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FRAMTID

 

SLÄPP 
VENTILERNA 

FRIA!

 

TA BORT KAMAXELN OCH LÅT PNEUMATIK 
OCH HYDRAULIK ÖPPNA OCH STÄNGA  

VENTILERNA MED HJÄLP AV AVANCERAD 
ELEKTRONIK. DET LÅTER KANSKE SOM RENA 
FANTASIN, MEN ETT GÄNG UPPFINNARE HAR 

GJORT DET – OCH SKAPAT EN MOTOR MED 
MINDRE MEKANIK OCH MERA KRAFT! VI HAR 
TITTAT UNDER TOPPLOCKET PÅ FÖRETAGET 

FREE VALVE TECHNOLOGYS KAMAXELBE-
FRIADE MOTOR.  

text:  p i e r r e  k j e l l i n
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I väntan på att eldriften i framti-

den ska skicka förbränningsmotorn 

till museet så finns det lyckligtvis 

fler tekniksprång inom synhåll för 

förbränningsmotorn. Ett sådant 

språng, som redan är på väg ut på 

löpande bandet, är kamaxelfria 

motorer.

Tekniken, som bland annat kallas 

”fria ventiler” eller free valve tech-

nology, går i korthet ut på att cy-

linderns insugs- och avgasventiler 

öppnas och stängs med hjälp av en 

kombination av hydraulik och pneu-

matik istället för mekaniskt av kam-

axelns nockar. En motor med fria 

ventiler har således ingen kamaxel 

och kan därför bli både lite lättare 

och kompaktare – kortare eftersom 

den inte har någon kamaxeldrivning 

och lägre eftersom det inte sitter 

någon kamaxel högst upp.

Att blanda in tryckluft i ventil-

styrningen är inte helt nytt. I Formel 

1-motorer lät man tidigare tryckluft 

ersätta ventilfjädrarnas funktion 

medan ventilerna fortfarande 

styrdes av kamaxeln. Och nu har 

civilingenjören Urban Carlson och 

hans partners i företaget Freevalve 

Technology tagit ventilstyrningen 

till en helt ny nivå, genom att kon-

struera och bygga världens första 

fullt fungerande motor utan kam-

axel-styrda ventiler. Det unika med 

Free Valve-motorn är att insugs- 

och avgasventilerna styrs med 

tryckluft assisterad av hydraulik. 

Pneumatiken öppnar och stänger 

ventilen medan hydrauliken håller 

ventilen öppen respektive stängd.

– Vi kallar hydraulikdelen för ett 

”hydrauliskt lås”, tillägger Urban 

Carlson.

Hydrauliken jobbar också paral-

lellt med pneumatiken under det 

korta tidsskede då ventilen når sitt 

öppna respektiva stängda läge:

– Vi använder hydrauliken till att 

bromsa ventilen, så att den sätter 

sig mjukt i ventilsätet.

Orsaken till denna lösning är 

bland annat att tryckluften går att 

komprimera och därför behöver 

hjälp av hydraulik för att hålla kvar 

ventilerna i öppet respektive 

stängt läge. En annan orsak till att 

man valt att jobba med tryckluft är 

att det sparar energi. Pneumatiken 

i Free Valve-motorn inleder öppning 

och stängning av ventilerna genom 

en hård tryckluftstöt precis i början 

av ventilrörelsen, för att sedan 

låta luften expandera. På detta 

sätt lyckas man minska energiåt-

gången i ventilarbetet med cirka 

90 procent.

Ventilerna i Free Valve-motorn 

tar visserligen lite mer energi än 

ventilerna i en konventionell vid 

öppning och stängning på höga 

varvtal, men detta kompenseras 

mer än väl av att de tar mindre en-

ergi vid öppning och stängning på 

låga och medelhöga varvtal och att 

den överlägset största delen av 

körningen av en personbil sker på 

låga och medelhöga varvtal.

Free Valve-motorn är en ben-

sindriven och turbomatad 1,6 liter 

stor radfyra som ger maximalt 230 

hästkrafter och 320 Newtonme-

ter, vilket är ganska imponerande 

siffror för en så liten bensinmotor. 

Motorn sitter i den produktions-

färdiga bilen Qoros 3 – en bil i Golf-

klassen från kinesiska tillverkaren 

Qoros som samarbetar med Free-

valve. Förutom Free Valve-motorns 

imponerande prestanda drar den 

även 15 procent mindre bränsle än 

jämförbara konventionella motorer.

Vid det här laget är det flera 

biltillverkare som visat intresse 

för Free Valve-tekniken, berättar 

Urban. Men Qoros har visat särskilt 

stort intresse:

– De är intresserade av att ta 

tekniken till massproduktion. För-

modligen blir det de som kommer 

med den första bilen på marknaden 

med tekniken.

Vad är hemligheten bakom 

den höga effekten?

