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Projektbeskrivning
Projektarbetet har gått ut på att få ökad förståelse för Stirlingmotorns
princip och funktion. För att göra detta på ett grundligt vis har arbetet
delats upp i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen har
bestått i att läsa litteratur och söka information på tillförlitliga
hemsidor såsom Internet-föreläsningar etc.. Den praktiska delen har
bestått i att bygga mindre Stirlingmotorer i syfte att erhålla en djupare
förståelse av den funktionsprincipen hos Stirlingmotorn genom att
applicera teoretiska kunskaper i praktiken.
Bygget av motorerna baserades från projektstarten på beskrivningar
som hittas på nätet, men har sedan utvecklats till att omfatta motorer
enligt egna konstruktioner och idéer. Målet med denna del av arbetet
har varit att skapa en effektiv och hållbar motor som samtidigt är
tillverkad av enkla och billiga material. Det praktiska arbetet har
utöver själva bygget av motorerna bestått i problemlösning och
felsökning. Sammantaget har detta utöver en fungerande motor,
resulterat i en uppsats som behandlar både teori och praktik.

Bakgrund
Det som gjorde att jag först började intressera mig för stirlingmotorer
var när jag läste några artiklar i tidningen Nyteknik som berörde
ämnet. Även om jag från början inte riktigt förstod principen bakom
stirlingmotorn så insåg jag dess betydelse då den hade en så bred
uppsättning av tillämpningsområden.
När jag sökte runt på nätet efter Stirlingmotorer så kom jag att hitta
filmer på Youtube där folk visade upp egenhändigt gjorda
Stirlingmotorer som de hade byggt av saker de hittat i hemmet så som
läskburkar, ballonger och dylikt. Jag tyckte att det verkade vara
intressant och när jag hittade instruktioner på nätet så bestämde jag
mig för att göra en, då som en del i ett annat projektarbete som jag vid
den tidpunkten hade tänkt göra. Men då jag insett hur komplext bygget
skulle bli och förstå stirlingmotorns princip så bestämde jag mig för att
göra ett projektarbete som enbart innefattade Stirlingmotorer.
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Kort introduktion om termodynamik
Ordet termodynamik kommer från grekiskans ord för värme (termos)
och kraft (dynamik). Termodynamiken utgör läran om värmets natur
och dess omvandling till andra energiformer. Den mest fundamentala
regeln inom termodynamiken är energiprincipen. Den säger att energi
varken kan skapas eller förstöras. Av detta kan vi konstatera att
summan energi i alla former i en sluten del av universum alltid
kommer att vara konstant. Denna slutna del av universum kallar vi för
ett system. Ett termodynamiskt system är ett system som kan beskrivas
av ett antal termodynamiska parametrar såsom massa, substansmängd,
volym, tryck, partikeltäthet mm. En uppsättning termodynamiska
storheter som beskriver ett system utgör systemets tillstånd. I ett
system kan en tillståndsförändring ske om systemet påverkas antingen
från omgivningen eller av systemet självt (dvs. om det inte befinner
sig i jämvikt).1
I ett system där inga makroskopiska fält verkar eller kemiska
reaktioner pågår är det speciellt tre tillståndsvariabler som är viktiga
för att beskriva systemet. Dessa är tryck, volym och temperatur.
Genom att använda dessa kan vi beskriva ett systems tillstånd med
formeln PV=TK (trycket multiplicerat med volymen är proportionellt
mot temperaturen). Dessa tre variabler är essentiella för motorer
baserade på termodynamiska principer.12

Om Stirlingmotorns princip
En Stirlingmotor är likt en bensinmotor, diselmotor etc. i grunden en
s.k. värmemaskin. I en värmemaskin genereras arbete genom att en
värmemängd Q1 tillförs maskinen vid hög temperatur T1 och en
värmemängd Q2 avges vid låg temperatur T2 samtidigt som maskinen
uträttar ett yttre arbete. Förenklat kan man säga att arbetet i processen
uträttas då ett värmeflöde uppstår mellan en kropp med en högre
temperatur och en med en lägre temperatur. Arbetet i processen W är
differensen av den värmemängd Q1 som tas upp av maskinen och den
som avges Q2, dvs. W=Q1-Q2.

