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Sammanfattning 

Energieffektivisering och miljöbesparande åtgärder inom transportsektorn är vitala för 
att ta steget mot en hållbar energiförsörjning. Utveckling av fordonsteknik med 
hybrida drivlinor har visats kunna förbättra verkningsgraden och därmed minska 
bränsleförbrukningen så att driftskostnader och växthusemissioner minskar jämfört 
med konventionella fordon.  

I detta arbete har en simuleringsmodul med grafiskt gränssnitt utvecklats för att 
utgöra ett analys- och designverktyg vid utformning och tester av ett hybridfordons 
drivlina. Drivlinesystemet som omfattade bränsletank, förbränningszon, Rankine 
värmemotor och elgenerator beskrev energiflödet med stationär modellering i ett 
MATLAB-skript som interagerade med ett grafiskt gränssnitt. Manuellt angiven indata 
av bränsle-, ång-, elgenerator- och elförbrukningsegenskaper kunde användas för att 
beräkna energiflöden samt komponent- och systemverkningsgrader i drivline-
systemet. Simuleringsmodulen och rapporten är bedömd som användbar vid design-
utvecklingen av ett hybridfordons drivlinesystem och att den kan utgöra ett enkelt 
analysverktyg vid tester på en befintlig drivlina med samma systemutformning om 
empiriska testdata görs tillgängliga.  

Utifrån simuleringar i den utvecklade modulen utfördes bränsle- och systemanalys 
genom parameterstudie för att jämföra hur olika bränsleegenskaper påverkade 
bränsleåtgång och körtid på full tank samt hur olika ångtillstånd påverkade 
systemverkningsgraden. Resultat från bränsle- och systemanalys visar att högre 
densitet och värmevärde ger längre körtid vid samma antagen bränsleeffekt. 
Förädlade bränslen (torkade, pressade, förvätskade eller förgasade) kan uppnå 
längre körtid och högre systemverkningsgrad på grund av högre densitet och 
energiinnehåll samt för att högre temperaturer kan uppnås vid förbränning. Generellt 
ökar systemverkningsgraden med högre ångtillstånd (temperatur och tryck) men 
avviker då samtidigt mer från den ideala Carnotverkningsgraden. Vid antaget 
konstant ångflöde i ångkretsen måste bränsleeffekten ökas för att uppnå högre 
ångtillstånd, vilket ger kortare körtid för drivlinesystemet då samma bränsle-
egenskaper antas. Vid val av bränsle och ångtillstånd bör ekonomiska och 
miljöaspekter beaktas vilket kan motivera användandet av fastbränslen av biomassa.   

Nyckelord: Rankinecykel, Modellering, Energisystem, fordonsindustri, 
värmeåtervinning, Energieffektivisering   



Abstract 

Energy efficiency and environmental savings are vital to approach sustainable energy 
supply in the transport sector. Development of hybrid electric vehicle power trains 
have potential to improve the efficiency and reduce the fuel consumption, and 
thereby reduce fuel costs and greenhouse gas emissions, as compared to 
conventional vehicles with internal combustion engines. 

This thesis work includes development of a simulation module with graphical user 
interface to be used as a design- and analysis tool for a power train of a hybrid 
vehicle. The power train system was steady state modelled for energy flow analysis 
and included; fuel tank, combustion zone, Rankine heat engine and electric power 
generator. Matlab was used for the purpose to handle fuel-, steam-, generator- and 
power consumption data to compute energy flow, component- and system data in a 
graphical user interface. The overall conclusion is that the simulation module and 
report is useful in the design development of the hybrid vehicle power train system. 
To test an existing power train it can be used as a simple analysis tool, given that it 
uses the same system configuration and empirical data is available.  

By specifying input data, a parametric study was conducted from the results of 
simulations in the developed module. Fuel- and system properties was analyzed in 
order to investigate how these affected fuel consumption and runtime of the vehicle´s 
power train. Specified steam data (temperature and pressure) was also analyzed in 
order to determine the influence on the system efficiency, with and without accessory 
power consumption in the vehicle. Results from the parametric study showed that 
higher fuel density and heating value gave longer system runtime, assuming constant 
fuel heating amount. Refined fuels (dryed, pressed, liquefied or gasified) with higher 
heating value and flame temperature gave better conditions to achieve longer 
runtime and higher system efficiency (as compared to raw fuels) because of higher 
mass- and energy density and possible combustion temperatures. In general, higher 
system efficiency could be achieved with higher steam data. At the same time 
though, higher steam data generated higher deviation in the Rankine efficiency as 
compared to the ideal Carnot efficiency. Assuming constant steam flow, the fuel 
heating amount must be increased in order to achieve higher steam data. This leads 
to shorter system runtime with the same type of fuel. Economical and environmental 
aspects should be considered when choosing fuel and steam data, which can justify 
the use of solid biomass fuels. 

  



Förord 
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Nomenklatur  

  

Parametrar 

𝑯𝒃𝒓 - Bränslets effektiva värmevärde, kWh/kg 

𝒊𝒆𝒙𝒑 - Entalpi vid expanderinlopp, kJ/kg 

𝒊𝒎𝒗 - Entalpi matarvatten, kJ/kg 

�̇�𝒃𝒓 - Massflöde bränsle, kg/s  

𝒎𝒃𝒓.𝒕 - Tankvikt, kg 

�̇�Å - massflöde ångsystem, kg/s 

𝜼𝑪 - Carnotverkningsgrad, - 

𝜼𝑬𝑮 - Elgeneratorverkningsgrad, - 

𝜼𝑹 - Rankineverkningsgrad, - 

𝜼𝑺𝒀𝑺 – Systemverkningsgrad, - 

𝜼Å𝑮 - Ånggeneratorverkningsgrad, - 

𝒑𝒆𝒙𝒑 - Tryck expanderinlopp, bar 

𝑷𝒃𝒓 - Bränsleeffekt, kW 

𝑷Å𝑺 - Upptagen effekt ångsystem, kW 

𝑷𝒆𝒙𝒑 - Axeleffekt från expander, kW 

𝑷𝑬𝑮 - Elgeneratoreffekt, kW 

𝒕𝑻𝒂𝒏𝒌 - Körtid på full tank, h 

𝑻𝒆𝒙𝒑 - Temperatur expanderinlopp, °C 

𝑻𝒎𝒗 - Temperatur matarvatten, °C 

 

Förkortningar 
AEV – All Electric Vehicle 

GUI – Graphical User Interface 

HEV – Hybrid Electric Vehicle 

HF – Hybridization Factor 

ICE – Internal Combustion Engine 

NEDC – New European Driving Cycle 

ORC – Organic Rankine Cycle 

PHEV – Plug-in Hybrid Vehicle 

WHR – Waste Heat Recovery 
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1. Inledning 

1.1. Energianvändningen inom transportsektorn 

Transportsektorn står för 27 % av totala energikonsumtionen och 33,7 % av växthus-
gasemissionerna i världen (Fazelpour et al. 2014). I Sverige utgör transportsektorn 
ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning (Energimyndigheten 
2012). Fördelningen av energianvändningen på trafikslag i figur 1a, visar att 
vägtransporter står för 94 % av den energiandelen. Samtidigt utgör fossila bränslen 
cirka 85 % av världens primärenergianvändning, på grund av att det fortfarande är 
den  billigaste energikällan (Çağatay Bayindir et al. 2011). Energieffektivisering och 
miljöbesparande åtgärder inom transportsektorn, speciellt inom vägtransporter, är 
därmed vitala för att ta steget mot ett mer hållbart samhälle. 