– Dels beror det på att man kan 

ha optimala ventiltider. Man får ut 

mer avgaser och snabbare, man får 

Där utrymmet för kamaxeln i normala fall sticker upp ytterligare några centimeter sitter här bara en tunn svart plastkåpa  
med ”Qamfree” skrivet i stora vita bokstäver.

Dels beror det på att 
man kan ha opti-
mala ventiltider.

Bilen som den kamaxelfria motorn testats i heter City Suv 3 från kinesiska tillverkaren Qoros, en bil i samma storlek som VW Golf.

Minskar energiåt-
gången i ventilar-
betet med cirka  
90 procent.
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Arbetet med det som idag är en 

fullt fungerande kamaxellös motor 

i den kinesiska bilen Qoros 3 tog 

sin början år 2000.  berättar Urban 

Carlson:

– Jag har varit intresserad av mo-

torer sedan 80-talet, och -87 träf-

fade jag en uppfinnare i Skärblacka 

som hette Alvar Gustafsson och 

som jobbade med en motor som 

hade ett system för variabel kom-

pression. Jag hjälpte honom med 

att försöka få hans uppfinning tes-

tad, det här var ett rent hobbypro-

jekt för jag hade annat jobb då. Och 

genom det här projektet så träffade 

jag en kille på Volvo Technology som 

hette Anders Höglund som också 

fattade tycke för hans uppfinning. 

Volvo var inte intresserade av den 

här uppfinningen då, men Anders 

hjälpte också till på sin fritid.

– Vi jobbade med det här pro-

jektet fram till år 2000 ungefär, då 

projektet hade svalnat och Alvar 

Gustafsson dessutom hade gått 

bort. Men nu hade vi en annan idé, 

baserad på fria ventiler med en 

motor utan kamaxel från en annan 

uppfinnare som vi ville prova.

I det här skedet jobbade de med 

helt pneumatisk styrning av avgas- 

och insugsventilerna:

– Lösningen var väldigt primitiv. 

Men det fungerade. Vi körde mo-

torn år 2000, på vätgas.

– När vi demonstrerade den 

här motorn så visade det sig att 

emissionsvärdena inte tilldrog sig 

så stort intresse utan att det var 

ventilsystemet som var intressant. 

Och då tänkte vi att vi börjar jobba 

med ventilsystemet och så tar vi 

det andra senare.

2003 började det lossna och 

man fick in de första externa finan-

siärerna i projektet. I början var det 

främst koreanska aktörer. Så små-

ningom har man fått in riskkapital 

från bland annat svenska, norska 

och danska aktörer.

För några år sedan gick Koenigs-

egg i Ängelholm in som investerare 

och förvärvade hela Freevalve 

Technology, som nu jobbar under 

samma tak som den svenska lyx-

sportbiltillverkaren.

Urban är civilingenjör och tog sin 

examen 1985. Han arbetade med 

affärssystem inom IT fram till 2003.

– Motorer var ett rent intresse 

vid sidan av. Jag är fascinerad av 

motorer helt enkelt. Och jag tyckte 

att det borde finnas möjligheter att 

öka verkningsgraden på en motor, 

eftersom den är så låg. r

FAKTA
FÖRDELAR MED KAMAXEL
FRI BENSINMOTOR

r Motorn använder inte gasspjäll 

för att styra luftlödet in i cylindern. 

Det medför att det blir mycket mindre 

energiförluster vid medelbelastning av 

motorn jämfört med den konventionella 

bensinmotorn där luften vid medelbe-

lastning av motorn sugs in under stort 

motstånd, med höga energiförluster 

som följd.

r Vid kallstart jobbar den 4-cylindriga 

Free Valve-motorn inledningsvis på 

två cylindrar för att spara energi och 

belasta färre cylindrar. Temperaturen 

i motorn stiger snabbare eftersom 

det blir hälften så stora ytor i motorn 

att värma upp. Detta medför även att 

katalysatorn kommer upp i arbetstem-

peratur snabbare.

r Free Valve-motorns verknings-

grad är i nivå med dieselmotorns, 

samtidigt som Free Valve-motorn är en 

billigare och lättare konstruktion än die-

selspisen. Free Valve-motorn behöver 

till skillnad från dieselmotorn inte heller 

någon dyr rening av avgaserna

r Free Valve-tekniken är från början 

tänkt för bensinmotorer, men den kan 

även användas i dieselmotorer. I en 

dieselmotor ökar verkningsgraden med 

några procentenheter, vilket kanske 

gör tekniken för dyr för personbilsseg-

mentet men väl intressant för lastbils-

segmentet.

r Free Valve-motorn är kompaktare 

än en konventionell motor; avsaknad 

av kamaxel och ventilmekanism sänker 

höjden och avsaknad av kamaxeldriv-

ning gör den kortare. Kinesiska bilmär-

ket Qoros prototypmotor – en 1,6-liters 

bensinfyra med Free Valve-teknik – är 

15-20 kilo lättare än originalmotorn, 

beroende på utrustning och specifika-

tioner.

r Free Valve-tekniken medför att 

man får en enklare teknisk lösning om 

man vill använda sig av cylindreavstäng-

ning.

r Free Valve-motorns ventilmeka-

nism är tystare än den konventionella 

motorns på högre varvtal.

