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Sammanfattning 
 
Denna rapport avser en konceptstudie som betraktar ett antal olika förslag på förbrättringar av 
överladdningssystemet i BAE Systems Hägglunds bandvagnsserie BvS10. Förslagen bygger 
på att bibehålla så stor del av motoreffekten som möjligt, vid körning på extrema altituder. 

Effektförlusterna som på höga höjder uppstår beror på att luftens densitet avtar med höjden, 
vilket resulterar i att mindre bränsle kan förbrännas sett till motsvarande luftvolym. Den 
avtagande luftdensiteten ger även upphov till materialutmattning i turboaggregatet om inte 
effekten reduceras. 

Förslagen skall enligt krav från BAE Systems Hägglunds vara ekonomiskt hållbara och 
samtidigt försvarbara ur packningsperspektiv. Det innebär att vald lösning skall ha en rimlig 
prislapp samtidigt som lösningen skall få plats i bandvagnen, utan att inverka på övriga 
komponenter i allt för stor utstäckning.  

Underlaget för detta examensarbete grundar sig i benchmarkning av såväl bilindustrin som 
flygindustrin, för att finna inspiration och tips till förbrättringar.  

En del av koncepten har efter faktainsamling och beräkningar uteslutits medan andra 
lösningar betraktats som fungerande och därmed intressanta för BAE Systems Hägglunds.  

Inledningsvis har nuvarande överladdningssystem analyserats för att kunna bedöma 
utgångspunkt och därmed kunna fastställa den rådande problematiken kring höghöjdskörning. 
Därefter har olika koncept studerats i form av singelturbo, tvåstegsturbo, turbo i serie med 
kompressor, materailutbyte i impeller samt motoroptimering.  

Den lösning som anses fungerar särskilt bra för BAE Systems Hägglunds bandvagnsserie är 
att komplettera nuvarande turboinstallation med en radialkompressor. 
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Summary 
 
This report relate a concept study that consider a number of different proposals to improve the 
overcharging system in BAE Systems Hägglunds tracked vehicle series BvS10, to maintain 
sealevel power at extreme altitude.  
 
At high altitude the power losses beacuase of the air density that decreases, which results in 
less fuel can be burned. The decreasing of air density also gives rise to fatigue failure of the 
turbocharger unless power is reduced. 
 
The proposals shall be as required by BAE Systems Hägglunds economically sustainable and 
defensible from a packing perspective. That means the selected solution must have a 
reasonable price tag and at the same time a minimal impact on adjacent components. 
 
The basis  for this thesis is based on benchmarking of both the auto industry as the flight 
industry, to find inspiration and tips for improvement. 
 
Some of the concepts have after gathering facts and calculations been excluded while other 
solutions has been considered as workable and thus interesting for BAE Systems Hägglunds. 
 
Initially the current turbochargingsystem was analyzed in order to determine the starting point 
and thus be able to fix the current problems surrounding high altitude driving. 
Since then, various concepts has been studied in form of single turbocharger, twostage 
turbocharging, turbocharger-supercharger compound, material exchange of impeller and 
engine optimization.  
 
The solution that is concidered to works especially well for BAE Systems Hägglunds tracked 
vehicle series, is to complement the current turbocharging setup with a centrifugal 
supercharger.  
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Terminologi 
 

x Primärrör  Grenrörets separata cylinderrör 
x Kollektor  Sammankoppling av grenrörets primärrör 
x AFR-värde  Bränsle/luft-förhållande 
x BvS10  Modellnamn för bandvagnsserie 
x APC-box  Styrbox för avläsning av absoluttryck 
x Turbolagg  Fördröjning av laddtryck 
x ”Dummy”-modell  CAD-modell med utvändigt korrekta mått 
x Packningsmässigt  Utrymmesbaserat perspektiv (genom CAD-programmet) 
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1. Inledning 

I dagens samhälle används någon form av överladdning nästan uteslutande då det kommer till 
dieselmotorer, vilket även gäller för BAE Systems Hägglunds bandvagnsserie vid namn 
BvS10. Överladdning sker oftast genom ett eller flera turboaggregat alternativt en 
kompressor, för att antingen höja effekten eller optimera förbränningen. För dieselmotorer 
optimeras förbränningen främst för att kunna uppfylla de lagstiftningar som gäller då det 
kommer till miljö, något som även medför låga bränsleförbrukningar [2],[13]. 
 
Turboaggregat kan även användas för att kompensera för luft med lägre densitet, vilket råder 
på höga höjder [9].  

1.1. Bakgrund 
 
På höga höjder råder tunnare luft vilket har en negativ effekt på såväl motor som 
överladdningssystem. En förbränningsmotor utan överladdning tappar i regel 1% av effekten 
för varje stigning på 100m.ö.h. Medan en överladdad förbränningsmotor inte nödvändigtvis 
behöver tappa någonting förrän den kritiska höjden är uppnådd, vanligtvis mellan 2000 och 
3000 meter över havet. Den kritiska höjden bestäms av det turboaggregat som förser 
förbränningsmotorn med komprimerad luft och är direkt översättbart mot turbonaggregatets 
arbetsområde. Till följd av den tunna luften försöker turboaggregatet upprätthålla samma 
insugstryck som på havsnivå, genom att höja varvtalet på impeller-axeln.  
En turbo som på havsnivå anses vara optimal för en förbränningsmotor, kommer på höga 
höjder att hamna utanför sitt pumpområde/arbetsområde. Detta ger så småningom upphov till 
materialutmattning om inte effekten (laddtrycket) reduceras, [1], [8], [9]. 
 
Eftersom mobilitet är det mest centrala begreppet för BvS10 har en teoretisk konceptstudie 
utförts, för att undersöka möjligheten till att bibehålla mer effekt vid körning på extremt höga 
höjder. Konceptstudien innefattar överladdning genom såväl ett turboaggregat (nuvarande 
setup) som två turboaggregat i serie samt andra lösningar har studerats. 

1.2. Företagspresentation 
 
 BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik är 
verksamma inom försvarsindustrin och är en del av 
den globala koncernen BAE Systems. Totalt har 
koncernen cirka 90000 anställda varav cirka 850 
stycken arbetar i Örnsköldsvik. Hägglunds är i sitt 
slag unikt eftersom hela processlinan är etablerad på 
mer eller mindre en och samma plats.  
 
Hägglund & Söner var det ursprungliga namnet då 
företaget grundades år 1899 av Johan Hägglund, med en verksamhet som inriktade sig mot 

Figur 1 – Översikt Hägglundsområdet 
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snickerier. Under årens lopp övergick snickeriverkstaden till tillverkning av bussar (år 1924) 
och 8 år senare vidare över till spårvagnar samt flygplan, via motorcyklar. År 1972 köptes 
företaget upp av ASEA, som så småningsom delades upp i fem stycken olika företag: 
 

x Cranes (MacGregor/Cargotec) 
x Drives (Hägglunds Drives/Bosch Rexroth) 
x Hägglund Component (nedlagt) 
x Traction (nedlagt) 
x Vehicle (BAE Systems Hägglunds) 

 
I nuläget integrerar, underhåller, utveckar och tillverkar Hägglunds i Örnsköldsvik militära 
fordonssystem. Dess främsta produkter är idag stridsvagn CV90 och bandvagn BvS10 [2].  
 

1.3. Produktpresentation 
 
Bandvagnsutvecklingen har på BAE Systems 
Hägglunds pågått under en längre period.  
BvS10 är en kombination av den tidigare plast-
bandvagnen Bv206 och stridsvagn CV90, 
resultatet uppfyller såväl mobilitet som skydd. 

 
BAE Systems Hägglunds bandvagnsserie BvS10 
är terränggående fordon med en varierande 
totalvikt beroende på utrustning och 
specifikationer.  

 
Fordonet har en topphastighet på 65km/h. 
 
