
   
 

 

 

 

      Akademin för Innovation, Design och Teknik 

   

 

 

 

Reglerbar kylartäckning – En lösning till 
isbildningsproblematik i laddluftkylaren 

 

Examensarbete  

 

 

Avancerad nivå, 30 HP  

Produkt- och processutveckling 

 

 
 

Daniel Hemmingsson 

 

 

 

 

Datum:               2015-06-12 
Handledare, Scania CV AB:              Johanna Hult 
Handledare, Mälardalens högskola:              Bengt Erik Gustafsson 
Examinator:                Sten Grahn 



  



ABSTRACT  

 
This report is part of a Master thesis project in the subject of Product Development. The work 
includes a case study which was carried out at RTGA, Scania CV AB in Södertälje. The work 
comprises 30 credits and was conducted by a student from Mälardalen University during the 
spring semester 2015. The report has been prepared in two versions; one for Scania CV AB and 
a generalized version where sensitive company specific information has been censored. 

The development of vehicle engine performance progresses in a rapid pace. This progress 
include increased engine power and improved technical features for emission control. This also 
goes for the requirement on performance of cooling systems in heavy trucks, which has to 
handle dissipation of the increased power. Vehicles with powerful charge air coolers however, 
runs a high risk of being affected by iced condensation in the charge air cooler at low ambient 
temperatures. The ice build-up results in a pressure drop in the charge air cooler with a loss of 
engine performance as a consequence. Scania's solution to the problem is a so called radiator 
blind designed to reduce the cooling air flow through the charge air cooler to the extent that 
ice build-up does not occur. The blind is mounted manually in front of the cooler package when 
the ambient temperature is expected to be below 5 °C. 

There are also other advantages to limit the outer cooling air flow passing through the cooling 
package. The cooling systems in heavy trucks are usually oversized for normal operating 
conditions such as highway cruising, which means that maximum cooling is not required in 
these situations. By reducing the airflow through the cooler package, the vehicle's total air 
resistance is reduced, which can be utilized in order to reduce fuel consumption.  

To obtain a good balance between aerodynamics and cooling performance, and to counteract 
the problem of ice build-up in the charge air cooler, there was a desire for an adjustable radiator 
coverage which would be able to regulate the airflow through the vehicle's cooling package 
when needed. 

This work includes a case study in which various product development tools are used to 
investigate different concept solutions, designated for a specific truck model. Computational 
fluid dynamics (CFD) are used to evaluate and validate the concept’s functionality and 
comparing them to different reference models. 

The results reveal that the final concept functionality is consistent with the one used today, and 
that the cooling air flow is not significantly affected when maximum cooling capacity is strived 
for. The results of the aerodynamic flow simulation also indicate that the vehicle's total air 
resistance can be reduced by |      | Drag Counts (DC) at the speed of 90 km/h and 0° yaw angle. 
This means that fuel consumption in the specific operating case, as rule of thumb, is assumed 
to be reduced by |      | % for the specific vehicle. 

Key words: Charge Air Cooler, Ice build-up, Condensation, Truck, CFD, Drag reduction,  
  Aerodynamics 
 

  



SAMMANFATTNING 

 
Denna rapport ingår i ett examensarbete på avancerad nivå inom ämnet produktutveckling. 
Arbetet innefattar en fallstudie som genomförts vid RTGA, Scania CV AB i Södertälje. 
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts av undertecknad, 
teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2015. Rapporten har upprättats i två 
versioner, en för Scania CV AB respektive en generell version där känslig företagsspecifik 
information har censurerats.  

I takt med att utvecklingen av motorprestanda fortskrider, med avseende på ökade 
motoreffekter samt teknikutveckling för emissionsreglering, så ökar också kravet på prestanda 
för kylsystem som måste klara av att kyla bort högre effekter. Fordonskombinationer med 
kraftfulla laddluftkylare löper dock stor risk att drabbas av utfälld kondens som fryser till is i 
laddluftkylaren vid låga omgivningstemperaturer. Isen medför ett tryckfall i laddluftkylaren 
med prestandabortfall som följd. Scanias lösning till problematiken är en så kallad kylargardin 
som syftar till att reducera kylluftflödet genom laddluftkylaren till den mån att isbildning inte 
sker. Kylargardinen monteras manuellt av föraren framför kylarpaketet då 
omgivningstemperaturen understiger 5 °C. 

Det finns även andra fördelar med att begränsa det yttre kylluftflödet som passerar genom 
kylarpaketet. Lastbilars kylsystem är i regel överdimensionerade för normala driftfall såsom 
motorvägskörning vilket betyder att maximal kylning inte krävs vid dessa situationer. Genom 
att reducera det yttre kylluftflödet genom kylarpaketet så kan även hela fordonets totala 
luftmotstånd reduceras vilket kan utnyttjas i syfte att reducera bränsleförbrukningen.  

För att erhålla en bra balansgång mellan aerodynamik och kylprestanda samt motverka 
problemet med isbildning i laddluftkylaren fanns därför en önskan om att en reglerbar 
kylartäckning skulle utvecklas för att kunna reglera kylluftflödet genom fordonets kylarpaket 
vid behov. 

Detta arbete innefattar en fallstudie där olika produktutvecklingsverktyg använts för att ta fram 
olika konceptlösningar, anpassade för en specifik lastbil. Datorstödda flödessimuleringar 
utnyttjas för att utvärdera respektive verifiera konceptens funktion jämfört med olika 
referensmodeller.  

Resultatet visar bland annat att det slutgiltiga konceptets funktionsduglighet överensstämmer 
med den lösning som används idag samt att kylluftflödet inte påverkas nämnvärt då maximal 
kylkapacitet eftersträvas. Resultatet från den aerodynamiska flödessimuleringen indikerar även 
att fordonets totala luftmotstånd kan reduceras med |     | Drag Counts (DC) vid hastigheten  
90 km/h och 0° vindriktning. Detta medför att bränsleförbrukningen i det specifika driftfallet, 
enligt tumregel, antas reduceras med |       | % för det specifika fordonet.  

Nyckelord: Laddluftkylare, Kondens, Isbildning, Lastbil, CFD, Luftmotstånd, Aerodynamik 
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1. INLEDNING 

Följande rapport ingår i ett examensarbete på avancerad nivå inom ämnet produktutveckling 
och har utförts på avdelningen för luftkylning vid Scania CV AB i Södertälje. Examensarbetet 
omfattar 30 högskolepoäng och genomfördes av undertecknad, civilingenjörsstudent vid 
Mälardalens Högskola (MDH), under vårterminen 2015. Arbetet har handletts av Johanna Hult 
vid Scania CV AB samt Bengt Gustafsson på akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) 
vid MDH i Eskilstuna.  

1.1. BAKGRUND 

I takt med att utvecklingen av lastbilars motorprestanda med avseende på ökade 
motoreffekter samt teknikutveckling för emissionsreglering fortskrider, så ställs det ökade 
krav på lastbilars kylsystemsprestanda som måste klara av att kyla bort högre effekter. 
Konventionellt så utnyttjar lastbilar trycksatt och nedkyld luft i förbränningsmotorn för att 
erhålla bättre motoreffekt. Luften komprimeras först i en turbokompressor varefter den kyls 
ned av omgivningsluften i en så kallad laddluftkylare innan den slutligen når motorns 
förbränningskammare. Det finns dock en begränsning i hur mycket den laddade luften kan 
kylas ner innan kondens bildas i kylaren (Tang 2011). Vid låga omgivningstemperaturer finns 
det stor risk att den bildade kondensen fryser vilket kan leda till tryckfall i laddluftkylaren med 
prestandabortfall som följd. Genom att begränsa det yttre luftflödet som passerar genom 
laddluftkylaren vid kalla temperaturer kan problemet undvikas. Scania utnyttjar i dagsläget en 
så kallad kylargardin som delvis stryper luftflödet som passerar genom laddluftkylaren vilket 
höjer laddluftkylarens utloppstemperatur och därmed minskar risken för kondens och 
eventuell isbildning (Hall 2014a). Kylargardinen har visat goda förutsättningar att förhindra 
ovan nämnda problem, men monteras manuellt och utan informationsgivande indikation, 
vilket ställer krav på förarens kompetens som då ansvarar för att kylargardinen används 
korrekt.  

Det kan även finnas andra fördelar med att begränsa det yttre kylluftflödet som passerar 
genom kylarpaketet. Lastbilars kylsystem är i regel överdimensionerade för normala driftfall 
såsom motorvägskörning. De är istället dimensionerade i syfte att förse lastbilen med 
tillräcklig kylning i kritiska och extrema driftfall som till exempel branta uppförsbackar då höga 
omgivningstemperaturer råder. Detta medför att kylluftflödet genom kylarpaketet skulle 
kunna begränsas vid driftfall då maximal kylning inte krävs vilket innebär ett mindre 
luftmotstånd för hela fordonet och därmed lägre bränsleförbrukning. Pfeifer (2014) menar till 
exempel att bränsleförbrukningen för en tung lastbil kan minska med 0,5–1,0 l/100 km om 
kylluftflödet genom kylarpaketet begränsas beroende på de kylkrav som gäller vid olika 
omgivningsförhållanden.  

För att erhålla en bra balansgång mellan aerodynamik och kylprestanda samt motverka 
problematiken med isbildning i laddluftkylaren fanns därför en önskan om att en reglerbar 
kylartäckning skulle utvecklas för att på så vis kunna reglera kylluftflödet genom fordonets 
kylarpaket vid behov. 
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1.2. PROBLEMFORMULERING 

Frysning av utfälld kondens i laddluftkylaren är problematiskt på vissa fordonskombinationer. 
Daggpunktstemperaturen ökar med ökat tryck vilket gör att fordon med effektiva 
laddluftkylare, och höga laddtryck, löper stor risk att drabbas av att vätska fälls ut och fryser i 
laddluftkylaren vid låga omgivningstemperaturer. Problem uppstår när isen täpper igen 
kylarens tuber vilket resulterar i ett tryckfall i kylaren som blir större ju mer is som bildas och 
kan leda till prestandabortfall. Om frysning sker och isen sedan tinar upp finns det risk att stora 
volymer vatten hamnar i motorn vilket i sin tur kan leda till prestandabortfall och att 
motorkomponenter skadas. Laddluftkylaren kan dessutom ta skada på grund av termiska 
påfrestningar då isen expanderar. Frysning inträffar endast vid låga omgivningstemperaturer, 
då hög relativ fuktighet är vanligt förekommande, vilket medför att kylluftflödet genom 
laddluftkylaren måste begränsas vid nämnda förhållanden medan detta däremot inte krävs 
vid höga omgivningstemperaturer då maximal kylning är önskvärd (Hall 2014a). Om 
kylluftflödet är begränsat vid höga omgivningstemperaturer då maximal kylning eftersträvas 
så finns det risk för att kylluftskapaciteten i laddluftkylaren ej uppnås vilket inte är optimalt 
och bland annat kan leda till högre bränsleförbrukning på grund av att kylarfläkten då 
automatiskt aktiveras. Dagens lösning innebär att en vindtät kylargardin manuellt monteras 
framför kylarpaketet vid kallare klimat. Detta ställer höga krav på föraren som måste besitta 
kunskap om vilka omgivningsförhållanden som ska råda då kylargardinen ska monteras 
respektive demonteras. Skulle föraren till exempel glömma bort att montera av kylargardinen 
vid högre omgivningstemperaturer så finns det risk att kylluftkapaciteten inte förhåller sig 
optimal, vilket försämrar lastbilens prestanda. 

Således ska en automatisk reglerbar kylartäckning konstrueras så att tillräcklig kylning uppnås 
genom optimerad kylreglering. Regleringen skall ske utan krav på förarens aktiva inverkan och 
verifieras genom simulering av ett antal utvalda driftfall. 

1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten till ett reglerbart kylartäckningskoncept 
på lastbil som vid behov kan begränsa kylluftflödet genom kylpaketet till den grad att 
isbildning inte sker. Arbetet syftar även till att utreda om tänkt koncept eventuellt kan 
reducera det totala luftmotståndet för fordonet och på så vis också sänka 
bränsleförbrukningen.  

För att fokusera arbetet och säkerställa att syftet uppfylls har följande frågeställningar 
behandlats: 

1. Hur kan en reglerbar kylartäckning konstrueras för att medge optimal kylreglering vid 
olika driftall under hela det definierade omgivningstemperaturintervallet? 

2. Vilken position i fordonet är mest lämplig för en kylartäckning i det avseendet att 
luftflödet ska kunna reduceras vid behov? 

3. Hur mycket kan det slutgiltiga konceptet påverka det totala luftmotståndet och 
därmed påverka fordonets bränsleförbrukning? 
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1.4. AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 veckor med 40 timmars 
arbetstid per vecka. Projektet är avgränsat till perioden 26 januari 2015 – 12 juni 2015 och är 
förlagt på avdelningen för luftkylning (RTGA) vid Scania CV AB i Södertälje. 

Uppdraget innebär produktutveckling av en reglerbar kylartäckningslösning som syftar till att, 
vid behov begränsa kylluftflödet genom kylarpaketet till den grad att isbildning inte sker i 
laddluftkylaren. Uppdraget innebär även att utreda huruvida lösningen påverkar 
luftmotståndet för hela fordonet och därmed också bränsleförbrukningen. I arbetet ingår 
produktutveckling, konstruktionsarbete och 3D-modellering av slutgiltigt koncept. Lösningen 
verifieras med flödessimuleringar för att säkerställa att tillräckligt kylluftflöde passerar genom 
kylarpaketet samt för att definiera vilken påverkan konceptet har för fordonets totala 
luftmotstånd.  

Följande avgränsningar gäller för arbetet: 

PRODUKTUTVECKLING: 

 Uppdraget utgår från ett identifierat behov vilket betyder att ingen hänsyn  
tas till eventuella kundbehov utan grundar sig i de krav och begränsningar  
som uppdragsgivaren fastställt 

 En basal FMEA ska genomföras och användas i arbetets rekommendationer som 
avslutande moment till det slutgiltiga konceptförslaget 

KONSTRUKTION: 

 Konstruktionsarbetet avser lastbil med R-hytt med dess kylarpaket, AC-kondensor 
(ACC) samt växellådsoljekylare (TOC) 

 Endast huvudkomponenter dimensioneras mot kravställning. Val av ingående 
komponenter baseras på rekommendationer 

 Inget arbete kommer att läggas vid hur lösningen ska regleras per automatik eller att 
utreda vilka faktorer styrningen ska baseras på 

 Lastbilens yttre utseende ska inte påverkas av konstruktionen 

3D-MODELLERING: 

 Produkten presenteras i form av 3D-modeller skapade i Catia V5 

VERIFIERING: 

 Dagens lösning till isbildningsproblematiken ska användas som referens vid 
verifiering av den nya konstruktionens funktionsduglighet 

 CFD-simuleringar genomförs av beräkningsingenjörer på avdelningen för 
flödesanalyser, RTGF (Resultatet utgår från beskrivna driftförhållanden och redovisas 
i form av beräknade parametervärden) 
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2. METOD 

Detta examensarbete grundar sig i en fallstudie som utförts vid Scania CV AB i Södertälje. 
Arbetet innefattar en bred studie där kvantitativ primär och sekundär data används som stöd 
för att besvara frågeställningarna. Den sekundära informationen har införskaffats genom 
tryckta källor, internet, databaser för vetenskapliga artiklar förmedlade via MDH och Scania 
samt företagets egna intranät. Den primära informationen har samlats in genom fältstudier 
vid Scania CV AB i Södertälje.  

Arbetets initiala metodik innefattar en grundlig informationssökning i syfte att förankra en 
bred kunskapsbas till projektet. Informationen utnyttjas för att utforma avgränsningar och mål 
vilket senare mynnar ut i en teknisk kravspecifikation för produktutvecklingen. Utifrån de 
specificerade kraven genomförs sedan konceptutvecklingsprocessen med hjälp av flera 
produktutvecklingsverktyg och metoder. Olika idéer utformas till flera koncept som, med stöd 
från verktygen, utvärderas internt vilket resulterar i ett slutligt koncept för fortsatt utveckling. 
För att kvalitetssäkra resultatet och verifiera den slutgiltiga produktens funktion genomförs en 
detaljutveckling samt olika tester, simuleringar och beräkningar med hjälp av datorstöd. 
Nedan beskrivs den process, metodik och de verktyg som använts för att strukturera, stödja 
och kvalitetssäkra detta arbete. 

2.1. PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Det finns en mängd olika sätt att hantera utvecklingen av nya produkter. I de flesta scenarion 
är det användbart att följa en dokumenterad och styrande produktutvecklingsprocess.  
Ulrich och Eppinger (2012) föreslår en produktutvecklingsprocess i sex steg som beskriver 
metodiken från inledande planering av en produkt till produktionsstart och lansering,  
se figur 1.  

Detta examensarbete följer en modifierad version av den metod som Ulrich & Eppinger (2008) 
beskriver. Projektet innebär att ett konceptförslag skall åstadkommas med datorstödd 
produktutveckling. Detta innebär att inget test med prototyp respektive 
produktionsförberedelser behöver tas i beaktande. Arbetet drivs också av ett identifierat 
behov och en tydlig uppdragsbeskrivning från företaget vilket tillsammans gör att steg 1,  
steg 5 och steg 6 inte utnyttjas i metodiken. De tre återstående stegen har iterativt delats in i 
två faser för att styra utvecklingen av produkten. En inledande tredje fas har lagts till i syfte 
att lägga en bred kunskapsgrund till projektarbetet vilket ansågs lämpligt då författarens 
förkunskaper inom området var begränsade. Varje fas innefattar generella metoder och 
produktutvecklingsverktyg vilka syftar till att säkerställa ett kvalitativt resultat. Verktygen och 
metoderna följer riktlinjerna som presenteras i referenslitteraturen från Ulrich & Eppinger 
(2012) och Ullman (2010).  

STEG 1x STEG 2x STEG 3 xxSTEG 4xxx xxSTEG 5xx xx  STEG 6xxx

PLANERING
KONCEPT-

UTVECKLING
DESIGN PÅ 

SYSTEMNIVÅ
DESIGN PÅ 

DETALJNIVÅ
TEST OCH 

FÖRBÄTTRING

PRODUKTIONS
-START OCH 
LANSERING

Figur 1 – Ulrich och Eppingers (2012) sekventiella produktutvecklingsprocess, fritt översatt 
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I nedanstående figur 2 presenteras den modifierade produktutvecklingsprocess med ingående 
moment och metoder som använts för att stödja och styra detta projekt. 

 

 

 

 

2.2. DATAINSAMLINGSMETODIK 

I detta arbete har data främst samlats in genom fältstudier vid Scania CV AB i Södertälje, men 
kompletteras också med data från olika Internetkällor. Fältstudierna har till största del bestått 
av ostrukturerade intervjuer och observationer vilka syftade till att författaren skulle kunna 
bilda sig en egen uppfattning om produkter, processer och den problematik som 
examensarbetet involverade. Ostrukturerade observationer och intervjuer ansågs lämpliga 
för arbetet eftersom författaren var stationerad vid Scania CV AB under hela projektets 
tidsram samt inte besatt tillräcklig tidigare områdeskunskap vilket medförde att en 
övergripande förståelse för problemet därför krävdes (Booth, Columb & Williams 2004). 
Intervjuerna genomfördes i form av möten med projektinvolverade medarbetare vid  
Scania CV AB.  Följande personer med befattningar har intervjuats; utsedd handledare och 
tillika konstruktör på avdelningen ”Air Cooling” (RTGA), provningsingenjörer och 
beräkningsingenjörer på avdelningarna ”Cooling and performance Analysis” (RTGC),  
”Fluid Mechanics” (RTGF) respektive ”Durability Testing” (RTRD), serviceingenjörer på 
avdelningen ”Vehicle Service Information” (YS), monteringspersonal på avdelningen ”Product 
introduction” (MP) samt teknisk chef på avdelningen ”Vehicle Cooling and Aerodynamics” 
(RTG). 