De olika momenten i en värmemaskin sker i en s.k. kretsprocess. En
kretsprocess innebär att ett system genomgår en serie termodynamiska
processer som var och en innebär en tillståndsförändring i systemet.
Efter denna serie ”delprocesser” kommer systemet att återgå till sitt
1
2

(Olof Beckman 2005)
(http://www.ne.se (nationalencyclopedin på nätet) u.d.)
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ursprungliga tillstånd. De termodynamiska processer som sker i en
värmemaskin kan variera från maskin till maskin.. De processer jag
kommer att ta upp i den här uppsatsen är de som Stirlingmaskinen
(eller Stirlingmotorn) är baserad på, nämligen isotermiska processer
och isokoriska processer. För att kunna förklara dessa måste vi först
komma underfund med vad begreppen betyder.3

Isotermisk process
En isotermisk process är en process där alla tillståndsförändringar i
systemet sker vid konstant temperatur. Detta kan verka lite konstigt
med tanke på termodynamikens nollte huvudsats som säger att då två
system står i kontakt med varandra så kommer de att anta samma
temperatur, då värmen hos det ena systemet ökar och det andra
minskar. Att ett system antar samma temperatur som det andra utan att
det andra påverkas (konstant temperatur) kan verka konstigt. Men
saken är den att det systemet som påverkar det andra systemet i en
isotermisk process är så mycket större att detta inte påverkas nämnvärt
av det andra systemet. Detta kan liknas vid den påverkan en isflinga
har på kaffet i en stor termos.
För att ta ett exempel på en isotermisk process har jag ritat upp en
motor där ett intern arbetsmedium i form av en gas i en försluten
behållare värms/kyls externt.
I den vänstra bilden värms gasen i motorn isotermt vid temperaturen
T1. En värmemängd Q1 införs till systemet och trycket i behållaren
ökar till den grad att det överstiger det atmosfäriska trycket. Gasen
kommer då att expandera genom att trycka upp arbetsmembranet så att
volymen i behållaren ökar och trycket minskar, samtidigt som ett
arbete utförs på vevaxeln. I den högra bilden kyls gasen isotermt vid
temperaturen T2. En värmemängd Q2 avges från motorn och trycket i
motorn minskar så pass att det understiger det atmosfäriska trycket.
Gasen komprimeras då av det atmosfäriska trycket genom att
arbetsmembranet trycks ned så att volymen minskar och trycket ökar,
samtidigt som ett arbete utförs på vevaxeln.4

3
4

(Olof Beckman 2005)
(Olof Beckman, 2005)
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Tillståndet för gasen följer såklart den allmänna gaslagen PV=nRT där
PV och T varierar i motorn.. I de nedre bilderna syns tryckvolymförhållandena för de båda stegen. Varför diagrammet följer en
s.k. hyperbelbåge är för att T (samt n och R) är konstant och därför
måste värdet av PV också vara konstant enligt den angivna formeln.
5

Isokorisk process
En isokorisk process är en process där alla tillståndsförändringar i ett
system sker vid konstant volym. Detta betyder att då n och R är
konstanta så förändras P (trycket) och T (temperaturen) i direkt
förhållande till varandra.
I en Stirlingmotor sker två isotermiska processer och två isokoriska
processer i en kretsprocess. Dessa sker växelvis, dvs. isotermisk
process (värmemängd upptas), isokorisk process, isotermisk process
(värmemängd avges) och isokorisk process.
Efter den första isotermiska processen passerar det uppvärmda
arbetsmediet (som består utav en gas) genom en s.k. regenerator. I
5

(Olof Beckman, 2005)
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regeneratorn avger gasen under konstant volym en värmemängd Qr till
regeneratorn innan den passerar vidare. Efter den andra isotermiska
processen passerar den nedkylda gasen igen genom regeneratorn och
absorberar värmemängden Qr under konstant volym innan den
passerar vidare. Dessa två proccesser som involverar regeneratorn är
de isokoriska proccesserna i Stirlingmotorn. Genom att
värmemängden Qr avges och absorberas så blir gasen
förkyld/förvärmd innan den kyls/värms i de isotermiska processerna
och på detta vis uppnås en högre effektivitet i systemet. Man kan likna
regeneratorn vid en slags bank där värme tas ut då det gör som mest
nytta och sparas då det snarare gör mer skada än nytta.67

För att kunna åskådliggöra kretsprocessen i en stirlingcykel så kan
man rita upp ett pv-diagram över den s.k. idealiserade stirlingcykeln. I
denna tar man inte hänsyn till friktion eller statiska värmeförluster och
förutsättter en fullständig regeneration i de isokoriska processerna.
Steg 1 och 3 representerar de isotermiska processerna och steg 2 och 4
de isokoriska processerna.

Den införda värmemängden i systemet representeras av arean från de
6
7

(Olof Beckman, 2005)
(Walker, 1994)
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båda röda prickarna till och med P0 och den avgivna värmemängden
från systemet representeras av arean från de blåprickarna till och med
p0. Detta gör att arean som begränsas av linjerna 1,2,3,4 representerar
det arbetet som utförs av systemet (W=Q1-Q2).89

8
9

(Walker, 1994)
(Khan)
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Stirlingmotorns funktion
En Stirlingmotor är en typ av varmluftsmaskin. En sådan baseras på
att ett arbetsmedium bestående av en gas (som t.ex. luft) expanderar
och kontraherar samtidigt som motorn utför ett arbete. I en
stirlingmotor sker detta i en sluten cykel där samma gasmassa används
gång på gång. Gasen expanderar genom att värmeenergi tillförs då
gasen värms isotermt i en del av motorn och värmeenergi avges då
gasen kyls isotermt i en annan del av motorn. Mellan dessa två delar
av motorn sitter en regenerator som gasen passerar då den förflyttas
mellan dessa två utrymmen. Genom att använda en regenerator
förbättras i grunden kylaren och värmarens kapacitet vid
expansions/kompressionfasen då detta leder till mindre spillvärme.
Man skulle alltså kunna enkelt definiera en Stirlingmotor som en
värmemaskin där:



En intern gas värms/kyls isotermt från en extern källa.