Transportsektorn är den snabbaste växande globala energikonsumenten, 49 % av 
världens oljeresurser åtgår inom sektorn (Amjad et al. 2010). Ett sätt att gå mot en 
hållbar utveckling inom transportsektorn är att introducera alternativa förnyelsebara 
bränslen som energibärare (Jorgensen 2008). Motiven för sådan implementering är  
miljömässiga, ekonomiska och sociala för att minska beroendet av fossila bränslen. 
Andelen förnyelsebara bränslen inom vägtransporter i Sverige för år 2000-2012 
illustreras av figur 1b. Utvecklingen indikerar att EU-direktiven för förnyelsebara 
bränslen inom transportsektorn på 10 % till 2020 är på väg att uppnås, alternativt kan 
redan ha uppnåtts.    

 
Figur  1a.  Energianvändning för inrikes 1b. Förnybar andel drivmedel inom vägtransporter i 
transporter år 2012, fördelat på trafikslag.      Sverige (Energimyndigheten 2012).  

1.2. Hybridfordon inom bilindustrin och dess klassificering   

Hybridfordon introducerades på marknaden 1997 och är idag ett framväxande 
alternativ till fordonsteknik med konventionell förbränningsmotor (ICE-fordon). 
Generellt sett har ICE-fordon optimal verkningsgrad vid relativt höga laster, vilket gör 
dem ineffektiva vid låga laster (Heywood 1988).  Hybridtekniken har potentialen att 
öka ett vägfordons verkningsgrad och förbättra bränsleekonomin, samt att minska 
negativa miljöeffekter inom vägtransportsektorn (Al-Alawi et al. 2013).  

Vägfordon kan klassificeras inom tre grupper: fordon med intern förbränningsmotor 
(Internal Combustion Engine Vehicles – ICEV), Elhybridfordon (Hybrid Engine 
Vehicles – HEV) och eldrivna fordon (All electric vehicles – AEV) (Tie et al. 2013). 
Under huvudgrupperna definieras vägfordon beroende på uppbyggnaden av 
systemets drivlina. Gemensamt för samtliga hybridbilar är att de har minst två 
komponenter i systemets drivlina som kan ge kraft för framdrift av fordonet. Beroende 
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på drivlinans uppbyggnad för framdrift skiljs på parallell- (motorer/kraftenheter är 
parallellkopplade) och seriehybrid (motorer/kraftenheter är seriekopplade). 
Kraftöverföringen mellan komponenter sker genom mekaniska (till exempel en 
förbränningsmotors drivaxel till elgenerator) eller elektriska kopplingar (exempelvis 
elgenerator till batteri). Graden av ett fordons hybridisering kan anges som HF – 
Hybridization Factor enligt ekvation (1), vilken anger maxkraftfördelningen mellan 

förbränningsmotor 𝑃𝐼𝐶𝐸 och elmotor 𝑃𝐸𝑀 (Lukic et al. 2008). 

𝐻𝐹 =
𝑃𝐸𝑀

𝑃𝐸𝑀+𝑃𝐼𝐶𝐸
 (1) 

ICE-fordon har således HF=0, eldrivna fordon (AEV) HF=1 och hybridfordon (HEV) i 
princip vad som helst däremellan beroende på fordonets hybridiseringsgrad. I Tabell 
1 kategoriseras och beskrivs kort olika typer av vägfordon utifrån egenskaper, 
hybridiseringsfaktor och potentiell bränslebesparing jämfört med ICE. Laddfordon 
definieras av att de kan använda elenergi från elnät, dessa definieras därför inte 
utifrån potentiell bränslebesparing.  

Tabell 1.  Huvudgrupper,  egenskaper, hybridiseringsfaktor och potentiell bränslebesparing för 
olika typer av drivlinor/vägfordon. 

Huvudgrupp Typ Egenskaper HF Pot.bränsle-
besparing (%) 

ICE-fordon  

Intern 
förbränningsmotor 

Förbränningskammare 
integrerad med arbetsmedium 

0 0 

 

 

HEV 

(0<HF<1) 

Mikro-hybrid 

 

Startmotor (< 5 kW) av ICE 
efter frikoppling, inbromsning, 

stopp   

<0,11 101 

Mild-hybrid 

 

ICE med mindre elmotor (~7-
12kW) för assisterande framdrift 

på axeln vid start/stopp, 
regenerativ inbromsning 

<0,251 10-201 

Power-assisted 
HEV 

 

ICE med kraftigare elmotor som 
tillfälligt klarar framdrift på 

endast elsystem  

0,25<HF<0,51 501 

Plug-in Hybrid 

 

ICE och elmotor med batteri 
som laddas från fasta elnätet 

HF>0,51 laddfordon 

AEV 

 

Elfordon med 
batteri 

Endast elmotorer för framdrift, 
Elbatteri som kraftkälla  

1 laddfordon 

Elfordon med 
bränslecell 

Endast elmotorer för framdrift, 
bränslecell som kraftkälla 

1 laddfordon 

1(Lukic et al. 2008, Hannan et al. 2014) 
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1.3.  Rankinecykeln  

Rankinecykeln beskriver en termodynamisk process i vilken tillgänglig värme 
omvandlas till mekaniskt arbete genom en sluten ångcykel som driver en 
expansionsenhet i form av en turbin eller expander. Tekniken är vanlig i kombination 
med generator för elproduktion i kondenskraftverk och kraftvärmeverk. Vid 
millienieskiftet angavs Rankinecykeln som ångmotor stå för 90 % av världens 
elproduktion (Wiser  2000). 

1.3.1. System- och Termodynamisk beskrivning 

Figur 2 illustrerar komponenter, energiflöden och de termodynamiska stegen för  ett 
enkelt Rankinesystem med pump, uppvärmningsenhet, expansionsenhet och 
kondensor.  

 

Figur  2. Skiss över ett traditionellt Rankinesystem (Larsson et al. 2009). 

Tre systemkoncept är tekniskt tillämpade; figur 3 illustrerar traditionell, återvärmd och 
regenerativ Rankinecykel under ideala förhållanden. Representationen i T-S-diagram 
för den traditionella Rankinecykeln illustrerar de termodynamiska stegen (jämför med 
figur 2) enligt: 

 1-2 – Tillfört pumparbete för tryckökning av kondensat till extern 
uppvärmningsenhet 

 2-3 – Uppvärmning i ånggenerator till konstant förångningstemperatur och 
vidare till överhettat tillstånd  

 3-4 – Bortfört arbete genom expansionsenhet  

 4-1 – Kondensering vid konstant temperatur 

I system med återvärmning leds delvis expanderad ånga tillbaka till ång-generatorn 
med syftet att öka kvalitén på ångan ut från expansionsenheten för att minska 
kondens i turbinen (Moran et al. 2008). I den regenerativa Rankinecykeln används 
avtappningsånga från expansionsenheten för att förvärma kondensatet innan de leds 
in i ånggeneratorn. Syftet är att minska upptaget värme i ånggeneratorn för att öka 
systemverkningsgraden (Wu 2004). Termodynamiska förluster i form av 
irreversibiliteter i pump och expansionsenhet kan beskrivas av figur 4. I realitet finns 
inga pumpar eller expandrar som arbetar isentropisk (förlustfritt), det vill säga att 
entropin s=konstant i processdiagrammet. 
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Figur 3. Systemkoncept för Rankinecykler (Sprouse III et al. 2013). 