  

PROBLEM-
FÖRSTÅELSE

LITTERATURSTUDIE

- Kylsystem 
- Termodynamik
- Aerodynamik

FÖRSTUDIE

- Nuvarande lösning
- Utrymmesanalys

- Patentundersökning

KONCEPT-
UTVECKLING

BENCHMARKING

KRAVSPECIFIKATION

FUNKTIONSANALYS

KONCEPTGENERERING & 
KONCEPTUTVÄRDERING

- Brainstorming
- Pughs matris

KONCEPTVAL

- Flödessimulering

DESIGN PÅ 
SYSTEMNIVÅ

SYSTEMUTVECKLING

- Komponenter och 
funktioner

DESIGN PÅ 
DETALJNIVÅ

DETALJUTVECKLING

- Komponentutveckling

RISKANALYS

-FMEA

FAS 1 
PROBLEM-

FORMULERING 

FAS 2 

KONCEPTUTVECKLING 

FAS 3 

DETALJUTVECKLING 

Figur 2 – Arbetets metodik för produktutvecklingsprocessen 
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2.3. VERKTYG 

Under projektets genomförande har ett flertal olika verktyg utnyttjats för att stödja arbetets 
metodik. Verktygen och dess användningsområden presenteras nedan. 

2.3.1. DATABASER 

Enligt Booth, Columb och Williams (2004) bör en databassökning vara det första steget i den 
inledande litteraturstudien. Därför har databaserna Scopus och SAE International, förmedlade 
via MDH respektive Scania, använts i syfte att finna relevant information för arbetet. Scopus 
är världens största bibliografiska databas för vetenskapliga artiklar inom alla ämnesområden 
(Scopus, 2015). SAE International databas innefattar tekniska rapporter i fulltextformat inom 
fordons- och flygplansteknik (SAE International, 2015). Sökord som använts i 
databassökningarna är ”Active Air Shutter”, ”Intercooler Condensation”, ”Intake Condensation 
Removal”, ”CAC Condensation”, ”Radiator Cover”, ”Radiator Blind”, ”Condensation Drain” 
samt ”Aerodynamic shutters”. Då isbildningsproblematiken i laddluftkylaren varit aktuellt och 
analyserats under längre tid inom företaget så utnyttjas även sökningar i Scanias interna 
databas med syfte att bredda kunskapsbasen till projektet. 

2.3.2. DATORSTÖDD PRODUKTUTVECKLING 

Datorstödd produktutveckling har utnyttjats i arbetet vilket innefattar olika programvaror på 
dator för Computer Aided Design (CAD) respektive Computer Fluid Dynamics (CFD). Verktygen 
och användningsområdena för dessa presenteras nedan. 

CATIA V5 

Catia V5 är ett CAD-konstruktionsprogram från Dassault Systems vilket används för att 
konstruera och sammanställa 3D-modeller samt skapa tillverkningsritningar  
(Dassault systems, 2015). Catia V5 är det CAD-verktyg som används vid Scania och ansågs 
därför lämpligt att användas i konstruktionsarbetet för detta projekt.  

CFD 

Flödessimuleringar har genomförts av beräkningsingenjörer med de programvaror som 
används vid Scania. Med hjälp av CFD kan olika flöden simuleras genom specifika geometrier 
vilket resulterar i att bland annat temperaturskillnader, massflöden och aerodynamiska 
resultat kan erhållas.  
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2.4. PRODUKTUTVECKLINGSMETODIK 

Nedan presenteras den produktutvecklingsmetodik samt de metoder som använts i projektet, 
vilka illustrerades i figur 2. 

2.4.1. FAS 1 – PROBLEMFORMULERING 

Enligt Ulrich & Eppinger (2012) bör extern och intern information utnyttjas parallellt under 
hela problemformuleringsfasen så att viktig information inte förbises, men också för att 
snabbt avgränsa studiens omfattning utifrån tidigare kända resultat. Nedan följer de metoder 
som använts för att införskaffa relevant primär och sekundär data i syfte att bredda 
kunskapsbasen till projektet.  

LITTERATURSTUDIE 

Problemformuleringsfasen baseras på en litteraturstudie vilken syftar till att öka förståelsen 
för hur kylsystem, termodynamik och aerodynamik fungerar samt förbättra metodiken för 
arbetet, vilket Kumar (2005) menar är essentiellt för att erhålla en bred kunskapsgrund.  

FÖRSTUDIE 

En initial förstudie ansågs lämplig i syfte att förstå problemet och definiera avgränsningar för 
projektets konstruktionsområde. Scanias nuvarande lösning till isbildningsproblematiken, 
som också agerar referens i projektet, observerades därför både fristående och monterad på 
lastbil. Datorstöd, i form av CAD-programvara, utnyttjades för att genomföra en 
utrymmesanalys vilket resulterade i att lastbilens geometri lätt kunde avläsas.  

Vidare utfördes en patentundersökning i syfte att klargöra vilka lösningar som är skyddade, 
men också för att införskaffa relevant information för utvecklingsprojektet eftersom många 
patent innefattar detaljerade ritningar och välformulerade förklaringar (Ullman 2010). 
Informationen togs sedan i beaktande under hela projektet för att säkerställa att inget intrång 
gjordes. 
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2.4.2. FAS 2 – KONCEPTUTVECKLING 

Konceptutvecklingsfasen har genomförts genom ett iterativt arbete i form av flera idé- och 
konceptgenereringscykler där information från ”Fas 1” utnyttjats vid behov. 
Produktutvecklingsmetoder och verktyg som använts följer de riktlinjer som beskrivs i 
referenslitteratur från Ulrich & Eppinger (2012) och Ullman (2008). Nedan följer en 
beskrivning av de metoder som använts under konceptutvecklingsfasen.  

BENCHMARKING 

Ulrich & Eppinger (2012) menar att det första steget för att bredda konceptutvecklingsfasen 
är att söka information externt. Benchmarking används därför inledningsvis i fasen som metod 
för att kartlägga existerande lösningar till projektets problemområde samt finna idéer från 
andra marknadssegment som skulle kunna utnyttjas i arbetet. Olika direkta och indirekta 
konkurrenters lösningar studerades och utvärderades med för- och nackdelar för att sedan 
användas i den kommande konceptgenereringen. Dessa identifierades genom intervjuer vid 
Scania, genom internet och senare efterforskning i litteratur.  

KRAVSPECIFIKATION 

En kravspecifikation listar de krav som brukare, köpare och producent ställer på en produkt 
och används som styrdokument genom utvecklingsprocessen. Kraven bör enligt  
Ullman (2010), i största möjliga mån, definieras med mätbara värden för att undvika 
subjektiva tolkningar. Den inledande kravspecifikationen innehöll riktvärden i syfte att styra 
utvecklingen, men hölls efter rekommendation levande i så stor utsträckning som möjligt och 
reviderades allt eftersom ny information uppdagades under projektets gång  
(Ulrich & Eppinger 2012). Den slutgiltiga kravspecifikationen användes sedan i utvärderande 
syfte samt som checklista för den slutliga produktens konstruktion. Alla krav kunde inte 
definieras med ett mätbart värde varför dessa istället fick det givna värdet ”JA”. 

FUNKTIONSANALYS 

Innan konceptgenereringsarbetet kan börja måste problemområdet klargöras i syfte att förstå 
vilken eller vilka funktioner produkten ska innefatta. En lämplig metod för att åstadkomma 
detta är att bryta ner problemet i mindre delar i en funktionsanalys  
(Ulrich & Eppinger 2012). En funktionsanalys utformades utifrån de krav som ställts på 
produkten i syfte att användas som komplement vid konceptutvärderingen. Analysen 
definierar vilka funktioner produkten ska uppfylla utan att åskådliggöra hur den fungerar i 
praktiken. De olika funktionerna delades in i huvudfunktion, nödvändig funktion och önskvärd 
funktion vilket Österlin (2010) rekommenderar för att utvecklingsprocessen ska fokusera på 
de viktigaste funktionerna, men även för att ha de önskvärda funktionerna i åtanke under 
utvecklingsprocessen. Funktionsanalysen används iterativt under konceptgenereringsfasen 
för att strukturera och tydliggöra problembilden.  

KONCEPTGENERERING & KONCEPTUTVÄRDERING 

Konceptgenerering & konceptutvärdering har i detta arbete genomförts iterativt i två cykler. 
Principiella lösningar generades först fram varefter de utvärderades. Ett av lösningsförslagen 
utvecklades sedan vidare till flera koncept som sedan utvärderades ytterligare. 



 

Sida 9 av 71 

Det inledande konceptgenereringsarbetet bestod av en intern idégenerering vilket innebar att 
idéer och kunskap som fanns inom företaget utnyttjades. Kombinationen är ett av de mer 
kreativa stegen i konceptgenereringsprocessen där deltagarna får möjlighet att kombinera 
och vidareutveckla varandras idéer (Ulrich & Eppinger (2012). Genereringen genomfördes i 
grupp enligt metoden brainstorming. Personerna som deltog var författaren, handledare, 
konstruktör från avdelningen ”Air Cooling” (RTGA), beräkningsingenjörer från avdelningen 
”Cooling and performance Analysis” (RTGC) respektive ”Durability Testing” (RTRD) samt 
teknisk chef på avdelningen ”Vehicle Cooling and Aerodynamics” (RTG). 

BRAINSTORMING 

Brainstorming innebär att personer med mycket kunskap och hög kreativitetsförmåga 
utnyttjas internt för att åstadkomma olika lösningsförslag. Fyra riktlinjer styrde metoden 
under gruppens idégenerering efter rekommendation från Ulrich & Eppinger (2012). 

1. Uteslut bedömning 
2. Generera många idéer 
3. Välkomna idéer som kan tänkas vara omöjliga att åstadkomma 
4. Använd grafisk och fysisk media 

För att vidga idégenereringsprocessen togs ingen avgränsning till enbart olika typer av 
kylartäckningar som stryper luftflödet genom kylarpaketet utan brainstormingen fokuserade 
istället på att finna möjliga lösningar till isbildningsproblematiken.  

Konceptutvärderingsfasen är ett viktigt steg i produktutvecklingsprocessen där de genererade 
koncepten utvärderas i förhållande till varandra och mot de krav som ställts på produkten. 
Enligt Ulrich & Eppinger (2012) finns det flera metoder som syftar till att eliminera antalet 
koncept och sedan välja vilket eller vilka som ska vidareutvecklas, men det är ofta fördelaktigt 
att använda en strukturerad metod. Utvärderingsfasen innefattade en kombination av 
bedömning utifrån intuition, utvärdering mot specificerade krav samt en beslutsmatris i form 
av Pughs matris.  

PUGHS MATRIS 

Pughs matris innebär att olika koncept jämförs mot varandra utifrån kraven på produkten. 
Varje koncept ställs mot ett referenskoncept vilket i det här fallet var Scanias nuvarande 
lösning. Koncepten listades i en tabell och viktades mot olika kriterier om det överträffade (+), 
var lika bra (0) eller ansågs vara sämre (-) än referenskonceptet utifrån de olika kraven. Syftet 
med Pughs matris är att snabbt utvärdera vilka koncept som bör vidareutvecklas och 
eventuellt kombineras samt vilka som kan uteslutas (Ulrich & Eppinger 2012). Resultatet ur 
matrisutvärderingen tillsammans med de specificerade kraven samt interna beslut låg till 
grund för ett fortsatt konceptutvecklingsarbete.  

KONCEPTVAL 

Vid val av koncept bör mätbara data användas för att tidigt säkerställa produktens potentiella 
funktionsduglighet (Ullman 2010). Datorstödd produktutveckling användes därför som 
verktyg för att kvalitetssäkra det fortsatta arbetet.  
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2.4.3. FAS 3 – DETALJUTVECKLING 

Då produktens funktion är bekräftad och verifierad övergår utvecklingsprocessen till 
detaljutveckling av ingående komponenter. Nedan presenteras de processer och metoder 
som använts i fas 3. 

SYSTEMUTVECKLING & DETALJUTVECKLING 

Systemutvecklingen syftar till att slutligt definiera vilka komponenter produkten ska bestå av 
samt hur de förhåller sig till varandra för att uppfylla kraven på produktens funktionsduglighet. 
Vidare görs en detaljutveckling där de ingående komponenterna i produkten dimensioneras 
utifrån de krav som ställs på produkten i sin helhet. 

RISKANALYS 

De säkerhetsrisker som produkten står inför utreds i en Failure Mode Effect Analysis (FMEA). 
Verktyget syftar till att utvärdera potentiella fel, orsakerna till dessa samt vilka effekter det 
har för produkten. Resultatet av analysen är åtgärdsförslag för varje potentiellt fel för att 
eliminera de risker som eventuellt kan inträffa (Ulrich & Eppinger 2012). Verktyget används i 
syfte att ringa in de delar av konstruktionsarbetet som bör bearbetas vidare under fortsatt 
utveckling utanför ramen för detta arbete.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

För att förstå hur kylsystemet i en lastbil fungerar och hur aerodynamiken påverkar fordonet 
presenteras grundläggande teorier och tidigare känd data i detta avsnitt. 

3.1. KYLNING AV FÖRBRÄNNINGSMOTOR MED TURBOKOMPRESSOR 

Så länge förbränningsmotorer innefattar en verkningsgrad som är mindre än ett, dvs. att den 
totala tillförda energin är större än den utvunna energin, så kommer behovet av att kyla bort 
överskottsvärme att förekomma. Kylningsprincipen innebär att motorn huvudsakligen kyls 
med en vätska som transporterar värme till en värmeväxlare vilken genomströmmas av 
omgivningsluft och genom påtvingad konvektion avlägsnar överskottsvärme. En del värme 
avgår även via avgasröret (Kardos 2003). 

En förbränningsmotor är en motor som via förbränning av bränsle omvandlar kemisk energi 
till arbete. För att bränslet ska kunna förbrännas krävs också luft som når motorns 
förbränningskammare genom ett luftintag där den ofta först trycksätts i en turbokompressor 
varefter den sedan kyls ner till så låg temperatur som möjligt. Genom att överladda luften 
uppstår ett övertryck vid motorns insug som gör att mer bränsle kan tillföras samtidigt som 
full förbränning sker vilket ger högre toppeffekt, större vridmoment vid låga varvtal och mer 
fördelaktig bränsleförbrukning. När luften trycksätts i turbokompressorn sker en stor 
värmeutveckling vilket medför en mycket hög lufttemperatur. Generellt gäller att ju lägre 
inloppstemperatur luften har in i motorn desto lägre bränsleförbrukning. Kall luft har högre 
densitet än varm luft vilket betyder att syremängden per volymenhet i förbränningen blir 
större ju kallare luften är. Därför passerar den överladdade och högt tempererade luften en 
värmeväxlare som kallas laddluftkylare för att kylas ned till så låg temperatur som möjligt 
(Kardos 2003). I nedanstående figur 3 illustreras luftens temperaturövergångar från luftintag 
till avgaser genom förbränningsmotorn. 

 

 

  

LUFTINTAG 

LADDLUFTKYLARE 

FÖRBRÄNNINGS-
MOTOR 

TURBOKOMPRESSOR 

Figur 3 – Illustration av luftens temperaturflöde under kylprocessen (Scania CV AB © 2012) 

UTLOPP - AVGASER 
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3.2. KYLSYSTEM 

Komponenterna som säkerställer att delar med stort kylbehov får rätt temperatur ingår i olika 
kretsar och beskrivs gemensamt i ett så kallat kylsystem. Följande text och figur beskriver samt 
illustrerar hur relevanta komponenter, som detta arbete och fallstudie är avgränsat till, 
generellt samspelar och förhåller sig till varandra, se figur 4. 

Systemet består i huvudsak av följande komponenter: 

A. Laddluftkylare, Charge Air Cooler (CAC) 
B. Kylkylvätskekylare, Radiator (RAD) 
C. Kylarfläkt  
D. Termostat 
E. Kylvätskepump  
F. Växellådsoljekylare, Transmission Oil Cooler (TOC)  
G. AC-kondensor, AC Condenser (ACC) 
H. Turbokompressor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra kylarna (CAC, RAD, TOC och ACC) är så kallade värmeväxlare vars uppgift är att 

genomföra ett värmebyte mellan omgivningsluft och inneslutet medium. Detta kan ske 

antingen genom ledning, konvektion eller strålning. Konvektion står för den största delen 

och sker genom ett påtvingat värmeutbyte då fluider som ska kylas ned rör sig i relation till 

en yta med annan temperatur. Fluiderna passerar genom värmeväxlarna i tuber vars yta kyls 

ned av strömmande omgivningsluft från fartvind och motorfläkt (Wikström 2012).  

Figur 4 – Schematisk skiss över kylsystemet 
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Bakom frontpartiet med öppningar för kylluftflödet sitter AC-kondensorn respektive 
växellådsoljekylaren om lastbilen är utrustad med detta. Båda är luftkylda och två separata 
och oberoende kylkretsar. AC-kondensorn används för att förse hyttens insida med en 
behaglig lufttemperatur då varma omgivningsförhållanden råder. Växellådsoljekylarens 
uppgift är att kyla ned oljan i växellådan till korrekt arbetstemperatur. Värmeväxlarna 
utnyttjar köldmedium respektive olja som via tuber kyls ner av omgivningsluften.  

Bakom AC-kondensorn och växellådsoljekylaren finns laddluftkylaren representerad. 
Värmeväxlarens uppgift är att kyla ner den laddade luften från turbokompressorn så att den 
har så låg temperatur som möjligt vid förbränningsmotorns inlopp. Turbokompressorn drivs 
av varma avgaser vilket tillsammans med den höga värmeutvecklingen från 
luftkomprimeringen innebär att luften i laddluftkylarens inlopp är mycket varm och i vissa fall 
uppnår 200 °C. 

Vidare är kylkylvätskekylaren placerad bakom laddluftkylaren och fungerar på samma sätt, 
men fluiden som kyler motorn är istället kylarvätska bestående av vatten blandad med glykol 
vilket ger en lämplig fryspunkt. Vätskans flöde styrs av en vätskepump och termostat. Under 
vissa förhållanden behöver inte kylarvätskan kylas ned, till exempel vid start då motorn är kall 
eller då hyttvärme eftersträvas. Termostaten reglerar därför flödet mellan motor och 
värmeväxlare och släpper endast igenom vätskan till kylvätskekylaren då en viss temperatur 
har uppnåtts (Kardos 2003). Detta sker automatiskt då termostaten bland annat innefattar ett 
vaxbaserat material som krymper och expanderar vid olika temperaturer.   

Omgivningsluften som passerar genom kylpaketet och in i motorrummet regleras delvis av en 
motorfläkt som är monterad bakom kylkylvätskekylaren med tillhörande fläktkåpa. Fartvinden 
kan maximalt bidra med en viss del av luftflödet medan fläkten styr det resterande.  
I nedanstående figur 5 illustreras lastbilen med kylluftflöde och ingående kylkomponenter. 

  

FÖRBRÄNNINGSMOTOR CAC 

RAD 

FRONT (FRONTLUCKOR) 
 MOTORFLÄKT MED 

FLÄKTKÅPA 

Figur 5 – Illustration av kylluftflödet genom lastbilens front med ingående kylkomponenter (Scania CV AB © 2014) 

OMGIVNINGS-
TEMPERERAD 

KYLLUFT 

UTGÅENDE UPPVÄRMD 
LUFT 
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3.2.1. KYLKAPACITETSKRAV 

För att kunna beräkna, dimensionera och konstruera ett kylsystem erfordras att vissa krav är 
uppfyllda. Dessa krav kan till exempel vara prestandakrav, hållfasthetskrav och 
inbyggnadskrav. Ett fordon ska kunna framföras då olika omgivningsförhållanden råder med 
differentierad temperatur och topografi. Kylsystemet måste därför kunna avlägsna respektive 
bevara överskottsvärme under förhållanden som innebär stora påfrestningar för fordonet. 
Värmeväxlarnas prestanda är avgörande för hur mycket systemet kan kyla och definieras som 
kylkapacitet. Genom att sätta upp kylkapacitetskrav för kylsystemet säkerställs 
funktionsdugligheten och de ingående komponenterna måste således konstrueras 
tvärfunktionellt. Kraven definieras utifrån verkliga driftfall, teorier och beräkningar samt från 
prov som genomförs under kontrollerade former med hög repeterbarhet (Kardos 2003). 

3.3. KONDENSATION 

Kondensation eller kondensering innebär en ändring av aggregationstillståndet för en 
substans som övergår till en tjockare fas, exempelvis när ånga kyls ner och övergår till vätska. 
Luften i vår omgivning kan innehålla olika volym vatten vilken oftast förekommer i ångform. 
Luftfuktighet är ett mått på den mängd vattenånga som finns i luften och kan anges i antingen 
absolut luftfuktighet eller relativ luftfuktighet. Absolut luftfuktighet innebär att den faktiska 
mängden vattenånga, vid aktuell temperatur, anges som massan vattenånga i en kubikmeter 
luft (g/m3). Relativ fuktighet innebär att den faktiska mängden vattenånga anges i förhållande 
till den maximalt möjliga mängden vattenånga som en luftmassa kan hålla vid den aktuella 
temperaturen (SMHI 2014).  

