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Sammanfattning 

BAE Systems Hägglunds AB har sedan 2001 tillhandahållit den midjestyrda 

bandvagnen BvS10. BvS10 är ett armerat och amfibiskt allterrängsfordon som är 

utformat för att ge operativt stöd både militärt och civilt där andra fordon inte kan. 

Kylsystemet i BvS10 har sitt luftintag på taket på fordonets främre del och sitt utblås 

bakåt ut över styrdonet som kopplar samman bak- och framvagn. I den här rapporten 

har det utvärderats om ändringar i geometrin av delar i kylsystemet och om den 

alternativa radialfläkt som identifierats ger ett gynnsammare luftflöde jämfört med den 

tillförda fläkteffekten. I Catia V5 ritades en förenklad grundmodell av kylsystemet i 3D 

och de fyra koncept som togs fram upp. De simulerades sedan i programmet FloEFD. 

Koncepten som togs fram visade inget gynnsammare luftflöde jämfört med den tillförda 

fläkteffekten. Beräkningar visar att den nya fläkten Airscrew 475MP4 IGV ger ett ökat 

luftflöde vid samma fläkteffekt. En optimering utfördes och visade en minskning av 

driveffekten för fläkten med 15,5 kW vid ett luftflöde på 6,15 kg/s. Ett byte till Airscrew 

475MP4 IGV är därför rekommenderat. 

 

  



Abstract 

BAE Systems Hägglunds AB have since 2001 provided the twin-bodied all-terrain 

vehicle BvS10. BvS10 is an armored and amphibious vehicle that is designed to provide 

total operational support where other vehicles cannot. The cooling system in BvS10 has 

its air intake on the roof on the front part of the vehicle and its exhaust backwards out 

over the connection which interconnects the rear- and front chassis. In this report, it has 

been evaluated whether if changes in the geometry of parts of the cooling system and 

if the alternative radial fan identified gives a more favorable air flow compared to the 

supplied fan power. Catia V5 was used to design a simplified model of the cooling 

system in 3D and the four concepts that were developed. Then they were simulated in 

FloEFD. The concepts that were developed did not show a more favorable airflow 

compared to the supplied fan effect. Calculations show that the new fan Airscrew 

475MP4 IGV provided an increased air flow at the same fan power. An optimization 

was performed and showed a reduction in the drive power of the fan with 15,5 kW at 

an air flow of 6,15 kg/s. A change to Airscrew 475MP4 IGV is therefore recommended. 
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Beteckningar 

Symbol Storhet Enhet 

∆𝑝 Tryckfall Pa 

p Tryck Pa 

t Tjocklek m 

ṁ Luftflöde m3/s 

ν Hastighet m/s 

𝜁 Förlustkoefficient 1/m4 

ρ Densitet kg/m3 

Q Volymflöde m3/s 

P Effekt W 

N Varvtal rpm 
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1 Inledning 

Detta examensarbete, som omfattar 30 hp, utgör det avslutande momentet av 

Civilingenjörsutbildningen Hållbar Energiteknik med inriktning Energieffektivisering 

och Bioenergi vid Luleå Tekniska Universitet. 

1.1 Bakgrund 

BAE Systems Hägglunds i Sverige har i över 40 år utvecklat och levererat utrustning 

för land- och sjöstyrkor. Deras fokus är på tillhandahållande och uppgradering av 

fordonssytem för militära och civila applikationer. En av de produkter som BAE 

System Hägglunds har tillhandahållit sedan 2001 är den midjestyrda bandvagnen 

BvS10. Det är ett armerat och amfibiskt allterrängsfordon som är utformat för att ge 

operativt stöd i alla typer av väder och där andra fordon inte kan. Bvs10 kan ta sig fram 

i alla typer av terräng som ökar säkerheten för de som använder den oavsett vart i 

världen den används. Designen är flexibel och går att ändra beroende på i vilken terräng 

och för vilket ändamål det är. BvS10 finns både som militär och civil variant. Dess 

civila variant BvS10 BEOWULF utvecklades 2015 och är den senaste medlemmen i 

familjen. 

 

Figur 1, Bild på BvS10 BEOWULF. (BAE Systems Hägglunds AB, 2016) 

 

BvS10 och dess civila variant BEOWULF har motorn och subsystemens kylsystem 

placerat i fordonets främre del med intag av luft på taket och utblåsning bakåt. 

Bandvagnens system behöver kylning av vätskor och luft, där inkluderas dieselmotorns 

kylvatten, dieselmotorns laddluft, dieselmotorns bränsle, dieselmotorns smörjolja, 

automatväxellådans olja, slutväxlarnas olja, fördelningsväxelns olja och AC-systemets 

kondensor. Dessutom behöver motorrummet ventileras vilket innebär att en del av 

kylfläktens flöde får shuntas vid sidan av kylarna. BvS10 är utformad för att klara av 

en omgivningstemperatur inom intervallet -46 till +49°C, vilket gör att den ska klara 
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av att opereras vart som helst på jorden. Dagens kylfläkt på BvS10 är en så kallad mixed 

flow- fläkt, i kapitel 2.2.1 förklaras det mer vad det är. 

Större framtida eventuella ändringar kommer främst ske på den civila varianten 

BEOWULF. Det är för att dess chassi kan omstruktureras i större omfattning eftersom 

det är civilt och inte behöver ha samma ballistiska skydd som BvS10. 

1.2 Syfte och mål 

Detta examensarbete skall som huvuduppgift utvärdera om ändringar i geometrin av 

delar i kylsystemet och om den alternativa radialfläkt som identifierats ger ett 

gynnsammare luftflöde jämfört med den tillförda fläkteffekten.  

Målet är att minska tryckförlusterna för luften i kylsystemet och till följd av det öka 

fordonets effektivitet och minska bränsleförbrukningen. För att göra detta används 

modelleringsprogrammet Catia V5 för att göra ändringar för att sedan genomföra 

simuleringar av tryckförluster i programmet FloEFD. 

1.3 Hypotes 

En hypotes är att ventilationsflänsar på det yttre ballistiska skyddet ska minska 

turbulensen som sker ovanför fläktens utlopp. Den minskade turbulensen kan därmed 

minska tryckförlusterna och ge ett gynnsammare luftflöde genom kylsystemet. 

