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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.  På deras 

senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan 

att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som 

uppfyller militära krav. Detta innebär att kostnaden blir orimligt hög för ett civilt fordon som inte 

utvecklas mot samma höga kravnivå. Detta examensarbete har därför undersökt möjligheten att 

hitta en billigare lösning för motorrumsventilationen. Eftersom arbetet har varit sekretessbelagt är 

rapporten anpassad för att kunna publiceras för allmänheten.  

I arbetet har värmealstringen i motorrummet och det erforderliga luftflödet beräknats teoretiskt i 

excel. Det har även gjorts en konceptgenerering där olika fläktlösningar togs fram. Dessa 

analyserades för att hitta för- och nackdelar med de olika lösningarna. Utöver detta har en 

simuleringsmodell i FloEFD 13 för tryckfallet över den befintliga motorrumsventilationen tagits 

fram. Det gjordes även en simuleringsmodell för att avgöra om det var möjligt att utnyttja befintlig 

kylarfläkt för att även ventilera motorutrymmet. Slutligen gjordes mätningar av hur 

motorrumstemperaturen påverkas vid avsaknad av forcerat ventilationsflöde under amfibiedrift 

samt vid eftervärmen efter motoravstängning.  

Simuleringsresultaten visar att den befintliga kylarfläkten skulle kunna ventilera motorutrymmet 

på ett tillfredsställande sätt. Det har även visats att det sedan tidigare funnits både en hydraulisk 

och elektrisk radialfläkt som klarar prestandakraven samtidigt som det vore en betydligt billigare 

lösning än nuvarande lösning. Utifrån mätdata drogs slutsatser att det är möjligt att utnyttja en 

ventilationslösning som saknar möjligheten att ventilera vid amfibiedrift samt vid avstängd motor. 

Slutsatsen med detta arbete är alltså att det är fullt möjligt att ersätta nuvarande fläkt med en 

betydligt billigare lösning. Den mest fördelaktiga lösningen är att utnyttja befintlig kylarfläkt 

vilket skulle minska kostnaden med över 90 procent.  
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Abstract 

This thesis work, which totally include 30hp, was performed in cooperation with BAE Systems 

Hägglunds in Örnsköldsvik. They are trying to reduce the cost for their new vehicles, Beowulf, 

which is constructed for professional civil customers. The engine bay ventilation today utilizing a 

high rpm military axial fan. The cost for the fan is high because the requirements from the military 

are high, specially the EMC requirement. Since Beowulf is for civil customers there are no need 

for those military requirements, therefore is this thesis works focused on are any cheaper solutions 

for the engine room ventilation. 

In this work, the heat generation in engine bay and the required air ventilation have been 

determined through theoretical calculation in Excel. A model has been created, in FloEFD 13, for 

simulation of the pressure drop in the ventilation system in the engine bay. Another simulation 

model was created to simulate a solution where the engine bay was ventilated through the cooler 

fan. A concept generation were also done to find advantages and disadvantage with different 

ventilation solutions. Finally measurements were made to see how the temperature in the engine 

bay reacts when the fan is shut off, during amphibian driving and also how the engine after heat 

affects the temperature. 

From the results of the simulations and real tests it was shown that the ventilation through the 

cooler fan would work. In the concept generation it was shown that there are cheap solutions that 

would reach the requirement ventilation flow if the fan is changed to an electric or hydraulic radial 

fan. 

From this reports the conclusion is that there are suitable fan solutions that are a lot cheaper than 

the fan that is used today. The best solution is reached by using the original cooler fan instead of 

a separate engine bay fan. This solution would reduce the cost for engine bay ventilation with more 

than 90 %. 
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1 Introduktion 

Detta examensarbete, som omfattar totalt 30 hp, har genomförts som den avslutande delen av 

civilingenjörsutbildningen inom energiteknik vid Umeå universitet. Arbetet har utförts vid och i 

samarbete med BAE Systems Hägglunds. 

För att ge läsaren en bra förståelse av det utförda examensarbetet tar detta kapitel upp bakgrunden 

till projektet samt dess syfte och mål. I kapitlet tas även upp de avgränsningar som gjorts för att 

kunna genomföra projektet inom tidsramen. 

Eftersom arbetet är belagt med sekretess har vissa delar i rapporten tagits bort för att kunna 

offentliggöra den. Främst är det indata till beräkningarna och simuleringarna som utelämnats. 

Även en del av det presenterade resultatet har ändrats och ges istället genom att ange siffror i 

procent, enbart kommenteras eller i vissa fal helt uteslutits.   

1.1 Bakgrund 

BAE Systems Hägglunds AB har i över 40 år tillverkat all-terräng fordon. Det började med att 

dåvarande Hägglunds redan på 70-talet började tillverka ett fordon som skulle klara av alla slags 

terränger. Fordonet anpassades för att transportera soldater och utrustning över landskap med snö 

och myrar i norra Sverige. Fordonet gick under namnet Bv206. Den bestod av två 

sammankopplade enheter med drivning på alla fyra banden. Under början av 80-talet levererades 

de första produktionsexemplaren till svenska militären. Fordonet klarade av långa räckvidder i 

varierande terräng, bland annat var det fullt anpassat för amfibiekörning. Över 12 000 fordon 

byggdes och såldes till över 40 länder. En bit efter millenniumskiftet började det nya fordonet 

BvS10 producerades. Fordonet var en vidareutveckling av den gamla Bv206. 

På senare tid har det visat sig att det finns ett behov av ett oskyddat bandfordon som kan ta sig till 

platser som inget annat fordon kan. Fordonet ska dessutom kunna göra det jämnt oberoende av 

vädret. Därför har BAE Systems Hägglunds börjat utveckla ett oskyddat bandfordon som baserar 

sig på den senaste versionen av fordonet BvS10. De nya fordonet går under namnet Beowulf och 

ses i Figur 1. Eftersom fordonet inte bara ska säljas till militären utan även till civila kunder 

behöver kostnaden för ingående komponenter reduceras på ett antal områden.  
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Figur 1. Visar bandfordonet Beowulfen [1], 

Ett sådant område är den motorrumsventilation som har flyttats över från BvS10 till Beowulf. Där 

ventilationen ombesörjs av en högvarvig axialfläkt som uppfyller militära krav. Detta innebär att 

kostnaderna för komponenterna blir orimligt höga för ett civilt fordon som inte utvecklas mot 

samma höga kravnivå. Den främsta skillnaden är att det inte längre är samma högra krav på 

elektromagnetisk kompatibilitet. Detta medför att fläktarna inte behöver fungera under kraftiga 

elektromagnetiska störningar från omgivningen.  

Eftersom ett fordon med slutet motorutrymme likt Hägglunds fordon inte är något unikt bör det 

finnas andra billigare lösningar. Exempelvis har andra fordon som båtar och fartyg slutna 

motorutrymmen som måste ventileras.  Detta har lett till att det finns ett stort utbud av 

standardfläktar som eventuellt skulle kunna nyttjas även i Hägglunds fordon. Det finns även 

företag som säljer lösa delar till fläktar vilket gör att det bör gå att plocka ihop en lämplig lösning 

utifrån separata delar från olika leverantörer. 

 

1.2 Syfte och mål 

Detta examensarbete skall undersöka värmebelastningen i motorutrymmet för bandfordonet 

Beowulf och beräkna det erforderliga luftflödet som krävs för att hålla temperaturen inom rimliga 
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nivåer. För att göra detta används befintlig data som kompletteras med nya mätningar för att 

slutligen genomföra en simulering av tryckförlusterna i motorutrymmet.  

Syftet är att utifrån dessa resultat ska olika konceptkonstruktioner tas fram för att ersätta den 

elektriska fläkten som finns i den befintliga motorrumsventilationen. Dessa 

konstruktionslösningar ska sedan utvärderas för att avgöra möjligheterna att införa någon av dessa 

i den kommande serieproduktionen av Beowulf. För att utvärdera lösningarna kommer fördelar 

och nackdelar tas fram. Ritningar av lösningar kommer att göras i CAD-programmet Catia V5. I 

de fall där det är nödvändigt skall lösningarna även simuleras i flödesanalysprogrammet FloEFD 

13.  