Kondensation inträffar då fuktig luft kommer i kontakt med en kallare yta och kyls ned till en 
viss temperatur så att vattenånga fälls ut. Temperaturen då ytkondens bildas kallas för 
daggpunkt och varierar beroende på den relativa fuktigheten respektive temperaturen i luften 
vilket kan avläsas i Molliers diagram (The Engineering Toolbox 2015). När luft komprimeras vid 
konstant temperatur minskar den mängd vatten som kan hållas i ångfas vilket medför att mer 
vätska fälls ut om kylning sker till samma temperatur med högt tryck jämfört med vid lågt tryck  
(Hall 2014a). 

3.4. ISBILDNINGSPROBLEMATIK I LADDLUFTKYLAREN 

Följande avsnitt beskriver den bakomliggande orsaken till problemet med isbildning i 
laddluftkylaren. Inledningsvis beskrivs laddluftkylarens konstruktion och funktion varefter 
problematiken presenteras. 

3.4.1. LADDLUFTKYLARE 

Laddluftkylaren är en korsströmsvärmeväxlare vilket betyder att den varma laddluften från 
turbokompressorn som ska kylas ned flödar vinkelrätt mot den kalla kylluften, se figur 6. 
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Den komprimerade och varma luften från turbokompressorn strömmar genom 
laddluftkylaren via kanaler som kallas tuber. Inuti kanalerna sitter turbulatorer som syftar till 
att öka den värmeavgivande arean samt effektivisera värmetransporten till tubernas ytor 
genom turbulens. Mellan tuberna flödar den yttre kylluften och passerar flänsar som också 
finns representerade i syfte att öka den värmeavgivande arean. Arean som innefattar flänsar 
och tuber kallas kylarmatris. Den laddade luften fördelas till tuberna genom samlingstankar 
som är placerade vid tubernas inlopp respektive utlopp, se figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laddluftkapaciteten definieras som differensen mellan temperaturen vid kylarens utlopp 

respektive omgivningstemperaturen och mäts i Kelvin: 

∆𝑇𝐶𝐴𝐶 = 𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑢𝑡 − 𝑡𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝐾] 

För laddluftkylaren gäller att ju lägre värde är på ∆TCAC desto högre kylkapacitet och desto 

mer effektiv är den. 

 

KALL  
LADDLUFT 

TURBULATOR 

KYLLUFT 

LADDLUFT 

TUB 

Figur 6 – Laddluftkylarens konstruktion 

SAMLINGSTANK 

VARM 
LADDLUFT 

Figur 7 – Översiktlig illustration av laddluftkylare sett framifrån 
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3.4.2. ISBILDNINGSPROBLEMATIK 

En mycket kraftfull och effektiv laddluftkylare är önskvärd för att laddluften in till motorn ska 
hålla så låg temperatur som möjligt, vilket är optimalt för motorns prestanda. Vid låga 
omgivningstemperaturer med hög relativ fuktighet i luften ökar dock utfällningen av kondens 
i laddluftkylaren. Temperaturen kan bli så låg att kondensaten sedan fryser och stegvis täpper 
igen tuberna (figur 8) samt att is samlas i laddluftkylarens tankar (se figur 9) vilket kan leda till 
prestandabortfall i motorn (Tang 2011). 

När isbildning sker i laddluftkylaren ökar tryckfallet i takt med den ökande igensättning vilket 
medför att motorn får sämre och sämre prestanda. Det finns många potentiella risker med 
isbildning i laddluftkylaren. Om isen exempelvis smälter och motorn sedan startas finns det 
risk att stora mängder vatten sugs in i förbränningskammaren vilket kan leda till vattenslag, 
d.v.s. att cylinderns dödvolym fylls upp med vatten. Detta leder i sin tur till att 
kompressionstrycket i cylindern ökar och medför att vevstaksdeformation och vevstaksbrott 
kan inträffa med driftstopp som följd. Följande problem är potentiella konsekvenser av en icke 
fullt fungerande laddluftkylare (Kolb, Zhao, Lambert & JuGer 1998):  

 FÖRLORAD MOTOREFFEKT – Inloppsluften till förbränningskammaren har inte 
tillräckligt hög densitet för att full förbränning ska kunna ske. 

 ÖKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING – Ineffektiv förbränning resulterar i att oförbränt 
bränsle förbrukas.  

 AVGASRÖRSTÄNDNING – Ibland kan det oförbrända bränslet antändas i avgaserna 
vilket resulterar i höga avgastemperaturer. 

 FÖRKORTAD LIVSLÄNGD HOS VEVSTAKE, KOLV OCH KOLVRING – Otillräcklig kylning av 
cylinderväggarna under förbränning leder till förhöjda cylindertemperaturer. 

 FEL I TURBOKOMPRESSORN – Otillräckligt mottryck i laddluftkylaren gör att 
kompressorn snurrar med högre varvtal än den är konstruerad för. Vid 
kontinuerlig drift med för högt varvtal kan bland annat lagren i 
turbokompressorn skadas.  

 SPRICKBILDNING I LADDLUFTKYLAREN – När tryckfallet ökar i laddluftkylaren så ökar 
också de termiska påfrestningarna vilket kan resultera i att kylaren spricker med 
motorstopp som följd.  

Figur 8 – Exempel - Isbildning på turbulatorer i tuber 
(samlingstank borta) (Wikström 2012) 

Figur 9 – Exempel - Is i laddluftkylarens ena samlingstank 
(Wikström 2012) 
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3.4.3.  BEKRÄFTAD LÖSNING TILL ISBILDNINGSPROBLEMATIKEN 

För att undvika att kondens fälls ut i laddluftkylaren måste laddluftkapaciteten vara tillräcklig 
så att den laddade luftens temperatur håller sig ovanför daggpunkten. Genom att täcka för en 
del av laddluftkylarens matris reduceras flödet genom laddluftkylaren. På så vis minskar också 
den värmeväxlande arean över laddluftkylarens matris vilket innebär att den laddade luften 
inte kyls lika mycket som med fullt kylluftflöde genom matrisen.  

3.5. AERODYNAMIK 

De aerodynamiska aspekterna för en lastbil kan delas in i två delar; flöden under karossen och 
flöden runt karossen. Den luft som strömmar genom lastbilens kylarpaket tillhör det flöde som 
passerar under karossen. Om kylluftflödet reduceras och skärmas av dirigeras luften istället 
runt lastbilens utsida vilket innebär en reducering av det totala luftmotståndet för fordonet. 
Det är dock viktigt att fordonets komponenter erhåller tillräcklig kylning för att prestera 
optimalt. För att få en uppfattning om hur stort flöde som passerar genom kylarpaketet kan 
ett massflöde beräknas. Detta mäts i kg/s och kan ge en indikation på hur mycket luft som 
passerar genom varje värmeväxlare.  

Kylsystem i lastbilar är i regel överdimensionerade för vanlig drift, exempelvis vid höga 
hastigheter på motorväg. Under dessa förhållanden krävs inte fullt kylluftflöde genom 
kylarpaketet varför det istället kan reduceras samtidigt som fordonets prestanda inte 
påverkas. Att fordonets totala luftmotstånd reduceras samtidigt som fordonets prestanda inte 
påverkas kan då innebära reducerad bränsleförbrukning vid dessa förhållanden.  

Det totala luftmotståndet för ett fordon definieras enligt en faktor som på engelska kallas drag 
cofficient (CD). Denna faktor beror främst på fordonets utformning vilket innebär att varje 
fordon innefattar ett unikt CD. 

Ett sätt att jämföra luftmotståndet mellan olika fordonskombinationer är att analysera 
skillnaden mellan fordonen med så kallade Drag Counts (DC). Värdet erhålls genom att jämföra 
CD-värdet för ett fall i relation till ett referensfall vilket beskrivs i nedanstående ekvation. 

𝐷𝐶 =  ∆𝐶𝐷 ∗ 1000             𝑑ä𝑟              ∆𝐶𝐷 = 𝐶𝐷,𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑋 − 𝐶𝐷,𝑟𝑒𝑓. 

Den reducerade bränsleförbrukningen står i relation till luftmotståndsändringen för fordonet. 
Det finns dock fler faktorer som påverkar förbrukningen, men för att få en översiktlig 
indikation på vilken potential förändringen har för fordonet kan följande tumregel användas. 

                                             |               | 

|               |                                                      | 
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4. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

Följande kapitel innefattar det empiriska resultatet utifrån den metodik som beskrivits i  
avsnitt 2. Positioner och bilder illustreras och beskrivs med referens till lastbilens 
koordinatsystem vilket beskrivs i nedanstående figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10 – Översiktlig illustration av lastbilens koordinatsystem som används i detta arbete (Scania CV AB ©2011) 
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Figur 12 – Scanias kylargardin illustrerad i monterat läge med fästhakar (Scania CV AB ©2011) 

4.1. FAS 1 – PROBLEMFORMULERING 

Detta avsnitt presenterar resultatet av den förstudie som genomfördes under 
problemformuleringsfasen vilket innefattade följande moment, se figur 11. 

 

 

4.1.1. SCANIAS NUVARANDE LÖSNING 

Scanias nuvarande lösning till isbildningsproblematiken i laddluftkylaren är en kylargardin som 
manuellt monteras framför kylarpaketet då omgivningstemperaturen väntas understiga 5 °C 
under längre perioder, se följande figur 12. Laddluftkylaren kan bli upp till 200 °C varm vilket 
ställer höga krav på kylargardinens konstruktion. Kylargardinen består därför av en värmetålig 
polyamidväv med tillhörande hakar av metall i respektive hörn som håller konstruktionen på 
plats framför kylarpaketet. Konstruktionen syftar till att förändra laddluftkylarens prestanda 
så att kondens och isbildning inte sker, men inte så pass mycket att fläktbehov inträffar vilket 
då skulle resultera i högre bränsleförbrukning. Det är föraren själv som ansvarar för att 
kylargardinen monteras och används. 

 

 

 

 

 

SCANIAS
NUVARANDE LÖSNING

UTRYMMESANALYS

Figur 11 – FAS 1 - Problemformulering 



 

Sida 20 av 71 

Figur 13 – Översiktlig illustration av kylarpaketet i lastbil med snitt-vy i Y-led 

4.1.2. UTRYMMESANALYS 

En utrymmesanalys genomfördes med mål att definiera vilka möjliga placeringar och 
utrymmen som lastbilen innefattar. Genom intern diskussion klargjordes avgränsningar i form 
av områden i lastbilen som var aktuella för utvecklingen. Detta resulterade i att åtta tänkbara 
positioner, från frontkåpor längst fram på fordonet till motorrummet längre bak, analyserades 
och utvärderades med definierade fördelar respektive nackdelar.  

UTRYMMESANALYS 

Följande figur 13 illustrerar en översiktlig bild av lastbilens kylarpaket i form av en snitt-vy i 
fordonets Y-led. Relevanta komponenter för produktens kommande konstruktion visualiseras 
med text och pilar. Det yttre kylluftflödet tar sig in i fordonet genom öppningar i frontluckor 
varefter luften strömmar genom värmeväxlarna (ACC, TOC, CAC och RAD) med hjälp av ett sug 
från fläkt. Fläktkåpan styr den genomströmmande luften till fläkten som sedan flödar längs 
med motor och sedan ut ur fordonet. Detta betyder att luften kan skärmas av i något av dessa 
områden med resultatet att flödet genom laddluftkylaren minskar. Nedanstående snitt-vy 
används också som referens i den efterkommande utrymmesanalysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande tabell 1 sammanfattar, med för- och nackdelar, de potentiella positioner 

(rödmarkerat område) där kylartäckningen kan tänkas vara placerad.  

* CAC RAD  

* 
FRONT-
LUCKOR 

FLÄKT-
KÅPA 

 

MOTOR  

FLÄKT  

* = Mindre kylare, exempelvis ACC, TOC 
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Tabell 1 – Utrymmesanalys 

POSITION ▲ FÖRDELAR ▼ NACKDELAR 

INTEGRERAD I FRONTLUCKOR 

 

▲ Positionen är verifierad med 
▲ gott resultat via fysiskt prov 
▲ (Scania rapport) 

▲ Aerodynamiskt fördelaktig  
▲ (Liten luftkudde) 
 

▲ Lättåtkomlig vid service 
 
 

▲ Få varma komponenter i  
▲ närheten 

▲ Skyddar kylarpaket mot yttre  
▲ faktorer 

▼ Svårt att erhålla ett  
▲ homogent flöde genom  
▲ öppningarna (hyttrörelse) 

▼ Övre lucka öppnas uppåt &  
▲ nedre lucka öppnas nedåt =>  
▲ (Komplicerad konstruktion) 

▼ Stor risk att påverkas av yttre  
▲ faktorer som exempelvis snö  

▲ & is 

▼ Stor risk att det yttre  
▲ utseendet påverkas 

MELLAN FRONTLUCKOR & ACC/TOC 

 

▲ Relativt stort utrymme  
▲ bakom frontluckor 

 
▲ Många potentiella  
▲ fästpunkter 
 

▲ Lättåtkomlig vid service 

▼ Många närliggande  
▲ komponenter i rörelse (p.g.a.  
▲ hyttens rörelse) 

▼ Stor risk att påverkas av yttre  
▲ faktorer som exempelvis snö  
▲ & is 

MELLAN ACC/TOC & CAC

 

▲ Effektiv kontroll av luftflöde 

▲ genom laddluftkylaren 
 

▲ Skyddar laddluftkylaren  

▲ Kräver endast att området  
▲ innanför CAC-matris  
▲ övertäcks 

▼ Varma komponenter i  
▲ närheten  
▲ (CAC = upp till 200 °C) 

▼ Trångt utrymme 

▼ Risk för eventuell nötning  
▲ mot ACC/TOC/CAC 
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MELLAN CAC & RAD 

 

▲ Få komponenter i närheten 
▲ av position 
 

▲ Effektiv kontroll av luftflöde  
▲ genom CAC och RAD 

▲ Skyddad placering 

▲ Potentiellt fördelaktig mot  
▲ negativ recirkulation  

▲ Relativt stort byggdjup  
▲ (X-led) 

 

▼ Varma komponenter i  
▲ närheten  
▲ (CAC = upp till 200 °C) 

▼ Svåråtkomlig vid service 

MELLAN RAD & FLÄKT 

 

▲ Skyddad placering 
 

▲ Potential att effektivt bevara 
▲ motorvärme vid behov 

▼ Fläktens kraftiga rörelse  
▲ utgör en stor risk 

▼ Kräver att hela luftflödet  
▲ stryps 
 
▼ Kräver ”hård” konstruktion  
▲ p.g.a. närliggande fläkt 

▼ Svåråtkomlig vid service 

BAKOM FLÄKT 

 

▲ Stort område  
▲(mycket utrymme) 

▼ Svåråtkomlig vid service  
▲ (Beroende på konstruktion)  

▼ Motorn har komplicerad  
▲ geometri  
 
▼ Svårkontrollerat flöde 
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4.2. FAS 2 – KONCEPTUTVECKLING 

Konceptutvecklingsfasen innefattar de steg som tagits från inledande benchmarking, 
kravspecifikation, funktionsanalys samt konceptgenerering av olika principlösningar till 
konceptutvärdering och konceptval av realistiska koncept. I syfte att inte begränsa den 
inledande idégenereringen togs ingen direkt hänsyn till kravspecifikation respektive 
funktionsanalys. Dessa användes istället i utvärderande syfte och vid val av koncept för 
fortsatt utveckling.  

Detta avsnitt presenterar det empiriska resultatet av den tillämpade metodik som 
genomfördes under konceptutvecklingsfasen vilken innefattade följande moment, se figur 14. 

 

4.2.1. BENCHMARKING 

Problemet med isbildning i laddluftkylare existerar även hos andra lastbilstillverkare, men i 
hur stor omfattning är emellertid mer osäkert. Däremot är det dock bekräftat att olika typer 
av lösningar för att begränsa luftflödet genom kylarpaketet används. Företaget MAN använder 
precis som Scania en täckande kylargardin framför kylarpaketet vid kallare 
omgivningstemperaturer. Inom gokart-racing används rullgardinstäckningar framför 
vattenkylarna vilket hjälper föraren att reglera kylluftflödet i syfte att säkerställa en optimal 
motortemperatur. Vidare utnyttjar lastbilsförare på den amerikanska marknaden vanligtvis så 
kallade ”winterfronts” som monteras framför fordonets grill då låga omgivningstemperaturer 
råder vilket stryper luftflödet genom kylarpaketet. I manualen till Volvos nyaste lastbilsmodell 
FH (2012) rekommenderas användaren att inte täcka för kylaren med skivor, kylarjalusi eller 
dylikt. Detta kan vara indikationer på att förare själva försökt täcka för fronten för att strypa 
luftflödet på grund av exempelvis frusna laddluftkylare, låga motortemperaturer eller 
undermålig hyttvärme. Anledningen till varningen kan bero på att kylarpaketet bland annat 
kan utsättas för stora termiska påfrestningar om kylartäckningen inte är rätt konstruerad för 
fordonet eller kvarlämnas då högre omgivningstemperaturer råder. Isbildningsproblematiken 
existerar även hos personbilar med turbokompressor som i många fall är utrustade med 
laddluftkylare. Problemet är dock inte lika utbrett och omfattande eftersom dessa inte har lika 
effektiva laddluftkylare. 

Den senaste tiden har flera utvecklare också uppmärksammat de aerodynamiska fördelar som 
ett strypt luftflöde genom fordonet innebär. Pfeifer (2014) menar att bränsleförbrukningen 
för en tung lastbil kan minska med 0,5–1,0 l/100km då luftflödet kontrolleras genom fordonet 
och stryps då kylning inte krävs. För att fungera i praktiken och inte innebära högre 
bränsleförbrukning till följd av ökad motortemperatur så används justerbara jalusier. Dessa 
manövreras automatiskt med hjälp av en styrmotor som reglerar luftflödet genom 

BENCH-
MARKING

KRAV-
SPECIFIKATION

FUNKTIONS-
ANALYS

KONCEPT-
GENERERING & 
UTVÄRDERING

KONCEPTVAL

SYSTEM-
UTVECKLING

Figur 14 – FAS 2 - Konceptutveckling 
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kylarpaketet beroende på vilka omgivningsförhållanden som råder. Jalusier förekommer till 
största del inom bilindustrin, men Mercedes erbjuder även detta som tillval på sin nyaste 
lastbilsmodell Actros. 

I nedanstående figur 15 och följande tabell 2 illustreras samt sammanfattas de olika lösningar 
som benchmarkingfasen resulterat i. Då flera företag utnyttjar snarlika lösningar har endast 
en eller ett par av varje typ tagits med. Mer information angående varje lösning presenteras i 
bilaga 1. 

 

 
  

Figur 15 – Kollage över de lösningar som benchmarking-fasen resulterat i. Från vänster, övre rad: [A] Aktiv kylarjalusi 
(Mercedes 2015a), [B] Kylargardin (MAN operators manual), [C] Aktiv jalusi (SAE Youtube Channel 2013), [D] Aktiv jalusi 
(MMT 2015), [E] Grilltäckning (Belmor 2015), [F] Aktiv jalusi (Röchling 2015), [G] Aktiv radiell jalusi (Top Speed 2015), [H] 
Aktiv jalusi (Mercedes 2015b), [J] Reglerbar kylargardin (KG Racing 2015) 

A B C 

D E F 

G H J 
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BILD FÖRETAG MODELL 
TYP AV 

LÖSNING 
PLACERING 

SYFTE ENLIGT 
TILLVERKARE 

STYRNING 

A Mercedes Actros (lastbil) 
Aktiv 

kylarjalusi 
Framför 

kylarpaket 
Förbättrad 

aerodynamik 
Automatisk 

B. MAN TXG (lastbil) Kylargardin 
Framför 

kylarpaket 

Bibehålla full 
motoreffekt under 
icke fördelaktiga 

klimatförhållanden 

Monteras 
manuellt efter 

rekommendation 
i servicebok 

C. Navistar 
International  

(konceptlastbil) 
Aktiv jalusi I frontgrill 

Förbättrad 
aerodynamik 

Automatisk 

D. Sonceboz - (Bil – Lastbil) Aktiv jalusi I frontgrill 
Förbättrad 

aerodynamik 
Automatisk 

E. Belmore 
- (Lastbil – 
Skolbuss) 

Grilltäckning 
Framför 
frontgrill 

Bibehålla full 
motoreffekt under 
icke fördelaktiga 

klimatförhållanden 
samt skydda 

radiator och grill 
från is. 