Ur mobilitetsperspektiv är troligtvis möjligheten  att  kunna  ”simma”  med  fordonet  det  mest  
iögonfallande. BvS10 klarar av att köra 5km/h i vatten där banden inte når botten [2].  

1.3.1. Motor & växellåda 
 
Motorn som sitter i bandvagnensserien levereras av amerikanska Cummins och återfinns 
bland annat i amerikanska bilar av större slag. Motorn är en turbodiesel på 6,7 liter i 
cylindervolym och har på havsnivå begränsats till en effekt på 281hk. På grund av den 
tunnare luften som råder på högre höjder, begränsas effekten ytterligare. Vid 5000m.ö.h. 
levererar samma motor endast en effekt omkring 200hk [2]. 
 
Växellådan levereras av amerikanska Allison och används flitigt i flera tyngre fordon inom 
såväl gruvindustrin som försvarsindustrin. Växellådan klarar av att ha ett ingående moment på 
drygt 1400Nm på växlarna två till och med sex. På första växeln är momentet av 
konstruktionsskäl reducerat till 970Nm [2]. 

Figur 2 – BvS10 
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1.3.2. Överladdningssystem 
 
Bandvagn BvS10 är utrustad med överladdning genom ett turboaggregat av märket Holset, 
modellbeteckning HX35. Turbon är på havsnivå optimal för motorn och genererar redan vid 
ett tidigt varvtal ett högt laddtryck, utan att på högre varv avta (laddtrycksmässigt).  
 
I och med att en komprimering av insugsluften genom turboaggregatets kompressorhus ger 
upphov till en temperaturökning, i kombination med turbindelens strålningsvärme, behövs en 
kylare för att återigen sänka temperaturen. BvS10 är utrustad med en laddluftkylare 
(intercooler) för att kyla laddluften till motorn. En väl dimensionerad intercooler sänker inte 
bara insugstemperaturen utan medför även en högre motoreffekt.  
Kall luft har högre densitet och syreinnehåll än varm luft, vilket innebär att mer bränsle kan 
förbrännas till motsvarande luftvolym [5],[7].  
 
Tryckfall och flödesförluster existerar givetvis i laddluftkylare men den slutgiltiga vinsten av 
temperatursänkningen medför högre verkningsgrad än vad förlusterna påverkar negativt [7]. 

1.4. Problemformulering & Syfte 
 
I och med att mobilitet är det begrepp som i störst utsträckning marknadsför Hägglunds 
bandvagnsserie BvS10, krävs det att fordonen även behärskar höghöjdskörning. För att 
fordonsserien även skall vara eftertraktad bland högt belägna länder har en konceptstudie 
efterfrågats, för att finna en lösning som fungerar bättre än nuvarande setup.  
Nuvarande motorutförande ger ett effekt/vikt-förhållande på cirka 17hk/ton vid havsnivå. På 
höga höjder reduceras effekten ner till 12hk/ton (5000m.ö.h.) för att skydda turbons 
komponenter mot utmattning. Eftersom 17hk/ton vid havsnivå redan är i minska laget, så 
önskas en lösning som på höga höjder kan bevara så stor del som möjligt av motoreffekten. 
[2].  

1.5.  Mål 
 
Målet är att skapa ett beslutsunderlag för eventuella ombyggnationer i framtiden. 
Beslutsunderlaget skall vara baserade på de krav BAE Systems Hägglunds ställt, i form av 
teoretisk grund, ekonomisk hållbarhet och samtidigt vara försvarbart ur ett 
packningsperspektiv.  

1.6. Avgränsningar    
 

x Konceptstudien skall utföras på 10 veckor 
x Konceptstudien skall kunna utföras utan datorsimulering 
x Vald lösning skall ha teoretisk grund 
x Vald lösning skall vara ekonomiskt hållbar 
x Vald lösning skall vara försvarbar ur packningsperspektiv 
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2. Teori 
 
Under denna rubik påträffas grundläggande fakta om de olika komponenter som påträffas i 
bandvagn BvS10. 

2.1. Dieselmotor 
 
Dieselmotorn är en förbränningsmotor som uppfanns av Rudolf Diesel under slutet av 
1800talet. Denna motor är av kolvtyp och arbetar till skillnad från ottomotorn (bensinmotorn) 
under extremt höga kompressionsförhållanden. Vanligtvis mellan 18:1-22:1 vilket medför att 
ingen gnista behövs för att att bränslet skall antändas. Dieselmotorer har med hjälp av det 
höga kompressionsförhållandet en hög verkningsgrad, samtidigt som dessa motorer går bra 
ihop med överladdning, i form av luftöverskott. Till skillnad från ottomotorer som får för snål 
bränsleblandning vid stora lufttillskott. På ottomotorer strävas det för det mesta efter ett 
lambdavärde kring 1, vilket är direkt översättbart till ett AFR-förhållande (Air/Fuel-Ratio) på 
14,6:1 (14,6 delar luft till 1 del bränsle). Bortsett från då motorerna arbetar under belastning, 
då de kräver aningen mer bränsle. Dieselmotorer arbetar med AFR-värden mellan 18:1 och 
30:1. Där 18:1 ger den högsta effekten och värden mellan 18:1-22:1 ger en sotfri/rökfri 
förbränning.  
Vilket AFR-värde BvS10 arbetar med återfinns bland annat under  rubrik 3.2.6 [5], [13]. 
 
Nya dieselmotorer har likt ottomotorer insprutningsmunstycken till vardera cylinder men som 
arbetar upp till sju gånger under varje insprutningstakt. Detta har på dieselmotorer medfört en 
jämnare gång, något som dieselmotorer tidigare var kända för att sakna. Att spruta in bränsle 
upp till sju gånger under varje insprutningstakt är något som blivit möjligt tack vare det höga 
bränsletryck som en dieselmotor idag arbetar med. Common rail är benämningen på detta 
system och innebär att man likt som på en ottomotor använder sig av en spridarbrygga, med 
tillhörande styrbox. Denna styrbox ställer insprutningstiderna elektroniskt, vilket medför en 
likartad förbränning varje gång [5]. 
 
BvS10 använder sig av common rail 2, vilket innebär ett starttryck till spridarna på 200bar 
under de första två sekunderna, därefter 600-1600bars bränsletryck [4], [5].  
 

2.2. Turbopump 
 
Turbopump används för att öka motorns 
volymetriska verkningsgrad (fyllnadsgrad), genom 
att komprimera insugsluften till motorn. Eftersom 
en förbränningsmotor utan överladdningssystem 
inte hinner fylla cylindrarna med den volym som 
teoretiskt är möjligt, innan ventilerna hinner stänga. 
På grund av insugskanalens storlek och form samt 
luftens tröghetsmoment, används vanligtvis någon 

Figur 3 - Turbo 
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form av överladdare  för  att  ”tvinga”  in  mer  luft i cylindrarna.  
En turbo använder sig inte av motorn nyttiga energi utan drivs med hjälp av motorns avgaser. 
På så sätt förbrukas ingen nyttig energi för att driva överladdaren, som vid fallet för 
överladdning med hjälp av en kompressor [5], [7]. 
 
En turbo består av tre stycken delar, ett kompressorhus, ett turbinhus samt ett lagerhus. 
Turbindelen drivs som tidigare nämnt av motorns avgaser och sitter monterad direkt på 
motorns grenrör. Genom den oljesmorda lagerdelen går axeln som binder samman turbindel 
och kompressordel.  
Turbinhuset dimensioneras bland annat efter hur tidigt laddtrycket önskas komma, medan 
kompressordelen dimensioneras utifrån den effekt som önskas nås [7].  

 
Vanligtvis väljs turboaggregat för att på havsnivå (ca 1 bars atmosfärstryck) arbeta kring sin 
bästa verkningsgrad, för det varvtalsområde fordonet oftast befinner sig inom vid normal 
körning [1], [7].  

