra detaljer behövs 
för vatteninsprutningen 
• Förmodligen dyrt 
jämfört saverring 
• Än så länge inte 
tillräckligt effektiv 
• Svårt för vatten att 
komma åt på toppland. 

L-formad ring 
• Mindre bearbetning av 
cylinderfoder 

• Inte möjlig då 
materialet blir för tunt 

Förändrat 
cylinderhuvud 

• Väldigt lite dödvolym. 
• Kräver ingen extra detalj 

• Väldigt stora 
konstruktionsmässiga 
förändringar krävs, med 
allt det innebär 

Förbättrad olja 

• Om oljan 
överhuvudtaget inte gav 
upphov till koks vore det 
en optimal lösning för 
hela området i närheten 
av förbränningen 
• Skulle också ge väldigt 
lite dödvolym 

• Väldigt svårt att göra 
något åt, trots väldigt 
många års forskning ger 
fortfarande oljan upphov 
till koks 
• Forskningsgenombrott 
skulle krävas 
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Kapitel 4  
 
RESULTAT 

En förbättrad saverringslösning togs fram som minskar mängden dödvolym med 56,4% 

och därmed också minskar bränsleförbrukningen med ca 0,125 %. Lösningen syns till vänster 

i Figur 33 och ritning finns framtagen för att den skall kunna tillverkas. 

 

Figur 33. Jämförelse mellan den föreslagna saverringslösningen till vänster och den 

gamla till höger 
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Kapitel 5  
 
DISKUSSION 

Ett problem som var väldigt svårt att lösa var det angående avståndet mellan en klack på 

saverringen och cylinderhuvudpackningen. Med så många toleranser och avstånd mellan 

komponenter blir avståndet osäkert och beroende av sannolikhet. Tillslut bestämde jag att 

inte ge en fast siffra på avståndet då jag anser att det finns för stor risk att den skulle vara 

missvisande. Däremot kunde jag utifrån uppskattningar dra slutsatsen att en klack som 

närmar sig cylinderhuvudpackningen innebär stora risker och sannolikt orsakar problem. 

Det syns också när en cylinderhuvudpackning monteras på en saverring utan en övre fas att 

avstånden är förhållandevis små. Att då lägga till en klack som minskar avståndet gör 

förmodligen att packningen ibland kan hamna ovanpå saverringen, med allvarliga 

konsekvenser. Det är inte omöjligt att göra en beräkning och uppskattning av sannolik siffra 

på minsta avstånd men det behövs då en person med mer erfarenhet av toleranskedjor och 

komponenter som motorblock samt cylinderhuvudpackning. Det existerar också ett verktyg 

som används direkt tillsammans med 3d-modelleringsprogrammet för att få ut 

toleranskedjor och vad det finns för avstånd mellan komponenter. Då matas toleranserna för 

varje enskild komponent in i modellerna av dessa, sedan syns det direkt i 3d miljön hur 

komponenter kan röra sig och vilka utrymmen som finns kvar. I det här fallet skulle ett 

sådant verktyg kunna användas för att ta reda på vad minsta avståndet är mellan saverring 

och cylinderhuvudpackning och om en klack skulle göra att de överlappar varandra.  

Ett sätt som skulle kunna behålla avståndet mellan övre kanten på kolven och 

saverringen är att göra toppland mer konisk. Dödvolymen skulle då minska samtidigt som 

risken för kollision mellan detaljerna inte ökar. En positiv effekt utav att diametern i nedre 

kant på toppland ökar är att detta täcker mer utav gapet i första kompressionsring. Det leder 

till att mindre mängd gas kan passera gapet och blow-by minskar därmed. Att öka 

koniciteten gör att denna effekt fås även om inte hela topplands diameter ökar. 

Istället för att dra ut klacken och öka saverringen yttersta diameter valdes lösningen att 

minska diametern på cylinderfodersätet så att klacken inte påverkar saverringens yttersta 

diameter. Resten utav saverringen blir då något tunnare än tidigare medan den vid klacken 

har samma tjocklek som innan. Det betyder i sin tur att avståndet mellan de båda 

komponenterna blir samma som mellan den uppväxt som finns på ett cylinderfoder utan 

saverring och cylinderhuvudpackningen. Något som inte har orsakat problem i det fallet. 

