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Sammanfattning 

Energiflöden i fläkt och fläktkoppling har undersökts för att öka förståelsen om hur 

fläktvarvtalet varierar med fordonshastigheten. Problemet har studerats på en lastbil vid olika 

fordonshastigheter och fläktvarvtal.  

Undersökningen har genomförts genom att studera olika förluster, geometri på fläktblad, data 

från tidigare prover och genom CFD-simulering. De förlusterna som undersökts är 

lagerförluster och viskoförluster. Utifrån den befintliga geometrin på fläkten och från 

simulering har inloppshastigheterna mot fläkten jämförts. Simuleringarna är gjorda på en 

befintlig provbil där fläkten är simulerad med hjälp av MRF-modellering. 

Studien visar att fläktkopplingsmodell, fläkttyp och fläktens diameter inte är av så stor 

betydelse för att förklara problemet, däremot kan det ses att bilens modul är av vikt. Detta tros 

vara av vikt på grund av vad modulen får för tryckuppbyggnad. Luftens hastighet in mot fläkten 

kan vara en parameter som är av betydelse utifrån analys av tidigare provning och från 

simulering. Utifrån det kan det funderas på om fläkten bör dimensioneras om, att den bör 

dimensioneras efter låga fläktvarvtal istället för höga. Detta på grund av att fläkten endast är 

aktiv, och då har höga varvtal, cirka X % av bilens drifttid för typisk långtradartrafik, det vill 

säga inte så lång tid av bilens drifttid.  

Resultatet från den här undersökningen bör ses som en vägvisare hur man ska gå vidare för att 

förklara problemet och om man utifrån det kan minska bränsleförbrukningen. 
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Abstract 

Energy flows in fan and fan-clutch has been investigated to increase the understanding of how 

fan speed varies with the vehicle speed. The problem has been studied on a truck at different 

vehicle speeds and fan speeds. 

The thesis has been conducted by studying various losses, the fan geometry, data from previous 

tests and by CFD-simulation. The losses noted are bearing losses and visco losses. Based on 

the existing fan geometry and from simulation, the inlet velocities against the fan has been 

compared. The simulation are made from an existing test vehicle where the fan is simulated 

using MRF modeling. 

The study shows that the model of the fan clutch, the fan type and fan diameter are not so 

important to explain the problem, however, it can be seen that the truck’s module is of 

importance. This is thought to be important because of the modules pressure build-up. It can 

also be seen that the air velocity towards the fan can be a parameter that is important based on 

analysis of previous testing and from simulation. However, on this basis we should be 

reconsidering if the fan should be dimensioned the way it is today, at high fan speeds, or if it 

should be dimensioned at low fan speeds. This because the fan is only active, and then has high 

speeds, about X % of the car’s operating time for a typical long haulage truck, i.e. not that long 

of the truck’s operating time. 

The result of this study should be interpreted as a guide on how to proceed to explain the 

problem and if it can be used to reduce the fuel consumption. 
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1 Inledning 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och inom R&D fokuseras mycket arbete 

på att minimera bränsleförbrukningen och på så vis minska koldioxidutsläppen. Inom detta 

område har Scania i återkommande oberoende tester visat sig vara i absolut framkant och för 

att behålla den positionen i hård konkurrens fortsätter arbetet mot ännu högre energieffektivitet. 

Lastbilens körbarhet och bränsleförbrukning påverkas mycket av kylsystemets prestanda. För 

att utveckla kylsystemet krävs det att det görs vägprofilssimuleringar där man kan beräkna 

temperaturer och fläkteffektförbrukning. Att minimera fläkteffekten är viktigt då den är kopplad 

till bränsleförbrukningen och därmed utsläpp av koldioxid. 

För att göra kylsystemssimuleringar idag används bland annat programvaran KULI vilken är 

ett endimensionellt simuleringsprogram för kylprestanda. För att få bättre förutsägelser av hur 

mycket fläkteffekt som krävs i olika driftfall behöver KULI information i rätt format. 

Framförallt kommer det att vara intressant att definiera hur mycket fartvinden påverkar fläktens 

drivmoment då fläkten roterar med tomgångsvarvtalet. 

Fläktens varvtal regleras med en viskolamellkoppling efter rådande temperatur i kylvätska, men 

kan inte helt frikopplas från motorn, utan roterar alltid med motorn till viss del på grund av 

friktion i lager och olja som finns kvar i kopplingen. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Uppdraget går ut på att förklara fläktens beteende vid olika fordonshastigheter, framförallt när 

den inte är aktiverad utan roterar med tomgångsvarvtalet eller är delvis inkopplad. I prov har 

fläktens varvtal visat sig variera enligt Figur 1 som funktion av fordonets hastighet utan att 

någon aktivering av fläkten begärs. Beteendet inte har kunnat förklarats. Fläktvarvtalet sjunker 

vid ökande fordonshastighet för att sedan öka igen vid ännu högre fordonshastighet.  

 

Figur 1 Fläktvarvtal vid tomgång beroende på fordonshastighet. 
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Fläkten påverkas av olika energiflöden, dels driveffekt från motorn, men också av fartvind, 

intern friktion och viskösa förluster. För att förklara fläktens beteende i det här arbetet används 

CFD (Computational Fluid Dynamics) samt kvalitativa resonemang. 

1.2 Mål 

Målet är att beskriva hur olika energiflöden strömmar genom fläkten och fläktkopplingen, det 

vill säga hur energibalansen ser ut i fläktinstallationen, och vilka parametrar som påverkar 

denna, och i förlängningen hur fordonets bränsleförbrukning påverkas. 

1.3 Hypotes 

Hypotesen är att fartvinden som skapas när fordonet framförs på väg påverkar fläktens varvtal 

på så sätt att den antingen minskar eller ökar i varvtal. Dessutom kanske det finns möjlighet att 

hitta ett optimalt fläktvarvtal för minsta arbete för varje fordonshastighet. 

