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Sammanfattning 
HiGtech är en projektgrupp på Högskolan i Gävle vilka konstruerar och bygger energisnåla 

tävlingsfordon. Ett av fordonen tävlar i Shell Eco Marathons prototypklass för bensindrivna 

förbränningsmotorer och drivs av en på högskolan konstruerad motor. Motorns effekt överförs 

till en kedjetransmission via en inköpt och modifierad centrifugalkoppling. Den nuvarande 

centrifugalkopplingen väger cirka 1,5 kg. Då en stor faktor för tävlingsresultatet är fordonets 

rullmotstånd, vilken beror av fordonets vikt, har målet med detta arbete varit att konstruera en 

specialanpassad centrifugalkoppling, vars vikt endast är hälften så stor som motorns nuvarande 

koppling. Experiment på motorn, en undersökning av befintliga centrifugalkopplingar samt en 

litteraturstudie har utförts vilket gav indata för konstruktionsarbetet. Centrifugalkopplingens 

diameter har optimerats med avseende på låg vikt, där massan av kopplingens nav, trumma och 

backar tagits fram och jämförts för olika diametrar. Backarnas massa har beräknats med en 

framtagen beräkningsmodell och navets samt trummans massor har tagits fram genom 3D-

modellkoncept. Vidare har en centrifugalkoppling konstruerats av stål, anpassad för 

tävlingsfordonets motor med individuell justering av ingreppsvarvtalet för dess backar. 

Centrifugalkopplingens optimala diameter beräknades till 110 millimeter, vilket har resulterat i 

en totalvikt på den utvecklade kopplingen på cirka 730 g. En specifikationslista har tagits fram 

på lämpligt friktionsmaterial, dock krävs vidare tester för att säkerställa att önskad funktion 

uppnås på grund av vibrationer som kan uppstå, något som avgränsats bort i detta arbete. 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
HiGtech is a project group at the University of Gävle, in which students design and build energy 

efficient vehicles to compete with around the world. One of the vehicles is competing in the 

Shell Eco Marathon prototype class for gasoline-powered internal combustion engines and is 

driven by an on campus designed engine. The engine's power is transmitted to a chain 

transmission via a purchased and modified centrifugal clutch. The current centrifugal clutch 

weighs about 1.5 kg. An important factor for the outcome in the competition is the rolling 

resistance of the vehicle, which depends on its weight, the aim of this work has been to design a 

customized centrifugal clutch, whose weight is only half as large as the engine’s current clutch. 

Experiments on the engine, a survey of centrifugal clutches and a literature study has been 

performed which gave input for the design work. The diameter of the centrifugal clutch has been 

optimized for low weight, where the mass of the clutch hub, drum and shoes has been compared 

for the different diameters. The shoe mass has been calculated using a developed model and the 

hub and drum masses have been developed through a 3D model concept. Furthermore, a 

centrifugal clutch out of steel, adapted for the engine of the competing vehicle, has been 

developed, with individual adjustments of the engagement speed of its shoes. The optimal 

diameter of the centrifugal clutch was calculated to 110 millimeters, resulting in a total weight of 

the developed clutch of about 730 g. A list of specification has been developed for an appropriate 

choice of friction material, however, further testing is required to ensure that the desired 

functionality is achieved due to vibrations that may occur, this was however demarcated in this 

work. 
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1 Inledning 
HiGtech är en projektgrupp på Högskolan i Gävle där studenter konstruerar, bygger samt tävlar 

med energisnåla fordon [1]. En av tävlingarna HiGtech deltar i är Shell Eco Marathons bensin- 

prototypklass, där målet är att köra ett enmansfordon med så låg bränsleförbrukning som möjligt. 

HiGtechs senaste tävlingsfordon drevs av en förbränningsmotor vid namn HiG-145, konstruerad 

och byggd på Högskolan i Gävle. Dess effekt överförs till en kedjetransmission via en 

centrifugalkoppling till fordonets drivhjul. Under tävlingen måste fordonet starta stillastående 

och transmissionen får ej vara i ingrepp då motorns elektriska startmotor är aktiv [2]. 

 

Den nuvarande kopplingen går i ingrepp vid ett injusterat varvtal och är en eftermarknadsprodukt 

avsedd för en viss typ av moped. En viktig faktor för tävlingsresultatet är fordonets rullmotstånd, 

vilket beror av fordonets vikt [3]. Med en ny specialanpassad centrifugalkoppling, vilken har en 

lägre vikt, kommer bränsleförbrukningen sänkas vilket därmed leder till ett bättre 

tävlingsresultat. Då det inte finns några kopplingar på marknaden anpassade för motorn, har den 

nuvarande kopplingen en adapter i dess axelförband med motorn. Detta medför att ett extra 

skruvförband är adderat till kopplingens konstruktion, vilket kan påverka driftsäkerheten genom 

att skruvar kan gänga ur sig eller skjuvas av. Adaptern med skruvförbandet leder även till en 

ökad vikt samt att obalans kan uppkomma då varje tillagd del som ska sammansättas ökar kravet 

på snäva toleranser vid tillverkningen av kopplingens samtliga delar. Den nuvarande 

centrifugalkopplingen med modifikationer väger cirka 1,5 kg och är avsedd för starkare motorer 

än HiG-145. Övriga specifikationer på den nuvarande kopplingen är okända, så som optimala 

arbetstemperaturer och glidhastigheter för friktionsmaterialet. Vid konstruktionen av en 

centrifugalkoppling, specialanpassad för motorn, kan hänsyn tas till vilket temperaturintervall 

kopplingen arbetar i samt inom vilka glidhastigheter och på så vis säkerställa att 

friktionsmaterial, anpassat för ändamålet, väljs för att minimera effektförluster som kan uppstå 

vid slirningen på grund av exempelvis fluktuationer i friktionstalet. 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet är att sänka tävlingsfordonets bränsleförbrukning i tävlingen Shell Eco Marathon genom 

utveckling av fordonets koppling. 

