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Abstract
For transportation of fuel from the fuel tank to the engine a mechanical pump, driven by

and mounted on the engine, is generally used in heavy-duty vehicles today. The main reason
for using such a pump is that it is considered being the most robust solution for the simple task
of delivering and pressurizing fuel. Today’s pumps are oversized in order to deliver sufficient
flow and pressure at engine starting conditions.

It is desirable to be able to continuously control fuel flow to reduce the required pump work
in cases where today’s pump has overcapacity. An electrically driven pump can be controlled
to deliver fuel on demand and also provides other advantages, e.g. free placement, possible
downsizing of the pump and additional software features, such as priming and automatic
deaeration.

The project has been conducted as an exploratory study containing concept generation
for component placement and testing of today’s common rail fuel system for specification.
Suppliers of fuel pumps and filters have been contacted as an investigation of what the market
has to offer today to make an electrified low pressure fuel circuit possible.

Since switching to an electric pump enables free placement, a concept was developed where
an already planned catch tank solution was combined with the idea of mounting the low
pressure fuel pump in-tank. The result came out as a small tech tank, intended to hold all
functional components of the fuel system, upstream of the main pressure side filter. This tech
tank could be delivered with all Scania products with common rail injection.

In the future it is recommended to implement electric low pressure fuel pump and move
the fuel/water separation downstream of the pump. Since there is no supplier that has a fin-
ished product that meets specification today, Scania is recommended to monitor the technical
advances of the contacted manufacturers.
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Sammanfattning

För att transportera bränsle från tanken till motorn används på tunga fordon idag vanligen
en mekanisk pump, driven av och placerad på motorn. Anledningen till att ha en direktdriven
pump är främst att det anses som den mest robusta lösningen för den relativt enkla uppgiften
som bränsletransport och liten tryckökning anses vara. För att klara av motorstart och driftsfall
med höga bränsleflöden är dagens pump överdimensionerad för det behov som finns större
delen av tiden.

Önskvärt vore att kunna reglera bränslemängden kontinuerligt, för att minska pumparbetet
i de punkter matarpumpen idag har överkapacitet. En elektrisk pump kan regleras att endast
pumpa bränsle efter behov och erbjuder även andra fördelar, som t.ex. fri placering, möjlighet
att använda en mindre pump och tilläggsfunktioner genom mjukvara, exempelvis priming och
automatisk avluftning.

Projektet har genomförts i form av en förstudie med konceptgenerering för placering av
komponenter och provning av dagens system för kravspecifikation. Kontakt har hållits med
leverantörer av bränslepumpar och filter för att undersöka vad marknaden kan erbjuda för att
möjliggöra ett elektriskt drivet lågtrycksbränslesystem.

Möjligheten till fri placering av matarpumpen innebar att ett koncept där en planerad catch-
tank kombinerad med placering av pumpen i bränsletanken togs fram. Resultatet blev en egen
liten tekniktank, som är tänkt att innehålla alla funktionskomponenter före huvudbränslefilter,
och kunna levereras med alla Scaniaprodukter med common rail-insprutning.

Arbetet ledde fram till rekommendationen att genomföra en övergång till elektrisk matar-
pump och flytta vattensepareringen i bränslesystemet till filtret på trycksidan av matarpumpen.
Då det idag inte finns någon tillverkare med produkt på hyllan som lever upp till kravspecifi-
kationen, rekommenderas uppdragsgivaren att bevaka de kontaktade leverantörernas framsteg
på området.
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Kapitel 1
Inledning

För att läsaren enklare ska kunna tillgodogöra sig rapportens innehåll ges i det inledande
kapitlet en introduktion till problemet, arbetets mål och syften, vilka avgränsningar som
görs och hur arbetet kommer att bedrivas.

1.1 Bakgrund
Projektet är ett examensarbete på civilingenjörsnivå på uppdrag av gruppen Fuel System
Components (NMCI) hos lastbilstillverkaren Scania CV AB. Arbetet lades ut för att åter
utreda möjligheten att övergå till elektriskt driven matarpump på motorer med common rail-
insprutning, med syfte att dimensionera matarpumpen efter systemets verkliga behov. NMCI
förväntar sig att en korrekt dimensionerad matarpump, som dessutom endast arbetar efter
behov, kommer att minska motorns totala driftsförluster.

Ökande emissions- och bränsleekonomikrav från myndigheter och kunder gör att fordons-
tillverkare jagar bränslebesparingar och verkningsgradsförbättringar varhelst det är möjligt. En
besparing på 1 % bränsle blir högre och högre värderad ju längre tiden går. Denna ökade vär-
dering av höjd verkningsgrad gör att mer resurser kan läggas på att förbättra komponenter
som länge varit mer eller mindre ointressanta.

Matarpumpen för bränslesystem på lastbilar är normalt mekanisk, driven av och placerad
på motorn. För personbilar är den istället normalt elektrisk och placerad i bränsletanken,
vilket erbjuder flera fördelar: Istället för att jobba med sughöjd kan pumpen trycka bränsle till
motorn. Tanken erbjuder kylning, smörjning och frihet från motorvibrationer. En elektrisk
pump kan dessutom styras med logik.

Att inte dessa fördelar utnyttjas på tunga dieselmotorer beror främst på skillnaden i livs-
längdskrav. Drifttiden för en lastbil är väsentligt större och körsträckan närmast en tiopotens
längre än för en personbil. Samtidigt är kraven på flöde och tryck högre. Hittills har ingen
elektrisk matarpump uppfyllt de kraven till rimlig kostnad men här finns anledning att bevaka
teknikutvecklingen.
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2 Inledning

1.2 Problemformulering
Dagens matarpump är överdimensionerad deplacementmässigt för att tillfredsställa behoven
vid start (lågt pumpvarvtal). Elektronisk styrning av pumparbetet kan medföra en möjlig
minskning av åtgånget pumparbete i motorns arbetsområde under drift. Kan downsizing av
pumpen leda till minskade parasitförluster?

I dagens bränslesystem krävs manuell pumpning vid filterbyte för att avlufta bränsleledning-
arna fram till matarpumpen. Vad krävs av ett bränslesystem med elektrisk matarpump för att
manuell avluftning inte längre ska behövas?

Fram tills nyligen har elektriskt drivna pumpar inte haft en tillräckligt lång livslängd för att
hålla hela livslängden hos t.ex. en lastbil. Har förbättringar skett på denna punkt?

Går det att utforma ett bränslesystem med elektrisk matarpump så att installationen vid
montering förenklas och homogeniseras?

1.3 Mål och delmål
Arbetets mål är att förutsättningslöst peka ut riktningen för vidare utvecklingsarbete gällande
övergång till elektrisk matarpump. Projektet syftar till:

1. Att skapa en kunskapsbank gällande elektriskt drivna bränslepumpar och förutsättningar
för elektriskt driven lågtryckspump i nuvarande common rail-system (XPI).

2. Att utpeka hinder för övergång till elektrisk matarpump hos dagens utformning av
XPI-systemet.

3. Att föreslå en lösning för elektrisk matarpump i XPI-system, tekniskt och ekonomiskt
genomförbar.

Projektet har följande delmål:

• Utredning av högtryckspumpens verkliga tryck- och flödeskrav

• Konceptförslag för montering på lastbil

• Rapport som beskriver projektets använda metoder, resultat och valda lösningar

• Slutpresentation på Scania och på Luleå Tekniska Universitet (LTU)

1.4 Metod
Examensarbetet är att betrakta som en förstudie, som ska ge en förhållandevis komplett bild
av problemet och möjliga lösningar. Metoderna som används för de olika stegen i studien
samt konceptframtagningen redogörs kort för på respektive platser i denna rapport.
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1.5 Avgränsningar
Projektet kommer att behandla placering av pumpen i form av att några placeringskoncept tas
fram och dess för- och nackdelar utreds. Detaljerad planering av installation och eventuell ny
utformning av befintliga komponenter—t.ex. tanken—kommer dock inte att genomföras.

Vattensepareringen inför högtrycksuppbyggnad sker idag i filtret som sitter på sugsidan av
matarpumpen. Utredning kommer att ske huruvida separeringen fortfarande kan ske på sug-
sidan med nya förutsättningar, eller om filtret mellan låg- och högtryckspump måste sköta
den uppgiften. Precis som med pumpen kommer förslag till placering av filter att presente-
ras. Arbete kommer inte att genomföras med installationsplanering eller fästesutforming för
filtren.

För att till fullo dra nytta av en elektriskt driven pumplösning krävs ett reglersystem som
anpassar driften av pumpen till rådande driftskrav. Projektet kommer att inkludera utredning
av parametrar av intresse, vilka krav som finns vid uppstart av motorn, samt vilka förhål-
landen som råder under löpande drift. En mer detaljerad specifikation eller utformning av
reglersystemet och dess parametrar lämnas till framtida arbete.

En egenskap som tidigare har legat elektriskt drivna pumplösningar i fatet är att tillräck-
ligt lång livslängd inte har kunnat uppnås. Någon detaljerad mätning av livslängden för ett
eventuellt nytt system kommer inte att genomföras, utan livslängdsuppskattning för systemet
kommer att göras genom att sammanställa systemets komponenter och låta den svagaste länken
bestämma en förväntad livslängd.

1.6 Organisation
Arbetet utförs gemensamt av båda undertecknade, huvudsakligen baserat på Scania Tekniskt
Centrum i Södertälje. Ett projekt av denna storlek bedrivs givetvis inte utan ytterligare resur-
ser, utan har starkt stöd från Scania och universitetet. Nedan listas de viktigaste resurserna.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare för projektet är gruppchefen för NMCI, Thomas Ahlgren. Hans ansvarsom-
råden innefattar assistans med och godkännande av större riktningsbeslut för arbetets fokus,
samt tillhandahållande av resurser nödvändiga för arbetet.

Examinator och handledare
Den akademiska examinatorn för examensarbetet är universitetslektor Peter Jeppsson, insti-
tutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå Tekniska Universitet. Examinator är
ansvarig för bedömning av projektarbetets övergripande kvalitet med avseende på planering,
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använda metoder och resultat. Han är också behjälplig med större riktningsbeslut för arbetets
fokus och metodval.

Handledare på Scania är Andreas Andersson, konstruktör på NMCI. Hans ansvarsområden
innefattar rådgivning vid behov i det dagliga arbetet och assistans med större riktningsänd-
ringar för arbetets fokus, men även att hjälpa till med teknikproblem och underlätta kontakt
med andra grupper på Scania.

Övrigt
Utöver de ovan nämnda funktionerna finns följande interna resurser: Scanias bibliotek för
hjälp med informationsinsamling; gruppen Injection Performance (NMCX) för hjälp med
provning och teknisk info; gruppen Layout, Air and Fuel Feeding System (RTCL) för assi-
stans med chassimonterade komponenter. Externa resurser inkluderar kontakter hos Cummins
Fuel Systems, hos pumptillverkarna Bosch, Federal Mogul, IMO/Colfax och Parker (Nichols
Portland Division), samt hos filtertillverkaren Mann+Hummel.

1.7 Aktiviteter
Planerade aktiviteter listas i Gantt-schemat som finns i bilaga I.

1.8 Rapportdisposition
Rapporten har följande disposition:

Inledning För att läsaren enklare ska kunna tillgodogöra sig rapportens innehåll ges i det
inledande kapitlet en introduktion till problemet, arbetets mål och syften, vilka av-
gränsningar som görs och hur arbetet kommer att bedrivas.

Företagspresentation För att ge läsaren ytterligare bakgrund till arbetet presenteras historik
och aktuella fakta om uppdragsgivaren.

Teori Detta kapitel innehåller en sammanfattning av den teoretiska fakta som använts under
arbetets gång. Avsikten är att läsaren ska kunna gå till kapitlet för att få en djupare inblick
i ämnet; till en början genom texten i sig, men även än djupare genom de publikatio-
ner som refereras till. De andra kapitlen i rapporten innehåller många hänvisningar till
teorikapitlet.

Metod Metodkapitlet beskriver i korthet det arbetssätt som använts på vägen fram till resul-
tatet. Andra metoder har även använts utöver det som presenteras i detta kapitel, men
det arbetet består till största delen av provning, som presenteras i rapportens bilagor.
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Genomförande I detta kapitel finns dokumenterat hur metodiken som beskrivs i föregående
kapitel har använts för att nå de resultat som uppnåtts. Texten är ganska hands-on, med
konkret beskrivning av arbetsmoment, principer och förutsättningar.

Resultat I detta kapitel presenteras, precis som namnet antyder, resultatet av projektarbetet.
Den information som finns häri är till stor del mätdata och beräkningar därav, men
även konceptförslag och lite djupare utredning av funderingar från tidigare delar av
dokumentet.

Analys och diskussion I kapitlet analyseras och diskuteras de resultat som arbetet lett fram
till. Har de frågor som ställdes i inledningen besvarats på ett tillfredsställande vis? Blev
resultaten de förväntade? Kunde ett annorlunda tillvägagångssätt varit mer effektivt för
att få målen uppfyllda?

Slutsats och rekommendation I detta kapitel återknyts till syfte och mål från rapportens
inledande kapitel. Arbetet sammanfattas och förtydligas i kortare form, för att besvara
de frågor som ställdes i inledningen av rapporten. Förslag till förbättringar och fortsatt
arbete presenteras, baserat på tolkningarna av resultaten från föregående kapitel.





Kapitel 2
Företagspresentation

Scania CV AB

För att ge läsaren ytterligare bakgrund till arbetet presenteras historik och aktuella fakta
om uppdragsgivaren.

2.1 Historia
Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje (Vabis) grundades i Södertälje 1891 där man tillverkade
järnvägsvagnar. År 1900 startades Maskinfabriksaktiebolaget Scania för tillverkning av cyklar,
man började senare att tillverka bilar och lastbilar. Namnet Scania kommer från latin och
betyder Skåne, detta för att Maskinfabriksaktiebolaget Scania startades i Malmö. 1902 byggdes
den första lastbilen. 1911 gick Scania och Vabis ihop för att möta den ökade konkurrensen i
Europa. Den första bussen tillverkades och tillverkning av bilar, lastbilar samt bussar fortsatte
i Malmö och Södertälje. Namnet efter sammanslagningen blev Scania-Vabis.

1969 lanserade Scania-Vabis den nya 14-liters V8-motorn med en effekt på 350 hk, vilket
var den starkaste i Europa på sin tid. Samma år slogs Scania samman med Saab och bildade
Saab-Scania, i samband med detta försvann namnet Vabis. Under 1990-talet såldes Saabs per-
sonbilsdivision vilket var en början till en splittring mellan dessa två. Scania blev återigen ett
eget företag och lanserades på börsen den 1 april 1996. Volkswagen AG köpte år 2000 34 %
av rösterna och 17,7 % av kapitalet i Scania. 2008 blev Volkswagen Scanias huvudägare med
68,6 % av rösträtterna och 37,73 % av kapitalrätterna.

2.2 Scania idag
Idag har Scania utvecklats till en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och industri-
och marinmotorer. Företaget är verksamt i cirka 100 länder och har mer än 35 000 anställda.
Av dessa jobbar ungefär 2 400 med forskning och utveckling, de flesta i Sverige nära Scanias
produktionsanläggningar. Huvudkontoret ligger i Södertälje i Sverige, men produktion finns
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8 Företagspresentation

även i andra delar av Sverige, Frankrike, Nederländerna, Argentina, Brasilien, Polen och
Ryssland. VD för Scania är Leif Östling. År 2010 levererades 56 837 lastbilar, 6 875 bussar
och 6 525 industri- och marinmotorer. Försäljningen uppgick till 78 168 MSEK. [1]

De senaste åren har Scanias variant av lean production, Scania Production System (SPS),
fått stor uppmärksamhet i branschen. År 2005 tilldelades Staffan Sjöström, dåvarande projekt-
direktör, utmärkelsen för framgångsrik projektledning av Svenska Projektakademien. Detta i
samband med introduktionen av Scanias nya generation lastbilar. Under utvecklingen av den
nya generationen genomfördes en omfattande förnyelse av arbetssättet, med ett nytt sätt att
integrera projekt- och linjearbetet samt kontinuerligt uppmärksamma och åtgärda projektav-
vikelser [2]. Ett exempel på förbättring är Scanias hyttproduktionsanläggning i Oskarshamn,
där produktiviteten ökade med 50 % från 2004 till 2007 [3].



Kapitel 3
Teori

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av den teoretiska fakta som använts under
arbetets gång. Avsikten är att läsaren ska kunna gå till kapitlet för att få en djupare inblick
i ämnet; till en början genom texten i sig, men även än djupare genom de publikationer som
refereras till. De andra kapitlen i rapporten innehåller många hänvisningar till teorikapitlet.

3.1 Dieselmotorn
Motorer där antändning av bränsle/luft-blandning sker genom kompression (till skillnad från
motorer där blandningen tänds med gnista) kallas allmänt för dieselmotorer, efter dess upp-
hovsman Rudolf Diesel (1858–1913). Den termodynamiska kretsprocess som beskriver die-
selmotorns operation kallas Dieselcykeln. Delprocesserna i den ideala cykeln är:

1 till 2 isentropisk kompression
2 till 3 värmetillförsel vid konstant tryck
3 till 4 isentropisk expansion
4 till 1 värmeavgivning vid konstant volym

Figur 3.1 beskriver den ideala processen med förbränning under konstant tryck och vär-
meavgivning vid konstant volym. För att temperaturen ska bli tillräckligt hög för att bränslet
ska kunna självantända byggs dieselmotorer med högre kompressionsförhållande (i området
15–20) än ottomotorer. [4]

3.1.1 Emissioner
Förbränning av kolväten, som t.ex. dieselbränsle, bildar idealt endast koldioxid (CO2) och
vattenånga. I verkligheten resulterar förbränningen i dieselmotorer i ett flertal oönskade bi-
produkter utöver de ovan nämnda, tack vare förbränningsmiljöns icke-ideala förhållanden.
Exempel på dessa biprodukter som är extra påfallande i dieselmotorer är partiklar (PM) och
kvävedioxider (NOx).

9
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Figur 3.1: Dieselcykeln. Figuren visar tryck/volym-förhållandet under hela det aktiva varvet i en fyrtaktsmo-
tors förbränningsscykel. Karaktäristiskt för just dieselmotorer är att värmetillförseln sker under konstant tryck och
värmeavgivningen vid konstant volym.

Bildandet av koldioxid genom förbränning av fossila kolväten är egentligen ett återförande
av lagrat kol i bränslet till atmosfären. Ökade utsläpp av koldioxid bidrar till att öka växthu-
seffektens inverkan på den globala temperaturen. Utsläppsnivån av koldioxid från en förbrän-
ningsmotor är direkt kopplad till bränsleförbrukningen.

Hög koncentration av partiklar synliggörs som rök eller sot i avgaserna från motorn. In-
andning av små partiklar kan orsaka andingssvårigheter och -sjukdomar, vilket gör att parti-
kelutsläpp bör hållas på en så låg nivå som möjligt. Partiklar är en produkt av förbränningen
eftersom förbränningsmiljön i en motor är heterogen. Sot bildas i förbränningen i de utrym-
men där tillgången på syre är för låg för att kolatomerna ska kunna bilda kolmonoxid. Med
en hög förbränningstemperatur, långt förbränningsförlopp, små bränsledroppar och hög tur-
bulens kan antalet kvarvarande partiklar efter förbränning minskas [4]. I syfte att ytterligare
minska förekomsten av partiklar i avgaserna installeras ofta partikelfilter i avgassystemet.

Vid höga temperaturer i förbränningskammaren reagerar kväveatomer i luften med syreato-
mer och bildar kväveoxidföreningar. Utsläpp av dessa bidrar till försurning och övergödning,
vilket rubbar balansen i naturen. Många dieselmotorer är utrustade med Exhaust Gas Recir-
culation (EGR), eller avgasåtercirkulering, som leder en del av avgaserna tillbaka till insuget
för att sänka förbränningstemperaturen och -hastigheten. Detta minskar bildandet av NOx

under förbränningen. För att minska kväveoxidutsläpp har dieseldrivna fordon börjat utrustas
med SCR-katalysatorer, som med hjälp av vätska innehållande urea omvandlar kväveoxiderna
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till ofarligt vatten och kvävgas.
Ett dilemma för motorkonstruktörer är att ett motsatsförhållande råder mellan partikelantal

och kväveoxidhalt [5]. Om åtgärder vidtas för att minska det ena så ökar det andra. När
förbränningstemperaturen är hög ökar NOx-bildningen, medan mängden partiklar minskar.
Motsatt, när förbränningstemperaturen är låg, blir partiklarna kvar medan NOx inte bildas i
samma utsträckning.

Multipla insprutningspulser
Med syfte att reglera förbränningshastigheten i cylindern kan flera mindre bränsleinsprut-
ningar per förbränningscykel användas. För att få en långsammare tryckuppbyggnad sprutas
en liten mängd bränsle in i förväg—pilotinsprutning(ar)—som startar förbränningen redan
innan huvudmängden sprutas in. Efter huvudinsprutningen sprutas en (eller flera) s.k. postin-
sprutningar in för att styra förhållandena i cylindern och avgassystemet mer noggrant. Postin-
sprutningar kan användas för att minska NOx-utsläpp (genom att optimera avgastemperatur
för SCR) eller för att förbränna partiklar som bildats under huvudförbränningen. Laboration
med storleken och timingen för dessa insprutningsposter ger olika form på tryckuppbyggna-
den i förbränningskammaren över tid. Styrningen av förbränningshastigheten kallas för rate
shaping.

Reglering av utsläpp
För att tvinga tillverkare av vägfordon att minska utsläppen från sina motorer inför olika
organisationer inom internationella sammanslutningar lagkrav för emissionsnivåer. Exempel
på sådana sammanslutningar är EU, USA och FN. Generellt har länderna i västvärlden hårdare
lagkrav gällande utsläpp från förbränningsmotorer än i andra delar av världen. Så som läget
är idag, med dålig tillgång på bränsle av jämn och hög kvalitet i stora delar av världen, är en
åtstramning av reglerna för alla länder inte praktiskt genomförbar.

Den senast införda europeiska standarden för utsläpp för tunga fordon kallas för Euro 5, som
togs i bruk i oktober 2008. Steady state-testcykeln ska köras med utsläpp under 1,5 g/kWh
CO, 0,46 g/kWh HC (oförbrända kolväten), 2,0 g/kWh NOx, 0,02 g/kWh PM och 0,5 g/kWh
rök [6]. Nästa generations utsläppskrav, Euro 6, skärper kraven ytterligare, till 0,13 g/kWh
HC, 0,4 g/kWh NOx och 0,01 g/kWh PM [7]. Dessutom införs ett krav på max antal par-
tiklar som får släppas ut. Gränsen för antal partiklar går vid 8,00·1011 g/kWh [6]. Euro 6
träder i kraft 31 december 2012 för helt nya fordonsmodeller och ett år senare för samtliga
nya fordon som säljs. Figur 3.2 illustrerar den snabba åtdragningen av emissionsgränserna som
sker.

Att döma av utvecklingen hittills kommer emissionsgränserna troligtvis att bli ännu snävare
i framtiden. En potentiell Euro 7-nivå (kring 2018 [8]) förväntas kunna innehålla koldiox-
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Figur 3.2: Utvecklingen av utsläppsgränserna för PM och NOx i EU. Notera att Euro 3 infördes som krav år
2000, och att Euro 6 träder i kraft 31 december 2012. På kort tid har utsläppskraven skärpts betydligt, vilket
har lett till en accelererad teknikutveckling på området emissionskontroll.

idbegränsning, i syfte att motivera förbättringar av vägfordons bränsleförbrukning i större
utsträckning.