1.4 Avgränsningar 

Vid undersökning av fläktens beteende i CFD studeras endast en typ av fläkt på en typ av 

fordon, då omfattande provning på olika lastbilskonfigurationer har visat att det generellt har 

samma beteende. CFD-simulering av viskokoppling fick uteslutas på grund av tidsbrist. 

1.5 Tidigare arbeten 

Det finns ingen litteratur som visar på att detta fenomen har studerats tidigare. Mindre interna 

utredningar har gjorts på Scania inom detta område, men utan att några slutsatser dragits. 

Däremot har en del utredningar gjorts för att förbättra fläktens prestanda och 

bränsleförbrukning. I ett arbete har de kunnat visat på att förluster i fläktkopplingen i vissa fall 

är större än fläkteffekten (Hall, 2009). I andra fall har det studerats hur fläkten påverkas av en 

_______________ (Kylefors, 2009) (Kylefors, 2010). Dessutom har utredningar kring hur 

fläktkåpan påverkar kylprestandan gjorts (Noreheim, 2011).  
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2 Bakgrund 

I varje system med lägre verkningsgrad än 100 % krävs att överskottsenergi, oftast i form av 

värme, förs bort på ett kontrollerat sätt. Av denna anledning krävs i fordon med 

förbränningsmotor ett kylsystem med fläkt för att kunna reglera överskottsenergin för att hålla 

temperaturerna på en tillåten nivå. 

2.1 Kylsystem 

Kylsystemet på en lastbil sitter i fronten på fordonet vilket ses i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Kylsystemets placering i lastbilen.  

Kylsystemet, eller kylmodulen, består av flera olika komponenter enligt sprängskissen i Figur 

3. Kylmodulen består av kylvätskekylare (RAD), laddluftkylare (CAC), kondensator, i vissa 

fall oljekylare och en fläktkåpa. Fläktkåpan styr kylluften så att den passerar genom fläkten.  

 

Figur 3. Komponenter i kylsystemet på en lastbil. 

Längst fram på kylmodulen finns ett insektsnät som ska fånga upp insekter och andra partiklar 

som kan sätta igen eller skada kylmodulen. Därefter finns en AC-kondensor som ska kyla 

köldmediet i AC-systemet. Kondensorn, som är en luftkyld värmeväxlare, är monterad på 

laddluftkylaren. Laddluftkylaren kyler luften som har passerat turboladdaren. Kylningen ökar 

då luftens densitet och detta gör att det är möjligt att uppnå effektivare förbränning. Efter CAC 

Insektsnät 

AC-kondensor 

Växellådsoljekylare 

Radiator (RAD) 

Laddluftkylare (CAC) 

Fläktkåpa 

Fläkt 
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finns det en kylvätskekylare (radiator), kylvätskan kyler bland annat cylindrarna och 

cylinderhuvudena via kanaler i motorn och rör/slangar till övriga komponenter som behöver 

kylning, till exempel bromskompressorn. Sedan värmeväxlar radiatorn den värme som uppstått. 

RAD är placerad mellan CAC och fläkt. När kylbehovet är stort och inte det passiva 

fartvindsflödet räcker kopplas fläkten in som då hjälper till att driva luftflöde genom 

kylmodulen. Kylfläkten styrs av signaler från motorns styrsystem. Ju varmare kylvätskan är 

desto mer kopplas fläkten in. 

I det här projektet är det fläkten med dess fläktkoppling som kommer undersökas. Kylsystemet 

behövs för att hålla motorn vid en bra driftstemperatur, så att inte kylvätskan börjar koka och 

motorn skadas på grund av hög temperatur. 

I Figur 4 nedan kan kylluftflödet ses. För att kyla motorn tas kall luft in (blåa pilar) i fronten på 

bilen och flödar sedan genom fläkten. När denna luft kylt ner motorrummet flödar den sedan ut 

(röda pilar). Luften flödar genom öppningar i frontgrillen och sedan genom kylmodul och 

motorrum. Luftflödet skapas av ett ökat tryck på framsidan av hytten genom att lastbilen färdas 

med en viss hastighet. Vid behov av att öka luftflödet för att förbättra kylningen startas fläkten 

som drivs av motorns vevaxel via fläktkopplingen. 

 

Figur 4. Kylluftflöde genom fronten på lastbilen. De blåa pilarna visar den kalla kylluften och 

de röda pilarna visar den varma luften efter att den värmts upp genom kylarna och 

motorrummet. 

Kylsystemets komponenter bidrar med olika mycket tryckfall och i Figur 5 kan den ungefärliga 

tryckfallsfördelningen genom kylsystemet ses  (Hällqvist, 2008). 
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Figur 5. Ungefärlig tryckfallsfördelning för kylluft i lastbil. (Hällqvist, 2008) 

2.2 Fläkt 

Fläkten används för att tvinga ett luftflöde genom lastbilens värmeväxlare när inte fartvinden 

räcker till. Det finns två huvudtyper av fläktar: radialfläktar och axialfläktar. I radialfläktar 

strömmar gasen in axiellt och åker ut radiellt. Vinkeln mellan in- och utlopp i fläkten är 90°. I 

axialfläktar strömmar gasen axiellt genom fläkten (Alvarez, 2013). Den fläkt som undersöks i 

detta fall då vi ska kyla motorn är en axialfläkt men med radiellt inslag. Däremot används en 

radialfläkt till hyttens luftkonditionering. 

Prestanda för en fläkt presenteras ofta med hjälp av en figur som beskriver luftflödet och 

tryckuppbyggnad, så kallade fläktkurvor. Luftflödet som levereras av fläkten beror främst på 

fläktens geometriska form men också på systemet i vilket fläkten är placerad i. Genom att öka 

rotationshastigheten, det vill säga varvtalet på fläkten, kommer mängden luft genom systemet 

att ökas. De helstreckade linjerna i Figur 6 och Figur 7 representerar fläktens prestandakurvor. 