För att kunna genomföra en utvärdering av lösningarna finns det följande prestandakrav på 

systemen: 

 Komponenterna måste klara en motorrumstemperatur från -46 °C till 120 °C. 

 Vid drift skall luftflöde minst motsvara det nuvarande.  

 Elektriska komponenter skall drivas med 24 volt. 

Det andra kravet som måste uppfyllas är att priset för den nya lösningen blir lägre än för den 

befintliga lösningen. Det finns även ett önskemål att den nya lösningen inte medför en viktökning. 

Målet är att komma med en lösning som medför en halvering av kostnaderna.  

1.3 Avgränsning 

Sedan tidigare har BAE Systems Hägglunds tagit fram modeller för hur luftens väg in till 

motorutrymmet skall se ut. Detta har gjort att under arbetet med motorrumsventilationen har fokus 

varit att anpassa lösningen för hur luften tar sig ut från motorutrymmet. Detta innebar att arbetet 

huvudsakligen begränsades till ett anpassande av motorutrymmets utsugskanal med tillhörande 

fläktar. 

Framtagna Catia V5 modeller är främst avsedda som principiella modeller som behöver granskas 

innan slutgiltig användning. Anpassning av fästen och rörkanaler har gjorts utan hänsyn till 

hållfasthet. Detta medför att modellerna eventuellt kräver ett fortsatt arbete innan de kan införas.  

Under flödessimuleringarna i FloEFD 13 gjordes avgränsningen att inte införa värmeöverföring i 

modellerna. Detta innebar att lufttemperaturen i modellerna har antagits vara konstant 49 °C vilket 

är den maximala utetemperaturen fordonet är anpassat för. Därmed har även densiteten varit 
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konstant. Vid importeringen av Catia V5 modellerna till FloEFD 13 anpassades modellerna för att 

förenkla simuleringarna. 
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2  REFERENSRAM 

I stängda motorutrymmen som det är på fartyg och amfibiefordon krävs det att utrymmet 

ventileras. Detta görs bland annat på grund av att vissa komponenter inte klarar av värmen som 

blir i ett motorutrymme. Andra anledningar är att förse motorn med luft och ventilera ut farliga 

gaser som kan bildas i motorutrymmet vid ett eventuellt läckage. För en fungerande ventilation är 

placering av tillufts- och frånluftskanaler viktigt. Tilluftskanalen bör placeras i nederkant framför 

motorn och frånluftskanalen upptill i bakkant av motorutrymmet [2]. Andra viktiga faktorer för en 

fungerande ventilation är att undvika värmefickor, detta görs genom att fördela luften över hela 

motorutrymmet. I fartyg får temperaturökningen hos luften genom motorutrymmet inte överstiga 

12,5 °C enligt internationell standard [3].  

Det är komplicerat att beräkna avancerade värme- och masstransporter utan att använda datorer. 

Därför utnyttjas lämpligtvis ett simuleringsprogram för flödesanalyser. Enligt en artikel av Newton 

et al. från 2014 lyckades de simulera temperaturen i ett motorutrymme för ett fartyg med en 

skillnad på endast 0,4 % från uppmätta värden [4]. Vid simuleringarna lyckades de genom att styra 

flödets riktning i motorutrymmet minska temperaturskillnader och förbättra ventilationen överlag. 

Utöver detta höjdes verkningsgraden hos motorn och generatorn med 0,5 % respektive 0,57 % 

genom sänkta insugstemperaturer 

En simulering av värmeflödet i 1-D kan ge viktiga förutsägelse hur ett system fungerar, men för 

fullständiga analyser av hur värmeflödet beter sig i ett fordon krävs 3-D simuleringar eller verkliga 

mätningar. Verkliga mätningar av variabler är också ofta nödvändiga att göra för att höja 

noggrannheten i 3-D simuleringar [5]. 

I stängda motorutrymmen är det vanligt att en eller flera fläktar nyttjas för att skapa ett forcerat 

flöde. Enkelt förklarat kan en fläkt beskrivas som flera roterande blad som förflyttar en fluid, i 

vanliga fall luft. Det finns olika typer av fläktar och dessa brukar kategoriseras beroende på hur de 

förflyttar luften. Den första typen av fläktar är centrifugalfläktar som kategoriseras genom att dessa 

ändrar luftens riktning när luften passerar genom fläkten. Ett annat vanligt namn för 

centrifugalfläktarna är radialfläkt. Den andra typen av fläktar låter luften passerar fläkten utan att 

ändra riktning dessa kallas för axialfläkt [6].  

Radialfläktar har ett hjul som roterar i ett snäckskal. När luften som strömmar in axiellt kommer 

till hjulet slungas luften ut radiellt med hjälp av centrifugalkraften. Det är detta som ger upphov 

till tryck- och hastighetsökningar hos luften. Eftersom luften ändrar riktning i radialfläktarna är 

inloppet och utloppet placerat i 90° vinkel [7].  
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En axialfläkt består av ett cylindriskt skal där det på insidan finns en roterande axel med radiella 

skovlar. Luften strömmar axielt genom hela fläkten och har samma riktning ut ur fläkten som den 

hade in. En axialfläkt är generellt mindre än en radialfläkt med samma prestanada [8]. 

Prestandan hos en fläkt påverkas av många faktorer. Fläktens ytterdiameter, antal fläktblad, design 

och vinkel på bladen är några exempel som kan påverka. Olika faktorer kan vara optimalt i olika 

förhållanden [9].  

2.1 Sammanfattning av viktiga dokument 

Engine Room Ventilation  

En handbok utgiven av Caterpillar om motorrumsventilation [2]. I boken beskrivs hur 

värmeförluster i motorutrymmet beräknas och hur motorrumsventilationen bör designas. Utifrån 

detta finns samband för att räkna ut erforderligt ventilationsflöde som krävs i motorutrymmet. 

Behandlar även lämpliga temperaturer i motorutrymmet och hur för höga temperaturer kan 

påverka komponenterna. 

Fundamentals of heat and mass transfer  

Kothandaraman ger i sin bok en beskrivning av grunderna kring värme- och masstransporter [10]. 

Den tar upp beräkningar av värme- och masstransporterna genom att ta upp gällande lagar, regler 

och formler. Det finns även en del användara tabeller med olika materialegenskaper. 

Electrical Motor Products: International Energy-Efficiency Standards and Testing Methods  

och Energy guide book  

Skrifterna av YU et al. och Kumar  tar upp grundläggande kunskaper om fläktar och hur dessa 

räknas på [8] [6]. Beskriver olika typer av fläktar och principiella skillnader mellan dessa. En 

sammanfattning av parametrar som underlättar valet av fläkt.  

Calculation of cooling performance for the BvS10SE  

En intern rapport inom Bae Systems Hägglunds som tar upp beräkningar och simuleringar av hur 

kylsystemet i BvS10 beter sig [11]. För simuleringarna har de använt sig av FLoEFD 13 som är 

samma program som användes i genomförandet av simuleringarna av motorrumsventilationen i 

detta examensarbete. Rapporten tar även upp en del vilkor och beräkningar som bör kunna 

appliceras även för motorrumssimuleringarna.  
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3 Teori 

I detta kapitel redovisas teori och ekvationer för beräkningarna som krävs för att genomföra 

arbetet.  

3.1 FloEFD 13 

För komplexa volymer som exempelvis kylare och filter där exakta modeller är svåra att skapa går 

det istället att simulera dessa som porösa volymer i FloEFD 13. En porös volym behandlas  i 

FloEFD som ett område med ett distribuerat motstånd mot vätskeflödet. Detta förutsätter att 

befintliga flödesdata finns för de komplexa komponenterna. I simuleringsprogrammet finns 

möjligheten att välja att motståndet i porösa volymer skall bero på hastigheten på mediet. 

Tryckfallet hos fluiden som passerar den porösa volymen fås då av 

∆𝑝 = 𝐿 ∙ 𝑣 ∙ (𝐾1 ∙ 𝑣 + 𝐾2) (1) 

där L är längden på den porösa volymen och v är hastigheten på fluiden. K1 och K2 är parametrar 

som avgör hur tryckfallet beter sig. 

För att kunna räkna ut parametrarna K1 och K2 för en porös volym går det att utnyttja 

tryckfallskoefficienten, ζ. I de fall den inte är känd går den att beräkna enligt  

𝜁 =
∆𝑝

1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2

  (2) 

Där ρ är densiteten på fluiden. 