Monteras 
manuellt framför 

grill med 
snäppning eller 
vridknäppning. 
Fästen måste 

monteras fast på 
fordon. 

F. Röchling - (Bil) Aktiv jalusi I frontgrill 

Förbättrad 
aerodynamik, 

snabbare 
motoruppvärmning, 

reducera buller, 
skydda kylarenhet 

Automatisk 

G. 
Geiger 

Automotive 

Daimler BR 
212 600W  

(Bil) 

Aktiv radiell 
jalusi 

Bakom 
vattenkylare 

parallellt 
med fläkt 

Effektivt kontrollera 
luftflödet genom 
motorutrymmet, 

reducera bullernivå, 
reducera 

emissioner och 
bränsleförbrukning, 

isolera 
motorutrymme vid 
start-stop-funktion, 
reducera luftflöde 

upp till 50 %, 
effektivare 

kabinuppvärmning, 
bättre 

aerodynamik. 

Automatisk 

H. Mercedes 
C-klass, S-klass  

(Bil) 
Aktiv jalusi I frontgrill 

Förbättrad 
aerodynamik 

Automatisk 

I. 
KG Racing 
Products 

- (GoKart) Kylarrullgardin 
Framför 

kylarpaket 
Säkerställa optimal 
motortemperatur 

Manuell 
reglering 

Tabell 2 – Sammanfattning av benchmarking (Referenser till informationen finns i bilaga 1) 
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UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA LÖSNINGAR 

Generellt gäller att ju längre fram i fordonet som luftflödet stryps desto mer fördelaktigt är 
det utifrån aerodynamiska aspekter vad gäller fordonets totala luftmotstånd (Pfeifer 2014). 
Samtidigt löper dock en ”täckning” som är placerad långt fram större risk att påverkas av yttre 
faktorer som exempelvis snö och is. En automatisk lösning kan anses vara säker i det 
avseendet att föraren inte bär ansvar till att produkten används, men då krävs det dock en 
säkerhetsfunktion som antingen ser till att luftflödet blir öppet och/eller att föraren får en 
felindikation. I följande tabell 3 presenteras en utvärdering med för- och nackdelar av de olika 
typer av lösningar som behandlats under avsnitt 4.2.1. 

 
Tabell 3 – Utvärdering av befintliga lösningar 

  

 

 

LÖSNINGSTYP ▲ FÖRDELAR ▼ NACKDELAR 

STATIONÄR 
KYLARGARDIN 

▲ Verifierad lösning till isbildningsproblematiken i  
▲ laddluftkylare 
▲ Simpel konstruktion 

▼ Monteras manuellt vilket  
▲ ökar risken till  
▲ felanvändning 

REGLERBAR  
KYLARGARDIN 

▲ Kylargardin är en verifierad lösning till  
▲ isbildningsproblematiken i laddluftkylaren 
▲ Lätthanterlig manövrering 
▲ Skyddar kylarpaket mot yttre påverkan 
▲ Relativt simpel konstruktion 

▼ Regleras manuellt vilket  
▲ ökar risken till  
▲ felanvändning 

GRILLTÄCKNING 

▲ Aerodynamiskt fördelaktig vid vissa  
▲ omgivningsförhållanden 
▲ Skyddar hela utrymmet bakom frontgrill mot yttre  
▲ påverkan 
▲ Simpel konstruktion 
▲ Bevarar värme i motorutrymme vid stopp 

▼ Monteras manuellt vilket  
▲ ökar risken till  
▲ felanvändning 
▼ Påverkar fordonets yttre  
▲ utseende i monterat läge 

HORISONTELL 
JALUSI I 

FRONTGRILL 

▲ Automatisk reglering 
▲ Aerodynamiskt fördelaktig (Stänger snabbt) 
▲ Skyddar hela utrymmet bakom frontgrill mot yttre  
▲påverkan (I stängt läge) 

▼ Stor risk att skadas  
▲ p.g.a. yttre påverkan 
▼ Relativt känslig  
▲ konstruktion 

VERTIKAL JALUSI I 
FRONTGRILL 

▲ Automatisk reglering 
▲ Aerodynamiskt fördelaktig (Stänger snabbt) 
▲ Skyddar hela utrymmet bakom frontgrill mot yttre  
▲ påverkan (I stängt läge) 

▼ Stor risk att skadas  
▲ p.g.a. yttre påverkan 
▼ Relativt känslig  
▲ konstruktion 

FLÄKTJALUSI 

▲ Automatisk reglering 
▲ Underlättar montering då lösningen är integrerad  
▲ med fläkt 

▼ Risk att fläktens  
▲ bullernivå ökar 
▼ Svår åtkomst för service  
▲ vid eventuella problem 
▼ Relativt känslig  
▲ konstruktion 

KYLARJALUSI 
▲ Automatisk reglering 
▲ Relativt skyddad från yttre påverkan 

▼ Relativt känslig  
▲ konstruktion 
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4.2.2. KRAVSPECIFIKATION 

De generella kraven som gäller för kylartäckningen är att den per automatik ska begränsa 
luftflödet genom laddluftkylaren till den mån att isbildning inte sker. I samråd med Scania 
fastställdes även följande krav vilka delvis specificeras med mätbara värden i en teknisk 
kravspecifikation, se följande tabell 4. 

 
Tabell 4 – Kravspecifikation - reglerbar kylartäckning 

 PRESTANDAKRAV VÄRDE 

 
 

1. Konstruktionen ska vid behov begränsa kylluftflödet genom CAC till den mån  
     att isbildning inte sker 

JA (verifieras mot 
befintlig lösning) 

 
 

2. Konstruktionens ambition är att kylluftflödet genom CAC respektive RAD ska  
     kunna strypas helt vid behov. 

JA 

 
 

3. Konstruktionen ska innebära att massflödet genom CAC respektive RAD inte  
     påverkas negativt då maximalt flöde önskas genom kylarpaketet. 

± 0,1 kg/s 

 
 

4. Konstruktionen ska innebära att temperaturer i CAC respektive RAD inte  
     påverkas negativt då maximalt flöde önskas genom kylarpaketet. 

± 0,5 °C/K 

 5. Konstruktionen ska regleras per automatik JA 

 GEOMETRISKA KRAV  

 6. Konstruktionen ska konstrueras för R-bil med ACC och TOC JA 

 
 

7. Konstruktionen ska ej kollidera med kringliggande komponenter då hytten rör  
     sig vid drift 

JA 

 OMGIVNINGSKRAV  

 8. Tåla fukt (korrosionsbeständig) JA 

 9. Tåla minimal temperatur -40 °C 

 10. Tåla maximal temperatur 200 °C 
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4.2.3. KONCEPTGENERERING OCH UTVÄRDERING 

Det iterativa arbetet med konceptgenerering och utvärdering bestod av kreativa idélösningar 
och metoder kombinerat med strukturerade verktyg som funktionsanalys och 
matrisutvärdering. Nedan följer resultatet av detta samt en beskrivning och utvärdering av 
framtagna konceptlösningar.  

FUNKTIONSANALYS 

I syfte att stödja kommande konceptgenererings- och utvärderingsarbete utformades en 
funktionsanalys. En nedbrytning av den bakomliggande problematiken till isbildningen i 
laddluftkylaren resulterade i att en avgörande faktor klassificerades som huvudfunktion. 
Kylartäckningens huvudfunktion med underliggande nödvändiga och önskvärda funktioner 
presenteras i följande tabell 5. 

Tabell 5 – Funktionsanalys 

BESKRIVNING AV PRINCIPIELLA KONCEPTLÖSNINGAR 

Nedan presenteras de principiella konceptlösningar som arbetades fram initialt i 

idégenereringsprocessen. Lösningarna presenteras oberoende av potential och hur pass 

realistiska de är att genomföra. Huvudfunktionen i föregående funktionsanalys har använts 

som utgångspunkt i arbetet, men även andra typer av funktionslösningar genererades fram. 

Dessa faller dock utanför ramen för detta arbete, men presenteras för att påvisa att dessa 

beaktats samt för att möjligtvis vidareutvecklas utanför detta projekt. Konceptlösningarna 

baseras både på tidigare kända resultat, uppskattad funktionalitet samt begränsningar utifrån 

olika tekniker. 

  

FUNKTION KLASS KOMMENTAR  BETECKNINGAR 

REDUCERA LUFTFLÖDE HF Genom CAC  HF – Huvudfunktion 

FÖREBYGGA ISBILDNING N I CAC  N – Nödvändig 

funktion  
MEDGE ÖPPNING N Medge fullt luftflöde genom CAC  Ö – Önskvärd funktion   

MEDGE STÄNGNING N Hindra luftflöde genom CAC   

MEDGE AUTOMATIK N    

TÅLA FUKT N Korrosionsbeständig   

INDIKERA RISK N    

UNDERLÄTTA HANTERING N Ur förarens perspektiv   

INNESLUTA VÄRME Ö Bevara motorvärme vid stopp   

MEDGE SERVICE Ö    

MEDGE MONTERING Ö    

MEDGE SKYDD Ö Mot yttre påverkan (ex. snö, is)   
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A - SOLFJÄDER 

Potentiell position i fordon: Front –> Fläkt 

Patenterad lösning (Scania) som avser en solfjäderformad jalusi för reglering av luftflöde 

genom ett eller flera kylarelement hos ett fordon. Kylarjalusin innefattar ett flertal inbördes 

överlagrade jalusilameller som är vridbara kring en gemensam vridaxel. Konceptet innebär att 

luftflödet kan regleras steglöst. Solfjäderformen gör det dock svårt att täcka hela 

kylarmatrisen som har kvadratisk geometri. Den gemensamma vridaxeln med ”Startlamell” 

kan å andra sidan placeras utanför matrisen, men innebär då en mycket utrymmeskrävande 

konstruktion. 

  

 

 

  

 

 

 

B - SPJÄLL 

Potentiell position i fordon: Front –> Fläkt 

Patenterad lösning (Scania) som innebär att ett antal skivor med anpassade hål för luftflödet 

förskjuts relativt varandra vilket resulterar i en helt tät area i stängt läge. Koncepten innebär 

dock att kylluftflödet påverkas i ”öppet” läge. 

 

 

 

   

 

 

  

CAC-MATRIS 

CAC-MATRIS 3 X 

Figur 16 – Principlösning - Solfjäder 

 

Figur 17 – Principlösning - Spjäll, från vänster; öppet läge -> stängt läge 
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C - RULLGARDIN 

Potentiell position i fordon: Front –> RAD 

Rullgardinslösningen bygger på den konstruktion som används idag på Scania-lastbilar, men 

rullas istället upp på en spole vilket gör den reglerbar. Konceptet innebär att en vindtät väv, 

med hjälp av vajer, skenor, spolar, etc. kan regleras mellan öppet och stängt läge. Lösningen 

bygger på en tidigare beprövad lösning, kräver förhållandevis lite utrymme i djupled (X-led) 

och täcker inte heller luftflödet i ”öppet” läge.  

  

 

 

 

 

  

 

 

D - JALUSI 

Potentiell position i fordon: Front –> Fläkt 

Lösningen innebär att ett flertal lameller vrids mellan individuella axlar vilket resulterar i att 

luftflödet steglöst kan justeras mellan öppet och stängt läge. Konceptet är fördelaktigt i det 

avseendet att luftflödet förhåller sig homogent genom kylarpaket. Detta kan dock påverkas i 

”öppet” läge eftersom lamellerna alltid upptar utrymme inom matrisen. 

 

 

CAC-MATRIS GARDINSPOLE 

Figur 18 – Principlösning - Rullgardin, stängt läge 

CAC-MATRIS 

Figur 19 – Principlösning - Jalusi, från vänster; Stängt läge -> Öppet läge 
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E - PARTYTUTA 

Potentiell position i fordon: Front –> RAD 

Konceptet innebär att en uppblåsbar ”påse” med stålfjäder trycksätts med luft och då 
expanderar i önskad riktning. Påsen syftar till att strypa luftflödet i expanderat läge och 
regleras förslagsvis med tryckluft. Konceptet är fördelaktigt i det avseendet att det ej påverkar 
luftflödet i ”stängt” läge. 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

F - MINNESMATERIAL 

Potentiell position i fordon: Front –> Fläkt 

Konceptet innefattar en konstruktion med lameller av bimetall vilket innebär att materialet 
ändrar form beroende på temperatur. Förslagsvis stryps kylluftflödet genom konstruktionen 
vid kallare temperaturer och öppnas vid varmare. Fördelen med konceptet är att ingen 
ytterligare konstruktion krävs för att styra regleringen. 

 
   

  

CAC-MATRIS 

Figur 20 – Principlösning - Partytuta, från vänster; Öppet läge -> Stängt läge 

CAC-MATRIS 

Figur 21 – Principlösning - Minnesmaterial, från vänster; Öppet läge -> Stängt läge 
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G – REVERSERANDE FLÄKT 

Potentiell position i fordon: Fläkt 

Konceptet innebär att luft från motorrummet kan transporteras framåt i fordonet. Genom att 
vända fläktens luftflöde kan varm luft från motorrum genomströmma den varma 
kylvätskekylaren och sedan passera och värma upp laddluftkylaren vilket resulterar i att 
frysning förhindras. Detta görs förslagsvis med justerbara blad på fläkten eftersom denna 
endast kan drivas åt ett håll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H - FLÄKTREVERSERING 

Potentiell position i fordon: Fläkt 

Konceptet innebär en liknande lösning som förslag ”G” frånsett att fläkten istället frikopplas 
vid behov och en elmotor istället används för att driva fläkten åt motsatt håll. Detta medföra 
att varm luft från motorrum genomströmmar den varma kylvätskekylaren och sedan passerar 
och värmer upp laddluftkylaren vilket resulterar i att frysning förhindras. 

 

 

 

  

VARMLUFT FRÅN 
MOTORRUM 

Figur 22 – Principlösning - Reverserande fläkt 

VARMLUFT FRÅN 
MOTORRUM 

DRIVS AV 
ELMOTOR 

Figur 23 – Principlösning - Reverserad fläkt med elmotor 
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I - MOTORAVSKÄRMNING 

Potentiell position i fordon: Motorrum 

Lösningen innebär att motorrummet reglerbart skärmas av på lämpligt ställe vilket resulterar 
i att varm luft från motorn recirkulerar framåt genom den varma kylvätskekylaren och sedan 
till laddluftkylaren vilket gör att frysning i densamma undviks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J – ELEKTRONISK TERMOSTAT 

Potentiell position i fordon: Termostat 

Lösningen innebär att en elektronisk termostat utnyttjas istället för den vaxbaserade 
termostat som används idag. Till skillnad från denna så kan kylarvätska regleras utifrån behov 
och inte endast vid vissa temperaturer. I och med detta kan radiatorn värmas upp vid behov 
och därmed värms också laddluftkylaren. Detta medför att frysning undviks, men kan innebära 
stora termiska påfrestningar i kylvätskekylaren. En annan variant är att införa en extra 
kylkylvätskekylare framför laddluftkylaren. Detta syftar till att laddluftkylaren kan värmas upp 
vid behov med hjälp av den elektroniska termostaten.  

 

 

 

 

 

 

 

VÄRME FRÅN 
RADIATOR 

Figur 25 – Principlösning - Elektronisk termostat 

VARMLUFT FRÅN 
MOTORRUM 

AVSKÄRMNING 

Figur 24 – Principlösning - Motoravskärmning 
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K – AVGAS-BYPASS 

Potentiell position i fordon: Motor 

Lösningen innebär att varma avgaser reglerbart kan ledas om till fronten av fordonet i syfte 
att värma upp laddluftkylaren (CAC) vid behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANSTÄLLNING AV PRINCIPIELLA KONCEPTLÖSNINGAR 

I nedanstående tabell 6 sammanställs de principiella konceptlösningarna illustrerade med 
principskisser samt listade för- och nackdelar i syfte att framhäva översiktliga positiva 
respektive negativa egenskaper.  

Tabell 6 – Sammanställning av principiella konceptlösningar 

 ▲ FÖRDELAR ▼ NACKDELAR 

A - Solfjäder 

 

 

 

▲ Påverkar ej kylluftflöde i öppet  
▼ läge (Om ”start-lamell” placeras  
▼ utanför kylarmatris) 

▲ Radiell jalusi är fördelaktigt vid 
▼ fläkt 

▼ Täcker ej hela kylarmatrisen 
 
 

▼ Kräver tjockt material för att få  
▼ robusthet => Tar plats + ökad  
▼ vikt 

▼ Påverkar kylluftflöde i öppet  
▼ läge (radiellt) 

VARMA 
AVGASER 

Figur 26 – Principlösning - Avgas-bypass 
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B – Spjäll 

 

 

 

▲ Bygger förhållandevis lite på  
▼ djupet (X-led) 

▲ Relativt simpel konstruktion 

 

▼ Kan innebära tryckfall i öppet 
▼ läge 

▼ Kräver tjockt material för att få  
▼ robusthet => Tar plats + ökad  
▼ vikt 

C - Rullgardin 

 

 

 

▲ Påverkar ej kylluftflöde i öppet 
▼ läge 

▲ Bygger minimalt på djupet (X-  
▼ led) (exklusive rulle) 

▲ Låg vikt 
 

▲ Gardinväven är en verifierad  
▼ lösning 

▲ Relativt simpel konstruktion 

▼ Behöver bakomliggande stöd  
▼ (i vindriktning) 

▼ Känslig mot yttre påverkan (ex.  
▼ snörök, is osv.) 

▼ Skavningsrisk mot  
▼ omkringliggande komponenter 

D - Jalusi 

 

 

 

▲ Aerodynamiskt fördelaktig (vid  
▼ konstruktion långt fram i X-led) 

▲ Homogent flöde över kylararea  
▼ (under hela regleringen) 

▲ Steglös justering av homogent 
▼ kylluftflöde 

▼ känslig mot yttre påverkan 
▼ (ex. snörök, is osv.) 

▼ Kan innebära tryckfall i öppet   
▼ läge 

▼ Konstruktionen bygger mycket  
▼ på djupet (X-led) 

E - ”Partytuta” 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Tryckluft finns att tillgå på lastbil 

▲ Påverkar ej kylluftflöde i öppet  
▼ läge 

▲ Bygger förhållandevis lite i X-led 
▼ (utfällt läge) 

▼ Risk att fastna vid reglering 

▼ känslig mot yttre påverkan  
▼ (ex. snörök, is, osv.) 

▼ Ställer höga krav på material  
▼ (p.g.a. rörelse + värme) 
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F - Minnesmaterial 

 

 

 

▲ God täckning 

▲ Ingen styrning krävs (automatisk  
▼ reglering) 

 

▼ Tung 

▼ Kan innebära tryckfall i öppet  
▼ läge 

▼ Svårkalibrerad 

▼ Dyr 

▼ Icke servicevänlig 

▼ Svår att rengöra 

▼ Osäkerhet 

G - Reverserande fläkt 

 

 

▲ Renblåsning av damm/smuts i  
▼ kylarpaket 
 

▲ Kräver inget extra utrymme 

 

▼ Förmodligen sämre  
▼ fläktprestanda jämfört med  
▼ vanlig fläkt 

▼ Fläkten arbetar vid låga  
▼ temperaturer => högre  
▼ bränsleförbrukning 

▼ Dyr 

H - Fläktreversering med elmotor 

 

 

▲ Renblåsning av damm/smuts i  
▼ kylarpaket  

 

▼ Kräver elmotor med hög effekt  
▼ (fläktmoment = ∼100 Nm) 

▼ Tung 

▼ Dyr 

▼ Kräver stort utrymme för  
▼ elmotor 

 

I - Motoravskärmning 

 

  

▲ Ingen 

 

▼ Svårt att täcka igen tillräckligt  
▼ mycket för att få någon ”effekt”  
▼ i laddluftkylaren. 

▼ Svårkonstruerad (hänsyn måste 
▼ tas till motorns rörelser, chassits  
▼ ramvridning samt hyttens  
▼ rörelser i X, Y, Z  

▼ Långt avstånd ifrån CAC  
▼ (troligtvis bättre att  
▼ placeras närmare  
▼ problemområdet) 

▼ Risk för överhettning av  
▼ motorkomponenter 
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UTVÄRDERING AV PRINCIPIELLA KONCEPTLÖSNINGAR 

Av de elva presenterade lösningsförslagen genomfördes en första gallring utifrån ramen för 
projektet samt realism och komplexitet. Detta sammanfattas nedan med en kommentar för 
de konceptlösningar som ej stod inför vidare utvärdering.  