Genom att öka rotationshastigheten ökas luftflödet, där 𝑟𝑝𝑚1 < 𝑟𝑝𝑚2 < 𝑟𝑝𝑚3 i figuren. Den 

streckade kurvan som presenteras i diagrammet är det totala tryckfallet genom systemet. 

Driftspunkten kommer att vara där de två kurvorna skär varandra. Figur 6 visar en fläktkurva 

där fläktens diameter är samma för alla kurvor men med ett varierande fläktvarvtal, 𝑟𝑝𝑚1 <

𝑟𝑝𝑚2 < 𝑟𝑝𝑚3. Vid ökande fläktvarvtal hamnar kurvan längre upp i diagrammet, se Figur 6. 

Det vill säga skärningspunkten mellan systemkurva och fläktkurva ligger vid ett högre luftflöde 

och större tryckuppbyggnad. Fläktkurvorna är baserade på information från leverantör om en 

specifik fläkt och genom KULI1, de är därefter skalad med affinitetslagarna, se ekvation 1-3. 
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Figur 6. Jämförelse av fläktkurvor vid varierande varvtal där de heldragna svarta linjerna är 

fläktens prestandakurvor och den streckade röda linjen är en systemkurva. 

Istället för att variera varvtalet kan diametern varieras och då ha ett konstant varvtal. Det kan 

ses att vid ökande fläktdiameter, 𝐷1 < 𝐷2 < 𝐷3,  flyttas fläktkurvan längre upp i diagrammet, 

se Figur 7. Det vill säga arbetspunkten ligger vid ett högre luftflöde och större tyckuppbyggnad. 

Det syns även att ju större fläktdiametern är desto flackare blir kurvan. 

 

Figur 7. Jämförelse av fläktkurvor vid varierande fläktdiameter där de heldragna svarta 

linjerna är fläktens prestandakurvor och den streckade röda linjen är en systemkurva. 
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Fläktar kan dimensioneras efter de så kallade affinitetslagarna, se ekvation 1-3, 

 �̇�1

�̇�2
= (

𝐷1
𝐷2
)
3

∗
𝑛1
𝑛2
, (1) 

 ∆𝑝1
∆𝑝2

=
𝜌1
𝜌2

∗ (
𝐷1
𝐷2
)
2

∗ (
𝑛1
𝑛2
)
2

, (2) 

  𝑃1
𝑃2

=
𝜌1
𝜌2

∗ (
𝐷1
𝐷2
)
5

∗ (
𝑛1
𝑛2
)
3

, (3) 

där �̇�  är volymflödet av gas, 𝐷  fläktens diameter, 𝑛  fläktens varvtal, 𝑝  tryck, 𝜌  densitet på 

gasen och 𝑃 fläkteffekt. Dessa lagar antar att fläktens effektivitet förblir konstant, vilken sällan 

är sant. Men de kan ändå vara en bra approximation när de används över lämpliga varvtals- och 

diameterområden.   

2.2.1 Fläktkoppling 

Flänsen på fläktkopplingen sitter fast i drivaxeln från motorn och i fläktbladen. Detta gör att 

det är motorn som driver fläkten. Fläktkopplingen och dess olika delar kan ses i Figur 8. 

 

Figur 8. Fläktkoppling med benämning av de olika delarna på kopplingen. 
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När kylning krävs kopplas fläkten in genom att ventilen (8) aktiveras och olja strömmar från 

oljekammaren (5) in i arbetskammaren (7). Varvtalsskillnaden mellan hus (3) och primärskiva 

(2) fungerar som pump. Oljan utgör ett visköst medium som via friktion kopplar ihop 

primärskivan (2) med huset (3). Mängden olja bestämmer hur stor inkopplingsgraden blir. Då 

det alltid finns en varvtalskillnad (slip) kommer värme att bildas. För att inte riskera 

överhettning av oljan finns kylflänsar både på fram- och baksidan av huset (3). Se Figur 8 och 

Figur 9, i Figur 9 ses en uppsågad koppling där de olika delarna har samma benämning som i 

Figur 8. Då bromsverkan uppstår mellan lamellerna börjar fläkten att rotera (se video2 för 

förtydligande) (BorgWarnerCorporate, 2017). Beroende på hur mycket olja som tillsätts i 

kopplingen går det att få fläkten att rotera med olika varvtal. Trots att ingen olja tillsätts i 

kopplingen roterar fläkten med ett visst varvtal ändå, detta är det så kallade tomgångsvarvtalet. 

Detta beror på att det finns en del friktion i kopplingen, så som lager- och viskoförluster (Lee, 

Kim, Park, Lee, & Chum, 2011). 

 

Figur 9. Uppsågad fläktkoppling där alla delar av kopplingen syns. Fläns (1), primärskiva (2), 

hus (3), reglerventil (4), oljekammare (5), oljereturkanal (6), arbetskammare (7), magnetventil 

(8), fläktblad (9). 

 

                                                 

 

2 https://www.youtube.com/watch?v=N_GkuTgJr3w 
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2.2.2 Fläktblad 

En fläkt dimensioneras för en viss arbetspunkt vilket innebär att den fungerar optimalt just där. 

Arbetspunkten definieras av tryckuppbyggnad ∆𝑝, varvtal 𝑛 och luftflöde �̇�. Eftersom fläkten 

fungerar optimalt i en punkt kommer den när den står stilla eller roterar med annat varvtal än 

det optimala att ha en lägre verkningsgrad och i vissa fall verka som ett tryckfall. 

Om fläkten delas upp i små segment kan det ses att kraften på bladen är olika i segmenten, en 

del stora och en del till och med negativa, men på hela bladet borde summan av krafterna vara 

noll. Fläktbladen i vårt fall är dimensionerade för att ha en kompakt geometri och leverera höga 

luftflöden (låga tryckfall ~1000-2000 Pa). Bladen på fläkten är både krökta och skränkta. Vid 

minskning av fläktens tryckuppbyggnad ökar varvtalet på fläkten om driveffekt är konstant, ej 

vid direkt 1:1 inkoppling. Om nettotrycket över fläkten är negativt kan det antas att fläkten får 

hjälp av fartvinden att rotera.  