Samma gas används i varje cykel.



Gasen kyls/värms i två olika delar av motorn.



Gasen får passera en regenerator för att öka motorns
effektivitet.1011

Gasförflyttning
I det ovannämnda har vi pratat om att gasen färdas mellan den kalla
delen av Stirlingmotorn och den varma. Men för att detta ska ske
behövs en slags förflyttningsmekanism. De vanligaste
förflyttningsarrangemangen i en stirlingmotor är de som använder en
s.k. förflyttningskolv och de som använder två stycken arbetskolvar
för att förflytta gasen.12

Förflyttningskolv
En förflyttningskolv är en kolv som är förankrad i vevaxeln och som
tar upp en del av volymen i den gasfyllda behållaren i motorn. ´När
förflyttningskolven rör sig mellan sitt övre och undre läge så leder
detta till att gasen i behållaren förflyttas till motsatte sida av
10
11
12

(Walker, 1994)
(Olof Beckman, 2005)
(Strong, 2005)
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behållaren. Då gasen exponeras för värme/kyla från behållarens
väggar leder detta till att gasen värms/kyls växelvis. Detta leder i sin
tur att gasen expanderar/komprimeras.1314

Tillämpningen av arbetsmembran istället för en arbetskolv är egentligen väldigt sällsynt i
Stirlingmotorer. I den här uppsatsen tillämpas de i exemplen för att arbetet i del två ska bli
lättare att förstå.

Värt att nämna är att förflyttningskolven och arbetskolven är
förankrade på vevaxeln med 90 grader vinkel dem emellan.
Förflyttningskolven går alltså ett kvarts varv arbetskolven i
stirlingmotorns cykel. Detta beror på att motorns
expansionsfas/kompressionsfas sker då förflyttingskolven rör sig från
mitten av behållaren till den övre/nedre delen av behållaren. För att
arbetskolven ska kunna utföra ett arbete måste denna befinna sig i sitt
yttersta övre/nedre läge då expansionsfasen/kompressionsfasen är slut.
Exemplen i bilderna ovan är ritade så att arbetsmembranet och
förflyttningskolven rör sig upp och ned simultant. Detta skulle betyda
att vinkeln mellan arbetsmembranet och förflyttningskolven är noll
vilket inte är riktigt. Egentligen skulle alltså förflyttningskolven
befinna sig i mitten av behållaren då arbetsmembranet befinner sig i
sitt övre/nedre läge och vise versa.15
De flesta stirlingmotorer som använder en förflyttningskolv brukar
kallas för beta- och gammatyper. Det som skiljer dem åt är placeringen
av arbetskolven; I betatypen är arbetskolven placerad i samma
cylinder som förflyttningskolven tillskillnad från i gammatypen där
den är placerad i en separat cylinder. I och med att arbetskolven
placeras i en separat cylinder blir det oftast enklare att bygga motorn,
men i jämförelse med betamotorn är gammamotorn inte lika effektiv
13
14
15

(Walker, 1994)
(Strong, 2005)
(Walker, 1994)
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då det extra cylinder utrymmet i gammamotorn inte nås av
förflyttningskolven. Gasen blir där stillastående och man brukar kalla
det extra utrymmet för dött utrymme (från engelskans dead space).1617

16
17

(Strong, 2005)
(Walker, 1994)
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Gammatyp

Betatyp

De stirlingmotorer som har två arbetskolvar som förflyttar gasen kallas
för alphatyper. Arbetskolvarna är placerade i var sin cylinder som är
sammankopplade. Den ena cylindern värms medan den andra kyls
vilket gör att expansionen av gasen sker i den ena och kompressionen i
den andra. Då gasen komprimeras i den ena cylindern trycks gasen in i
den andra cylindern där den expanderar. Genom att den ena cylindern
likt det föregående fallet rör sig ett kvarts varv före den andra så
betyder detta att då arbetskolven för expansionscylindern befinner sig i
sitt yttersta läge så kommer arbetskolven i kompressionscylindern att
befinna sig halvvägs upp i cylindern. Genom svänghjulets (som sitter
fast vid vevaxeln) vridmoment kommer då arbetskolven att förflytta
sig i sitt yttersta läge och kompressionen kan då påbörjas igen.18
Alfatyp

18

(Strong, 2005)
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Regeneratorn
Regeneratorn i Stirlingmotorn är essentiell för motorns höga
verkningsgrad. I de tidiga Stirlingmotorerna bestod regeneratorerna av
en behållare som virats tätt med koppartråd. Hur en regenerator ser ut i
nyare Stirlingmotorer måste jag erkänna att jag inte riktigt vet,
troligtvis är de uppbyggda på något liknande sätt. I stirlingmodeller
består de oftast av stål ull eller perforerade/tandade metall ark.
För att regeneratorn ska vara brukbar i en stirlingmotor så måste
arbetsmediumet på något sätt komma i kontakt med denna då den tar
sig från den kalla sidan av motorn till den varma.
I bilden under ser vi hur regeneratorn kan vara placerad i en
Stirlingmotor. 1920

På nästa sida ser vi ett exempel på hur en betamotor kan fungera.
Konstruktionen är baserad på de motorer som görs i del 2.