För dessa komponenter definieras därför isentropverkningsgraden som beskriver 
förhållandet mellan verkligt och förlustfritt (isentropiskt) bortfört mekanisk arbete. 
Tillfört pumparbete är litet i förhållande till bortfört (levererat) mekaniskt arbete ut på 
axel från expansionsenheten, pumparbetet motsvarar 1-3 % av levererat 
expansionarbete (Wikipedia 2014a).   

 

Figur 4. Traditionell Rankinecykel med illustrerade förluster (Holmgren 2010). 

Ett jämförelsemått för olika typer av ångcykler är att ställa dem i relation till 
Carnotcykeln, som beskriver den ideala värmemotorprocessen utan irreversibiliteter. 
Den maximala verkningsgraden för en värmemotorprocess 𝜂𝐶 kan uttryckas som en 

funktion av temperaturen vid vilken arbete bortförs 𝑇𝑣 och temperaturen vid vilken 
värme bortförs 𝑇𝑘, enligt ekvation (2). För en Rankinecykel motsvaras detta av 
ångtemperaturen i expanderenheten respektive i kondensorn. 

𝜂𝐶 = 1 −
𝑇𝑘

𝑇𝑣
  (2) 

Ånggeneratorverkningsgraden 𝜂Å𝐺 för ett Rankinesystem beskriver förhållandet 

mellan den energi som tillförs med bränslet och den energi som tas upp i 
ångsystemet. Förluster uppstår med rökgaser, ofullständig förbränning och med 
oförbrända kolväten. Ånggeneratorverkningsgraden för Rankinesystem beskrivs 
variera mellan 0,89-0,93 beroende på typ av bränsle, där gasformiga bränslen som 
till exempel naturgas typiskt har högre värden än fastbränslen (MPEI 2014).   
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1.3.2. Organisk Rankinecykel (ORC) 

Den organiska Rankinecykeln (ORC) skiljer sig från den traditionella, med vatten som 
arbetsmedium, genom att den använder organiska medium i ångsystemet. ORC-
teknologin har till syfte att producera elekricitet från lågvärdiga energikällor såsom 
förnyelsebar energi eller spillvärme från till exempel processindustri (Ibarra et al. 
2014). Rowshanzadeh (2010) beskrev applikationsområden för ORC-tekniken i 
förnyelsebara tillämpningar såsom förbränning av biomassa, geotermisk teknik och 
solkraft. ORC-tekniken rekommenderades samtidigt för värmeåtervinning (Waste 
Heat Recovery – WHR) inom stål-, cement-, olja/gas-, glas och fordonsindustri där 
låg- till medelvärdig spillvärme finns tillgänglig och som annars inte tas till vara. ORC-
system är till stor del kommersialiserade och förekommande installationer 
representeras enligt figur 5, som visar fördelningen av installerade enheter inom olika 
applikationsområden.  

 
Figur  5.  Fördelning av ORC-teknik inom olika sektorer (Quoilin et al. 2013). 

Eftersom organiska arbetsmedium, till exempel kylmedium eller andra kolväte-
föreningar, har lägre kokpunkt skapas förutsättningar för värmeåtervinning vid lägre 
temperaturer (Quoilin 2011). De termodynamiska skillnaderna mellan organiska 
arbetsmedium och vatten kan illustreras med mättnadskurvor i figur 6. Förutom lägre 
kokpunkter har organiska medium brantare kurvor efter kritiska punkten vilket 
minimerar behovet av ångöverhettning och minskar risken för skadlig kondensation 
och korrosion i expansionsenheten. Entropiskillnaden mellan mättad vätska och 
mättad ånga är mindre vilket (tillsammans med mindre behov av överhettning) 
möjliggör förvärmning, förångning och överhettning i en och samma värme-
växlarenhet. En samtidig konsekvens är att för samma levererad värmeeffekt till 
ångsystemet krävs större massflöden av organiskt arbetsmedium jämfört med vatten.  

 

Figur  6.  Mättnadskurvor för organiska medium och vatten i T-s diagram (Quoilin 2011). 
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Val av arbetsmedium och expansionsenhet är viktiga aspekter för ORC-teknologi. 
Det finns i princip två kategorier av expansionsenheter; turbomaskiner och positiva 
deplacementexpandrar. Turbomaskiner avser turbiner av axial- eller radialtyp 
beroende på inflödesriktning mot turbinskovlarna. Figur 7a visar en flerstegs- 
ångturbin av axialtyp avsedd för större kraftverk. Deplacementexpandrar finns av 
roterande (skruv, ”scroll” och ”vane”) och kolvtyp (kolvexpander). Figur 7b visar en 
skruvexpander med dubbla skruvar, även kallad Lysholm-motor. 

 

Figur  7. Exempel på expansionenheter för ångkraftprocesser. (a)  Flerstegs- axialturbin 
(Sandvik Coromant 2014). (b) skruvexpander av Lysholmtyp (Electratherm 2014). 

Quoilin et al. (2013) beskriver positiva deplacementexpandrar som lämpade för 
småskaliga applikationer, i dagsläget används modifierade kompressorer för 
ändamålet inom ORC-applikationer. Figur 8 visar optimala lastområden för olika 
expanderteknologi och applikationsområden. Generellt iakttas att Scrollexpandrar 
passar i mindre tillämpningar, samtidigt som skruvexpandrar och turbiner i stigande 
last lämpas för större installationer. Isentropverkningsgrader för expansionsenheter 
på upp till 80 % beskrivs i litteraturen, 70 % om generatorförluster också beaktas.  

 
Figur  8. Optimala lastområden för olika expanderteknologi inom olika applikationsområden 

(Quoilin et al. 2013). 

1.3.3. Rankinecykeln inom fordonsindustrin 

Inom fordonsindustrin iakttas högre miljökrav, ökande bränslepriser och 
kundförväntningar vilket driver efterfrågan på mer effektiva drivlinor (Horst et al. 
2014). Framtida krav inom industrin kommer fokusera på CO2-utsläpp, vilket kräver 
högre verkningsgrad för den konventionella ICE-motorn eller en övergång till mer 
effektiva hybrida drivlinor som i dagsläget har högre anskaffningskostnad (Kadota et 
al. 2008). Trots omfattande utvecklingsarbete överstiger verkningsgraden för en 
konventionell förbränningsmotor vid optimal last inte 43 %, resten ca 60-70 % 
(beroende på teknik, last, etc) förloras genom kylsystemet och avgassystemet 
(Sprouse III et al. 2013). Forskningsarbete på Rankinecykeln i motorfordon 

(a) (b) 
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undersöktes som en möjlig systemlösning med extern förbränning först 1973, där ett 
organisk arbetsmedium Fluorinol-85 användes istället för vatten i ångcykeln (Morgan 
et al. 1973). Inom fordonsindustrin undersöks olika typer av ångcykler som värme- till 
el/kraftåtervinning för att öka systemverkningsgraden genom att ta tillvara på den 
spillenergi som släpps ut med förbränningsavgaser i konventionella drivlinor. Dessa 
typer av systemlösningar för fordon benämns som WHR-teknik med värmemotor 
vilket kan vara av typer Brayton, Stirling, Kalina eller Rankine. Sprouse III et al. 
(2013) beskriver Rankinecykeln som termodynamiskt lämplig för fordons-
applikationer eftersom 60-70 % av den maximala Carnotverkningsgraden kan uppnås 
för små temperaturdifferenser, för högre temperaturdifferenser är motsvarande siffra 
50-60 %. Forskning visar att WHR-tekniken med Rankinecykel i ICE-fordon har 
potentialen att förbättra bränsleekonomin visats uppgå till 10 %, med moderna 
arbetsmedium och utveckling i expanderteknologi.  