Beroende på vilket varvtal fläkten har kommer den luft som flödar in genom fläkten ha olika 

riktningar mot bladet. I detta fall har tre intressanta områden valts att studeras, dessa områden 

kan ses i principskissen, se Figur 10, för hur varvtalet varierar med hastigheten. 

 

Figur 10. Diagram över fläktvarvtal och bilhastighet. 

Utifrån dessa områden kan en skiss på hur hastighetstrianglarna ser ut på bladspetsen, se Figur 

11, där 𝑢 är periferihastigheten, 𝑐 är hastigheten på luften som kommer in mot fläkten och 𝑤 är 

resultanten.  
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Figur 11. Skiss på fläktblad och dess hastighetsvektorer. 

Bladen på fläkten har olika inloppsvinklar beroende på var på bladet man studerar, det vill säga 

vid olika radier på bladet är det olika inloppsvinklar. Hastighetstringeln för bladet och vinklarna 

kan ses i Figur 12. Periferihastigheten, 𝑢, kan beräknas genom: 

 𝑢 = 2𝜋𝑟𝑛/60 (4) 

där 𝑟 är radien på bladet från navet och 𝑛 är rotationshastigheten i rpm. 

Då periferihastighet, 𝑢, och inloppsvinkel, 𝛽, är känd kan även 𝑐 och 𝑢 beräknas genom: 

 𝑐 = 𝑢 ∗ tan𝛽 (5) 

 𝑤 =
𝑢

cos 𝛽
 

(6) 

 

Figur 12. Hastighetstriangel med inloppsvinklar. 

Då massflödet och arean i RAD går att få fram ur simuleringarna kan dessa användas för att 

räkna ut hastigheten på luften in mot fläkten. 

u 

w 
c 

α 

β 
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𝑣 =

�̇�

𝐴𝜌
, (7) 

där �̇� är massflödet, 𝐴 är arean och 𝜌 är densiteten på luften. Densiteten på luft i fläktar brukar 

antas vara 1,2 𝑘𝑔/𝑚3  (Wallis, 1993). Massflödet genom RAD antas vara lika stort som 

massflödet genom fläkten. Läckage genom fläktkåpa och recirkulationsfenomen bortses ifrån i 

denne betraktelse. Däremot är inte hastigheten densamma då det sker en areaminskning mellan 

RAD och fläkt. För att kunna jämföra denna hastighet mot inloppshastigheten, 𝑐, bör det tas 

hänsyn till areaminskningen. Detta kan göras genom att skala om hastigheten genom: 

 𝑣𝑅𝐴𝐷
𝐴𝑅𝐴𝐷

=
𝑣𝑓𝑙ä𝑘𝑡

𝐴𝑓𝑙ä𝑘𝑡
 (8) 

2.3 Förluster 

I fläktsystemet, och då framförallt i kopplingen, finns det en del förluster. Detta kan ses då 

varvtalet på fläkten inte är noll då fläkten inte är inkopplad och att fläktens varvtal inte är samma 

som motorns varvtal då den är fullt inkopplad. En del av dessa förluster antas vara lagerförluster 

och viskoförluster. Dessa typer av förluster beskrivs nedan. 

2.3.1 Lagerförluster 

Det typ av lager som sitter i fläktkopplingen är ett ”Double Row Angular Contact” kullager, 

detta typ av kullager kan ses i Figur 13. 

 

Figur 13. Skiss av ett Double Row Angular Contact kullager. 

Effektförlusten i kullager kan uppskattas genom: 

 𝑁𝑅 = 1,05 ∗ 10−4𝑀𝑛, (9) 

där 𝑀 är det totala friktionsmomentet i lagret och 𝑛 är varvtalet (SKF, 2017). 
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Friktionsmomentet kan uppskattas genom: 

 𝑀 = 0,5𝜇𝐹𝑑, (10) 

där 𝜇  är en konstant friktionskoefficient för lager, 𝐹  är den ekvivalenta dynamiska 

lagerbelastningen och 𝑑 är lagerhålets diameter (SKF, 2017). Enligt Karlebo handboken kan 

friktionskoefficienter för olika lager uppskattas enligt Tabell 1.  

Tabell 1. Friktionskoefficienter (Bonde-Wiiburg, 2000). 

Lagertyp Friktionskoefficient 

Enkla glidlager 0,1 

Fullfilmssmorda glidlager 0,01 

Rullningslager 0,001 

Magnetiska lager, luftlager <0,001 

2.3.2 Viskoförluster 

Förlusterna i kopplingen kan ses i Figur 14. En del av dessa förluster är mekaniska förluster 

medans en del bör vara viskoförluster.  

Det finns inga enkla samband som beskriver förluster på grund av residualolja i kopplingen. 

Denna förlust kan i detta fall anses vara konstant i de aktuella körfallen och dessutom försumbar 

på grund av att varvtalsskillnaden mellan fläktkoppling och motorvarvtal (ingående varvtal) är 

tillräckligt stor för att evakuera nästan all olja från arbetskammaren. På grund av detta finns det 

ett intresse att simulera kopplingen för att på ett bättre sätt kunna skatta viskoförlusterna. 

 

Figur 14. Effektbehov för fläkt och fläktkoppling. 

  

E
ff

e
k
t

Fläktvarvtal

Effekt för fläkt och koppling

Förlusteffekt i koppling (kW)

Fläkteffekt Kuli [kW]
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3 Metod 

Nedan följer ett avsnitt som beskriver metoden för att analysera data och tillvägagångssättet vid 

simulering av fläkt och fläktkoppling. 