Radialfläkten kan med sin snäcka minska turbulensen mot det ballistiska fläktskyddet 

och då minska tryckförlusterna. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjordes var att inte göra designändringar i inloppskanalen och 

kylarna som kan ge ett gynnsammare inloppsflöde.   
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2 Teori 

Militärfordon är designade så att de kan bli placerade och användas i närheten av 

eldstrider. Militärfordon är kraftigt bepansrade och ballistiska skydd täcker hela 

fordonet för att skydda motor, personer inuti, och dess vitala system. Utrymmet för 

kylsystem är begränsat vilket gör det svårt för större designändringar. (Chiou, 1975).  

Kylsystem i fordon gynnas av ett jämnare och större luftflöde som inte bildar turbulens. 

Turbulens av luften i utloppet gör att luften cirkulerar och åker in i bakom AC-enheten 

och kan inte flöda ut från systemet ordentligt. Om kondensorn och radiatorerna inte kan 

låta luften passera lika snabbt som kylfläkten skickar ut luften blir fläktens rotation 

oregelbunden och ojämn. En jämnare rotation gör att fläkten arbetar mer effektivt och 

bränsleförbrukningen blir mindre. (Alvares, 2006). 

Ett större luftflöde genom kylsystemet ger fordonet en bättre chans att klara av kravet 

på kylbehovet vid en omgivningstemperatur på +49°C. 

2.1 Kylsystem i BvS10 

Kylsystemet i BvS10 visas i Figur 2 och Figur 3 nedan. Luftintaget är skyddat av ett 

galler för att förhindra föremål att ta sig in. Kylarfläkten suger luft genom kondensorn 

och radiatorerna. I fläktens utsug leds luften med hjälp av den ballistiska skyddskåpan 

ut över styrdonet och kopplingen mellan den främre och bakre vagnen. Den uppvärmda 

utluften värmer upp styrdonet och förhindrar isbildning i kalla klimat. Utan kåpans 

hjälp av ledning av luften nedåt med användning av mixed flow-fläkt får inte styrdonet 

tillräckligt mycket uppvärmning under kalla klimat och då riskerar den att frysa vilket 

påverkar manövreringen av fordonet.  
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Figur 2, CAD-modell av kylsystemet i BvS10. 

 

 

Figur 3, Tvärsnitt av kylsystemet med förtydligande beskrivning av innehåll. 

 

De system i bandvagnen som behöver kylning av vätskor och luft är dieselmotorns 

kylvatten, dieselmotorns laddluft, dieselmotorns bränsle, dieselmotorns smörjolja, 

automatväxellådans olja, slutväxlarnas olja, fördelningsväxelns olja och AC-systemets 
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kondensor. Dessutom behöver motorrummet ventileras vilket innebär att en del av 

kylfläktens flöde får shuntas vid sidan av kylarna. Fordonets omgivningstemperatur 

ligger i intervallet -46 till +49°C. 

Kondensorn sitter innan radiatorerna och har en tjocklek, t, på 0,69 m. Kondensorn 

värmer upp den maximala inloppstemperaturen 49°C till ungefär 54°C. Radiatorerna 

har därför en inloppstemperatur på 54°C. 

Tabell 1, Kondensorspecifikationer vid inloppstemperatur 49˚C. 

Luftflöde, ṁ [kg/s] Hastighet, v [m/s] Tryckfall, Δp [Pa] 

2 3,87 96 

2,5 4,84 143 

3,5 6,78 247 

5,7 10,65 504 

 

De radiatorer som finns i kylsystemet är vattenkylare, laddluftkylare, bränslekylare, 

hydrauloljekylare Alla fyra radiatorer har en tjocklek, t, på 0,22 m.  

2.2 Fläkt 

Konverteringen från RPM till radian/sekund beräknas enligt Ekvation (1) nedan. 

1 𝑅𝑃𝑀 = 0,105 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (1)  

 

Differenstrycket över radiatorerna visas i Ekvation (2). 

∆𝑝𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠 = 

            
𝑝𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛 + 𝑝𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛 + 𝑝𝑂𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛 + 𝑝𝐹𝑢𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛

4
− 

(2)      

𝑝𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡 + 𝑝𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡 + 𝑝𝑂𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡 + 𝑝𝐹𝑢𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡

4
          

 

Differenstrycket över kondensorn visas i Ekvation (3). 

∆𝑝𝐾𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 𝑝𝐾𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑖𝑛 − 𝑝𝐾𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑜𝑢𝑡 (3)      

 

Differenstrycket över inloppet visas i Ekvation (4). 

∆𝑝𝐼𝑛𝑙𝑒𝑡 = 𝑝𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 − 𝑝𝐾𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑖𝑛 (4)      

 

Differenstrycket över utloppet visas i Ekvation (5). 
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∆𝑝𝑂𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 = 𝑝𝐹𝑎𝑛 𝑜𝑢𝑡 − 𝑝𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 (5)      

  

Differenstrycket över luftinloppet mellan radiatorerna och fläkten visas i Ekvation (6). 

∆𝑝𝐹𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 = 

𝑝𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡 + 𝑝𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡 + 𝑝𝑂𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡 + 𝑝𝐹𝑢𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡

4
− 

 𝑝𝐹𝑎𝑛 𝑖𝑛 

(6)      

 

Differenstrycket över fläkten visas i Ekvation (7). 

∆𝑝𝐹𝑎𝑛 = 𝑝𝐹𝑎𝑛 𝑜𝑢𝑡 − 𝑝𝑓𝑎𝑛 𝑖𝑛 (7)      

 

Systemkurvan härledd från luftflödessimulationerna av kylsystemet i BvS10 visas i 

Ekvation (8). 

∆𝑝 =
𝜁

2 ∙ 𝜌
∙ ṁ2 

(8)   

 

Massflödet beräknas med hjälp av densiteten för vald temperatur, volymflödet från 

fläktkurvan, och Ekvation (9). 

ṁ = 𝜌 ∙ 𝑄 (9)   

 

Förhållande mellan det optimerade fläktvarvtalet och det fläktvarvtal från vald 

fläktkurva ges av Ekvation (10). 