1.4. Modellering och simulering på  hybrida drivlinor 

I litteraturen förekommer modellering och simulering på hybrida drivlinesystem HEV 
och system med Rankineteknik för värme- till kraftåtervinning WHR. Inom kategorin 
hybridfordon HEV pågår forskning på batterier, bränsleceller, superkapacitorer och 
solceller som alternativa energikällor för fordonsapplikationer. Kombinationer av 
dessa typer av komponenter i hybrida drivlinesystem kan designas för nästa 
generation av förnyelsebar fordonsteknik (Hannan et al. 2014). För att öka ett ICE-
fordons termiska verkningsgrad och minska CO2-emissioner genom olika typer av 
WHR-teknik beskriver Domingues et al. (2013) fem viktiga och aktuella tekniska 
lösningar. Dessa omfattas av teknik med en turbin integrerad i avgassystem; 
Electrical turbo-compounding, Mechanical turbo-compounding och Turbo-generator 
gas energy recovery system. Utöver dessa förekommer olika typer av värmemotorer 
och Termoelektrisk generator. Eftersom denna rapport är avgränsad till 
hybridfordons- och värmeåtervinningsteknik med Rankinecykel värmemotor utfördes 
en detaljstudie av utvalt tidigare forskningsarbete på HEV- och WHR-teknik i 
fordonsapplikationer. 

1.4.1. Hybridfordon (HEV) 

Zoroofi (2008) beskriver betydelsen av simulering och modellering som verktyg för 
utveckling av hybrida drivlinor och dess styrsystem. Systemdesignen ska optimeras 
utifrån fordonets kostnad och bränsleekonomi. Rapporten beskriver grundläggande 
modelleringsprinciper och tillgängliga modelleringsverktyg enligt tabell 2.  

Tabell 2.  Urval av mjukvaror för olika typer av modellering och simulering (Zoroofi 2008). 

Typ av modellering Stationär (Steady-State) Dynamisk (tidsberoende) 

 

 

 

Mjukvara 

PSAT Simplorer 

SIMPLEV Saber 

ADVISOR Dymola 

MARVEL V-elph 

JANUS P-SIM 

PSAT PSCAD 

- VTB 

 - Matlab/Simulink 
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Modellering kan göras stationärt (tidsoberoende), kvasistationärt (antaget tids-
oberoende) eller dynamiskt (tidsberoende). Stationär och kvasistationär modellering 
förklaras vara till hjälp i designstadiet när systemutformning och driftstrategi ska 
undersökas. Dessa typer av modellering erbjuder snabba beräkningar, men uppnår 
inte samma noggrannhet som vid dynamisk simulering. I undersökningen skapas 
dynamiska modeller i Matlab/Simulink för att beskriva batteri, motorer, generator, 
fysikalisk fordonsdynamik och styrsystem. Eftersom körstilen påverkar verkningsgrad 
och bränsleekonomi för ett fordons drivlinesystem definieras körcykler som beskriver 
fordonets hastighet som funktion av tid. Cipek et al. (2013) använde en 
standardiserad körcykel, New European Driving Cycle – NEDC (figur 9), för att 
simulera dynamiken och styrsystemet i ett hybrid-fordon med ICE-motor och elmotor. 
Kvasistationär modellering användes för att simulera batteri, aerodynamik, 
rullmotstånd, gravitation, samt däck- och fordons-förluster. Den reglertekniska 
styrningen gjordes genom att skapa en styrloop för generator-hastigheten samt med 
en optimerad styralgoritm som baserades på den matematiska modellen för 
systemet. I en jämförelse över NEDC angav Ojapah et al. (2013) 23 % 
medelverkningsgrad för ICE-drivlina samt 25 % och 27 % för parallell- respektive 
seriekonfigurerad hybrid drivlina.   

 
Figur  9.  Tidsberoende lastintervall enligt NEDC (Cipek et al. 2013). 

1.4.2. Detaljstudie WHR-system med Rankineteknik i fordons-
applikationer 

Horst et al. (2014) förklarar att studier på WHR-system i fordon domineras av 
tillämpningar för tunga dieseldrivna lastbilsfordon. Författarna tar upp de negativa 
effekterna som implementeringen av WHR-tekniken kan medföra i ett ICE-fordon: 

• Ökad fordonsvikt 
• Tryckfall i avgassystemet av värmeväxlarkomponent som försämrar ICE-verkningsgraden 
• Ökat kylbehov i systemet som ökar effektbehov av systemkomponenter (fläktar/pumpar) 
• Ökat luftmotstånd  
• Inkoppling av WHR på drivlina 

I den empiriska undersökningen bestämdes WHR-verkningsgrad och bränsle-
besparingspotential i ett modifierat passagerarfordon från BMW 5-serien. 
Komponenterna i prototypfordonet designades för värmeutveckling vid fordons-
hastigheter på 70-150 km/h enligt en dynamisk körcykel som beskriver hastighets- 
och höjdprofil för en motorvägsfärd mellan Wien och Graz i Österrike. Vatten 
användes som arbetsmedium i en Rankineprocess med impulsturbin som 
expanderenhet. Kondensorn kopplades mot fordonets vattenkylsystem vilket med 
hjälp av radiatorteknik kyldes av omgivande luft. I tillämpningen förklaras det att 
kondensatet måste vara underkylt för att undvika kavitation i pumpen då 
arbetsmediumet genomgår ett tryckfall genom värmeväxlaren. Kondensatet i denna 
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tillämpning ges då Tmax=90°C, dvs underkylt med 10°C vid 1 bar kondensortryck. 
Detta skulle tillåta ett tryckfall i värmeväxlaren på 300 mbar innan mättnadstillståndet 
och därmed risk för kavitation uppstår (90°C och 0,7 bar är mättat). Samtliga 
termodynamiska data; ångtillstånd, kondensortryck och temperatur, komponent- och 
isentropverkningsgrader, massflöden och effekter ges av tabell 3, där samtliga data 
för behandlade forskningsartiklar redovisas. Eleffekten från turbinen användes för 
strömförsörjning av fordonets elsystem som uppskattades ha en medelförbrukning på 
750 W. Över körcykeln (ca 95 minuter) levererade ångsystemet ut från turbinen 500 
W och 980 W för integrerad respektive basfallet av simuleringar, där integrerad 
simulering tog hänsyn till negativa effekter av implementering i fordonet. 
Elgeneratorverkningsgraden bedömdes då hålla en relativt konstant verkningsgrad 
på 85 %. Över körcykeln registrerades 6 min uppstartsfas tills temperaturen höll sig 
mellan 700-800°C på avgassidan. I denna fasen ökade bränsleförbrukningen med 
upp till 1 % tills upp till 10 minuter då WHR-systemet började ge en minskande effekt 
på bränsleförbrukningen. Minsta temperatur på avgassidan bedömdes till 350°C för 
att kunna köra ångsystemet. Bränslebesparingspotential över hela körcykeln erhölls 
till 3,4 % i basfallet och 1,3 % i integrerat fall. I ett förbättringsförslag ,där författarna 
övervägde toluen (ORC) istället för vatten i ångkretsen, ökade bränslebesparings-
potentialen till 2,3% jämfört med 1,3 % i det integrerade fallet med vatten i ång-
kretsen. Detta på grund av högre arbetstryck på 15 bar, potentiellt högre turbin-
verkningsgrad och högre kondensortemperatur. Begränsande för inkoppling på 
elsystemet var den eleffekt som inte kunde utnyttjas då den levererade effekten från 
elgeneratorn översteg medelelförbrukningen på 750W. Ett fordon med högre 
elförbrukning motiverade därmed WHR-systemet bättre genom att det fick högre 
bränslebesparingspotential. 