3.1 Analys av befintligt data 

Dokument från tidigare utredning av problemet analyseras. Jämförelser mellan olika 

specifikationer på bilar görs för att se om det går att hitta något samband mellan dessa 

specifikationer. 3 

3.2 Simulering 

För att kunna undersöka hur trycket över fläktbladen ser ut simuleras fläkten vid olika 

fordonshastigheter och fläktvarvtal med hjälp av CFD-mjukvaran STAR-CCM+. Från 

simuleringarna tas en del parametrar ut, så som krafter och moment på fläkten och massflöden 

genom värmeväxlarna. Sambanden mellan hastighet, varvtal och krafter eller moment kan 

sedan visualiseras som ytor. 

CFD-simuleringarna görs på en komplett dragbil med semi-trailer. Bilen som används vid 

simulering finns också byggd som provbil och heter _____ och har ___ hk och en fläkt med 

___ mm i diameter. 

Omvandling av tryckdifferensen över fläktskoveln (bladet) till ett moment beräknas för olika 

varvtal och hastigheter. 

3.2.1 Datorresurser 

Beräkningarna har utförts på Scanias datorkluster och postprocessats på lokala arbetsstationer 

i Linuxmiljö. 

3.2.2 Programvara 

Alla strömningssimuleringar i det här projektet har genomförts med STAR-CCM+ v11.02.010 

(blandad precision) som är utvecklat av Siemens. Programvaran är baserad på en finit 

volymsmetod för att diskretisera och lösa Navier-Stokes ekvationer för strömning. 

Fordonsmodellen hämtas från CAD-verktyget Catia och konverteras till triangulerade ytor som 

importerats till en simuleringsmodell. 

3.2.3 Fordonsmodell 

Simuleringsmodellen är byggd enligt samma specifikation som ett fordon som också byggts 

fysiskt för provning inom R&D. Det är en tvåaxlig dragbil med en drivande axel som är utrustat 

med en lång R-serie hytt med högt tak (beteckning CR20H) och har en rak 6-cylindrig motor 

                                                 

 

3 X:\05_General\K\Kylning\RTKylning\30_Calculation_Simulation\40_Beräkningar\Beräkningsstöd\Kyl- och 

vägsimuleringar\Kyl- och vägsimulering____________________________ [Internt material] 
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på ___ hk med ett efterbehandlingssystem som är klassat enligt utsläppsnormen Euro6, se Figur 

15 och Figur 16. Fordonet är utrustat med en fläkt med ___ mm i diameter och en radiator som 

är __ dm2 stor. Dragbil inklusive semi-trailer är 16,5 m långt, 2,6 m brett samt 4 m högt. För att 

få tillförlitliga resultat inkluderas en hög grad av detaljrikedom i simuleringsmodellen. 

 

Figur 15. Simuleringsmodell av dragbil och semi-trailer. 

 

 

Figur 16. Simuleringsmodell där hytt och semi-trailer släckts för att illustrera motorrummet. 

En typisk tillämpning för den här typen av fordonsspecifikation är långtradartrafik med semi-

trailer för långa transporter på vägar i Europa där bränsleförbrukning är en väldigt viktig faktor 

för transportföretagen. Detta är därför också ett lämpligt fordon att studera närmare ur ett 

fläktperspektiv då fläktinkopplingsgrad har stor påverkan på bränsleförbrukningen. 

3.2.4 Beräkningsdomän 

Simuleringsmodellen består av en stor domän som mäter 220 m x 30 m x 20 m i längdled, sidled 

respektive höjdled, se Figur 17. Domänen görs så stor för att minimera inverkan på 

simuleringsresultaten från ytterränderna. Framaxeln på fordonet placeras 45 m från 

inloppsranden på domänen. För att sedan fånga de strömningsfenomen som är av vikt för det 

här arbete är beräkningsnätet förfinat kring lastbilen vilket kan ses i Figur 17 där 

beräkningscellerna är visualiserade. Beräkningsnätet innehåller ca 90 miljoner celler. 
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Figur 17. Centrumsnitt av hela beräkningsdomänen (övre vy) samt förstorad vy av 

beräkningsnätet runt fordonet (nedre vy). 

3.2.5 Simuleringsinställningar 

Alla CFD-simuleringar utgör stationära förhållanden och är baserade på lösningar av Reynolds-

Average Navier-Stokes (RANS) ekvationer där det fås fram ett tidsmedelvärdesbildat 

strömningsfält som resultat. 

För att kunna efterlikna ett fordon i drift så noggrant som möjligt inkluderas modeller av de för 

flödet, i och kring lastbilen, viktigaste komponenterna. Detta inkluderar roterande fläkt som 

hanteras via Moving Reference Frame (MRF) som är ett sätt att inkludera effekter av ett 

roterande objekt även i stationära simuleringar. Fläktens varvtal varieras i intervallet 50 till 450 

rpm. 

Notera att fläktens varvtal är konstant under varje simulering och att det inte anpassas efter de 

aerodynamiska krafter som verkar på fläkten. Avsaknaden av tvåvägskoppling gör att vi inte 

får riktigt rätt uppförande på fläkten när det exempelvis handlar om att prediktera vid vilken 

fordonshastighet minsta varvtalet uppstår. Förluster i viskokoppling och lager gör också att 

varvtalet på fläkten blir lägre än motorvarvtalet, men i simuleringarna är det fläktvarvtalet som 

ansätts.  

För att få med inverkan av att luften värms upp när den passerar värmeväxlarna ansätts normalt 

en värmeeffekt som tillförs luften i det området. I simuleringarna i den här studien ansätts 

istället en fix inlopptemperatur till både CAC och RAD på 40 °C eftersom fokus i den här 

studien ligger på ett dellastfall som inte innebär så kraftig värmeutveckling. Även varma 

komponenter på motorn bidrar till luftens uppvärmning och detta modelleras genom att ansätta 

konstant temperatur på varma komponenter i linje med den temperatur de förväntas få i 

motsvarande driftsfall. Omgivningstemperaturen är satt till 25 °C i alla simuleringar. 