𝑁2

𝑁1
 

(10)   

 

Förhållande mellan densiteten i fläktens utlopp i BvS10 och densiteten använd för att 

beräkna fläktkurvan och densiteten ges av Ekvation (11). 

𝜌2

𝜌1
 (11)   

 

Det nya massflödet vid den nya temperaturen vid fläktens utlopp ges av Ekvation (12). 

ṁ2 = ṁ1 ∙
𝜌2

𝜌1
∙
𝑁2

𝑁1
 

(12)   
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Det nya differenstrycket vid den nya temperaturen vid fläktens utlopp ges av Ekvation 

(13). 

∆𝑝2 = ∆𝑝1 ∙
𝜌2

𝜌1
∙ (

𝑁2

𝑁1
)2 

(13)   

 

Den nya effekten vid den nya temperaturen vid fläktens utlopp ges av Ekvation (14). 

𝑃2 = 𝑃1 ∙
𝜌2

𝜌1
∙ (

𝑁2

𝑁1
)3 

(14)   

2.2.1 Mixed flow-fläkt 

En mixed flow-fläkt kombinerar de höga volymflödena hos en axiell fläkt och 

tryckleveransen hos en radialfläkt med bakåtriktade skovlar. Luftintaget hos en mixed 

flow-fläkt är i axiell riktning där luften med hjälp av skovelbladens axiella och radiella 

element skickas ut i en diagonal vinkel på ungefär 45˚. Luften genom fläkten 

upprätthåller en hög flödeshastighet och håller samtidigt en låg ljudnivå. (FanManDan, 

2018) 

2.2.1.1  AMETEK Airscrew 475MP4 

Airscrew 475MP4 är designad av AMETEK Aerospace & Defense för att hålla hög 

prestanda med låg strömförbrukning. Den finns i tre olika storlekar och de bakåtriktade 

fläktbladen är tillverkade i en gjuten aluminiumlegering vilket gör de lämpade att 

användas i dammiga förhållanden. Fläkten är tillverkad för att uppfylla kraven hos 

militärfordon. (AMETEK Aerospace & Defense, 2006) 

2.2.2 Radialfläkt 

En radialfläkt utnyttjar centrifugalkraften för att åstadkomma tryck - och 

hastighetsökningar. Radialfläkten har ett hjul som roterar i en snäckformad kapsel. 

Luften strömmar in axiellt och strömmar ut radiellt. Inlopps – och utloppsöppningarna 

är placerad i 90˚ vinkel mot varandra. Radialfläkten kan ha bakåtriktade plana skovlar 

som används vid transport av gaser med hög stofthalt. Denna typ av skovlar är 

självrensade. Fläkten kan också ha framåtriktade – eller bakåtriktade böjda skovlar. De 

framåtriktade böjda skovlar kan ge höga fläkttryck, men har relativ låg verkningsgrad, 

den kräver minst utrymme och har låg ljudnivå. Bakåtriktade böjda skovlar ger jämfört 

med de framåtriktade skovlarna ett lägre fläkttryck vid samma varvtal.  

Radialfläkten kan styras med varvtalsreglering genom att ändra skovelhjulets 

rotationshastighet. Ur energisynpunkt är det den bästa metoden för reglering, men den 

är dyr att installera. (Jernkontoret, 2019) 

2.2.2.1  MAHLE Industrial Thermal Systems Radialfläkt 

I de flesta av de högt skyddade militärfordonen används en högpresterande 

högtrycksfläkt. De största anledningarna för ett fläktval är kåpans hölje, det behövda 
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kylluftsflödet och tryckförlusterna i luftens väg (inlopp, utlopp, värmeväxlare, luftkanal 

med mera). 

MAHLE Industrial Thermal Systems GmbH & Co. KG har två olika typer av fläktar i 

deras sortiment; axial- och radialfläktar, som kan användas för hjul- och spårfordon. 

Axialfläktar väljs primärt för deras applikationer med relativt höga luftflöden och 

måttlig tryckförlust. Kännetecken för axialfläktar är överstegring. Med ökande 

tryckökningar i fläkten minskar luftflödet den levererar, upp till överstegningspunkten, 

där fläktdriften blir ostabil och får en icke kontinuerlig tryckhöjning och 

lufttillförselhastighet. Radialfläktar visar inte den här karaktäristiken och ger med 

ökande tryckhöjning ett kontinuerligt luftflöde upp till maximalt tryck. 

MAHLE Industrial Thermal Systems GmbH & Co. KG:s radialfläkt ska kunna ge ett 

kontinuerligt luftflöde vid högre trycknivåer, till ett luftflöde av noll kubikmeter per 

sekund utan att passera överstegningspunkten. Den specifika designen leder luftflödet 

i en 90-gradig vinkel. Fläktens luftinlopp är i axiell riktning till rotationsriktningen och 

utloppet är i radiell riktning. (KG, 2018) 

2.3 Fläktkurva 

Ett fläktdiagrams ändamål är att beskriva en fläkts egenskaper. För att göra detta visar 

diagrammet parametrar såsom gasflöde, tryckökning, effektförbrukning, varvtal, 

verkningsgrad och ljudalstring. (Alvares, 2006) En fläkts prestanda presenteras normalt 

i ett diagram med luftflöde, ṁ, inritat på X-axeln och trycket på Y-axeln. Detta visas i 

Figur 4. För radialfläktar ritas kurvor för olika rotationsvarvtal, medan för axialfläktar 

ritas kurvor för olika skovelvinklar in. I fläktdiagram finns också kurvor för 

verkningsgrad och ljudnivå, likaväl som kurvor för fläkteffekt. I Figur 4 som visar en 

radialfläkt med bakåtböjda skovlar redovisas totaltrycksökning, Δpt, fläkthjulets 

axeleffekt, P, som funktion av luftflödet, ṁ, och vid ett antal fläktvarvtal. Vidare visas 

ett antal arbetslinjer längs vilka verkningsgraden är konstant. (Fläktwoods, u. å.) 
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Figur 4, Fläktdiagram för radialfläkt med bakåtböjda skovlar. Den övre bilden visar fläktkurvor och 

den undre visar systemkurvor. (Fläktwoods, u. å.) 