 

För att bestämma volymflödet utnyttjas tvärsnittsarean, A, i kanalerna och massflödet, ṁ, enligt 

�̇� =
�̇�

𝐴
 (3) 

Vid beräkningar av flödeshastigheten, v, utnyttjas volymflödet och densiteten enligt 

𝑣 =
𝑄

𝜌

̇
 (4) 
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Ifall inte alla egenskaper är kända för ett visst ämne vid alla temperaturer kan linjär interpolering 

utnyttjas förutsatt att egenskaperna är kända vid en högre och en lägre temperatur. Om det finns 

ett ämne med egenskapen y vid en temperatur x som ligger inom intervallet (x1,x2). Där 

motsvarande egenskap vid x1 kallas y1 och vid x2 kallas y2 kan egenskapen y beräknas enligt 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
(𝑥 − 𝑥1) (5) 

3.2 Fläktkurva 

I motorutrymmets ventilationssystem uppstår ett tryckfall som ökar med ökande luftflöde. I början 

av ventilationssystemet råder atmosfärstryck och efter systemet råder samma tryck igen. Därför 

krävs det att en fläkt levererar motsvarande tryckökning som det uppstår tryckfall i systemet. 

Antingen via tester eller från fläktleverantören fås data över tryckökningen från en fläkt vid olika 

flöden. Utifrån detta kan en ekvation över tryckökningen som en funktion av flödet tas fram, detta 

brukar benämnas fläktkurva. På liknande sätt går det att via tester eller simuleringar ta fram en 

funktion över tryckförlusterna beroende av flödet genom ventilationssystem. I den punkt där 

systemkurvan och fläktkurvan skär varandra fås driftpunkten.  

Om driftpunkten ska ändras måste antigen tryckfallet minska eller fläktkurvan ändras. Fläktkurvan 

kan ändras för en befintlig fläkt genom att byta fläkthjul eller ändra varvtalet. Vid en ändring av 

varvtalet, n, ändrats flödet enligt 

�̇�2 = �̇�1 ∙
𝑛2

𝑛1
 (6) 

där index 2 är efter varvtalsändringen och 1 är vid det ursprungliga varvtalet. Tryckökningen, p, 

fås av  

∆𝑝2 = ∆𝑝1 ∙
𝜌2 ∙ 𝑛2

2

𝜌1 ∙ 𝑛1
2 (7) 

En ändring av varvtalet ger både en ändring av flödet och tryckfallet som ger upphov till en ny 

fläktkurva. Den önskade driftpunkten och vid vilket varvtal detta uppnås kan tas fram med hjälp 

av Ekvation (6) och (7).  
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3.3 Värmeöverföring 

Att beskriva hur värmetransport sker är en komplicerad process. I boken Fundamentals of heat 

and mass transfer [10] finns några grundläggande principer om värmetransport, bland annat att: 

 Energi kan inte skapas eller förstöras. Energin kan bara omvandlas mellan olika former. 

Exempel på olika typer av energier är bland annat mekanisk energi och termisk energi. 

 Mellan två system kommer värme att gå från det varmare till det kallare.  

Boken beskriver även överföringsmöjligheter för värme och dessa är via konduktion, strålning och 

konvektion. Nedan kommer en kort sammanfattning av respektive metod för värmeöverföring. 

Konduktion bygger på värmeskillnader inom ett eller flera material som har termisk kontakt 

mellan varandra. Värmeöverföringen sker genom att värmen leds inom eller från det ena till det 

andra materialet. Hur stor överföringen blir beror på temperaturskillnaden, storleken på 

överföringsytan och värmeledningsförmågan. Värmeledningsförmågan hos ett material beror på 

den termiska konduktivitet, λ, vilket är ett mått på hur bra materialet leder värme.  

Om värme överförs från en yta till en fluid som strömmar över denna kallas det för konvektion. 

Principen är den att det sker en konduktion mellan ytan och ett tunt lager av fluiden närmast ytan 

som sedan blandas med resten av fluiden. Värmeflödet är oberoende av ytans materialegenskaper 

och beror endast på fluidens egenskaper. Däremot kan ytans struktur påverka hur flödet över ytan 

beter sig och därmed indirekt påverka överföringsförmågan. Värmeöverföringsegenskaperna hos 

fluiderna betecknas, α, där högre värde innebär högre överföringsförmåga.  

Värmestrålning utsänds som elektromagnetisk strålning från ytor på grund av deras temperatur. 

Strålning kan ske utan att ett medium behöver förflytta värmen. Alltså sker strålning även genom 

vakuum. Det vanligaste exemplet på strålning är hur solen värmer jorden genom rymden [10]. 

Värmeöverföringen, Q, genom en vägg med omgivningstemperaturerna Tv och Tk på varma 

respektive kalla sidan fås av 

𝑄 = U ∙ A ∙ (T𝑣 − T𝑘) (8) 

där U är den totala värmeövergångskoefficienten genom väggen och A är väggens area. 

Värmeövergångskoefficienten för en vägg med två skikt, där index 1 och 2 står för 

respektive skikt, ges av 
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𝑈 =
1

1
𝛼𝑣

+
1

𝛼𝑘
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2

 
(9) 

där δ är tjockleken för respektive skikt. Ifall det finns fler skikt i väggen adderas ytterligare tjocklek 

och lambda för respektive skikt. 
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4  Metod 

Arbetet inleddes med att ta fram olika koncept för hur motorrumsventilationen skulle kunna lösas. 

Detta utvärderades sedan utifrån tidigare erfarenheter på företaget. Metoderna som ansågs 

lämpliga bestämdes att arbeta vidare med. För att kunna bedöma rimligheten i de kvarstående 

lösningarna påbörjades arbetet med att beräkna aktuella värmelaster i motorutrymmet. Detta hade 

gått att göra med verkliga mätningar men eftersom tillräcklig data fanns för att fastställa 

värmealstringen teoretiskt valdes detta alternativ. Utifrån detta räknades sedan ett teoretiskt 

ventilationsflöde ut. Det teoretiska värdet jämfördes sedan med tidigare uppmätta värden som 

fanns på företaget för att fastställa om dessa skiljdes nämnvärt. Utifrån de tidigare uppmätta 

ventilationsflödet bedömdes om ventilationslösningarna var rimliga. I lösningarna där det 

saknades data över flödeskapaciteter beslöts det att använda ett flödesprogram för att verifiera om 

lösningen var tillämpbar. Önskvärt hade varit att göra detta i programmet FloEFD Catia V5, vilket 

är ett flödesprogram som baserar sig på företagets befintliga CAD program. Men eftersom 

företaget redan hade ett flödesprogram, FloEFD 13 användes detta istället trots att det innebar 

extra arbete vid exportering/importering av filer. Utöver detta behövdes även temperaturmätningar 

i motorutrymmet göras för att mäta temperaturer vid simning och eftervärme. Möjligheten fanns 

att simulera temperaturerna i FloEFD 13 men det valdes att göra verkliga temperaturmätningar. 

Detta för att få verkliga resultat samt att det mätningarna var relativt enkla att göra. 

4.1 Konceptgenerering 

Vid konceptgenereringen togs fyra olika koncept fram. 

4.1.1 Koncept 1 – Dra ut motorrumsventilationen mellan kylare och kylfläkt. 

Det första konceptet var att helt eliminera motorrumsfläkten och istället utnyttja kylarfläkten för 

att kyla motorutrymmet. För att få en överblick för att se hur mycket fordonet skulle behöva ändras 

ritades en modell av en sådan lösning in i ett befintligt fordon i Catia V5. Detta gjordes genom att 

från befintlig motorrumsventilationskanal dra ett rör som anslöts i kylarkåpan. Rörets utformning 

konstruerades på ett sådant sätt att flödesriktningen blev mot fläkten. Eftersom detta inte var en 

lösning som företaget utnyttjat tidigare fanns därmed inga tekniska rapporter att basera 

utvärderingen på. Därför utvärderades konceptet genom personalens kunskaper på företaget. 
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4.1.2 Koncept 2 – Billigare elektrisk axialfläkt. 