19
20

(Walker, 1994)
(Strong, 2005)
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Steg 1: Förflyttningskolven befinner sig i
sitt övre läge vilket gör att luften trängts
undan till den nedre, varma, delen av
motorn. Där värms luften isotermt vid den
yttre temperaturen T1 så att värmemängden
Q1 tillförs till gasen. Enligt den allmänna
gaslagen PV=nRT kommer trycket i
behållaren då att öka vilket medför att luften
kommer att försöka trycka upp
arbetsmembranet för att expandera.
Steg 2: Luften har nu expanderat och
arbetsmembranet är nu upptryckt i sitt
översta läge. Förflyttningskolven rör sig nu
från sitt övre läge till det nedre. Samtidigt
som gasen förflyttas till den övre delen av
motorn passerar den igenom en regenerator
som är placerad inne i förflyttningskolven.
Där avger gasen en liten del av sin
värmemängd Qr till regeneratorn. Detta gör
att luften som går ut till den andra sidan är
lite kallare vilket kommer att vara
fördelaktigt i nästa steg i processen

Steg 3: Förflyttningskolven befinner sig nu i sitt
nedre läge och luften befinner sig i den övre
,kalla, delen av motorn. Där kyls gasen isotermt
vid den yttre temperaturen T2 så att
värmemängden Q2 avges till kylkällan.
Eftersom en del av gasens värme avgavs till
regeneratorn i steg 2 så behöver gasen inte kylas
lika mycket som om den hade gått direkt från
den varma delen till den kalla.
När gasen kyls minskar trycket i behållaren
vilket gör att luften kommer att komprimeras då
arbetsmembranet trycks nedåt.
Steg 4: Gasen har nu komprimerats och
arbetsmembranet är nedtryckt till sitt nedre läge.
Förflyttningskolven rör sig nu från sitt nedre läge
till det övre läget. Samtidigt som gasen rör sig
från den kalla delen av motorn till den varma
passerar den igenom regeneratorn i
förflyttningskolven. Där upptar gasen den
”sparade” värmemängden Qr och på så vis så
förvärms den innan den går ut på den andra sidan
av förflyttningskolven.
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Stirlingmotorns egenskaper
Här nedan tar jag upp några fördelar och nackdelar med
Stirlingmotorn

Fördelar


Låg bränsleförbrukning
På grund av att Stirlingmotorn använder samma gas i varje
cykel och tillämpar en regenerator så kan stirlingmotorn
bevarar en del av den potentiella energin (om man låter sig
uttrycka det på det viset) i den uppvärmda gasen och på det
viset uppnå en hög verkningsgrad som i sin tur leder till en låg
bränsleförbrukning. Om vi förutsätter motor som har samma
egenskaper som den ideala stirlingcykeln, dvs. fullständig
regeneration, friktionsfri och inga statiska värmeförluster så
har denna samma effektivitet som carnotmotorn, dvs. den
högsta möjliga verkningsgrad en värmemotor kan ha. De som
produceras idag som har samma storlek som en bilmotor har
dock en verkningsgrad som ligger på drygt 35% (ungefär lika
stor effektivitet som en dieselmotor) men större stirlingmotorer
har i regel en högre verkningsgrad.2122



Hög hållbarhet
Då arbetsmediumet i en stirlingmotor är försluten i motorn och
värms/kyls externt gör detta att Stirlingmotorn får en hög
hållbarhet och inte går sönder lika lätt som exempelvis interna
förbränningsmotorer där man låter bränslet explodera i en
våldsam process.23



Kan utnyttja vilket i princip vilket bränsle som
helst
Praktiskt taget kan en stirlingmotor gå på vilket bränsle som
helst med den enda förutsättningen att det ger en
temperaturskillnad med kylningsmediumet. Vätgas,
biobränslen (t.ex. naturgas, etanol), fossilabränslen (t.ex.
bensin, diesel) och andra bränslen som ved och kol för att bara
nämna några exempel. Det finns också mindre motorer under
benämningen LTD-motorer (Low Thermal Difference) som
kan gå på varmt vatten eller till och med värmen från en
människas hand.2425
21
22
23
24