3.2 Pumpteori och -typer
En pump är enligt Nationalencyklopedin en teknisk anordning (...) som genom att framkalla en
tryckskillnad i en vätska åstadkommer en transport av denna.

Flödet från en roterande pump beräknas med uttrycket

Qut = Vϕ · ω · ηvol, (3.1)

där Qut är flödet ut ur pumpen, Vϕ är pumpens vinkeldeplacement, ω är pumpens varvtal
och ηvol betecknar den volymetriska verkningsgraden för pumpen (verkligt utflöde i relation
till idealt utflöde) vid givet varvtal.

Momentet som erfordras för att pumpa ett bestämt tryck p ges av

Mpump = p · Vϕ, (3.2)

där Mpump är momentet som pumpens axel måste vridas med.
Effekten P som en pump behöver tillföra en vätska kan beräknas med Bernoullis ekvation:

P =
∆p · Q

η
(3.3)
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där ∆p är total tryckökning över pumpen, Q är vätskeflödet och η betecknar pumpens verk-
ningsgrad.

För att suga och/eller trycka fram bränsle till motorn krävs minst en pump. I rapporten
koncentreras arbetet till att behandla matarpumpen i bränslesystemet. Med intresse att spara
utrymme och behålla ett jämnt flöde till högtryckspumpen i XPI-systemet har endast maski-
ner som utför sitt pumparbete genom en roterande rörelse studerats närmre.

3.2.1 Intern kugghjulspump (Gerotor)
En gerotor är en pumpenhet med positivt deplacement. En gerotorenhet består av en yttre
samt en inre rotor där den inre rotorn är placerad excentriskt, se figur 3.3. Kuggantalet för den
inre och den yttre rotorn är N respektive N+1. När den inre rotorn roterar och kuggspetsen
sätts i ingrepp mot yttre rotorn skapas en volym som först ökar för att sedan minska. Den
inre rotorn drivs av en extern roterande axel, från t.ex. en elmotor. Vid ökning av volymen
skapas ett vakuum som i sin tur skapar ett sug. Detta skede av cykeln är då insuget av bränsle
sker. När volymen sedan minskar skapas en kompression, denna kompression ger upphov till
den pumpande effekten. Processen sker kontinuerligt och ger en jämn pumpeffekt. Den yttre
samt den inre rotorn är designade med utgång från en cirkel som rullar, d.v.s. trochoidala,
vilket betyder att nästan ingen glidning sker mellan ingreppen.

Figur 3.3: Schematisk skiss av en gerotorpump

Denna typ av pump är skonsam mot sig själv, eftersom kuggarnas väg från fullt ingrepp till
inget ingrepp är lång, vilket ger bränslet gott om tid att fylla utrymmet mellan kuggarna och
kavitationsproblem undviks i stor utsträckning. Tillverkningen av interna kugghjulspumpar
sker med små toleranser för att pumparna ska bli så täta som möjligt. Därför tål de inga stora
mängder eller stora storlekar av partiklar.
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3.2.2 Extern kugghjulspump

Figur 3.4: Schematisk skiss av en extern kugghjulspump

Den externa kugghjulspumpen är även den en pumpenhet med positivt deplacement.
Funktionen och principen för den externa kugghjulspumpen är lik den interna kugghjuls-
pumpen förutom att kugghjulen är lika stora. Bränslet transporteras genom systemet p.g.a.
tryckskillnaden som uppstår när kugghjulen går i ingrepp. Det är viktigt att notera att vätskan
som flödar ut pumpas runt kugghjulsparet längs pumphusets skal genom kugghjulens rörelse
och inte genom kugghjulsingreppet, se figur 3.4. Konstruktionen gör även att hastigheten
för volymändring i kuggparen blir mycket hög i jämförelse med gerotorn, vilket gör att den
pumpande vätskan utsätts för skjuvning och snabba tryckförändringar som innebär ett högt
slitage på vätskan, samt att lättflyktiga vätskor förångas lokalt då volymen ökar snabbt. Pumpen
har större risk att utsättas för kavitation än den interna varianten. För att minimera kavitation
har pumpen oftast större inlopp än utlopp.

3.2.3 Vingpump
Vingpumpens princip bygger på att en driven rotor med radiella slitsar, där fjäderbelastade
vingar löper, är placerad excentriskt i en statorring, mot vilken vingarna pressas med hjälp av
fjädrarna. Vingarna skapar en ökande volym på insugssidan som tvingar in vätska i utrymmet
med hjälp av insugstrycket. På utloppssidan minskar volymen, vilket skapar den pumpande
effekten. Pumpmediet skjuvas inte lika mycket som i kugghjulspumpar, vilket gör vingpum-
pen mycket skonsammare, men p.g.a. en mer komplicerad konstruktion samt fler delar blir
den mer kostsam att tillverka.
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3.3 Elmotorteori
En elmotor omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. Omvänd process, d.v.s. omvand-
ling av mekanisk energi till elektrisk sker i en generator eller dynamo. Elmotorer är oftast av
roterande typ och består oftast av en rotor samt en stator [9]. Elmotorer kan kategoriseras i två
typer, växelström (AC) samt likström (DC) motorer. I detta fall kommer en DC-elmotor att
vara av intresse, eftersom elsystemet i lastbilar arbetar med likspänning. Därför kommer en-
dast funktion och prestanda jämföras teoretiskt mellan en borstad DC-motor samt en borstlös
DC-motor.

Figur 3.5: Schematisk skiss av en likströmsmotor. Rotorns magnetfält skiftar polaritet två gånger per varv, vilket
ger en kontinuerlig rotation.

3.3.1 Princip
DC-motorer genererar oscillerande ström genom att en rotor roterar i ett magnetfält skapat
av en stator, se figur 3.5. Statorn är i små motorer oftast permanentmagnetiserad. Rotorn har
vanligen tre poler, fler poler ger en jämnare gång på motorn. En pol består av en elektromagnet
riktad radiellt, den drivs av kommutatorn. Kommutatorn är i sin tur kopplad till strömkällan
genom två kontakter, borstar. Strömmen som leds genom elektromagneterna skapar ett mag-
netfält. Beroende på riktningen hos strömmen kommer polen attraheras av antingen nord-
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eller sydpolen hos statorn, varvid rotorn roterar. När rotorn roterar vrider sig även kommu-
tatorn och borstarna får kontakt så att nästa elektromagnet kopplas in. Dessa borstar slits ofta
ut och begränsar elmotorns livslängd. Därför ser man fördelar med en borstlös motor.

En del av problemen med en elmotor med borstar elimineras med en borstlös motor. I
denna design ersätts den mekaniska roterande switchen, eller kommutatorkonstruktionen,
med en extern elektrisk switch synkroniserad med rotorns position. Friktionen i elmotorn
minskar i den borstlösa motorn eftersom inga borstar trycker mot kommutatorn. Stora borstar
är önskvärda i borstade motorer för att maximera effekten, men det medför mer kostnad,
större konstruktion samt mer genererad friktion. Verkningsgraden på en borstlös motor är
högre p.g.a. avsaknaden av kommutator, det medför att den kan arbeta i högre hastigheter.
Hög effektivitet samt mindre storlek på konstruktionen är väldigt viktigt i fordonsindustrin.

3.3.2 Styrning
För att en elmotor ska gå med önskat varvtal och leverera önskat vridmoment måste den
kunna styras. likströmmotorer fungerar på sådant vis att varvtalet som motorn går med är
proportionellt mot spänningsmatningen till motorn. Eftersom elsystemet i de flesta fordon
levererar konstant likspänning behöver ett styrsystem innehålla någon form av spännings-
modulering.

3.3.3 Dimensionering
Vridmomentet som en likströmsmotor ger är proportionellt mot strömnivån, d.v.s. om lasten
ökar och konstant varvtal ska bibehållas måste elsystemet kunna leverera en större mängd
ström. Elektrisk effekt kan beräknas med Joule’s lag:

Pel = U · I (3.4)

där P är effekten i watt, U är spänningen i volt och I betecknar strömmens storlek i ampère.
Variabeln som begränsar möjlig motoreffekt är alltså hur stor ström som motorn tillåts dra.

Effekten som en vridande maskin levererar kan beräknas med

Pmotor = M · ω (3.5)

där Pmotor är effekten som levereras, M betecknar maskinens vridmoment och ω är maskinens
vinkelhastighet. Uttryck 3.5 i kombination med uttryck 3.4 ger att för ett givet maximalt
strömuttag fås ett motsatsförhållande mellan varvtal och moment från en elmotor.

En motor som orkar vrida med högt moment blir oftast större, rent utrymmesmässigt, än
en klenare motor. Av detta skäl väljs ofta små motorer till applikationer där utrymme är ett
problem, för att köras på höga varvtal med någon form av utväxling till själva kraftuttaget.
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3.4 Venturieffekt
Venturieffekten bygger på en reduktion av vätsketrycket då vätskan passerar genom en av-
smalning av ett rör, se figur 3.6. Effekten blir en jeteffekt, där flödeshastigheten ökar då
sektionsarean på röret minskar, enligt kontiuitetsprincipen, vilket innebär att trycket måste
minska enligt principen för energins bevarande. En ekvation för tryckminskningen härleds
genom att kombinera Bernoullis ekvation och kontinuitetsprincipen. Effekten används för
att pumpa vätska genom att använda undertrycket efter avsmalningen till att suga med vätska
från ett biflöde.

h

v1 v2

A1
A2

vv11 v
AAAA1

AAAAAAAAAA222222

Figur 3.6: Principiell skiss av en venturipump. Trycket vid punkten 2 är lägre än i punkten 1, men hastigheten
är högre i punkten 2 än i punkten 1. En stor areadifferens ger högre tryckskillnad, vilket ger bättre sugeffekt om
ett biflöde kopplas in i punkten 2.

3.5 Livslängd
Förväntade livslängden på alla komponenter i insprutningssystemet—utom filterkassetter—är
att 90 % av exemplaren av varje komponent överlever efter en miljon miles eller 1,6 Mkm.
Livslängdsförväntningen utgår ifrån en Weibullfördelning, där B10 är beteckningen för tid-
punkten då 10 % av en population har fallit ut.

3.6 Vattenseparering
I många delar av världen förekommer bränsle med sämre kvalitet än vad som fungerar bra i
Sverige. Ett stort problem som förekommer är vatten i dieselbränsle. Anledningar till att vatten
blandas med bränslet är bland annat slarv vid lagring och bedrägerier. Då bränsle lagras länge
i tankar under jord med dålig ventilation bildas kondens, som blandas med bränslet och ofta
återfinns i botten av tanken. Vatten i bränslet främjar bakterietillväxt och ökar korrosionstakten
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i tanken, vilket resulterar i smuts i bränslet, som också är en typ av oönskad kontaminering. I
områden där bränsle är en eftertraktad resurs finns stor lockelse att slå mynt av bedrägerier i
form av att t.ex. blanda ut bränsle med vatten. På så vis kan större volym säljas till en troligtvis
ovetande bränsleköpare.

Vattenförekomst i bränslesystemet på ett fordon kan ställa till med stora problem. Den vik-
tigaste anledningen till att vatten måste separeras i common rail-system är korrosion i bräns-
lesystemet. Många av de ingående komponenterna, framför allt i högtrycksdelen av systemet,
är tillverkade och ihopparade med mycket små toleranser. Ett annat förekommande problem
är igensättningar i ledningar och filter p.g.a. vattnets högre fryspunkt relativt själva bränslet.
Ett tredje problem är att bränslefiltrens förmåga att filtrera bort partiklar minskar drastiskt då
de dränks i vatten, vilket kan orsakas av att filterhusen inte dräneras i tid (då denna metod
används för vattenseparering). Efter nog lång tids eftersatt tömning av vattenuppsamling kan
filterelementet bli stående i vatten och sluta fungera. Vattenfyllning av filterhusen förekom-
mer dock endast då vatten finns i bränslet, vilket normalt inte bör vara fallet. Inspektion av
vattenbehållare på filterhus där manuell tömning tillämpas kan vara ambitiös till en början, för
att sedan avta när vatten aldrig upptäcks. När sedan dåligt bränsle tankats i fordonet finns risk
att vattenuppsamlingsbehållaren i botten av filterhuset fylls upp utan åtgärd.

3.6.1 Sedimentering
Enligt Nationalencyklopedin metod eller teknik för att skilja ut i vätska uppslammade partiklar.

Principen bygger på att densitetsskillnad mellan två material/ämnen får det med högst
densitet att lägga sig underst efter tillräckligt lång tid. När vatten önskas separeras från diesel-
bränsle kan skillnaden i densitet mellan de två vätskorna utnyttjas. Vatten har en densitet på
1000 kg/m3, medan diesel varierar kring 800 kg/m3 (sammansättningen beror på årstid och
geografiskt läge) och alltså flyter upp ovanpå vattnet. Utloppet från filtret placeras ovanför den
tänkta maximala vattennivån. En positiv bieffekt av sedimenteringsmekanismen är att även de
flesta partiklar sjunker till botten av kärlet.

När sedimenteringsprincipen utnyttjas i bränslefilter krävs att filterhuset töms vid vatten-
bildning i detta, då filtreringsförmågan nedsätts kraftigt om själva filtermaterialet blir vatten-
dränkt. Vanligt är att utrusta filterhuset med en transparent kopp i botten, så att en okulär
besiktning ger indikation på om huset behöver tömmas. Andra sätt att dränera bort vatten är
att suga ut bottensatsen och leda den tillbaka till tanken, där vatten och smuts väntas påverka
bränslesystemet i mindre utsträckning.

3.6.2 Koalescens
Enligt Merriam-Webster Dictionary att växa samman.

Enkelt sett kan koalescensfilter beskrivas som en särskild typ av separator utformad för
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att samla upp droppar, väl dispergerade i en värdvätska, för att koalescera de små dropparna
till stora droppar som enkelt faller ut ur värdvätskan med annan typ av separering. Specifikt
används denna typ av filter för att separera vatten från oljor, mest typiskt bränslen. [10]

Principen för detta händelseförlopp är att det vattenkontaminerade bränslet passerar genom
en tät oorganisk fiberväv eller filterduk. Vattendroppar emulgerade i oljan fäster på fibrerna
i väven, medan oljan bildar en film som slits sönder när tillräckligt högt visköst motstånd
uppnås. Då blir de små vattendropparna fria och kan bilda större droppar tillsammans med
fler små droppar tills sedimenteringseffekter gör att dropparna ramlar av fiberstrukturen ner
till någon form av uppsamling nedanför filtret. [10]

Koalescensfilter används även i andra applikationer i andra former. Ett exempel är vattenre-
ning på fartyg, där smutsigt vatten av miljöskäl renas från oljor innan det släpps ut i omgivande
vatten. Där används horisontella plattor av t.ex. polypropen som koalescensmedium, placera-
de vid ytan av vattnet i reningskärlet. Oljeämnena flyter hela tiden p.g.a. densitetsskillnaden
upp mot ytan och vandrar igenom porer i plastplattorna upp till ovansidan av dessa, där oljan
skrapas av. Denna typ av rening är mycket effektiv och ger en oljehalt på utsläppsvattnet på
under 15 ppm. [10]

De koalescensfilter som används för att separera vatten från bränslet i fordon är oftast av
stående cylindrisk typ. Bränslet vandrar från cylinderns utsida, genom en filteryta som tar
bort partiklar, vidare genom koalescensdelen av filtret, för att sedan ta sig igenom ett vanligt
vattenavvisande filter. Där hindras fritt vatten från att passera filtret för att sedan rinna ned till
uppsamlingskärl.

3.6.3 Hantering av separerat vatten
Som tidigare nämnts så har man problem med vatteninnehåll i diesel. Detta är ett större
problem i Latinamerika samt Asien (andra delar av världen) där det förekommer utspädning
av diesel i betydande utsträckning. Vattnet separeras från bränslet så effektivt som möjligt och
måste därefter tas om hand. Nuvarande lösning för vattenhantering är att skicka tillbaka vattnet
till tanken. Det betyder att vattenhalten i tanken inte minskar med tiden. Detta är inte något
större problem då vattnet i vanliga fall inte utgör någon större andel av bränslemängden, men
det finns ändå utrymme för förbättring. En annan befintlig lösning är att samla upp vattnet
i en kopp under sugfiltret där vattensepareringen sker, med en nivågivare som talar om när
koppen är full. Det har dock visat sig att förare ignorerar detta vilket inte är hållbart.

En optimal lösning vore att slippa hantera vattnet, genom att släppa ut det automatiskt efter
separering. Detta är givetvis inte möjligt utan någon vattenfiltrering eller vattenrening. Ett
kolfilter eller keramiskt filter kan rena vattnet tillräckligt effektivt för att släppas ut direkt i
miljön, dock ej tillräckligt för att vattnet ska vara tjänligt att dricka [11]. Keramiska filter anses
vara mer förutsägbara ur livslängdshänseende. Svårigheten med automatisk vattentömning är
att säkerställa funktionen hos ventilen som ska öppna och stänga när vattnet ska släppas ut.
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Det finns risk för att ventilen slutar fungera i sitt öppna läge vilket leder till kontinuerligt
läckage. Eftersom vätskans innehåll inte går att garantera finns det risk att fordonet släpper
ut bränsle i omgivningen. Det är ett scenario som absolut inte får uppstå. Ett annat sätt att
hantera situationen är att släppa ut det separerade vattnet i avgassystemet där det kan förångas,
alternativt på insugssidan av motorn för att gå igenom förbränningsrummet.

3.7 Priming
Med priming avses förfarandet då bränsle matas fram till högtryckspumpen i bränslesystemet
för att säkerställa bränsletillgång för motorn vid start. Behov av priming finns endast då bräns-
lesystemet av någon anledning är tomt, t.ex. efter service, vid läckage eller om föraren har
kört slut på bränslet i tanken.

Att tänka på då system för priming utformas är:

Hur pumpningen av bränslet ska genomföras D.v.s. om en pump ska inkluderas i sy-
stemet eller om tankutloppet är placerat högre än slutpunkten i systemet.

Pumpplacering Då en pump finns med; ska den sitta så att den suger eller trycker upp
bränslet från tanken. Om den ska suga måste pumpen anpassas för den tänkta sughöjden.

Hur avluftning av ledningssystemet ska genomföras Bränsleledningarna är normalt helt
täta, vilket innebär att luften som finns i de tomma ledningarna måste tas ut för att
bränsle ska kunna ta dess plats.

Det är vanligt att någon form av separat pump för priming finns installerad på fordon,
antingen elektrisk eller i form av en handpump. Fördelen med en elektrisk pump är att chan-
sen att den används är betydligt större än att en handpump används. Att manuellt pumpa
fram diesel under en avluftning av bränsleledningarna på en lastbil är ett drygt jobb, som krä-
ver pumpslag i hundratal. I stället dras motorn runt med hjälp av startmotorn med öppen
luftnippel tills systemet är avluftat och motorn startar, vilket kan anses förkorta startmotorns
livslängd.

En närmre beskrivning av hur priming går till i Scanias XPI-motorer finns i avsnitt 3.9.3
på sidan 26.

3.8 Bränsletyper
Sedan länge tillbaka har den vanligaste drivkällan i tunga fordon varit dieselmotorn. Allt mer
osäker tillgång på fossil olja gör dock att lagstiftande församlingar världen över beslutar om
alternativa drivmedel och dess inblandning i fossila bränslen då detta är möjligt. För fordons-
tillverkarna innebär denna övergång att motorerna som tillverkas måste klara av att köras på
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aktuella bränsletyper, eftersom kundernas tillgång till bränsle som är möjligt att köra på annars
äventyras.

På grund av dieselns starka fäste som fordonsbränsle kommer det troligtvis att ta lång tid
innan infrastruktur för bränsleleveranser och liknande kan ändras på i större skala. Den dagen
en förändring blir verklighet gäller det för ett företag med mål att vara ledande att ha teknik
redo för en smidig övergång.

3.8.1 Fossil diesel
Fossil diesel, eller petroleumdiesel, produceras genom partiell destillering av råolja mellan
200–350 ◦C vid atmosfärstryck. Detta resulterar i en blandning av kolkedjor, som vanligen
innehåller mellan 8–21 kolatomer per molekyl.

En nackdel med diesel är att bränslets viskositet ändras snabbt när temperaturen sjunker.
Dieselolja bildar en geléliknande massa vid så höga temperaturer som -15 – -20 ◦C och blir
mycket svår för konventionella bränslepumpar att transportera. För att förminska förekomsten
av dessa problem tillsätts additiv som sänker gränsen för paraffinering i vissa regioner vid kalla
årstider.

3.8.2 Biodiesel/FAME
Biodiesel är metylestrar som utvinns ur vegetabiliska oljor såsom raps-, solros-, palm-, soja-,
eller matoljor. Förädlingen från oljorna består i att byta ut glycerolerna i oljan mot fossilt
baserad metanol. Ett samlingsnamn för dessa bränslen är Fatty Acid Methyl Esters (FAME),
eller fettsyremetylestrar. Den vanligaste typen av FAME i Europa idag är baserad på rapsolja
och heter Rapeseed Methyl Ester (RME). I USA är Soya Methyl Ester (SME) den vanligaste
typen. [9]

FAME-baserade biodieselbränslen kan användas rent (B100) eller inblandade i fossil diesel
(Bxx, där xx indikerar andelen ren FAME i blandningen i procent). Det bör dock noteras att
motorer som är avsedda att köras på fossil diesel inte är utformade för speciellt hög biodie-
selinblandning. Svensk standard för dieselbränsle (SS 15-54-35) medger inblandning av upp
till 5 % FAME i diesel. Europeisk standard (EN 590) tillåter inblandning av 7 % FAME. De
tillåtna nivåerna av biobränsleinblandning i fossila bränslen väntas öka i framtiden, för att nå
politiska mål i syfte att minska den globala uppvärmningen.

Biprodukter vid framställning av FAME (vid reaktionen mellan metanol och den vegetabi-
liska oljan i närvaro av katalysator) är glycerin och vatten, båda oönskade i dieselbränsle och
därför tvungna att separeras från bränslet tillsammans med metanolrester. Som diskuteras i
avsnitt 3.6 (sid 17) innebär vattenhaltigt bränsle bl.a. att bakterietillväxt främjas, vilket blir ett
problem vid långvarig förvaring. Additiv kan behövas för att förbättra lagringsmöljigheterna
för bränslet.
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3.9 Bränslesystemet XPI
För att försörja förbränningsmotorer med bränsle under drift används olika typer av bräns-
lesystem. Den gemensamma nämnaren för alla dessa typer är att de under normala drifts-
förhållanden är designade att leverera tillräckligt med bränsle för att säkerställa god funktion
hos motorn och dess tillhörande enheter. I denna rapport åsyftas hela vägen från tanken tills
bränslet lämnar spridaren i förbränningskammaren då ordet bränslesystem används.

Figur 3.7: Isärskuren XPI-injektor. Konstruktionen bygger på en kraftjämvikt över nålen i den nedre delen av
injektorn. Armaturen i den övre delen reglerar trycket uppifrån och högtryckspumpen matar hela tiden bränsle
nerifrån med högt tryck.