Det andra konceptet var att ersätta befintlig elektrisk axialfläkt med en billigare variant av elektrisk 

axialfläkt. I detta koncept analyserades utifrån tidigare rapporter på företaget samt med hjälp av 

en marknadsanalys för att få fram kapaciteter och kostnader för olika fläktar. 

4.1.3 Koncept 3 – Radialfläkt driven av hydraulmotor 

Det tredje konceptet utnyttjade en radialfläkt och hydraulmotorer för drivning av fläkten. Denna 

lösning har använts på ett annat fordon hos företaget. Dessa lösningar ritades in i modellen av 

Beowulfen för att få en blick av om det finns utrymme för lösningarna. I konceptet utvärderades 

två alternativa förslag på drivning av fläkten. Där den ena alternativet var att driva fläkten direkt 

via hydraulmotorn och i det andra förslaget drevs fläkten via en rem.  

4.1.4 Koncept 4 – Radialfläkt driven av elektriskmotor 

Det fjärde konceptet nyttjade samma radialfläkt som ovan men denna gång drevs den med en 

elektriskmotor istället för hydraulmotorn. Dessa utvärderades utifrån data från tidigare tester på 

företaget samt utifrån en marknadsanalys för att se om det fanns lämpliga elmotorer. 

4.1.5 Koncept 5 – Omvänd motorrumsventilation 

Det sista konceptet bygger på att luften tas in i bakkant av fordonet för att sedan föras genom 

motorutrymmet. Där det slutligen trycktes ut via en fläkt i framkant av motorutrymmet.  

4.2 Värmelaster och teoretiskt ventilationsflöde 

Vid beräkningar av värmealstringen i motorutrymmet har värmeavgivningen från motorn till 

motorutrymmet, hydraulikförluster, konvektionsförluster från avgassystemet och 

generatorförluster summerats. Värmeavgivningen från motorn till motorutrymmet har tagits från 

leverantörens angivna värden. Generatorförlusterna har beräknats genom att multiplicera 

generatoreffekten med verkningsgraden för att sedan subtrahera detta från generatoreffekten. Där 

generatorspecifikationerna kommer från leverantören.  Hydraulik- och konvektionsförlusterna 

från avgassystemet presenteras i separata delkapitel här nedan. 

4.2.1 Hydraulikförluster 

För att få fram den utnyttjade effekten i hydraulsystemet multiplicerades verkningsgraden med 

den totala effekten som går till respektive krets i hydraulsystemet.  Hydraulikförlusterna har 

beräknats genom att ta differensen mellan den utnyttjade och totala effekten i hydraulsystemet. 
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Värdena på verkningsgraden och totala effektbehovet för respektive hydraulkrets är tagna från 

beräkningar på företaget [12]. 

4.2.2 Konvektionsförluster från avgassystemet 

Förlusterna från avgassystemet har förenklats till att enbart ske genom konvektion. För att beräkna 

förlusterna utnyttjades tidigare mätningar av avgastemperaturen samt materialens tjocklek och 

värmeledningstal. Uppgifter om materialens tjocklek kommer från ritningar över respektive 

isoleringsdel i avgassystemet. Värmeledningstalet och vilken typ av isoleringsmaterial som 

används på avgasdelarna kommer från leverantören. Avgasisoleringen delas upp i 8 delar och 

består av: 

 Grenrör, silikatmatta 

 Turbo, silikatmatta 

 Flänsförband, silikatmatta 

 Rörisolering främre delen, Unifrax 

 Rörisolering bakre delen, Unifrax 

 Fläxförband, glasfibermatta 

 Avgasrör inre, glasfibermatta 

 Avgasrör yttre glasfibermatta 

Temperaturen på avgaserna sjunker enligt leverantören från 550 till 400 °C i avgassystemet. För 

att förenkla uträkningarna har temperaturerna antagits vara medelvärdet, 475 °C, av detta för alla 

delar.  

4.3 CFD-Simulering 

Flödessimuleringarna som gjordes i arbetet utfördes i den 13 versionen av Solidworks-baserade 

applikationen FloEFD 13. Vidare beskrivning av simuleringarna tas upp i kapitel 5 

Simuleringsmodeller. 

4.4 Temperaturpåverkan i motorutrymmet vid borttagning av 

motorrumsfläkt 

Vid amfibiekörning hamnar kylsystemet under vattennivån detta medför att koncept 1, där 

kylarfläkten utnyttjas för att ventilera motorutrymmet, inte kommer kunna ventilera 
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motorutrymmet. Koncept 1 och koncept 3 har heller ingen möjlighet att fortsätta forcera 

motorrumsventilationen efter att motorn stängts av eftersom fläktsystemen är hydrauldrivna från 

motorn. Detta medför att det eventuellt finns en risk att temperaturen i motorutrymmet blir för 

högt när motorn stängs av. Därför genomfördes två olika slags prov för att få fram data över vad 

som händer med temperaturerna i motorutrymmet vid amfibiekörning och efter avstängning av 

motorn beroende på om fläkt används. Dessutom var det av intresse att verifiera vad temperaturen 

in till motorrumsfläkten var för att kunna avgöra vilket temperaturkrav som skall finnas på en 

eventuell motorrumsfläkt.  

Proven utfördes på Sverigeversionen av BvS10 vilken har liknande motorrumslösning som 

Beowulf. Inför proven monterades temperaturgivare ut på fyra ställen: 

 Utvändigt på skyddskåpan till motorns styrenhet. 

 På gallret till motorrumsfläkten. 

 Hängandes i luften i närheten av dieselvärmaren. 

 Utvändigt på avgasisoleringen, ungefär 30 cm från turbon. 

Vid proven som utfördes i bassängen mättes även temperaturen. 

Det andra simprovet kompletterades även med temperaturgivare på följande ställen: 

 Utvändigt på generatorn 

 Ungefär 1 dm bakom toppen vid befintlig larmgivare för hög motorrumstemperatur. 

Utöver detta monterades även utrustning för att kunna avläsa om befintlig larmgivare larmade 

för hög motorrumstemperatur. 

4.4.1 Delprov 1 – Temperaturmätning motorrum vid avstängning av motorn 

Fordonet kördes från Hägglundsområdet till provbanan vid Nordanås ungefär 8 km bort. Väl 

framme stannade fordonet för att göra temperaturmätningar. Efter mätningarna kördes fordonet 

tillbaka till Hägglundsområdet där ytterligare mätningar gjordes. Detta upprepades vid ytterligare 

två tillfällen för att totalt kunna genomföra totalt 5 mätningar, där samtliga körningar utom en 

gjordes med motorrumsventilationen frånslagen. Vid två av tillfällena stängdes motorn av direkt 

när fordonet kom fram till mätområdet och i ett fall startades fläkten vid avstängning av motorn. I 

det fjärde fallet startades fläkten vid mätområdet samt att motorn gick på tomgång i 3 minuter 

innan avstängning av både fläkt och motor.  Det sista fallet skedde genom att fläkten var påslagen 

under hela färden för att sedan slås av vid avstängning av motorn. Ifall temperaturen skulle stiga 

till onormalt höga nivåer fanns beredskap för att snabbt starta fläkten igen. 
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4.4.2 Delprov 2 – Temperaturmätning motorrum vid simning med 

motorrumsfläkt  

Inför provet kopplades motorrumsfläkten ifrån samt monterades ett lock på utblåset från 

motorutrymmet. Att detta lock monterades inför simproven är eftersom inget självdrag kommer 

genereras i lösningen där motorrumsventilationen dras via kylaren eftersom anslutningen hamnar 

under vattennivån. Efter förberedelserna kördes fordonet ner i simbassängen där det sedan spändes 

fast i sidled med hjälp av spännband. För att hindra fordonet från att fara framåt spändes det även 

fast i en annan bandvagn som stod bakom på land. Efter fastsättning kördes fordonet på maximal 

kapacitet samtidigt som temperaturerna övervakades och loggades. Detta prov upprepades 

ytterligare en gång efter en komplettering med ytterligare givare enligt avsnitt 4.4. Efter ungefär 

50 minuter in i körningen togs locket till utblåset från motorutrymmet bort för att se om det blev 

något självdrag. En bild över fordonet vid körning i simbassängen ses i Figur 2.   