 

Systemkurvan visar att en ökning av luftflödet leder till större tryckfall. Systemkurvor 

kan också variera, men normalt är det inget problem så länge kurvorna har en tydlig 

skärningspunkt som också kallas arbetspunkt. En fläkt arbetar i skärningspunkten av de 

två kurvorna som visas i Figur 5. Arbetspunkten beskriver vilket totaltryck och luftflöde 

som fläkten kommer att åstadkomma i systemet. (Fläktwoods, u. å.) (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010) 

 

Figur 5, Skärning mellan fläkt - och systemkurva. (Fläktwoods, u. å.) 
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2.4 Flöden 

Laminärt - och turbulent flöde är de två olika typer av strömning som förekommer. Vid 

låga strömningshastigheter och under en startsträcka kan strömningen ske i parallella 

skikt, det kallas för laminär strömning. En strömning som inte är laminär är en 

blandning av virvelrörelser som överlappar varandra och är av olika storlek och 

frekvens. En sådan strömning kallas för turbulent strömning. Friktion och 

värmeöverföring, vid turbulent strömning, är avsevärt större än vid laminär strömning 

och det beror på de virvelrörelser som finns i den turbulenta strömningen. (Fläktwoods, 

u. å.) 
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3 Metod 

I detta kapitel redovisas metodiken som används under arbetets gång. 

3.1 Modellering  

Arbetet inleddes med att rita upp en förenklad modell av kylsystemet i Catia V5. 

Kylfläkten som används i modellen och som sitter på BvS10 är Airscrew 475MP4. 

Kondensorn, radiatorerna och fläktbladen ritades som solider i modellen. Det gjordes 

eftersom att genom de komponenterna finns ett motstånd och för att lägga till 

randvillkor i simuleringarna var det också nödvändigt att ha de som solider. De 

komponenter som inte har ett luftmotstånd ritades ihåliga.  

När grundmodellen var färdig togs det fram några olika koncept på hur ett 

gynnsammare luftflöde med den tillförda effekten skulle kunna lösas. Ett koncept 

medförde ändringar i den ballistiska skyddskåpan som skyddar fläkten. De andra 

koncepten är med en annan typ av fläkt. En radialfläkt från MAHLE Industrial Thermal 

Systems GmbH & Co. KG. Fläkten i de koncepten är densamma, det som skiljer dem 

emellan är designen på snäckan. Snäckans design och placering utformades både efter 

fläkten och den ballistiska skyddskåpan så att den skulle få plats.  

Fläktbladen har i båda typer av fläktar ritats som en solid volym. Det gjordes för att 

kunna sätta randvillkor för en fläkttyp i FloEFD. 

Runt modellens luftintag och luftutblås ritades en ihålig volym för att göra modellen 

vattentät. Det betyder att modellen inte får ha några springor eller öppningar när den är 

i simuleringsprogrammet FloEFD. Hur det ser ut visas i Figur 9. Är modellen inte tät 

kan den inte användas i FloEFD.   

3.1.1 Grundmodell 

Konceptet för grundmodellen var en förenklad modell av den verkliga modellen. 

Anledningen till detta var att den verkliga modellen var för komplicerad för att köras i 

simuleringsprogrammet FloEFD. Med hjälp av den verkliga modellens mått och 

geometri ritades den nya modellen upp. Förenklingarna som gjordes var att rita enbart 

de stora komponenterna som luften flödar genom. Modellen gjordes vattentät.  

Extraplåtar, skruvar och en del slangar togs inte heller med. 

3.1.2 Koncept 1 

Det första konceptet var att göra ventilationsflänsar i det ballistiska fläktskydd som 

skyddar utsuget mot sprängladdningar och splitter. Detta för att försöka få ett större 

luftgenomflöde genom fläkten.  

3.1.3 Koncept 2 

Det andra konceptet var att byta den befintliga mixed flow-fläkten mot en radialfläkt. 

Radialfläkten ritades in i grundmodellen så att den fick plats mellan det ballistiska 

fläktskyddet, AC-enheten, radiatorerna och styrdonet. Snäckan som ritades för det här 

konceptet har en mer traditionell design. Till skillnad mot en traditionell snäcka har den 
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här en mindre luftvolym för att få plats. Inloppet till fläkten efter radiatorerna fick 

designas om för att passa in till det nya fläktinloppet och dess placering. 

3.1.4 Koncept 3 

Det tredje konceptet var att använda samma radialfläkt som i det andra konceptet med 

en annan design på snäckan. Utsuget i fläkten har gjorts större för att tillåta ett större 

luftflöde. 

3.1.5 Koncept 4 

Det fjärde konceptet var att använda samma radialfläkt som i det andra konceptet med 

en design på snäckan som tillåter ett ännu större luftflöde än i koncept 3. 

3.2 Simuleringsmodell 

Innan hela modellen lades in i FloEFD testades det att göra en simulering enbart på 

inloppsvolymen för att testa inställningarna.  

När grundmodellen var klar konverterades den till en stp-fil som är kompatibel med 

FloEFD. Flertalet gånger fick modellen göras om i Catia eftersom att den hade hål 

mellan ytor. För att modellen ska kunna simuleras i FloEFD krävs det att den här helt 

vattentät. Samma sak gjordes för alla koncept. 

3.2.1 Simuleringsinställningar 

Först skapas ett projekt med hjälp av att använda Wizard. Där valdes SI-enheter, luft 

som flödesmedia, densitet, lufttryck och temperatur. 

Randvillkor sattes på de ytor i modellen som representerar luftinlopp och luftutlopp. 

Randvillkoren som satts ut var atmosfärstryck på 101325Pa och temperatur på 293,2K. 

Meshen definieras på en skala 1 till 7, där 1 är grövst och 7 är finast. I de här 

simuleringarna användes en storlek 5 på meshen. 

Kondensorn, vattenkylaren, laddluftkylaren, hydrauloljekylaren och bränslekylaren 

definierades i FloEFD som porösa medier. Inställningarna för dessa visas i Figur 1, 

Figur 2, Figur 3, Figur 4, och Figur 5 i Bilaga 1. I alla porösa medier sattes Permeability 

type till Unidirectional. Det betyder att luften kan flöda åt båda håll horisontellt genom 

kondensorn och radiatorerna.  