Moderna krav på emissionskontroll gör att tillverkare av bränslesystem och motorer ökar
kontrollen av bränsletillförseln, för att mer exakt kunna kontrollera förbränningsparametrar,
så som tryck, temperatur etc. De första systemen med denna typen av kontroll var fortfarande
väldigt beroende av mekaniska funktioner, t.ex. motorns varvtal och/eller att bränsle pumpa-
des med ett visst tryck i en viss kanal för att styra spridaröppning. Dagens och den närmaste
framtidens system strävar efter att ha tillgång till ett brett område av tryck och flöden vid vilken
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tidpunkt som helst. Denna ökade kontrollnivå kräver elektronisk kontroll över systemet.
För att möta hårdare emissionskrav från myndigheter, samt erbjuda ett mer konkurrenskraf-

tigt och modernt insprutningssystem, utvecklar och tillverkar Scania bränslesystemet XPI till-
sammans med Cummins Inc. Förkortningen XPI står för Extra-high Pressure Injection, vilket
syftar på att ett högre insprutningstryck används jämfört med det något äldre systemet High
Pressure Injection (HPI). XPI är ett common rail-system, som innebär att högtryckspumpen
i systemet försörjer alla injektorerna (se figur 3.7) via samma bränslerör. Högtryckspumpen
är utformad för att kunna leverera ca 2400 bar.

Eftersom ett i princip oändligt antal lastfall existerar för varje motorvarvtal krävs av bränsle-
systemet en stor flexibilitet för att kontinuerligt försörja motorn med tillräckliga mängder
bränsle. Insprutningen i XPI kontrolleras därför helt och hållet elektroniskt. För att hålla
nere den maximala temperaturen i förbränningskammaren sprutas bränslet in vid upp till tre
tillfällen per förbränningscykel.

3.9.1 Systemets funktion
En schematisk skiss över bränslesystemet visas i figur 3.8. Bränsle förvaras i fordonets bränsle-
tank, där påfyllning av bränsle sker. Då motorn startas, börjar matarpumpen drivas av motorns
rotation och bränsle sugs upp från tankens botten. På väg till matarpumpen går bränslet ge-
nom ett filter med vattenavsklijning, som sitter på matarpumpens sugsida. Detta filter hänvisas
i fortsättningen till som sugfilter. Matarpumpen höjer trycket till storleksordningen 10 bar för
vidare transport, genom ett finare filter, till högtryckspumpen. Detta finare filter kommer i
fortsättningen refereras till som tryckfilter. Efter den sista tryckökningen forslas bränslet vidare
till den gemensamma ackumulatorn där injektorerna finns för att spruta in bränsle i förbrän-
ningsrummen. Överflödigt bränsle som passerar injektorerna går via en returlist, där trycket
sänks, vidare tillbaka till tanken.

Matarpumpen, som är en konventionell kugghjulspump, sitter i anslutning till högtrycks-
pumpen och drivs av vevaxeln. Lågtryckspumpen, som matarpumpen även kallas, har ett
arbetstryck på 9–14 bar. Dess funktion är att suga bränsle från tanken via sugfiltret för att
sedan mata bränslet genom ett tryckfilter vidare till högtryckspumpen. Sugfiltret filtrerar bort
smuts och partiklar större än 10µm. Eventuellt vatten i bränslet separeras även i sugfiltret, i
dagsläget för återtransport till tanken via bränslereturen. Vattensepareringen sker genom en
vattenresistent filteryta, d.v.s. vattendroppar repelleras från filtrets yta och oljan passerar genom
filterväggen [9] (förklaras närmre i avsnitt 3.6.2, sid 18). Det separerade vattnet skickas tillbaka
till bränsletanken med hjälp av en venturi. På sugfilterhuset sitter en handpump som används
för att pumpa bränsle i systemet efter underhåll eller efter att fordonet körts tills bränslet tagit
slut. Efter sugfiltret går bränslet via motorstyrenheten (ECU) för att kyla denna.

Innan bränslet skickas in till High Pressure Pump (HPP) går den igenom en Inlet Mete-
ring Valve (IMV). Den reglerar mängden bränsle som skickas till högtryckspumpen och är
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Figur 3.8: Schematisk skiss över XPI-systemet på en 6-cylindrig motor.

elektroniskt styrd av en regulator i ECU. Högtryckspumpen pumpar upp trycket till maxi-
malt 2400 bar (begärt tryck) för att tillfredsställa tryckbehovet i common railen. Innan railen
sitter en backventil för att säkerställa att bränslet inte skickas tillbaka till högtryckspumpen.
Bränslet går i stålrör in i cylinderhuvudet, där en fasning på röret tätar mot motsvarande fas-
ning i injektorkroppen. Elektroniskt styrda solenoider släpper på trycket ovanifrån på nålen
som tätar munstycket på injektorn, vilket gör att nålen rör sig uppåt och bränsle sprutas in
i förbränningskammaren. Bränsle ligger hela tiden med railtryck på injektorerna. Det höga
trycket medför att bränslet fördelas mycket finare ut ur munstycket i injektorn, vilket ger
en bättre förbränning samt mindre föroreningar i form av oförbrända kolväten i avgaserna.
På railen (ackumulatorn) finns en tryckgivare monterad. Den mäter det aktuella trycket och
skickar informationen till ECU. Ackumulatorn är även utrustad med en Mechanical Dump
Valve (MDV). Den ser till att det inte bildas ett för högt tryck i systemet. MDV är en tvåstegs-
ventil; vid 3100 bar öppnas ventilen och bränslet returneras till bränsletanken. Maximalt tryck
som kan erhållas är därefter 1000 bar tills fordonet stängs av och ventilen återgår till sitt stängda
läge. MDV öppnas endast då det uppstår ett fel i systemet. Innan bränslet returneras går det
till ett förgreningsrör via en tryckventil som sänker trycket till 0,7 bar. Detta för att förhindra
kavitation i injektorerna samt ojämn tomgång.

Eftersom bränslesystemet står för en kontinuerlig tillförsel av bränsle i den mängd och
tidpunkt som motorn kräver måste det utföra ett antal extra funktioner utöver pumpning
och insprutning. Fordonet kommer med största sannolikhet att köras vid olika temperaturer
i olika miljöer med olika bränslekvaliteter. De viktigaste funktionerna är:

Filtrering Som beskrivet ovan innehåller bränsleförsörjningssystemet flera filter. Uppgiften
för dessa är att förhindra partiklar av skadlig storlek att nå pumparna eller injektorerna.
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Kravet på det sista filtret som bränslet passerar, tryckfiltret, är att det måste filtrera bort
partiklar ned till 5µm med 98,7 % effektivitet [12].

Vattenseparering Felaktig hantering av dieselbränsle kan leda till att vatten kommer med
i bränslet. I sugfiltret separeras fritt vatten bort från bränslet för att förhindra skador
på pumparna och motorn. Efter separering forslas vattnet tillbaka till tanken, för att
förhindra att filtrets separerande förmåga ska nedsättas. (Se avsnitt 3.6, sid 17 för vidare
info.)

Värmning Då fordonet körs vid låga temperaturer finns det risk för paraffinering av bräns-
let, d.v.s. bränslet antar en delvis solid form. Vid sugfiltrets inlopp sitter ett elektrisk
värmeelement som ska säkerställa pumpbarhet av bränslet då detta börjar paraffineras.

Priming Vid start kräver motorn en viss mängd bränsle, men roterar med lågt varvtal. Idag
dimensioneras matarpumpen till stor del för att kunna leverera tillräckligt flöde vid
80 rpm (startvarvtal), vilket ger ett onödigt stort flöde när motorn roterar i sitt normala
arbetsområde.

3.9.2 Avvikelser i bränslet
Så förfinade bränslesystem som moderna common rail-system utgör ställer höga krav på bräns-
let som ska behandlas. Höga tryck och flöden kräver pumpar och ledningar med ytterst små
spel och fina toleranser. Avvikelser från rent bränsle kan ge stora konsekvenser för systemets
täthet och därmed prestanda. Det som främst anses utgöra hot mot systemets funktion är
partikel- och vattenkontaminering av bränslet.

För att förhindra att partiklar når pumparna eller injektorerna filtreras bränslet ett antal
gånger längs vägen mellan tanken och motorn. Det första filtret är en screen-sil som sitter
på rörmynningen till utloppsröret från tanken, som filtrerar bort partiklar större än 30µm.
Innan matarpumpen nås passerar bränslet sugfiltret, som filtrerar bort partiklar större än 10µm
för att minska slitaget på matarpumpens inre ytor och därmed förlänga dess livslängd. Efter
matarpumpen filtreras bränslet än en gång, genom ett 3µm-filter (för att klara kravet på
5µm med en effektivitet på 98,7 %). Partikelfiltrering är alltid en trade-off mellan tillåten
partikelstorlek och tillåtet tryckfall [10]. När filtrets finhet ökar, minskas flödet genom filtret
för samma tryck, d.v.s. tryckfallet över filterytan ökar.

Som beskrivet i avsnitt 3.6, sid 17, kan det förekomma vatten i bränslet av olika anled-
ningar. Vatten orsakar flödesnedsättningar när det fryser i ledningar och filterhus, vilket kan
leda till nedsatt motorfunktion och ledningsproblem. Andra problem med vatten i bränslet
är att organismer som bakterier lättare frodas, att pumpegenskaperna för vatten och diesel är
olika, samt korrosionsproblem. I XPI-systemet är sugfiltret vattenseparerande och vattnet sugs
tillbaka till bränsletanken för att inte ansamlas i filterhuset.
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Vid låga temperaturer börjar dieselolja att paraffinera. Delar av bränslet kristalliseras och
bildar en vaxartad sörja. Det kan enkelt inses att denna sörja inte passar så bra in i ett system
som är utformat för att transportera och trycksätta lättflytande vätska. Framför allt är det
bränslefiltren som det paraffinerade bränslet inte kan passera. Av denna anledning sitter på
XPI-motorer en bränslevärmare i ledningen innan sugfiltret för att höja temperaturen på
bränslet några grader och flytta ner möjlig temperatur för fordonets operation.

3.9.3 Priming
Idag sköts priming av bränslesystemet manuellt. Med hjälp av en handpump placerad mellan
tryckfiltret och sugfiltret på XPI-systemet (se figur 3.9) pumpas bränslet från tanken upp till
tryckfiltret. För detta krävs upp till ca 200 pumpslag samt att hytten fälls, vilket gör att de
flesta förare eller reparatörer ignorerar detta och crankar igång motorn istället. Crankning
betyder att man låter startmotorn gå för att bygga upp bränsletryck i systemet. Konsekvensen
är onödigt slitage på startmotorn som kan leda till startmotorhaveri. Luftning ska ske efter att
filter är bytta samt då bränsle är återpåfyllt. Det spillda bränslet som pumpas ut ur nippeln bör
tas tillvara.

1 2 3

30
8 
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6

1. Vattenseparerande sugfilter
2. Tryckfilter
3. Handpump

Figur 3.9: Filterhus på en 6-cylindrig XPI-motor. (Bild från Inspection Instructions P, G, R and T series,
[13])

Avluftning görs idag genom att en genomskinlig slang kopplas till luftningsnippeln, som
bränslet rinner igenom till en behållare, som har en volym på minst 3 liter. Sedan öppnas
avluftningsnippeln och handpumpen skruvas upp. Pumpning utförs tills bränsle rinner ut ge-
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nom slangen, därefter stänger man avluftningsnippeln och startar motorn. När motorn är
igång öppnas avluftningen försiktigt och mer bränsle som kan innehålla luft släpps ut, för att
säkerställa att systemet är fritt från luft ska minst 3 liter bränsle släppas ut. Om tekniker vid
ett filterbyte inte avluftar ordentligt kan en luftkudde skapas i tryckfiltret som komprimeras
vid pumpning. Bränslet trycks sedan tillbaka till returtanken, vilket gör att systemet töms igen
och motorn blir svårstartad. [13]

Med en elektrisk matarpump är det möjligt att eliminera behovet av handpumpen, då pri-
ming samt avluftning kan utföras med en simpel knapptryckning. Föraren eller servicemannen
måste fortfarande manuellt avlufta systemet, men slipper handpumpa, vilket är den mer dryga
aktiviteten i avluftningsprocessen. Mer om hur priming och avluftning kan ske med hjälp av
en elektrisk matarpump kan studeras i kapitel 6.





Kapitel 4
Lösningsmetod

Metodkapitlet beskriver i korthet det arbetssätt som använts på vägen fram till resultatet.
Andra metoder har även använts utöver det som presenteras i detta kapitel, men det arbetet
består till största delen av provning, som presenteras i rapportens bilagor.

4.1 Arbetsmetodik
Vid start av ett projekt av denna karaktär, där utgången är oviss, finns alldeles för många
variabler för att kunna planera varje steg i detalj. Visionen från början är vanligen att planera
enligt de ramar som är kända och under projektets gång planera närtiden mer specifikt.

4.2 Produktutveckling
Eftersom produktutveckling är en ständigt pågående process hos företag i tillverkningsindu-
strin är oerhört stora besparingar möjliga om all utveckling sker enligt en effektiv standard.
Med standardiserade milstolpar för varje del i ett projekt är bilden av återstående arbete vid
varje tidpunkt klargjord för vem som helst som arbetar enligt standarden. Därigenom över-
förs arbetsfilosofin löpande band från produktionslära till en mer imaginär produktionslinje
(som produktutveckling kan anses vara) och potentiella besparingar introduceras i alla delar
av kedjan.

4.2.1 PD-processen
Varje projekt på Scania är uppdelat i tre faser. För att visualisera gången i ett projekt har de
tre faserna tilldelats varsin färg enligt figur 4.1. I figuren förtydligas också att gränsen mellan
faserna inte är helt skarp; att arbete i slutet av en fas även kan betraktas som arbete i början
av nästa fas, eller t.o.m. att faserna tidsmässigt överlappar varandra till stor del.

De tre faserna är [14]:

29
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Produktuppföljning

Figur 4.1: PD-processen visualiserad. De olika faserna går i varandra för att effektivisera produktutvecklingen.

Förutveckling/gul pil Förutvecklingsfasen, då affärsmöjligheter och tekniska lösningar un-
dersöks före den egentliga utvecklingen av en produkt startar.

Kontinuerliga introduktioner/grön pil I denna process implementeras utvecklingsupp-
drag som är relaterade till nya produkter i Scanias produktprogram.

Produktuppföljning/röd pil Rödpilsarbetet underhåller och uppdaterar den nuvarande
produktportföljen på marknaden.

4.2.2 R&D Factory
Med syfte att konkretisera alla delar av utvecklingsarbetet på Scania har huset (figur 4.2) tagits
fram som symbol för arbetssättet R&D Factory. Metaforen med huset är tänkt att förstärka att
olika processer och värderingar är viktiga på olika plan, men att alla delar behövs för att en
helhet ska finnas. R&D Factory ska säkerställa att det pågående arbetet levererar rätt produkt
med rätt kvalitet vid rätt tidpunkt [15].

4.3 Benchmarking
Innebär enligt Nationalencyklopedin att man mäter hur väl t.ex. ett land, ett företag eller en bransch
presterar jämfört med andra länder, företag eller branscher. I praktiken görs en undersökning av kon-
kurrenter i den egna branschen, samt andra branscher med liknande problem, hur de löser
problemet som önskas lösas. Det går ofta att lära mycket av hur andra, inte alltid väntade,
branscher löser specifika problem. Efter att information har inhämtats om lösningar på pro-
blemet, eller liknande problem, kan en klar bild målas upp som visar vem som är ledande på
området. Det går då att positionera sitt eget mål i relation till övriga aktörer; hur långt fram
har företaget råd att ligga?
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Figur 4.2: Huset beskriver Scanias kärnvärden i produktutvecklingsprocessen och illustrerar att alla delar av arbetet
behövs för att uppnå en fungerande helhet.

4.4 Kravspecifikation
En kravspecifikation görs under produktutvecklingsfasen i syfte att begränsa vidare arbete
till konstruktioner eller koncept som faktiskt förväntas kunna uppfylla rätt funktion. Det
som bestämmer kraven på en komponent i ett system är både resten av delsystemet och hela
systemets behov.

En kravspecifikation med olika kriterier för placering kommer att upprättas med hjälp av
Scanias arbetsmetodik gällande konceptframtagning (se avsnitt 4.2.2). Högsta prioritet för
Scania är miljö och hälsa. Då väljs de metoder eller förslag med den anställdas miljö och hälsa
i högsta åtanke. Kvalitet på det som görs kommer i andra hand i prioriteringen. Leveranspre-
cision och kostnad kommer på tredje respektive fjärde plats i prioriteringslistan enligt Scanias
tankemodell för arbetsmetodik. Listan kan ses i figur 4.2. [15]

4.5 Koncepteliminering
Koncepten kommer att viktas mot varandra i en Pugh-matris. En Pugh-matris är ett kvantita-
tivt verktyg som används i stor omfattning som beslutsunderlag i teknisk produktutveckling,
där ett antal alternativa lösningar till ett problem vägs mot varandra, egenskap för egenskap
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[16]. Varje kriterium tilldelas en vikt, baserad på hur viktigt kriteriet är för produktens totala
funktion. För varje lösning betygsätts sedan hur väl lösningen uppfyller kriteriet. För att få
fram totalsumman adderas kriteriets vikt multiplicerat med lösningens betyg för kriteriet, till
en totalsumma som kan jämföras mellan lösningarna.

Fördelen med Pugh-metoden är att subjektiva åsikter om alternativen kan göras mer objek-
tiva, genom att varje kriterium får samma tyngd hos alla lösningar. Kriteriernas vikt bestäms
utifrån hur mycket de kommer att påverka funktionaliteten.

Ett exempel på en Pugh-matris ges i tabell 4.1, där lösning 2 får högst poäng (och alltså
objektivt anses uppfylla totalbehovet bäst av de jämförda lösningarna), tack vare höga poäng
för de tyngsta kriterierna. Vid en snabb anblick kan lösning 4 tyckas verka bättre p.g.a. sina två
femmor, men då dessa höga betyg är för så gott som betydelselösa kriterier blir totalsumman
ändå lägre.

Tabell 4.1: Exempel på Pugh-matris. Kolumnen längst till höger innehåller totalvärderingen för varje lösning.
Kriterium 1 2 3 4

Vikt 10 20 30 10
Lösning: Resultat

1 2 2 2 2 140
2 2 3 4 3 230
3 4 4 2 3 210
4 5 3 2 5 220

För att kriteriernas vikter ska uppfylla och passa in i Scanias värderingar läggs åtanke också
på Scanias egen metodik för utveckling; huset (se avsnitt 4.2.2). Kunden kommer att jämföra
den nya designen med den föregående. Därför är det realistiskt att använda dagens system som
referens mot de nya koncepten. Jämförelsen innefattar endast placering av komponenterna,
eftersom dagens matarsystem skiljer sig i den aspekten att det drivs mekaniskt och därför är
begränsat i sin placering.



Kapitel 5
Genomförande

I detta kapitel finns dokumenterat hur metodiken som beskrivs i föregående kapitel har
använts för att nå de resultat som uppnåtts. Texten är ganska hands-on, med konkret
beskrivning av arbetsmoment, principer och förutsättningar.

5.1 Benchmarking
Nedan beskrivs den information som erhölls vid en undersökning av hur andra branscher
löser transport av bränsle med hjälp av elektriska pumpar. För mer information om status hos
tillverkare av bränslepumpar, se bilaga H

5.1.1 Tunga lastbilar
I tunga lastbilar har hittills uteslutande direktdrivna matarpumpar använts, mest p.g.a. extremt
höga livslängdskrav. Dagens pumpar är dimensionerade för att klara av att leverera tillräck-
ligt flöde och tryck vid startvarvtal, vilket gör pumparna överdimensionerade i princip i alla
övriga driftspunkter. Branschen söker nu efter förbättringar som gör att mindre pumpar kan
användas, samt lösningar för att möjliggöra fuel on demand.

Parker Nichols Portland Division och IMO/Colfax utvecklar gerotorpumpar för heavy
duty-motorer, som är drivna av borstlösa likströmsmotorer. Dessa integrerade pumpenheter
har även inbyggd reglering i form av elektronik och mjukvara. Parker och IMO betraktar
elpumpen som en ersättning för mekaniskt driven bränslepump, alltså att motortillverkaren
endast behöver ta bort sin nuvarande pump och montera dit en elektriskt driven på dess plats.
Eftersom den amerikanska lastbilsmarknaden bygger på att kunden kan beställa alla delar från
olika tillverkare finns det en stor vinst i att förpacka bl.a. motorn så kompakt som möjligt;
utan att behöva montera någon komponent någon annan stans. Därigenom går många av
fördelarna med en elektriskt driven pump förlorade.

Enligt Bosch Sverige har kunder till Bosch på lastbilssidan elektriska dieselpumpar i prov.
Dessa har i dagsläget en spänningsförsörjning på 12 V, vilket är den normala spänningsnivån
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i personbilar. Bosch (som är en av de största underleverantörerna av bränsle- och elkompo-
nenter till fordonsindustrin) har idag endast gamla pumpar för dieseltransport, som drivs med
24 V matningsspänning, i sitt sortiment. Dessa äldre pumpar saknar den livslängd som krävs
av en bränslepump avsedd för fordon i kommersiell drift.

5.1.2 Personbilar
I personbilar med dieselmotor har elektrisk matarpump varit det i princip enda förekomman-
de en längre tid. Bränsleförbrukningen är p.g.a. de mindre motorerna betydligt lägre än för
en lastbil. Därav behöver matarpumpen inte leverera lika högt flöde, vilket gör att en mindre
pump räcker för att utföra bränslematningsarbetet. Av kostnadsskäl används uteslutande bors-
tade elmotorer för att driva pumparna, då livslängdskraven på personbilar inte är alls lika hårda
som på lastbilar. Pumpen får konstant matningsspänning.

Det vanligaste systemutförandet som lågtryckssystemet har i personbilar med common rail-
insprutning är att matarpumpen sitter i tanken, där det finns gott om utrymme och pumpen
inte behöver suga bränslet genom en lång, smal ledning. Mellan pumpen och högtryckspum-
pen sitter ett bränslefilter, som vanligen inte separerar vatten ur bränslet. Matarpumpen varv-
talsstyrs inte, utan går med konstant varvtal så länge strömmen till elmotorn räcker för att
driva pumpens last. Flödesregleringen till högtrycksdelen sker på samma sätt som i lastbilars
common rail-system, genom en ventil på inloppssidan av högtryckspumpen. [9]

I takt med ökad databussanvändning i nyare bilar har pumpstyrningen tillgång till allt fler
sensorsignaler och i vissa bilar aktiveras bränslepumpen t.ex. när förardörren öppnas efter att
motorn varit avstängd. Detta gör att högtryckspumpen har tillgång till bränsle med tillräckligt
högt tryck i sitt inlopp när föraren önskar starta motorn.

5.1.3 Övriga applikationer
Även andra motordrivna konstruktioner använder sig av dieselmotorer med common rail-
insprutning. Några företag har börjat använda elektriska bränslepumpar för olika ändamål, då
det av olika anledningar är att föredra.

Ett exempel på användare av elektrisk bränslepump är Caterpillar, som bl.a. tillverkar an-
läggningsmaskiner och motorer för lastbilar, marina applikationer, industriapplikationer, olja-
och gasindustrin samt kraftalstringsindustri. Ett par av Caterpillars motorer är utrustade med
en elektrisk primingpump. Denna är motormonterad i samma assembly som filtret och akti-
veras när bränslesystemet är tomt med en på- och av-switch intill pumpen. [17]

Ett annat exempel är John Deere; en världsledande tillverkare av maskiner och motorer
för jordbruk, entreprenad, skog och park. På sina större common rail-motorer (9 och 13,5 l)
använder John Deere elektriskt driven matarpump monterad på motorn. Pumpen är integre-
rad i det kombinerade sug- och tryckfilterhuvudet (metalldetaljen ovanför (A) och (B) i figur
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5.1). John Deeres elektriska lågtryckspump tillverkas av Parker Nichols Portland Division och
är en gerotorpump driven av en borstlös elmotor. Pumpen är avsedd att hålla ett matartryck
på 45 psi (3,10 bar) och arbetar i området 227–273 l/h.