 

Målet är att konstruera en specialanpassad centrifugalkoppling till motorn HiG-145, med 

halverad vikt jämfört med dess nuvarande koppling. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att uppfylla målet ska arbetet besvara följande frågeställningar: 
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 Hur kan en centrifugalkoppling dimensioneras med lägre vikt jämfört med nuvarande 

koppling, men med bibehållen funktion att överföra motorns effekt till 

kedjetransmissionen? 

 Vilka specifikationer på friktionsmaterial är lämpliga under de förutsättningar som råder 

då centrifugalkopplingen är i drift, i syfte att minimera variationen i friktionstal när 

kopplingen slirar? 

 Hur kan justeringslösningen för ingreppsvarvtal konstrueras med avseende på låg vikt, 

enkel justering av ingreppsvarvtal samt att backarnas ingrepp sker simultant? 

 

1.3 Avgränsningar 

Förbandet mellan motorns vevaxel och centrifugalkopplingen är ett kilförband och kommer ej att 

förändras i detta arbete. Kedjetransmissionens specifikationer är bestämda. Val av material och 

maskinelement kommer ej studeras i detalj utan endast översiktligt. Vibrationsanalys kommer 

inte att genomföras och centrifugalkopplingen kommer inte att tillverkas inom ramen för arbetet. 
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2 Teoretisk referensram 
För att klarlägga funktionen av en centrifugalkoppling samt vilken typ av friktionsmaterial som 

passar till en centrifugalkoppling har en litteraturstudie inom ämnena utförts. Kopplingen ska 

överföra ett vridmoment på mellan två och tre Nm vid ett varvtal mellan 2000 och 4000 rpm. 

Litteratur inom ämnet centrifugalkopplingar har studerats i syfte att klargöra hur en 

centrifugalkoppling fungerar. Vidare har artiklar inom ämnet friktionsmaterial studerats i syfte 

att ta reda på olika typer av friktionsmaterials fysikaliska egenskaper. Faktorer som påverkar 

friktionstalet, nötningen och vibrationer har undersökts. Även vilka typer av tillsatsämnen, samt 

hur dessa är bundna i stödmaterialet, har studerats för att klargöra vilken uppbyggnad av 

friktionsmaterial som lämpar sig bäst. 

 

2.1 Centrifugalkoppling 

En centrifugalkoppling är en typ av transmission vilken använder centrifugalkraften för att 

sammanbinda två koncentriska axlar, med drivaxeln innesluten i den drivna axeln. I figur 1 visas 

en förenklad skiss av en centrifugalkoppling. Drivaxeln i kopplingen är ansluten till motorns 

vevaxel medan den drivna axeln kan driva en axel, kedja eller rem. De vanligaste typerna av 

centrifugalkopplingar har backar monterade på en lagrad led, radiellt på drivaxelns nav. Under 

rotationsrörelsen ingriper backarna mot insidan av kanten på en trumma monterad på den drivna 

axeln. På drivaxeln finns ett antal fjädrar anslutna till backarna. När drivaxeln roterar med 

tillräckligt hög hastighet sträcks fjädrarna ut och kopplingsbackarna går i ingrepp mot trumman. 

Detta leder till ett ökat ingrepp med ökat varvtal på drivaxeln [4]. 

 

 
Figur 1: Principskiss av en centrifugalkoppling. 

 

2.2 Friktionsmaterial 

Ett material vars funktion är att skapa friktion mellan kontaktytor kallas för friktionsmaterial. Då 

två ytor pressas och glider mot varandra uppstår friktion vilken motverkar glidningen. Resultatet 

av friktionen vid glidning leder till en temperaturhöjning av materialen. Det finns många typer av 

friktionsmaterial vilka bland annat används till bromsar och kopplingar. Viktiga egenskaper hos 

ett friktionsmaterial är dess friktionstal, nötningsmotstånd samt dess förmåga att bibehålla 

friktionstal vid ökad temperatur [5]. 

 

Drivaxel Driven axel

Kopplingsback

Friktionsmaterial

Lagrad led

Fjäder

Trumma
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Friktionsmaterial finns med många olika beståndsdelar. De vanligaste typerna består av koppar, 

stål och mässing vilka har visat bra egenskaper för dess användningsområden, exempelvis till 

bromsar och kopplingar. Nya material med keramiska beståndsdelar är under utveckling, dessa 

skapas för att ge högt friktionstal och högt nötningsmotstånd [6]. 

 

För att utreda hur olika tillsatsämnen i friktionsmaterialet inverkar på förändringen av 

friktionstalet samt förslitningsgraden under drift har en rad tester utförts [7]. Dessa visade hur 

friktionsmaterial med koppartillsatser både höll ett jämnare friktionstal samt hade ett bättre 

nötningsmotstånd än friktionsmaterial med stål- och mässingstillsatser. Testerna utgick från ett 

material, bestående av en given grundmassa och tre olika metalliska tillsatser av koppar, stål 

samt mässing. Material utan tillsats testades samtidigt som referens. Testerna utfördes genom 

inbromsning av en simulerad massa där testmaterialet var fäst på en skiva och gled mot en 

metallskiva. Metallskivan roterade och bromsades sedan genom att friktionsmaterialet pressades 

mot denna, varefter friktionstal och förslitning kontrollerades. Efterföljande tester, utförda i syfte 

att utreda huruvida koppartillsatsernas bindningstyp med friktionsmaterialet påverkade 

stabiliteten i dess friktionstal, dess slitage samt återhämtningsförmåga [8], visade att 

koppartillsatser i form av pulver gav ett genomgående bättre resultat än koppartillsatser i form av 

fibrer. Testerna utfördes på ett identiskt vis som vid testerna mellan olika tillsatsämnen. 

 

Liknande undersökningar av Albers et. al. [9] har olika keramiska friktionsmaterial testats mot 

ett organiskt referensmaterial. Testerna visade att friktionstalets förändringar, förslitning samt 

återhämtningsförmåga, är relativt lika hos keramiska och organiska material. En fördel med ett 

keramiskt material är dock en lägre vikt. 