Simuleringarna görs vid 20°C och luftdensiteten 1,2 kg/m3. Värdena för variabeln A 

och B är olika för alla komponenter och har tagits från rapporten Calculation of cooling 

performance for the BvS10SE (Vedin, 2011). De visas i Figur 1 till Figur 5 i Bilaga 1. 

I dokumentet DM #1023006 från BAE System Hägglunds AB visas 

simuleringsinställningarna för fläktarna i Figur 3 till Figur 6. 

Fläktkurvan för radialfläkten i Figur 5 i dokument DM #1023006 från BAE System 

Hägglunds AB har extrapolerats fram från fläktkurvor för fläkten från MAHLE vid 
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olika varvtal som också hittas i dokument DM #1023006. Det är för att använda samma 

varvtal som för mixed flow-fläkten. 

Rotationshastigheten för radialfläkten (Rotor speed) i Figur 6 i dokument DM 

#1023006 beräknades med Ekvation (1) och 4300 rpm vilket är samma varvtal som för 

axialfläkten. 

Ekvation (2) till (7) lades in i FloEFD som Equation Goals och beräknades i 

simulationen.  

3.3 Optimering 

Optimeringen gjordes i Excel. Den fläkt som optimerades var Airscrew 475MP4 IGV 

och visas i Figur 6 nedan.  

 

Figur 6, Inloppet till fläkten Airscrew 475MP4 IGV från AMETEK Aerospace & Defense 

 

Med hjälp av de simulerade resultaten från grundmodellen och Ekvation (8) beräknades 

förlustkoefficienten som i sin tur användes för att rita upp en systemkurva. Den data 

som ritar fläktkurvan för fläkten som idag används i BvS10 och i grundmodellen fanns 

redan tillgänglig från BAE Systems Hägglunds AB (2011) i Excel. För att ta fram 

fläktkurvan till Airscrew 475MP4 IGV användes data från dokument DM #1023006 

från BAE Systems Hägglunds AB, detta gjordes för tre olika varvtal. För dessa varvtal 

togs differenstrycket, flödet och effekten ut. De data från dokument DM #1023006 var 

för en luftdensitet på 1,2 kg/m3. De användes sedan också för att beräkna massflödet. 

För att ta reda på vad massflödet, differenstrycket och effekten är efter fläkten vid ett 

visst varvtal och en temperatur på 95°C användes förhållandet mellan ett bestämt 

varvtal och ett av de tre teoretiska varvtal som var närmast, och förhållandet mellan 

densiteten vid 95°C och densiteten på 1,2 kg/m3.  Av dessa resultat ritades en fläktkurva 

för Airscrew 475MP4 IGV upp och en kurva för dess driveffekt. Den tillgängliga 

driveffekten beräknas med hjälp av flödet genom motor och drivtrycket. 

Varvtalet för Airscrew 475MP4 IGV ändrades tills kurvan för driveffekten tangerade 

den tillgängliga driveffekten. I driftpunkten för Airscrew 475MP4 IGV går det då att 

avläsa det maximala luftflödet som fläkten kan ge.  
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För att göra en optimering ändrades varvtalet igen till dess att driftpunkten för Airscrew 

475MP4 IGV har samma driftpunkt som Airscrew 475MP4.   
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4 Resultat 

I Figur 7 och Figur 8 visas ett tvärsnitt på grundmodellen som är ritat i Catia. I 

tvärsnittet beskrivs delarna som ingår i systemet. 

 

Figur 7, Tvärsnitt av kylsystemet och förklaring av dess delar. 

 

 

Figur 8, Tvärsnitt av kylsystemet och en grundligare förklaring av dess delar. 
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Figur 9, Till vänster visas inlopps- och utloppsvolymen för simuleringarna i grundmodellen och alla 

koncept utan ventilationsflänsar, till höger visas inlopps- och utloppsvolymen för simuleringarna i 

koncept 1 med ventilationsflänsar. 

 

Figur 10 visar ett tvärsnitt på meshen som användes i simuleringarna för grundmodellen 

och koncept 1. Runt komplicerade geometrier är meshcellerna mindre och vid enklare 

geometrier är de större. 

 

Figur 10, Tvärsnitt på mesh i storlek 5 som användes i flödessimuleringarna. 
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4.1 Grundmodell 

I Figur 11 visas en bild på fläkten och dess inloppskåpa i kylsystemet utan fläktbladen. 

I Figur 12 visas fläkten där den blå delen är fläktbladsvolymen. 

 

Figur 11, Fläktinlopp, fläktutlopp och inloppskåpa 

 

 

Figur 12, Fläktinlopp. Fläktutlopp, inloppskåpa och fläktbladsvolym. 
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Figur 13 visar flödeslinjerna där färgerna representerar det absoluta trycket i Pascal för 

grundmodellen. Figur 14 visar flödeslinjerna där färgerna representerar hastigheten i 

m/s för grundmodellen. 

 

Figur 13, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i grundmodellen, flödeslinjernas färger 

representerar trycket. 
 

 

Figur 14, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i grundmodellen, flödeslinjernas färger 

representerar hastigheten. 
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4.2 Koncept 1 

Figur 15 nedan visar ventilationsflänsarnas placering på den ballistiska skyddskåpan 

och en närbild på designen. 

 

Figur 15, Översikts- och närbild på ventilationsflänsarna. 
 

Figur 16 visar ett tvärsnitt av en närbild på mixed flow-fläkten på grundmodellen och 

koncept 1 med ventilationsflänsarna där färgerna representerar lufthastigheten. 

 

Figur 16,  Närbild på tvärsnitt av mixed flow- fläkten, till vänster visas grundmodellen och till höger 

visas koncept 1. 
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Figur 17 visar flödeslinjerna där färgerna representerar trycket i Pascal för koncept 1. 

 

Figur 17, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i koncept 1, flödeslinjernas färger 

representerar trycket. 
 

Figur 18 visar flödeslinjerna där färgerna representerar hastigheten i m/s för koncept 1. 