(Walker, 1994)
(Olof Beckman, 2005)
(Hargreaver, 1991)
(Walker, 1994)
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Goda miljöegenskaper
Eftersom förbränningen i Stirlingmotorn sker externt och
kontinuerligt under atmosfäriskt tryck i en varm behållare så är
denna enklare att kontrollera än t.ex. den periodiska
förbränningen som sker i en diesel- eller bensinmotor. Detta
betyder att då man använder kolbaserade bränslen så släpps det
ut väldigt lite oförbrända kolväten i stirlingmotorn vilket är
miljömässigt bra. Däremot kan stora mängder kväveoxider
bildas i denna process vilket inte är hälsosamt. Dock finns det
sätt att motverka bildningen av kväveoxider, främst genom att
sänka förbränningstemperaturen och minska den tid som
bränslet befinner sig i förbränningskammaren.262728



Tyst
Då inga explosioner sker i stirlingmotorn så blir denna inte
särkilt högljudd förhållande till andra motorer så som dieseloch bensinmotorn. 29

Nackdelar


Långsam uppstart
Eftersom förbränningen i en stirlingmotor sker externt så kan
det ta lite tid för expansionsdelen av motorn att värmas upp.
Detta medför att stirlingmotorn måste ha en viss uppstartstid
innan den går igång. Detta kan vara besvärande t.ex. i
bilindustrin där kunderna vill ha bilar som startar direkt.3031



Dyr att tillverka
I dagens läge uppskattar man att en massproducerad
stirlingmotor skulle kosta drygt dubbelt så mycket som en
förbränningsmotor av samma standard. Detta beror främst på
att förbränningskammaren i en stirlingmotor måste vara gjord
av värmetåliga och dyra material.32



Behöver ett kontinuerligt kylsystem
Eftersom en stirlingmotor har betydande behov av kylning så
kan detta vara svårt att tillmötesgå inom vissa
tillämpningsområden.33

25
26
27
28
29
30
31
32
33

(Strong, 2005)
(Walker, 1994)
(Hargreaver, 1991)
(www.ekonomifakta.se)
(Walker, 1994)
(Walker, 1994)
(Hargreaver, 1991)
(Walker, 1994)
(Walker, 1994)

16

Historia
I början på 1800-talet hade ångmaskinen gjort
sitt intåg i det industrialiserade Europa. Med dess
hjälp ökade välfärden enormt: bl.a. kunde
fabrikerna effektivisera sin produktion och
genom ångloket blev transporter över långa
distanser möjliga. Men ångmaskinen hade också
sina nackdelar. Stora mängder kol behövdes för
att driva den och trots att stenkol vid den här
tiden var relativt billigt så var den stora åtgången
ett bekymmer för industrialisterna. Dessutom
gjorde avgasernas sotpartiklar att Europas städer
sänktes in i en tjock smog som skadade både
människa och natur. En annan nackdel med
ångmaskinen var att det höga trycket inuti dem gjorde att de kunde
explodera. Många förbisittare kom så att skållas ihjäl av den heta
ångan.
Det sista kom att särskilt bekymra en skotsk präst vid namn Robert
Stirling. År 1816 uppfann han vad som antas vara den första praktiskt
användbara varmluftsmotorn. Denna hade en hög verkningsgrad, till
stor del p.g.a. Robert Stirlings nyuppfunna economizer (som senare
skulle kallas för regenerator) att den kunde mäta sig med de
effektivaste ångmaskinerna. Dessutom fanns det ingen risk för fatala
explosioner då det inte fanns någon ångpanna.
Robert Stirling kom tillsammans med sin bror James Stirling att
tillverka två Stirlingmotorer för kommersiellt bruk, en som pumpade
upp vatten från en gruva och en som skötte det maskinella arbetet på
ett gjuteri. Men eftersom det gjutjärn som man använde sig av på
1800-talet inte kunde stå emot den höga värme som motorn utsattes
för så kom Stirlingmotorn att lida av en dålig hållbarhet. Motorn i
gruvan gick sönder efter en kort tids användande och den på gjuteriet
fick bytas ut efter endast tre års bruk då den under dessa tre år gått
sönder tre gånger. Trots att Stirlingmotorns höga verkningsgrad och
låga skaderisk i hög grad gynnade dess ägare så blev det oerhört
kostsamt då motorn gick sönder eftersom arbetet på exempelvis
gjuteriet tvingades att stanna upp.