Figur 5.1: Pump- och filterenhet på en John Deere-motor. Här sitter den elektriska matarpumpen inuti filterhu-
vudet. (Bild från användarmanual PowerTech Plus)

5.2 Kravspecifikation för elektrisk matarpump
Nedan presenteras kravspecifikationens förutsättningar, vägen fram till kravspecifikation och
kommentarer till den färdiga specifikationen. Den kompletta kravspecifikationen för en elekt-
riskt driven matarpump för nuvarande XPI-system presenteras i bilaga G.

5.2.1 Provning av systemets flödesbehov
I XPI-systemet finns ett antal funktioner som baseras på att flöde finns i någon speciell ledning,
t.ex. dränering av filterhus genom venturieffekt. En bild av flödena ges i figur 3.8 på sid 24.
För att kunna beräkna flödeskraven för matarpumpen för vilken XPI-motor som helst —
baserat på HPP-typ, antal injektorer och antal insprutningspulser per cykel — utfördes ett par
prov för att reda ut storleken på de olika delflödena som pumpen behöver transportera.

6-cylindrig motor (DL)
Provet utfördes genom att stega den insprutade mängden per injektor och insprutning i 13 steg
vid fem olika varvtal och fem olika railtryck. Bränsleflöde mättes sedan med bränslevåg i sex
punkter enligt figur 5.2 i syfte att kunna beräkna flödet genom alla punkter av intresse. Ett
liknande prov har genomförts för rak 6-cylindrig motor tidigare [18], men då med verkliga
lastfall, vilket innebär att det inte går att analysera möjliga framtida scenarier därigenom.
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Figur 5.2: Mätpunkterna 1–6 i flödesprovet på 6-cylindrig motor inritade i flödesschema

Provet gav som resultat att maximala flödet från lågtryckspumpen, med sex injektorer, upp-
mättes till 4,29 l/min vid 2100 rpm, 2400 bars railtryck, 324,57 mg/slag insprutad mängd och
en puls. Totala flödet i varje punkt visas i figur 5.3. En uppdelning i insprutat bränsle och
returflöde kan ses i figur 5.4.
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Figur 5.4: Insprutat jämfört med returnerat bränsle

En analys av läckage över pilotventilerna visade att det flödet uppgår till ca 10–20 % av
bränsleflödet genom injektorerna, se figur 5.5.
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Figur 5.5: Läckflöde genom pilotventilerna mot insprutad bränslemängd. Linjerna visar tidigare mätningar, med
en annan injektortyp för jämförelse.

Fullständig rapport från provet med 6-cylindrig motor finns i bilaga A.
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8-cylindrig motor (DP)
Eftersom några av komponenterna och systemets övergripande utformning skiljer sig mellan
de olika motorplattformarna genomfördes motsvarande prov även på en V8-motor. Prov-
ningen gick till på likartat vis, med mätningar i samma schematiska punkter (se figur 5.6) och
med samma instrument. I detta prov stegades bränslemängden i 10 steg vid fem olika varvtal
och fem olika railtryck, med tillägg för tre av bränslemängderna vid två extra railtryck vid alla
fem varvtal.
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Figur 5.6: Mätpunkterna 1–6 i flödesprovet på 8-cylindrig motor inritade i flödesschema

Resultatet av provet blev att maximala flödet från lågtryckspumpen, med åtta injektorer,
uppmättes till 6,05 l/min vid 2100 rpm, 1200 bars railtryck, 226,29 mg/slag insprutad mängd
och en insprutningspuls. Totala flödet i varje driftspunkt visas i figur 5.7. En uppdelning i
insprutat bränsle och returflöde kan ses i figur 5.8.

Fullständig rapport från provet med V8-motor finns i bilaga B.



5.2. Kravspecifikation för elektrisk matarpump 39

500
1000

1500
2000

2500

100

200

300

2

3

4

5

6

 

Railtryck [bar]

Summa bränsleflöde

QB02 [mg/strk]

 

F
lö

d
e
 [

l/
m

in
]

1000 rpm

1300 rpm

1700 rpm

1900 rpm

2100 rpm

Figur 5.7: Totalt bränsleflöde ut från lågtryckspumpen

0
1000

2000
3000

100

200

300

0

1

2

3

4

 

Railtryck [bar]

Insprutad mängd

QB02 [mg/strk]
 

F
lö

d
e

 [
l/

m
in

]

1000 rpm

1300 rpm

1700 rpm

1900 rpm

2100 rpm

(a) Insprutat bränsle

0
1000

2000
3000

100

200

300

2

2.5

3

 

Railtryck [bar]

Summa returflöden

QB02 [mg/strk]
 

F
lö

d
e
 [

l/
m

in
]

1000 rpm

1300 rpm

1700 rpm

1900 rpm

2100 rpm

(b) Returflöde

Figur 5.8: Insprutat jämfört med returnerat bränsle



40 Genomförande

5.2.2 Beräkning av systemets behov
Den starka kopplingen mellan motorns varvtal och matarpumpens flöde medför att den ve-
vaxeldrivna pumpen är dimensionerad efter tryck- och flödeskrav vid start av motorn. Start-
motorn driver runt motorn med 80 rpm och utväxlingen motor till matarpump är 1:1 för
raka motorer och 1:1,12 för 8-cylindriga. Enligt teknisk beskrivning för dagens matarpump
[19] ska denna leverera 1,91 bar och 0,31 l/min vid 80 rpm, samt 2,12 bar och 0,33 l/min vid
100 rpm (data gäller ny pump).

Eftersom lågtryckspumpen har konstant deplacement är flödet genom pumpen propor-
tionellt så länge inget läckage finns. I verkligheten finns alltid internt läckage, vilket gör att
flödet minskar något när trycket ökar. Vid pumpning slits pumpens delar och läckaget ökar
därför med tiden. Ökad mängd partiklar i bränslet ger ökat internt slitage, vilket är en viktig
anledning till att bränslet filtreras innan det går igenom matarpumpen.

I XPI-systemet styrs bränsleinsprutningen av en pilotventil i varje injektor, som tar en del
av bränslet för sin funktion. Enligt provet som beskrivs i föregående avsnitt samt i bilaga A
och B är läckflödet över pilotventilerna 10–20 % av bränsleåtgången för förbränningen. Här
har räknats med det högre värdet (20 %) för att ligga på den säkra sidan.

Enligt den tekniska beskrivningen för matarpumpen [19] ska levererat tryck från pumpen
ligga mellan 9–14 bar i arbetsområdet (500–2700 rpm). Högtryckspumpen hinner idag inte
fyllas vid höga varvtal om matartrycket är mindre än 10 bar. Den kräver däremot egentligen
inte mer än att matartrycket aldrig understiger ca 4 bar och att tillräckligt flöde erhålls från låg-
tryckspumpen. Vad som är tillräckligt flöde bestäms av motorns bränsleförbrukning (inklusive
läckage över pilotventiler) och venturiflöde för avluftning i HPP.

Totala bränsleflödet efter Low Pressure Pump (LPP) ges av:

Qtot = Qcomb + Qdrain + QHPP + Qpilot (5.1)

där Qtot är totala bränsleåtgången, comb är den mängd bränsle som sprutas in i motorn för för-
bränning, Qdrain är venturiflödet från filterhuset, QHPP är returflödet från högtryckspumpen
och Qpilot är läckflödet över pilotventilerna.

Uttryck 5.1 ger bränsleflödet som momentant måste pumpas vid givet varvtal och last. Det
största flödet som räknades fram var 5,78 l/min för 8-cylindrig och 4,17 l/min för 6-cylindrig
motor. Detaljerad data finns i bilaga C.

5.2.3 Tryckkrav
Dagens högtryckspump i XPI-systemet är konstruerad med flytande kolvar, vilket innebär att
ingen fast mekanisk koppling finns mellan kamaxeln i pumpen och kolven. Själva kolven är en
keramisk stav som löper i ett cylindriskt lopp. Kolven trycks nedåt i riktning mot kamaxeln av
bränsletrycket in i högtryckspumpen. Kamnockarna jobbar mot en fjäder, i vilken en bricka
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sitter fast. Denna bricka trycker kolven uppåt, mot bränslevolymen som ska trycksättas. Efter
att bränslet tryckts ut från pumphuvudet öppnas inloppet till pumphuvudet och nytt bränsle
släpps in. Vid högre varvtal anses detta bränsle idag behöva ha ett tryck på ca 10 bar för att
hinna trycka kolven ända ner till fjäderbrickan och få ut maximalt pumpdeplacement.

Det maxtryck som i verkligheten krävs för att förse högtryckspumpen med bränsle i alla
driftspunkter har provats fram till 4 bar vid högtryckspumpens IMV, se bilaga D. Detta lägre
tryck (relativt det förut ansedda kravet) ökar urvalet för att välja en lämplig lågtryckspump. Vid
kravställning av matarpumpen måste hänsyn tas till tryckfall i ledningar och filter. Maximala
tryckfall över dagens filter är

• 34 kPa över sugfilterassembly

• 200 kPa över tryckfilterassembly

enligt TB1721 [20]. Dessutom tillkommer ytterligare lite tryckfall i sugledningar, så att totalt
tryckfall uppströms matarpumpen kan uppgå till 70 kPa under “seminormala” förhållanden i
max en minut [19]. Totalt tryckökning över matarpumpen bör alltså vara motorns verifierade
tryckbehov plus tryckfall i lågtryckskretsen på upp till 2,7 bar.

5.2.4 Placering av pump
Placeringskraven för en elektriskt driven pump varierar beroende på vilken typ av elmotor
som driver pumpen. Väljs en traditionell likströmsmotor (borstad) blir placeringen kritisk.
Borstade elmotorer slits snabbt ut om de utsätts för kontinuerliga vibrationer, t.ex. om de
monteras på en lastbilsmotor. Borstlösa elmotorer klarar av vibrationer i betydligt större ut-
sträckning (se avsnitt 3.3 för närmre förklaring) och ger därmed större placeringsfrihet.

För att få så bra prestanda ur en pumpenhet som det går bör pumpen undvika att suga
bränsle så långt det är möjligt. En pump under ytnivån i en behållare är mycket mer effektiv
på att bygga upp en bestämd trycknivå än en som sitter ovanför ytnivån. Dagens tankplace-
ring på en lastbil eller en buss medför långa komplexa ledningssystem med slangkopplingar
och tätningar. Att bygga ett sådant system helt utan läckage är dyrt och komplicerat. Om
en ledning används som sugslang kommer små läckage aldrig att vara visuellt synliga, men
systemet kommer att suga in luft, som skapar problem för bränslesystemet. Om en ledning
utnyttjas som tryckledning kommer små läckage istället att märkas genom att bränsle läcker
ut. Antaget att läckagen är mycket små blir konsekvenserna av ett sådant läckage betydligt
mindre omfattande, och ger större möjligheter att upptäckas tidigt.

5.3 Test av pumpprototyp
För att kunna beställa en prototyp för provning används i stort sett dagens specifikation för
matarpumpen. En eldriven pump eliminerar många varvtalsspecifika krav. Provningsexem-
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plaret av den elektriskt drivna pumpen beställdes därför med högtryckspumpens tryck- och
flödeskrav i åtanke. Dessa utreds närmre i avsnitt 5.2 på sid 35. Provplanen för pumpen finns
att läsa i bilaga E.

5.4 Beräkning av bränslebesparing
En morot för att föra in ny teknik i fordon är att det med största sannolikhet kommer att
bli mer och mer lönsamt att tillverka bränslesnåla sådana. Eventuella framtida krav på koldi-
oxidutsläpp etc. gör att fordonsbranschen letar efter nya vägar till bränslebesparing. Om en
elektrifierad lågtryckspump i bränslesystemet visar sig innebära att motorn behöver mind-
re bränsle för att leverera samma uteffekt—utöver andra styrningsmässiga fördelar—blir det
enklare att motivera en något ökad komponentkostnad.

För att beräkna den skillnad i bränsleförbrukning som ett pumpbyte skulle innebära an-
vänds genomsnittlig data från fordon i fält med 6-cylindriga XPI-motorer [21]. I snitt är den
årliga körsträckan på ett sådant fordon 129 225 km, motorvarvtalet 1224 rpm (snitt över tiden
motorn roterat snabbare än 650 rpm) och motorlasten är 18 %. Att inte motorn går på fullast
någon större del av tiden innebär att den nuvarande matarpumpen, precis som förväntat, har
en stor överkapacitet i många fall.

Data för den mekaniskt drivna nuvarande matarpumpen tas från tidigare utredning om
övergång till elektrisk matarpump [17].

Ny effektförbrukning för elektriskt driven pump beräknas med hjälp av ekvationerna 3.3
och 3.4, samt en antagen verkningsgrad på 20 %. Förlusterna i drivningen av båda pump-
typerna, drivning av och förluster i generator jämfört med kuggtransmission till mekanisk
matarpump, antas vara likvärdiga och försvinner därför i jämförelsen. Effektförbrukningen i
en elektrisk pump med den antagna verkningsgraden i aktuellt genomsnittligt driftsfall be-
räknades till 88 W.

Effektminskningen för att pumpa bränsle fram till IMV beräknas med hjälp av uttrycket

1 −
Pelpump

Pmekpump
. (5.2)

Därefter utnyttjas den specifika bränsleförbrukningen för att beräkna hur mycket bränsle som
sparas i den aktuella punkten. Dieselbränsle antas kosta 10 kr/liter, vilket multiplicerat med
antal sparade liter per år ger den genomsnittliga årliga besparingen i kronor som ett byte till
elektriskt driven matarpump skulle kunna medföra.

Den specifika bränsleförbrukningen (bsfc) beräknas med

bsfc =
Qbränsle

M · ω
, (5.3)

där värden hämtas från pedalmapp för DC1307 vid 20 % last och 1200 rpm. Variabeln Qbränsle
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i uttrycket 5.3 är bränsleflödet i givet driftsfall i g/h, M är momentet i kNm och ω är vinkel-
frekvensen i rad/s. Det resulterande bsfc blir ett värde uttryckt i g/kWh, som är ett mått på
hur effektivt energin i bränslet tas till vara. Anledningen till att specifika bränsleförbrukning-
en är intressant i det här fallet är att det är ett enda mått som beskriver motorns effektivitet i
aktuell driftspunkt—som dessutom är enkel att jämföra mellan motorer. En framtida motor
kommer med väldigt liten sannolikhet att ha högre bsfc än en nuvarande motor.

5.5 Utformning av pumpplaceringslösning
Första steget efter att ha utrett krav i en produktutvecklingsprocess är vanligen att brainstorma
fram tänkbara lösningar på sitt problem. Brainstormingen anses kravlös för att minska tröskeln
för deltagarna att nämna annorlunda idéer. Konceptförslagen har brainstormats fram med tre
huvudinriktningar på placering i åtanke. Dessa tre är på motor, på ram och i tank. Detta p.g.a.
att man inte kan se pumpen vara placerad någon annanstans. Efter brainstormingen sorteras
de sämsta förslagen ut med hjälp av en viktningsmatris, där endast tre förslag tar sig vidare för
närmare granskning.

5.5.1 Förslag på placeringskoncept
1. Catchmodul med integrerad pump och vattenseparerande filter

2. Monterad under ramen skyddad av en plastlåda

3. Nuvarande design men med eldriven pump

4. På motorn med pump integrerad i filterhus

5. Pump i armatur, placerad i botten på pickupen

6. Pump i tankarmaturen

7. Pump fastsatt i botten på tanken

8. Catchtank integrerad i huvudtank

9. Pump och förfilter på tanken urgröpt horisontellt

10. Pump och förfilter på tanken urgröpt vertikalt
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5.5.2 Koncepteliminiering
Kriterier
Sex olika kriterier har tagits fram för Pugh-matrisen (se avsnitt 4.5) för de olika placerings-
förslagen. Förslagen har värderats med tanke på hur väl de svarar upp mot Scanias värderingar
enligt R&D Factory [15].

Kostnad Avser kostnad för systemet där pumpen, filter samt eventuell ombyggnation av
tankarmatur eller tillverkning av ny catchtank ingår. Kostnaden är inte viktad högt ef-
tersom den elektriska pumpen förväntas höja verkningsgraden på systemet och därmed
tillåts högre kostnad. Ombyggnation av tank eller införande av catchtank ska även mins-
ka mängden obrukbart bränsle i tanken, som idag anses för stor i de största tankarna.

Montering/installation Konceptet ska inte kräva allt för kompicerad montering i produk-
tionen eller tillverkning av nya verktyg. Viktas därför medelhögt.

Robusthet Systemet förväntas vara funktionellt under den svagaste länkens—vilket förväntas
vara elmotorn—livslängd. Därför värderas robusthet högt.

Vibrationsfrihet Elmotorn är känslig mot vibrationer och det kan påverka dess livslängd.
Detta gör att en miljö med så lite vibrationer som möjligt är att föredra, men klassas
inte som kritiskt för designen. Det gör att detta kriterium värderas lågt.

Kylning Med kylning avses kylning av elmotorn eftersom ca 60 % av dess effekt blir till
värme. Denna punkt är inte kritisk eftersom det kan lösas på andra sätt utan att ändra
på placeringskonceptet, därav den låga vikten på kriteriet.

Underhåll/service Systemet förväntas inte bytas ut med korta intervaller, utan möjligen två
gånger under en lastbils livslängd. Det ska heller inte behöva underhållas eller ses över
förrän det är dags att byta pumpenhet eller filter, det ska inte vara mer komplicerat än
i dagens system. Vikten på detta kriterium sätts därför som medelhögt.

5.5.3 Första stadiet av eliminering av koncept
Viktningsmatrisen (tabell 5.1) tydliggör vilka tre koncept som fick högst poäng enligt de kri-
terier som sattes upp. Koncept 1, 2 och 6 var de tre som tog sig vidare till en andra analysrunda.
Av dessa kan nya konceptidéer tillkomma genom att kombinera lösningar från de tre kvar-
varande förslagen. En analys av Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)
kommer att användas för att gå igenom styrkor, svagheter, möjligheter samt hot i form av hot
mot säkerställd funktion. Det ger en överskådlig bild av koncepten, där de kan jämföras med
varandra.
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Tabell 5.1: Viktningsmatris för placeringskoncept. Konceptnumreringen kommer från avsnitt 5.5.1.
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Vikt 2 3 5 2 1 3
Koncept: Resultat

1 1 4 4 5 5 4 61
2 4 4 3 4 2 3 54
3 5 5 3 1 2 2 50
4 4 5 3 1 3 2 49
5 3 5 2 4 5 1 47
6 4 5 2 5 3 4 58
7 3 2 3 5 5 1 45
8 2 2 4 5 5 1 48
9 3 4 3 4 3 3 53
10 3 4 3 4 3 3 53

Koncept 1—Tekniktank
Tekniktankens huvudfunktion är att säkerställa att den elektriska matarpumpen aldrig suger
luft. Därför är det viktigt att kommunikationen mellan huvudtank och tekniktank är en robust
lösning. Med tekniktanken skall det vara möjligt att ta ut hela plattan med pump och filter för
underhåll och service. Detta ska gå genom en smart lucka där plattan kan dras ut i ett spår som
den löper i. Hur en sådan lösning kan se ut visas i figur 5.9. Tekniktanken kommer att minska
den mängd bränsle som en bil i dagsläget måste åka runt med för att säkra bränsletillförseln.
Volymen på det bränslet i en 1000-liters tank är i dagsläget ca 200 l. Det ger en onödig vikt på
närmare 200 kg, vilket kan ge minskad bränsleförbrukning om volymen minskas till ca 5–10 l.
SWOT-analysen för konceptförslag 1 visas i tabell 5.2.

Styrkorna med tekniktanken är väldigt tydliga och kommer med största sannolikhet att
överväga den ökade kostnaden för produktionen av den. Den ser även till att minska volymen
outnyttjat bränsle i huvudtanken, förutsatt att man har en lösning som säkerställer bränsle-
tillförseln till tekniktanken. Det kan göras genom att använda en venturipump som drivs av
returbränslet.

Eftersom ingående komponenter och krav på minsta volym är okända i detta stadium blir
det svårt att bestämma tekniktankens volym i förväg. Det går däremot att sätta övre gränser
på mått eftersom sådana standarder finns i modulsystemet. Gränsen för tankens utsträckning i
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Figur 5.9: Idé hur en tekniktank skulle kunna se ut (Koncept 1)

Tabell 5.2: SWOT-analys för konceptförslag 1: pump placerad i en tekniktank.
Styrkor Möjligheter

Säkerställd bränsletillgång
Uppsamling av vatten
Uttappning av vatten
Kylning av pump
Minskar volymen oanvänt bränsle

Bränslebesparing i produktion
Modularisering
Går att använda i buss samt
marin-applikationer
Vattenseparerande filter i tanken
Screenfilter i tank

Svagheter Hot

Kostnad
Robusthet i bränsleöverföring
mellan tankar

Tillverkning
Obeprövad design
Komplexitet
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längsled är 30 cm. Huruvida pumpen ska vara dränkt eller inte är inte bestämt i tekniktanks-
lösningen. Möjligheten för både dränkt och ickedränkt placering finns. Ytterligare utredning
ska göras om vad som lämpar sig bäst för produkten.

Koncept 2—På ramen skyddad av plastlåda
Syftet med den här lösningen är att den inte ska ta någon plats på motorn samt att ingen
omkonstruktion av tankarna behöver ske. Efter diskussion med RTCL resulterade det i att den
enda platsen bakom hytten på en lastbil där det finns plats för pumpenhet och filter är under
ramen enligt figur 5.10. Idén har varit under diskussion tidigare, men eftersom den rankades
högt i viktningsmatrisen blev det bestämt att genomföra en SWOT-analys för konceptet, se
tabell 5.3.

Bit av ram

Filter Elmotor Pump Plastlåda

Figur 5.10: Idé hur pumpen skulle kunna monteras på ramen (Koncept 2)

En sammanställning av analysen visar att lösningen har flera brister som kan äventyra dess
funktion och robusthet. Efter att ha diskuterat med kollegor så ansågs det inte lämpligt att
placera pumpenheten på ramen. Därför stryks detta alternativ och kommer inte att utredas
vidare.

Koncept 3—Integrerad i tankarmaturen
En pump integrerad i tankarmaturen ger goda servicemöjligheter. Denna lösning utgår ifrån
att pumpen sitter monterad i huvudtanken enligt figur 5.11. En osäkerhet kan dock vara
hur pumpen får monteras. Olika tillverkare ställer olika krav på placeringsförhållanden för
sina elmotorer, så t.ex. en snett monterad elmotor kan vara utanför specifikationen för vissa
tillverkare. Pumpen kommer heller inte att vara helt dränkt i bränsle, vilket minskar den
potentiella kylning som elmotorn skulle kunna få. Dessutom minskar inte vibrationerna lika
mycket om pumpen inte är dränkt i bränslet. SWOT-analys för konceptförslag 3 presenteras
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Tabell 5.3: SWOT-analys för konceptförslag 2: pump på ramen skyddad av plastlåda.
Styrkor Möjligheter

Enkel att implementera
Kostnad

Kortare väg till SOP

Svagheter Hot

Kylning
Smuts från omgivning
Löser inte problemet med oanvänt
bränsle

Oönskad på ramen
Ej modulariserad

i tabell 5.4.