 

Figur 2. Körning med fordonet i simbassängen. 
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5 Simuleringsmodeller 

BAE Systems Hägglunds har sedan tidigare fastställt tryckfallet över cyklonfiltret för insugsluften 

till motorn. Enligt Anders Sandin är volymsfördelningen över filtret ungefär 50/50 vad gäller luft 

till motorn respektive motorutrymmet. Detta medför att vid samma luftflöde bör tryckfallet vara 

detsamma oavsett om luften går till motorn eller till motorutrymmet. Eftersom luftflödet till 

motorutrymmet är högre än till motorn har tryckfallet antagits stiga proportionellt enligt Ekvation 

(10). 

∆𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑟𝑢𝑚 =
∆𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ �̇�2

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑟𝑢𝑚

�̇�2
𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

 (10) 

För att förenkla simuleringarna av tryckfallet hos motorrumsventilationen har motorutrymmet 

delats upp i tre delar. Där den första delen är insugskanalen följt av motorutrymmet för att slutligen 

bestå av kanalen ut ur motorutrymmet. Utförandet på insugskanalen och motorutrymmet har varit 

likadan för alla lösningar. Endast kanalen ut ur motorutrymmet och fläktlösningen har ändrats. 

Modellerna baserar sig på företagets egna ritningar men är förenklade modeller. Modellerna över 

motorutrymmet samt insugskanalen är uppbyggda av raka kanter, detta för att förenkla 

modelleringen. Trots de raka kanterna skiljer de sig inte från de ursprungliga ritningarna på ett sätt 

som anses ha en betydelse av simuleringarna. 

Geometrin som användes för simuleringen av tryckfallet i motorutrymmets insugskanal syns i 

Figur 3. På den översta ytan som är markerat med mörkblått sattes ett randvillkor att trycket skulle 

vara atmosfärstrycket minus tryckfallet som uppstår vid cyklonfiltret vid det aktuella flödet. 

 

Figur 3. Geometrin för insugskanalen i FloEFD modellen 
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Efter insugskanalen simulerades motorutrymmet. Som första randvillkor sattes trycket in i 

motorutrymmet till samma som det var efter insugskanalen. Den blå ytan till höger i Figur 4 visar 

området där detta randvillkor sattes. Det bakre blå området visar var luften lämnar motorutrymmet. 

Där sattes villkoret att flödet skulle motsvara dagens flöde. 

 

Figur 4. Motorutrymmet sett från utsidan där det främre blåa området är 

insugsområdet till motorutrymmet och det bakre är utsugsområdet. 

Det förenklade motorutrymmet ses i Figur 5. Komponenterna i det förenklade motorutrymmet var 

hydraultank, generator, motor och växellåda med tillhörande kardanaxel. Även dessa detaljer har 

fått förenklade geometrier och smådetaljer borttagna för att förenkla simuleringarna. 

 

 

Figur 5. Genomskärning av det förenklade motorutrymmet som användes i simuleringarna. 

Sista delen som har simulerats är fläktlösningen och dess utsugskanal. 

Den första lösningen eliminerar den befintliga motorrumsfläkten och suger istället luften via den 

befintliga kylarfläkten. Detta görs genom att på befintlig anslutning till motorutrymmet montera 

ett rör som sedan går upp till kylarkåpan enligt Figur 6. Denna modell är baserad på befintliga 
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ritningar över fläktkåpan som kompletteras i Catia V5 med röret, kylarna och kylarkåpa. Denna 

modell exporterades sedan från Catia V5 för att importeras til FloEFD 13. I samband med det 

uppkom små sprickor i kylarkåpan på grund av problem med kompatibilitet mellan programmen. 

Eftersom FloEFD 13 kräver vattentäta modeller omgavs hela lösningen av en låda där 

atmosfärstryck sattes för att kunna genomföra simuleringarna. I den cirkulära ytan i framkant av 

figuren ses området som skall motsvara fläktutsuget. I detta område är kylarens fläktkurva vid 

3162 varv per minut inmatat. I verkligheten tros varvtalet vara något högre men med det värdet 

insatt blev flödet för stort. Omräkningen av varvtalet gjordes med hjälp av Ekvation 6 och 7. 

 

 

Figur 6. Lösning där luften från motorutrymmet leds via ett 

rör till kylarkåpan 

  



 

 19 

I Figur 7 ses kylaren i genomskärning. Markerat med rött är kondensorn till AC-systemet, 

kondensorn har samma bredd som de andra kylarna har tillsammans. Framför kondensorn är sett 

från vänster bränslekylaren, hydrauloljekylaren, laddluftkylare och motorns vattenkylare. 

Kondensorn och respektive kylare har behandlats som porösa volymer i simuleringarna.  

 

Figur 7. Kylaren i genomskärning där kondensorn är 

markerad med rött. 

För att beräkna konstanterna till de porösa volymerna för respektive kylare utnyttjades data från 

kylarleverantören [13]. Utifrån leverantörens data angavs den gemensamma storleken för 

hydraulolje- och bränslekylaren. Leverantören angav även flödet genom respektive kylare. För att 

avgöra storleken på de två kylarna antogs storleken på kylarna följa samma förhållande som 

flödena genom kylarna. 

AC-kondensorns tryckfall, vid 49 °C, fanns specificerat vid 25 °C för olika flöden. Dessa värden 

räknades om för att motsvara tryckfallet vid 49 °C som var temperaturen i simuleringarna. 

Kondensorns area och tjockleken baseras på en tidigare rapport om kondensorn. [14] Utifrån de 

framräknade tryckfallet vid 49 °C gjordes ett diagram över tryckförlusterna över AC-kondensorn 

som en funktion av flödet. Detta gjordes för att med hjälp av Excel ta fram kurvans ekvation som 

sedan används med hjälp av kondensorns tjocklek för att ta fram tryckkonstanterna K1 och K2. 
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6 RESULTAT  

Resultaten för de olika delarna i arbetet presenteras under separata delar. Dessa delar är 

konceptgenerering, värmealstring och erforderligt ventilationsflöde samt flödessimulering av 

tryckfallen och verkliga tester. 

6.1 Konceptgenerering 

För och nackdelar för respektive koncept redovisas under detta kapitel. För koncept 1 och 3 

redovisas framtagna modeller. Koncept 4 ser ut som koncept 3 men den hydrauliska motorn har 

bytts ut till en elektrisk. 

6.1.1 Koncept 1 - Dra ut motorrumsventilationen mellan kylare och kylfläkt. 

Modellen av koncept 1 insatt i fordonet kan ses som det gröna röret som går in i kylarkåpan i 

bakkant av fordonet i i Figur 8. 

 

Figur 8. Koncept 1 sett från sidan av fordonet. Där det ses att ett rör är kopplat från 

motorutrymmet till kylarkåpan.  
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I Figur 11 visas koncept 1 där röret från motorutrymmet till fläktkåpan ses från baksidan av 

fordonet. 

 

Figur 9. Koncept 1 sett från baksidan av fordonet. Där det ses att ett rör är kopplat från motorutrymmet 

till kylarkåpan 

Fördelar och nackdelar för koncept 1 listas här nedan. 

Fördelar:  

 Kan dimensioneras för att klara sig med enbart kylfläkt. 

 Diskussioner finns att byta ut nuvarande kylfläkt till en med högre prestanda. 

 Enkel konstruktion eftersom det endast krävs ett rör och ett spjäll för att hindra vatten från 

att komma in i motorutrymmet. 

 Eventuell eftervärme samt värmeproblem vid simning kan lösas med en separat mindre 

fläkt om det krävs. 

 Billig lösning, framförallt om inte någon separat fläkt krävs. 

Nackdelar: 

 Tar kapacitet från kylfläkten. 
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 Ingen motorrumsventilation vid simning med maskinen 

 Tappar specifik funktion för fläktreglering beroende på motorrumstemperatur om inte detta 

går att lösa med spjällreglering. 

6.1.2 Koncept 2 – Billigare elektrisk axialfläkt. 

Fördelar: 

 Billig projektering- och framtagningskostnad eftersom endast fläkten och fästena behöver 

bytas ut- 

 Enkelt att byta ut fläkten mot större vid extra flödesbehov- 

 Fläkten kan styras efter motorrumstemperaturen oberoende av om fordonet går eller inte. 