 

Tillvägagångssätten för att testa materialens friktionstal, slitage samt återhämtningsförmåga 

fungerar med samma princip, genom att materialen glider mot en yta och de undersökta 

egenskaperna mäts. Friktionsmaterialens friktionstal och nötningsförmåga anses vara viktiga och 

enligt testerna varierar friktionstalen på grund av olika glidningshastigheter samt att materialets 

temperatur ökar [7, 8, 9]. 

 

Då friktionsmaterialet hos en centrifugalkoppling glider mot dess avsedda yta kan fenomen 

uppstå där materialen cykliskt glider, fastnar eller separerar från varandra. Detta ger upphov till 

olika typer av vibrationer, vilka i sin tur, bland annat, orsakar missljud. Olika parametrar som 

rörelsehastigheten mellan materialen och det dynamiska friktionstalet samt det statiska 

friktionstalet påverkar vilka typer av vibrationer som uppstår [10]. 
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3 Metoder och genomförande 
För att kunna konstruera en specialanpassad centrifugalkoppling till motorn HiG-145 har 

följande moment utförts: undersökning av befintliga centrifugalkopplingar, experimentell 

mätning av motorns varvtal under belastning, beräkning av motorns vridmoment, mätning av 

temperaturökningen på kopplingens trumma under slirning, framställande av en 

beräkningsmodell för kopplingsbackarna och CAD-modellering. 

 

3.1 Undersökning av befintliga centrifugalkopplingar 

För utformningen av centrifugalkopplingen utfördes en undersökning av befintliga 

centrifugalkopplingar till mopeder, samt en inspektion av kopplingen vilken användes då motorn 

kördes i den specialanpassade testanordningen. Undersökningen utfördes genom en granskning 

av centrifugalkopplingar hos en återförsäljare av diverse mopeddelar. Återförsäljaren, vilkens 

kopplingssortiment studerades, var Motormera AB (via deras webbsida racing-planet.se), vilken 

valdes genom tidigare kännedom av att de har ett stort utbud av centrifugalkopplingar. De 

utformningsaspekter, vilka undersökningen syftade till att belysa, var: 

 justeringslösningar för ingreppsvarvtalet, 

 backarnas infästningsanordning, 

 antalet backar, samt 

 om de har plusbackar eller minusbackar. 

 

Urvalet av centrifugalkopplingar i undersökningen bestod av de 70 stycken som fanns till 

försäljning (2015-04-16). Justeringen av ingreppsvarvtalet på de studerade kopplingarna sker 

genom att byta eller spänna kopplingens fjädrar. Samtliga studerade kopplingar har sina backar 

infästa i en led på backens ena sida, runt vilken backens momentancentrum bildas under ingrepp. 

Antalet backar visade sig vara två, tre eller fem stycken, där det vanligast förekommande antalet 

var tre. Samtliga centrifugalkopplingar var av sådan typ att friktionen hämmar backens tryck mot 

trumman, så kallade minusbackar [4]. Resultatet av undersökningen finns i bilaga 1. 

 

3.2 Experiment 

För att utföra beräkningar av motorns drivande vridmoment och mäta centrifugalkopplingens 

temperaturökning under slirning har motorn körts i en specialanpassad testanordning. I figur 2 

ses testanordningens uppställning. Denna bestod av motorn HiG-145 med dess styrsystem och 

datalogger monterat på ett bord. På motorns drivaxel var en centrifugalkoppling med kedjedrev 

monterat. Centrifugalkopplingen hade tre backar, vilka var infästa i en led på backens ena sida. 

Kopplingens ingreppsvarvtal justerades genom att variera dess fjäderlängd. Ett svänghjul med ett 

kedjehjul var monterat på bordets undersida. Svänghjulet var förbundet med 

centrifugalkopplingens kedjedrev via en kedja. Vid mätningen av kopplingens temperaturökning 

under slirning hölls en IR-termometer riktad mot kopplingens trumma. 
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Figur 2: (a) Skiss över testriggen. (b) Foto över testriggen. Motorn HiG-145 (1), centrifugalkoppling med 

drev (2), motorstyrsystem (3), datalogger (4), kedjehjul och kedja (5) och svänghjul (6). 

 

Centrifugalkopplingen var inställd att slira vid 2200 varv per minut och motorn var inställd att 

stängas av automatiskt då den uppnått 4100 varv per minut. Kedjetransmissionens utväxling var 

8,33. Dataloggern var inställd att mäta motorns varvtal var sextionde millisekund. IR-

termometern var under temperaturmätningen inställd på kontinuerlig mätning med visning av 

temperaturen i grader Celsius. Termometerns emissionsvärde var inställt på 0,95 och 

temperaturen mättes på ett avstånd av cirka en decimeter. 

 

Mätning av motorns varvtalsändring per tidsenhet, för beräkning av motorns vridmoment, 

utfördes genom att köra motorn i testanordningen. Testet repeterades fem gånger med identiska 

inställningar och identiskt utförande. Under testet startades motorn och accelererades upp till 

centrifugalkopplingens ingreppsvarvtal och satte därmed svänghjulet i rotation. Då svänghjulets 

vinkelhastighet motsvarade motorns, accelererade svänghjulet utan att någon effektförlust 

uppstod i centrifugalkopplingen då denna var i fullt ingrepp utan att slira. När motorn 

accelererats upp till 4100 varv per minut stängdes den av automatiskt. Testet upprepades vid fem 

tillfällen och loggarna från motorns styrsystem överfördes till ett Excel-dokument för 

momentberäkning av motorn, se bilaga 2. De data som användes i momentberäkningen, är då 

centrifugalkopplingen är i fullt ingrepp. 

 

Temperaturmätningen utfördes i testanordningen. Svänghjulet låstes med handkraft. Testet 

utfördes fyra gånger med olika långa slirningstider. Motorn startades och kopplingen slirade 

mellan fem och åtta sekunder varefter motorn slogs av manuellt. Kopplingens temperatur mättes 

innan och efter testerna med en handhållen IR-termomenter (strålningstermometer) [11], och 

slirningstiden hämtades från styrsystemets loggning.  