- Lösning:   Kommentar: 

 A - Solfjäder    
 B - Spjäll     
 C - Rullgardin    
 D - Jalusi     
 E - Partytuta    
 F - Minnesmetall  Komplex, Dyr, Osäkerhet  
 G - Reverserande fläkt  Ej inom ramen för arbetet 
 H - Fläktreversering med elmotor Ej inom ramen för arbetet 
 I - Motoravskärmning  Ej inom ramen för arbetet 
 J - Elektronisk termostat  Ej inom ramen för arbetet 
 K - Avgas-Bypass  Ej inom ramen för arbetet 

 

De konceptförslag som ansågs realistiska samt inom ramen för arbetet viktades och 
utvärderades i följande tabell 7 enligt Pughs matris. 

J - Elektronisk termostat 

 

 

 

▲ Enkel lösning  ▼ Tar värme från motor/kylsystem  
 ▼(=> lägre kylvätsketemperatur  
▼ => lägre motoroljetemperatur  
▼ => högre friktion i motorns  
▼ oljesystem => Ökad  
▼ bränsleförbrukning) 

▼ Tryckfall i kylsystem 

▼ Stort utrymme krävs (vid extra  
▼ RAD) 

▼ Stora utvecklingskostnader 

K - Avgas-bypass 

 

 

 

 

▲ ”Gratis” värmeenergi 

▲ Varmare efterbehandling av  
▼ avg. (bra vid kallt klimat) 

 

▼ Svårt att värma homogent över  
▼ kylararea => Termiska  
▼ påfrestningar i CAC 
▼ Komplicerad rördragning för  
▼ avgaser 

▼ Nedsmutsning av kylarpaket +  
▼ motorrum  
▼ (vid avg. utan efterbehandling) 

▼ Risk för korrosion (svavel i  
▼ avgaserna) 



 

Sida 38 av 71 

Tabell 7 – Pughs matris - Utvärdering av principiella konceptlösningar  

UTVÄRDERING AV PRINCIPIELLA KONCEPTLÖSNINGAR - PUGHS MATRIS – REGLERBAR KYLARTÄCKNING 

 A B C D E F 

KRITERIER 
KYLAR-
GARDIN 
(REFERENS) 

SOL-
FJÄDER 

SPJÄLL 
RULL-

GARDIN 
JALUSI 

PARTY-
TUTA 

Medge reglerbarhet 0 + + + + + 

Luftavvisande förmåga (täthet) 0 - - 0 - 0 

Medge skydd mot yttre påverkan 0 + + 0 + 0 

Medge homogent flöde genom CAC 0 - 0 0 0 0 

Ej påverka luftflöde i ”öppet” läge 0 0 0 + 0 + 

Tåla fukt 0 - - 0 - 0 

Uppta litet utrymme i öppet läge 0 - - + - + 

Innesluta värme 0 + + + + - 

Summa ”+” 0 3 3 4 3 3 

Summa ”0” 8 1 2 4 2 4 

Summa ”-” 0 4 3 0 3 1 

Resultat 0 -1 0 4 0 2 

Rankning - 4 3 1 3 2 

Fortsätta? - Nej Nej Ja Nej Nej 

 

Två av de principiella lösningsförslagen erhöll ett positivt resultat i matrisutvärderingen. 
Konceptlösning ”D” och ”F” fick endast skiljaktigt resultat vad gäller en punkt; innesluta värme. 
Lösning ”F” innebär att möjligheten till att innesluta värme då fordonet står stilla är begränsad 
eftersom lösningen kräver energi för att hållas i stängt läge (tryckluft).  

Efter intern diskussion med hänsyn till detta samt tidigare genomförda utrymmesanalys, 
benchmarking, kravspecifikation och funktionsanalys togs beslutet att vidareutveckla 
rullgardinslösningen med motiveringen att denna baseras på en verifierad metod samt ansågs 
vara mindre komplex. Lösningens områdesavgränsning fastställdes även till positionen 
”Mellan CAC och RAD”. Placeringen innebär få närliggande komponenter och ett relativt stort 
utrymme samt en mycket skyddad position för produkten. Nedan beskrivs de förutsättningar 
som gäller för positionen och vilka generella aspekter som gäller utifrån termiska 
påfrestningar i laddluft- och kylvätskekylare. 
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Figur 27 – Exemplifierande temperaturfördelning i en 
laddluftkylare utan täckning (Noreheim 2011) 

Figur 28 – Exemplifierande temperaturfördelning i en 
laddluftkylare med partiell täckning i Z-led (Noreheim 2011) 

POSITIONENS GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Eftersom laddluftkylaren och kylvätskekylaren sitter relativt nära varandra så är också 
mellanrummet där luft kan ”smita” ut relativt litet. Detta medför att luftflödet genom 
laddluftkylaren och kylvätskekylaren bör reduceras proportionellt med en täckning i denna 
position. Placeringen innebär dock att flera aspekter måste beaktas vid utformningen. En 
täckning i denna position betyder att de både värmeväxlarna kan reagera kraftigt beroende 
på konstruktion. Generellt gäller att kylarna blir mer känsliga ju närmare täckningen är 
placerad, eftersom mindre andel luft då kan ta sig runt och in i kylarna. Detta betyder att 
mycket höga temperaturer uppstår i de områden där kylarna är förtäckta. Eftersom 
kylluftflödet inuti kylarna rör sig relativt uniformt i Y-led kan stora termiska påfrestningar 
uppstå om det yttre kylluftflödet inte är uniformt över alla tuber i Z-led. Om det yttre 
kylluftflödet till exempel endast stryps framför ett fåtal av tuberna uppstår höga temperaturer 
där men ej vid tuberna som inte är täckta. I nedanstående figur 27 & 28 illustreras exempel 
på temperaturfördelning i en laddluftkylare utan täckning respektive laddluftkylare med 
partiell täckning. 

  

 
 
En täckning som medför en uniform spridning av det yttre luftflödet så att varje tub i 
laddluftkylare och kylvätskekylare erhåller lika mycket luftkylning är därför att föredra och 
eftersträvas också i kommande koncept.  

PRESENTATION AV RULLGARDINSKONCEPT 

Efter generering av flera olika rullgardinslösningar i kombination med en intern diskussion 
återstod två koncept för fortsatt utveckling. Koncepten är anpassade och konstruerade för att 
täcka hela radiatorns längd i syfte att skapa ett homogent flöde genom både laddluftkylare 
och kylvätskekylare.  

Lösningarnas utformning anpassades till utrymmet i lastbilen och tar hänsyn till kringliggande 
komponenter. Koncepten modellerades upp i 3D med hjälp av datorstöd vilket illustreras och 
beskrivs nedan. 
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KONCEPT 1 

Konceptet innefattar åtta horisontella hylsor och två 
identiska vindtäta kylargardiner vilka är monterade åt 
motsatta håll, se figur 29 & 30. Kylargardinerna illustreras 
med olika färger i figurerna för att tydliggöra hur dessa 
förhåller sig till varandra. Varje kylargardinände är fäst i 
varsin hylsa och löper mellan resterande hylsor i syfte att 
vara helt spänd, rulla fritt och inte skava mot varandra. 
Rullarna är placerade en bit framför kylvätskekylaren av 
aerodynamiska skäl. Kylargardinerna regleras genom att 
hylsorna roterar och är utformade för att ta så liten plats 
som möjligt då de är maximalt upprullade på hylsorna. 
Konceptet innebär att kylargardinerna steglöst kan variera 
täckningsgraden över radiatorn (och därmed begränsa 
luftflödet genom CAC) från ca 0 % till 100 %. I helt stängt 
läge överlappar kylargardinerna varandra vilket syftar till att 
helt strypa luftflödet genom kylarpaketet. Konceptet 
illustreras med olika täckningsgrad i figur 31.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 29 – Koncept 1, Kylargardinens 
geometri 

Figur 31 – Koncept 1 - Kylargardinerna i olika positioner, från vänster; helt stängt -> helt öppet 

 

Figur 30 – Koncept 1 - 100 % täckningsgrad, Isometrisk vy  
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KONCEPT 2 

Konceptet innefattar två skenor, två vertikala hylsor samt två identiska 
vindtäta kylargardiner som tillsammans kan täcka hela radiatorns matris 
(och därmed reducera luftflödet genom CAC) se figur 32 & 33. Varje 
kylargardin är fäst i var sin hylsa och löper längs två horisontella skenor 
monterade i över- och nederkant av radiatorn. Kylargardinerna utgår från 
kylarnas sidor och möts på mitten, vilket resulterar i att hela 
kylarmatrisområdet kan täckas. Konceptet innebär att kylargardinerna 
steglöst kan gå från öppet till helt stängt läge vilket gör att 
täckningsgraden över kylarna kan varieras upp till ca 100 %. Lösningen 
innebär dock att hylsorna, med kylargardinerna upprullade, täcker CAC-
matrisen i öppet läge då inget utrymme finns att placera dessa utanför 
matrisens sidor. Eftersom kylargardinlängden är relativt kort blir dock 
rullens totala diameter med kylargardinen upprullad relativt liten. 
Konceptet illustreras med olika täckningsgrad i figur 34.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 32 – Koncept 2 - 
Kylargardinens geometri 

Figur 33 – Koncept 2 - 100 % täckningsgrad, Isometrisk vy 

Figur 34 – Koncept 2 - Kylargardinerna i olika positioner, från vänster; helt stängt -> helt öppet 
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4.2.4. KONCEPTVAL 

För att stödja beslutet om vilket koncept som skulle vidareutvecklas samt säkerställa 
lösningarnas funktionsduglighet genomfördes datorstödda flödessimuleringar av 
beräkningsingenjörer vid avdelningen för flödesanalyser, RTGF, Scania. Koncepten 
simulerades utifrån två olika driftfall med olika täckningsgrad och verifierades mot lämplig 
referens enligt följande: 

 Kylarflödessimulering – Kallt driftfall 
Koncept 1:  50 % täckningsgrad 
Koncept 2:  50 % täckningsgrad  
Referens:  Kylargardin (50 % täckningsgrad) 
Syfte:  Erhålla indikation om koncepten kan motverka isbildning i  
   laddluftkylaren 

 Aerodynamisk simulering – 90 km/h 
Koncept 1:  100 % täckningsgrad 
Koncept 2:  100 % täckningsgrad 
Referens:  Ingen täckning 
Syfte:  Erhålla indikation om koncepten kan reducera det totala  
   luftmotståndet för fordonet 

ANALYSERADE PARAMETRAR 

I nedanstående tabell 8 samt följande figur 35 sammanfattas de parametrar som analyserades 
i flödessimuleringarna. 

Tabell 8 – Sammanfattning av de parametrar som analyserades i kylarflödessimuleringarna 

PARAMETER BESKRIVNING 

𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑢𝑡 Laddluftens utloppstemperatur i CAC 

𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘. Det yttre kylluftflödets temperatur in i CAC (medelvärde över matris) 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝐶𝐴𝐶  Det yttre kylluftflödets massa som passerar genom CAC per sekund (medelvärde över matris) 

∆𝑇𝐶𝐴𝐶  Laddluftkapacitet (𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑢𝑡 – omgivningstemperatur) 

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑢𝑡 Kylarvätskans utloppstemperatur i RAD 

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘. Det yttre kylluftflödets temperatur in i RAD (medelvärde över matris) 

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑒𝑥𝑡.  ,𝑢𝑡 Det yttre kylluftflödets temperatur ut ur RAD (medelvärde över matris) 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑅𝐴𝐷  Det yttre kylluftflödets massa som passerar genom RAD per sekund (medelvärde över matris) 

 

  

Figur 35 – Översiktlig illustration av parametrar i förhållande till kylarpaket 

 ■ 𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘. 
■ 𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘. 

■ 𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑒𝑥𝑡.  ,𝑢𝑡 



 

Sida 43 av 71 

Referens Koncept 1 Koncept 2 

KYLARFLÖDESSIMULERING - KALLT DRIFTFALL 

Kylargardinen (referens) och de två koncepten simulerades med samma täckningsgrad för att 
sedan utvärderas mot varandra, se figur 36. Observera att referensen är placerad framför CAC 
till skillnad från de två koncepten vilka är placerade mellan CAC och RAD. 

 

 

  

  

 

 

 

I nedanstående tabell 9 definieras de ingående parametrar som användes i simuleringen. 

Tabell 9 – Ingående parametrar för kylarflödessimulering - Kallt driftfall 

Simuleringsparametrar – Kallt driftfall: 50 % täckningsgrad  
Lastbilsmodell: R580 Omgivningstemp: -15 °C (258,15 K) 

Motorvarvtal: 1300 v/min Last: Fullast 

Motorfläktvarvtal: Tomgång Täckningsgrad: 50  % av CAC-matris 

Fartvind: 85 km/h Övrigt: ACC, TOC 

 
 
I nedanstående tabell 10 sammanfattas resultatet av simuleringen i form av de skillnader som 
uppstod i temperaturer respektive massflöde jämfört med referenskoncept. De parametrar 
som erhöll värden som bäst överensstämde med referenskoncept är markerade med grönt. 
För kompletterande illustrativa temperaturskillnader, se bilaga 2. 

Tabell 10 – Resultat - Kylarflödessimulering - Kallt driftfall (RTGF, 2015a) 

Resultat - Temperatur och massflöde i CAC resp. RAD (Kallt driftfall) 

 ENHET REFERENS KONCEPT 1 (Δref.) KONCEPT 2 (Δref.) 

𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑢𝑡 °C    

𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘. °C    

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝐶𝐴𝐶  Kg/s    

∆𝑇𝐶𝐴𝐶  K    

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑢𝑡 °C    

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘. °C    

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑒𝑥𝑡.  ,𝑢𝑡 °C    

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑅𝐴𝐷  Kg/s    

Figur 36 – Simuleringsförfarande - 50 % täckningsgrad, CAC-matris = Röd, Kylartäckning = Grå 
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 5° 

 0° 

-5° 

Referens Koncept 1 Koncept 2 

AERODYNAMISK SIMULERING - 90 KM/H 

De två koncepten simulerades med 100 % täckningsgrad för att sedan utvärderas mot referens 
som endast bestod av lastbil utan någon form av täckning, se figur 37.  

 

 

 

 

 

  

I nedanstående tabell 11 definieras de ingående parametrar som användes i simuleringen. 

Tabell 11 – Ingående parametrar för aerodynamisk flödessimulering 

Simuleringsparametrar - Aerodynamik 

Lastbilsmodell: R Vindriktning -5° ,0° ,5° 

Motorfläktvarvtal: Tomgång Övrigt: ACC, TOC 

Fartvind: 90 km/h 

 

Koncepten simulerades med olika vindriktning för att erhålla en indikation på hur 
luftmotståndet ändras om sidvind förekommer vid drift samt för att väga ett realistiskt resultat 
mot ett vindriktningsmedelvärde. I nedanstående figur 38 illustreras vindriktningsförfarandet 
i förhållande till lastbil. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 38 – Illustration av vindriktningar i simulering 

Figur 37 – Simuleringsförfarande - 100 % täckningsgrad, CAC-matris = Röd, Kylartäckning = Grå 

X 

Y 
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Referens Koncept 1 

I nedanstående tabell 12 sammanfattas resultatet av simuleringen i form av den skillnad i 
luftmotstånd som varje koncept medförde jämfört med referens vid de olika vindriktningarna. 
De värden där luftmotståndet reduceras mest jämfört med referens är markerade med grönt. 
I bilaga 3 sammanfattas resultatet med visuellt med hastighetsfördelning genom CAC 
respektive RAD.  

Tabell 12 – Resultat - Aerodynamisk flödessimulering (RTGF, 2015b) 

Resultat - ∆𝐷𝐶 jämfört med referens vid olika vindriktning 

VINDRIKTNING KONCEPT 1 KONCEPT 2 

5°   

0°   

-5°   

°medel   

 
UTVÄRDERING OCH VAL AV KONCEPT 

De båda koncepten visar goda förutsättningar att påverka laddluftkapaciteten till den grad att 
isbildning inte sker. Koncept 2 kan antagligen öppnas mer och då erhålla liknande resultat vad 
gäller laddluftkapacitet som koncept 1. De aerodynamiska värdena visar att de båda 
koncepten i princip reducerar luftmotståndet lika mycket vid 0° vindriktning. Vid snedställd 
vindriktning skiljer sig resultaten en aning vilket kan bero på att rullarna i koncept 2 tätar 
mellan laddluftkylare och CAC. Båda koncepten visar alltså stor potential att påverka 
kylluftflödet till den grad att isbildning inte sker och dessutom reducera luftmotståndet för 
fordonet vid behov.  

Efter intern diskussion i förhållande till simuleringsresultat, utrymme i lastbil respektive 
innovationshöjd togs beslut om att vidareutveckla koncept 1. 

För att även säkerställa att tillräckligt kylluftflöde passerar genom kylarpaketet då konceptet 
är i helt öppet läge genomfördes en simulering enligt följande: 

 Kylarflödessimulering – Varmt driftfall 
Koncept 1:  0 % täckningsgrad 
Referens:  Ingen täckning 
Syfte:  Erhålla indikation om huruvida koncepten påverkar  
   laddluftkylarens respektive kylvätskekylarens prestanda i öppet  
   läge 

Konceptet simuleras i helt öppet läge mot referens enligt nedanstående figur 39. 

 

 

 

 

 

Figur 39 – Simuleringsförfarande - 0 % täckningsgrad, CAC-matris = Röd, Kylartäckning = Grå 
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I nedanstående tabell 13 definieras de ingående parametrar som användes i simuleringen. 

Tabell 13 – Ingående parametrar för kylarflödessimulering - Varmt driftfall 

Simuleringsparametrar – Varmt driftfall: 0 % täckningsgrad  
Lastbilsmodell: R580 Omgivningstemperatur: 25 °C (298,15 K) 

Motorvarvtal: 1300 v/min Last: Fullast 

Motorfläktvarvtal: 1250 v/min Täckningsgrad: 0  % av CAC-matris 

Fartvind: 30 km/h Övrigt: ACC, TOC 

 

I nedanstående tabell 14 sammanfattas resultatet av simuleringen i form av de skillnader som 

uppstod i temperaturer respektive massflöde jämfört med referens. För kompletterande 

illustrativa temperaturskillnader, se bilaga 4. 

Tabell 14 – Resultat - Kylarflödessimulering - Varmt driftfall (RTGF, 2015a) 

Resultat - Temperatur och massflöde i CAC resp. RAD (Varmt driftfall) 

 ENHET REFERENS KONCEPT 1 (Δref.) 
𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑢𝑡 °C   

𝑡𝐶𝐴𝐶 ,𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘. °C   

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝐶𝐴𝐶 Kg/s   

∆𝑇𝐶𝐴𝐶 K   

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑢𝑡 °C   

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘. °C   

𝑡𝑅𝐴𝐷 ,𝑒𝑥𝑡.  ,𝑢𝑡 °C   

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑅𝐴𝐷 Kg/s   

 

Simuleringsresultatet bekräftar att tillräckligt flöde (enligt kravspecifikation i avsnitt 4.2.2.), 

det vill säga maximalt 0,1 kg/s skillnad mot referens, passerar genom kylarpaketet vid det 

simulerade driftfallet. Laddluftkapaciteten förändras endast marginellt jämfört med 

referens. 
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4.3. FAS 3 – DETALJUTVECKLING 

Detaljutvecklingsfasen innefattar en inledande systemutveckling där funktionsdugligheten 
specificeras och beskrivs utifrån vilka komponenter som konstruktionen består av. Den 
följande detaljutvecklingen beskriver dimensioneringsförfarandet för komponenterna. 
Nedanstående figur 40 sammanfattar de moment som ingår i fasen. 

4.3.1. SYSTEMUTVECKLING 

En systemutveckling av det valda konceptet genomfördes i syfte att definiera vilka 
komponenter produkten består av samt hur de fungerar i förhållande till varandra.  