I början av 1800-talet väldigt lite kunskap om termodynamiken vilket
dessvärre gjorde det väldigt svårt utveckla maskinen ytterligare
(Carnot Saudi kunde först år 1824 genom sina ”reflexioner om eldens
framdrivande kraft, och om de maskiner som kan framdriva denna
kraft” förklara hur Stirlingmotorn fungerade). Under 1860-talet kom
bessemerstålet som kunde ha inneburit räddningen för Stirlingmotorn,
men då ångmaskinskonstruktörerna kom att förstärka sina ångpannor
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med materialet så minskade explosionsrisken hos ångmaskinerna
vilket gjorde att många industrialister valde den väl etablerade
ångmaskinen framför stirlingmotorn. Dock kom flera innovatörer att
konstruera liknande varmsluftsmotorer. En av dessa var den svenske
uppfinnaren John Ericson. Hans varmluftsmotor som kom att kallas
Ericsonmotorn, byggde på en öppen cykel och tillämpade också den
en regenerator. Han och Robert Stirling hanmnade i en patentstrid över
vem som var först att använda motorn som Robert tillslut vann då han
var 17 år före.
Även om Stirlingmotorn användes i väldigt begränsad utsträckning
inom tunga de industrierna så blev små Stirlingmotorer dock
populärare och användes till att driva vattenpumpar och bälgar till
kyrkoorglar. Men vid skelskiftet sjönk oljepriserna drastiskt och den
nyuppkomna förbränningsmotorn blev snabbt populär som drivmedel
med sin mycket praktiska interna förbräning. Dessutom kom elmotorn
som också den rönte stora framgångar. Under de följande 100 åren
kom Stirlingmotorn därför att få väldigt lite uppmärksamhet och
glömdes nästan helt bort. Men År 1937 började den holländska
konsumentelektroniktillverkaren Philips utveckla små, tysta
Stirlingmotorer som skulle försörja radioapparater med elektricitet på
de platser där inte fanns befintligt el (i exempelvis avlägsna kolonier).
Men deras arbete med Stirlingmotorer kom att utvecklas utanför
ingångsramarna till projektet.
I Philips forskningslabb upptäckte man att de Stirlingmotorer som
fanns på marknaden hade undermålig effektivitet, till och med lägre än
de som Robert Stirling skapade under 1800-talets början. Man
påbörjade intensivt forskningsarbete som kom att leda till drastiska
förbättringar gällande effektivitet. Dessa ledde i sin tur till att Philips
under den senare delen av och under senare delen av 1900-talet var
involverade i många samarbetsprojekt, bl.a. med GM, Ford och det
svenska företaget United Stirling som ville bygga bränslesnåla och
tysta motorer till sina fordon. Samarbetet med Gm och Ford startades
upp under energikrisen på 1970-talet då oljepriset steg drastiskt.
Projektet verkade lovande till en början, under lång tid drogs man med
många fundamentala problem, bl.a. hade man svårigheter att komma
ner till en uppstartstid på 20 sekunder som man förutsatt som mål, ett
annat var att det var svårt att få till bra tätningar. När energikrisen gick
över på 1980-talet så lades projektet ned då det ansågs överflödigt.
Från United Stirlings sida ville man bl.a. i ett samarbete med Volvo
sträva efter att utveckla en tyst och miljövänligmotor till en buss som
skulle köras i stadsmiljö. Men detta projekt lades också det ner, till
stor del p.g.a. att kostnaden för en stirlingmotor skenade iväg, drygt
det dubbla priset fick man betala för en stirlingmotor jämfört med en
traditionell bussmotor.
På 90-talet kom dock stirlingmotorn återigen att hamna i ramljuset.
Svenska Kocums började vid den här tiden att bygga ubåtar som drevs
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av Stirlingmotorer. Fördelen med att använde Stirlingmotorer var
många, bl.a. behövde en Stirlingmotor inte använda lika mycket luft
som en dieselmotor och ubåten behövde därför inte gå upp till ytan så
ofta. Dessutom var stirlingmotorn så tyst att ubåten inte kunde
lokaliseras av en potentiell fiende lika lätt med hjälp av sonar. Då
ubåten också hade form vilken gjorde att den inte lätt kunde plockas
upp av radar blev den praktiskt sett osynlig vilket var en stor taktisk
fördel.
Senare på 2000-talet kom Stirlingmotorn kom också att bli en viktig
spelare inom den förnyelsebara elkraften. Man började nu att utveckla
solkraftverk som använde en Stirlingmotor som omvandlare av
Solenergi till elektricitet. I dessa avändes stora paraboliknande speglar
för att koncentrera solljus till en stirlingmotor som drevs av värmen
från ljuset och genererade el. Dessa solkraftverk produceras än idag av
bl.a. Ripasso energi i Åmål. 34
35

34
35

(Hargreaver, 1991)
(Wallerius, 2012)
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Del 2 -Praktisk arbete
Det kan vara svårt att förstå sammanhanget de tekniska momenten
som följer i den här delen. Därför har jag bifogat en skiss på motorn
längre fram i rapporten.
De första instruktionerna för att göra en Stirlingmotor fick jag av en
britt vid namn Chris. Han hade lagt dessa upp på sin hemsida
http://www.scraptopower.co.uk/can-stirling/make-a-coke-can-stirlingengine tillsammans med en massa andra instruktionsplaner. Vart han i
sin tur fått tag på dem vet jag inte, men troligtvis har han fått dem via
något universitet, då ett modellbygge av en stirlingmotor verkar ingå i
vissa kurser i termodynamik. Iden att göra stirlingmotorer av
skräpmaterial som aluminiumburkar är dock i sig inte ny. De tidigaste
exemplen som jag har funnit var gjorda någon gång innan
millenniumskiftet.