 

Figur 18, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i koncept 1, flödeslinjernas färger 

representerar hastigheten. 
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4.3 Koncept 2 

Figur 19 nedan visar radialfläkten, dess snäcka och inloppskåpan för koncept 2. 

 

Figur 19, Snäcka och inloppskåpa designad i koncept 2. 

 

Figur 20 visar flödeslinjerna där färgerna representerar trycket i Pascal för koncept 2. 

 

Figur 20, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i koncept 2 från två olika vinklar, 

flödeslinjernas färger representerar trycket. 
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Figur 21 visar flödeslinjerna där färgerna representerar hastigheten i m/s för koncept 2. 

 

Figur 21, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i koncept 2, flödeslinjernas färger 

representerar hastigheten. 

 

4.4 Koncept 3 

Figur 22 nedan visar radialfläkten, dess snäcka och inloppskåpan för koncept 3. 

 

Figur 22, Snäcka och inloppskåpa designad i koncept 3. 
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Figur 23 visar flödeslinjerna där färgerna representerar trycket i Pascal för koncept 2. 

Figur 24 visar flödeslinjerna där färgerna representerar hastigheten i m/s för koncept 3. 

 

Figur 23, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i koncept 3 från två olika vinklar, 

flödeslinjernas färger representerar trycket. 
 

 

Figur 24, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i koncept 3, flödeslinjernas färger 

representerar hastigheten. 
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4.5 Koncept 4 

Figur 25 nedan visar radialfläkten, dess snäcka och inloppskåpan för koncept 4. 

 

Figur 25, Snäcka och inloppskåpa designad i koncept 4. 

 

Figur 26 visar flödeslinjerna där färgerna representerar trycket i Pascal för koncept 4. 

 

 

Figur 26, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i koncept 4 från två olika vinklar, 

flödeslinjernas färger representerar trycket. 

 

Figur 27 visar flödeslinjerna där färgerna representerar hastigheten i m/s för koncept 4. 
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Figur 27, Flödeslinjer som visar luftens väg genom kylsystemet i koncept 4, flödeslinjernas färger 

representerar hastigheten. 

 

Resultaten till Ekvation (2) till (7) som lades in i FloEFD och beräknades i simulationen 

finns i Bilaga 2.  

 

4.6 Optimering  

Systemkurvan härledd från luftflödessimulationerna av kylsystemet i BvS10 visas i 

Ekvation (8). Från Ekvation (8) går det att lösa ut 𝜁. Tryckdifferensen, densiteten och 

massflödet är tagna från simuleringen av grundmodellen och finns i Bilaga 2. 

∆𝑝 =
𝜁

2 ∙ 𝜌
∙ ṁ2 

→  𝜁 =
∆𝑝 ∙ 2 ∙ 𝜌

ṁ2
=

4159,4 ∙ 2 ∙ 0,959

6,592
= 183,7 

 

  

Med hjälp av Ekvation (9) beräknades massflödena för alla volymflöden som valts ut 

från fläktkurvorna i dokument DM #1023006 från BAE Systems Hägglunds AB.  
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ṁ = 𝜌 ∙ 𝑄 

=  1,2 ∙ 𝑄𝑥 

  

 

Förhållande mellan det optimerade fläktvarvtalet och det fläktvarvtal från vald 

fläktkurva ges av Ekvation (10). 

𝑁2

𝑁1
=

3415

3000
= 1,14 

  

 

Förhållande mellan densiteten i fläktens utlopp i BvS10 och densiteten använd för att 

beräkna fläktkurvan och densiteten ges av Ekvation (11). 

𝜌2

𝜌1
=

0,959

1,2
= 0,80 

  

 

För att beräkna det nya massflödet vid den nya temperaturen på 95°C och därmed en 

lägre densitet vid fläktens utlopp användes Ekvation (12). Detta gjordes för varje 

massflöde som beräknats från Ekvation (9). 

ṁ2 = ṁ1 ∙
𝜌2

𝜌1
∙

𝑁2

𝑁1
= 𝑚𝑥 ∙ 0,80 ∙ 1,14 

  

 

För att beräkna det nya differenstrycket vid den nya temperaturen på 95°C användes 

Ekvation (13). Detta gjordes för varje differenstryck som lästs av från fläktkurvorna i 

dokument DM #1023006 från BAE Systems Hägglunds AB.. 

 

∆𝑝2 = ∆𝑝1 ∙
𝜌2

𝜌1
∙ (

𝑁2

𝑁1
)2 = ∆𝑝𝑥 ∙ 0,80 ∙ 1,142 

  

 

För att beräkna den nya effekten vid den nya temperaturen på 95°C användes Ekvation 

(14). Detta gjordes för varje effekt som lästs av från fläktkurvorna i dokument DM 

#1023006 från BAE Systems Hägglunds AB. 

 

𝑃2 = 𝑃1 ∙
𝜌2

𝜌1
∙ (

𝑁2

𝑁1
)3 = 𝑃𝑥 ∙ 0,80 ∙ 1,143 

  

  

Figur 1 i dokument DM #1023006 från BAE Systems Hägglunds AB visar 

fläktkurvorna för Airscrew 475MP4 IGV och Airscrew 475MP4, en systemkurva, en 

kurva för den tillgängliga effekten och en för driveffekten vid ett varvtal på 3415 rpm. 
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Figur 2 visar samma kurvor som i Figur 1 i dokument DM #1023006 men här har 

varvtalet för Airscrew 475MP4 IGV ändrats till 3200 rpm för optimering. 
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5 Diskussion 

Storleken på meshen valdes genom att testa olika storlekar. Meshstorleken var på en 

skala mellan 1 till 7. Testerna fungerade bra fram till en meshstorlek på 5, när en 

simulering på storlek 6 gjordes kunde inte simuleringen slutföras. Slutsatsen där var att 

meshen blev för fin för att datorn skulle klara av att köra simuleringen. Samma sak 

hände med en meshstorlek på 7. 

Ventilationsflänsarnas placering på den ballistiska skyddskåpan valdes utifrån vart 

fläktbladen på mixed flow-fläkten är placerade. I Figur 28 till vänster visas 

simuleringsresultaten av luftens flödeslinjer i delen av fläkten där luften skickas ut i en 

vinkel. Där är det synligt att en stor del av luften åker upp bakom fläkten och AC-

enheten. För att minska volymen luft som inte skickas ut nedåt över styrdonet 

placerades gälarna över den delen av fläkten som nyss beskrivits.  