Nackdelar: 

 Nuvarande fläkt har hög flödeskapacitet i kombination med hög tryckökning vilket gör att 

inga ”standardfläktar” har hittats som uppfyller dessa flöden. 

 Standardfläktar klarar inte IP-klassning, andra klassningar är förmodligen också lägre än 

nuvarande fläkt. 

 Flödet från motorutrymmet håller hög temperatur vilket ställer krav på att fläkten och 

tillhörande styrenhet måste klara dessa temperaturer en längre tid. 

 Eftersom kraven är svåruppnådda med standardfläktar är det svårt att hitta en billig lösning. 
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6.1.3 Koncept 3 – Radialfläkt driven av hydraulmotor 

Ett föreslaget monteringsalternativ av radialfläkten ses i Figur 10, där utblåset från radialfläkten 

är markerat med rött. 

 

Figur 10. Föreslaget monteringsalternativ av radialfläkten med tillhörande 

utblåskanal som är markerat med rött. 

Fördelarna och nackdelarna för koncept 3 listas här nedan. 

Fördelar: 

 Billig lösning. 

 Befintliga erfarenheter och ritningar finns för stora delar av konceptet 

 Har visat sig fungera bra tidigare 

Nackdelar: 

 Den version som fungerat bäst utnyttjar remdrift mellan hydraulmotor och fläkt vilket kan 

medför remhaveri. 
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 Lösningen behöver kopplas in på AC-kretsen vilket medför försämrad prestanda för 

kylningen av kupén. Utöver detta begränsas AC:kretsen till hel och halvfart. 

 Maskinen måste varvas upp för att utnyttja externa kraftuttag. 

 För stort tryckfall om cyklonrenare används. 

 Endast hel och halvfart på fläkten ger ljudbekymmer. 

 Ingen efterkylning. 

 Lösningen är utrymmeskrävande. 

6.1.4 Koncept 4 - Radialfläkt driven av elektriskmotor 

Fördelar 

 Billig lösning. 

 För radialfläkten och kylarkåpa finns det erfarenheter och ritningar över. 

 Möjlighet att syra fläkten efter motorrumstemperatur och fortsätta köra fläkten efter 

motorn är avstängd. 

Nackdelar 

 Lösningen är utrymmeskrävande. 

6.1.5 Koncept 5 - Omvänd motorrumsventilation 

Fördelar: 

 Bättre kylning för de varmaste delarna eftersom luften är sval när den passerar avgasröret 

och turbon. 

Nackdelar: 

 Luften värms upp innan den når fram till motorn vilket ger sämre kylning av exempelvis 

generatorn. 

 Svårt att placera fläkten i främre delen av motorutrymmet. 

 Högre ljudnivå med fläkten fram. 

6.2 Värmealstring och erforderligt ventilationsflöde 

Värmealstringen i motorutrymmet i extremfallet är enligt beräkningarna 72,7 kW. Där motorn 

enligt leverantörens datablad [15] avger motorn 37 kW till den omgivande luften. Resterande del 

av värmealstringen avges av generatorn 5,4 kW, avgassystemet 19 kW och hydrauliken 11,3 kW. 
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När utetemperaturen är 49 °C och temperaturen ut ur motorutrymmet är 120 °C krävs det ett 

luftflöde på 1 m3/s för att temperaturen skall hållas konstant. Vid en temperatur ut ur 

motorutrymmet på 85 °C måste flödet öka till 1,77 m3/s.  

6.3 Flödessimuleringar av tryckfallen 

 

Från resultatet av flödessimuleringarna syntes det att med ett rör som var 14 cm i diameter skulle 

tillräckligt flöde uppnås från motorutrymmet. Flödet genom motorutrymmet var 15 procent över 

det nuvarande värdet. Flödet genom kylarfläkten ökar med nästan 5 procent när fläkten får 

möjlighet att även suga luft genom motorutrymmet.  Däremot sjunker flödet genom kylaren med 

3,6 procent. Figur 11 visar flödena från motorutrymmet och genom kylkasseten, sett från 

motorutrymmets håll. 

 

Figur 11. Flödena från motorutrymmet och genom kylkasseten. 

Flödena rör sig in i figuren. 

I Figur 12 ses flödena från motorutrymmet och genom kylkasseten från fläktens håll. De röda 

flödespilarna motsvarar flödet från respektive området. Där ungefär 8 procent av detta kommer 

via motorutrymmet och respektive genom kylaren. 
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Figur 12. Hur flödena går genom kylkasseten sett från fläktens håll. 

De röda flödessträcken är fördelningen av flödet. Där det totala flödet 

utgörs av femtio flödessträck och fyra procent av dessa kommer från 

motorutrymmet. 
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6.4 Verkliga tester 

Delprov 1 – Temperaturmätning motorrum vid avstängning av motorn 

Totalt undersöktes temperaturen vid fyra olika driftfall och vid samtliga fall utom ett hade 

körningen med fordonet skett utan motorrumsfläkten. Fallet som benämns ”Avstängd fläkt vid 

stängning” är fallet där fläkten gick under färden. Resultatet från temperaturmätningarna redovisas 

i fyra olika figurer. Varje figur representerar olika mätställen i motorutrymmet. I Figur 13 ses 

resultatet av temperaturmätningar på fläktgallret. I fallen där fläkten stängs eller förblir avstängd 

vid motoravstängningen stiger temperaturen mindre än vad det gör i fallet där fläkten startas i 

samband med motoravstängningen. Vid fallet där fläkten startades och motorn tilläts gå på 

tomgång i 210 sekunder innan motorn och fläkten stängdes var temperaturen efter drygt 10 

sekunder fortfarande lägre än det var vid starten av tomgångskörningen.  

 

Figur 13. Temperaturen vid fläktgallret som funktion av tiden vid avstängning av motorn. 

Temperaturen vid fläktgallret har i samtliga fall ökat förutom vid fallen Utan fläkt 1 och 

2. 
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Vid samtligt mätningar av temperaturen vid dieselvärmaren förändrades inte temperaturerna mer 

än några grader celsius, se Figur 14. Största skillnaden ses i fallet där motorn går på tomgång i 210 

sekunder. Där sjunker temperaturen ungefär 2,5 °C för att sedan öka nästan 2 °C innan den börjar 

sjunka igen.  

 

Figur 14. Dieselvärmarens temperatur som funktion av tiden vid avstängning av motorn. 

Temperaturerna förändrar sig inte mer än några grader celsius vid avstängningen av 

motorn. 
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Av de uppmätta mätställen var det grenrörstemperaturen som ökade mest. Ändringen av 

grenrörstemperaturerna i samband med avstängningen ses i Figur 15. Temperaturen steg som mest 

i fallet där fläkten varit igång under körningen och stängs av i samband med avstängning av 

motorn. Temperaturen höjdes då från ungefär 50 till 79 °C på 7 minuter. Vid fallet där fläkten var 

påslagen sjönk först temperaturen från 76 till 72 °C för att sedan öka igen till 94 °C. Detta 

resulterade alltså i en ökning som totalt sett var 18 °C vilket var betydligt större än i fallen utan 

fläkt. I mätning 2 av fallen utan fläkt påverkades inte temperaturen på grenröret av eftervärmen 

utan höll sig på samma temperatur som innan avstängning, ungefär 85 °C. 

 

Figur 15. Grenrörsemperaturen som funktion av tiden vid avstängning av motorn. I fallet 

där fläkten stängs av i samband med avstängning av motorn stiger temperaturen mest. 
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I Figur 16 ses att då fläkten är påslagen får det en stor inverkan på hur styrboxens temperatur 

påverkas av eftervärmen. I fallen där fläkten är påslagen sjunker temperaturen betydligt mer än de 

övriga fallen. Speciellt tydligt är det för fallet med tomgångskörning i 210 sekunder där 

temperaturen sjunker nästan 28 °C medan fläkten är påslagen. Temperaturen ökar dock 18 °C igen 

efter att motorn och fläkten stängs av. För fallet där fläkten stängs i samband med 

motoravstängningen sjunker temperaturen ungefär 0,5 °C på 30 sekunder för att sedan under 

resterande tid av mätningen öka till 49,6 °C.  