 
Figuren här ovanför illustrera en 
kompressormap för det turboaggregat som 
i nuläget förser dieselmotorn i BvS10 med 
komprimerad luft. Den röda linjen till 
vänster i diagrammet markerar 
pumpgränsen för turbon (surge-line), 
utanför detta område (till vänster) sker så 
kallad överstegring av impeller-skovlarna. 
Detta beror på att massflödet genom 
kompressorn blir för litet i förhållande till 
mottrycket som uppstår i insugningsröret, 
vilket medför att det axiella medlets hastighet 
minskar.  

 

Figur 5 – Överstegring [8] 

Figur 4 - Kompressormap 
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Överstegring är resultatet av den avtagande hastigheten, som i sin tur ger upphov till en 
brantare infallsvinkel för luften på impeller-skovlarna (Figur 6).  Luften  ”släpper”  med  andra  
ord från skovlarnas sugsida vilket medför att den komprimerade luften kommer att rusa 
bakvägen ut genom kompressorhuset. Förloppet kommer därefter att upprepas så fort 
turboaggregatet återigen försöker bygga upp ett laddtryck.  
Den tilltänkta tryckstegringen uteblir, samtidigt som kraftiga tryckpulsationer uppstår i 
kompressorn, som i sin tur leder till materialutmattning om inte laddtrycket reduceras [1], [7], 
[8].  
 
Den blå linjen till höger illusterar choke-tillståndet, vilket är direkt översättbart till att turbon 
är för liten för ändamålet. Utanför detta område i diagrammet (Figur 5) klarar turboaggregatet 
inte av att leverera det massflöde som motorn efterfrågar. En väl anpassad turbo väljs för att 
arbeta inom det område som har högst isotropisk verkningsgrad (gröna linjer) [1], [7].  
 
De böjda kurvorna i horisontellt led beskriver förhållandet mellan tryckkvot och massflöde 
vid några olika varvtal [1], [8]. 
 
Ett turboaggregat arbetar med det tryckförhållande som råder. Figur 5 illustrerar ett typiskt 
kompressordiagram  där  ”y-axeln”  representerar absoluttrycket (PR), vilket defineras genom: 
 

𝑃𝑅 =
𝐿𝑢𝑓𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘  𝑖  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡
𝐿𝑢𝑓𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘  𝑖  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡

   

 
Vilket även kan beskrivas som: 
 

𝑃𝑅 =
𝐿𝑎𝑑𝑑𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 + 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘
 

 
Eftersom atmosfärstrycket även existerar i nämnaren medför detta att en altitudökning till 
5000m.ö.h. får en tydlig inverkan, då atmosfärstrycket är halverat på denna nivå sett till 
havsnivå. Nedan följer en tabell för amosfärstryck beroende på höjd: 
 

Altitud Tryck 
0m.ö.h. ≈1bar 

1000mö.h.  ≈0,9bar 
2000m.ö.h. ≈0,8bar 
3000mö.h. ≈0,7bar 
4000m.ö.h. ≈0,6bar 
5000m.ö.h. ≈0,5bar 

 
”X-axeln”  representerar  massflödet  genom kompressorhuset och anges för det mesta i 
kilogram per sekund eller pounds per secund. Massflödet bestäms av bland annat motorns 
cylindervolym och varvtal. Under rubrik 4 påträffas beräkningar kring massflöden [8].  
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2.2.1. Wastegate 
 
Wastegate är vanligtvis en 
fjäder- & tryck-reglerad ventil 
som sitter monterad antingen 
integrerad i turbinhuset (intern 
wastegate) eller i kollektorn på 
grenröret (extern wastegate). 
Denna ventil släpper avgaserna 
förbi turbinhjulet för att 
upprätthålla det tilltänkta 
laddtrycket.  
 
En helt stängt wastegate-ventil medför att samtliga avgaspulser kommer att träffa turbinhjulet, 
som i sin tur ökar hastigheten på kompressorhjulet. En ökning av kompressorhjulets hastighet 
medför ett högre statiskt tryck vid kompressorutloppet, vilket innebär en ökning av 
laddtrycket. För att turbon inte skall ladda mer än önskvärt, släpps en del av avgaserna ut 
genom wastegate-ventilen.  
 

 
 

  
Genom att justera trycket till ventilen kan laddtrycket justeras till önskvärt läge, förutsatt att 
fjädern är rätt dimensionerad för ändamålet, då fjädern ställer wastegatens grundtryck. 
Laddtrycksstyrningar för att justera laddtrycket finns både i elektroniska och mekaniska 
utföranden [7], [13].   

Figur 6 – Intern WG 

Figur 7 - Extern WG av märket TiAL 
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3. Metod 
 
Under denna rubrik påträffas olika lösningar för att bevara så stor del som möjligt av effekten 
vid körning på extremt höga höjder. Nedan följer grundläggande beskrivning och 
problemställning kring olika koncept, i form av nulägesanalys och konceptanalys.  
 
Som hjälpmedel har följande program använts: 
 

x CATIA V5 – Programvara för CAD (Computer Aided Design) 
x PDA – Programvara för intern filhantering (Produkt Data Administration) 
x Microsoft Office – Excel & Word 

3.1. Nulägesanalys (Motor) 
 
Inledningsvis studeras det nuvarande motorutförandet, för att kunna bestämma 
utgångspunkten. Följande tabell och figur är uppgifter från motorleveratören Cummins: 
 

Varvtal 
(varv/min) 

Luft till 
turbo (m3/s) 

Luft från 
turbo (kg/s) 

Laddtryck 
(bar) 

Avgasflöde 
(m3/s) 

Bränsleflöde 
(l/h) 

1500 0,176 0,206 1,54 0,505 39,7 

2200 0,252 0,295 1,68 0,673 52,6 

2500 0,276 0,323 1,7 0,718 55,8 

 

 
Figur 8 – Torque & Power 
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3.1.1. Beräkning kring nulägesanalys 
 

För att kunna avgöra vilket bränsleförhållande som dieselmotorn i BvS10 arbetar med under 
last, används bränsleflödet (absolut bränsleförbrukning) som referens. Genom följande formel 
kan ett värde på den specifika bränsleförbrukningen (SFOC) bestämmas [1]. 

𝑆𝐹𝑂𝐶 =
𝐵 ∗ 1000

𝑃𝑒
 

För att därefter avgöra vilket AFR (air/fuel-ratio) värde som motorn är optimarad för, används 
SFOC-värdet och effekten motorn levererar vid ett visst varvtal [1]. 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒å𝑡𝑔å𝑛𝑔 =
𝑆𝐹𝑂𝐶 ∗ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

1000
 

Efter att bränsleförhållandet (AFR-värdet) fastställts utifrån Cummins förbrukningsvärden 
och den beräknade bränsleåtgången, kan ett rekomenderat massflöde genom kompressorn 
uppskattas, genom användning av följande formel från Garrett [11]: 

𝑊𝑎 = 𝐻𝑃 ∗ 𝐴𝐹𝑅 ∗
𝐵𝑆𝐹𝐶
60

 

Det rekomenderade massflödet är en produkt utifrån den önskade effekten, tilltänkta 
bränsleförhållandet och den specifika bränsleförbrukningen, uttryckt i lb/hp*h.  

Den tidigare nämnda formelns kan även uttryckas på följande sätt, enligt GIK-turbo [13]: 

𝑄 =
𝐿

1000
∗ 𝑉𝑒 ∗

𝑟𝑝𝑚
2 ∗ 60

∗
𝑇1
𝑇2

∗ 𝑃𝑅 

Skillnaden är att denna formel inte tar hänsyn till effektmål, utan baseras enbart på vilket 
laddtryck som är tänkt att användas. Formel för att beräkna vilket laddtryck som behövs för 
att nå en specifik effekt påträffas under bilagorna.  
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3.2. Konceptanalys 
 
Genom att studera nuvarande setup samt benchmarking av bilindustrin och flygindustrin har 
ett antal möjliga koncept kunnat urskiljas.  
 