Fordonets hastighet kontrolleras genom att flödeshastigheten ansätts på inloppsranden till 

beräkningsdomänen och varieras från __ km/h upp till __ km/h. 
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3.2.6 Fläkt 

Omvandling av tryckdifferensen över fläktskoveln (bladet) till ett moment beräknas för olika 

varvtal och hastigheter. En principskiss för hur systemet ser ut kan ses i Figur 18. 

 

Figur 18. Fläktens koppling till vevaxeln. 

Momentet som fläkten tillför eller kräver beräknas som produkten av tryckskillnaden mellan 

fram- och baksida på fläktbladet ∆𝑝 , arean 𝐴  och radien 𝑟  för varje del av skovlarna, se 

beskrivning av parametrarna i Figur 19; 

 

𝑀 = ∑∆𝑝𝑛 ∗ 𝑑𝐴𝑛 ∗ 𝑟𝑛

𝑖

𝑛=1

 (11) 

 

Figur 19. Fläkten och definition av tryckskillnad, area och radie för varje del av skovlarna för 

beräkning av fläktmoment.  
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4 Resultat 

Nedan följer ett avsnitt där resultatet presenteras. Resultatet från analys av data, analys av 

förluster och från simuleringen av fläkten. 

4.1 Analys av befintligt data 

Bilarna sorteras efter varvtal och/eller hastighet för att upptäcka samband, i det här fallet efter 

lägsta varvtal. Detta för att se om till exempel modul på bilen, fläkttyp, fläktdiameter eller 

kopplingstyp är av stor vikt för fläktvarvtalet. I Tabell 2 nedan kan de undersökta bilarna ses. 

Varvtalet som är angivet är det lägsta varvtalet, dvs. lägsta punkten i Figur 1. Hastigheten är 

den hastighet där det lägsta varvtalet hittats. Modulen storlek ökas från 1-3, fläktypen anges av 

A, B och C, fläktdiametern ökar fån X till Y till Z och kopplingstypen betecknas av α, β och γ. 

Tabell 2. Olika bilar med olika specifikationer sorterade efter lägsta  fläktvarvtal. 

 

Tyvärr har inget tydligt samband hittats genom att jämföra dessa specifikationer på bilarna. 

Dock kan det ses en liten tendens att fläktdiametern är av vikt. Mindre fläktdiametrar medför 

högre minimum varvtal. 

Vid jämförelse av bilar med likadana fläktar (B-X), utifrån Tabell 2, och jämför endast dessa 

kan det ses att modulens storlek är av betydelse, se Tabell 3. De bilmodeller som inte är 

markerade är dock inte lämpliga att jämföra med då de inte har en uppväxlad fläkt (GUF). De 

som är markerade med blått är Scanias nya lastbilsmodell och de röda är deras gamla modell, 

men dessa är helt jämförbara. 

Modell Hastighet (km/h) Modul Fläkttyp Fläktdiameter Kopplingstyp

1 31,1 3 A Y α

2 31,1 2 A Y α

3 32,3 1 B Z β

4 33,8 1 B Z β

5 25,3 1 B X γ

6 23,1 1 B X γ

7 34,8 2 B Y β

8 46,0 3 B Y β

9 28,2 1 B X γ

10 28,6 1 B X γ

11 35,4 2 B X γ

12 39,5 1 C Z -

13 37,9 1 C Z -

14 34,6 1 B X γ

15 33,9 2 B X γ

16 42,3 3 A X α

17 34,9 2 A X α

18 34,7 1 A X α

19 48,6 3 B X γ

20 43,2 3 B X γ
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Tabell 3. Olika bilar med samma fläkttyp och diameter sorterade efter lägsta fläktvarvtal. 

 

Modul 1 kan definieras som en stor modul och modul 2 och 3 kan definieras som en liten modul. 

De olika modulerna kan ses i Figur 20. En liten bil har större luftstrypning och kan då antas få 

ett högre fläktvarvtal medans en stor bil har mindre luftstrypning och kan då antas få ett lägre 

varvtal. 

 

Figur 20. Olika moduler med samma fläktdiameter. 

4.2 Förluster 

Nedan visas resultatet av lager- respektive viskoförluster. 

4.2.1 Lagerförluster 

Då det är svårt att veta alla parametrar som behövs för att beräkna lagerförlusterna har det 

istället diskuterats med fläktkopplingsleverantören för att se vad det tror att förlusterna i deras 

produkt är. Efter diskussion med leverantör av fläktkopplingen och från en del av deras tester 

drogs slutsatsen att lagerförlusten kan uppskattas till cirka __ W vid höga varvtal. På grund av 

detta har lagerförlusterna antagits vara försumbara i det undersökta fallet, det vill säga vid 

tomgångsvarvtalet. 

4.2.2 Viskoförluster 

Närmare analys av viskoförlusterna är inte gjord på grund av tidsbrist. Därmed har inte 

kopplingen heller simulerats. På grund av detta har inte viskoförlusterna kunnat verifieras.  

Modell Hastighet (km/h) Modul Fläkttyp Fläktdiameter Kopplingstyp

5 25,3 1 B X γ

6 23,1 1 B X γ

9 28,2 1 B X γ

10 28,6 1 B X γ

11 35,4 2 B X γ

14 34,6 1 B X γ

15 33,9 2 B X γ

19 48,6 3 B X γ

20 43,2 3 B X γ

Modul 1 Modul 2 Modul 3 
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4.3 Fläktblad 

Utifrån en modell av fläktbladen kan vi läsa av inloppsvinkeln på bladet vid olika radier på 

bladet, dessa kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4. Inloppsvinklar vid olika radier på fläktbladet. 

 

Då vi vet radie på fläkten kan periferihastigheten, 𝑢 , beräknas med hjälp av ekvation 4. 

Resultatet från dessa beräkningar kan ses i Figur 21.  

 

Figur 21. Periferihastigheter, u, vid varierande varvtal och radier. 