Katsanos et al. (2012) jämförde, genom termodynamisk analys, vatten och organiskt 
arbetsmedium R245ca för värmeåtervinning WHR genom Rankinecykeln i ett tungt 
lastbilsfordon med dieselmotor. De använde databasen REFPROP för att hämta 
termodynamiska data. Med R245ca som arbetsmedium användes förvärmning med 
rekuperator efter pumpen (regenerativ process). Kondenstemperaturen förklarades 
behöva vara minst 20°C högre än omgivningstemperaturen (dvs 40°C  om 
Tomg=20°C) för att kunna kondensera mot omgivande luft. I rapporten föreslås 
positiva deplacerande expandrar mer lämpliga än turbomaskiner (turbiner) i 
tillämpningar av Rankinecyklen med låga massflöden av arbetsmediumet. I 
fordonstillämpningar uttrycks denna typ av expander vara den enda lösningen med 
vattenånga som arbetsmedium, på grund av det låga massflödet. Vid höga arbets-
laster har turbin och expander jämförbara totala verkningsgrader på ca 80 %, där 85 
% antas utgöras av isentropverkningsgraden för expanderenheten och resterande av 
axelförluster. Isentropverkningsgraden för pumpenheten antogs för undersökningen 
vara 85 %. Vid 100 % motorlast för lastbilsfordonet genererades 30 kW ut på 
expanderaxeln med vatten som arbetsmedium, bränsleförbrukningen minskade då 
med 7,5 %. Rankinecykelns optimala ångtryck var ~22 bar och cykelns verknings-
grad strax över 25 %. R245ca krävde ca 15 gånger högre massflöden än vatten i 
ångsystemet, författaren rekommenderade därför en turbin till R245c och en 
kolvexpander till vatten. R245ca tog upp värme bättre i värmeväxlaren mot avgas-

systemet på grund av lägre möjlig kondenstemperatur, 44°C jämfört med vatten 86°C. 

Boretti (2012) undersökte genom simuleringar implementering av ORC med 
arbetsmedium Genetron R245fa i ett etanoldrivet 1.6L ICE-fordon. Tillgängliga 
tekniska komponenter ”off the shelf” användes för att skapa systemet med 
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uppvärmningsenhet, överhettare, expander, rekuperator, kondensor och matar-
vattenpump. Rekuperatorn användes för förvärmning av kondensatet innan ång-
generatorn, regenerativt systemkoncept tillämpades därmed för Rankinecykeln. 
Tillämpningen av konceptet motiverades genom att medeltemperaturen vid vilken 
värmeeffekten tillfördes ökade, så att processverkningsgraden ökade. Fordonets 
bränsleverkningsgrad definierades som bränsle- till hjulaxeleffekt, där förluster 
utgjordes av förlorat värmeeffekt genom avgaser och till kylssystem. Avgas-
förlusterna förklarades öka med motorlast och fordonshastighet, vilket också ökade 
massflödet avgaser. Systemet testades för värmeåtervinning mot avgassystemet och 
mot fordonets kylssystem med 14-15 % respektive 5-6 % resulterande verkningsgrad 
för Rankine-systemet. Vid antagen extra fordonsvikt på 50 kg gavs 4,2 % och 6,7 % 
förbättrad bränsleekonomi över nya europeiska körcykeln (NEDC) respektive vid 
körning konstant i 120 km/h. Fullständig uppvärmning av arbetsmediumet i ångcyklen 
bedömdes ta 10 minuter vilket jämfördes med motoroljan som tog ~16-17 minuter. 
Fördelen med att implementera WHR-systemet i hybridfordon förklaras genom att 
elgeneratoreffekten kan utnyttjas för att ladda batteriet som används för framdrift med 
hjälp av elmotor. Detta kräver dock extra energiomvandling och därmed ökade 
förluster.  
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Tabell 3. Urval av forskningsarbete på fordon med Rankine värmemotor WHR-teknik. 

Metodik och 
resultat 

Katsanos et al. 
(2012) 

Horst et al. 

(2014) 

 

Boretti 
(2012): 

 

  

Fordonstyp Lastbil med ICE 
Dieselmotor 

BMW 5 Serien 
ICE turboladdad 

bensinmotor  

1.6L etanoldrivet 
ICE-fordon 

  

Analysmetod Termodynamisk 
modellering, 

parameterstudie 

Empirisk och 
Dynamisk/ 

kvasi-stationär 
modellering 

Transient 
modellering i GT-

COOL 

  

Rankineprocess Regenerativ (R245ca) 

Traditionell (vatten) 

Traditionell Traditionell 

Regenerativ 

  

Arbetsmedium Vatten  

R245ca (ORC) 

Vatten  

 

GenetronR245fa 
(ORC) 

  

Drivline-
konfiguration 

Laddning av batteri för 
framdrift av elmotor 

Strömförsörjning 
av fordonets 
hjälpssystem 

Laddning av batteri 
för framdrift av 

elmotor 

  

Expander-
teknologi 

Kolvexpander (vatten) 

Turbin (R245ca) 

Impulsturbin 
(vatten) 

Expander   

verkningsgrader 
ångsystem (%) 

𝜂𝐸𝑋𝑃 = 801 

𝜂𝑃𝑈𝑀𝑃 = 851 

 

𝜂𝐸𝑋𝑃 = 402/3 

𝜂𝐸𝑋𝑃.𝑂𝑅𝐶 = 601/2 

 

𝜂𝐸𝑋𝑃 = 701 

𝜂𝑃𝑈𝑀𝑃 = 801 

 

  

Massflöde ånga 
(kg/s) 

0,05 (vatten) 

0,75 (R245ca) 

0,001-0,015 Ej tillgängligt   

Axeleffekt 
ångmotor (kW) 

302 (vatten) 

342 (R245ca) 

 

22 

0,984 

Ej tillgängligt   

Rankine- 

verkningsgrad (%) 

~252 (vatten) 

~252 (R245ca) 

 

Ej tillgängligt 14-15  

(på avgassystem) 

5-6  

(på kylsystem) 

 

  

ångdata 
(bar/grader C) 

~22/4402 (vatten) 

~38/2002 (R245ca) 

7/300 ~9-26   

Bortkylt i 
kondensor (kW) 

~1002 (vatten) 

~1402 (R245ca) 

372  

 

Ej tillgängligt   

Kondensordata 
(bar/grader C) 

0,6/86 (vatten) 

2/44 (R245ca) 

1/100 Ej tillgängligt   

Elgenerator-
verkningsgrad 

Ej tillgängligt 0,853 

 

Ej tillgängligt   

Bränslebesparing 
(%) 

7,52 (vatten) 

8,42 (R245ca) 

3,44 (baseline) 

1,34 (integrated) 

4,24 

 

  

(1antagna värden, 2Vid givet ångtillstånd och 100 % motorlast, 3empiriska värden, 4Medel över 
körcykel) 
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1.5. Simuleringsmodul för ett hybridfordon 

1.5.1. Problemdiskussion 

I detta arbete utvecklas, i samarbete med Precer Group, en simuleringsmodul för att 
analysera energiflödet i ett hybridfordons drivlina, schematiskt illustrerad i figur 10. 
Fordonet betraktas som enseriehybrid med Plug in laddfunktion, all kraft för 
framdrivning från ångmotor går via elgenerator och batteri till elmotor och hjulaxel. I 
dagsläget finns en översiktlig illustration över det specifika systemets drivlina, men 
ingen färdig simuleringsmodul som visar och beräkningsmässigt hanterar systemets 
energiflöde vid olika driftlägen. Arbetet efterfrågas som ett design- och 
modelleringsinput på det analysverktyg som planeras i ett senare utvecklingsskede. 