KOMPONENTVAL OCH FUNKTIONER 

Konceptets funktion kräver att två identiska kylargardiner fästs med varsin hylsa i vardera 
änden. I syfte att säkerställa kylargardinernas position och rörelse samt för att undvika 
skavning löper denna med stöd från fyra styrande fasta axlar. Spolarna ska löpa med låg 
friktion i syfte att upprätthålla en lång livslängd och bör således lagras med glidlager. Två av 
hylsor som kylargardinerna är fästa i har en återfjädrande funktion likt ett säkerhetsbälte i 
personbilar. De två spolarna i andra änden av kylargardinen regleras med roterande rörelse åt 
båda håll vilket tillsammans med fjäderfunktionen gör att kylargardinen kan regleras och 
samtidigt hållas spänd. Eftersom kylargardinerna ska regleras automatiskt bör två elmotorer 
utnyttjas för att rotera de två spolar som inte är återfjädrande. Spolarna ska monteras framför 
kylkylvätskekylaren utan att påverka andra komponenter i lastbilen. Specialkonstruerade stag 
bör därför användas för att hålla spolar och kylargardiner på plats. 

  

SYSTEMUTVECKLING

DETALJUTVECKLING

Figur 40 – FAS 3 - Detaljutveckling 
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4.3.2. DETALJUTVECKLING 

Följande detaljutveckling syftar till att konstruera och måttsätta de komponenter som 
slutkonceptet består av. Inledningsvis utvecklas och definieras de ingående komponenterna 
varefter en riskanalys slutligen presenteras i syfte att ringa in de eventuella risker som 
konceptet innefattar.  

KOMPONENTUTVECKLING 

Generellt gäller att lastbilens vikt ska vara så låg som möjligt för att erhålla en låg 
bränsleförbrukning. Detta ställer stora krav på de komponenter som används vilka således 
måste dimensioneras så små som möjligt, men fortfarande klara kraven på livslängd och 
hållbarhet.  För att säkerställa de ingående komponenternas hållbarhet definierades en 
kravställning vilken användes som riktlinje i konstruktion och vid val av komponenter,  
se tabell 15.   

Tabell 15 – Kravställning för komponentutveckling 

KOMPONENT BESKRIVNING VÄRDE 

Hylsa Nedböjning med centrerad punktbelastning 150 N i Z-led ≤ 12,0 mm 

Hylsa Säkerhetsfaktor vid centrerad punktbelastning 150 N i Z-led ≥ 2,0 

Hylsa Längd vid beräkning av maximal nedböjning |         mm 

Fjäder Vridmoment i hylsa vid förspänning 70,0 Nmm 

Fjäder Vridmoment i hylsa vid maximal vridning 510 Nmm 

 

Nedan presenteras beskrivningar, beräkningar samt rekommendationer för de komponenter 
som slutkonceptet består av.  



 

Sida 49 av 71 

KYLARGARDIN 

Kylargardinparet består av samma tunna polyamidväv som används idag. Vävens geometri 
syftar till att begränsa luftflödet genom kylarpaketet och samtidigt ta så lite plats som möjligt. 
Kylargardinens geometri är också avgörande för konceptets funktionsduglighet. Lutningen för 
den triangelformade kylargardinens geometri resulterar i att kylarpaketet kan täckas av från 
sidorna vilket är fördelaktigt för kylarnas livslängd. Lutningen bör dock vara så liten som 
möjligt för att öka flexibiliteten mellan öppet och stängt läge. Om lutningen är för brant täcks 
endast några av tuberna för under ett större spann av regleringen vilket inte är fördelaktigt. 
Kylargardinens längd är avgörande för hur stor rullens diameter blir med kylargardinen 
uppvirad. En så liten upprullad spole som möjligt, men med så liten lutning av kylargardinens 
hypotenusa som möjligt eftersträvas därför i konstruktionen. I nedanstående figur 41 
illustreras kylargardinens geometri som konstruerats utifrån en balans mellan beskrivna längd 
och lutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAC-matris 

 

CAC-matris 

 

 

CAC-matris 

 

Figur 41 – Kylargardinens geometri illustrerad med kylarmatris, från vänster; 0 %, 50 % respektive 100 % täckningsgrad 
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SPOLENS HYLSDIAMETER 

Hylsdiametern är avgörande för spolens totala utbredning och måste således vara så liten som 

möjligt. På grund av lastbilens geometrier kan spolens totala diameter med kylargardinen 

upprullad maximalt vara          mm för att rymmas i det utrymme som konceptet begränsas av. 

Följande formel utnyttjades för att beräkna hylsans maximala diameter. Kylargardinens 

geometri resulterar i att ungefär 2/3 av längden (≈Y) är upprullad på någon av spolarna vid 

helt öppet respektive helt stängt läge och har således använts vid beräkningarna. 

 
Upprullad längd = [Lupprullad] = ”Y” mm 

Rullens maximala totala diameter med kylargardin = [Dtot] =          mm 

Kylargardinens tjocklek = [tgardin] = ”X” mm 

Hylsdiameter [Dhylsa] =  √𝐷𝑡𝑜𝑡
2 −

4∗𝑡𝑔𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛∗𝐿𝑢𝑝𝑝𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑑

𝜋
=  √||||2 −

4∗𝑋∗𝑌

𝜋
≈ 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 ä𝑛 20 𝑚𝑚 

 

För att säkerställa konstruktionens hållbarhet genomfördes följande beräkningar som visar 
säkerhetsfaktor mot deformation och maximal nedböjning vid 150 N riktad nedåt i Z-led vid 
hylsans mittpunkt, vilket specifieras i den kravställning som samanfattas i tabell 15. 
Beräkningarna utgår från formler och teoretiska avsnitt enligt Dahlberg (2010). Balken antas 
vara fritt upplagd och beräknas utan hänsyn till friktion, kylargardinens vikt eller egenvikt. 
Rostfritt stål ansågs som lämpligt material för beräkningen. I nedanstående figur 42 och tabell 
16 sammanfattas den uppställning och de enheter som beräkningen bygger på. 

 

 

Figur 42 – Illustration av fritt upplagd balk med tunnväggigt cirkulärt tvärsnitt 
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Tabell 16 – Enhetsbeskrivning för beräkning av hylsdiameter 

SYMBOL ENHET BESKRIVNING 

|M|max Nmm Det maximala momentet som uppstår i hylsan p.g.a. pålagd kraft 

|z|max mm Längsta avstånd från hylsans tyngdpunkt till ytterskal 

D mm Mått på hylsans yttre diameter 

E Mpa Materialets elasticitetsmodul 

I mm4 Yttröghetsmoment 

L mm Mått på hylsans längd 

ns - Säkerhetsfaktor 

P N Kraften som påverkar hylsan i Z-led 

R mm Mått på hylsans medelradie 

RE Mpa Materialets sträckgräns 

t mm Mått på hylsans väggtjocklek 

Wb mm3 Böjmotstånd 

δ mm Maximal nedböjning p.g.a. pålagd kraft 

σmax Mpa Maximal spänning som uppstår i hylsan p.g.a. pålagd kraft 

 

Nedanstående formler utnyttjades för att säkerställa lämplig dimension för hylsan. Kravet på 
maximal nedböjning respektive säkerhetsfaktor enligt kravställning; 10,0 mm respektive 2,5. 

|𝑀|𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝐿

4
 

𝐼 = 𝜋𝑅3𝑡 

|𝑧|𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝐷 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
|𝑀|𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑏
 𝑑ä𝑟 𝑊𝑏 =

𝐼

|𝑧|𝑚𝑎𝑥
 

𝛿 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
 

I nedanstående tabell 17 sammanfattas materialegenskaperna samt de dimensioner som 
använts i beräkningarna. 

Tabell 17 – Material och dimensioner för beräkning av hylsans geometri 

KATEGORI VÄRDE KATEGORI VÄRDE 

Material 4.307 Längd XXXXXX mm 

Sträckgräns 400,0 Mpa Diameterdimensioner 6,0 – 20,0 mm 

Elasticitetsmodul 200 000,0 Mpa Tjockleksdimensioner 1,0 - 3,0 mm 
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I nedanstående tabell 18 presenteras resultatet från beräkningarna för den hylsdimension 
som ansågs lämplig samt föll inom ramen för tidigare nämnda krav. Hela beräkningsresultatet 
finns sammanfattat i bilaga 5. 

Tabell 18 – Sammanfattning av beräkningsresultat för hylsdiameter 

 

Hylsans dimensioner fastställdes således till          mm ytterdiameter och          mm väggtjocklek. 

SPOLENS GEOMETRI MED KYLARGARDIN 

Rullens totala diameter beräknades med samma princip som tidigare vilket presenteras 
nedan.  

Upprullad längd = [Lupprullad] = ”Y” mm 

Hylsdiameter = [D] =          mm 

Kylargardinens tjocklek = [tgardin] = ”X” mm 

Rullens totala diameter = Dtot = √𝐷2 +
4∗𝑡𝑔𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛∗𝐿𝑢𝑝𝑝𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑑

𝜋
=  √|||||2 +

4∗𝑋∗𝑌

𝜋
≈ 20,0 − 40,0 𝑚𝑚 

Beräkningen ovan bygger på att rullen är helt spänt upprullad utan ojämnheter. Rullens totala 
diameter fastställdes till ”Z” mm för fortsatt utveckling av produkten. 

STAG 

Fyra stycken stag konstruerades i syfte att hålla spolarna på plats och medge 
rotationsmöjlighet för de spolar som kräver detta. Stagen består av stansat och bockat rostfritt 
stål med 3,0 mm plåttjocklek som medger enkel montering och få sammanlagda antal 
komponenter. De roterande hylsorna löper genom stagen för att kunna monteras ihop med 
drivande och återfjädrande komponenter. 

  

SYMBOL VÄRDE SYMBOL VÄRDE 

RE 400,0 Mpa |z|max XXXXXX mm 

E 200 000,0 Mpa |M|max XXXXXX Nmm 

P 150,0 N I XXXXXX mm4 

L XXXXXX mm Wb XXXXXX mm3 

R XXXXXX mm σmax XXXXXX Mpa 

D XXXXXX mm δ XXXXXX mm 

t XXXXXX mm ns XXXXXX 
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Figur 43 – Glidlager från Igus (Igus, 2015) 

GLIDLAGER 

De roterande hylsorna löper genom stagen som består av rostfritt stål. I syfte att säkerställa 
hög friktion mellan hylsa och stag samt minimera slitage av komponenter utnyttjas glidlager i 
de hål som hylsorna löper genom. Clips-glidlager från Igus AB (figur 43) rekommenderas därför 
vilket, enligt tillverkaren, både är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med keramiska lager samt 
mycket slitstarkt. Lagrets består av materialet iglidur® M250 vilket både är självsmörjande och 
korrosionsbeständigt. Eftersom lagret ska sitta i områden där mycket höga respektive låga 
temperaturer krävs goda termiska egenskaper. Clips-glidlagret tål temperaturer ner till  
- 40 °C och upp till 170 °C vid kortvarig drift. Nedan listas de fördelar som denna typ av lager 
innebär. 

 Enkel montering genom sidoslits 

 Infästning med dubbla flänsar 

 Underhållsfria och självsmörjande 

 Bra anpassning till stansade hål 

 Bra nötningstålighet  

 Lättgående 

 Låg bullernivå 

 Lämpat för roterande och linjära rörelser 

 Kan expandera tack vare slits 

 Fixerad genom två flänsar 

 
 
(Igus, 2015) 

Följande figur 44 och tabell 19 sammanfattar dimensionerna för det valda glidlagret. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mer information om lagertypen och dimensioner finns representerat i bilaga 6. 

  

Tabell 19 – Dimensioner - Glidlager (Igus, 2015) 

|                                  |          

d1      | mm 

d2      | mm 

d3      | mm 

d4      | mm 

s      | mm 

b1      | mm 

Figur 44 – Dimensionsöversikt - Glidlager (Igus, 2015) 
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Fjäder 

De två spolar som inte drivs av elmotorerna förses med varsin vridfjäder i syfte att delvis 
motverka den kraft som motorerna genererar och på så sätt hålla kylargardinerna spända 
samt reglera dessa då motorn vänder rotationsriktning. Fjädern ansågs lämplig då dess 
funktion är bekräftad i sedvanliga rullgardiner samt inte upptar mycket utrymme då den 
dimensioneras för att rymmas inuti hylsan. För att bestämma det antal varv som hylsan måste 
rotera för att rulla upp hela den maximalt upprullade kylargardinens längd (Y m) utnyttjades 
följande beräkning.  

Antal varv som hylsan maximalt roterar = 
1

2
∗

𝐷𝑡𝑜𝑡−𝐷

𝑡
=               ≈ 20 − 30 varv (T) 

Vridfjädern måste således också kunna vridas lika många 

varv för att sedan fjädra tillbaka. En vridfjäders diameter och 

längd minskar respektive ökar i takt med att fjädern spänns 

om vridningen sker åt samma håll som spolen är lindad 

vilket gäller i detta fall. I figur 45 illustreras vridfjäderns 

ändutformningar vilka syftar till att fästas i kylargardinens 

hylsa respektive i de stag som håller hylsorna på plats.  

Följande beräkningsförfarande beskriver dimensioneringen 

av vridfjäderns storlek och bygger på formler och 

beräkningar från Lesjöfors AB (2015) samt  

Springs and things (2015). 

I nedanstående tabell 20 sammanfattas symboler, enheter samt beskrivningar för de 

parametrar som används i beräkningarna, varav några även återfinns och illustreras i figur 45. 

Tabell 20 – Beräkningsparametrar - Vridfjäder 

SYMBOL ENHET BESKRIVNING 

M1 Nmm Vridmoment vid förspänning 

M2 Nmm Vridmoment vid maximal vridning 

M Nmm Vridmomentökning från M1 till M2 

E Mpa Materialets elasticitetsmodul 

RE Mpa Fjädertrådens sträckgräns 

S Mpa Fjädertrådens rekommenderade sträckgräns för beräkning (0,75 x RE) 

Dmedel mm Fjäderspolens medeldiameter 

d mm Fjädertrådens diameter 

Lt mm Vridfjäderns längd vid maximal vridning 

Nt St. Antal spolvarv 

T St. Antal vridvarv från M1 till M2 

 

Utifrån tidigare kravställning (tabell 15) definieras de ingående beräkningsparametrarna för 

vridfjädern i följande tabell 21. 

Figur 45 – Vridfjäder - Dimensionsöversikt 
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Ingående data: 

Tabell 21 – Ingående data – Beräkning av vridfjäder 

KATEGORI VÄRDE KATEGORI VÄRDE 

Material SS 2331 (Rostfri) M1 70,0 Nmm 

Elasticitetsmodul [E] 190 000,0 Mpa M2 510,0 Nmm 

T T st. varv M 440 mm 

 

Beräkningen innebär att fjädertrådens diameter (d) först bestäms genom att utnyttja det 

maximala vridmomentet som fjädern ska innefatta vid total vridning (M2) samt värdet från 

75 % av materialets sträckgräns (S). Fjädertrådens diameter antas vara mellan 0,5 - 0,8 mm 

vilket innebär att sträckgränsen i materialet då är 2300 N/mm2 (enl. tabell, Lesjöfors, 2015).  

𝑑 = √
32𝑀2

𝜋𝑆
=

3

√
32 ∗ 510,0

𝜋 ∗ 0,75 ∗ 2 300

3

≈ 1,45 

Fjädertrådens nya diameter innebär att sträckgränsen i materialet då är 2 050 N/mm2  
(enl. tabell, Lesjöfors, 2015). Formeln för trådens diameter utnyttjas igen med det nya värdet. 

𝑑 = √
32𝑀2

𝜋𝑆
=

3

√
32 ∗ 510,0

𝜋 ∗ 0,75 ∗ 2 050
= 1,50055. . .

3

≈ 1,5 

Värdet innebär att fjäderspolens maximala medeldiameter är      | mm omsluten av 
kylargardinens roterande hylsa (      | mm). Antalet spolvarv som vridfjädern innefattar 
beräknas i nedanstående formel. 

𝑁𝑡 =
𝐸𝑑4𝑇

10.8𝐷𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑀
=

190 000 ∗ 1,54 ∗ 𝑇

10.8 ∗ ||| ∗ 440
≈ 600 − 700 𝑠𝑡 = 𝑈 

Eftersom vridfjäderns diameter, i det här fallet, minskar i takt med att fjädern vrids behöver 
ingen hänsyn tas till eventuell friktion mot hylsans innervägg. Däremot måste hänsyn tas till 
fjäderns längd vid vridning eftersom den då ökar och är som längst vid maximal vridning. I 
nedanstående formel beräknas fjäderns längd vid      | varvs vridning.  

𝐿𝑡 = 𝑑(𝑁𝑡 + 1 + 𝑇) = 1,5(𝑈 + 1 + 𝑇) ≈ 900 − 1100 𝑚𝑚 

Fjäderns ena ände vinklas rakt ut från hylsan och den andra avslutar i samma led som 
fjäderns längdriktning vilket illustreras i tidigare figur 45. 
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Motor 

De två motorerna som roterar hylsorna vilket resulterar i att kylargardinerna kan regleras 
mellan öppet och stängt läge måste kunna generera ett högt varvtal samt lätt kunna justeras 
utifrån det antal varv som ska roteras. En stegmotor ansågs lämplig för detta syfte vilket 
innebär att de rotationsvarven kan regleras utifrån en viss stegupplösning. Ett relativt högt 
varvtal krävs för att kylargardinerna snabbt ska kunna öppnas, vilket är särskilt viktigt vid höga 
omgivningstemperaturer då samtidigt stort lastuttag plötsligt krävs. Detta kan till exempel 
behövas då lastbilen står inför en brant uppförsbacke och behöver fullt lastuttag vilket då 
kräver maximal kyleffekt i kylarpaketet, till skillnad från en raksträcka i hög hastighet då 
tillräcklig kylning sannolikt uppnås ändå. Kylargardinerna behöver därför övergå från helt 
stängt läge till helt öppet läge på några få sekunder. Stegfunktionen syftar till att noggrant 
kunna variera hur många varv motorn roterar vilket i sin tur gör att kylargardinens position 
kan styras och utnyttjas i en programmerad styrkrets.  

Vid val av motor togs ingen hänsyn till friktion mellan hylsa, lager respektive kylargardin samt 
hylsans och kylargardinens egenvikt utan utgår från fjäderns vridmoment samt lämplig 
rotationshastighet. Motorns vridmoment måste vara större än fjäderns vridmoment vilken når 
upp till 510,0 Nmm vid full vridning (T varv). Eftersom motorn ska sitta i en miljö som innebär 
höga termiska påfrestningar måste den tåla både höga och låga omgivningstemperaturer. Vid 
val av motor tas dock ingen större hänsyn till detta då tillverkaren menar att motorn ändå 
måste provas och eventuellt justeras/inkapslas för varje specifikt driftändamål (Beckhoff). 
Stegmotorn i detta arbete ska således endast ses som ett riktmärke för konstruktionens 
helhetsutförande.  

Följande motor från Beckhoff rekommenderas för konstruktionen och illustreras i figur 46. 

Modell:   AS1050 
Spänning:  24 V DC 
Ström:  5,0 A 
Vridmoment – axel stilla: 1200 Nmm 
Nominell hastighet:  720 v/min. 
Längd (motor):  75,8 mm 
Axellängd:  20,6 mm 
Bredd:  56,0 mm 
Vikt:   1,0 kg 
IP-klass:  43 (Regnavstötande) 
Arbetsområde (Temp.): -10 °C till + 50 °C 
Stegupplösning: 1,8°/200 fulla steg 

(Beckhoff, 2015) 

Motorns kapacitet innebär att en kylargardin kan drivas från helt stängt läge till helt öppet 
läge enligt följande. 

𝑇 𝑣𝑎𝑟𝑣

720 𝑣𝑎𝑟𝑣/𝑚𝑖𝑛
= < 5 𝑠    

Mer information om elmotorn och dess prestanda finns representerat i bilaga 7. 

  

Figur 46 – Stegmotor AS1050 (Beckhoff, 2015) 
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RISKANALYS 

I syfte att markera de potentiella risker som konceptet innebär samt definiera och 
rekommendera hur dessa på bästa sätt undviks genomfördes en Failure Modes and Effects 
Analysis (FMEA). Nedan sammanfattas denna utifrån de tänkbara felorsakerna med 
beskrivande text. En översiktlig FMEA-tabell finns representerad i bilaga 8. 

ISBILDNING PÅ KYLARGARDIN/RULLAR 

Vid låga omgivningstemperaturer då snöblandat regn/snö är vanligt förekommande finns det 
stor risk att konstruktionen drabbas av isbildning på kylargardin och rullar. De stora problemen 
antas inträffa då stora mängder snö packas på/mot kylargardinen. De höga temperaturerna 
från kylarpaketet och den låga omgivningstemperaturen medför att is lätt bildas vilket är en 
potentiell orsak till ett eventuellt konstruktionshaveri.  