Koncepten innefattar singelturbo, turboaggregat i serie, turbo och kompresor i serie, 
materialutbyte i kompressorimpeller samt motoroptimering. 

3.2.1. Koncept 1: Singelturbo 
 
Nuvarande motorutförande består bland annat av en Holset HX35, ett turboaggregat som även 
används på cummins 5,9 liters motor. Genom att använda de formler som nämndes under 
Rubrik 4.1.1. går det att fastställa hur dagens turboval fungerar. Dessa formler saknar dock 
verkningsgrader och förluster men ger en riktlinje om var i kompressormappen turbon för 
tillfället arbetar [2], [3]. 

 
 
 

 
Figur 10 – Nuvarande setup 

Figur 9 – Holset Hx 35 
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En trycksänkning av atmosfärtrycket medför som tidigare nämnt en ökning av absoluttrycket 
(PR) samt en sänkning av massflödet. Vid 5000 meters höjd kommer nuvarande turbo att 
arbeta långt utanför sitt arbetsområde. På havsnivå arbetar nuvarande turbo (Figur 10) mellan 
punkterna 1 och 3, på varvtalen mellan 1500 och 2500 varv per minut. På 5000mö.h. blir 
punkt 3 förflyttad upp till punkt 4 i diagrammet på sida 10 (Figur 10), vilket innebär att 
laddtrycket måste reduceras (PR måste sänkas) tills att turbon återigen arbetar under 
pumplinjen. Detta för att inte skada turbons kompressorskovlar [1],[8]. 
 
Turboaggregat som är konstrurade för höga laddtryck och flöden har i regel 
kompressordiagram som sträcker sig upp mot högra hörnet i motsvarande diagram på sida 10 
(Figur 10). Det vill säga höga PR-värden i kombination med höga massflöden.  
Då det kommer till höga PR-värden i kombination med låga massflöden, så har marknaden 
inget att erbjuda. Eftersom denna kombination är väldigt sällsynt, då den enbart påträffas 
under extremt höga höjder. 
 
I och med att massflödet minskar måste kompressordiagrammet beräknas om, utifrån det 
lufttryck och den temperatur som råder. Följande formel beskriver denna omberäkning [7], 
[8].  
 

𝑀𝑑 ∗
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑

𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑑
= 𝑀𝑣 ∗

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑣
𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑣

 

 
Där d = diagramvärde & v = verkligt värde 

3.2.2. Koncept 2: TwoStage Turbocharging 
 
Denna lösning har inom fordonsindustrin 
blivit allt vanligare på senare tid, för att 
bland annat matcha de miljökrav som 
idag gäller för dieselmotorer. Detta 
koncept kan hantera extremt höga 
laddtryck, vilket leder till att 
förbränningen under kontrollerade former 
blir mer effektiv. Konstruktionen består 
av en turbo som arbetar med låga 
laddtryck (Low Pressure) och en som 
arbetar med höga laddtryck (High 
Pressure), där den sistnämnda sitter 
monterad närmast motorn. I många fall 
arbetar HP-turbon med dubbelt så höga 
laddtryck som LP-turbon. Anledningen 
till att HP-turbon klarar av att 
tvångsmatas med den luft LP-aggregatet 
levererar är att turboaggregat som tidigare nämnt 

Figur 11 – Tvåstegsturbo  
(Compound Turbocharging) 
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arbetar med tryckskillnaderna mellan kompressordelens inloppssida och utloppssida. [7], [13], 
[14].  
LP-turbon arbetar på inloppssidan med det rådande atmosfärstrycket, medan HP-turbon på 
inloppssida arbetar med både atmosfärstrycket och det laddtryck LP-turbon genererat (HP-
turbons inlopp är detsamma som LP-turbons utlopp) [14].  
 
Vardera turboaggregat har en wastegate för justering av laddtrycket. 
 
En annan anledning till att använda sig av detta alternativ kan vara att dela upp absoluttrycket 
(PR) över två turboaggregat istället för enbart ett. En uppdelning av PR medför att den 
extrema höjningen som annars uppstår vid höghöjdskörning uteblir. Detta beror på att om ett 
högt laddtryck möter ett lågt atmosfärtryck ger detta upphov ett högt absoluttryck (PR-tryck) 
[13].  
 
Genom att på den första turbon (LP-turbo) som luften passerar på inloppssidan enbart göra en 
tryckökning motsvarande atmosfärstryckets sänkning, kan PR-värdet hållas inom en rimlig 
nivå. Dessvärre ger låga laddtryck (låga PR-värden) upphov till låga massflöden, vilket 
innebär att turbon riskerar att hamna utanför sitt arbetsområde sett till x-axeln i diagrammet 
på sida 10 (Figur 11). Därmed krävs en ökning av massflödet, vilket skapas genom att höja 
laddtrycket på nästkommande turbo (HP-turbon) [13].  

 
 
 

Figur 12 – Flödesvägar  
(TwoStage Turbocharging) 
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Figuren här ovanför illustrerar luftens flödesvägar på såväl insugssidan som avgassidan [14]. 
Bypass-ventilen på insugssidan används då höga effekturtag eftersträvas för att 
turboaggregatet närmast motorn inte skall begränsa flödet. I ett sådans fall använd HP-turbon 
enbart för att få igång LP-turbon för att därefter kopplas bort (TwoStage Turbocharging). 
I fallet för BAE System Hägglunds bandvagnsserie vid namn BvS10 eftersträvas inte extremt 
höga laddtryck eller den mest optimala förbränningen ur ett miljöperspektiv. Utan enbart 
bibehållen motoreffekt oavsett altitud. Detta medför att TwoStage Turbocharging inte är 
aktuellt för BvS10, då en sådan lösning på höga varvtal kan liknas vid en singelturbo.  
Den lösning som däremot betraktas som aktuell går under namnet Compound Turbocharging.  
Skillnaden är att TwoStage Turbocharging används för att som tidigare nämnt uppnå extremt 
höga laddtryck, där HP-turbon förbikopplas efter att LP-turbon kommit igång.  
Till skillnad mot Compound Turbocharging där båda turboaggregaten sammarbetar under 
hela varvtalsförloppet. Genom att turboaggregaten samarbetar kan massflöden och PR-värden 
justeras genom att höja eller sänka laddtrycket på vardera turbo. På så sätt hindras 
turboaggregaten från att hamna utanför sina pump/arbetsområden [7], [13]. 

3.2.3. Koncept 3: Compound Turbocharging 
 
I dagsläget förser en Holset HX35 dieselmotorn i BvS10 med komprimerad luft, ett aggregat 
som enligt Figur 11 är väl vald för motorn. Utöver detta aggregat önskas ett turboaggregat 
som kan kompensera för den tunnare luften som råder på högre höjder, så att nuvarande 
aggregat på 5000m.ö.h. kan arbeta under liknande förhållanden som idag råder vid havsnivå.   
 
För att kunna dimensionera två turboaggregat i serie krävs det att ett antal parametrar tas 
hänsyn till. I följande uträkningar har förluster försummats och verkningsgrader enbart 
uppskattats [7], [13]. 
 