 

Figur 28, Till vänster visas ett tvärsnitt av flödeslinjer från simulering med grundmodellen, till höger 

visas ett tvärsnitt av koncept 1 på ventilationsflänsarnas placering. 

 

Jämförelser av flödeslinjerna från Figur 14 och Figur 18 som visar hastigheten och 

luftens väg genom systemet mellan grundmodellen och koncept 1 visar en liten 

förbättring i turbulens och den mängd luft som åker upp bakom fläkten och AC-

enheten, vilket är bra resultat. Turbulensen är även mindre över styrdonet i koncept 1. 

Därifrån går det också att se att hastigheten är aningen högre nära fläktens inlopp i 

grundmodellen än med ventilationsflänsarna i koncept 1.  I Figur 16 syns det att det har 

blivit en lägre lufthastighet längs den ballistiska skyddskåpan, längs vägen upp bakom 

AC-enheten, och vid en punkt i fläktens inlopp. På dessa ställen minskar hastigheten 

runt 10–12 m/s vilket är bra för att minska turbulens. Luftflödena enligt Bilaga 2 visar 

dock att grundmodellen har ett luftflöde genom fläkten på 6,59 kg/s och koncept 1 ett 

flöde på 6,37 kg/s. Det betyder att det är en minskning av luftflöde med 0,22 kg/s.  

Bilaga 2 visar att tryckökningen över fläkten ökades med 116 Pa i koncept 1 jämfört 

med grundmodellen. Jämförelser av Figur 13 och Figur 17 visar att trycket över de olika 
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delarna i systemet är väldigt lik. I jämförelser av grundmodellen och koncept 1 sker 

förbättringar främst i minskning av lufthastighet och turbulens.  

De olika snäckor som tagits fram i konceptgenereringen var alla designade utifrån att 

få plats under den ballistiska fläktkåpan, kylsystemets andra komponenter, och 

styrdonet som kopplar ihop bandvagnens två vagnar. Snäckorna har därför en generellt 

mindre design än vad en traditionell radialfläkt borde ha. I Catia V5 utfördes tester för 

att se om radialfläkten och dess snäcka kunde flyttas fram utan att röra i AC-enheten 

för att se ifall en förstorning av snäckan var möjlig. Det gick att flytta fram men testerna 

visade att även utan en förstoring av snäckan så fick den knappt plats utan att ta i 

styrdonet och de sladdar som kopplar samman fram- och bakvagnen. Dessutom gjorde 

framflyttningen att koncept 2 och 3 hade ett väldigt stort luftutsläpp bredvid styrdonet. 

Om styrdonet inte får tillräckligt mycket luft på sig under vinterklimat blir det 

isbildning vilket försämrar och tillslut kan hindra styrning av fordonet. 

Snäckans och fläktens storlek påverkar luftflödet genom kylsystemet. Radialfläktens 

diameter är 30mm mindre än mixed flow-fläkten. Det borde minska luftflödet genom 

fläkten om ingen ökning i rotationshastighet sker. 

Ur Bilaga 2 som visar trycket över de olika komponenterna för grundmodellen, koncept 

1, koncept 2, koncept 3 och koncept 4 kan det avläsas att det är ungefär 3500 Pa högre 

tryck i fläktens utlopp för koncept 2, 3, 4 jämfört med grundmodellen och koncept 1. 

Differenstrycket över hela fläkten blir också större och detta beror mest troligt på att 

radialfläkten har mindre inlopps- och utloppsarea och luften har då en begränsad väg 

att ta sig ut jämfört med mixed flow- fläkten. Det är i snäckans trängre delar som den 

största tryckökningen sker. I Figur 20, Figur 23, och Figur 26 går det att se att luften 

kommer upp i en hastighet mellan 56 till 63 m/s. Det sker i den del där utrymmet mellan 

snäckan och fläkthjulet är som minst. 

Jämförelser mellan Figur 21, Figur 24, och Figur 27 som visar flödeslinjer med 

hastigheten och luftens väg genom systemet för koncept 2, 3 och 4 går det att se att 

flödet är mer laminärt än från grundmodellen och koncept 1. Koncept 2, 3 och 4 har 

alla ett rätt så jämt flöde genom inloppskanalen, kondensorn och radiatorerna. Koncept 

3 som har den näst största utloppsarean visar på ett flöde som är väldigt laminärt. 

Koncept 4 som har den största utloppsarean visar på det minst laminära flödet av 

radialfläktskoncepten. Det behöver inte vara dåligt då den har det största luftflödet 

genom fläkten jämfört med de andra radialfläktskoncepten, dessutom är det mer luft 

som strömmar över styrdonet. Lufthastigheten är som högst i den del där utrymmet 

mellan snäckan och fläktbladen är som minst och i fläktens utlopp. 

I de simuleringar som gjordes på de olika koncepten med radialfläkten visade det sig 

att det högsta luftflödet genom fläkten var 1,95 kg/s från koncept 4. Koncept 2 hade 1,2 

kg/s och i koncept 3 hade 1,33 kg/s. Inget ligger i närheten av vad enligt Vedin (2011) 

behövs för att uppfylla kylkraven, vilket är ett luftflöde på 5,7 kg/s. 

Eftersom det blev en så pass stor förminskning av luftflödet i alla koncept med 

radialfläkten kommer en optimering av fläktens fläkt- och systemkurva inte ge någon 
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förbättring som rättfärdigar ett byte. En optimering av fläkten kommer inte ge en ökning 

av luftflödet från 1,95 kg/s från koncept 4 till 5,7 kg/s.  