Om isbeläggning inträffar krävs ett högre vridmoment från elmotorn för att kylargardinerna 
ska regleras. En föreslagen åtgärd till det eventuella problemet är att ersätta konstruktionens 
elmotorer med en starkare variant. Vridfjäderns styrka måste således också ses över för att 
säkerställa att tillräcklig kraft anbringas för att kylargardinens hylsor ska rotera problemfritt 
under dessa omständigheter. De spolar som ej roterar och syftar till att styra kylargardinen 
under regleringen skulle även kunna omkonstrueras med gängade spår för att på så sätt styra 
ut eventuell is och snö mot kylargardinernas yttersidor. En ytterligare åtgärd mot 
uppbyggnaden av is är att införa borstar som borstar av kylargardinerna/rullarna då dessa 
regleras/roterar. 

SKAVNING MOT CAC/RAD 

Kylargardinens hylsor är relativt långa och kan vid kraftiga vibrationer/stötar deformeras och 
skava mot CAC. Detta kan motverkas med stöd eller att hylsan omkonstrueras med styvare 
egenskaper. Det finns också en stor risk att kylargardinen kommer att skava mot radiatorn vid 
drift då den regleras på grund av fläktsug respektive fartvind. Radiatorns mycket tunna och 
känsliga flänsar kan skyddas med ett nötningsskydd i form av ett galler som monteras mellan 
kylargardin och RAD. Gallret får dock inte påverka kylluftflödet genom kylarpaketet mer än 
nödvändigt.  

FJÄDERBROTT 

Konceptets konstruktion kräver att båda fjädrarna presterar enligt tänkta krav för att fungera. 
Skulle ett fjäderbrott inträffa så kan kylargardinen som påverkas av detta, endast regleras åt 
det håll som elmotorn drar. Fjäderns konstruktion kan därför behöva omkonstrueras utifrån 
nya högre ställda krav.  

KYLARGARDIN 

Kylargardinen löper stor risk att skadas av kringliggande komponenter som den kan tänkas 
skava mot, exempelvis radiator och stag. Tidigare nämnda skavningsskydd mot radiator 
rekommenderas därför även utifrån kylargardinens perspektiv. Det rekommenderas även att 
se över kylargardinens kanter och eventuellt stärka upp dessa med vajer eller dylikt. 
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5. RESULTAT 

Följande avsnitt presenterar den slutliga konceptlösningen för detta examensarbete. 
Resultatet presenteras med 3D-bilder vilka innefattar och illustrerar konceptets utformning, 
översiktliga dimensioner, ingående komponenter samt funktion.  

5.1. SLUTKONCEPT 

Nedan presenteras konceptet som helhetskonstruktion med de ingående komponenterna. 
Konceptet illustreras både fristående samt i förhållande till laddluftkylare och kylvätskekylare, 
se figur 47. 

 

 

 

 

 

 

 
HELHETSLÖSNING – FRISTÅENDE – OLIKA VYER 

I nedanstående figur 48 illustreras konceptet som fristående helhetslösning med de ingående 
komponenterna från olika vinklar. 

 

  

CAC 

RAD 

Figur 47 – Generell geometriöversikt - CAC & RAD 

Figur 48 – Översiktlig illustration av helhetslösning - fristående - 100 % täckningsgrad 

X 

Z 

Y 
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HELHETSLÖSNING – FRISTÅENDE – OLIKA TÄCKNINGSGRAD 

 
HELHETSLÖSNING – MONTERAD MELLAN RAD & CAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELHETSLÖSNING – MONTERAD MELLAN RAD & CAC – OLIKA TÄCKNINGSGRAD 

Figur 50 – Slutkoncept monterad mellan CAC & RAD - Isometrisk vy 

Figur 51 – Slutkoncept monterad mellan CAC & RAD – Olika täckningsgrad, från vänster; 0 %, 50 % respektive 100 % 

Figur 49 – Helhetslösning med olika exemplifierande täckningsgrad, från vänster; 0 %, 50 % respektive 100 % täckningsgrad 
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               mm 

               mm 

5.2. INGÅENDE KOMPONENTER 

Konstruktionens huvudkomponenter består av hylsor, vridfjädrar, kylargardiner, stag, 
glidlager respektive elmotorer. Nedan presenteras de ingående huvudkomponenterna i 
konstruktionen med översiktliga dimensioner utifrån genomförd komponentutveckling i 
avsnitt 4.3.2. 

HYLSOR 

8 st. Hylsor (4 st. roterande + 4 st. stationära) 
Diameter:         | mm  
Godstjocklek:        | mm 
Längd (roterande):                 mm 
Längd (stationära):                mm 
Material:  Rostfritt stål (4.307) 

  

VRIDFJÄDRAR 

2 st. Identiska vridfjädrar 

Längd:   ca 900-1100 mm 

Tråddiameter: 1,5 mm 

Medeldiameter:       | mm 

Material:  SS 2331  

Övrigt:  Vridfjäderns ena ände (till vänster i figur 53) fästs i stag och den  

  andra (till höger i figur 53) i förborrat hål genom hylsan  

 
KYLARGARDINER 

2 st. Identiska kylargardiner 

Total längd:                  mm 
Material:  Polyamidväv 
Övrigt:  Måttsättning enligt figur 54 

 

 

 

  

Figur 52 – Ingående komponenter - Hylsor 

Figur 54 – Ingående komponenter - Kylargardiner 

10,0 mm 

Figur 53 – Ingående komponenter - Vridfjädrar -  
Olika utförande på ändarna 

               mm 
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STAG 

2 st. Stag för övre hylsor (Olika bockningsriktning) 
2 st. Stag för nedre hylsor (Olika bockningsriktning) 

Håldiameter (Stora för hylsor):       | mm  
Material:   Rostfritt stål 
Övrigt:   Tätningslist av gummi på de nedre stagen 

 

 

 

 

  
GLIDLAGER 

8 st. Clips-glidlager från iglidur® (Art.nr.                 |) 

Måttsättning enligt bilaga 6. 

  

 

 

 

 
ELMOTOR 

Modell:  Beckhoff AS1050 
Längd (motor):  75,8 mm 
Bredd:  56,0 mm 
Axellängd:  20,6 mm 

 

 

 

 

  

Figur 55 – Ingående komponenter - Stag, från vänster; 2 x stag för övre hylsor, 2 x stag för nedre hylsor 

 

Figur 56 – Ingående komponenter - Glidlager - olika vinkel 

56,0,0 mm 

56,0mm 75,8 mm 

Figur 57 – Ingående komponenter - Elmotorer 
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6. ANALYS 

Följande avsnitt innefattar en analys av det slutliga konceptet där en diskussion förs kring de 
frågeställningar som arbetet syftar till att besvara. För att säkerställa att kraven som ställts på 
produkten uppfyllts utvärderas också kravspecifikationen. Det resonemang som förs i detta 
avsnitt bygger på resultatet ur de flödessimuleringar som genomfördes i avsnitt 4.2.4. 
Konceptet har sedan vidareutvecklats med mindre justeringar. Bland annat har hylsornas 
diameter ökat från       | mm till       | mm . Diskussionen i kapitlet utgår därför utifrån konceptets 
potential och skall ses som riktlinjer. 

6.1. SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA 

1. Hur kan en reglerbar kylartäckning konstrueras för att medge optimal kylreglering vid 
olika driftall under hela det definierade omgivningstemperaturintervallet? 

Konstruktionen består av en tidigare bekräftad lösning i form av en polyamidväv. Detta medför 
att viss information och krav från tidigare utveckling kunnat appliceras i denna konstruktion 
vilket till viss del säkerställer funktionsdugligheten. Konstruktionen syftar även till att påverka 
kylluftflödet genom kylarpaketet så lite som möjligt i situationer då fullt flöde efterfrågas. 
Runda geometrier (hylsor, rullar) på fördelaktigt avstånd från kylarna har utnyttjas för att 
tillåta så mycket luft som möjligt att passera genom konstruktionen vid dessa situationer. 
Resultatet från det prov som presenterades i avsnitt 4.2.4. bekräftar konstruktionens 
funktionsduglighet i både höga och låga omgivningstemperaturer. Skillnaden i kylluftkapacitet 
vid 50 % täckningsgrad uppgår till +0,5 K vilket gör att konceptet faller inom kravet för att 
isbildning i laddluftkylaren ska undvikas och därmed anses godkänt. Resultatet från det varma 
driftfallet med 0 % täckningsgrad visar att konceptet varken påverkar massflödet genom 
kylarpaketet eller kylluftkapaciteten nämnvärt. Detta innebär att optimal kylreglering kan 
uppnås för hela det definierade omgivningstemperaturintervallet eftersom den reglerbara 
täckningen steglöst kan gå från 0 % täckningsgrad till 100 % täckningsgrad. 

2. Vilken position i fordonet är mest lämplig för en kylartäckning i det avseendet att 
luftflödet ska reduceras vid behov? 

Den mest lämpliga placeringen för produkten valdes i det här arbetet till positionen mellan 
laddluftkylaren och radiatorn. Flödet i området är koncentrerat inom laddluftkylarens matris 
vilket gör att flödet också lätt kan regleras noggrant i positionen med en avvisande täckande 
lösning. Kylargardinen hamnar även mycket nära laddluftkylaren vilket gör att mindre mängd 
luft kan ta sig runt täckningen genom kylarna vilket då skulle innebära en ineffektiv 
konstruktion. Positionen är även lämplig då det inte finns några komponenter i området vars 
rörelse måste tas hänsyn till. En nackdel med positionen är dock att temperaturen bitvis kan 
vara mycket hög vilket ställer stora krav på de ingående komponenterna. Lösningen, i det här 
fallet, regleras med två elmotorer vilka måste monteras på motstående sidor för att 
produktens funktion ska säkerställas enligt krav. Samtidigt innebär positionen och 
konstruktionen att motorer kan monteras utanför matris vilket är fördelaktigt i situationer då 
maximalt flöde genom kylarpaketet eftersträvas. 
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1. Hur mycket kan det slutgiltiga konceptet påverka det totala luftmotståndet och 
därmed påverka fordonets bränsleförbrukning? 

Resultatet i avsnitt 4.2.4. indikerar att konceptet kan reducera det totala luftmotståndet för 
fordonet med         DC vid 0° vindriktning. I och med att luftmotståndet reduceras kan också en 
grov slutsats dras om att konceptet även kan bidra till en minskad bränsleförbrukning i vissa 
driftfall. På grund av sidvind bör även ett vindavägt resultat användas vid analys av påverkan 
på bränsleförbrukningen. De två vindriktningarna (-5° & 5°) som simulerades erhöll 
medelvärde           DC. 

Tumregeln för bränsleförbrukningen i relation till DC beskrevs i avsnitt 3.5. enligt följande:   

                                                                       |                                

Detta medför att om konceptet, med 100 % täckningsgrad, används på en lastbil  
                                                                              och 0° vindriktning så antas luftmotståndet reduceras 
med            DC vilket medför att bränsleförbrukningen vid samma driftfall reduceras med            %. 

Om ett vindavägt resultat istället används så kan bränsleförbrukningen, enligt tidigare 
definition, reduceras med         |   % 

Det är dock fler parametrar än luftmotståndet som påverkar ett fordons bränsleförbrukning, 
bland annat inloppstemperatur. Eftersom konceptet kan innebära en höjd inloppstemperatur 
under vissa förhållanden måste detta vägas mot det reducerade luftmotståndet och på så sätt 
utnyttjas i rätt driftfall. För att säkert kunna definiera hur mycket bränsleförbrukningen 
påverkas bör fysiska prov genomföras. 
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6.2. UTVÄRDERING AV KRAVSPECIFIKATION 

Den kravspecifikation som finns representerad i avsnitt 4.2.2. utvärderas nedan utifrån 
prestandakrav, geometriska krav, monterings-/servicekrav samt omgivningskrav. 

UTVÄRDERING 

 
 

1. Konstruktionen ska vid behov begränsa kylluftflödet genom CAC till den mån  
     att isbildning inte sker 

JA (verifieras mot 
befintlig lösning) 

Resultatet från den kylarflödessimulering som genomfördes med kallt driftfall visar att 
konstruktionens prestanda överensstämmer med referensens vad gäller sänkt 
utloppstemperatur i laddluftkylaren. I och med att referensen, som i det här fallet var den 
kylargardin som används idag, är en bekräftad lösning till isbildningsproblematiken i 
laddluftkylaren kan en slutsats dras om att detta även gäller för den nya konstruktionen.  

 

 
 

2. Konstruktionens ambition är att kylluftflödet genom CAC respektive RAD ska  
     kunna strypas helt vid behov. 

JA 

Det framtagna konceptet innebär att kylargardinerna tillsammans täcker en stor del av både 
laddluftkylarens och kylkylvätskekylarens matris i förhållande till luftflödet genom dessa. På 
grund av mellanrummet mellan respektive kylare samt recirkulation som uppstår då luften 
träffar kylargardinen framför kylkylvätskekylaren kan inte flödet genom laddluftkylaren 
strypas helt. Kylargardinerna täcker inte hela kylkylvätskekylarens höjd eftersom spolarna, på 
grund av omkringliggande komponenter och utrymmesskäl, måste vara placerade där för att 
konceptet ska fungera. Detta medför att en viss del av flödet genom kylkylvätskekylaren inte 
heller kan strypas helt. Det finns även risk att en del luft tar sig igenom området där 
kylargardinerna överlappar varandra.  

 

 
 

3. Konstruktionen ska innebära att massflödet genom CAC respektive RAD inte  
     påverkas negativt då maximalt flöde önskas genom kylarpaketet. 

± 0,1 kg/s 

Resultatet från den kylluftflödessimulering som genomfördes med varmt driftfall visar att 
konstruktionen endast påverkar massflödet i CAC respektive RAD marginellt och faller inom 
ramen för kravet och därmed anses godkänt. 

 

 
 

4. Konstruktionen ska innebära att temperaturer i CAC respektive RAD inte  
     påverkas negativt då maximalt flöde önskas genom kylarpaketet. 

± 0,5 °C/K 

Resultatet från den kylarflödessimulering som genomfördes med varmt driftfall visar att 
konstruktionen inte innebär någon temperaturförändring i CAC respektive RAD som är större 
än 0,5 °C/K. 

 

 

 



 

Sida 65 av 71 

 5. Konstruktionen ska regleras per automatik JA 

Konstruktionen innebär att elmotorer utför det arbete som krävs för att reglera kylluftflödet 
genom kylarpaketet. Detta medför att en styrkrets kan programmeras för att styra motorerna 
och därmed kan lösningen regleras per automatik. 

 

 6. Konstruktionen ska konstrueras för R-bil med ACC och TOC JA 

Konstruktionen är konstruerad för R-bil med ACC och TOC vilket ingick i denna fallstudie. 

 

 
 

7. Konstruktionen ska ej kollidera med kringliggande komponenter då hytten rör  
     sig vid drift 

JA 

Konstruktionens position, mellan laddluftkylare och kylvätskekylare, innebär få kringliggande 
komponenter som rör sig med hyttens rörelse. För att säkerställa att inga komponenter 
krockar med konstruktionen har 3D-programvara utnyttjats. 

 

 8. Tåla fukt (korrosionsbeständig) JA 

De ingående komponenterna består i huvudsak av kylargardiner, hylsor, fjädrar, stag, 
glidlager, motor och skruvar. Kylargardinen innefattar en polyamidväv vilken tål fukt samt är 
skyddad mot korrosion. Detsamma gäller hylsor, fjädrar och stag som samtliga konstruerats 
av rostfria material. Motorn innefattar IP-klass 43 vilket i sin tur betyder att den är spolsäker 
vilket innebär att ytterligare inkapsling kan behövas om lastbilen framförs i extrema miljöer. 
Förslagsvis bör IP-klass 69 eftersträvas för att uppnå tillräckligt korrosionsbeständighet. 
Konstruktionens glidlager är tillverkade av materialet iglidur© M250 vilket både är 
självsmörjande och korrosionståligt. I övrigt används rostfria skruvar och brickor i 
konstruktionen. 

 

 9. Tåla minimal temperatur -40 °C 

Konstruktionens ingående komponenter består till största del av rostfria stålmaterial vilka tål 
den låga temperaturen. Kylargardinen är en tidigare bekräftad lösning som visat sig tåla den 
låga temperaturen. Glidlagret från Igus tål enligt tillverkaren temperaturer ner till -40 °C vid 
kortvarig drift. Detta anses rimligt då hylsorna i lagerhusen inte ska rotera kontinuerligt utan 
endast sporadiskt. Konstruktionens känsligaste komponent vad gäller temperatur är 
elmotorn. Enligt tillverkaren Beckhoff tål motorn temperaturer ned till -10 °C, men kan med 
hjälp av inkapsling även klara kravställd temperatur.  
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 10. Tåla maximal temperatur 200 °C 

Konstruktionens ingående komponenter består till största del av rostfria stålmaterial vilka tål 
den höga temperaturen. Kylargardinen är en tidigare bekräftad lösning som tål den höga 
temperaturen. Glidlagret från Igus tål enligt tillverkaren temperaturer upp till  
170 °C vid kortvarig drift. Lagret tål högre temperaturer, men med kortare livslängd som följd, 
vilket betyder att ett livslängdskrav för lagret måste utformas för att ta ställning till om denna 
lösning är optimal. Konstruktionens känsligaste komponent vad gäller temperatur är 
elmotorn. Enligt tillverkaren Beckhoff tål motorn temperaturer upp till 50 °C, men kan med 
hjälp av inkapsling/kylning även klara högre temperaturer. Motorerna är dessutom placerade 
på den sida där laddluftkylarens och kylvätskekylarens utlopp finns vilket betyder att 
temperaturen inte uppnår 200 °C i det området. 

  



 

Sida 67 av 71 

7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

7.1. SLUTSATSER 

Målet med detta examensarbete var att utveckla och ta fram ett konceptförslag till en 
reglerbar kylartäckning för lastbil som utefter behov kunde reducera kylluftflödet genom 
laddluftkylaren till den mån att isbildning undviks. Arbetet innebar även att utreda huruvida 
det framtagna konceptet påverkar fordonets totala luftmotstånd och därmed också vilka 
konsekvenser detta ger för bränsleförbrukningen. Konceptets funktionsduglighet, vad gäller 
isbildningsproblematiken, verifierades mot den bekräftade lösning som används idag. 

Resultatet som redovisas i denna rapport grundar sig i en bred problemanalys där området 
tydligt kartlades innan själva utvecklingsarbetet påbörjades. Genom att sammankoppla 
information från konstruktörer respektive beräkningsingenjörer tidigt i processen sparades 
mycket tid av det totala utvecklingsarbetet. 

Konceptet är konstruerat med fokus på att lösa isbildningsproblematiken enligt samma metod 
som används idag, samtidigt som aerodynamiska aspekter och automatik varit väsentliga 
faktorer för slutresultatet. Lösningen syftar till att så flexibelt som möjligt kunna reglera 
kylluftflödet genom kylarpaketet utifrån de geometriska krav som ställts i fallstudien. 
Konstruktionen bygger på att fyra horisontella hylsor, med roterande rörelse, reglerar 
kylargardinerna i Z-led. Till följd av kylargardinernas geometri innebär detta även att den 
täckande arean över laddluftkylarens respektive kylvätskekylarens matris regleras. Geometrin 
medför att täckningen sker i horisontell riktning vilket är fördelaktigt utifrån termiska 
påfrestningar på värmeväxlarna. Det skulle dock varit mer fördelaktigt om kylargardinens 
hypotenusa varit brantare och närmat sig lodrät vinkel eftersom en större area av kylarnas 
matriser då skulle erhållit en homogen täckning över alla tuber samtidigt under hela 
regleringsförloppet. Som geometrierna runt konstruktionen ser ut i dagsläget så går inte detta 
eftersom en brantare hypotenusa innebär en större kylargardinrulle i upprullat läge. Detta 
skulle även innebära att kylargardinen måste rotera fler varv i regleringsintervallet med bland 
annat längre öppningstid som följd, alternativt kan en snabbare motor utnyttjas. Konceptets 
stomme gör det dock möjligt att variera kylargardinens geometri inom den längd respektive 
kylarmatrisbredd som presenterats i arbetet. Kylargardinen kan exempelvis bytas ut mot 
finmaskigt nät och användas i driftfall då mycket damm vanligtvis passerar genom 
kylarpaketet vilket inte är fördelaktigt för kylarnas prestanda.  