El
pu

m
p

(a) (b)

Figur 5.11: Idé hur pump skulle kunna integreras i fuel pick-upen (Koncept 3)

Koncept 4—Catchtank i befintlig bränsletank
Ytterligare ett förslag har tillkommit genom att ta idéer från koncept 1 och 3. Genom att
använda sig av styrkorna och möjligheterna i de koncepten kan man skapa ytterligare ett
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Tabell 5.4: SWOT-analys för konceptförslag 3: pump integrerad i tankarmaturen.
Styrkor Möjligheter

Lättåtkomlig vid service
Enkel lösning

Enklare tillverkning
Screenfilter i tanken

Svagheter Hot

Bränsletillgång ej säkerställd
Risk för skvalp
Ej dränkt → sämre kylning
Löser inte problemet med oanvänt
bränsle

Kräver omkonstruktion av befintliga
tankar
Ej modulariserad
Möjligen försämrad tankhållfasthet

koncept där de bästa idéerna är samlade, samtidigt som de mindre bra inte blir fler.
Denna idé utgår från att det finns en catchtank i den stora tanken, d.v.s. man använder sig

av skott som redan sitter i större tankar för att minska skvalp som kan uppstå i tanken. Väggen
till catchtanken ska dock inte vara ihålig som skotten mot skvalp är. Den ska dessutom inte
gå upp längs hela tankhöjden, utan ha en glipa mellan dess högsta punkt och tankens högsta
punkt där bränslet kan rinna över om catchtanken översvämmas (se figur 5.12). Pump och
förfilter ska vara placerade i botten på tanken fastsatta på armaturens ände. Det sneda locket
ska vara åtkomligt vid service, där hela armaturen kan lyftas ur för underhåll eller byte, utan att
behöva tömma tanken på bränsle. Denna idé har varit på tapeten hos Scania tidigare men man
har inte kunnat lösa problemet om hur bränslet ska pumpas från huvudtanken till catchtanken.
Volymen på catchtanken är inte bestämd, men enligt [22] förbrukar hyttvärmare och eventuell
kylaggregat ca 2 l/h då dessa brukas. Om fordonet ska klara av att vara stillastående i ett dygn
betyder det att minst 50 liter bränsle krävs, om inte elpumpen kan utnyttjas till att överföra
bränsle från huvudtanken på något vis.

Tidigare lösning har innehållit en venturipump som drivs av returbränslet, dess uppgift är att
föra över bränsle från huvudtank till catchtank. Denna lösning är okomplicerad eftersom den
är relativt billig samt inte innehåller några rörliga delar. Nackdelen är att venturin är beroende
av att det finns ett returbränsleflöde. Returbränsleflödet kan variera med temperatur och vid
igensättning av sugfilter [22]. Detta kan lösas genom att använda elpumpen till att suga bränsle
från huvudtank till catchtank, alternativt en mindre elpump som sköter kommunikationen
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Armatur

Pump

Förfilter

Figur 5.12: Idéskiss för koncept 4

Tabell 5.5: SWOT-analys för konceptförslag 4: pump i catch-del av befintlig bränsletank.
Styrkor Möjligheter

God kylning
Vibrationsfrihet
Inget läckage?
Minskar volymen oanvänt bränsle

Bränslebesparing i produktion
Bränslefilter i tank
Utrymmesbesparing på lastbil
Vattenseparerande filter i tank
Screenfilter i tank

Svagheter Hot

Bränsleöverföring mellan tankarna
Kräver omkonstruktion av huvudtank
Service och underhåll
Möjligen försämrad tankhållfasthet

mellan tankarna. Pumpen skulle även vara välkyld av omgivande bränsle samt skyddad mot
vibrationer och smuts. En lösning på åtkomlighet samt tankkommunikation skulle göra detta
koncept väldigt lovande. En annan idé är att låta den mindre elpumpen driva runt bränslet vid
låga temperaturer för att förhindra att bränslet “fryser”. Huruvida det är lönsamt med tanke
på effektåtgången är inte bestämt. SWOT-analys för detta förslag visas i tabell 5.5.



5.5. Utformning av pumpplaceringslösning 51

5.5.4 Vidareutveckling
Det är inte möjligt att driva alla fyra koncepten som presenteras i föregående avsnitt vida-
re. Beslut måste tas om att sålla bort alla utom ett slutgiltigt förslag, som ska utformas och
konstrueras i detalj för att kunna provas och verifieras.

De förutsättningar som finns för att utforma en placeringslösning för en elektrisk pump
utgår ifrån rön från pumptillverkare, kunskap hos de grupper på Scania som är inblandade i
projektet och tidigare känd fakta. Eftersom det är oklart om pumpen kan vara i drift i dränkt
tillstånd bör förslaget utformas på så vis att en del av pumpen sitter ovanför bränslenivån.
Oberoende av tanklayout måste motorn se samma grundsystem och interface mot chassiet.
Med tanke på dagens problem på smutsiga marknader är möjlighet till montering av ett finare
förfilter troligen ett krav. Osäkerheten i livslängd gör att pumpen bör monteras på ett sådant
vis att ett pumpbyte eller en inspektion kan ske någorlunda enkelt.

Det slutgiltiga lösningsförslaget som utformas och presenteras i kapitel 6 (sidan 56) är en
produkt av de insikter som erhållits från konceptutformningen i föregående avsnitt.





Kapitel 6
Resultat

I detta kapitel presenteras, precis som namnet antyder, resultatet av projektarbetet. Den
information som finns häri är till stor del mätdata och beräkningar därav, men även kon-
ceptförslag och lite djupare utredning av funderingar från tidigare delar av dokumentet.

6.1 Möjliga användningsområden för elektrisk matarpump
Några funktioner och fördelar som en elektriskt driven pump i lågtrycksdelen av XPI-systemet
kan erbjuda, jämfört med en mekaniskt driven, är följande:

“Pre-fill” Vid byte av bränslefilter töms bränslesystemet, som sedan behöver fyllas på. En
elpump gör det möjligt att låta pumpen gå på maximal hastighet en viss tid innan
motorn startas för att fylla systemet med bränsle. Trigger för att starta bränslepumpen
kan exempelvis vara att föraren vrider tändningslåset från sitt nolläge.

Priming På samma sätt som föregående punkt, med skillnaden att det vid varje start endast är
en liten tryckuppbyggnad som behöver ske. Idag ska matarpumpen klara av att leverera
tillräckligt med tryck och flöde för motorstart redan vid 80 rpm. En eldriven pump kan
prima bränslesystemet på fullvarv.

Avluftning Vid filterbyte måste all luft tömmas ut ur bränslesystemet samtidigt som det
fylls på med bränsle. Idag sker avluftningen manuellt, genom att hålla en kran öppen
tills ingen luft kommer ut, under tiden som bränsle pumpas fram med en handpump.
Risken är att handpumpningsmomentet ersätts med att köra startmotorn, vilket minskar
startmotorns livslängd betydligt. Med en elektrisk pump kan avluftning automatiseras
till den grad att en operatör bara aktiverar ett avluftningsprogram, t.ex. genom att efter
service (som kräver avluftning) slå på tändningen utan att starta motorn.

Bränslecirkulation FAME och andra tillsatser i dieseln gör att bränslet snabbare sedimente-
rar i skikt i tanken. Genom att köra matarpumpen en liten stund då och då kan bränslet

53



54 Resultat

hållas blandat. Det går också att höja temperaturen på bränslet genom att cirkulera det
med pumpens överkapacitet vid låg last.

Pumpning vid avstängd motor I en lastbil ska flera funktioner utföras även med avstängd
motor. Hytten tjänstgör ibland som korttidsbostad för chauffören, som då önskar behålla
ett visst klimat där inne. En eldriven pump är idealisk att använda för att leverera bränsle
till de extraaggregat som är bränsledrivna, eftersom elektrisk energi normalt finns lagrad
i ganska stor mängd i en lastbil.

Fri placering Eftersom en elektriskt driven pump för denna typ av applikation sitter sam-
manbyggd med drivkällan i en någorlunda liten enhet blir placeringen väldigt fri. Så
länge omgivningsförhållandena (miljöfaktorer såsom vibrationer och kontaminering av
olika slag) är inom pumpens och elmotorns specifikationer, samt strömförsörjning finns,
är det möjligt att placera pumpen på valfri plats. Att ta i beaktning vid placering är fak-
torer som åtkomlighet, hur komplicerat resten av ledningssystemet blir och hur väl
skyddat enheten blir placerad.

Mindre pump I andra punkten nämns att den mekaniskt drivna pumpen idag är dimen-
sionerad för att leverera tillräckligt med flöde och tryck vid mycket lågt varvtal vid
start av motorn. Pumpar med konstant deplacement levererar flöde proportionellt mot
pumpens varvtal, vilket innebär att en ökning av varvtalet möjliggör en minskning av
pumpens deplacement. En mindre pump innebär lägre vikt och lägre effektåtgång för
dess drivning.

“Fuel on demand” Dagens mekaniskt drivna pump roterar alltid med varvtal proportio-
nellt mot motorns varvtal. Motorns last kan variera vid fixt varvtal och därmed krävs
en varierande mängd bränsle. Pumpen måste då vara dimensionerad efter det mest krä-
vande fallet och pumpa runt onödigt mycket bränsle vid alla andra lastfall. En elektriskt
driven pump ger möjlighet att sänka mängden levererat bränsle om åtgången minskar
momentant. Lägre mängd pumpat bränsle ger lägre effektåtgång, som i sin tur leder till
minskad bränsleförbrukning.

Driva biflöden Om pumpen placeras vid tanken i systemet blir det möjligt att i hela tryck-
ledningen plocka ut små biflöden för att exempelvis driva venturiflöden. Om sådana
flöden tas ut efter en styrd pump görs dimensioneringen av venturipumparna betydligt
enklare, eftersom trycken i ledningarna blir kontinuerligt reglerbara.

6.2 Bestämda krav
Lågtryckspumpens uppgift är att kontinuerligt säkerställa resten av systemets tillgång till till-
räcklig mängd bränsle vid tillräckligt högt tryck. Om matarpumpen slutar fungera—eller bris-
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ter i prestanda—kan inte motorn fungera korrekt över huvud taget. Kraven på matarpumpen
är därför ställda på ett sådant vis att pumpen levererar det motorn behöver för korrekt funk-
tion. Fullständig teknisk specifikation finns i bilaga G.

En elektriskt driven pump består av ett konventionellt pumpelement och en elmotor, samt
elektronik för att reglera spänningsnivån till elmotorn. Själva pumpelementet skulle alltså kun-
na vara exakt detsamma som används som matarpump idag, men med skillnaden att drivning-
en sker helt fristående från motorns varvtal. Det bedömdes att elmotorn som driver pumpen
är förhållandevis okomplicerad att byta ut, medan en omkonstruktion av pumpelementet inte
låter sig göras speciellt enkelt. Kraven som behölls från dagens matarpumpspecifikation var
därför av sådan natur att en justering av dem i efterhand skulle kräva att en helt ny pump
valdes.

Eftersom beslut om pumpplacering inte tas i detta arbete kan heller inte krav ställas som
bygger på en specifik placering. Om pumpen placeras som idag, på motorn, blir kravbilden en
helt annan jämfört med om pumpen skulle monteras dränkt i tanken. De krav som förändras
i störst utsträckning är kraven på miljötålighet; vibrationsmotstånd, tvättbarhet, etc.

6.2.1 Krav från nuvarande matarpump
De krav som användes från tekniska beskrivningen av dagens matarpump [19] var:

• Klara temperatur på inflödet av bränsle på 71 ◦C

• Egenfrekvens minimum: 300 Hz

• Material ej med på grå eller svart lista

Utöver dessa krav finns krav på vilka bränsletyper som systemet ska klara av att hantera. Bräns-
lekompatibiliteten specificeras både i form av prestanda och hållbarhet. Fullständiga listor på
bränslen finns med i kravspecifikationen för pumpen i bilaga G.

6.2.2 Nya krav specifikt för elektrisk matarpump
Krav som upprättades specifikt för elektriskt drivna lågtryckspumpar avsedda att användas på
XPI-motorer var följande:

• Flöde: 6 l/min

• Tryck: 7 bar

• Drivning: Likspänning, 24 V

• Livslängd: 1 Mkm eller 10 000 h
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• Möjlighet till kontinuerlig varvtalsreglering

Kraven på tryck och flöde är baserade på vad den nuvarande högtryckspumpen kräver för
att fungera korrekt och kräver alltså en ändring av högtryckspumpen för att kunna justeras.
Kraven på drivning och styrning är inte lika kritiska för provning, eftersom det där är möjligt
att använda ett separat el- och styrsystem för matarpumpen.

6.3 Beräknad besparing
För beräkning av effektåtgången i matarpumpen användes ett genomsnittligt driftsfall från
bilar i fält (beskrivs i avsnitt 5.4). Beräkning av effektåtgång med ekvation 3.3 resulterade i
en beräknad elektrisk effekt på 88 W vid detta driftsfall. Ur diagram i [17] hämtades effektåt-
gången 400 W för den mekaniska pumpen vid det genomsnittliga varvtalet 1200 rpm och
intakt överströmningsventil. Bränslebesparingen beräknades med uttryck 5.2 till 78 %.

78 % av 400 W blir 312 W, som är effektdifferensen mellan den mekaniskt och den elekt-
riskt drivna varianten av matarpump i det genomsnittliga driftsfall som tidigare beskrivits.
För genomsnittsfallet beräknades bsfc till 351 g/kWh, vilket ger en total bränslebesparing
på 0,135 l/h. Ett genomsnittsfordons beräknade drifttid 2607 h/år och antaget bränslepris på
10 kr/liter ger en årlig besparing på 3525 kr. Omräknat blir bränslebesparingen 0,5 % i ge-
nomsnitt.

6.4 Livslängd
Precis som anges i avsnitt 1.5 har ingen mätning av livslängden för ett nytt matarpumpssystem
genomförts. Det som används som livslängdsuppskattning är det som pumptillverkarna anger
som livslängd för sina produkter. De flesta pumptillverkare som har kontaktats under arbetets
gång anger 10 000 h som typisk B10-livslängd. Baserat på dagens krav för matarpumpens
livslängd (15 000 h eller 1,6 Mkm) översätts timangivelsen till 1 Mkm.

6.5 Förslag till placeringslösning
Mycket information och idéer har inspirerat det slutgiltiga förslaget på lösningen av placering
av en elektrisk matarpump. Det har mest handlat om förbättringar av tidigare koncept samt
kombinationer av idéer från medarbetare på NMCI samt RTCL. Denna process har gjort
att inget har lämnats åt slumpen gällande funktion. Tanken och utformningen har gjorts så
simpel som möjligt för att höja produktionsmöjligheterna.
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Figur 6.1: Översikt över tekniktankskonceptet

6.5.1 Krav
Pumpens placering i övre delen av tanken var ett beslut som togs då för lite information
om pumpens dränkbarhet hade funnits. Som tidigare nämnts är det oklart om pumpen kan
dränkas eller ej. Det som sätter begränsningen är hur tätt kontaktuttaget till pumpen kan
hållas. Eftersom tanken i regel alltid ska vara full finns det ingen anledning att placera pumpen
i botten, där den blir onödigt svår att komma åt, samt att kontaktuttaget kan placeras ovanför
tanken. En placering enligt denna lösning gör pumpen mer lättåtkomlig vid behov.

Pumpen skyddas av ett simpelt screenfilter som ska satisfiera kraven på renhet som pumpen
har. Pumpar förses normalt med screenfilter av pumptillverkare, som vet vilka krav som ställs
på pumpen. En efterfrågan på möjligheten till ett prestandasteg gällande filtrering har tagits
hänsyn till. Nedre delen av armaturen kan bytas ut mot ett finare förfilter för marknader med
sämre bränslekvalitet. Det gör det möjligt att skruva dit ett filter utan större förändringar på
systemet.

6.5.2 Utformning
Tankens utformning har ritats utifrån hur stor den får vara för att få plats mellan batterilådan
och huvudtanken. Armaturen sitter fastskruvad i toppen på anslutningen samt inkilad i en
styrning i botten (se figur 6.2). Detta för att minska de vibrationer som kan uppstå i armaturen
som kan minska pumpens livslängd eller skada den. Tanken ska vara monterad på samma



58 Resultat

vis som nuvarande huvudtank, d.v.s. på tankkonsollerna fastspänd med metallband. Det är
fortfarande relativt enkelt att plocka ner tekniktanken vid eventuellt underhåll. Materialval på
tanken har inte bestämts, utan det får framtida utredningar utvisa.

Elpump

Armatur med 
röranslutningar

Styrning

Sugrör

Stabiliserande rör

Figur 6.2: Tekniktankskonceptets ingående delar

6.5.3 Venturins funktion
En del av det pumpade bränslet kommer att avledas för att driva venturin. Den kommer i sin
tur att suga med sig bränsle från huvudtanken enligt figur 6.3. Suget uppstår p.g.a. venturief-
fekten (se avsnitt 3.4), där det skapas ett undertryck i mynningen på röret efter avsmalningen.
Det möjliggör att venturin kan suga med sig bränsle från huvudtanken med hjälp av flödet
från bränsleledningen. Målet är att mer bränsle ska in i tekniktanken än vad som pumpas ut,
detta för att säkerställa att den alltid är full. En ledning kommer att gå från tekniktanken till
huvudtanken för överflöde av bränsle.

6.5.4 Venturiprestanda
En ledning kommer att gå från tekniktanken till huvudtanken för överflöde av bränsle. En
venturi med 1,8 mm dysa tillfredsställer flödet till tekniktanken om den matas med ett flöde på
ca 1,2 l/min enligt [22]. Venturin pumpar 2,7 l/min när den matas med ett flöde på 1,2 l/min,
tillsammans med ett returflöde som ligger i intervallet 0,84–2,09 l/min ger de tillsammans ett
totalflöde till returtanken på 3,54–4,79 l/min för DC1307 beroende på driftfall. De högre
returflödena tas inte med då dessa inte existerar vid verklig körning. Det maximala uppmätta
flödesbehovet för DC1307 är 3,27 l/min vilket är då motorn levererar maximal effekt, detta
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Till tekniktank

Från tekniktank

Elpump

Venturi

Flöde från 
elpump

Från huvudtank

Figur 6.3: Flödesschema för tekniktankslösning med detaljbild på venturipumpen.

adderat med flödet som ska driva venturin blir ca 4,57 l/min. Eftersom motorn sällan går
på maximal effekt kommer pumpen sällan att behöva leverera över ca 3 l/min i flöde, vilket
betyder att flödet till tekniktanken är högre större delen av drifttiden, förutsatt att flödet till
venturin hålls konstant. Eftersom höga flöden från pumpen är sällsynta kommer returflödet
till tekniktanken oftast vara lågt, vilket spelar mindre roll då venturiflödet hålls konstant vid
2,7 l/min.

Om det visar sig att flödet från venturin tillsammans med returflödet inte är tillräckligt
finns det möjlighet att använda två venturis parallellt, det betyder att flödet i venturiledningen
måste dubblas. Samtidigt fördubblas flödet från venturipumparna till tekniktanken. Det i sin
tur ökar flödet in tanken mer än flödet ut ur tanken ökar. Det här måste utredas med prov där
en elektrisk matarpump används eller simuleras för att verifiera om ett system med en venturi
är tillräcklig. Provet går till på det sättet att ett kontinuerligt flöde pumpas ur tanken med ett
estimerat returflöde samt ett konstant flöde till venturin. På så vis går det att utreda om nivån
i tekniktanken sjunker eller hålls full vid normal drift. BMW har en liknande lösning i sina
tankar för dieselbilar. Principen är densamma där de använder sig av två venturis som drivs av
returbränslet som pumpas in i en catchtank integrerad i huvudtanken.

6.5.5 Vattenseparering på trycksidan
För att kunna använda ett mindre förfilter dränkt i tanken krävs att man har vattenseparering-
en på trycksidan. Vattenseparering på trycksidan försvårar dock själva separeringsprocessen ef-
tersom vattnet hinner emulgeras ännu mer efter att ha passerat matarpumpen. Dock finns det
en lösning på detta enligt Mann+Hummel; att genom att flytta det vattenseparerande mediet
från utsidan av filtret inåt mot den renare sidan, kan större partiklar tas upp innan vattensepa-
reringen sker. Med utrymme för koalescens utan att påverkas av stora partiklar eller smutsigt
filter medium kan vattendropparna samla sig och rinna ner innan bränslet filtreras ännu en
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gång. Det finns dock komplikationer med denna lösning också. Man kan anta att vattendrop-
parna är i storleksordningen 5–10µm efter matarpumpen. Efter att ett filter brukats en längre
tid, kan partiklar/vattendroppar av denna storleksordning ta sig igenom filtermediet och koa-
lescensfiltret. Det begränsar verkningsgraden av vattensepareringen för vattendroppar av den
storleken för filter med låg verkningsgrad. Om koalescensfiltret tar upp de partiklar som tagit
sig igenom det första partikelfiltermediet kommer det att täppas igen väldigt fort, eftersom
filterarean av koalescensfiltret är mycket mindre än partikelfilterarean. Det finns ytterligare ett
partikelfiltersteg efter vattenseparationen innan bränslet leds vidare till högtryckspumpen.

6.5.6 Andra applikationer
Eftersom volymen på tekniktanken är flexibel kan den göras mindre för att anpassas efter andra
applikationer som t.ex. i marina motorer eller i bussar, där bristen på utrymme är större. Det
skulle vara en ekonomisk fördel för Scania att ha ett system som kan säljas till alla marknader
istället för att ha olika system.



Kapitel 7
Analys och diskussion

I kapitlet analyseras och diskuteras de resultat som arbetet lett fram till. Har de frågor som
ställdes i inledningen besvarats på ett tillfredsställande vis? Blev resultaten de förväntade?
Kunde ett annorlunda tillvägagångssätt varit mer effektivt för att få målen uppfyllda?

I föregående kapitel beskrivs det som arbetet resulterat i. Inledningsvis listas några funk-
tioner och fördelar som kan erhållas genom att övergå till elektriskt driven matarpump. De
funktioner som listas är i stort sett det som förväntades vid arbetets inledning, men varje
punkt har retts ut lite närmre för kort presentation i resultatkapitlet. Det som saknas för alla
punkterna för en komplett bild är en teoretiskt djupgående analys med detaljerad sifferdata
som beskriver systemets eller funktionens förutsättningar för att fungera i samverkan. Punk-
terna anses dock svara på frågeställningen vad som krävs av ett bränslesystem med elektrisk
matarpump för att manuell avluftning inte längre ska behövas.

Konsekvensen av de listade funktionerna blir i flera fall extra vinster, t.ex. så kan startmo-
torn i lastbilarna skonas om automatisk avluftning införs. Den funktionen skulle innebära att
startmotorn slipper gå för fullt under tiden filterhusen fylls med bränsle och därmed slits det
inte lika hårt på startmotorn.

Alternativ metod för att reda ut punkterna vore att just göra den detaljerade produktut-
vecklingsprocessen, med en noga utredning av vad varje punkt innebär. Det i sig hade varit
resurskrävande samt att en faktisk elektrisk matarpump, som når upp till prestandakraven, ska
finnas tillgänglig. Detta kan anses som vidareutveckling som kommer att diskuteras i kom-
mande kapitel.