FREE VALVE 
– SÅ HÄR BÖRJADE DET
CIVILINGENJÖREN URBAN CARLSON FRÅN LINKÖPING 
TRÄFFADE EN UPPFINNARE FRÅN GRANNKOMMUNEN, 
SOM VISADE SIG JOBBA MED ETT SPÄNNANDE PROJEKT. 
NÄSTAN 20 ÅR OCH EN HEL DEL MODIFIERINGAR SENARE 
SÅ ÄR DEN KAMAXELLÖSA MOTORN SNUBBLANDE NÄRA 
LÖPANDE BANDET.

Urban Carlson, här tillsammans med Christian von Koenigsegg (t.v), vd:n för företaget 
Koenigsegg som förvärvade hela Free Valve Technology  för några år sedan.

För att tekniken 
ska komma ut på 
marknaden behöver 
tillverkningen av 
ventilerna industri-
aliseras.

in mer luft på en gång och att man 

får ner temperaturen i cylindern 

innan gnistan från tändstiftet 

kommer. Man får även mindre 

knackningsproblem på det viset. 

En förklaring till det höga vridmo-

mentet och den fina vridmoment-

kurvan är att turbon börjar jobba 

väldigt tidigt.

Vad återstår innan free valve-

tekniken kan komma ut på 

marknaden i en färdig bil?

– Det ska industrialiseras. Man 

ska ha produktionssystem, få ned 

produktionskostnaderna.

Vilka har varit de stora stöte-

stenarna?

– Det har varit både tekniska 

utmaningar och ett kämpande med 

att lösa finansieringen. Men nu 

känns det som att tekniken börjar 

ta fart.

Ni jobbar med en bensinmo-

tor. Kan Free Valve-tekniken 

vara intressant även för diesel-

motorer?

– Tekniken fungerar med die-

selmotorer, men dessa har redan 

trottelfri laststyrning och högt 

kompressionsförhållande utan 

knackproblem. De procentuella ök-

ningarna blir därför mindre och det 

är svårare att räkna hem systemet 

på personbilssidan. Å andra sidan 

så har man diesel för att minska 

bränsleförbrukningen och öka vrid-

momentet. Om man kan få detta 

med en Ottomotor, som kan varva 

mer, har lägre vikt och kostnad och 

mindre partikelemissioner, varför 

ska man då köpa en diesel?

Varför blir det lägre partikel-

utsläpp med en motor med fria 

ventiler, jämfört med en motor 

med direktinsprutning, och var-

för har inte fria ventiler-motorn 

direktinsprutning?

– Vi valde bort direktinsprutning 

eftersom det, som vi ser det, finns 

både för- och nackdelar med di-

rektinsprutning. Fördelen är främst 

att man kan använda bränslet för 

att kyla luften under kompression 

och därigenom minska risken för 

knackning. Knackning begränsar 

kompressionsförhållande och vrid-

momentet i bensinmotorer. Med 

direktinsprutning kan man alltså 

höja kompressionsförhållandet och 

samtidigt få hög effekt. Nackdelen 

är att det är svårare att få bränslet 

förångat och blandat innan förbrän-

ningen sker vid lägre laster. Därför 

har en del premium-motorer både 

direktinsprutning och portinsprut-

ning. Med vårt system kan vi mins-

ka knackrisken genom förbättrad 

renspolning av avgaser. Därför kan 

portinsprutning kombineras med 

högt kompressionsförhållande och 

hög effekt.

När går fria ventiler-motorn 

över till tvåtakt och vad vinner 

man på det?

– En Free Valve-motor kan gå 

över till tvåtakt på lägre varv om 

man har ett överladdningssystem 

som gör det möjligt att få ut av-

gaserna utan kolvens hjälp. Detta 

ger då förbättrat vridmoment med 

lägre topptryck och mjukare gång.

Eftersom en Free Valve-motor 

inte använder gasspjäll så blir det 

inga pumpförluster vid dellast. 

Kan du förklara närmare?

– På en vanlig Ottomotor – ben-

sin eller E85 – regleras effekten 

med en trottel som stryper luft-

tillförseln på lägre last. Detta ger 

motstånd för motorn som måste 

suga i sig luften och därmed för-

lorar energi. Med Free Valve kan 

man reglera luftmängden med 

ventiltiderna vilket tar bort dessa 

pumpförluster.  r