Resultatet från de simuleringar som genomfördes visar bland annat att konceptets 
funktionsduglighet överensstämmer med den lösning som används idag samt att kylluftflödet 
inte påverkas nämnvärt i öppet läge. Resultatet från den aerodynamiska flödessimuleringen 
ger också en indikation på att lösningen kan sänka fordonets bränsleförbrukning i och med att 
det totala luftmotståndet reduceras. Eftersom simuleringar endast genomförts med vissa 
utvalda driftfall respektive täckningsgrad kan inte några slutsatser dras för hur det påverkar 
fordonet i andra lägen. Konstruktionen visar dock goda intentioner till att uppfylla de krav som 
ställts på produkten och bör med hjälp av prototyp också testas för att verifiera hur den 
fungerar i praktiken.   
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7.2. REKOMMENDATIONER 

Följande aspekter rekommenderas vid fortsatt utveckling av konceptet. 

KONSTRUKTION 

Det rekommenderas att se över konceptets helhetsfunktion för att säkerställa att alla 
ingående komponenter samspelar med varandra. Detta gäller i synnerhet spolar, vridfjädrar 
och elmotorer. Det är viktigt att elmotorn kan generera ett högre vridmoment än fjädrarna, 
men samtidigt är det lika viktigt att fjädrarnas vridmoment är stort nog för att återfjädra 
spolarna i alla driftfall. I detta arbete har ingen hänsyn tagits till den friktionskraft som måste 
övervinnas då kylargardinerna pressas mot radiatorn vid fläktsug/fartvind.  

Konceptet bygger även på att elmotorernas steglängd är noggrann och kan styras med hög 
precision. Den styrande kretsen måste känna av i vilket läge kylargardinen befinner sig vilket 
förslagsvis sker genom att räkna antal varv motorn roterar. Elmotorernas varvtal bör även ses 
över utifrån hur snabb öppningstid som krävs för att fordonet ska få det kylluftflöde som är 
optimalt vid en viss tidpunkt. Förslagsvis bör även fjädrarna förhålla sig i återfjädrat läge då 
kylargardinernas position innebär 100 % täckningsgrad över laddluftkylarens matris. På så sätt 
kan motorvärme bevaras då fordonet inte är i drift. Detta medför även att elmotorernas kraft 
kan utnyttjas om kylargardinen till exempel frusit fast då fordonet stått parkerat. 

Eftersom kylluftflödet styrs av kylargardinens utformning så finns det även mycket stora 
utvecklingsmöjligheter med denna. Om stommens funktion säkerställs så att alla ingående 
komponenter presterar enligt krav så finns det goda möjligheter att implementera lösningen 
på ett fordon för fysiskt prov med olika utformning av kylargardinens geometri.  

I övrigt rekommenderas även de konstruktionsåtgärder som tas upp i den riskanalys som 
presenteras i avsnitt 4.3.2. 

DATORSTÖDD PRODUKTUTVECKLING 

Det rekommenderas att simulera konceptet med kylargardinen i fler lägen än vad som gjorts 
i detta arbete. Det kan vara intressant att simulera hela det reglerbara förloppet samt i 
utförande med endast den ena kylargardinen. Resultatet av temperaturförändringarna i 
simuleringarna kan sedan ställas i relation till vilka temperaturer som önskas för att fordonet 
ska prestera optimalt. Detta kan även ställas i relation till en liknande simulering utifrån de 
aerodynamiska aspekterna, vilket kan ge en indikation på när kylluftflödet bör vara öppet eller 
stängt.  

PROTOTYP 

Det rekommenderas att låta tillverka en prototyp för test och utvärdering av hur konceptets 
funktionsduglighet förhåller sig i praktiken. Prototypen kan ge svar på hur stor kraft som krävs 
för att kylargardinerna ska kunna regleras i olika driftförhållanden samt också ge information 
om hur konceptet bör konstrueras utifrån ett monteringsvänligt perspektiv. Med fysiska tester 
kan även information uppdagas vad gäller konceptets påverkan på bullernivå, 
motoruppvärmningstid samt hur mycket motorvärme som kan bevaras då fordonet står 
parkerat. 
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BILAGA 1 – BENCHMARKING  

Företag:   Mercedes Trucks 

Modell & fordonstyp:  Actros (Lastbil) 

Lösning & placering: Aktiv kylarjalusi monterat i direkt anslutning till kylarpaket 

Syfte (enl. tillverkare):  Förbättrad aerodynamik 

Styrning:   Automatisk – två lägen (Se tabell 1) 

Övrigt:    Tvådelad jalusi med övre och undre sektion som kan styras 

    oberoende av varandra. När fordonet är stillastående är  

    jalusin i öppet läge för att motverka skador och isbildning.  

    Vid problem med jalusin finns en ”failsafe” som ser till att det  

    är öppet för att säkerställa luftflöde genom kylarpacket.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[1] http://overall-economy.trucks-mercedes-benz.com/sv_SE/F%C3%B6rbrukning/details.html (2015-02-12) 

[2] Scania, YDVB, Bildarkiv (2015-02-12) 

[3] Introduction of the New Truck Generation – The New Actros (Model963), Introduction into Service Manual, Mercedes-Benz, 2011 

Figur 1 – Illustration av luftflöde in i jalusi [1] Figur 2 – Kylarjalusi monterat på kylsystem [2] 

Figur 3 – Jalusi i stängt läge [3] Figur 4 – Jalusi i öppet läge [3] 

http://overall-economy.trucks-mercedes-benz.com/sv_SE/F%C3%B6rbrukning/details.html
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Företag:   MAN 

Modell & fordonstyp: TXG (Lastbil) 

Lösning & placering: Kylargardin monterad i direkt anslutning till kylarpaket 

Syfte (enl. tillverkare):  Bibehålla full motoreffekt under icke fördelaktiga  

    klimatförhållanden 

Styrning:   Monteras manuellt framför kylarpaket efter rekommendation i  

    servicebok  

Övrigt:    Två versioner används beroende på lastbilens frontgrill.  

    Version 1 (figur 5) används på lastbil med insektsnät och ska  

    endast användas vid konstant temperatur under +10 °C. 

    Version 2 (Figur 6) används på lastbil med ”Stone shield” och  

    ska endast användas vid konstant temperatur under -5 °C.   

    Mellan -5 °C och -20 °C ska den avtagbara ”flärpen” inte vara  

    monterad. Är temperaturen under -20 °C måste ”flärpen”  

    också vara monterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] Operators manual – MAN TGX with MFL, 81.99587-8742 

Figur 7 – Kylargardin version 1 [5] 
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Företag:   Navistar  

Modell & fordonstyp:  International koncept (Lastbil) 

Lösning & placering: Aktiv jalusi i frontgrill 

Syfte (enl. tillverkare):  Förbättrad aerodynamik 

Styrning:   Automatisk styrning  

Övrigt:    Konceptbil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6] https://www.youtube.com/watch?v=0d--Beju1ac (2015-02-12) 

Figur 10 – Grill i öppet läge framifrån [6] 

Figur 11 – Grill i öppet läge, från sidan [6] Figur 12 – Grill i stängt läge, från sidan [6] 

https://www.youtube.com/watch?v=0d--Beju1ac
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Företag:   Sonceboz  

Modell & fordonstyp:  - (Bil – lastbil) 

Lösning & placering: Aktiv jalusi för montage i frontgrill 

Syfte (enl. tillverkare):  Förbättrad aerodynamik 

Styrning:   Automatisk steglös styrning, se tabell 2 

Övrigt:    Utvecklar aktiva jalusi med styrmotor efter kundens önskemål.  

 

 

 

Tabell 1 – Stegmotorns egenskaper [10] 

 
 

 

 

 

[7] http://www.movingmagnet.com/en/automotive-safety-applications/ (2015-02-12) 

[8] http://www.sonceboz.com/en/smart-stepper-motor/ (2015-02-13) 

[9] http://www.sonceboz.com/medias/Downloads/Brochures/active-grille-shutter.pdf (2015-02-12) 

Type Nominal Torque T°C With electronics? 

5810 Up to 1.5 Nm [-40°C +140°C] Hbridge / LIN / PWM 

6466 0,6 Nm [-40°C +105°C] LIN / PWM / on/off 

6477 1,2 Nm [-40°C +105°c] LIN / PWM / on/off 

Figur 13 – Exempel på jalusi och styrmotor [7] 

Figur 15 – Illustration av luftflöde genom jalusi [9] Figur 14 – Stegmotor genomskärning [8] 

http://www.movingmagnet.com/en/automotive-safety-applications/
http://www.sonceboz.com/en/smart-stepper-motor/
http://www.sonceboz.com/medias/Downloads/Brochures/active-grille-shutter.pdf
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Företag:   Belmore 

Modell & fordonstyp:  - (Lastbil och skolbuss) 

Lösning & placering:   Grilltäckning för montage framför frontgrill 

Syfte (enl. tillverkare):  Skydda radiator och grill från is för att bibehålla full  

    motoreffekt under icke fördelaktiga klimatförhållanden 

Styrning:   Monteras manuellt framför grill med snäppning eller  

    vridknäppning. Fästen måste monteras fast på fordon. 

Övrigt:    Finns i olika varianter anpassade för olika modeller från Ford,  

    Freightliner, GMC, International, Kenworth, Mack, Peterbilt,  

    Sterling, Volvo, Western star.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10] http://www.belmor.com/winterfronts.html (2015-02-13) 

Figur 16 – Urval av modeller från Belmore [10] Figur 17 – Grilltäckning monterad på lastbil [10] 

http://www.belmor.com/winterfronts.html
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Företag:   Röchling 

Modell & fordonstyp:  - (Bil) 

Lösning & placering: Aktiv jalusi för montage i frontgrill 

Syfte (enl. tillverkare):  Förbättra aerodynamik, snabbare motoruppvärmning,  

    reducera buller, skydda kylarenhet 

Styrning:   Automatisk steglös styrning 

Övrigt:    ”Since the use of active grille shutters  

    prevents the unwanted flow of air through the engine  

    compartment, the drag can be reduced by up to 20  

    aerodynamic points. This results in CO2 savings of up to 3  

    grams of CO2 per kilometer.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] http://www.roechling.com/en/automotive-plastics/products/aerodynamics-and-thermal-encapsulation/active-grille-shutters.html 

(2015-02-13) 

Figur 18 – Aktivt jalusi som används i Tesla S [11] 

Figur 19 – Exempel på modell 
från Röchling 1 [11] 

Figur 20 – Exempel på modell 
från Röchling 2 [11] 

http://www.roechling.com/en/automotive-plastics/products/aerodynamics-and-thermal-encapsulation/active-grille-shutters.html


  Bilaga 1. Sida 7(9) 

 

Företag:   GEIGER Automotive 

Modell & fordonstyp:  Daimler BR 212 600W (Bil) 

Lösning & placering:  Aktivt radiell jalusi bakom vattenkylare 

Syfte (enl. tillverkare):  Effektivt kontrollera luftflödet genom motorutrymmet,  

    reducera bullernivå, reducera emissioner och  

    bränsleförbrukning, isolera motorutrymme vid start-stop- 

    funktion, reducera luftflöde upp till 50 %, effektivare  

    kabinuppvärmning, bättre aerodynamik. 

Styrning:   Automatisk styrning 

Övrigt:    Monteras bakom vattenkylaren parallellt med fläkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] GEIGER Automotive, Riehm, Företagspresentation, 140424  

[12] TopSpeed, http://www.topspeed.com/cars/mercedes/2009-mercedes-e-class-blueefficiency-ar71348.html (2015-02-25)  

Figur 21 – Jalusi i öppet läge [11] Figur 22 – Jalusi i stängt läge [11] 

Figur 23 – Modulen i helhet [11] Figur 24 – Modulen i helhet med fläkten synlig [12] 

http://www.topspeed.com/cars/mercedes/2009-mercedes-e-class-blueefficiency-ar71348.html
http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/200903/mercedes-e-class-blu-8_1600x0w.jpg
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Företag:   Mercedes Benz bilar 

Modell & fordonstyp: C-klass, S-klass (Bil) 

Lösning & placering: Aktiv jalusi i frontgrill 

Syfte (enl. tillverkare): Förbättrad aerodynamik 

Styrning:   Automatisk styrning 

Övrigt:    Jalusin regleras genom motorns kontrollenhet och är helt  

    öppet så länge något av följande förhållanden råder:  

    Fordonets hastighet överstiger 180 km/h,  

    kylmedeltemperaturen överstiger 105 °C,  

    kylarvattentemperaturen överstiger 34 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] Mercedes, http://techcenter.mercedes-benz.com/en/airpanel/detail.html (2015-02-25) 

Figur 25 – Jalusiet i stängt läge [13] 

Figur 26 – Jalusiet i öppet läge [13] 

http://techcenter.mercedes-benz.com/en/airpanel/detail.html


  Bilaga 1. Sida 9(9) 

 

Företag:   KG Racing Products 

Modell & fordonstyp:  - (GoKart)  

Lösning & placering: I direkt anslutning till kylare 

Syfte (enl. tillverkare): Säkerställa optimal motortemperatur 

Styrning:   Manuell 

Övrigt:    Balanserad lösning som innebär att gardinen lätt kan  

    manövreras fram och tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] KG Racing Products, http://www.kgkarting.com/tabid/269/CategoryID/88/ProductID/172/Default.aspx (2015-02-25) 

[15] Piquet Jermania, http://piquetjrmania.com/tag/kart/ (2015-02-25)  

Figur 27 – Rullgardinslösning monterad på vattenkylare [14] 

Figur 28 – Exempel på gokart med synlig kylare [15] 

http://www.kgkarting.com/tabid/269/CategoryID/88/ProductID/172/Default.aspx
http://piquetjrmania.com/tag/kart/
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BILAGA 2 –  SIMULERINGSRESULTAT (-15 °C)  

 

  

Simuleringsparametrar – Kallt driftfall: 50 % täckningsgrad  
Lastbilsmodell: R580 Omgivningstemp: -15 °C (258,15 K) 

Motorvarvtal: 1300 v/min Last: Fullast 

Motorfläktvarvtal: Tomgång Täckningsgrad: 50  % av CAC-matris 

Fartvind: 85 km/h Övrigt: ACC, TOC 
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KYLLUFTTEMPERATUR IN I RAD 

 

 

 

 

 

 

 

KYLLUFTTEMPERATUR UT UR RAD 
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Referens Koncept 1 Koncept 2 

BILAGA 3 –  AERODYNAMIK  

Simuleringsparametrar - Aerodynamik 

Lastbilsmodell: R Vindriktning -5° ,0° ,5° 

Motorfläktvarvtal: STATIONÄR Övrigt: ACC, TOC 

Fartvind: 90 km/h   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat - ∆𝐷𝐶 jämfört med referens vid olika vindriktning 

Vindriktning Koncept 1 Koncept 2 

5°   

0°   

-5°   

±5°medel   
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Referens Koncept 1 Koncept 2 

FLÖDE GENOM CAC 
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Referens Koncept 1 Koncept 2 

FLÖDE GENOM RAD 
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BILAGA 4 –  SIMULERINGSRESULTAT (25 °C)  

Simuleringsparametrar – Varmt driftfall: 0 % täckningsgrad  
Lastbilsmodell: R580 Omgivningstemperatur: 25 °C (298,15 K) 

Motorvarvtal: 1300 v/min Last: Fullast 

Motorfläktvarvtal: 1250 v/min Täckningsgrad: 0  % av CAC-matris 

Fartvind: 30 km/h Övrigt: ACC, TOC 
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KYLLUFTTEMPERATUR IN I RAD 

 

 

 

 

 

KYLLUFTTEMPERATUR UT UR RAD 
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BILAGA 2 – BERÄKNINGSRESULTAT - HYLSA 

Sträckgräns [Mpa] 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

E [Mpa] 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

P [N] 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

L [mm]           

R [mm]           

D [mm]           

t [mm]           

|z|max [mm]           

|M| [Nmm]           

I [mm4]           

Wb [mm3]           

Sigma [Mpa]           

Delta [mm]           

Säkerhetsfaktor           

           

Sträckgräns [Mpa] 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

E [Mpa] 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

P [N] 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

L [mm]           

R [mm]           

D [mm]           

t [mm]           

|z|max [mm]           

|M| [Nmm]           

I [mm4]           

Wb [mm3]           

Sigma [Mpa]           

Delta [mm]           

Säkerhetsfaktor           



            Bilaga 2. Sida 2(3) 

 
 

Sträckgräns [Mpa] 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

E [Mpa] 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

P [N] 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

L [mm]           

R [mm]           

D [mm]           

t [mm]           

|z|max [mm]           

|M| [Nmm]           

I [mm4]           

Wb [mm3]           

Sigma [Mpa]           

Delta [mm]           

Säkerhetsfaktor           

           

Sträckgräns [Mpa] 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

E [Mpa] 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

P [N] 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

L [mm]           

R [mm]           

D [mm]           

t [mm]           

|z|max [mm]           

|M| [Nmm]           

I [mm4]           

Wb [mm3]           

Sigma [Mpa]           

Delta [mm]           

Säkerhetsfaktor           
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Sträckgräns [Mpa] 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

E [Mpa] 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

P [N] 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

L [mm]           

R [mm]           

D [mm]           

t [mm]           

|z|max [mm]           

|M| [Nmm]           

I [mm4]           

Wb [mm3]           

Sigma [Mpa]           

Delta [mm]           

Säkerhetsfaktor           
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BILAGA 6 – GLIDLAGER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igusab.se/wpck/1941/iglidur_clipslager (2015-05-29)  

http://www.igusab.se/wpck/1941/iglidur_clipslager
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BILAGA 7 –  ELMOTOR 

BECKHOFF AS1050 -STEGMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beckhoff.com/english.asp?drive_technology/as1050.htm (2015-05-29) 

http://www.beckhoff.com/english.asp?drive_technology/as1050.htm
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BILAGA 8 – FMEA 

 ARTIKEL FUNKTIONER   

 Reglerbar kylartäckning 

Begränsa kylluftflödet genom CAC 
till den mån att isbildning i 

laddluftkylaren undviks. Möjlighet 
att minska luftmotståndet för hela 

fordonet (CD) 

  

 FELSÄTT FELETS EFFEKT TÄNKBAR FELORSAK REKOMMENDERAD ÅTGÄRD 

1 GARDINEN KAN EJ REGLERAS 
TILLRÄCKLIGT KYLLUFTFLÖDE KAN EJ 

GARANTERAS 
IS PÅ GARDIN/RULLAR STARKARE ELMOTOR 

2 GARDINEN KAN EJ REGLERAS 
TILLRÄCKLIGT KYLLUFTFLÖDE KAN EJ 

GARANTERAS 
IS PÅ GARDIN/RULLAR STARKARE VRIDFJÄDER 

3 GARDINEN KAN EJ REGLERAS 
TILLRÄCKLIGT KYLLUFTFLÖDE KAN EJ 

GARANTERAS 
IS PÅ GARDIN/RULLAR GÄNGADE SPÅR I HYLSOR 

4 GARDINEN KAN EJ REGLERAS 
TILLRÄCKLIGT KYLLUFTFLÖDE KAN EJ 

GARANTERAS 
IS PÅ GARDIN/RULLAR GARDINBORSTE 

6 GARDINEN KAN EJ REGLERAS 

GARDINEN KAN ENDAST REGLERAS ÅT 
ETT HÅLL  

= >TILLRÄCKLIGT KYLLUFTFLÖDE KAN 
EJ GARANTERAS 

FJÄDERBROTT OPTIMERA FJÄDERKONSTRUKTION 

7 GARDINEN SKAVER MOT RADIATOR 
RADIATORNS FLÄNSAR TAR SKADA = > 

EFFEKTFÖRLUST 
FLÄKTSUG/FARTVIND 

GLEST NÄT FRAMFÖR RADIATOR SOM 
GARDINEN FÅR LÖPA MOT 

8 GARDINEN SKAVER MOT RADIATOR 
GARDINEN TAR SKADA = > 
KONSTRUKTIONSHAVERI 

FLÄKTSUG/FARTVIND 
STÄRKA UPP GARDINENS KANTER MED 

VAJER ELLER DYLIKT 

9 GARDINEN SKAVER MOT CAC 
GARDINEN TAR SKADA = > FÖRKORTAD 

LIVSLÄNGD 
HYLSOR DEOFRMERAS P.G.A. 

VIBRATIONER 
STÖD TILL HYLSOR/ STYVARE HYLSOR 

 