Resultaten kring kravspecifikationen var ganska väntade, det som dock överraskade var
det låga tryck som högtryckspumpen måste leverera för att bibehålla efterfrågad railtryck. Ef-
tersom flödeskravet på 6- och 8-cylindriga motorer skiljer sig märkbart, kan det vara aktuellt
med två olika pumpar till de två motorerna. Annars kan det vara så att man har en överdimen-
sionerad pump för 6-cylindriga motorer eller en otillräcklig för 8-cylindriga. Inget av fallen
är aktuellt, även om det första är tänkbart för att kunna använda samma pump i alla motorer.
Man ska ta i beaktning att tester är utförda på nuvarande XPI-system med dess komponen-
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ter. Kravbilden kommer med största sannolikhet inte vara densamma om någon komponent
byts ut inför nya motorgenerationer. Därför måste tester göras på den motorplattform och
högtryckspump som den elektriska pumpen är avsedd för. Eftersom projektet är en förstudie
på en produkt som inte är aktuell för produktion idag, är även filtersystemets krav osäkra.
Det påverkar givetvis tryckkravet på motorn, vilket innebär en osäkerhet i tryckkravet och
kan inte säkerställas. Metoden för att ta fram dessa krav är helt enkelt på samma sätt som
framtagandet av nuvarande krav, d.v.s. genom provning i rigg och eventuellt fältprov.

En bränslebesparing på 0,5 % räknades fram med hjälp av den framtagna kravspecifikationen
och ett antal antaganden. Den beräknade siffran gäller för det genomsnittliga driftsfallet för
ett fordon utrustat med 6-cylindrig XPI-motor idag (se avsnitt 5.4 för närmre beskrivning).
Det genomsnittliga driftsfallet är möjligen inte punkten med genomsnittlig specifik bränsle-
förbrukning, men då data saknas som visar tidsfördelningen för motorns varvtal, last, etc. får
genomsnittligt varvtal och last utgöra basen för en beräkning av den aktuella besparingen.
Om ett prototypsystem med elpump, driven av ström från motorgeneratorn, testades under
en typisk körcykel skulle ett verkligt jämförbart mått på bränslebesparing kunna tas fram. Ef-
tersom artiklar saknas för att kunna bygga ett helt sådant system, och det önskade framtida
systemutseendet dessutom är totalt okänt, blir en sådan siffra inte speciellt värdefull ändå.

Om en bränslebesparing kan visas med säkerhet kan en värdering göras om besparingen
anses tillräcklig för att byta ut en komponent mot en som är dyrare. I takt med att avgaskrav
skärps, i riktningen mot att bränsleförbrukning kommer att bestraffas framöver, kommer varje
tiondels procent i bränslebesparing med stor sannolikhet att eftersträvas. Redan idag värde-
ras procent i bränslebesparing i kronor (komponentkostnaden får öka med x kr per sparad
procent bränsle) och den värderingen kommer knappast att minska med tiden. En övergång
till elektrisk matarpump (om besparingen är minst den beräknade) kommer alltså att betraktas
som billigare och billigare med tiden. För att kunna beräkna den totala kostnadsskillnaden bör
en kostnadskalkyl för skillnaden i komponentkostnad mellan dagens system och ett föreslaget
system med elpump genomföras.

En ytterligare faktor som sparar pengar är om bilarna inte behöver fyllas med lika mycket
bränsle vid montering. Idag anses de största tankarna behöva fyllas med 190 liter för att bilarna
ska kunna köras uppför de ramper som transport till kund innebär. Med en mindre catchtank
minskar risken för luftsugning vid körning i uppförslut, vilket innebär att mindre bränsle
måste tankas i varje bil.

Den livslängdsuppskattning som erhållits från tillverkare av elektriskt drivna bränslepumpar
med borstlös motor är 10 000 h för montering på motor med ren diesel eller biodiesel som
bränsle, som översatts till 1 Mkm (baserat på kravspecifikation för mekanisk matarpump). Det
är samma siffra som tidigare utredning på området [17] angav, vilket besvarar frågeställningen
om förbättring skett på punkten livslängd för elpumpar. Den tidigare utredningen hittade
dock ingen större flora av pumpmodeller som tillfredsställde motorns behov, medan det nu
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finns ett antal pumptillverkare som presenterar produkter som är färdiga eller nära färdiga för
produktion. Dessutom anger mer än en tillverkare att det inte är elmotorn i pumpen som går
sönder, utan lager och axlar som går av eller skär som resultat av mekaniskt slitage.

Dagens krav på livslängd (1,6 Mkm) verkar inte kunna bevisas att det uppfylls, vilket gör
att ett sänkt krav kan vara på sin plats för att anknyta kravspecifikation till verklighet. Om en
elpump håller 1 Mkm kan det kanske anses som acceptabelt, med tanke på de övriga fördelar
som erbjuds funktionsmässigt. Det måste då tas ett beslut om bytesintervall ska införas före
pumpen går sönder, eller om det ska ses som en del som slits ut och byts ut då den går sönder.

Som tidigare nämnts i detta kapitel är det osäkert hur framtida filterlayout ska se ut. Det fö-
reslagna konceptet med screenfilter och möjligheten till ett ytterligare filter som prestandasteg
är fullt möjligt i framtida koncept. Det som är ovisst i arbetet är vad för slags filter det ska sitta
i tanken. Det ultimata vore att använda sig av ett vattenseparerande tryckfilter för att slippa
ha ett förfilter, vilket skulle öppna möjligheten för ett prestandasteg med ett simpelt förfilter
utan att vara beroende av ett vattenseparerande sugfilter som i dagsläget. Prestandasteget är
till för marknader med lägre bränslekvalitet. Filtrets placering är som tidigare nämnt tänkt att
vara i tekniktanken. Tankens utformning har fördelen att den får plats mellan den mindre
batterilådan och huvudtanken. Ett kvarstående frågetecken är huruvida tanken är nödvän-
dig för de lastbilar med mindre huvudtankar där skvalp inte innebär ett problem. Elektriska
pumpens fördelar kvarstår, däremot tåls det att diskutera tekniktankens fördel gentemot den
kostnaden som uppstår. I fallet då en tekniktank inte skulle användas, skulle det krävas att ma-
tarpumpen monteras direkt i huvudtanken (om en placering på motorn är oönskad), vilket
skulle medföra ytterligare en layout. Eftersom idén med tekniktanken var att möjligöra mo-
dularisering i de lastbilar med bränslesystemet XPI, kan det anses att tekniktanken överväger
den ökade kostnaden på lastbilar med mindre huvudtank. Ingen detaljerad konstruktion har
gjorts eftersom förslaget endast är ett koncept, som med största sannolikhet kommer att ändra
form genom utvecklingsfasen. Det har heller inte tagits beslut av Scania om vart pumpen
ska placeras. Förslaget om att placera den i tanken kan visa sig inte vara aktuellt av okända
skäl. Tekniktanken anses vara både tekniskt och ekonomiskt genomförbar, då inga extrema
processer eller komponenter behöver användas för att tillverka tanken.





Kapitel 8
Slutsats och

rekommendation

I detta kapitel återknyts till syfte och mål från rapportens inledande kapitel. Arbetet sam-
manfattas och förtydligas i kortare form, för att besvara de frågor som ställdes i inledningen
av rapporten. Förslag till förbättringar och fortsatt arbete presenteras, baserat på tolkning-
arna av resultaten från föregående kapitel.

Syftet med arbetet var dels att utreda möjligheter och svårigheter med att övergå till elekt-
riskt driven matarpump på Scanias motorer med common rail-insprutning, dels att föreslå en
tekniskt och ekonomiskt genomförbar lösning—som utnyttjar en elpumps egenskaper—för
montering av den elektriska pumpen och dess kringutrustning på lastbil.

Dagens matarpump är ordentligt överdimensionerad för att klara start, och roterar alltid med
varvtal proportionellt mot motorns varvtal, med samma varvtalsförhållande. Vid avvikelser i
systemet finns inget utrymme för justering av matarpumpens prestanda, utan man får lita till
att överkapaciteten räcker. Att suga bränsle från tanken till en högre position, genom ett stort
filter, innebär stort pumparbete och stor risk för svårupptäckta läckage.

Arbetet som genomförts har lett fram till slutsatsen att en övergång till elektrisk matarpump
är fördelaktig ur en funktionssynpunkt. Möjligheterna som styrning med logik erbjuder gör
att flera funktioner, som idag kräver hårdvarukomponenter i bränslesystemet, kan ersättas
med funktioner i mjukvara. Startbarheten hos motorerna ökar, eftersom pumpens varvtal är
reglerbart oberoende av motorns varvtal. Det verkar även möjligt att effektivisera uppgiften
bränslematning, genom att endast pumpa så mycket bränsle som motorn behöver. Beräk-
ningar, baserade på mätdata och antaganden, visar en total bränslebesparing omkring 0,5 %,
vilket inte verkar så mycket. Den elektriskt drivna pumpen kräver dock 80 % mindre effekt än
dagens mekaniskt drivna pump vid aktuellt driftsfall, vilket sätter besparingen i en helt annan
dager.

I arbetet föreslås en införsel av en separat tekniktank, som är tänkt att innehålla alla funktions-
komponenter, samtidigt som den ska fungera som catchtank för att kunna utnyttja större del
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av bränslet i stora bränsletankar. En sådan tank föreslås att alla produkter med XPI-motor ska
levereras med, för att motorn ska ha samma gränssnitt mot tanksystemet oavsett applikation.

Nackdelar med att använda elektriskt driven matarpump är att det förmodligen blir dyrare,
eftersom borstlösa elmotorer fortfarande är relativt dyra, och utnyttjandet av styrningsmöj-
ligheterna kan kräva fler sensorer. Livslängdsförväntningen kan anses kortare än för dagens
mekaniska pump, vilket gör att bytesintervall troligen är nödvändigt under en lastbils livs-
längd.

Fördelarna måste ställas mot nackdelarna för att komma fram till ett beslut huruvida en
övergång till elektrisk matarpump är ekonomiskt försvarbar.

Sett till fördelarna, funktionella samt miljömässiga, blir den slutliga rekommendationen att
uppdatera lågtryckssystemet till ett system med en elektrisk matarpump samt flytta vattense-
pareringen till trycksidan. Prestandasteget, med inbyggt förfilter i tankarmaturen, sparar även
plats på chassi och motor, då endast ett tryckfilter behöver placeras ut på motorn. Funktio-
nella fördelarna är de tidigare nämnda, som t.ex. fuel on demand och mindre parasitförluster.
Fördelarna ur ett miljöperspektiv är givetvis bränslebesparingen, som även är en ekonomisk
vinning. Rekommendationen av en elektrisk matarpump innefattar hela modulsystemet med
tekniktank, som minskar andelen oanvänt bränsle, sparar tid och pengar i montering samt
är modulanpassad. Eftersom den elektriska matarpumpens livslängd inte uppnår en lastbils
förväntade livslängd, rekommenderas även att införa bytesintervall på pumpen före dess för-
väntade livslängd.

Nästa steg på elektrisk pump-fronten är att fortsätta bevaka de nämnda leverantörerna samt
filtertillverkares utveckling för att hitta en utvecklingspartner att utveckla en helt ny låg-
tryckskrets tillsammans med. En grundlig genomgång av ramar för varje funktion som fö-
reslagits i resultatkapitlet bör också genomföras. Det kvarstår att definiera varje punkt mer i
detalj, för att kunna tilldela utvecklingen av varje punkt till rätt instans. När funktionerna är
definierade kan ett system med logik börja byggas och testas.

Tekniktanken måste få en ordentlig genomgång eftersom vi endast har presenterat ett kon-
cept. Det måste diskuteras närmare med ansvarig avdelning hur utformningen kan tänkas se
ut, samt hur stor plats den får och kan ta upp. Vidare utredning bör göras om hur stabil en
venturilösning med ett konstant flöde direkt från matarpumpen är. Den metod vi tror mest
på när man går vidare med detta arbete, är att bryta ner hela projektet i mindre delar för att
på så vis få mer konkreta problem att lösa. Det kräver givetvis att marknaden erbjuder de
komponenter som efterfrågas, vilket inte är fallet i dagsläget. En metod kan t.ex. vara att dela
in projektet i systemutformning, logik i elektrisk matarpump, tankutformning med venturi-
lösning etc. Huvudmålet är dock fortfarande att fortsatt specificera en elektrisk matarpump
som satisfierar de krav och eventuellt önskemål som ställs.
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Bilaga A
Flödesprov 6-cyl
Returflöden i XPI

Provdatum: 3–13 maj 2011

A.1 Sammanfattning
Syftet med detta prov är att kartlägga flöden och deras beroenden i XPI-systemet. Provets re-
sultat är ämnade att användas som framtida referens för maximal flödesnivå baserat på railtryck,
varvtal och insprutningsmängd. Provning utfördes på en DL-motor i rigg I2.

Maximalt uppmätt flöde var 4,43 l/min vid 2100 rpm, 2400 bars railtryck, 324,57 mg/slag
insprutad mängd och en insprutningspuls, enligt figur A.9.

Totala bränsleflödet efter LPP:n är summan av alla delflöden enligt:

Qtot = Qcomb + Qdrain + QHPP + Qpilot (A.1)

där Qtot är totala bränsleåtgången, Qcomb är den mängd bränsle som sprutas in i motorn för
förbränning, Qdrain är venturiflödet från filterhuset, QHPP är returflödet från högtryckspum-
pen och Qpilot är läckflödet över pilotventilerna.

Analys visar att läckaget över pilotventilerna kan approximeras till 20 % av den insprutade
mängden (vid insprutningar större än 100 mg/slag)och att returflödet från högtryckspumpen
är mindre än

QHPP = 2 · 10−7 · p2
rail − 2,3 · 10−4 · prail + 0,8, (A.2)

där QHPP är returflödet från högtryckspumpen och prail betecknar railtrycket i bar. Vattendrä-
neringsflödet från filterhuset uppmättes till 0,31–0,55 l/min i alla punkter. För beräkningar
används därför 0,5 l/min.

A-1
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A.2 Bakgrund
För att bestämma specifikation på en matarpump för kommande motorer måste motorns krav
på bränsleflöde klargöras. De flöden som uppmäts i detta prov är intressanta som underlag för
att kunna göra uppskattande beräkningar på totalt bränsleflöde som lågtryckspumpen behöver
leverera.

A.3 Rigguppställning
Komponent: Artikelnr:
Injektor 1881564 (178 pph)
HPP 1947373
LPP 1947377
Testbränsle MK1 (ρdiesel =0,818 kg/dm3)

A.4 Provuppställning
Mätutrustningen som användes var en HPI-vagn (se figur A.1), som väger bränsleflödet från
önskad kanal under önskad tid. Mjukvaran som styr riggen utför den omvandlande beräk-
ningen från vikt, med hänsyn till varvtal och mättid, så att data erhålls i formen mg/slag.

(a) Våg med ledningar i HPI-vagn (b) HPI-vagn sedd från motorn

Figur A.1: HPI-vagn i I2 ur olika vinklar



A.4. Provuppställning A-3

Flödesmätnnigar: (se figur A.2 och A.3)
• Insprutad bränslemängd (kanaler 1–3)

• Returflöde filterhus → tank (kanal 4)

• Returflöde HPP → filterhus (kanal 5)

• Flöde från bränslelist/injektorretur (kanal 6)
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Figur A.2: Schematisk skiss över XPI-systemet med inritade mätpunkter

Mätordning:
1. Insprutad bränslemängd

2. Flödesmätning från filterhus

3. Flödesmätning från HPP

4. Flödesmätning från bränslelist
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Bränsle in

Till LPP

6. Retur från list
till HPI-vagn

Pluggad ledning
(retur in i huset)

4. Retur till tank

Inlopp HPP
5. HPP-retur
till HPI-vagn

Figur A.3: Beskrivning av ledningar i bränslesystemet

Beräkningar:

Insprutad mängd Qcomb =
ncyl · δ · rpm/2

1 · 106 · ρdiesel
Flödesmätning insprutad mängd

Pilotflöde Returflöde från bränslelist
Förfilterflöde Returflöde från filterhus till tank + returflöde från HPP +

returflöde bränslelist
Tryckfilterflöde Insprutad mängd + returflöde från HPP
Krav på matarflöde Förfilterflöde
Vattendränage Returflöde filterhus till tank
HPP-överflöd Returflöde från HPP

Driftparametrar
Varvtal Fem punkter; 1000, 1300, 1700, 1900 och 2100 rpm
Railtryck Fem punkter; 1000, 1500, 2000, 2200 och 2400 bar
Begärd insprutad mängd 13 punkter mellan 200–330 mg/slag
Bränsletemperatur 40◦C
Oljetemperatur 80◦C
Kylvätsketemperatur 80◦C



A.5. Mätresultat A-5

A.5 Mätresultat
De resultat som uppnåddes med mätningarna i de olika punkterna presenteras nedan.

Insprutad mängd

Mängden bränsle som levererades genom injektorerna presenteras i figur A.4. Eftersom in-
sprutad mängd var en utav de begärda parametrarna går det att förutspå med ganska bra nog-
grannhet hur stort flöde som erhålls vid givet varvtal.
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Figur A.4: Insprutad mängd bränsle

Returflöde från filterhus till tank

Den vanliga ledningsdragningen på en XPI-motor innebär att alla tre uppmätta returflöden
i detta prov går i en och samma ledning tillbaka till bränsletanken. Eftersom de tre separata
returflödena i provet leds ner i HPI-vagnen blir returflödet från filterhuset endast det flöde
som driver vattendräneringen av förfiltret. Detta flöde presenteras i figur A.5 nedan. Som
synes i figuren varierar flödet nästan inte alls, utan ligger väldigt plant kring 0,45 l/min i alla
driftspunkter.
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Figur A.5: Bränsleflöde från filterhuset

Returflöde från högtryckspumpen

Högtryckspumpen i XPI-systemet är konstruerat att leverera ett returflöde i syfte att avlufta
pumpen, samt att få bort bränsle som tar sig igenom stängd IMV. Mätresultaten för detta
delflöde visas i figur A.6 och påvisar ett starkt beroende av railtrycket som pumpen levererar
i den aktuella driftspunkten. Däremot syns inget större beroende av vare sig varvtal eller
insprutad mängd, utan endast en ökning av spridningen vid högre railtryck.

Läckage från pilotventiler

Varje gång nålen i en injektor lyfts (varje insprutningstillfälle) släpper pilotventilen ut en li-
ten mängd bränsle som leds till bränslelisten. Läckflödet genom pilotventilen är någorlunda
konstant under hela tiden som ventilen är öppen, vilket medför att totala bränslemängden
som släpps ut därigenom är ganska linjärt proportionell mot bränslemängden som flödar ge-
nom injektormunstycket. Flödet från bränslelisten går i vanliga fall via högtryckspumpen (där
ledningen kopplas samman med returledningen från högtryckspumpen) vidare till filterhuset,
där hela returflödet går ihop till en enda ledning. I provet leddes däremot bränsleflödet från
listen av till mätutrustning, och de uppmätta flödena i driftspunkterna presenteras i figur A.7.
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Figur A.6: Returflöde från högtryckspumpen
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Figur A.7: Uppmätt flöde från bränslelisten
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Totalt returflöde
Summan av de tre returflödena ovan är det totala flödet som skickas i retur till tanken i
samma ledning från filterhuset. I figur A.8 finns flödena summerade. Totala returflödet ligger i
intervallet 0,84–2,09 l/min vid de driftspunkter som undersökts i provet. Den högsta punkten
är 1900 rpm, 289 mg/slag och railtryck på 2400 bar.
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Figur A.8: Totalt returflöde

Totalt bränsleflöde
Det flöde som lågtryckspumpen måste pumpa runt för att systemet ska fungera som tänkt, i
sin nuvarande form, är summan av flödena i figurerna A.4–A.7, vilkas adderade mätvärden
presenteras i figur A.9. Den driftspunkt som i en verklig motor är den mest flödeskrävande
är fullast vid 1900 rpm, då det sprutas in drygt 220 g/slag och railtrycket är 2300 bar. I detta
prov uppmättes då ett totalt flöde på 3,27 l/min.

A.6 Analys
Det maximalt uppmätta flödet var 4,43 l/min, vid 2400 bars railtryck, 2100 rpm och 324,57
mg/slag insprutad bränslemängd. Den driftspunkten existerar bara i riggmiljö, eftersom Scania
i verkligheten minskar effektuttaget efter 1900 rpm. I dagens mest effektstarka 6-cylindriga
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Figur A.9: Totalt bränsleflöde ut från matarpumpen

motor (DC1307) är största bränsleflödet (i volym per tid) vid 1900 rpm och ca 220 g/slag
insprutad mängd.

Flödet som uppmättes i provet vid 2100 rpm (4,43 l/min) kan jämföras med det flöde som
en lågtryckspump vid end-of-life måste leverera vid 1800 rpm enligt tekniska beskrivningen för
matarpumpen i XPI-systemet; 4,9 l/min. En ny pump ska pumpa 6,0 l/min vid 1800 rpm,
vilket är 40 % mer än vad som behövs i den extrema punkten som det maximala flödet upp-
mättes. Interpolering ger att en ny pump ska pumpa 6,3 l/min vid 1900 rpm, jämfört med
det uppmätta värdet på 3,3 l/min, vilket innebär ett överskott på minst 90 % i den punkten.
Figur A.10 visar en röd rät linje som representerar linjär anpassning till kravpunkterna från
TB:t för dagens matarpump och en blå linje som kopplar samman totala bränsleflödet som
uppmätts vid givna varvtal och övriga parametrar enligt 100 % last (hämtat från provplan för
COP-prov).

För flödet från högtryckspumpen gjordes en anpassning i form av ett andragradspolynom.
Returflödet från högtryckspumpen plottades mot uppmätt railtryck enligt figur A.11. Den
blå linjen i figuren visar funktionen

QHPP = 2 · 10−7 · p2
rail − 2,3 · 10−4 · p2

rail + 0,8, (A.3)

som ligger ovanför varje uppmätt punkt. Eftersom spridningen är så stor som visas i figuren
används ekvation A.3 för prediktion av returflöde från högtryckspumpen.

Analys av pilotläckaget visar att det beror starkt av bränsleflödet genom injektorerna. Fi-
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Figur A.11: Returflöde från högtryckspumpen med anpassning



A.6. Analys A-11

gur A.12 visar den genomsnittliga andelen läckflöde, relativt den insprutade mängden bränsle
i varje injektor, på y-axeln och genomsnittlig mängd insprutat bränsle per injektor på x-axeln.
De röda ringarna visar mätpunkter från detta prov och de blå linjerna är mätdata från tidigare
mätningar på en annan injektortyp vid olika railtryck. Analys av fler mätserier på fler injek-
torer, både nya och åldrade, visar att läckaget följer dessa linjer med väldigt liten spridning. I
mätområdet 200–350 mg/slag hamnar de allra flesta mätningarna i detta prov mellan 10 och
20 %. Med hänvisning till att resultatet från detta prov stämmer så väl överens med tidigare
mätdata kommer beräkningar utföras med antagandet att läckflödet är 20 % då insprutnings-
mängden är över 100 mg/slag och data för mindre insprutningar hämtas ur diagrammet.
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Figur A.12: Läckflöde över pilotventilerna mot genomsnittlig insprutad bränslemängd





Bilaga B
Flödesprov 8-cyl
Returflöden i XPI

Provdatum: 4–7 juli 2011

B.1 Sammanfattning
Syftet med provet är att kartlägga flöden och deras beroenden i XPI-systemet på V8-motorer.
Eftersom Scanias 8-cylindriga motorer använder en annan typ av högtryckspump, har 8 in-
jektorer och en i allmänhet annorlunda systemutformning, skiljer sig resultaten åt från tidigare
prov av flöden i bränslesystemet på 6-cylindrig motor. Resultaten från provningen är tänkta
att användas som referens för maximal flödesnivå baserat på railtryck, varvtal och insprut-
ningsmängd. Mätningarna utfördes på en DP-motor i rigg I3.