 

Figur  10.  Schematisk illustration av komponenter och energiflöde i undersökt drivlina.   

Simuleringar i datormiljö är ett viktigt verktyg för att göra snabba bedömningar på en 
drivlinas effektivitet och för övervägande vid systemdesignutformning. Eftersom 
integrering av komponenter i en drivlina kan vara en utmaning inom fordonsindustrin, 
kan simuleringar i datormiljö innan framställning av konceptprototyper vara till fördel 
avseende på kostnad, säkerhet och designutförande (Zoroofi 2008). Om en realistisk 
simuleringsmodul utvecklas kan systemet snabbt analyseras med antingen manuellt 
matade indata, loggningsdata vid tester i labbmiljö eller vid service. Analys mot tester 
i labb- eller servicemiljö ställer krav på stöd från programvaran att hantera 
loggningsindata från USB-gränssnitt, något som för Java-språket bedömts 
inkompatibelt (Lennartsson 2013).  

1.5.2. Syfte  

Arbetet syftar till att ta fram en simuleringsmodul för att beräkningsmässigt hantera 
energiflödet genom komponenterna i ett system för ett hybridfordons drivlina vid olika 
varierade parametrar. Simuleringsmodulens funktion och översiktlighet skall kunna 
användas för energiflödesanalys av systemet samt erbjuda en lättöverskådlig 
presentation av komponenterna i systemet.  

1.5.3. Mål  

De mål som satts upp för arbetet avser: 

 Ge ett förslag på hur drivlinesystemet kan modelleras och implementeras i en 
simuleringsmodul  

 Utveckla en simuleringsmodul som, utifrån komponenternas energitekniska 
och termodynamiska egenskaper, är användbar för realistisk energiflödes-
analys av drivlinesystemet  

 Skapa ett överskådligt gränssnitt som är tillgängligt i Windowsmiljö 

 Utföra realistiska simuleringar i modulen som ger ett användbart underlag vid 
utformning och design av betraktat drivlinesystem. 

Bränsletank
Förbrännings

zon
Ångmotor Elgenerator Batteri Elmotor Hjulaxel
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1.5.4. Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts för rapporten omfattar: 

 Hybridfordons- och värmeåtervinningsteknik med Rankinecykel värmemotor. 
Andra typer av värmemotorteknik beskrivs inte som en del av arbetet. 

 Endast vatten som arbetsmedium för Rankine värmemotor i betraktad drivlina. 

 Stationär modellering. Ett dynamiskt tidsberoende i betraktat drivlinesystem 
avses inte beskrivas.  

 Modellering av fysikalisk fordonsdynamik (luft- och rullmotstånd etc) samt styr- 
och reglersystem behandlas inte. 

 Modellering och simulering av betraktat drivlinesystem baseras endast på 
tillgänglig litteraturdata.  

 Specificerad komponentbeskrivning/empiriska data från uppdragsgivare 
beskrivs inte. Specifik systemdata har inte varit tillgänglig alternativt varit 
sekretessbelagd. 

 Jämförelser av analysverktyg för att skapa en simuleringsmodul tillhör inte 
arbetet. Tillvägagångssättet i vald programvara diskuteras endast utifrån dess 
förutsättningar för att utveckla en simuleringsmodul. 
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2. Metod 

Den valda metoden för detta arbete omfattas av två avsnitt; skapandet av en 
simuleringsmodul och en beskrivning av utförda simuleringar i den utvecklade 
modulen. Skapandet av modulen avser beskriva hur den matematiska modellen för 
energiflödet implementerats i simuleringsmodulen. Avsnittet omfattar val av 
programmeringsverktyg, definition av drivlinesystem, beskrivning av samband för 
respektive systemkomponents energiflöde samt de programmeringsstrategier som 
valts. Simuleringar i den utvecklade modulen beskriver de indata som antagits för att 
utföra energiflödesanalys av drivlinesystemet.  

2.1. Matematisk modellering och programmering av simulerings-
modul 

En simuleringsmodul med grafiskt gränssnitt som hanterar energiflödesberäkningar 
för hybridfordonets drivlina utifrån manuellt inmatade värden tillämpades i MATLAB´s  
Graphical User Interface-modul (GUI). MATLAB GUI möjliggör programmering av ett 
standardskript (m-fil)  som interagerar med ett grafiskt gränssnitt (matlab-fig). 
Modelleringen gjordes på komponenter i det avgränsade systemet enligt figur 11 
(jämför med figur 10); energiflöden och förluster från bränsletank, förbränningszon, 
ångmotor och elgenerator behandlades i simuleringsmodulen. Delsystemet utgjorde 
en Range Extension-enhet, det vill säga en enhet som alternativt till Plug In-laddning 
kunde försörja batterienheten. 

 

Figur  11.  Modellerat delsystem av hybridfordonets drivlina. 

Simuleringsmodulen hanterade ett stationärt tidsoberoende system med matematisk 

modelluppbyggnad och programmeringsstrategier enligt beskrivning för respektive 

komponent i drivlinesystemet.  

2.1.1. Bränsledata 

Körtiden på full tank 𝑡𝑇𝑎𝑛𝑘 enligt ekvation (3) beräknades på ett angivet konstant 
tillfört bränsleflöde �̇�𝑏𝑟 och total tankad bränslevikt 𝑚𝑏𝑟.𝑡.  

𝑡𝑇𝑎𝑛𝑘 =
𝑚𝑏𝑟.𝑡

�̇�𝑏𝑟
  (3) 

Tillförd bränsleeffekt 𝑃𝑏𝑟 ekvation (4) gavs av bränsleflöde och värmevärden 𝐻𝑏𝑟 för 
undersökta bränslen enligt tabell 4.  

𝑃𝑏𝑟 = 𝐻𝑏𝑟 ∙ �̇�𝑏𝑟  (4) 

Bränsletank Förbränningszon Ångmotor Elgenerator
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2.1.2. Ånggeneratorverkningsgrad 

Ånggeneratorverkningsgraden 𝜂Å𝐺 definieras som förhållandet mellan upptagen 

effekt i Rankinecykelns ångsystem 𝑃Å𝑆 och tillförd bränsleeffekt 𝑃𝑏𝑟 enligt ekvation (5) 

(Alvarez 2006). Energiflödesförluster i detta steget är främst till följd av ofullständig 
förbränning och bortfört effekt med rökgaser.  

𝜂Å𝐺 =
𝑃Å𝑆

𝑃𝑏𝑟
=

�̇�Å(𝑖𝑒𝑥𝑝−𝑖𝑚𝑣)

�̇�𝑏𝑟∙𝐻𝑏𝑟
 (5) 

Bränsleflöde �̇�𝑏𝑟 och ångflöde �̇�Å antas konstanta i den stationära fasen då 

systemet går på maxlast. Entalpin för matarvattnet 𝑖𝑚𝑣 till ånggeneratorn antas vara 
mättad vätska vid angiven temperatur i användargränssnittet enligt figur 12, där 
MATLAB´s linjärinterpolations-kommando interp1 tillämpats på data ur ångtabeller för 
att modulen skall kunna hantera indata av heltal mellan 0-200°C.  