𝑇ö = (𝐼𝑡) ∗ 1 +
𝑃𝑅 , − 1

𝑉𝑒𝐿𝑃
 

 
Där:  

x Tö är temperaturökningen som uppstår vid komprimeringen av luften genom 
turboaggregatet 

x It är den rådande temperaturen för insugsluften, angett i kelvin 
x PR är det första turboaggretagets PR-förhållande (LP-turbo) 
x VeLP är den uppskattade verkningsgraden för LP-turbon 
x 0,283 är en konstant 

 
𝑇𝑠 = 𝑇ö − 𝑉𝑒𝐼𝐶 ∗ (𝑇𝑑) 

 
Där: 

x Ts är temperatursänkningen efter att luften passerat laddluftkylaren 
x Tö är den temperatur luftkompimeringen ger upphov till 
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x VeIC är verkningsgraden hos laddluftkylaren 
x Td är temperaturdifferanser mellan mellan kompressordelens inloppssida och 

utloppssida 
Därefter beräknas volymflödet som uppstår genom HP-turboaggregatet på grund av 
cylindervolym, verkningsgrad, varvtal, temperatur och tryckförhållande. 
 
 

𝑄𝐻𝑃 =
𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚  𝑖  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

1000
∗ 𝑉𝑒 ∗

𝑉𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡
2 ∗ 60

∗
𝑇1𝐻𝑃
𝑇2𝐻𝑃

∗ 𝑃𝑅𝐻𝑃 

 
Där: 

x QHP är volymflödet i m3/s 
x Ve är motorns volymetriska verkninsgrad utan turboaggregatet inräknat 
x Varvtalet per sekund divideras med två då insugstakten enbart sker vartannan takt 
x T1HP är detsamma som utloppstemperaturen från LP-turbon 
x T2HP är temperaturen efter HP-turbons laddluftkylare 
x PRHP är tryckförhållandet HP-turbon arbetar med 

 
Därefter beräknas volymflödet genom LP-turboaggregatet enligt: 
 

𝑄𝐿𝑃 = 𝑄𝐻𝑃 ∗ 𝑃𝑅𝐿𝑃 ∗
𝑇1𝐿𝑃
𝑇2𝐿𝑃

 

 
Där: 

x QLP är volymflödet i m3/s för LP-turbon 
x QHP är volymflödet i m3/s för HP-turbon 
x PRLP är tryckförhållandet LP-turbon arbetar med 
x T1LP är temperaturen fordonet framförs i 
x T2LP är temperaturen efter LP-turbon laddluftkylare dvs HP-turbons insugsluft 

 
Idéerna till detta koncept är hämtat ifrån såväl bilindustrin som flygindustrin. Inom 
flygindustrin används många gånger turboaggregat enbart för att kompensera för avtagandet 
av luftens densitet. Det vill säga att på havsnivå är motorerna tillräckligt starka för att inte 
behöva någon överladdning. Detta medför att wastegateventilen inte arbetar med 
vakuumstyrning utifrån varvtalet, utan oljetrycksstyrning utifrån oljetrycket. 
Oljetrycksstyrning använder sig av en APC-box som känner av det rådande lufttrycket och 
jämnför sedan detta mot motorns oljetryck. Den största skillnaden blir att vakuumet och oljan 
arbetar åt motsatta håll. Vanligtvis hjälper vakuumet till att öppna ventilen medan oljetrycket 
försöker stänga ventilen. Båda wastegateklockorna är försedda med fjäder för reglering av 
grundtrycket [10], [15]. 
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Sammanfattningsvis kan motor och HP-turbo betraktas som en enhet medan LP-turbon likt 
flygindustrin är den komponent som kompenserar för den avtagande luftdensiteten. 
 

3.2.4. Koncept 4: Turbocharger - Supercharger 
 
Denna lösning tar packningsmässigt upp en betydligt mindre volym än två turboaggregat i 
serie, då en radialkompressor med enkel beskrivning är en remdriven turbopump. Vilket 
innebär  att  de  tidigare  utförda  ”compound”-beräkningarna fungerar lika bra till detta ändamål. 
En klar fördel är att ingen energi behöver läggas på att dimensionera turbinsidan, något som 
vanligtvis dimensioneras efter uppmätt avgasmottryck och var turbon börjat generera 
laddtryck. En annan aspekt är att en kompressor inte kräver en laddluftkylare i lika stor 
utsträckning som ett turboaggregat, då temperaturökningen enbart beror på att luften 
komprimeras. Då det inte existerar något avgashus som värmer kompressorsidan [12], [16]. 
 
En remdriven pump har både för och nackdelar. En stor nackdel är att en kompressor stjäl en 
del av motorns nyttiga energi, då den drivs genom varvtalet på vevaxeln. En annan nackdel är 
att kompressorns många gånger ger ifrån sig ett vinande ljud, något som är mindre bra om 
avsikten är att smyga. Det vinande ljudet går dock att minimera genom användning av tjocka 
tryckrör av aluminium i kombination av så få gummi-”muffar”/gummi-anslutningar som 
möjligt [12].  
 
En klar fördel är som tidigare nämnt att den upplåsta volymen blir betydligt mindre (innebär 
även en lägre vikt), vilket gör denna lösning extra intressant för BAE Systems Hägglunds 
bandvagnsserie BvS10. 
 

 
Figur 13 – Radialkompressor [12] 
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Figur 14 – Vortech radialkompressor 

En radialkompressor ansluts som tidigare nämnt till motorns vevaxel genom en drivande rem. 
Olika utväxlingsförhållanden på remskivorna ger upphov till olika laddtryck, vilket innebär 
att laddtrycket dimensioneras till skillnad från en vanlig turbo enbart vid installationen [12].  
Laddtrycket i en radialkompressor följer motorvarvet  vilket  innebär  att  inget  ”turbolagg”  
inträffar. Generellt kräver en radialkompressor en hel del motorvarv innan den börjar leverera 
laddtryck, vilket innebär att en skruvkompressor är att föredra om fullt laddtryck önskas 
komma tidigt, något som inte alltid är en fördel. Som tidigare nämnt har växellådan i BvS10 
en momentreducering på första växeln, då växellådan inte klarar av att ha ett högre ingående 
moment än 970Nm.  
Hade konceptet enbart innefattat en kompressor hade momentreduceringen likt nuläget 
inneburit en nedjustering av det tillförda bränslet, för att begränsa effekten efter att 
kompressorn monterats. I och med att detta koncept även innefattar en turbo så uppkommer 
ännu ett sätt att begränsa momentet på, nämligen genom turboaggregatets laddtryck [12]. 
 
En sänkning av det genererade laddtrycket med upp till 2 PSI (0,14bar) är enligt leverantören 
Vortech att räkna med, för varje 1524 meters stigning. Ett laddtryck på 0,5bar vid havsnivå 
kompenserar med andra ord för sänkningen av atmosfärstrycket vid 5000 meters höjd. Denna 
sänkning gäller dock för en radialkompressor utan seriekoppling med turbo [16].  
 
Tillverkare av radialkompressorer (Centrifugal SuperCharger) kan exempelvis vara Vortech, 
Paxton eller ATI [6]. 
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3.2.5. Koncept 5: Materialutbyte i impeller 
 
Ett materialutbyte i kompressorimpellern skulle enligt uppskattning ge följande för och 
nackdelar: 
 
Fördelar:  

x Högre sträckgräns – Ingen materialutmattning 
 
Nackdelar: 

x Oförändrad infallsvinkel – Fortsatt överstegring 
x Höghållfasta material ofta tyngre än aluminium – Högre krav på lager 
x Höghållfasta material ofta sprödare än aluminium - Bortsett från amorf metall 

 

3.2.6. Koncept 6: Motoroptimering  
 
Ett annat alternativ som betraktats är om det på havsnivå går att höja effekten för att på 
5000m.ö.h. få ut mer effekt. Cumminsmotorn som sitter monterad i BvS10 är som tidigare 
nämnt begränsad till 281hk på havsnivå. Samma motor finns i ett 360hk utförande, där turbo 
och bränslesystem är uppgraderat. Dessvärre är denna motor i sugmotorutförande identisk 
med den som redan sitter i bandvagnen, vilket innebär att det bara är massflödet (laddtrycket) 
och bränsletillförseln som skiljer. Denna motor blir reducerad till samma effekt på 5000m.ö.h. 
som nuvarande setup, vilket gör den ointressant för BAE Systems Hägglunds [3]. 
 