 

Loggarna från testkörningen visade fem stycken grafer, där motorns varvtal ligger längs dess 

ordinata och tiden längs dess abskissa. En jämförelse av de fem graferna visade på nästintill 

identiska kurvor, varvid en valdes ut att representera motorn vid momentberäkningarna, se figur 

3. 

1 2

3

4

5

6(b)
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Figur 3. Loggbild från motorns styrsystem då motorn kördes i testanordningen. Motorns varvtal ligger 

längs dess ordinata och förlöpt tid längs dess abskissa. 

 

Resultatet av mätningen gav att temperaturen ökar med tre Kelvin per sekund då kopplingen 

slirar. 

 

3.3 Beräkning av motorns vridmoment 

Tröghetsmomentet, J, för en kropp hänfört till en axel är lika med summan av varje masselement 

multiplicerat med kvadraten på sitt avstånd till rotationsaxeln [11]. Testanordningens svänghjul 

och kedjehjulsinfästning var ihåliga cylindrar för vilka tröghetsmomentet, J, beräknades enligt 

 𝐽 = 𝑚 ⋅
𝑅2 + 𝑟2

2
 , (1) 

där: 

m är cylinderns massa, 

R är dess ytterradie och 

r är dess innerradie. 

 

Den axel som sammanbinder svänghjulet med kedjehjulsinfästningen var en massiv cylinder vars 

tröghetsmoment, J, beräknades enligt 

 
𝐽 = 𝑚 ⋅

𝑅2

2
 , 

(2) 

där: 

m är cylinderns massa och  

R är cylinderns ytterradie.  

 

Det totala tröghetsmomentet för testanordningen beräknades genom att addera 

tröghetsmomenten för svänghjulet, kedjehjulsinfästningen samt den sammanbindande axeln. 

Detta användes under momentberäkningen av motorn, tillsammans med insamlade data från 

körningen i testriggen. Vid momentberäkningen användes ekvationen [11] 

 
𝑀 = 𝐽 ⋅

𝑑𝜔

𝑑𝑡
⋅

1

𝑢 ∙ 𝜂
 , 

(3) 

där:  

M är momentet,  

J är det totala tröghetsmomentet för testanordningen,  

dω är motorns förändring i vinkelhastighet,  
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dt är förändring i tid,  

u är kedjeutväxlingen och  

η är kedjetransmissionens verkningsgrad.  

 

Momentberäkningarna är gjorda när centrifugalkopplingen är i fullt ingrepp och därmed antas 

ingen effektförlust uppkomma av slirning. För att filtrera bort missvisande frekvenser från 

motorns varvtalsändring användes fyra olika tidsangivelser med tillhörande varvtalsändring från 

loggningen av motorn. Dessa togs i steg om cirka 600 ms. Av detta beräknades tre 

medelvridmoment, vilka motorn måste utveckla för att accelerera massan vid dessa 

varvtalsändringar under den uppmätta tiden. 

 

Momentberäkningarna gav ett vridmoment hos motorn på 2,65 Nm vid motorvarvtalet 3000 rpm 

inom det uppmätta området och avtar sedan vid ökande varvtal, se figur 4. 

 
Figur 4. Motorns medelvridmoment vid körning i testriggen. 

 

3.4 Dimensionering av centrifugalkoppling 

3.4.1 Parameterstyrt kopplingskoncept 

Ett kopplingskoncept modellerades fram, tillräckligt detaljerat med lager och dimensioner, för att 

vara applicerbart på motorn. I figur 5 visas 3D-modeller av konceptet. Kopplingens dimensioner 

sattes som parametrar styrda av kopplingens diameter, vilket medförde att vid ändring av 

diametern ändrades samtidigt övriga dimensioner. För att den utvecklade kopplingen ska kunna 

monteras utan att några modifikationer behöver göras på motorn eller fordonet baserades 

trummans och navets konstruktion på den nuvarande kopplingen. Vid ökad diameter på 

kopplingen blir den kraftöverförande hävarmen längre, vilket medför att överföringskraften 

mellan kopplingstrumman och backarna blir lägre då motorns vridmoment är konstant. På grund 

av detta varierades två områden, de gulmarkerade områdena i figur 5, den del som 

sammanbinder trummans ytterring med dess centrum och den del som sammanbinder backens 

tapp med navets centrum. Kopplingens bredd dimensionerades av utrymmesskäl för backarnas 

lagring kring dess led samt för fjädrar med tillhörande justering till femton millimeter. 
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Konceptet hållfasthetberäknades i CAD-programmet Autodesk Inventor och de variabla 

områdena justerades så att spänningarna i centrifugalkopplingen var lika stora oberoende av 

kopplingens diameter. Det maximala momentet, vilket kopplingen dimensionerades mot, var då 

kopplingen är i ingrepp med en rotationshastighet på 4000 rpm, backarnas fjädrar har brustit och 

kopplingens trumma stannar abrupt. Som randvillkor infördes det maximala momentet backarna 

kan överföra utan att slira, på 20 Nm, och det tryck som uppkommer av backarna, för de olika 

kopplingsdiametrarna, på trummans yta där glidning sker och fast inspänning där 

kedjetransmissionens drev är infäst mot trumman. På navet infördes det maximala momentet vid 

förbandet mellan nav och drivande axel samt fast inspänning på tapparna som backarna är 

monterade på.      

(a)          (b)  

Figur 5. Kopplingskonceptet med markerade randvillkor: (a) trumman och (b) navet. Den blåa ytan har 

randvillkoret tryck och moment, violett har randvillkoret moment, röda och gröna har randvillkoret fast 

inspänning. Den gulmarkerade ytan är de områden vilka varierades för att uppnå lika stora spänningar i 

konstruktionen oberoende av diametern. 

3.4.2 Beräkningsmodell av kopplingsbackarnas massa 

För att beräkna kopplingens optimala diameter med avseende på låg vikt skapades en 

beräkningsmodell, som kombinerar beräkningsteorier för backbromsar med formler för 

centrifugalkraft och förhållandet mellan massa, volym och densitet. 