Även fast koncept 1 med ventilationsflänsarna gav vissa förbättringar och dess luftflöde 

ligger över vad som behövs för att uppfylla klimatkraven rättfärdigar den inte någon 

ändring enligt målet för det här examensarbetet. Eftersom att luftflödet sjönk för 

koncept 1 går det inte att göra någon effektivisering av fläkten i det här fallet. För att 

komma upp i det luftflöde som kylsystemet ger i BvS10 idag måste istället varvtalet på 

fläkten ökas, vilket innebär en större effektförbrukning. De upptäckterna gjorde att 

planerna ändrades och det kommer istället utvärderas hur stor förbättring en ny version 

av mixed flow-fläkten av samma märke som används idag skulle ge. AMETEK 

Aerospace & Defense nya fläkt heter Airscrew 475MP4 IGV och har på den har gjort 

en designändring vid fläktens inlopp. Fläkten har nu aningen kurvade ledskenor i dess 

inlopp som leder om luften in i fläkten och detta ska minska effektförbrukningen. Den 

har också samma diameter och installationsprincip som den nuvarande fläkten så det 

kommer inte behövas göra några designändringar i kylsystemet ifall ett byte görs. 

Den tillgängliga effekten för Airscrew 475MP4 IGV är enligt optimering 30 kW och 

då ligger luftflödet från fläkten på ungefär 6,6 kg/s. Det sker då den har ett varvtal på 

3415 rpm och det bestäms när kurvan för driveffekten tangerar kurvan för den 

tillgängliga driveffekten. Detta kan ses i dokument DM #1023006 från BAE Systems 

Hägglunds AB. Enligt resultaten från simuleringarna av grundfläkten ritades dess 

fläktkurva in i samma diagram för att jämföras. Den äldre fläkten får en fläktkurva som 

skär systemkurvan vid ungefär 6,15 kg/s vilket betyder att den nya fläkten kan erhålla 

ett högre maximalt luftflöde vid samma effekt. 

Den äldre fläkten har ett massflöde som är tillräckligt för systemet att hålla 

klimatkraven. Den nya fläkten har sitt maxflöde och maxeffekt i driftpunkten, om det 

räcker med det lägre luftflödet för den andra fläkten går det att effektivisera den nya 

fläkten. Varvtalet ändrades då tills den skär samma driftpunkt som den äldre fläkten, 

det vill säga då de har samma luftflöde, vilket kan ses i dokument DM #1023006 från 

BAE Systems Hägglunds AB. Vid samma driftpunkt har den nya fläkten ett varvtal på 

3200 rpm. Den tillgängliga driveffekten har då sjunkit till 28 kW på grund av de lägre 

varvtalen men den driveffekt som behövs för att driva fläkten är då bara 24,5 kW. Vilket 

betyder att fläkten behöver 3,5 kW mindre i driveffekt än vad den kan använda sig av 

vid det här varvtalet. Eftersom det sker förluster genom systemet kommer teoretiskt en 

större effektminskning att kunna ske vid motorn, men detta är inte något som har utretts 

närmare i det här arbetet.  

Fläkten från AMETEK Aerospace & Defense med ledskenor är 10% dyrare än den 

nuvarande fläkten. BAE Systems Hägglunds AB anser att det är något de är villiga att 

investera i om det sker en effektivisering vid ett byte. 

Eventuella felkällor kan infinna sig i simuleringsinställningarna. I inställningarna för 

radialfläkten kan det finnas förbättringsmöjligheter eftersom att där var metoden att 

testa sig fram för att inställningarna bäst skulle representera fläkten som utvärderades. 
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Fler felkällor finns när extrapolering och manuell utläsning av mätpunkter har gjorts 

från fläktkurvor. 
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6 Framtida arbeten 

Något som hade varit intressant att göra i framtiden hade varit att modellera upp och 

simulera fläkten Airscrew 475MP4 IGV för att få mer jämförbara resultat. Det är 

eftersom att tiden inte fanns att göra detta tidigare. Därför har den data som använts för 

den nydesignade fläkten tagits från AMETEK Aerospace & Defense specifikationer. 

Jämförelserna har därför skett mellan deras specifikationer och mina simuleringar för 

den nuvarande fläkten i FloEFD. 

Ett framtida arbete kan vara att utvärdera ytterligare en kylarfläkt som också är av 

intresse. I detta fall en axialfläkt.  

Något som också skulle vara intressant att kolla på vore att använda finare celler i 

meshen eftersom att på den hårdvara som fanns tillgänglig inte klarade av simuleringar 

av finare mesh än vad som användes i det här arbetet.  

Ett till framtida arbete vore att ta fram ett koncept som gör det möjligt att sätta in en 

större kylfläkt. Det ballistiska skyddet är en nödvändighet i BvS10 för att skydda den 

vitala kylarfläkten mot angrepp i krigssituationer och för att skydda mot isbildning på 

styrdonet. BvS10 BEOWULF som används i civila situationer kan däremot till skillnad 

från BvS10 operera utan den ballistiska kåpan över kylarfläkten, i alla fall under varma 

klimat. Ett framtida arbete vore att göra simuleringar utan den ballistiska kåpan med en 

antingen större eller annorlunda placerad kylarfläkt som inte behöver begränsas av 

kåpan. Om kåpan skulle behövas under användning i kalla klimat så går det att kolla på 

en avtagbar kåpa av till exempel gummi. 
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7 Slutsatser 

Slutsatserna är att de ändringar i geometrin som gjorts i koncept 1 och ett byte till den 

alternativa radialfläkt som identifierats i koncept 2, 3, och 4 inte ger ett gynnsammare 

luftflöde jämfört med den tillförda fläkteffekten. 

Dock så uppfyller ett byte till den nya kylfläkten Airscrew 475MP4 IGV syftet. Den 

ger ett gynnsammare luftflöde med 0,45 kg/s vid samma tillförda fläkteffekt. Det ger 

en minskning av fläkteffekten med 15,5 kW vid samma luftflöde som kylsystemet har 

idag. 

Min rekommendation är att byta den nuvarande kylfläkten i BvS10 till kylfläkten 

Airscrew 475MP4 IGV från AMETEK Aerospace & Defense. 
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Bilaga 1 – Simuleringsinställningar i FloEFD 
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Bilaga 2 – Resultat från simuleringar  

Resultat från simuleringarna av grundmodellen. 
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Resultat från simuleringarna av koncept 1. 
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Resultat från simuleringarna av koncept 2. 
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Resultat från simuleringarna av koncept 3. 
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Resultat från simuleringarna av koncept 4. 

 

 