 

Figur  12. Tabelldata (ringar) och interpolerad data (streckat) av entalpier för mättad vätska vid 
olika temperaturer.  

Entalpin vid expanderinloppet 𝑖𝑒𝑥𝑝 gavs av 2-dimensionellt linjärinterpolerad data, 

med hjälp av MATLAB-kommandot interp2, ur ångtabell för överhettad vattenånga. 
Figur 13 visar ytplottar av tabelldata och interpolerad data för ångentalpin som 
funktion av tryck och temperatur. Interpolerad dataserie för ångtillstånd hanterar i 

simuleringsmodulen heltal för temperaturer 100-1000°C och tryck 1 - 400 bar. Vissa 
kombinationer av tryck och temperatur definerades inte på grund av att tillståndet är 
mättat/underkylt, vilket är olämpligt för en ångexpansions-enhet. Implementering av 
in/utdata-serier i simuleringsmodulen tillämpades genom kombinerad for/if-loop i 
vilken matarvatten- och ångentalpier valdes ut baserat på angivna tryck och 
temperaturer.  

 

Figur  13.  Entalpier för överhettad vattenånga som funktion av tryck och temperatur vid 
expanderinloppet. Ytplot av rådata (vänster) och 2-dimensionellt linjärinterpolerad ytplot 
(höger). 
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2.1.3. Rankineverkningsgrad 

Rankineverkningsgraden 𝜂𝑅 beskriver förhållandet upptagen ångeffekt 𝑃Å𝑆 till effekt 

ut på axeln 𝑃𝐴𝑥𝑒𝑙 som driver elgeneratorn enligt ekvation (6). I simuleringsmodulen 
beskrivs Rankineverkningsgraden som funktion av tryck och temperatur 𝜂𝑅(𝑝, 𝑇) vid 
ånginloppet till expandern ur diagram vid idealiserade förhållanden. Inga 

processförluster  antas därmed och kondenseringstemperatur 𝑇𝐾𝑜𝑛𝑑 = 20°C antas 
från grunddata. 

𝜂𝑅 =
𝑃𝐴𝑥𝑒𝑙

𝑃Å𝑆

  (6) 

Ångan vid expanderinloppet antas vara överhettad vattenånga i de tryck- och 

temperaturintervall som definierats till 180 - 1200°C och tryck 10 - 500 bar. Figur 14 
visar idealiserad ytplot av tillgänglig data och den 2-dimensionellt linjärinterpolerade 
dataserie som skapats och implementerats i simuleringsmodulen med hjälp av 
MATLAB-kommandot interp2. För att ta hänsyn till irreversibla turbinförluster anges 
dessa som numeriska indata i användargränssnittet. 

 

Figur  14. Rankineverkningsgraden som funktion av tryck och temperatur vid expander-
inloppet. Ytplot av rådata (vänster) och 2-dimensionellt linjärinterpolerad ytplot (höger).  

2.1.4. Elgeneratorverkningsgrad 

I simuleringsmodulen beskriver elgeneratorverkingsgraden 𝜂𝐸𝐺 förhållandet mellan 
axeleffekt 𝑃𝐴𝑥𝑒𝑙 och levererad eleffekt 𝑃𝐸𝐺 till batteriet enligt ekvation (7). Förluster 
associerade med elgeneratorer är mekaniska förluster, värmeutveckling i 
generatorlindningar, virvelströmförluster och hysteres (Csanyi 2012) 

𝜂𝐸𝐺 =
𝑃𝐸𝐺

𝑃𝐴𝑥𝑒𝑙
   (7) 

2.1.5. Förbrukning i elförsörjt hjälpsystem 

För att beskriva systemverkningsgraden med förbrukning i hjälpsystemen 
definierades indata för effektförbrukning av följande komponenter i systemet: 

 Bränslematning 

 Brännare/tändare 

 Pump i ångsystem 

 Övriga effektförbrukande komponenter i fordonet, lampor etc 

2.1.6. Systemverkningsgrader 

Totala verkningsgrader för modellerat system enligt figur 6 beskrivs med och utan 
hjälpsystemförluster. Systemverkningsgraden utan hänsyn till hjälpsystemförbrukning 
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enligt ekvation (8) beskriver således inmatad bränsleeffekt till levererad elektrisk 
effekt från elgenerator.   

𝜂𝑆𝑌𝑆1 = 𝜂Å𝐺 ∙ 𝜂𝑅 ∙ 𝜂𝐸𝐺 =
𝑃𝐸𝐺

𝑃𝐵𝑅
  (8) 

I beskrivningen av systemverkningsgraden med hänsyn till hjälpsystemförbrukning 
antogs alla komponenter i hjälpsystemen vara eldrivna av den effekt som levererades 

ut från elgeneratorn. Total förbrukad eleffekt av hjälpsystem 𝑃𝐻𝑆  subtraherades 
därför från elgeneratorns uteffekt enligt ekvation (9). Denna verkningsgrad beskrev 
därmed den kvarvarande tillgängliga effekten för laddning av batterier till 
framdriftsystemet.    

𝜂𝑆𝑌𝑆2 =
𝑃𝐸𝐺−𝑃𝐻𝑆

𝑃𝐵𝑅
 (9) 

2.1.7. Kompilering av standalone-programvara 

Simuleringsmodulen kompilerades till en licensfri windowsprogramvara (windows 
standalone application) genom att köra MATLAB´s deploytool i vilket m-filen 
automatiskt byggdes och paketerades tillsammans med en MATLAB Compiler 
Runtime - fil (MCR). Kompilerad Simuleringsmodul och licensfri MCR-stödfil 
testkördes som exe-filer på en Windowsdator utan MATLAB-licens. 

2.2. Simuleringar i utvecklad modul 

För att på ett realistiskt sätt undersöka ett drivlinesystems komponent- och 
systemverkningsgrader vid varierade simulerade driftsfall gjordes en parameterstudie 
av indata för olika bränsle-, ång-, komponent- samt effektdata för elförbrukning i 
hjälpsystem. Antagna systemdata för simuleringar baserades på indata från 
litteraturstudier och ej på uppdragsgivarens specifikation av komponentdata.  

2.2.1. Bränsledata 

Bränsledata från tillgänglig litteratur presenteras i tabell 4 där värmevärde, densitet, 
fukthalt och adiabatisk flamtemperatur för olika bränslen beskrivs. Bränslen av 
biomassa redovisas ha fukthalt, övriga bränsle anses torra eller ha försumbart 
fuktinnehåll. Angivna densiteter avser skrymdensiteter för en antagen tankvolym på 
80L. Samtliga redovisade adiabatiska (förlustfria) flamtemperaturer avser förbränning 
med luft som oxidationsmedel (~21 % syre) eftersom detta ger enklast och billigast 
systemlösning i en mobil fordonsapplikation. Flamtemperaturer för trädbränsle är 
angivna vid luftfaktor ~1.25.  

Tabell 4.  Egenskaper för undersökta bränslen. 

Bränsle Värmevärde 

(kWh/kg) 

Densitet 

(kg/m3) 

Fukthalt 

(kg/kg) 

Adiabatisk 
flamtemperatur (°𝑪) 

Träpellets  4,671 650 11 % ~16009 

Träpulver  4,921 240 7 % - 

Flis  3,572 280 35 % ~14009 

Bensin 12,25 7503 - 21014 

Naturgas (metan) 13,95 1757 - 19504  

Metallbränsle 1,918  27008 - - 

(1Novator (2014a), 2Novator (2014b), 3Jernkontorets Energihandbok (2007), 4Wikipedia (2014b)., 
5Wikipedia (2013), 6Mörtstedt et al. (2010),7Chive Fuels (2014), 8Mattsson (2014), 9Quaak et al. 1999) 
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2.2.2. Ångdata  

Tre ångtillstånd undersöktes med olika maximala arbetstryck och temperatur enligt 
tabell 5. Ångdatan antas utifrån möjliga systemlösningar där material- och 
komponentval begränsar respektive tillämpning. De massflöden som tillämpades i 
ångsystemet varierades för de olika ångtillstånden oberoende av bränsletyp eftersom 
samma bränsleeffekt antogs. 