Som tidigare nämnt är det AFR-förhållandet på 18:1 som ger mest effekt för dieselmotorer. 
Enligt beräkningarna som påträffas under bilagorna arbetar motorn i BvS10 med ett AFR-
förhållande kring 25:1 på höga varvtal.  
 
Eftersom militära fordon inte påverkas av gällande miljökrav/miljölagar kan AFR-
förhållandet vid en första anblick anses vara aningen högt. Med tanke på att motorn kan 
utveckla betydligt mer effekt över hela registret mot vad den i nuläget gör. Dessvärre är 
bränslelogistiken många gånger en viktigare aspekt än utvunnen effekt.  
Samma effekt som nuvarande motormappning uppnår går troligtvis att nå på lägre laddtryck, 
med ett lägre AFR-förhållande, detta skulle dock resultera i en högre bränsleförbrukning [2], 
[13].  
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4. Packningsanalys 
 
Packningsanalysen utförs genom användning av CATIA V5, för att kunna fastställa om den 
valda lösningen får plats i bandvagnen utan någon större inverkan på intilliggande 
komponenter. 
 
Genom att använda en tvåstegslösning kan som tidigare nämnt tryckkvoten (PR) delas upp 
över två överladdare. Enligt beräkningarna under bilagorna har en tvåstegslösning genom en 
Holset HX35 och en Holset HX40 kunnat fastställas men för att spara utrymme i bandvagnen 
väljes en lösning som från fabrik är designad för detta ändamål. En sådan lösning är mer 
kompakt eftersom kompressorhus och avgashus är gjutna för att seriekopplas, det vill säga 
Compound Turbocharging.  
 

 
Figur 15 – Nuvarande turboplacering 

Nuvarande turboaggregat sitter  ”undermonterad”  sett  till  grenröret  i  ett  begränsat  utrymme.  
En tvåstegsturbo skulle med största sannolikhet inverka på närliggande komponenter i en stor 
utsträckning, trots en fabrikslösning i ett kompakt utförande. 
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Figur 16 – Nuvarande turboplacering 

För att spara ytterligare på både vikt och utrymme lyfts turbo och kompressor i serie fram som 
det vinnande alternativet. En rimlig placering skulle enligt figuren här nedan vara att ersätta 
den nuvarande remspännaren med den remdrivna radialkompressorn. Där remspänningen 
antingen skulle behöva flyttas eller integreras i radialkompressorn. 

 
Figur 17 – Ersättning av remspännare 
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De mått som i nuläget finns tillgodo illustreras här ovanför. Måttet är satt mellan remskivans 
yttre punkt och insugningsrörets centrum. En sådan placering kräver att inloppsanslutningen 
modifieras från att vara rakt utåt på kompressorn till att ha en integrerad 90-graders 
anslutning. En lösning av detta slag skulle minska behovet  av  antalet  ”gummimuffar”.  

 
 

 
 
 

Figur 18 – Tillgängligt utrymme i axialled 
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Figur 19 - Insugningsrör 

Insugningsröret på bilden här intill ersätts för att koppla samman turboaggregatet med 
radialkompressorn. 
 
Genom att använda dimensionerna på Vortech V-5 kompressorn enligt källa [17], kunde en 
”dummy”-modell ritas upp. För att packningsmässigt kunna utesluta om en sådan lösning får 
plats. 
 

 
Figur 20 – Vortech V-5 mått [17] 
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Figur 21 – ”Dummy”-Modell 

Modellen här ovanför är modifierad med 90-gradiga anslutningar för att passa bättre i 
bandvagnen.  
 

 

Figur 22 - Kompressorinstallation 
Med de integrerade böjarna på 90 grader sammanfaller kompressorns anslutningar med 
nuvarande luftledningsvägar. Fler bilder över packningsanalysen påträffas under bilagorna. 
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5. Kostnadsanalys 
 
Kostnadskalkylen ger en överskådlig bild om vad som anses vara av vikt vid uppgradering av 
nuvarande överladdningssystem. Kostnadskalkylen är enbart en uppskattning och avser 
seriekopplade turboaggregat (koncept 3) samt turbo och kompressor i serie (koncept 4). 
Priserna är inklusive moms samt att konstruktionskostnader tillkommer. 
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6. Resultat 
 
Konceptstudien innefattar ett antal olika koncept, där två av koncepten efter faktainsamling, 
beräkningar och packningsanalys, anses vara intressanta för BAE Systems Hägglunds 
bandvagnsserie BvS10. Följande tabell ger en överskådlig bild av samtliga koncept. 
 

Sammanställning av konceptstudie 

 Övergripande Övrigt 

Koncept 1 Enligt studier fungerar inte 
detta koncept då motorn 

redan på havsnivå är starkt 
beroende av laddtryck för att 
kunna generera den önskade 

effekten 

Marknaden har inget att 
erbjuda 

Koncept 2 Genom användning av 
bybass-ventilen på höga 

varvtal och laddtryck arbetar 
enbart LP-aggregatet 

Konceptet kan på höga 
varvtal liknas vid en 

singelturbo  

Koncept 3 Ett teoretiskt fungerande 
koncept 

Kräver väldigt mycket 
utrymme 

Koncept 4 Ett teoretiskt fungerande 
koncept.  

Kräver minimala 
modifikationer. Det fördröjda 

laddtrycket sägs inte spela 
någon roll då enbart första 

växeln blir påverkad 

Koncept 5 Ett koncept som med stor 
sannolikhet förhindrar 

materialutmattning 

Fortsatt överstegring, 
problemet kvarstår 

Koncept 6 Inte ett alternativ Bränsleförbrukningen får inte 
bli för hög 

  

Av bland annat packningsprestanda-skäl anses turbo och radialkompressor i serie vara det 
mest intressanta alternativet. En sådan installation kräver minimala ombyggnationer och har 
en rimlig prislapp. 

Följande tabell ger en grundläggande överblick om för och nackdelar med de två mest 
intressanta koncepten. 
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Teoretiskt fungerande koncept 

 Seriekopplade 
turboaggregat   

(koncept 3) 

Seriekopplad turbo & 
radialkompressor  

(koncept 4) 

 Uppskattning 

Eventuell 
uppgradering av 
laddluftkylare 

Ja Nej 

Kräver 
omprogrammering 
av styrbox 

Ja Ja 

Inverkan på 
intilliggande 
komponenter 

Stor Liten 

Kräver avancerad 
laddtrycksstyrning 

Ja Nej 

Ombyggnationer Komponent Förklaring Komponent Förklaring 

Eventuell 
ombyggnad av 
följande 
komponenter 

Grenrör 
 
 
Insugnings-
rör 
 
Tryckrör 
 
 
Avgas-
system 
 
Övrigt 

Kan behöva 
spegelvändas 
 
Krävs 
ombyggnation 
 
Krävs 
ombyggnation 
 
Krävs 
ombyggnation 
 
Mycket! 

Rem-
spännare 
 
Insugnings-
rör 
 
Övrigt 

Behöver ersättas 
alt. omplaceras 
 
Krävs 
ombyggnation 
 
Kräver eventuellt 
utbyte av 
vevaxelns 
remskiva 
Krävs omplacering 
av expansionskärl 
samt 
hydraulikslangar 
och block 

Uppskattad 
kostnad  
(ink. moms) 

>40.000kr <40.000kr 

Vinnande koncept Turbo & radialkompressor i serie 
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7. Diskussion & Slutsatser 
 
För att kunna göra en korrekt turbo/kompressor-matchning krävs exakta mätvärden i form av 
bland annat verkningsgrader, temperaturer, tryckfall, mottryck, volymflöden och rådande 
atmosfärstryck. Dessa mätvärden har BAE Systems Hägglunds inte någon tillgång till. Vilket 
innebär att denna rapport enbart kan ses som en riktlinje. 
 