 

Indata i beräkningsmodellen är: 

 kopplingens diameter,  

 backarnas bredd,  

 vinkeln mellan backens mitt och dess momentancentrum (lagrade led),  

 omslutningsvinkeln för friktionsmaterialet,  

 omslutningsvinkeln för backen,  

 friktionstalet mellan friktionsmaterialet och trumman,  

 antalet backar,  

 friktionsmaterialets tjocklek,  

 det moment kopplingen ska kunna överföra,  

 varvtalen då kopplingen ska börja gå i ingrepp samt då fullt moment ska kunna 

överföras,  
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 avståndet från backens momentancentrum till kopplingens rotationscentrum, 

 densiteten på backarna. 

 

Utifrån dessa indata genereras de övriga parametrarna, vilka är nödvändiga för beräkningarna av 

backens massa samt tjocklek. 

 

Utgångspunkten i beräkningsmodellen antar initialt backtjockleken till 0,1 millimeter och 

backbredden till fem millimeter över den angivna bredden i indatan. Därefter utförs en 

beräkningssekvens, där första steget består av en ökning av backtjockleken med 0,1 millimeter 

och en beräkning av den nya innerradien, som ökningen av tjockleken för med sig. I steg två 

beräknas avståndet från kopplingens rotationscentrum till backens masscentrum för den nya 

backtjockleken. I sekvensens tredje steg används momentekvationen för en invändig backbroms 

med känt momentancentrum [4], då en invändig backbroms fungerar med samma princip som en 

centrifugalkoppling, ekvation (4), 

 

 𝑀 = 𝑏 ⋅
𝐹⋅𝑙

𝑅2⋅𝑏
⋅

µ⋅𝑅2⋅2 𝑠𝑖𝑛 𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝜅 (𝛼 − 1/2 𝑐𝑜𝑠 2𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 2𝛼) + µ (2⋅𝑠𝑖𝑛 𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼−
𝜅

2
𝑠𝑖𝑛 2𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 2𝛼)

,  (4) 

I figur 6 är variablerna från ekvation (4) markerade, där: 

F  = kraften från backarna, 

M  = momentet som kan överföras, 

φ0 = vinkeln mellan backens momentancentrum och dess mitt,  

α = halva omslutningsvinkeln av backens anläggningsyta,  

κ = kvoten mellan avståndet från backarnas momentancentrum till rotationscentrum och 

innerradien på kopplingstrumman, 

l  = det vinkelräta avståndet mellan backens momentancentrum och den verkande 

centrifugalkraften, 

μ  = friktionstalet mellan backen och trumman. 

 

 
Figur 6. Skiss på en centrifugalkoppling med beräkningsparametrar. 
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Efter förenkling tecknas, F, 

 

Kraften från ekvation (5) används sedan i ekvationen för den verkande kraft som uppstår genom 

differensen mellan centrifugalkraften och den motverkande fjäderkraften i en 

centrifugalkoppling [12] 

 

 𝐹 = 𝑚 ⋅ (𝜔 − 𝜔1)2 ⋅ 𝑟0. (6) 

 

Där:  

m  = backarnas massa,  

ω1 = vinkelhastigheten då backarna börjar gå i ingrepp,  

ω  = vinkelhastigheten då backarna först är i fullt ingrepp,  

r0  = avståndet från kopplingens rotationscentrum till backarnas masscentrum.  

 

Backens massa bryts ut ur ekvation (6) och beräknas enligt  

 

 
 𝑚 =

𝐹

(𝜔−𝜔1)2⋅𝑟0
=

𝑀⋅ [𝜅 (𝛼 − 
1

2
 𝑐𝑜𝑠 2𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 2𝛼) + µ (2⋅𝑠𝑖𝑛 𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼−

𝜅

2
𝑠𝑖𝑛 2𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 2𝛼)]

𝑙 ⋅ µ⋅2 𝑠𝑖𝑛 𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼 ⋅ (𝜔−𝜔1)2⋅ 𝑟0
, 

(7) 

 

Den i ekvation (7) beräknade massan på backarna divideras sedan med antalet backar och 

kombineras med sambandet mellan massa, volym och densitet i ekvation (8) för att beräkna 

backens bredd, 

 

 𝑚 = 𝑉 ⋅ 𝜌 = 𝑏 ⋅
(𝑅2−𝑟2)⋅𝜃

2
⋅ 𝜌 → 𝑏 =

2⋅𝑚

(𝑅2−𝑟2)⋅𝜃⋅𝜌
. (8) 

 

Där:  

R  = backens ytterradie,  

r  = dess innerradie,  

ρ  = dess densitet,  

θ  = dess omfångsvinkel,  

m  = backens massa,  

b  = dess bredd. 

 

Därefter kontrolleras om bredden överstiger den i indata angivna bredd, och om så är fallet körs 

beräkningssekvensen åter igen, med en ökning av tjockleken på 0,1 millimeter, tills den 

beräknade bredden inte längre överstiger den angivna. 

 

 𝐹 =
𝑀∙[𝜅(𝛼−

1

2
𝑐𝑜𝑠 2𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 2𝛼)+µ(2∙𝑠𝑖𝑛 𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼−

𝜅

2
𝑠𝑖𝑛 2𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 2𝛼)]

𝑙 ⋅ µ⋅2 𝑠𝑖𝑛 𝜑0⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼
. 

(5) 
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När beräkningssekvensen avslutats ges den nödvändiga massan och tjockleken på backen, för att 

kunna överföra momentet, med den angivna kopplingsdiametern. I bilaga 3 finns hela 

beräkningsmodellens utformning från beräkningsprogrammet Matchcad Prime 3.0. 