Första försöket
Min första stirlingmotor gjorde jag under augusti månad förra året
(2011). Även om bygget i sig blev ett misslyckande så lärda jag mig
mycket praktiska kunskaper. Varför denna inte fungerade trodde jag då
berodde på att förflyttningskolven (som var gjord av stålull) var för
tung och för tät vilket gjorde att luften inte kunde passera igenom
denna så lätt. Nu i efterhand kan jag se många andra småfel som
kunde bidragit till att den inte gick: Vevaxeln kunde varit felböjd,
stålullen kunder ha varit för stor för behållaren vilket gjorde att det
uppstod en hög friktion i denna, svänghjulet kunder ha varit för lätt/för
tungt osv.
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Andra försöket
Till min andra stirlingmotor bytte jag stålullstyp till en grövre sådan så
att min nya förflyttningskolv blev lättare. På inrådan och med hjälp av
min pappa riggade jag upp två tvättställskonsoler som jag lät min
vevaxel gå igenom. På så vis blev det lättare att ta av och byta ut
delarna i motorn. Jag gick också från att ha använt en flaskork som
fäste på membranet (som var gjord av en ballong) till att använda en
borrad m6 skruv som fästes vid ballongen med hjälp av två muttrar
och två brickor. Armarna till vevaxeln bestod av en böjd ståltråd som
skruvades fast på skruven. Dessutom gjorde jag ett mer stadigare
svänghjul som jag tillverkade av en plywoodskiva. Efter att denna inte
funkade den första gången så bytte jag ut stålullen i förflyttningskolven och försökte göre en med en så liten vikt som möjligt. Nu i
efterhand förstår jag att jag nog var lite för snabb med att byta ut
förflyttningskolven, då jag vid provtillfällena endast använde två eller
ett ljus. När jag hade fått ner vikten på förflyttningskolven så provade
jag då med tre ljus och då fungerade den för första gången.

Dock slutade denna motor att fungera efter endast ett par dagar.
Anledningen till detta var att vatten letade sig ner i aluminiumburken
vilket gjorde att stålullen i förflyttningskolven rostade. Hur vattnet
kunde komma ner i aluminiumburken tror jag berodde på att jag tidvis
vätte membranet med vatten då arbetsmembranet såg intorkat ut och
jag räddes därför att det skulle spricka upp.
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Tredje försöket
Vid byggandet av min första fungerande motor upptäckte jag att den
konstruktionen som jag byggde (efter de instruktioner jag hämtat från
nätet) hade många brister. Förflyttningskolven bestod endast av stålull
som rullats upp på en stråltråd. Förutom den stora friktion som
stålullen gav upphov till då den stod i kontakt med aluminiumburkens
väggar så förminskades motorns regenerande kapacitet då
regeneratorn (som bestod av stålullen) kom i kontakt med behållarens
väggar. Dessutom hörde jag från människor jag pratat med på Internet
att stålullen i förflyttningskolven tovade upp sig efter att motorn
används ett antal gånger då ståullen drogs mot behållarens väggar.
Detta gjorde att förflyttningskolvens friktion mot behållarens väggar
ökade så pass att motorn slutade att fungera och man var då tvungen
att byta ut denna vilket jag vet enligt egen erfarenhet är väldigt
omständligt och bökigt. För att lösa detta problem använde vissa
byggare rostfristålull som inte tovar upp sig så lätt. Nackdelen med
detta är dock att rostfristålull är väldigt dyrt, 500 kroner kostade en
liten rulle då jag sökte på några Internetbutiker.
Jag bestämde mig för att försöka lösa detta problem genom att göra en
ny typ av förflyttningskolv. Jag provade för med att göra en av frigolit
som jag hade borrat ett hål igenom för stålullen. Det visade sig vara
väldigt svårt att göra detta då frigoliten inte ville hålla sig intakt.

Jag gjorde därför en ny förflyttningskolv genom att göra en ram av en
bit nerklippt aluminiumburk och sedan fylla upp dess sidor med
fogskum genom att placera en toalettpappersrulle i mitten av denna.
Inuti denna placerade jag stålullen som jag sedan förslöt genom att
limma två aluminiumburksbottnar (som jag borrat några hål igenom) i
vardera del av pappersrullen. I en av dessa bottnar limmade jag fast
fiskelinan och trädde den igenom stålullen och vidare genom ett hål i
andra botten.
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Genom isolationen av stålullen hoppades jag att dess regenererande
egenskaper skulle förbättras då den inte kom i kontakt med
behållarens väggar,..