Med enkla beräkningar har en överstådlig bild kunnat skapas, vilket illustrerar att en tvåstegs-
lösning är vad som krävs för att bibehålla effekt på hög höjd. Denna tvåstegs-laddning kan 
göras på olika sätt, såvida luften blir komprimerad i två steg. För BAE Systems Hägglunds 
krävs en kompakt tvåstegs-lösning, vilket påträffas under rubrik 4.2.4. där en turbo och en 
radialkompressor i serie har studerats.  
 
En klar fördel med en radialkompressor är den oerhört breda kompressormappen, vilket 
innebär att valet av laddtryck för den seriemonterade turbon inte blir lika begränsat (för att 
inte tvinga ut kompressorn ur sitt arbetsområde). Kompressormappen för Vortech V5 
återfinns under bilagorna.  
 
En annan sak som är att betrakta är hur tidigt laddtrycket kommer. I nuläget har man reducerat 
effekten på första växeln (upp till 1700varv/min) vilket innebär att en fördröjning av 
laddtrycket i detta fall inte ger upphov till den negativa effekt som det vanligtvis ger. Då 
motorn anses vara tillräckligt starkt för att i stort sett kunna köras utan laddtryck på första 
växeln. Med andra ord innebär det att en radialkompressor som i regel får laddtryck en bit upp 
på varvtalskurvan fungerar bra för detta ändamål. 
 
Som tidigare nämnt råder det på höga höjder tunnare luft, det vill säga luft med lägre densitet. 
Detta har inte enbart ett inflytande på hur mycket bränsle som kan förbrännas sett till 
motsvarande luftvolym, utan inverkar även på kylning. En sämre kylning av laddluftkylaren 
leder till högre insugstemperaturer, vilket i sin tur leder till lägre motoreffekt. Vanligtvis råder 
det på dessa höjder låga lufttemperaturer, vilket kompenserar för den sjunkande kylförmågan.  
Om inte luftens temperatur är markant lägre, kommer det att krävas en justering av fläktens 
varvtal. Något som det oavsett temperatur kan finnas risk för. Då en fläkt (likt en turbo) kan 
hamna utanför sitt arbetsområde och därmed ge ifrån sig vinande ljud. 
 
De formler som använts vid beräkning av tvåstegs-laddning saknar dock en väldigt viktig 
parameter, effektmålet, vilket vanligtvis är den dimensionerande parametern. Att först och 
främst sikta på ett effektmål för att sedan bestämma hur man tar sig dit är rätt väg att gå, 
vilket inte formlerna från GIK-turboteknik tar hänsyn till. Vid överladdning genom ett 
turboaggregat kan enkla överslagsberäkningar göras genom att multiplicera sugmotoreffekten 
(motor utan turbo) med det PR-värde man har för avsikt att använda sig av (på havsnivå). På 
så vis får man en riktlinje om hur mycket mer luft motorn kräver för att nå denna effekt. 
Exempelvis kräver en 100hk stark motor ett laddtryck på 1 bar för att på havsnivå nå en effekt 
kring 200hk (100*((1+1)/1)). Med en tvåstegs-laddning på höga höjder krävs betydligt mer 
omfattande beräkningar.  
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En viktig aspekt är att nuvarande turboaggregat levereras av Holset, ett företag som ägs av 
Cummins (motorleverantören), något som för BAE Systems Hägglunds begränsar 
möjligheterna en aning. Samtliga åtgärder som på egen hand utförs för att bibehålla effekt på 
hög höjd saknar med största sannolikhet förtroende hos Cummins, vilket innebär att 
motorgaranteier kan gå förlorade.  

Problematiken ligger i att Hägglunds kan vara en för liten aktör för att Cummins skall finna 
något ekonomiskt intresse i att höghöjdsoptimera motorn som sitter i BvS10. Finner de inget 
intresse i detta hoppas man på att en egen lösning går hem hos motorleverantören, därav 
denna konceptstudie. Om även detta blir avslag på kan Hägglunds gå miste om en stor 
kundgrupp,  då  bandvagnsserien  inte  anses  vara  tillräckligt  ”mobil”. 

Avslutningsvis uppskattas koncept 4 vara det koncept som är bäst lämpat för BvS10, med 
avseende på packningsprestanda, växellåda (växlingsmönster), teori och pris.  
Genom att använda sig av en radialkompressor som på 5000 meters höjd (ca 0,7bars laddtryck 
vid 3000varv/min) kompenserar för luftdensitetens avtagande, kan nuvarande turboaggregat 
arbeta på denna höjd under liknande förutsättningar som man idag har på havsnivå.  
På havsnivå är det tänkt att nuvarande turbo skall ladda 1-1,2bar och och kompressorn mellan 
0,5bar och 0,7bar. Vid 5000m.ö.h. skall laddtrycket på turbon ökas till 1,7bar för att bevara 
kompressorn inom sitt pumpområde, men även för att bibehålla effekten på hög höjd. På så 
vis bevaras effekten oavsett höjd samtidigt som temperaturen på turboimpellern hålls inom 
rimliga gränser. 
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Bilaga 1 - Bränsleberäkning 
 
Absolut bränsleförbrukning 

𝑆𝐹𝑂𝐶 =
𝐵 ∗ 1000

𝑃𝑒
 

Vid 1500varv/min: 
 

𝑆𝐹𝑂𝐶 =
(39,7 ∗ 0,82 ∗ 1000)

204
1,36

 

𝑺𝑭𝑶𝑪 = 𝟐𝟏𝟕, 𝟎𝟑𝒈/𝒌𝑾𝒉 

Där 0,82 är den uppskattade densiteten, uttryckt i kg/dm3. 

Vid 2000varv/min: 

𝑆𝐹𝑂𝐶 =
(52,6 ∗ 0,82 ∗ 1000)

272
1,36

 

𝑺𝑭𝑶𝑪 = 𝟐𝟐𝟕, 𝟗𝟔𝒈/𝒌𝑾𝒉 

Vid 2500varv/min: 

𝑆𝐹𝑂𝐶 =
(55,81 ∗ 0,82 ∗ 1000)

281
1,36

 

𝑺𝑭𝑶𝑪 = 𝟐𝟐𝟏, 𝟒𝟗𝒈/𝒌𝑾𝒉 

Bränsleåtgång & AFR-värde 

Bränsleåtgång vid 1500varv/min: 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒å𝑡𝑔å𝑛𝑔 =
217,03 ∗ 150

1000
 

𝑩𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆å𝒕𝒈å𝒏𝒈 = 𝟑𝟐, 𝟓𝟔𝒌𝒈/𝒉 

𝑩𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆å𝒕𝒈å𝒏𝒈 = 𝟎, 𝟓𝟒𝒌𝒈/𝒎𝒊𝒏 

AFR-värde vid 1500varv/min: 

𝐴𝐹𝑅 =
12,4
0,54

 

𝑨𝑭𝑹 = 𝟐𝟐, 𝟗 
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Bilaga 1 - Bränsleberäkning 
 
Där 12,4kg/min är luftflödet från turbon enligt Cummins, vid 1500varv/min och 1,54bars 
laddtryck. 