 

Figur 16. Styrboxens temperatur som funktion av tiden vid avstängning av motorn. Det 

synd att när fläkten går vid avstängning sjunker temperaturen rejält hos styrboxen. 
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Delprov 2 – Temperaturmätning motorrum vid simning 

Vid simprov 1 gick motorn in i säkerhetsläge efter 780 sekunder. Detta innebar att motorn 

effektreglerade ner till ungefär 1000 varv per minut. Vid detta tillfälle var temperaturen vid grenrör 

90 °C, styrboxen 80 °C, fläkten 71 °C och dieselvärmaren 44 °C. Efter ytterligare 5 minuter startas 

motorrumsfläkten, från de att motorn effektreglerat fram till dess har enbart temperaturgivaren vid 

grenröret ökat. 

 

Figur 17. Sammanställning av temperaturdatat vid simning 1, där det svarta strecket 

visar när motorn gick in i säkerhetsläge.  

I Figur 18 ses en teoretisk extrapolering av temperaturen av motorutrymmet vid simning 1. Där de 

streckade linjerna är en logaritmisk extrapolering baserad på mätdata mellan 50 och 780 sekunder. 

Från detta ses att den varmaste temperaturen är på grenrörsisoleringen där temperaturen där 

temperaturen efter två timmar är 110 °C. Det ses även att styrboxens temperatur stiger till ungefär 

95 °C och fläktens temperatur till drygt 70 °C grader efter två timmar. Dieselvärmarens temperatur 

är konstant kring 45 °C. 
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Figur 18. Logaritmisk trendlinje förlängning av temperaturdatat. Baserat på 

temperaturerna mellan 50 och 780 sekunder. 

Resultatet av det andra simprovet ses i Figur 19. Där den svarta streckade linjer vid 3000 sekunder 

visar när locket till utblåset från motorutrymmet togs bort. Detta medförde endast en 

temperaturminskning vid fläkten där övriga temperaturer inte påverkades märkbart. Kort efter 

detta gick motorn in i felsäkert läge varvid motorrumsfläkten startades och samtliga temperaturer 

sänktes drastiskt. De uppmätta temperaturen låg då mellan ungefär 43 och 100 °C. Temperaturen 

vid fläkten och styrenheten var vid detta läge ungefär 80 °C.  
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Figur 19. Grafer över temperaturen i motorutrymmet vid simprov 2. Vid den svarta streckande 

linjen öppnades locket till motorrumsutblåset. Kort efter detta larmade motorn och i samband 

med detta startades åter motorrumsfläkten vilket medförde den drastiska sänkningen av 

temperaturerna 

I Figur 20 ses en teoretisk extrapolering av temperaturen av motorutrymmet vid simning 2. Där de 

streckade linjerna är en logaritmisk extrapolering baserad på mätdata mellan 1000 och 3000 

sekunder. Från detta ses att den varmaste temperaturen är på grenrörsisoleringen samt 

lufttemperaturen bakom toppen. Dessa temperaturer följer varandra för att slutligen ligga på 

ungefär 110 °C efter två timmar. Det ses även att styrboxens temperatur blir större än temperaturen 

vid fläkten vid ungefär samma tidpunkt som motorn gick in i felsäkert läge. Styrboxens slutgiltiga 

temperatur efter två timmar hade legat på drygt 90 °C. Fläktens temperatur ligger något lägre, just 

under 90 °C. Framme vid generatorn skulle temperaturen efter två timmar vara 70 °C och bak vid 

dieselkylaren ungefär 50 °C. 
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Figur 20. Logaritmisk extrapolering av temperaturgraferna fram till 2 timmar efter påbörjad 

simning. Där extrapoleringen baserar sig på data från temperaturgraferna mellan tiden 1000 

och 3000 sekunder.  
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7 DISKUSSION  

 

Konceptgenereringen baserar sig till stor del på gamla rapporter där vissa förändringar skett av 

fordonet sedan dess. Trots förändringarna av fordonet anses förutsättningarna för att återinföra 

delar av de gamla lösningarna som goda. Detta förutsätter dock att det går att få fram leverantörer, 

antingen de tidigare eller nya, som kan tillverka delarna för liknande priser. 

I flödessimuleringarna simulerades enbart flödena och inte värmegenereringen. Därför antogs 

temperaturen vara konstant 49 °C vilket var den maximala temperaturen fordonet var anpassat för 

att klara. I efterhand insågs att enbart in i motorutrymmet och kylaren är temperaturen 49 °C och 

ut ur fläkten bör temperaturen ligga omkring 80 °C. Därför bör simuleringarna egentligen göras 

för medeltemperaturen av dessa temperaturer det vill säga omkring 65 °C. Detta bör inte påverka 

flödesförhållandet mellan motorutrymmet och kylaren. Det som bör påverkas av detta är att 

varvtalet på fläkten borde varit högre i simuleringarna. När simuleringarna gjordes sänktes 

varvtalet från det verkliga värdet för att få rätt flöde genom kylarna. Om simuleringarna hade gjorts 

vid 65 °C borde varvtalet i simuleringarna ha stämt bättre överens med de verkliga varvtalet.  

Vid fallet där fläkten stängs av i samband med motoravstängningen visar resultatet att 

temperaturerna, förutom grenrörstemperaturen, fortsätter att sjunka i ungefär 30 sekunder. Detta 

kan bero på att motorn stängdes av följt av att chauffören gick och stängde av fläkten vilket kan 

ha tagit några sekunder. Detta skedde även i fallet där motorn tilläts gå på tomgång i 180 sekunder 

med påslagen fläkt.  

Resultaten visar att i fallet där fläkten varit igång under körning men stängs av i samband med 

motoravstängning stiger temperaturerna betydligt mer än i övriga fall. Detta beror på att under 

drift så ventileras luften varvid inga höga temperaturer uppnås trots att komponenterna 

förmodligen är varma. Detta medför att när fläkten stannar sker ingen luftomväxling längre varvid 

luften snabbt värms upp av de varma komponenterna i närheten. 

I de fall där fläkten startades i samband med motoravstängning pendlade temperaturen vid 

grenröret och vid fläkten. Dessa pendlingar följde varandra det vill säga när temperaturen vid 

grenröret sjönk så sjönk även fläkttemperaturen. En möjlig förklaring till att dessa pendlade kan 

vara att fläkten är temperaturstyrd och därmed inte hållit ett konstant flöde. 
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Tyvärr var det svårt att få samma förhållande vid mätningarna av eftervärmen eftersom fordonet 

hade olika starttemperatur och kördes samma sträcka oavsett detta. Eftersom körningen delvis 

skedde efter landsväg påverkade även trafiken belastningen av motorn. Mätningen skedde genom 

att köra en viss sträcka och sedan stanna av och mäta ett fall. För att sedan köra tillbaka samma 

sträcka för att sedan stanna och mäta ytterligare ett fall. Åt ena hållet var det i slutet av sträckan 

en ganska lång brant backe uppför varvid belastningen blev hög innan mätningarna. Medans åt 

andra hållet var fordonet tvunget att stå på tomgång medans en grind öppnades för att sedan köra 

100 meter igen innan mätningarna skedde. Så även i fallen där temperaturgivarna visar samma 

temperatur finns det en skillnad i hur mycket värme som är lagrad i komponenterna i 

motorutrymmet. För att få en bättre repeterbarhet mellan fallen bör provet göras genom att sätta 

upp fordonet i bromsbänken i Hägglunds provlokal, då skulle samma körcykel kunna genomföras 

för alla fallen. 

Vid nuvarande prov var utetemperaturen endast omkring 10 °C vilket ledde till att temperaturerna 

i motorutrymmet var relativt låga trots att motorrumsventilationen var avslagen. Detta gjorde att 

det var svårt att se tydliga tendenser på effekterna av eftervärmen. För en slutgiltig verifiering av 

om det är möjligt att stänga av motorn utan att fläkten behöver gå bör temperaturprov göras vid 

den maximalt tillåtna temperaturen.  