 

 

3.5 Centrifugalkopplingens utformning 

3.5.1 Dimensionering   

Kopplingens radie och backarnas tjocklek bestämdes med hjälp av den framtagna 

beräkningsmodellen och den parameterstyrda CAD-modellen. Ingångsdata för dimensioneringen 

var det lägsta ingrepp och momentöverföringsvarvtalet, motorns moment vid 

momentöverföringsvarvtalet och friktionsmaterialets friktionstal. Det lägsta ingreppsvarvtalet är 

då kopplingsbackarna går i ingrepp mot trumman och därmed börjar överföra effekt. Varvtalet 

valdes till 1300 varv per minut på grund av att när motorn startas med hjälp av den elektriskt 

drivna startmotorn roterar motorn med att varvtal på 1000 varv per minut, och enligt tävlingens 

regler får inte kopplingen vara i ingrepp då motorn startas. För att inte ligga på gränsen till en 

icke godkänd koppling adderades därför godtyckligt 300 varv per minut på startvarvtalet. 

Momentöverföringsvarvtalet är det varvtal vilken kopplingens ingående axel ska rotera med då 

utgående axel understiger momentöverföringsvarvtalet. Då utgående axel roterar med 

momentöverföringsvarvtalet är kopplingen i fullt ingrepp. Enkelt förklarat det varvtal kopplingen 

ska slira på tills fullt ingrepp sker. Motorns moment vid beräkningen är ett antaget värde vid 

2000 varv per minut till följd av att ett moment inte kunde beräknas under 2200 varv per minut 

på grund av begränsningar i möjligheten att ställa in kopplingen. 

 

Viktberäkning av backarna, där kopplingsradien varierades från och med fyrtio till och med 

sjuttiofem millimeter i steg om fem millimeter åt gången, utfördes i beräkningsmodellen. 

Friktionsmaterialets tjocklek antogs till två millimeter, då det ger rum för slitage samt att en 

mindre tjocklek bidrar till att förskjuta backens masscentrum längre från kopplingens 

rotationscentrum. Detta leder till att en lägre massa krävs för att utveckla den centrifugalkraft 

som erfordras för att överföra motorns vridmoment. Samma princip med förskjutning av backens 

masscentrum togs i beaktning vid val av material. Då en högre densitet ger samma effekt, valdes 

stål istället för aluminium, vilket är det material samtliga centrifugalkopplingar i undersökningen 

använder. Avståndet från backens momentancentrum till kopplingens rotationscentrum valdes till 

åtta millimeter under kopplingens radie, på grund av det utrymme backarnas tappar med 

bussningar kräver. Vinkeln mellan backens led och dess mitt och backens anläggningsyta valdes 

utifrån att maximera backens längd. Backarnas massa och tjocklek dokumenterades därefter för 

varje angiven radie i ett kalkylblad, se bilaga 4. 

 

Massan hos den parameterstyrda CAD-modellen hämtades från modelleringsprogrammets 

inbyggda beräkningsfunktion av fysikaliska egenskaper för de femton olika radierna. Dessa 
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massor dokumenterades i förhållande till radien i samma kalkylblad som för backarna, se bilaga 

4. De dokumenterade massorna summerades till en totalvikt för varje radie, vilka ritades ut i en 

graf för att visualisera kopplingens massa i förhållande till dess radie. Den radie vilken 

resulterade i den lägsta totala massan fastställdes till parameter för kopplingskonstruktionen. 

3.5.2 Konstruktion av centrifugalkoppling 

Med beräknade kopplingsspecifikationer utvecklades det koncept vilket användes vid 

dimensioneringen med justeringslösningen av ingreppsvarvtalet, backar och maskinelement. 

Antalet backar valdes till tre stycken, då det är vanligt förekommande samt att den nuvarande 

kopplingen, som fungerar tillfredställande, använder sig av tre backar. Backarnas infästningstyp 

valdes till att backen är ledad i dess ena ände mot det drivande navet, vilken var den typ samtliga 

centrifugalkopplingar i undersökningen hade. Valet grundade sig även på att det fanns stor 

tillgång till momentberäkningsanalyser för utformningen. Då samtliga kopplingar i 

undersökningen använder sig av minusbackar, valdes även detta till konstruktionen. Backarnas 

justering konstruerades efter det att navet, trumman och backarna var klara på grund av att det 

utrymme som fanns att tillgå för justeringskonstruktionen begränsades av navet, trumman och 

backarna. Lagerdimensioner valdes med avseende på stabilitet av konstruktionen, då risken för 

att glapp uppkommer ökar med mindre dimensioner. Lagren är köpta komponenter vilka 

hämtades i CAD-format.   

 

Befintliga digitala 3D-modeller på motorn HiG-145 användes för måttsättning av kopplingens 

nav. Detta för att säkerställa att den nuvarande kopplingen kan bytas ut mot den utvecklade, utan 

vidare modifiering i förbandet till motorns drivaxel. 

3.5.3 Val av material 

Materialet i kopplingen har valts med hänsyn till att ha tillräcklig hållfasthet, bra 

bearbetningsförmåga, samt de egenskaper vilka krävs för kopplingens konstruktion, där tidigare 

kännedom av konstruktionsmaterial varit utgångspunkten vid valet. SS-2541 valdes till navet på 

grund av att förbandet mellan kopplingen och vevaxeln är ett kilförband. Detta förband har 

utmattats under drift tills dess att stålkilen i förbandet har skjuvats av. För att säkerställa samma 

driftsäkerhet valdes därför det material den nuvarande kopplingen är utförd av. Materialet valdes 

även på grund av att kopplingen är försedd med ett nållager, i vilket navet fungerar som lagrets 

ytterbana. Detta medför att navet måste härdas för att minimera förslitning. Med tidigare 

kännedom om härdning av materialet för att uppnå de egenskaper vilka krävs kommer navet att 

ythärdas genom nitrering [12]. 

 

SS-2541 valdes som material även i trumman på grund av att den ska fungera som nållagrets 

innerbana. Det uppfyller även de egenskaper som krävs för de vanligast förekommande 

friktionsmaterialen. 
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3.5.4 Justeringslösning av ingreppsvarvtalet 

Justeringslösning för kopplingens ingreppsvarvtal togs fram med hjälp av den utförda 

undersökningen av befintliga centrifugalkopplingar och framdiskuterade beslutsfaktorer vilka var 

låg vikt, enkel justering av ingreppsvarvtal samt att backarnas ingrepp sker simultant. Ett flertal 

olika lösningar togs fram med justering av fjäder som grund, vilket inte medför en ökning av 

kopplingens vikt i motsats till justering med viktelement. Den slutgiltiga lösningen fungerar 

genom individuell justering av tryckfjädrar, vilka är förbundna till backarna via en gängad axel. 