Bränsleåtgång vid 2000varv/min: 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒å𝑡𝑔å𝑛𝑔 =
227,96 ∗ 200

1000
 

𝑩𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆å𝒕𝒈å𝒏𝒈 = 𝟒𝟓, 𝟓𝟗𝒌𝒈/𝒉 

𝑩𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆å𝒕𝒈å𝒏𝒈 = 𝟎, 𝟕𝟔𝒌𝒈/𝒎𝒊𝒏 

AFR-värde vid 2000varv/min: 
 

𝐴𝐹𝑅 =
17,7
0,76

 

𝑨𝑭𝑹 = 𝟐𝟑, 𝟑 

Bränsleåtgång vid 2500varv/min: 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒å𝑡𝑔å𝑛𝑔 =
221,5 ∗ 206,6

1000
 

𝑩𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆å𝒕𝒈å𝒏𝒈 = 𝟒𝟓, 𝟕𝟖𝒌𝒈/𝒉 

𝑩𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆å𝒕𝒈å𝒏𝒈 = 𝟎, 𝟕𝟔𝟑𝒌𝒈/𝒎𝒊𝒏 

AFR-värde vid 2500varv/min: 

𝐴𝐹𝑅 =
19,4
0,76

 

𝑨𝑭𝑹 = 𝟐𝟓, 𝟓 
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Bilaga 2 - Flödesberäkning 
 
Massflöde enligt Garrett vid 2500varv/min: 

𝑊𝑎 = 𝐻𝑃 ∗ 𝐴𝐹𝑅 ∗
𝐵𝑆𝐹𝐶
60

 

𝑊𝑎 = 283 ∗ 25,5 ∗
0,364
60

 

𝑊𝑎 = 43,8𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛 

𝑾𝒂 = 𝟎, 𝟑𝟑𝒌𝒈/𝒔 

 
Enligt cummins värden skall massflödet vara 0,3233kg/s, vilket medför att Garretts-
beräkningsformel stämmer bra  överens  med  ”verkligheten”.  

Uppskattat laddtryck för att nå effektmål enligt Garrett 
 

𝑀𝑎𝑝𝑟𝑒𝑞 =
𝑄 ∗ 𝑅 ∗ (460 + 𝑇𝑚)

𝑉𝑒 ∗ 𝑟𝑝𝑚2 ∗ 𝑉𝑑
 

Där: 
 
Mapreq är uppskattat absoluttryck uttryckt i psi 
Q är volymflödet uttryckt i lb/min 
R är en konstant på 639.6 
Tm är insugstemperatur 
Ve är verkningsgrad 
Vd är cylindervolym uttryckt i kubiktum 
 

𝑀𝑎𝑝𝑟𝑒𝑞 =
43,51 ∗ 639,6 ∗ (460 + 86)

0,95 ∗ 25002 ∗ 406
 

 
𝑴𝒂𝒑𝒓𝒆𝒒 = 𝟑𝟏, 𝟓𝟐𝒑𝒔𝒊 

 
Uppskattat laddtryck på havsnivå blir därmed 1,17bar, såvida inga förluster och tryckfall 
existerar. Med 10% förluster och tryckfall hamnar laddtrycket på 1,3bar för att uppnå en 
effekt på 281hk (283hp). Noterbart är att verkningsgraden enbart är uppskattad. 
 

Massflöde enligt GIK-turbo vid 2500varv/min: 

𝑄 =
𝐿

1000
∗ 𝑉𝑒 ∗

𝑟𝑝𝑚
2 ∗ 60

∗
𝑇1
𝑇2

∗ 𝑃𝑅 

Där T1/T2 är en separat beräkning utifrån temperatur och verkningsgrad på laddluftkylaren. 
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Bilaga 2 – Flödesberäkning 
 

𝑃𝑅 =
𝐿𝑎𝑑𝑑𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 + 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘
 

𝑃𝑅 =
1,7 + 1

1
 

 
𝑷𝑹 = 𝟐, 𝟕 

 

𝑇2 = 𝑇1 ∗ (1 +
𝑃𝑅 , − 1

𝑉𝑒𝑇
) 

 
𝑇1
𝑇2

=
(𝑇1 ∗ 1)

𝑇1 ∗ 1 + 𝑃𝑅 , − 1
𝑉𝑒𝑇

 

 
𝑇1
𝑇2

=
1

1 + 𝑃𝑅 , − 1
𝑉𝑒𝑇

 

 
𝑇1
𝑇2

=
1

1 + 2,7 , − 1
0,72

 

 
𝑇1
𝑇2

=
1

1 + 2,7 , − 1
0,72

 

 
𝑇1
𝑇2

=
1

1 + 2,7 , − 1
0,72

 

 
𝑻𝟏
𝑻𝟐

= 𝟎, 𝟔𝟖𝟗𝟑 

 
Där VeT är kompressorns adiabatiska verkningsgrad, utläses ur kompressordiagrammet. 
 

𝑄 =
6,7
1000

∗ 0,9 ∗
2500
2 ∗ 60

∗ 0,6893 ∗ 2,7 

𝑄 = 0,233𝑚3/𝑠 

𝑸 = 𝟎, 𝟐𝟔𝒌𝒈/𝒔 
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Bilaga 2 – Flödesberäkning 
 
Enligt GIK-turbo krävs enbart ett massflöde på 0,26kg/s vid 1,7 bars laddtryck. Detta beror på 
att även denna formel förutsätter att inga förluster uppstår genom tryckrören och 
laddluftkylaren. 
 
Två stycken turboaggregat i serie: 
 
Inleder genom beräkning av temperaturer och verkningsgrader. 
 

𝑇ö = (𝐼𝑡) ∗ 1 +
𝑃𝑅 , − 1

𝑉𝑒𝐿𝑃
 

 
Där:  
 

x Tö är temperaturökningen som uppstår vid komprimeringen av luften genom 
turboaggregatet 

x It är den rådande temperaturen för insugsluften, angett i kelvin 
x PR är det första turboaggretagets PR-förhållande (LP-turbo) 
x VeLP är den uppskattade verkningsgraden för LP-turbon 
x 0,283 är en konstant 

 
𝑇𝑠 = 𝑇ö − 𝑉𝑒𝐼𝐶 ∗ (𝑇𝑑) 

 
Där: 
 

x Ts är temperatursänkningen efter att luften passerat laddluftkylaren 
x Tö är den temperatur luftkompimeringen ger upphov till 
x VeIC är verkningsgraden hos laddluftkylaren 

 
Td är temperaturdifferanser mellan mellan kompressordelens inloppssida och utloppssida 
 
Eftersom denna beräkning bygger på PR-förhållandet på vardera turboaggregat valdes excel 
som hjälpmedel. Utöver temperaturberäkningarna matades även formlerna för massflödena 
och PR-förhållanderna in.  

 

𝑄𝐻𝑃 =
𝐿

1000
∗ 𝑉𝑒 ∗

𝑟𝑝𝑚
2 ∗ 60

∗
𝑇1
𝑇2

∗ 𝑃𝑅 

𝑄𝐿𝑃 = 𝑄𝐻𝑃 ∗ 𝑃𝑅𝐿𝑃 ∗
𝑇1𝐿𝑃
𝑇2𝐿𝑃
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Bilaga 3 – Excelberäkning 
 

 
 
Genom att höja laddtrycket på HP-aggregatet ökas massflödet genom LP-aggregatet. Givetvis 
ändras då även massflödet för HP-aggregatet en aning. 
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Bilaga 3 – Excelberäkning 
 

 
 
Med laddtryck på 0,5bar för LP-turbon/kompressorn & 1,7bar för HP-turbon så arbetar HP-
turbon i stort sett under samma förutsättningar på 5000m.ö.h. som singelturbolösningen idag 
arbetar med på havsnivå.  
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Bilaga 4 – Kompressormapp Holset HX35 
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Bilaga 4 – Kompressormapp Holset HX40 
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Bilaga 4 – Kompressormapp Vortech V5 
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Bilaga 5 – Packningsanalys 
 
 

 
Figur 23 – Avstånd till infästning 

 

 

Figur 24 – Avstånd till HP-turbons insugningsrör 
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Bilaga 5 – Packningsanalys 
 
 

 

Figur 25 – Vy över turbo & kompressor 

 

 

Figur 26 – Vy över insugs-anslutningen 
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Bilaga 6 – Tidsplan 
 

 