Utifrån periferihastigheten och inloppsvinkeln 𝛼  kan inloppshastigheten 𝑐  och 

resultanthastigheten 𝑤 beräknas med hjälp av ekvation 5 respektive ekvation 6. Resultatet från 

detta kan ses i Figur 22 och Figur 23. Alla grafer där hastigheten på luften beskrivs har samma 

enheter på y-axeln för att kunna vara jämförbara med varandra och börjar vid 0 om inget annat 

beskrivs. 

r (mm) 406,5 386,175 365,85 345,525 325,2 304,875 284,55 264,225 243,9 223,575

α (°) 88,87 88,71 87,46 86,42 85,29 83,45 81,15 79,35 77,78 76,14
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Figur 22. Beräknad inloppshastighet beroende på periferihastighet och inloppsvinkel. 

 

Figur 23. Beräknad resultanthastighet beroende på periferihastighet och inloppsvinkel. 

Från massflödet genom RAD och med hjälp av ekvation 7 fås följande hastigheter från RAD, 

se Figur 24. Dessa hastigheter kan däremot inte helt och hållet jämföras med 

inloppshastigheten, 𝑐, då det sker en areaminskning från RAD till fläkt.  
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Figur 24. Hastighet på luften som passerar RAD. 

Om man däremot skalar om dessa hastigheter med hänsyn till areaminskningen genom ekvation 

8 kan de jämföras med 𝑐. Dessa hastigheter med hänsyn till areaminskningen kan ses i Figur 

25. 

 

Figur 25. Justerad hastighet med avseende till areaminskning från RAD till fläkt. 

Denna hastighet bör vara jämförbar mot inloppshastigheten, 𝑐.  Vid jämförelse mellan 

hastigheterna givna från massflödet från RAD och med inloppshastigheten vid tippen av 
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fläktbladet fås följande deltahastigheter. Resultat från detta kan ses i Figur 26. Då dessa linjer 

skär noll är den ingående luften från RAD detsamma som behovet är givet från 

inloppshastigheten, 𝑐. Däremot då deltahastigheten är negativ fås inte tillräckligt med luft och 

då den är positiv får den mer luft än vad behovet är. De varvtal som är mest intressanta är varvtal 

mellan ___-___ rpm. Detta på grund av att de uppmätta varvtalen vid tomgångskörning ligger 

runt dessa varvtal. 

 

Figur 26. Deltahastighet. Skillnad mellan hastighet givet från RAD massflöde och 

inloppshastighet beräknat utifrån periferihastighet. 

 

4.4 Simulering 

Totalt har 72 olika driftsförhållanden simulerats där fläktvarvtal och fordonshastighet har 

varierats. Dessa faktorer påverkar flödet och temperaturen i motorrummet och det är därför av 

stor vikt att förstå kopplingen mellan dessa parametrar och köregenskaper hos fordonen. För att 

exemplifiera hur flödes- och temperaturfördelning kan se ut, se Figur 27 och Figur 28, dessa 

fördelningar i driftsfallet __ km/h och ett fläktvarvtal på ___ rpm. Uppvärmningen av luften 

som passerar genom värmeväxlarna syns tydligt liksom hur motorns varma komponenter såsom 

avgassamlare och turbo bidrar till temperaturhöjningen. Effekterna av det mittmonterade 

avgasutsläppet är också tydligt markerat med en kraftig temperaturhöjning som följd i den 

undre regionen av fordonet. Fläktens acceleration av luften liksom hur luften flödar runt 

lastbilen illustreras tydligt i Figur 28. 
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Figur 27. Temperaturfördelning i centrumsnittet av fordonet (y=0). 

 

 

Figur 28. Hastighetsfördelning i centrumsnittet av fordonet (y=0). 

4.4.1 Tryck över bladen 

Utifrån helbilssimuleringen har en del parametrar tagits ut och plottats upp till en graf, se Figur 

29 nedan. Det som plottats upp är hur trycket beror på hastigheten på bilen och varvtalet på 

fläkten. För att se vid vilken hastighet respektive vilket varvtal som krafterna byter tecken, dvs 

om fläkten drivs av motorn eller om fläkten hjälper motorn, har ett noll-plan lagts in.  

 

Figur 29. 3D-graf av nettokraft på fläkten. 

Figur 30 tydliggör vid vilken hastighet respektive varvtal detta teckenbyte sker. Den ljusa delen 

av grafen visar en positiv kraft och den skuggade delen visar en negativ kraft. Detta gör att man 

kan läsa av för vilken hastighet och varvtal denna övergång sker. 
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Figur 30. Beskrivning av vid vilken hastighet respektive vilket varvtal teckenbytet sker på 

kraften över fläkten. 

Utifrån detta tillsammans med analys från det befintliga data har en del områden som känns 

intressanta valts att studera närmare. Det vill säga en tydligare upplösning under de intervallerna 

har simulerats. Detta för att få en tydligare bild av vad som sker. Det intervall som studerats 

närmare är vid en hastighet mellan __–__ km/h. Då dessa simuleringar var gjorda och 

parametrarna var adderade till den tidigare grafen fås följande graf, se Figur 31. Dock kan man 

inte se att något annorlunda händer vid detta område. 

 

Figur 31. Uppdaterade version av beskrivning vid vilken hastighet respektive vilket varvtal 

teckenbytet sker på kraften över fläkten. 
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Om man undersöker hur ”hängmattan” från Figur 29 ser ut vid respektive varvtal får man 

följande graf, se Figur 32.  

 

Figur 32. Graf som beskriver hur kraften förändras med hastigheten vid olika varvtal. 

4.4.2 Fläktmoment 

På samma sätt som för nettokrafterna har en 3D-graf plottats upp för netto momentet. Det som 

plottats upp är hur momentet beror på hastigheten på bilen och varvtalet på fläkten. 

 

Figur 33. 3D-graf av nettomoment på fläkten. 

För att se vid vilken hastighet respektive vilket varvtal som momentet byter tecken har ett noll-

plan lagts in. Figur 34 tydliggör vid vilken hastighet respektive varvtal detta teckenbyte sker. 
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Den ljusa delen av grafen visar en positiv kraft och den skuggade delen visar en negativ kraft. 