 

Figur 7 visar hur kopplingsbackens moment kring dess led beror av backens centrifugalkraft och 

fjäderns motverkande kraft.  

 
Figur 7. Visar backens centrifugalkraft, Fc, verkande i backens masscentrum med tillhörande hävarm Lcf 

och fjäderns motverkande kraft, Ffj, med tillhörande hävarm Lfj.  

 

En momentjämviktsekvation kring backens led ställdes upp för det varvtal då backen ska börja 

gå i ingrepp enligt 

 𝑀 = 𝐹𝑐 ∙ 𝐿𝑐𝑓 − 𝐹𝑓𝑗 ∙ 𝐿𝑓𝑗 = 0, (9) 

där: 

Fc  = backens centrifugalkraft,  

Lcf  = avståndet från backens led till backens masscentrum,  

Ffj  = den motverkande fjäderkraften,  

Lfj  = avståndet från backens led till fjäderns motverkande kraft.  

 

Fjäderkraften löstes ut ur ekvationen till 

 𝐹𝑓𝑗 =
𝐹𝑐∙𝐿𝑐𝑓

𝐿𝑓𝑗
, (10) 

och beräknades för den centrifugalkraft som backen skapar vid ingreppsvarvtalet 1300 rpm samt 

2000 rpm. Detta gav två krafter som fjädern måste kunna utveckla, se bilaga 3. Detta medför att 

fjädern ska kunna justeras så fullt ingreppsvarvtal kan varieras mellan 2000 och 2500 rpm. Dessa 

varvtal valdes för att kunna justera kopplingen till det varvtal motorn antas vara som mest 

effektiv. Med kända fjäderkrafter och maximala dimensioner på det utrymme, som fanns att 
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tillgå där fjädern ska vara placerad, valdes en lämplig fjäder ur ett produktsortiment med svensk 

standard SS 2387-2. 

 

Den utvecklade kopplingen hållfasthetsberäknades med samma randvillkor som det 

parameterstyrda kopplingskonceptet i figur 5, och optimerades tills dess att en säkerhet på 

femton mot flytning åstadkommits. Säkerhetsfaktorn valdes med hänsyn till utmattning av 

vibrationer vilka uppstår av motorn och som kan uppstå då friktionsmaterialet glider mot 

trumman samt om obalans vid rotation förekommer i konstruktionen.  
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4 Resultat och diskussion 
Utfört arbete har resulterat i en centrifugalkoppling med en totalvikt på 730 gram. Kopplingens 

optimala diameter med avseende på vikt har beräknats och använts som utgångspunkt vid 

konstruktionen.  

Konstruktion 

Kopplingen består av fyra huvuddelar vilka är trumma, nav, backar och ingreppsvarvtalets 

justering, se figur 9. Förbandet mellan nav och trumma är ett nållager, detta medför att navet kan 

rotera utan att överföra effekt till trumman då backarna inte är i ingrepp, där navet och trumman 

fungerar som lagrets ytter och innerbana. För att förhindra axiell rörelse av trumman då nållagret 

endast tar upp radiella krafter är bronsbrickor, vilka förhindrar axiell rörelse av trumman, 

monterade. Backarna är monterade på axeltappar förbundna till navet på backens ena ände och 

den andra änden ligger mot nästkommande back. Detta medför att backen förhindras att röra sig 

mot navets centrum av fjäderkraften. Justeringen av ingreppsvarvtalet är monterad på navet och 

förbinds med backarna via en i backen ledad gängad axel. På den gängade axeln är en tryckfjäder 

monterad mellan en axeltapp monterad på navet och en mutter monterad på den gängade axeln. 

Då centrifugalkraften trycker ut backen från dess rotationscentrum kommer den gängade axeln 

att vilja röra sig vilken motverkas av fjäderkraften, vilken kan justeras med muttern och därmed 

justeras ingreppsvarvtalet.  

 

   

  
Figur 9. Kopplingens komponenter markerade sett (a) framifrån och (b) bakifrån. (c) Genomskärningsvy 

av kopplingens lagring mellan trumma och nav. (d) Närbild på justeringslösningen av ingreppsvarvtalet. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Då justeringen sker individuellt kan fjäderkraften korrigeras och mätas in med en dynamometer 

tills dess att kraften är lika på samtliga backar. Detta leder till att backarnas ingrepp sker 

simultant. Trumman omsluter backarna, vilka trycks mot insidan av trumman och kan därmed 

överföra effekt till ett på trumman monterat drev, vilket i sin tur överför effekten till 

kedjetransmissionen. 

Centrifugalkopplingens diameter 

I figur 8 visas både de olika massorna utritade från den parameterstyrda CAD-modellen och 

beräkningsmodellen samt den totala massan för navet, trumman och backarna. Med ökande 

diameter på kopplingen, ökar både navets och trummans massa, dock är förhållandet omvänt för 

backarna, där massan minskar med ökad diameter. Summan av massan för navet, trumman och 

backarna vid de olika kopplingsdiametrarna avtar från cirka 731 gram vid 80 millimeter i 

diameter till den lägsta massan på cirka 608 gram vid en diameter på 110 millimeter och stiger 

sedan igen med ökande kopplingsdiameter. Utifrån dessa data valdes kopplingen att utvecklas 

med en diameter på 110 millimeter. Dock varierar inte massan för navet, trumman och backarna 

mer än ett tiotal gram för diametrar mellan 100 och 130 millimeter, något som möjliggör ett val 

av diameter inom detta område utan att vikten påverkas nämnvärt. 

 

 
Figur 8. Graferna visar massor ritade i förhållande till kopplingens diameter. (a) visar navets, (b) visar 

trummans, (c) visar backarnas och (d) visar summan av massorna för navet, trumman och backarna.  