Totala bränsleflödet efter LPP:n är summan av alla delflöden enligt:

Qtot = Qcomb + Qdrain + QHPP + Qpilot (B.1)

där Qtot är totala bränsleåtgången, Qcomb är den mängd bränsle som sprutas in i motorn för
förbränning, Qdrain är venturiflödet från filterhuset, QHPP är returflödet från högtryckspum-
pen och Qpilot är läckflödet över pilotventilerna.

Analys visar att läckaget över pilotventilerna kan approximeras till 20 % av den insprutade
mängden (vid insprutningar större än 100 mg/slag)och att returflödet från högtryckspumpen
är mindre än

QHPP = 0,6 · 10−7 · p2
rail + 1,65, (B.2)

där QHPP är returflödet från högtryckspumpen och prail betecknar railtrycket i bar. Vattendrä-
neringsflödet från filterhuset uppmättes till 0,46–0,55 l/min i alla punkter. För beräkningar
används därför 0,5 l/min.

B-1
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B.2 Bakgrund
För att bestämma specifikation på en matarpump för kommande motorer måste motorns krav
på bränsleflöde klargöras. De flöden som uppmäts i detta prov är intressanta som underlag för
att kunna göra uppskattande beräkningar på totalt bränsleflöde som lågtryckspumpen behöver
leverera.

B.3 Rigguppställning
Komponent: Artikelnr:
Injektor 2029622 (235 pph)
HPP 2024379-1
LPP 1948835
Testbränsle MK1 (ρdiesel =0,818 kg/dm3)

B.4 Provuppställning
Mätutrustningen som användes var en HPI-vagn (se figur B.1), som väger bränsleflödet från
önskad kanal under önskad tid. Mjukvaran som styr riggen utför den omvandlande beräk-
ningen från vikt, med hänsyn till varvtal och mättid, så att data erhålls i formen mg/slag.

Figur B.1: HPI-vagn i I3, sedd från motorsidan



B.4. Provuppställning B-3

Flödesmätningar: (se figur B.2 och B.3)
• Insprutad bränslemängd (kanaler 1–3)

• Returflöde filterhus → tank (kanal 4)

• Returflöde HPP → filterhus (kanal 5)

• Flöde från bränslelist/injektorretur (kanal 6)
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Figur B.2: Schematisk skiss över XPI-systemet på DP-motor med inritade mätpunkter

Mätordning:
1. Insprutad bränslemängd

2. Flödesmätning från filterhus
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2. HPP-retur

1. Listretur 3. Retur till 
tank

Figur B.3: Returledningarnas placering på 8-cylindrig motor

3. Flödesmätning från HPP

4. Flödesmätning från bränslelist

Beräkningar:

Insprutad mängd Qcomb =
ncyl · δ · rpm/2

1 · 106 · ρdiesel
Flödesmätning insprutad mängd

Pilotflöde Returflöde från bränslelist
Förfilterflöde Returflöde från filterhus till tank + returflöde från HPP +

returflöde bränslelist
Tryckfilterflöde Insprutad mängd + returflöde från HPP
Krav på matarflöde Förfilterflöde
Vattendränage Returflöde filterhus till tank
HPP-överflöd Returflöde från HPP
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Driftparametrar
Varvtal Fem punkter; 1000, 1300, 1700, 1900 och 2100 rpm
Railtryck Fem punkter; 600, 1000, 1200, 1600 och 1800 bar
Begärd insprutad mängd Tio punkter mellan 100–325 mg/slag
Bränsletemperatur 40 ◦C
Oljetemperatur 80 ◦C
Kylvätsketemperatur 80 ◦C

Utöver dessa punkter kördes även 175, 200 och 225 mg/slag vid trycken 2100 och 2400 bar
vid alla fem varvtalen som listas ovan.

B.5 Mätresultat
De resultat som uppnåddes med mätningarna i de olika punkterna presenteras nedan.

Insprutad mängd
Mängden bränsle som levererades genom injektorerna presenteras i figur B.4. Eftersom in-
sprutad mängd var en utav de begärda parametrarna går det att förutspå med ganska bra nog-
grannhet hur stort flöde som erhålls vid givet varvtal.
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Figur B.4: Insprutad mängd bränsle
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Returflöde från filterhus till tank

Precis som på de 6-cylindriga motorerna innebär den vanliga ledningsdragningen på en 8-
cylindrig XPI-motor att alla tre returflöden går i en och samma ledning tillbaka till bränsletan-
ken. Eftersom de tre separata returflödena i provet leds ner i HPI-vagnen blir returflödet från
filterhuset endast det flöde som driver vattendräneringen av förfiltret. Detta flöde presenteras
i figur B.5 nedan. Som synes i figuren varierar flödet nästan inte alls, utan ligger väldigt plant
kring 0,5 l/min i alla driftspunkter.

500
1000

1500
2000

2500

100

200

300

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 

Railtryck [bar]

Venturiflöde filterhus

QB02 [mg/strk]

 

F
lö

d
e

 [
l/

m
in

]

1000 rpm

1300 rpm

1700 rpm

1900 rpm

2100 rpm

Figur B.5: Bränsleflöde från filterhuset

Returflöde från högtryckspumpen

Högtryckspumpen i XPI-systemet är konstruerat att leverera ett returflöde i syfte att avlufta
pumpen, samt att få bort bränsle som tar sig igenom stängd IMV. HPP på 8-cylindriga motorer
är trecylindrig, till skillnad från de 6-cylindriga motorernas tvåcylindriga pump. Mätresulta-
ten för returflödet från högtryckspumpen visas i figur B.6 och påvisar ett starkt beroende av
railtrycket som pumpen levererar i den aktuella driftspunkten. Däremot syns inget större be-
roende av vare sig varvtal eller insprutad mängd, utan endast en ökning av spridningen vid
högre railtryck.
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Figur B.6: Returflöde från högtryckspumpen

Läckage från pilotventiler
Varje gång nålen i en injektor lyfts (varje insprutningstillfälle) släpper pilotventilen ut en liten
mängd bränsle som leds till bränslelisten. Läckflödet genom pilotventilen är någorlunda kon-
stant under hela tiden som ventilen är öppen, vilket medför att totala bränslemängden som
släpps ut därigenom är ganska linjärt proportionell mot bränslemängden som flödar genom
injektormunstycket. Flödet från bränslelisterna går i vanliga fall via högtryckspumpen (där
ledningen kopplas samman med returledningen från högtryckspumpen) vidare till filterhuset,
där hela returflödet går ihop till en enda ledning. I provet leddes däremot bränsleflödet från
listen av till mätutrustning, och de uppmätta flödena i driftspunkterna presenteras i figur B.7.

Totalt returflöde
Summan av de tre returflödena ovan är det totala flödet som skickas i retur till tanken i
samma ledning från filterhuset. I figur B.8 finns flödena summerade. Totala returflödet ligger i
intervallet 2,11–2,88 l/min vid de driftspunkter som undersökts i provet. Den högsta punkten
är 2100 rpm, 225 mg/slag och railtryck på 2400 bar.

Totalt bränsleflöde
Det flöde som lågtryckspumpen måste pumpa runt för att systemet ska fungera som tänkt, i
sin nuvarande form, är summan av flödena i figurerna B.4–B.7, vilkas adderade mätvärden
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Figur B.7: Uppmätt flöde från bränslelisten
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Figur B.8: Totalt returflöde
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presenteras i figur B.9. Den driftspunkt som i en verklig motor är den mest flödeskrävande är
fullast vid 1900 rpm, då det sprutas in nästan 250 mg/slag och railtrycket är 1750 bar. I detta
prov uppmättes då ett totalt flöde på 5,27 l/min.
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Figur B.9: Totalt bränsleflöde ut från matarpumpen

B.6 Analys
Det maximalt uppmätta flödet i detta prov var 6,05 l/min, vid 1200 bars railtryck, 2100 rpm
och 226,29 mg/slag insprutad bränslemängd. Den driftspunkten existerar bara i riggmiljö,
eftersom Scania i verkligheten minskar effektuttaget efter 1900 rpm. I dagens mest effektstarka
8-cylindriga motor (DC1621) är största bränsleflödet (i volym per tid) vid 1900 rpm och
ca 207 mg/slag insprutad mängd.

Flödet som uppmättes i provet vid 2100 rpm (6,05 l/min) kan jämföras med det flöde som
en lågtryckspump vid end-of-life måste leverera vid 2250 rpm enligt tekniska beskrivningen för
matarpumpen i XPI-systemet; 6,0 l/min. På 8-cylindriga motorer är matarpumpen uppväxlad
jämfört med motorvarvtalet med ett förhållande 1:1,12. När motorn snurrar 2100 rpm rote-
rar alltså matarpumpen 2352 rpm. En ny pump ska pumpa 7,34 l/min vid 2250 rpm, vilket
är 21 % mer än vad som behövs i den extrema punkten som det maximala flödet uppmättes.
Interpolering ger att en ny pump ska pumpa 7,0 l/min vid 2132 rpm, jämfört med det upp-
mätta värdet på 5,3 l/min, vilket innebär ett överskott på nästan 32 % i den punkten. Figur
B.10 visar en röd nästan rät linje som kopplar samman kravpunkterna från TB:t för dagens
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matarpump och en blå linje som kopplar samman totala bränsleflödet som uppmätts vid givna
varvtal och övriga parametrar enligt 100 % last (hämtat från provplan för COP-prov).
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Figur B.10: Flödesbehovet jämfört med dagens flödeskrav på lågtryckspumpen

För flödet från högtryckspumpen gjordes en anpassning i form av ett andragradspolynom.
Returflödet från högtryckspumpen plottades mot uppmätt railtryck enligt figur B.11. Den
blå linjen i figuren visar funktionen

QHPP = 0,6 · 10−7 · p2
rail + 1,65, (B.3)

som ligger ovanför nästan varje uppmätt punkt. Eftersom spridningen är så stor som visas i
figuren används ekvation B.3 för prediktion av returflöde från högtryckspumpen.

Analys av pilotläckaget visar att det beror starkt av bränsleflödet genom injektorerna. Fi-
gur B.12 visar den genomsnittliga andelen läckflöde, relativt den insprutade mängden bränsle
i varje injektor, på y-axeln och genomsnittlig mängd insprutat bränsle per injektor på x-axeln.
De röda ringarna visar mätpunkter från detta prov och de blå linjerna är mätdata från tidigare
mätningar på en annan injektortyp vid olika railtryck. Analys av fler mätserier på fler injek-
torer, både nya och åldrade, visar att läckaget följer dessa linjer med väldigt liten spridning.
I mätområdet 100–325 mg/slag hamnar alla mätningarna i detta prov mellan 10 och 20 %.
Med hänvisning till att resultatet från detta prov stämmer så väl överens med tidigare mätdata
kommer beräkningar utföras med antagandet att läckflödet är 20 % då insprutningsmängden
är över 100 mg/slag och data för mindre insprutningar hämtas ur diagrammet.
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Figur B.12: Läckflöde över pilotventilerna mot genomsnittlig insprutad bränslemängd





Bilaga C
Beräkning av
bränsleflöde

För att beräkna det största bränsleflödet som matarpumpen behöver pumpa användes ekvation
C.1. Data för bränsleinsprutningen hämtades från provplaner för den starkaste 6-cylindriga
och den starkaste 8-cylindriga motorn med XPI-insprutning och användes för att beräkna
bränsleflödet.

Qtot = Qcomb + Qdrain + QHPP + Qpilot (C.1)

Värden på de ingående parametrarna Qdrain, QHPP och Qpilot hämtades från flödesprov för 6-
och 8-cylindrig motor som gjordes under projektets gång.

För 6-cylindrig motor användes värdena;

Qdrain = 0,5 l/min;

QHPP = 2 · 10−7 · p2
rail − 2,5 · 10−4 · prail + 0,8 l/min;

Qpilot = 0,2 · QB02 mg/slag, QB02>100 mg/slag,

där Qdrain är flödet genom venturin som dränerar förfilterhuset från separerat vatten, QHPP är
returflödet från högtryckspumpen, prail är railtrycket i bar, Qpilot är läckflödet genom pilot-
ventilerna och QB02 är den insprutade bränslemängden i mg/slag. För insprutningsmängder
mindre än 100 mg/slag används pilotläckage från diagrammet i figur C.1.

För 8-cylindrig motor användes värdena;

Qdrain = 0,5 l/min;

QHPP = 0,6 · 10−7 · p2
rail + 1,6 l/min;

Qpilot = 0,2 · QB02 mg/slag, QB02>100 mg/slag.

För insprutningsmängder mindre än 100 mg/slag används även här pilotläckage från diagram-
met i figur C.1.

C-1
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Figur C.1: Läckflöde över pilotventilerna mot genomsnittlig insprutad bränslemängd

Beräkningar utfördes även för multipla insprutningspulser. För alla små insprutningar an-
togs en insprutningsstorlek på 25 mg/slag, då pilotläckaget uppgår till ca 35 % (se figur C.1).
Pilotinsprutningar drogs ifrån den insprutade mängden vid givet driftfall och postinsprut-
ningar adderades till den totala mängden, så om insprutad mängd med en insprutning är t.ex.
200 mg/slag och tre pulser sprutas in blir totala insprutade mängden 25 + (200 − 25) +
25 mg/slag. Pilotläckaget beräknas då enligt 25 ·35%+(200−25) ·20%+25 ·35%mg/slag.

Densitet för diesel som använts i beräkningarna är:

ρdiesel = 0,81 kg/dm3

Tabell C.1 visar data som användes och erhölls vid beräkningarna.
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Tabell C.1: Beräknad bränsleförbrukningsdata för XPI-motorer, högsta flöde markerat med fetstil
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DC1621—8-cyl
(730)

1950 1799 235,9 5,04 5,40 5,76
1900 1752 247,0 5,09 5,44 5,78
1800 1750 252,6 5,00 5,33 5,66

DC1307—6-cyl
(480)

1950 2298 178,6 3,36 3,71 3,93
1900 2291 218,3 3,65 3,91 4,17
1600 2249 240,4 3,49 3,71 3,90





Bilaga D
Provrapport lägsta

matartryck

Provdatum: 7–8 juli 2011

D.1 Sammanfattning
Syftet med provet är att ta reda på tryckbehovet och dess beroende på XPI-systemet. Pro-
vets resultat ska resultera i ett tryckkrav på lågtryckspumpen, eftersom den i nuvarande läge
troligen arbetar under onödigt höga tryck. Mätningarna utfördes på en DP-motor i rigg I3.
Högtryckspumparna på 6- och 8-cylindriga motorer skiljer sig åt genom att de 6-cylindriga
motorerna har en 2-cylindrig pump, och de 8-cylindriga har en 3-cylindrig pump. Eftersom
pumparnas konstruktion i övrigt är snarlik antas att tryckbehovet är detsamma. För att få
detaljerad data för tryckbehovet hos en tvåcylindrig pump bör prov även köras med en sådan.

Det högsta tryck som IMV krävde för att fortfarande kunna reglera bränslemängden var
4,05 bar. Det värdet erhölls vid driftspunkterna

• 2200 rpm motorvarvtal, 600 bar railtryck och 250 mg/slag insprutad mängd

• 2200 rpm motorvarvtal, 2400 bar railtryck och 250 mg/slag insprutad mängd.

Eftersom trycket in i HPP blir betydligt mindre med strypt flöde påverkas även avluftningen
av pumpen, och returflödet från högtryckspumpen blir helt annorlunda. Returflödet från HPP
låg mellan 0 och 1,32 l/min i alla mätpunkter.

D.2 Bakgrund
För att upprätta en kravspecifikation på en elektrisk matarpump måste högtryckspumpens
egentliga tryckbehov bestämmas. Då det verkligen krävda trycket in i HPP förväntas vara

D-1
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lägre än vad faktiskt matartryck är på en produktionsmotor idag, mäts även returflödet från
högtryckspumpen under testets gång.

D.3 Rigguppställning
Komponent: Artikelnr:
Injektor 2029622 (235 pph)
HPP 2024379-1
LPP 1948835
Testbränsle MK1 (ρdiesel =0,818 kg/dm3)

D.4 Provuppställning
Mätutrustningen som användes i provet var en tryckgivare av piezoresistiv typ från Kistler,
med mätområde 0–50 bar och en HPI-vagn (se figur D.1(a)) för mätning av bränsleflöde. I
övrigt användes STP (Scania Testbed Platform) och Vision för visning av parametrar från
motorstyrenheten.

För att reglera matartrycket vid IMV användes en andra IMV i ett adapterblock som fjärr-
styrd strypventil, se figur D.1(b). Strypningen ökades tills dess att EMS-signalen till hög-
tryckspumpens IMV var 0 A. Då är inloppsventilen helt öppen, och railtrycket hålls inte uppe
på rätt nivå. Strypningen justerades då tillbaka tills IMV åter började reglera flödet in i pum-
pen.

(a) HPI-vagn i I3, sedd från motorsidan (b) IMV i adapterblock

Figur D.1: Utrustning som användes i tryckprovet
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Figur D.2: Tryckprovskretsens utseende schematiskt
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Tryckmätningar
• Railtryck

• Tryck innan IMV

Flödesmätning
• Returflöde från högtryckspumpen

Begärda driftparametrar
Varvtal Fyra punkter; 500, 1200, 1700 och 2200 rpm
Railtryck Tre punkter; 600, 1500 och 2400 bar
Begärd insprutad mängd Tre punkter; 50, 150 och 250 mg/slag
Bränsletemperatur 40 ◦C
Oljetemperatur 80 ◦C
Kylvätsketemperatur 80 ◦C

D.5 Mätresultat
De resultat som uppnåddes under provet presenteras nedan.

D.5.1 Lägsta möjliga matartryck
I varje driftpunkt från listan ovan mättes gränsen för hur lågt matartrycket kan hållas med
bibehållen kontinuerlig reglering av bränslemängden in i pumpen. Det högsta värde som
uppmättes var 4,05 bar, som erhölls vid driftspunkterna

• 2200 rpm motorvarvtal, 600 bar railtryck och 250 mg/slag insprutad mängd

• 2200 rpm motorvarvtal, 2400 bar railtryck och 250 mg/slag insprutad mängd.

Resultatet visas i figur D.4 nedan.

D.5.2 Returflöde från HPP
Eftersom matartrycket under provningen var betydligt lägre än normalt påverkades returflödet
från högtryckspumpen. I figur D.5 nedan visas flödesnivåerna som uppmättes.

D.6 Analys
Det största värde på matartrycksgräns som uppmättes var 4,05 bar, i punkterna
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• 2200 rpm motorvarvtal, 600 bar railtryck och 250 mg/slag insprutad mängd

• 2200 rpm motorvarvtal, 2400 bar railtryck och 250 mg/slag insprutad mängd.

Vid 2200 rpm sprutas aldrig så stora bränslemängder in, utan de driftspunkterna var endast
till för att provet skulle innehålla worst case, även i det fall effektuttaget ur motorerna ökar i
framtiden. Det uppmätta maxvärdet på gränsen för matartrycket kan jämföras med hur högt
trycket var i samma mätpunkt innan strypning; aldrig under 10 bar. Effekten P som en pump
behöver tillföra en vätska kan beräknas med Bernoullis ekvation:

P =
∆p · Q

η
(D.1)

där ∆p är total tryckökning över pumpen, Q är vätskeflödet och η betecknar pumpens verk-
ningsgrad. Eftersom effekten enligt ekvation D.1 är linjärt proportionell mot trycket innebär
en trycksänkning med 60 % att bränsleförbrukningen för att driva matarpumpen också mins-
kar med lika mycket (om alla verkningsgrader kan antas vara konstanta).

Bränsleflödet från högtryckspumpens returledning minskade dramatiskt när matartrycket
sjönk. Istället för flöden i storleksordningen 1,5–2 l/min erhölls flöden upp till ca 1,3 l/min.
Den troliga anledningen till det minskade flödet i HPP-returen är att ett lägre matartryck
medför mindre läckage över IMV.
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Prestandaprov

elektriska pumpar

För att verifiera lämpligheten i att låta en elektriskt driven pump ombesörja transport
av bränsle mellan tank och motor utfördes prov på beställda elpumpar. Provningen delas
lämpligen upp i steg för att i Fas 1 utesluta rent olämpliga modeller och i Fas 2 och 3
sortera ut den pumpmodell som är bäst lämpad för applikationen.

E.1 Bakgrund
För att få en bild av och förståelse för pumparnas kapacitet måste dess prestanda verifieras med
tryck och flödesmätningar, genom att köra pumparna i rigg.

E.2 Pumpmodeller
De pumpmodeller som kommer analyseras i provning är följande:

• Bosch EKP3 D+

E.3 Fas 1 — Provning av pumpkapacitet
Provdatum: 7– juni 2011

E.3.1 Sammanfattning
Provningen utfördes i filterprovnings-/matarpumpsrigg på pumplabb på Scania i Södertälje.
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E.3.2 Rigguppställning
Komponent: Beskrivning:
Flödesreglering Strypventil av något slag
LPP Elektriskt driven matarpump (se lista i avsnitt E.2)
Testbränsle Bänkolja (ρdiesel =0,84 kg/dm3)

(a) Ledningssystem för provning av lågtryckssystem (b) Manometer och multimeter för flödesmätning

Figur E.1: Ledningssystem och mätutrustning för provning av lågtryckssystem

E.3.3 Provuppställning
Första steget av provningen av varje elpumpsmodell utförs i ett system som enbart innehåller
tank, pump, en strypning och sensorer. Hur ett sådant system ser ut schematiskt visas i figur
E.2. Genom att variera pumpens varvtal erhålls data för dess prestanda.

M

Figur E.2: Hydraulschema av pumpkrets för elpumpsprov



E.3. Fas 1 — Provning av pumpkapacitet E-3

Datainsamling

Bränsleflöde [l/min]
Tryck [bar]
Ström in i elmotor [A]
Spänning in i elmotor [V]

Beräkningar

Pumpverkningsgrad ηpump =
Pfluid

Pel
Pumpeffekt Pfluid = ∆p · Q
Elektrisk effekt Pel = U · I

E.3.4 Genomförande
Reglerprincipen i detta test är att manuellt kunna reglera hastigheten på pumpen stegvis.
Detta ska ge en flödes-/varvtalskurva på pumpen. Körningen görs åt båda hållen, d.v.s. stega
upp och sedan ner hastigheten för att visa eventuell hysteres. Stegningen ska ske från ett lågt
varvtal och stegas upp till högre bränslebehov. Spänningsmatningen ökas från 50 % till 100 %
med 10 % per steg, vilket ger fem mätpunkter. Varje mätning börjar på 50 %. Sedan görs
processen baklänges d.v.s. 100 % till 50 % där varje mätning slutar på 50 %.

Ytterligare ett test genomförs, där strypventilens area minskas då pumpen körs på 100 %.
Pumpen måste då hålla ett högre mottryck än vid tidigare mätning med olika begärda pump-
varvtal.

För alla provdelar och alla pumpar gäller att ingen begränsning av strömmen har använts.