Enda egentliga nackdelen med denna lösning är att cylinderfodret förändras och saverringen 

kan alltså inte implementeras direkt på de cylinderfoder som finns idag. Cylinderfodret 

måste då ändras vilket kan resultera i en kostnad. Det gör också den nya typen av saverring 

svårare att prova, den kan inte läggas till enkelt i en befintlig motor med befintligt 

cylinderfoder. En arbetsorder till en provmotor skulle kunna specificeras så att montör är 

extra noggrann med att cylinderhuvudpackning inte hamnar ovanpå saverringen. Därför 

tycker jag att det är rimligt att det i provsammanhang skulle kunna använda en saverring 

med en utåtgående klack, om man ser någon nytta med att prova detta innan nya 

cylinderfoder finns framtagna. En sådan typ av provning skulle också kunna ge en 

fingervisning hur troligt det är att detta problem uppstår. 
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Jag tror att saverring kommer att användas som lösning ett tag framöver. För att något 

alternativ ska bli bättre, eller i vissa fall ens möjligt, krävs framsteg som kommer ta tid. Ett 

material eller behandlingsteknik som gör att koks inte fastnar har hittills inte utvecklats trots 

lång tid av problemet med koks. Det är också en fråga om kostnad och robusthet. Om priset 

stiger per tillverkad cylinder kan det göra stor skillnad per antal tillverkade motorer då varje 

motor har minst fem cylindrar. Scania tillverkar sedan tusentals motorer per år vilket gör att 

det i slutändan kan handla om mycket pengar trots ganska små förändringar per komponent. 

Robusthet är oerhört viktigt för företaget, vilket betyder att en lösning av denna typ måste 

kunna hålla hela motorns livslängd. Därför är sällan personbilars lösningar relevanta till en 

början, då en personbil har betydligt lägre krav på antal kilometer en motor ska överleva. 

Tillslut kan fördelaktiga lösningar från personbilssidan föras över till lastbilsmotorer genom 

ytterligare framsteg inom t.ex. material eller konstruktionsteknik. Saverring som lösning har 

visat en sådan robusthet och håller alltså förbrukningen av olja samt mängden 

cylinderpolering låg genom hela motorns livscykel. 

Att ändra tillverkningstekniken eller att hitta ett sätt att producera en kant är också 

möjligt och kan låta som ett bra alternativ. Dödvolymerna som uppstår bakom en ring skulle 

då försvinna. Problemet är de stora förändringar som måste göras framförallt för att kunna 

montera och demontera kolven underifrån, samtidigt som monteringsprocessen måste göras 

om. Inget av detta är i sig omöjligt men däremot väldigt resurskrävande och därför dyrt. Det 

känns i nuläget inte som att så stora förändringar är motiverade för att tjäna in en ganska 

liten mängd dödvolym. Ett annat alternativ är att man kanske kan utveckla ett verktyg som 

gör att det fortfarande går att montera kolven ovanifrån. Att kunna demontera kolven 

ovanifrån förbi en kant är däremot betydligt svårare. 

En effekt som är värd att ta i beaktande gällande hela cylindern samt saverring är att 

koks tar upp utrymme. Det betyder att en uppbyggnad av koks, förutom de negativa effekter 

det ger, även minskar dödvolymen till viss del. Framförallt smala eller små volymer kan 

möjligtvis täckas igen av koks vilket gör det svårt för förbränningsgaser att ta sig dit. Att koks 

byggs upp på toppland och sedan skrapas av med saverringen betyder att mycket av 

utrymmet däremellan tas upp av koks. Vid inspektion syns visserligen att en del av kokset 

faller av men en stor del av dödvolymen reduceras ändå efter en tid av koks. Ett utrymme 

som kan påverkas av detta är avståndet mellan saverringen och sätet i cylinderfodret. Om 

detta utrymme finns kvar i drift och därför påverkar dödvolymen är fortfarande inte helt 

säkert. Då saverringen ligger närmare förbränningen betyder det att den pågrund av värmen 

expanderar mer än vad cylinderfodret gör, som dessutom kyls utifrån. Därför växer 

förmodligen saverringen förmodligen ikapp cylinderfodret och minimerar volymen. Där är 

det intressant att se vad den simulering som utförs på Scania visar. En fråga som då kommer 

skilja teorin mot praktiken är att nominella mått alltid används vid 3d-modellering och 

simulation. Ett nominellt mått är det som står i ritningen helt utan toleranser. Det betyder att 

ett avstånd mellan två komponenter som i praktiken kan skilja till viss del, endast räknas som 

ett enda mått i en simulering. Frågan är om det inte i framtiden kommer att vara värt att ta 

med sådana aspekter vid beräkningar av avstånd i simuleringar, som med verktyget som 

nämns ovan. 