Detta gör att man kan läsa av för vilken hastighet och varvtal denna övergång sker. 

 

Figur 34. Beskrivning av vid vilken hastighet respektive vilket varvtal teckenbytet sker på 

moment över fläkten. 

På samma sätt som för nettokraften har ett förfinat område mellan __ och __ km/h gjorts. Detta 

kan ses i Figur 35. 

 

Figur 35. Uppdaterade version av beskrivning vid vilken hastighet respektive vilket varvtal 

teckenbytet sker på momentet över fläkten.  
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5 Diskussion och slutsatser 

Vid analys av det befintliga data kunde det ses att modulens storlek är av betydelse, i alla fall 

om samma typ av fläkt, det vill säga samma fläktdiameter och samma leverantör studeras. Det 

skulle kunna bero på att vid högre tryckuppbyggnad ökar fläktvarvtalet, detta på grund av att 

luften får en mindre area att ta sig in mot fläkten. För de andra parametrarna, fläkttyp, 

fläktdiameter och kopplingstyp, har inga tydliga samband hittats. Det gör att dessa parametrar 

kan antas inte vara av så stor vikt för det här problemet. 

Vid jämförelse av graferna med nettokrafter och nettomoment kan det ses att teckenbytet inte 

sker på samma ställe, se Figur 36. Den röda linjen i grafen för nettomomentet är lutningen på 

linjen där teckenbytet sker i grafen för nettokrafter, det kan ses att teckenbytet inte sker på 

samma ställe. Skillnaden mellan var teckenbytet sker vid de olika graferna kan ses ökas vid 

ökande fordonshastighet. Vid jämförelse av punkten där teckenbytet sker vid den högsta 

hastigheten kan det ses att det skiljer ganska mycket på varvtalet. Vad detta beror på är oklart. 

Troligast beror det på hur STAR CCM+ beräknar momentet.  

 

Figur 36. Jämförelse av nettokrafter och nettomoment. 

Då skillnaden mellan behovet av inloppshastighet och inloppshastigheten från simulering 

undersöks ses det att de verkliga inloppshastigheten är för liten till en viss punkt och sedan blir 

för hög. Vid jämförelse av den punkten då de skär noll med den graf som beskriver 

fläktvarvtalet beroende på fordonshastighet, kan det ses att övergången från att minska i 

fläktvarvtal för att sedan öka sker vid ungefär liknande fordonshastighet, se Figur 37. Detta 

tyder på att inloppshastigheterna skulle vara en förklaring till det undersökta fenomenet. 
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Figur 37. Deltahastighet beroende på fläktvarvtal och fordonshastighet och fläktvarvtalets 

variation beroende på fordonshastighet på en bil vid provning. 

Med tanke på att fläkten endast är aktiv cirka X % av lastbilens driftstid, det vill säga ganska 

kort tid av lastbilens driftstid, för ett typiskt långtradar-fordon bör det undersökas om fläkten 

ska dimensioneras om. Idag är fläkten dimensionerad utifrån att vara i drift vid höga varvtal 

och därmed dimensionerad efter ett högt varvtal, detta innebär att fläkten fungerar optimalt vid 

just det varvtalet. Istället bör det undersökas om det går att dimensionera om detta och istället 

dimensionera efter ett driftsfall vid låga varvtal, ett varvtal som är närmare tomgångsvarvtalet. 

Det skulle vara intressant och se om det skulle kunna göra att bränsleförbrukningen minskas i 

det långa loppet. Troligtvis kommer fläktleverantören tycka att det är konstigt att dimensionera 

en fläkt på det sättet. Det gäller att kunna visa dem att det är mer effektivt för lastbilen.  

Efter att ha studerat Figur 32 i kapitel 4.4.1 kan en tendens till en ”hängmatta” ses. Dock kan 

det ses en större tendens vid högre varvtal, vad kan det bero på? Kan det bero på svagheter i 

simuleringsmodellen. Modellen är inte tvåvägskopplad utan har bara ett fixt varvtal, det vill 

säga ett fixt varvtal har ansatts vid simuleringen. Simuleringen visar egentligen vad som sker 

vid ett en fixt fordonshastighet och ett fixt fläktvarvtal, inte vad som händer med fläkten vid de 

olika fordonshastigheterna. Detta måste justeras för att få ett resultat som ligger närmar 

verkligheten. 

Går det här problemet att göra på det enkla sättet genom att undersöka analytiskt eller måste 

det göras med hjälp av CFD? 

5.1 Rekommendationer 

Jag skulle rekommendera att en momentmätning på fläktaxeln görs. Dessutom skulle det vara 

intressant att göra en beräkning utan fläkt eller helt stillastående fläkt för att öka förståelsen för 

fenomenet. 

5.2 Fortsatt arbete 

På grund av tidsbrist har inte kopplingen hunnits simuleras och därmed har inte viskoförlusterna 

kunna verifieras som tanken var från början. Därför borde viskoförlusterna studeras närmare i 

ett fortsatt arbete och då även simulera kopplingen för att kunna verifiera förlusterna. Dessutom 
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bör någon typ av systembeskrivning tas fram. Något som beskriver sambanden mellan de olika 

parametrarna som undersöks.  

Slutligen bör det även undersökas om fläkten ska dimensioneras om, dimensionera för ett lägre 

varvtal. Det behöver undersökas hur mycket bränsle som går att spara, om det går att spara 

något bränsle genom att ändra på detta.  

I ett fortsatt arbete vore det intressant att inkludera fler av de aspekter i simuleringen som inte 

tagits hänsyn till i detta arbete, så som aerodynamiska krafter, tvåvägskoppling och förluster i 

viskokoppling och lager. Ytterligare en aspekt som bör studeras närmare är rumsupplösningen 

av fläktbladen samt hur väl MRF-modelleringen stämmer med en fullt roterande fläkt i en 

transient simulering. 
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