Temperaturerna i motorutrymmet är som högst överst i motorutrymmet eftersom värmen stiger 

uppåt. Därför ses det från samtliga tester att temperaturen vid dieselvärmaren som sitter långt ner 

i motorutrymmet inte stiger speciellt mycket. Hade provet skett vid varmare 

omgivningstemperatur och fordonet varit i drift längre hade förmodligen temperaturerna stigit mer 

även i de nedre delarna av motorutrymmet. Dieselvärmaren påverkades inte heller speciellt mycket 

av eftervärmen. Det är förmodligen för att den i sig själv inte lagrar någon värme samt att den inte 

sitter så den utsätts av strålningsvärme av exempelvis grenrör eller motorn. Om temperaturen hade 

hunnit bli högre vid dieselvärmaren hade förmodligen en större skillnad setts med påslagen och 

avslagen fläkt vid testerna. Detta eftersom dieselvärmaren som tidigare nämnts inte lagrar några 

stora mängder värme samt att den sitter placerad i närheten av fläkten. 

Vid första simprovet gick motorn in i säkerhetsläge efter ungefär 13 minuter. Eftersom ingen av 

de uppmätta temperaturerna var onormalt höga kopplades felkodsläsare in för att läsa motorns 

felkoder. Inga lagrade felkoder kunde hittas med hjälp av felkodsläsaren. Detta i kombination med 

att motorn bröt effekten på ett sätt som den inte gör av motorns egna felkoder antogs det att det 

var Hägglunds säkerhetskrets som bröt. Den orsak som ansågs mest trolig till säkerhetsläget var 
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givaren som sitter i säkerhetskretsen och mäter motorrumstemperaturen. För att avgöra om det var 

denna som drog ner effekten monterades extra mätare för att avläsa signalen från 

temperaturgivaren i säkerhetskretsen.  

Efter detta gjordes ytterligare ett simprov där fordonet gick in i felsäkert läge efter drygt 50 

minuter. Fortfarande var inga temperaturer onormalt höga och givaren för hög 

motorrumstemperatur hade inte gett något utslag. Vid detta tillfälle hade samtliga uppmätta 

temperaturer hunnit bli högre än vid simprov 1. Men vid simprov 1 hade en längre 

uppvärmningskörning skett innan simning vilket kan ha resulterat i högre temperaturer på ej 

uppmätta positioner jämfört med simprov 2.  

Från simprov 2 lyftes locket från motorrumsventilationen av för att undersöka om detta skulle 

skapa något självdrag genom motorutrymmet. Vid fläktgallret märktes en minskning av 

temperaturen, vilket medför att en viss ventilation uppnåtts. Men motorn gick in i säkerhetsläge 

kort efter att fläktgallret tagits bort varvid det är svårt att avgöra hur stor temperaturskillnaden 

skulle bli vid en längre körning. Ingen av de övriga temperaturerna hann påverkas innan motorn 

gick in i säkerhetsläge strax efter locket tagits bort.  

Vid simprov 1 när felkoden inträdde tilläts motorn gå på tomgång ett tag innan fläkten startade. 

Under denna tid var det enbart grenrörstemperatur som ökade medan de andra antingen sjönk eller 

höll sig på samma nivå. I och med att enbart temperaturen på grenröret ökar påverkas inte någon 

känslig komponent. Detta var ett positivt resultat eftersom ett tänkbart scenario är att efter simning 

med fordonet kan dessa behöva stå på tomgång för att vänta på lastning. 

En extrapolering av graferna över temperaturerna visar att enbart styrboxens temperatur eventuellt 

är över den tillåtna gränsen på 120 °C. Eftersom styrboxens temperatur mättes på utsidan av en 

skyddskåpa till den så är det svårt att veta temperaturen inuti kåpan eftersom styrboxen själv alstrar 

en hel del värme. Om det visar sig att styrboxens temperatur är för hög går det att ta bort denna 

kåpa på Beowulf eftersom det är lägre emc krav. 

Att förlängningarna av graferna över temperaturerna vid simproven inte baserade sig på hela 

tidsintervallet, var för att styrboxen temperaturökning var instabil i början. Detta medförde att R-

kvadratvärdet höjdes varvid förlängningarna stämde bättre överens med mätdata.  

7.1 Framtida arbeten 

I examensarbetet fastställdes värmealstringen i motorutrymmet och erforderligt ventilationsbehov 

utifrån detta. Detta skedde utan hänsyn taget till att motorutrymmet även kyls ner via omslutande 
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ytor. För att göra en noggrannare uträkning krävs det att de omslutande ytornas analyseras för att 

sedan simulera eller beräkna värmeöverföringen genom ytorna. Utifrån detta med hjälp av den 

beräknade värmealstringen kan sedan ett nytt ventilationsbehov beräknas fram. 

Inför kommande arbeten bör en prototyp för lösningen där kylaren används för att kyla 

motorutrymmet tas fram för att kunna göra verkliga tester. Eftersom vattennivån hamnar högt vid 

simning finns en risk för att vattnet kan komma in i motorutrymmet via röret från kylaren. Därför 

bör det undersökas efter en lämplig metod för att förhindra att vattnet kan följa röret in i 

motorutrymmet. 

Vid simprovet hölls temperaturerna inom rimliga gränser men trots detta gick fordonet in i 

säkerhetsläge. En undersökning av vad det berodde på måste göras för att se om det är något som 

begränsar förmågan att simma utan motorrumsventilation. Under simprovet var fordonet fastspänt 

i en bassäng, vilket kan ha gjort att motstånden skiljde sig från normal simning och därmed 

motorns uttagna effekt skiljer sig från verklig simning. Vid provet var vattnets temperatur vid 

proven 8,3 °C vilket är relativt lågt jämfört med i vissa länder där fordonet kan tänkas användas. 

Utifrån detta bör ett prov göras i varmare vatten med riktig simning för att fastställa att 

temperaturerna hålls inom rimliga gränser. 
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8 Slutsatser 

Resultatet visar att den beräknade värmealstringen var 72,7 kW där det mesta av detta kom via 

värmeavgivning från motorn och avgassystemet. Med antagandet att ingen värme avges via 

väggarna i motorutrymmet blev det teoretiska ventilationsflödet mellan 1 till 1,8 m3/s vid en 

utloppstemperatur mellan 85-120 °C från motorutrymmet. Detta skiljde sig rejält från det verkliga 

flödet. Utifrån detta dras slutsatsen att en stor del av värmeavgivningen verkar ske genom 

väggarna. Detta visade sig även vid simproverna eftersom temperaturerna i motorutrymmet steg 

så pass långsamt trots avsaknad av ventilation. 

Det finns flera potentiella lösningar för att lösa ventilationen till motorutrymmet. Dessa skulle 

kunna sänka kostnaderna betydligt jämfört med nuvarande lösning. Flera av de potentiella 

lösningarna har företaget utnyttjat på andra fordon tidigare, som enligt Catia V5 modulerna skulle 

kunna passa in i Beowulf. Två lösningar från konceptgenereringen har kunnat uteslutas helt och 

hållet. Den första är koncept 2 där marknadsundersökningen visat att en axiell fläkt inte bör 

utnyttjas eftersom det krävs dyra specialfläktar för att klara prestandakraven. Den andra lösningen 

är koncept 5 med den omvända ventilationen och detta eftersom den varken hade några direkta 

fördelar men framförallt för att det redan är trångt i framkant av motorutrymmet. Koncept 3 och 4 

är bägge genomförbara till ett betydligt billigare pris än nuvarande lösning. Där det elektriska 

alternativet förmodligen är det bättre valet eftersom det är enklare att koppla in samt att ett 

hydrauliskt system skulle medföra stora förluster. Koncept 1 där kylarfläkten ventilerar 

motorutrymmet verkar utifrån resultaten ha tillräckligt flöde för att ventilera motorutrymmet. 

Däremot förloras ungefär 4 procent av flödet genom kylkasseten vilket kan orsaka problem. Trots 

detta är koncept 1 det alternativ som rekommenderas att arbeta vidare med. Denna lösning skulle 

minska kostnaden för ventilationen med över 90 %. 

Vid proverna av eftervärmen var utetemperaturen låg varvid det tyvärr inte blev speciellt höga 

temperaturerna i motorutrymmet. Men det som gick att se från testerna var att temperaturerna i 

motorutrymmet stiger av eftervärmen och att en tomgångskörning på tre minuter sänker 

temperaturerna. Visar det sig att temperaturerna stiger till orimliga nivåer kan koncept 1 behöva 

kompletteras med en separat mindre elektrisk fläkt för eftervärmen. 
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