I nuläget finns endast en version av saverring. Jag har inte haft möjlighet att undersöka om 

saverring kan införas på motortyper som i dagsläget saknar saverring. Däremot har jag 

konstaterat att det inte ser ut att finns några stora problem med att anpassa saverringen 

inom rimliga gränser. En lägre saverring skulle till exempel kunna tas fram om toppland på 

kolven är lägre. 
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Kapitel 6  
 
SLUTSATSER 

Att använda saverring för att motverka för stor uppbyggnad av koks på toppland är 

fortfarande den bästa lösningen. Alternativa lösningar har antingen för stora nackdelar, 

resulterar i större mängd dödvolym eller ger inte en tillräckligt god funktion. Det går att göra 

en designförändring av saverringen där kostnaden förväntas vara låg, cylinderfodret behöver 

då också en marginell förändring. Det betyder att lösningen är som billigast att implementera 

vid införandet av en ny cylinderfodergeneration. Den nya designen av saverringen minskar 

dödvolymen med 56,4% vilket ger en förbättring av bränsleförbrukningen med ca 0,125%. 

Positiva sekundära effekter av den minskade dödvolymen är minskad uppkomst av sot och 

partiklar. 

6.1 Delslutsatser 

Insticket av saverringen och därmed avståndet till kolven ska inte förändras.  

Höjden av saverringen och därmed avståndet till cylinderhuvudet ska inte ändras. 

Övre fasen kan tas bort för att reducera dödvolym, den förses då med en klack som gör 

saverringen omöjlig att montera åt fel håll. 

Utan en klack på den övre fasen är förändring av saverringens symmetri alltför dyr samt 

osäker. 

Nedre fasen kan göras om för att reducera dödvolym, tillverkaren tror att det är möjligt 

att tillverka en lösning med faser på var sida om en radie. 

Utrymmet bakom saverringen mot cylinderfodret behöver utredas noggrannare för att ta 

reda på om det överhuvudtaget finns kvar i drift. Att införa en lösning för att reducera 

utrymmet är förmodligen dyrt och de positiva effekterna och deras storlek måste därför vara 

utredda. 

Kostnaden av förändringen beror på när den införs. Vid införande på nuvarande 

cylinderfoder behöver ett mått förändras vilket gör lösningen dyrare. Vid införandet på en ny 

generation cylinderfoder minskar kostnaden då förändringen kan göras direkt i 

designstadiet. Kostnaden blir då endast den som tillverkaren anser att förändringen av 

tillverkningsprocessen för saverringen resulterar i. 

Ett alternativ till förändring av cylinderfodret är att låta klacken på saverringen ta plats 

mot cylinderhuvudpackningen. För att det ska vara möjligt behövs däremot en undersökning 

för att fastställa att avståndet mellan saverring och cylinderhuvudpackning inte är för litet. 

Det skulle kunna resultera i att toleranserna på cylinderhuvudpackningen behöver förändras. 
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Kapitel 7  
 
REKOMMENDATIONER 

Inköp på Scania lämnar en kostnadsförfrågan enligt designförslag av saverring till 

tillverkaren. Detta för att tillverkaren ska kunna starta provbearbetning och ge ett förslag på 

kostnad. 

Undersökning av toleranskedjan mellan klacken på saverring och cylinderhuvudpackningen 

samt eventuellt en undersökning av toleranserna på cylinderhuvudpackningen. Detta då det 

skulle kunna visa sig att det finns utrymme att lägga till en klack på saverringen utan 

förändringar av fodret, även om det är osannolikt. Toleranserna på cylinderhuvudpackningen 

kan då möjligtvis stramas åt för att ge plats för klacken. 

Om topplandspelet vid senare tillfälle ska undersökas, utred först om kokset på toppland inte 

redan minskar topplandspelet tillräckligt. 

Provning på den nya designen skulle kunna köras igång innan nya cylinderfoder tas fram, då 

på ritning 2. Det är då oerhört viktigt att packningen inte hamnar ovanpå saverringen. Detta 

kan också ge en indikation hur troligt detta är. 
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Kapitel 8  
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