 

Val av friktionsmaterial 
Utifrån studien av friktionsmaterial framkom att många olika egenskaper måste tas i beaktande 

under materialvalsprocessen. Materialens friktionstal är en viktig egenskap, vilken varierar 
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beroende på vilken typ av grundmassa som används samt vilka tillsatsämnen materialet består 

av. Tester av olika friktionsmaterial har visat att friktionstalet även kan ändras för olika 

glidhastigheter samt temperaturer. En ändring i friktionstal kan leda till att kopplingens funktion 

ändras, vilket i sin tur kan leda till att kopplingens förmåga att överföra det önskade momentet 

inte tillgodoses. 
Friktionsmaterialets förmåga att stå emot nötning är en annan egenskap som anses viktig, då 

kopplingens funktion kan påverkas vid ett stort antal upprepningar av ingreppscykler. 

Kopplingens applicering är dock i ett tävlingsfordon, där både mindre justeringar och större 

förändringar sker på regelbunden basis. På antalet upprepningar av ingreppscykler där emellan är 

lågt, anses inte förmågan att stå emot nötning vara av större vikt i sammanhanget. Likväl är en 

låg förslitning att föredra. 

Vibrationer som kan uppstå i konstruktionen kan påverka kopplingens prestanda. Detta kan leda 

till en ojämn överföring av motorns effekt till drivaxeln. Då en vibrationsanalys av kopplingen 

inte kunnat utföras inom arbetets ram, har ingen större hänsyn tagits till detta. Vad som dock 

uppmärksammats är att vibrationsfenomen som kan uppstå, vilka kan påverka dess funktion och 

materialutmattning, uppkommer oftare med högre friktionstal. 

 

I tabell 1 listas de önskvärda specifikationer centrifugalkopplingens friktionsmaterial bör inneha 

för att uppfylla de krav tävlingsförhållandena ställer. Dessa specifikationer är uppsatta så en 

jämn effektöverföring kan ske från motorn till kedjetransmissionen över det spann 

centrifugalkopplingen slirar. Beräkningar av kopplingens arbetstemperatur och glidhastighet 

finns att tillgå i bilaga 5. 

 

Tabell 1. Specifikationslista på centrifugalkopplingens friktionsmaterial 

 
 

För att säkerställa vilket friktionsmaterial som lämpar sig bäst måste experiment utföras på den 

utvecklade centrifugalkopplingen, då vibrationer kan uppkomma. 

  

Friktionstal, μ 0,4 

Arbetstemperatur 15-56 °C 

Tillsatsämne Koppar 

Glidhastighet 15 m/s 

Arbetstryck 0,4 MPa 
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5 Slutsatser 
En centrifugalkoppling har konstruerats med en halverad vikt jämfört med den nuvarande. Den 

konstruerade justeringslöningen för ingreppsvarvtalet har låg vikt, tack vare att den består av en 

justerbar fjäder med få ingående komponenter samt även är integrerad i kopplingens övriga 

delar. Justeringen sker individuellt för varje back, vilket möjliggör ett simultant ingrepp från 

samtliga backar. Friktionsmaterialsspecifikationer har arbetats fram med avseende att på en jämn 

överföring av motorns effekt. 
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Bilaga 1. Undersökning av befintliga centrifugalkopplingar. 
 
Undersökning av centrifugalkopplingar hos Motormera AB (via deras webbsida racing-

planet.se), 
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Bilaga 2. Dataloggar från körning av motorn i testanordningen med 

beräkning av motorns moment. 
 

     
 

Till vänster visas motorns varvtal vid körning i testanordningen, till höger visas beräkningen av 

motorns moment.
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Bilaga 3. Beräkningsmodell för viktoptimering av backar samt 

fjäderkraft och tryck till en centrifugalkoppling. 

Förklaring av beräkningsmodellens ingångsparametrar: 

 

D = kopplingstrummans innerdiameter, 

bback = backens bredd, 

φ0  = vinkeln mellan backens momentancentrum och dess mitt,  

α  = halva omslutningsvinkeln av backens anläggningsyta,  

β  = halva omslutningsvinkeln av backen,  

μ  = friktionstalet mellan backen och trumman, 

n  = antalet backar 

tbelägg = beläggets tjocklek 

M   = momentet som ska kunna överföras, 

RPMe.b = varvtalet då kopplingen ska börja gå i ingrepp, 

RPMe.f = varvtalet då kopplingen ska vara i fullt ingrepp, 

a  = avståndet från backens momentancentrum till kopplingens rotationscentrum, 

ρ  = backarnas densitet. 

 

Parametern a definieras i beräkningsmodellen som R – 8 mm, för att backens tappar ska rymmas. 
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Bilaga 4. Dokumenterade massor i förhållande till kopplingsdiameter 
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Bilaga 5. Beräkning av glidhastighet och arbetstemperatur för 

kopplingens friktionsmaterial 
 

Glidhastigheten mellan kopplingstrumman och friktionsmaterialet i backarna beräknades med 

kopplingens diameter på 110 millimeter (0,11 m) och ett maximalt slirningsvarvtal på 2500 varv 

per minut. 

𝑣 = 0,11 ∙ 𝜋 ∙
2500

60
≈ 14,4 𝑚/𝑠 

 

Beräkningen av den maximala temperatur, T, friktionsmaterialet måste kunna arbeta i utan större 

förändring i friktionstalet, grundar sig i den uppmätta temperaturökningen, ∆T, på den nuvarande 

kopplingen samt att slirningstiden, t, vid start från stillastående fordon är sju sekunder. 

Centrifugalkopplingens initiala temperatur, ti, varierar mellan cirka 15 och 35 °C beroende på 

omgivningens temperatur, där den lägsta temperatur friktionsmaterialet ska kunna arbeta i är 15 

°C och den högsta, 

 

𝑇 = ∆𝑇 ∙ 𝑡 + 𝑡𝑖 = 3 ∙ 7 + 35 = 56 °𝐶. 