Bosch

Bosch-pumpen kan matas med upp till 13 V enligt dess datablad, vilket ger en startspänning på
6,5 V och en stegstorlek på 1,3 V. En bild av pumpen inkopplad i mätsystemet visas i figur E.3.

E.3.5 Resultat
Provet av tryckuppbyggnaden med hårdare strypning visade att ett tryck på 5,2 bar uppnåddes
med 13 V matningsspänning och ett flöde på ?? l/min. Pumpen drog då 7,75 A.
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Figur E.3: Bosch EKP3 D+ inkopplad i lågtryckssystem

Tabell E.1: Resultat från mätning av pumpprestanda i fas 1, Bosch
Spänning Ström Tryck utlopp Flöde Pfluid Pel ηpump

[V] [A] [bar] [l/min] [W] [W] [%]
6,5–7,8 1,63–2,00 0,6–0,7 0,35–2,33 2,8 15,6 17,6
6,5–9,1 1,63–2,50 0,6–0,8 0,34–2,65 3,6 22,8 15,7
6,5–10,4 1,63–3,00 0,6–1,0 0,36–2,94 5,0 31,2 15,9
6,5–11,7 1,63–3,63 0,6–1,2 0,35–3,23 6,5 42,4 15,4
6,5–13,0 1,63–4,13 0,6–1,4 0,36–3,49 8,2 53,6 15,3
13,0–6,5 4,13–1,63 1,4–0,5 3,50–0,31 8,2 53,6 15,4
11,7–6,5 3,50–1,63 1,2–0,5 3,25–0,34 6,6 41,0 16,0
10,4–6,5 3,00–1,63 1,0–0,6 2,94–0,33 5,0 31,2 15,9
9,1–6,5 2,50–1,63 0,8–0,6 2,65–0,33 3,6 22,8 15,7
7,8–6,5 2,00–1,63 0,7–0,6 2,34–0,35 2,8 15,6 17,7

E.4 Fas 2 — Variabel strypning och tryckreglering

E.4.1 Provuppställning

Det andra steget av provningen av de elpumpsmodeller som från Fas 1 ansågs lämpliga att
provas vidare utförs i ett system som innehåller tank, pump, IMV, sensorer och en tryck-
begränsningsventil. Hur ett sådant system kan se ut schematiskt visas i figur E.5. Genom
att variera den begärda bränslemängden med IMV:n samtidigt som pumpen regleras för att
upprätthålla trycket mot IMV kan en uppfattning fås om responstider och liknande.
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Figur E.4: Verkningsgrad mot matningsspänning för Boschpumpen med konstant strypningsarea
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Figur E.5: Hydraulschema av pumpkrets för elpumpsprov

Datainsamling

Varvtal, LPP och HPP [rpm]
Bränsleflöde [l/min]
Matartryck [bar]
Temperatur bränsle [◦C]
Temperatur elmotor [◦C]
Ström in i elmotor [A]
Styrsignal till IMV [A]
Stabiliseringstid [s]
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E.4.2 Genomförande
1. Stabilisera systemet vid 90 % av maxtrycket enligt pumpens datablad (med helt öppen

IMV) genom varvtalsreglering av lågtryckspumpen med tryckåterkoppling.

2. Med systemet stabilt på 90 % av maxtrycket, skicka begäran till IMV att begränsa flödet
enligt listan med mätpunkter nedan, med bibehållen reglering mot det givna trycket.
Sampla flödes- och tryckdata under rampningen och mät tiden det tar för systemet att
stabiliseras efter begäran till IMV givits. Börja på steg 1 vid varje mätpunkt.

3. Repetera steg 1 och 2 för olika IMV-värden i motsatt riktning (lågt till högt flöde) vid
samma begärda tryck.

Mätordning
I denna mätserie samplas parametrarna (utom tidsmätningen) under hela mätningen. Följande
parametrar registreras:

1. Tryck före strypventil

2. Flöde efter strypventil

3. Strömnivå till pumpen

4. Pumpvarvtal

5. Tid mellan stegändring och stabilt tryck

E.5 Fas 3 — Komplett XPI-system
E.5.1 Provuppställning
Efter att i Fas 2 av elpumpsprovningen ha eliminerat de pumpar som definitivt är för lång-
samma för att köras i kontinuerlig motordrift körs den/de kvarvarande med komplett bräns-
lesystem för att få en uppfattning om verklig prestanda. En förenklad schematisk skiss av hela
bränslesystemet visas i figur E.6. Fas 3 innebär samma mätningar som Fas 2, men nu med
komplett bränslesystem, vilket innebär en del förändringar i t.ex. mottryck från HPP.



E.5. Fas 3 — Komplett XPI-system E-7

M

Figur E.6: Hydraulschema av pumpkrets för elpumpsprov, fas 3

E.5.2 Datainsamling
Varvtal, LPP och HPP [rpm]
Bränsleflöde [l/min]
Matartryck [bar]
Temperatur bränsle [◦C]
Temperatur elmotor [◦C]
Ström in i elmotor [A]
Styrsignal till IMV [A]
Stabiliseringstid [s]

E.5.3 Genomförande
1. Motorstyrenheten skickar ut signal till IMV och ECU om en stegändring av bränsle-

mängden från “tomgångsmängd” till högre mängd, i steg upp till maxflöde.

2. LPP-regulatorn håller trycket konstant på matartrycksnivån vid IMV genom att justera
pumpens varvtal. Mät tiden för att stabilisera trycket.

3. Repetera steg 1 och 2 för olika IMV-värden i motsatt riktning (lågt till högt flöde) vid
samma begärda tryck.

4. Kör en serie med motor- och HPP-varvtal för att registrera prestanda i en stor del av
motorns arbetsområde.





Bilaga F
Placeringsförslag

matarpump

Se nästa sida.
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Catchtank I armatur På ramen

+ Dränkt pump
(skyddad, kylning, bränsle-
tillgång)

+ Tryckt bränsle

+ Går att bygga modulärt

+ Lågfrekventa vibrationer

+ Sparar utrymme på motorn

+ Elpump kan användas för 
styrning av inter-tankflöde

+ Möjlighet till dränkt pump

+ Skyddad placering

+ Tryckt bränsle

+ Lågfrekventa vibrationer

+ Sparar utrymme på motor

+ Sparar utrymme på motor

+ Servicebarhet

- Oskyddad placering

- Kylning

- Skvalp kan äventyra 
bränsletillgång

- Åtkomlighet med påbyggnad

- Servicebarhet

- Kräver omkonstruktion av 
tankarmatur

- Hållfasthetsproblem med 
tankar

- Servicebarhet

- Nykonstruktion av catchtank



Bilaga G
Kravspecifikation för
elektrisk matarpump

G.1 Inledning
Som ett komplement till ritningskrav för berörda produkter gäller följande för prestandakrav,
teknisk data, hållbarhet och operationskrav. Utgångspunkten för alla krav—förutom prestan-
dakraven och krav på elförsörjning—utgår helt från TB4233—Feed
pump
 for
 the
XPI
system. Denna kravspecifikation gäller för en elektriskt driven matarpump för insprutnings-
systemet XPI, som är av common rail-typ för dieselmotorer.

G.2 Teknisk data
Täthet
Inom arbetstrycksområdet (se avsnitt G.3) tillåts inga läckage, vilket innebär att inga synliga
våta ytor tillåts efter test. Inspektion ska ske med ljus från svart lampa.

Egenfrekvens och regulatorresonans
Pumpens egenfrekvens måste vara minst 300 Hz. Inga tryckresonanser tillåts i arbetsområdet.
Test utförs genom svep av pumpvarvtal.

Servicebarhet
Montering och demontering av enheten får ej kräva specialverktyg.

Materialkrav
Material som används i pumpen måste uppfylla miljökrav enligt Scania-standard STD 4158
och STD 4159.
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Elförsörjning
Spänningsmatning: 24–27 VDC.

G.3 Prestandakrav
Tryck
∆p mellan pumpens inlopp och utlopp måste vara minst 6 bar.

Flöde
Minsta flöde måste vara 7 l/min vid tryckkravsnivån (se föregående stycke).

Maximalt tillåtet tryck
Maximalt tillåtet tryck ut från pumpen är 18 bar och flöde 0,52 l/min. Gäller ny och end-of-
life pump.

Primingtest
Pump och rör ska vara tomma. Pumpen ska vara våt.

Pumpvarvtal Maximalt
Testbränsle ISO 4113
Bränsletemp 20 ± 3◦C

Pumpen ska vid dessa förhållanden klara av att lyfta bränslet 1000 mm vertikalt för motor-
monterad pump, alternativt 400 mm för pump i tank. Pumpen måste leverera bränsle till HPP
inom 15 s.

G.4 Hållbarhet
Livslängdskrav
B10(WEIBULL) = 1 Mkm på lastbil eller 6 år.
Industri- och marinapplikationer = 10 000 h eller 6 år.

G.5 Operationskrav
Bränslen
Kraven på bränsletyper är hämtade från TB4133—Fuel
Types
for
XPI.



G.5. Operationskrav G-3

Bränslekompatibilitet—prestanda
(insprutat bränsle)
Följande bränslen är kompatibla med bränslesystemkomponenterna utan prestandareduktion:

• EN 590

• Diesel 2 (US)

• RF-06-99 (low sulphur)

• Diesel 1, Diesel 2 eller EN590 med 8 % FAME

• Diesel 1, Diesel 2 eller EN590 med upp till 30 % FAME

• EN14214 (100 % FAME)

• Marine clean A (Måste operera över 0 ◦C)

Följande bränslen är kompatibla med bränslesystemkomponenterna men prestandareduktion
förväntas:

• MK1 (SS 15-54-35)

• Diesel 1 (US)

• Fotogen (alla typer)

• 40 % fotogen

• Jet A

• JP-5 & JP-8

Bränslekompatibilitet—hållbarhet
Bränsletyper där B10-livslängdsförväntning (se 3.5) måste klaras:

• EN 590

• MK1 (SS 15-54-35)

• Diesel 1 (US)

• Diesel 2 (US)

• RF-06-99 (low sulphur)
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• Diesel 1, Diesel 2 eller EN590 med 8 % FAME

• Diesel 1, Diesel 2 eller EN590 med upp till 30 % FAME

• EN14214 (100 % FAME)

• Marine clean A (Måste operera över 0 ◦C)

Förväntad reduktion av B10-livslängd:

• Fotogen

• Japansk fotogen

• 40 % fotogen

• Jet A

• JP-5 & JP-8

Temperatur
Pumpen skall motstå och fungera:

1. I en omgivningstemperatur på -40 ◦C till +125 ◦C

2. Med en bränsletemperatur på -40 ◦C till +70 ◦C

Kemisk resistens (gäller motormonterad pump)
Pumpen ska motstå följande kemikalier:

Motorolja: API CD eller över. Viskositetsindex: SAE 0W/20, SAE 5W/30, 5W/40 och alla
viskositetsindex däremellan, inklusive single grade SAE 30 och 40. Mineral-, delsyntet-
och syntetoljor tillåts.

Kylvätska: ASTM E1177

Bränsle: Se avsnitt Bränslekompatibilitet ovan.

Tvättbarhet (gäller motormonterad pump)
Pumpen ska uppfylla kraven för högtryckstvättbarhet IP69K enligt ISO 20653.
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Vibrationsnivå (gäller motormonterad pump)
Pumpen ska motstå och kunna arbeta utsatt för vibrationer på 25 g RMS.

Frekvensområde 20–1500 Hz
ASD-nivå 0,40 g2/Hz
Testtid 70 h per axel (x, y, z), 90◦ från varandra. Totalt 210 h.

Mätpunkter för vibrationer; se ritning

Bränslefiltrering
På rena marknader tillhandahåller pumptillverkaren förmonterad sil. Smutsiga marknader krä-
ver extra partikelfiltrering för servicebarhet. Leverantören bestämmer filtreringsgrad.

Övertryck på sugsidan
Pumpen skall klara av ett övertryck i inloppet på maximalt 7 bar under maximalt 1 min. Den-
na procedur görs endast för att fylla bränsleledningarna och utförs utan att pumpen roterar.
Inget yttre läckage eller funktionsnedsättning tillåts.

Behövs endast om pumpen jobbar sugande.

Maximal sughöjd och strypning på inloppssidan
• Maximal sughöjd kommer att vara 1000 mm vid motormonterad pump och 400 mm

vid pump i tank

• Maximal strypning på inloppssidan bestäms av tillverkarens filtreringskrav

• Maximal strypning på inloppssidan som pumpen kommer att se under “semi-normal”
drift under maximalt 1 min är 700 mbar. Detta uppstår då sugfiltret är helt igensatt före
motorfelkod triggas. Pumpens funktion skall vara opåverkad efter denna typ av drift.

Kontamineringskänslighet
Kontamineringsgräns vid pumpens inlopp med filtrering enligt ISO 4406, klass 18/15, par-
tiklar ≥5µm och ≥15µm (eller mindre).

Kontaminering genererad av pumpen också enligt ISO 4406, klass 18/15, partiklar ≥5µm
och ≥15µm.
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Renlighetskrav för ny produkt
Enligt TB1687.

Korrosionskänslighet
Pumpen måste klara en vattenhalt på 0,05 % vid kontinuerlig drift vid rated conditions.

Efter förbrukning av 190 l bränsle med 5,00 % vatten tillåts ingen skada eller degradering
från specifikation. Testet skall utföras utan filter.



Bilaga H
Pumptillverkare

Nedan presenteras de pumptillverkare som kontaktats under arbetets gång för att undersöka
om de erbjuder lämpliga eldrivna bränslepumpar. Det generella intrycket är att så gott som
alla tillverkarna är på gång med elpumpar drivna av borstlösa motorer för bruk i tunga fordon.

Parker Hannifin Co.
Parker är ett amerikanskt företag med ca. 40 000 anställda världen över. De sysslar med en
variation av applikationer för oika industrier, såsom automation, aerospace, hydraulik och
filter. De är även tillverkare av elektriska pumpar med borstlösa motorer och har ett etablerat
samarbete med bl.a. John Deere, där Parker förser John Deere med en modullösning av pump,
pumphus och filter.

Marknaden just nu
Parker har en rad olika bränslepumpar på marknaden. Det är både pumpar som endast an-
vänds för priming, samt pumpar för kontinuerlig bränsletillförsel. Just nu har de dock ingen
pump som kan leva upp till de prestandakrav som Scania har för sina DL- och framförallt
DP-motorer. Den största pumpen som Parker har just nu är en 400-lph pump som tester
har utförts på. Denna pump klarar kraven på flöden och är även CAN-styrd vilket möjliggör
varvtalsreglering. Med hårdare emissionskrav sätts högre krav på effektivisering av varje in-
dividuell komponent. Det gör att tekniken för varvtalsreglering där pumpen endast pumpar
efter behov är något som Scania måste ta till sig.

Framtidsvisioner
Pumpar med CAN-bus styrning är något som ligger på tapeten hos de flesta pump tillverkare.
Marknaden har visat ett intresse av smarta pumpar för att öppna dörrar för fler funktioner och
tillverkarna verkar ha lyssnat. Parker har meddelat att de utvecklar pumpar med CAN-bus
styrning. De jobbar även med att höja prestandan i sina borstlösa elektriska pumpar för att
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möta kraven som en lastbilstillverkare kan ställa. Enligt Parker är det kunden själv som be-
stämmer hur pumpen ska konfigureras och de tillverkar därefter där utveckling, testing och
verifiering sker på deras anläggning innan produkten levereras till kunden.

Kontaktperson: Randy Lessard

IMO/Colfax
IMO-Pump, som grundades 1931 av den svenske ingenjören Carl Montelius och finansiä-
ren Bengt Ingeström, är idag en ledande tillverkare av skruvpumpar. Deras signum är tre-
skruvspumpen som utför själva pumpningen väldigt tyst även vid höga varvtal och höga le-
vererade tryck. IMO-pumpar används inom bl.a. renings-, smörj- och bränslesystem.

Marknaden just nu
IMO i USA har tillverkning av gerotorpumpar försedda med borstlösa elmotorer. Även skruv-
pumpar för mindre applikationer som exempelvis bränslesystem finns med borstlösa elmoto-
rer. Cummins Fuel Systems i USA har utfört tester med IMO-pumpar. En del av resultaten
från dessa tester har projektdeltagarna fått ta del av. Cummins har haft problem med responsen
på pumpen, troligen en regulatorfråga och inget pumpproblem. Det är okänt om pumpen är
försedd med en borstlös eller borstad elmotor. Varvtalsregleringen sker genom analog DC
spänningsmatning.

Framtidsvisioner
Eftersom ett sekretessavtal hindrar projektgruppen från att tala med kontakten på IMO i
USA, som har skött ärendet mellan IMO och Cummins, kan inte deras visioner presenteras
då projektdeltagarna inte känner till dessa. IMO i Sverige sköter endast tillverkning av större
skruvpumpar som inte är aktuella för projektets ändamål.

Kontaktperson: Tim Haren

Federal Mogul
Federal Mogul med ca 45 000 anställda tillverkar diverse delar till fordonsindustrin, som t.ex.
kolvar, kolvringar, lager, ventilsäten och olika transmissionsdelar. Federal Mogul Fuel Systems
har sitt säte i Logansport, Indiana, USA. Där har man tillverkning av borstlösa elektriska
bränslepumpar.
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Marknaden just nu
F-M Fuel Systems erbjuder just nu en elektrisk matarpump av vingpumpskonstruktion till
skillnad från övriga tillverkare som erbjuder gerotorer. Att vingpumpskonstruktionen är mer
komplicerad än gerotorn verkar inte ha någon påverkan på livslängden då dessa tillverkare
erbjuder samma livslängdsuppskattning, d.v.s. 10 000 h.

Framtidsvisioner
Federal Mogul har inte någon varvtalsstyrd pump på marknaden, men har meddelat under en
telefonkonferens att utveckling sker och att en pump med CAN-styrning kommer att finnas
på marknaden i slutet på 2012. Även här har man märkt av att intresse finns från lastbilstill-
verkare, då dom bekräftade att Volvo Trucks, DAF och Caterpillar finns i deras kundkrets.
Pumputbudet ska också öka för att kunna förse kunderna med den pump de behöver och
inte mer, d.v.s. samma pump ska kunna beställas med antingen PWM-styrning eller CAN-
styrning beroende på behov. Det är av fördel för Scania, som kan behöva olika pumpar för
olika typer av motorer eller bränslesystem.

Kontaktperson: David Palazzolo

Bosch
Bosch GmbH är världens största leverantör av komponenter till fordonsindustrin med över
280 000 anställda. Bosch tillverkar allt ifrån sensorer, tändstift och torkarblad till att utveckla
egna insprutningssystem, ABS, TCS (Traction Control System) och ESP (Electronic Stability
Program). De förser nästan hela fordonsindustrin med sina insprutningssystem och kan ses
som en självklar potentiell leverantör.

Marknaden just nu
Efter att ha kontaktat Bosch Sverige fick projektgruppen snabbt reda på att dom inte har
några pumpar som tillfredsställer kraven som ställs av en lastbilsmotor. Bosch-pumpen som
beställdes och provades var utrustad med en borstad elmotor som inte levde upp flödes- och
tryckkraven. Bosch kunde även meddela att större lastbilstillverkare har gjort tester med deras
elektriska matarpumpar. Även där märker man tydliga signaler om vart utvecklingen är på
väg inom lastbilsindustrin. Resultat på prestandaprovet som gjordes på Bosch pumpen finns
att läsa i bilaga E i projektrapporten.
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Framtidsvisioner
Eftersom Bosch inte hade några pumpar att erbjuda som var i närheten av vad Scania söker,
så gick inte projektgruppen vidare med den kontakten. Bosch har även en tendens att vara
dyrare än sina konkurrenter, men det finns ingen anledning att inte följa upp deras utveckling
inom elektriska matarpumpar.

Kontaktperson: Marcus Odelros



Bilaga I
Projektplan

Se nästa uppslag
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ID Task 

Mode

Task Name Duration Start

1 Projektdefinition 11,13 days? Tue 1.3.11

2 Tidsplan 2 days Tue 1.3.11

3 Produktplan 2 days Fri 4.3.11

4 Avgränsningar 2 days Tue 8.3.11

5 Syfte, utförande och när3 days? Thu 10.3.11

6 Vilka resurser krävs 1 day? Tue 15.3.11

7 Förstudie 22,13 days Thu 3.3.11

8 Nuvarande systems funktion22,13 days Thu 3.3.11

9 Utbildning på bränslesystemen1 day Thu 3.3.11

10 TB för XPI 1 day Wed 16.3.11

11 Priming 1 day Mon 21.3.11

12 Leta utrymme på 

bilen

1 day Fri 1.4.11

13 Litteraturstudie 11 days Wed 16.3.11

14 Vattenseparering 1 day Wed 16.3.11

15 Tryckfilterhus 1 day Thu 17.3.11

16 Pumptyper 1 day Thu 17.3.11

17 Elmotortyper 1 day Fri 18.3.11

18 Priming 1 day Mon 21.3.11

19 Sammanställning av information; frågor, feedback6 days Tue 22.3.11

20 Benchmarking 1 day Fri 18.3.11

21 Personbilar 1 day Fri 18.3.11

22 Tunga lastbilar 1 day Fri 18.3.11

23 Kravspecifikation 77,25 days Wed 23.3.11

24 Högtryckspumpens krav77,25 days Wed 23.3.11

25 Bränsletyper 1 day Wed 23.3.11

26 Tryck och flöde 66,25 days Thu 7.4.11

27 Flödesprov 6-cyl 12 days Thu 7.4.11

28 Provplanering 2 days Thu 7.4.11

29 Utföra 

mätningar

2 days Tue 19.4.11

30 Databehandling

till 

presenterbart

2 days Tue 26.4.11

31 Flödesprov 8-cyl 32,25 days Mon 30.5.11

32 Provplanering 1 day Mon 30.5.11

33 Utföra 

mätningar

5 days Wed 29.6.11

34 Databehandling

till 

presenterbart

3,88 days Mon 11.7.11

35 Tryckprov 6,84 days Wed 29.6.11

36 Utföra 

mätningar

5 days Wed 29.6.11

37 Databehandling

till 

presenterbart

3,13 days Wed 29.6.11

38 Pumpens placering 1 day Fri 25.3.11

39 Konceptframtagning 24 days? Mon 11.4.11

40 Placering 8 days? Mon 11.4.11

41 Pumptyp 3 days? Mon 18.4.11

42 Filterplacering och -typer6 days? Tue 26.4.11

43 (Tankarmaturutformning)3 days? Thu 5.5.11

44 Konceptutvärdering 6 days? Tue 10.5.11

45 Viktning av egenskaper mellan koncepten3 days? Tue 10.5.11

46 SWOT 3 days Fri 13.5.11

47 Utveckling 96 days? Tue 1.3.11

48 Funktionsprov av pumpprototyp från Parker44,88 days? Mon 16.5.11

49 Försöksdesign 13 days? Mon 16.5.11

50 Utför test 12,88 days Tue 7.6.11

51 Utvärdera testresultat5 days Thu 23.6.11

52 Förslag till modifiering av specifikation4 days? Mon 8.8.11

53 Konceptframtagning 0 days? Tue 1.3.11

54 Scanna av 

marknaden efter 

elpumpar

10 days? Wed 29.6.11

55 Konceptutvärdering 3 days Wed 13.7.11

56 Presentation Luleå 3 days? Wed 31.8.11

57 Inlämnad rapport 0 days Fri 12.8.11
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