För att få in förflyttningskolven i aluminiumburken klippte jag upp
dess topp och gjorde en ny topp som jag klippte upp slitsar på dess
sidor, därefter la jag ner förflyttningskolven i burken och placerad den
nya toppen över burken. Den gamla tvättställskonsolen användes för
att hålla i vevaxeln. När allt var förberett provade jag den nya motorn.
Resultatet blev ett misslyckande. Fogskummet i burken svällde p.g.a.
den höga värmen och vatten letade sig in i burken då en slags
sugeffekt skapades då jag snurrade på svänghjulet.

Fjärde försöket
Jag byggde en ny motor och struntade den här gången i fogmassan och
nöjde mig med att endast göra en ram av en aluminiumburk till
förflyttningskolven. När jag placerade stållullen innuti denna
fungerade den som en slags form för denna vilket gjorde att den gled
mycket lättare i burken. För att försegla den nya förflyttningskolven i
aluminiumburken gjorde jag ett lock av en majonäsburk som jag
klippte upp ett hål i mitten och limmade fast över burken. Jag använde
mig den här gången av ståltråd istället för koppartråd för att göra
vevaxeln vilket gjorde denna mer stabilare.
Första motorn som jag gjorde blev feldimensionerad i förhållandet
mellan vevaxeln och förflyttningskolvsbehållaren (aluminiumburken)
då vevaxeln kunde lyfta fyra centimeter hade behållaren bara
egenskapen att lyfta 3,0-3,5 centimeter. Jag slängde den gamla
behållaren och gjorde en ny, men inte heller denna fungerade. Detta
visade sig bero på att ballongen jag använde som membran hade för
liten spännvidd vilket gjorde att den inte expanderade/kontraherade
riktigt. Jag gjorde ett nytt membran av ballonger med en högre
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spännvidd och den här gången prompsade min pappa på mig att jag
skulle använda en m6 skruv i nylon istället för en i mässing som jag
hade använt tidigare. Detta skulle göra att det krävdes mindre kraft för
membranet att svälla upp. Men inte heller denna gång fungerade
motorn. Jag såg att stora delar av ballongarean svällde men att skruven
inte höjde sig. Därför tog jag och gjorde ett hål i en
gräddkartongsförslutning av plast och satte fast den runt skruven.
Först då började motorn rulla igång. Detta var den första motorn som
gick riktigt bra. Fram till idag har den använts vid flera
demonstrationer och inte behövt mer service än en omspänning av
membranet som bara tog några minuter att göra.
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Femte försöket
Just nu är jag i slutstadiet för att färdigställa min femte motor. Det som
utmärker denna är att jag har gått ifrån att använda de tvättställ som
jag använt i mina föregående motorer till en konstruktion som ska vara
enklare att bära med sig. Dessutom får fler värmeljus plats i denna och
med en isolerad förbränningskammare går mindre värme ut i
omgivningen. Kylningen i den här motorn tänkt att vara placerad med
drygt en centimeters gap från förbränningskammaren för att vattnet i
kylaren inte ska värmas upp så fort. I och med bygget av denna har jag
tänkt på att försöka rationalisera konstruktionen och använda så lite
och så billigt material som möjligt.
Tanken med den här nya motorn är att dens ska kunna generera ström
genom att använda en gammal leksaksmotor. Förhoppningsvis ska den
kunna generera så mycket ström att den kan driva en mindre
radioapparat eller t.o.m. ladda en mobil. Iden att driva en radio genom
att sätta en generator på en stirlingmotor gjord av burkar är i och för
sig inte ny (tidigaste exemplet jag kunde hitta var ifrån 1998) men
genom att använda sig av förflyttningskolvsramen så skulle man få en
mycket längre livslängd på motorn så att man skulle kunna använda
den som praktiskt som demonstrator i klassrummen eller t.o.m. i uländer på de platser där man inte har tillgång till el men däremot stor
tillgång på sådant som man gör dessa motorer av (aluminiumburkar
etc.).
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Slutord
Projektarbetet har varit både roligt och krävande. Förutom nya
kunskaper i termodynamik så har jag lärt mig många praktiska
kunskaper i och med bygget av motorn. Ett problem som jag upplevde
med arbetet var den väldigt knappa mängden litteratur som fanns att
tillgå, än mindre litteratur på svenska. Det fanns tre böcker om
stirlingmotorn på engelska som jag kunde låna på distans, varav två
hade väsentligen samma innehåll. En bok om modellbygge av
Stirlingmotorer köpte jag på en internetbokhandel, men den i sig
handlade inte så mycket om det jag höll på med. Tillslut fick min
fysiklärare tag på en bok om energilära och den fann jag väldigt
användbar. Resultatet från den praktiska delen har varit en ny typ av
motor som inte bara är effektiv utan också är väldigt hållbar. Fram tills
idag har denna motor varit med på flera demonstrationstillfällen och
det enda underhåll som har krävts är en omspänning av membranet
som inte har tagit mer än några minuter.
Som demonstrations objekt är jag säker på att motorn skulle kunna
fylla en god funktion. Det återstår att se om den också skulle kunna
uppfylla en funktion som en elgenerator till exempelvis en radio.
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