Tabell 5. Antagna ång- och kondensordata för systemet. 

Rankinesystem Ångdata  

Tryck/Temperatur 
(bar/ °𝑪) 

Kondensordata 

Tryck/Temperatur 
(bar/ °𝑪)  

Massflöde 
ångkrets 
(kg/s) 

Bränsleeffekt 

(kW) 

1 35/250 1/100 0,0088 23,5 

2 180/500 1/100 0,0103 32,5 

3 300/1000 1/100 0,00915 42,0 

 

2.2.3. Komponentdata  

Komponenterna i drivlinesystemet enligt figur 11 antogs ha förbränningstekniska och 
termodynamiska egenskaper enligt tabell 6, där värden valts baserat på tillgänglig 
litteratur. Värdena antas för samtliga stationära simuleringar vid olika ångtillstånd 
enligt tabell 5.   

Tabell 6. Antagna komponentdata för systemet. 

Systemkomponent Egenskaper  Antagna data 

Tank 80L   

Förbränningszon Extern förbränning Ånggenerator-
verkningsgrad 

~90 %1 

 

Ångsystem 

 

Konventionell 
Rankineprocess 
med vatten som 
arbetsmedium 

  

Isentropverkningsgrad 
expansionsenhet 

70 %2 

Elgenerator DC-maskin Elgeneratorverknings-
grad 

85 %3 

(1MPEI 2014. 2Boretti 2012. 3Horst et al. 2014) 

2.2.4. Elförbrukning i hjälpsystem 

Antagen elförbrukning i fordonets elektriska hjälpsystem för frammatning av bränsle, 
brännare, matarvattenpump och övriga komponenter ges av tabell 7. Matnings- och 
brännarkomponent antas ha samma medelelförbrukning som en stationär 
pelletsbrännare dimensionerad för 5-10 kg pellets/h och 35 kW värmeeffekt. 
Matarvattenpumpens elförbrukning antas utgöra 2 % av effekten ut på axeln från 
expansionsenheten, som godtyckligt antas kunna leverera 7,5 kW. Ett hybridfordon 
antas ha en övrig elmedelförbrukning inkluderande lampor, kylfläkt, kyl- och vakuum-
pump samt i styrsystem.    
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Tabell 7.  Simulerad elmedelförbrukning i fordonets hjälpsystem. 

Komponent Elmedelförbrukning (W) 

Pmatning 151 

Pbrännare 301 

Ppump 1502 

Pövrigt 5003 

1(Värmebaronen 2014. 2Wikipedia 2014a. 3Perkins et al. 2011) 

2.2.5. Analys av utdata från simuleringar 

Utifrån angivna indata för simuleringar analyserades utdata avseende; körtid på full 
tank, energiflöden och verkningsgrader för systemet. De valda bränslena 
analyserades för hur dess egenskaper påverkade drivlinesystemets körtid och 
bränsleåtgång. Systemets energiflöden vid konstant antagna bränsleeffekter 
beskrevs i Sankeydiagram för att ge en grafisk representation av effektfördelningen 
vid olika ångtillstånd. Verkningsgrader för systemet studerades med och utan 
hjälpssystemförbrukning och ställdes i relation till Carnotverkningsgraden som 
beskrev systemet under ideala förhållanden.   
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3. Resultat 

3.1. Simuleringsmodul i Matlab GUI 

I den grafiska modulen (figur 15) illustreras systemet överskådligt under system-
komponenter, med indata och utdata definierat utifrån vilken data simulerings-
modulen hanterade. Samtliga indata måste anges som siffervärden innan fullständig 
beräkning av utdata kan utföras. Indata kan inte anges som vektorer, endast som 
numeriska tal. Användaren av gränssnittet kan som referensdata öppna de 
interpolerade ytplottarna (Figur 13-14) som beskriver Rankineverkningsgraden och 
entalpitillståndet som funktion av ångtillstånd vid expander/turbininloppet. Eftersom 
vissa kombinationer av tryck och temperatur inte är lämpliga för turbin/expander (till 
exempel fuktig ånga eller underkyld vätska vid ett visst tryck) alternativt inte är 
definierade i modulen ges ett felmeddelande till användaren av gränssnittet. 

 

Figur  15. Skärmdump av grafiskt gränssnitt till utvecklad simuleringsmodul. 

För ånggeneratorverkningsgraden ges ett felmeddelande då denna överstiger 100 %, 
det vill säga när angiven upptagen effekt i ångsystemet överstiger tillförd bränsle-
effekt. Angiven ångdata begränsas inom de tryck- och temperaturintervall som 
angivits för ånggenerator- och Rankineverkningsgrad. Sammantaget behandlar 

modulen temperaturer och tryck mellan 180-1000°C  och 10-400 bar, det vill säga där 
modulen har definierade ångentalpier och Rankineverkningsgrad. Modulen kunde 
efter kompilering av skript och gränssnitt användas som ett licensfritt program på en 
Windows 8 dator.  
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3.2. Simuleringar i utvecklad modul 

3.2.1. Bränsleanalys 

Vid undersökta konstanta ångtillstånd ges systemets körtid på full tank för de olika 
bränslena enligt Figur 16. För att systemet skall kunna upprätthålla ångtillståndet för 
respektive bränsle varierades bränsleflödet så att samma värmeeffekt levererades till 
ångsystemet. På samma sätt varierades bränsleflödet för olika ångtillstånd; för högre 
ångtemperatur och tryck krävdes högre tillförd bränsleeffekt.  

 

Figur  16.  Simulerad körtid för antaget drivlinesystem (ej uppdragsgivarens drivlina samt 
bränslen) för respektive bränsle och ångtillstånd vid konstant tillförd bränsleeffekt. 

Figur 17 visar de bränsleflöden som erfordrats för respektive bränsle vid olika 
ångtillstånd. Resultaten speglar bränslenas egenskaper avseende på energiinnehåll 
(värmevärde), densitet och fukthalt.  Bensin med förhållandevis högt värmevärde och 
densitet, samt antaget inget fuktinnehåll, ger längst körtid för systemet på grund av 
dess höga energiinnehåll per volymsenhet. Komprimerad naturgas (CNG) har 
betydligt kortare körtid än bensin trots dess högre värmevärde, vilket iakttas bero på 
dess lägre densitet. Detta bekräftas av den lägre viktbaserade bränsleåtgång (kg/h) 
som redovisas för naturgas jämfört med bensin. Metallbränslet erhöll jämförelsevis 
långa körtider på ~10-18 h (beroende på antaget ångtillstånd), trots lågt energi-
innehåll vilket förklaras som en konsekvens av dess densitet.  

 

Figur  17.  Simulerat bränsleåtgång för antaget drivlinesystem (ej uppdragsgivarens drivlina 
samt bränslen) för respektive bränsle och ångtillstånd vid konstant tillförd bränsleeffekt.  
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Av de betraktade förnyelsebara trädbränslena (pellets, träpulver och flis) iakttas 
pellets ha längst körtidskapacitet. Träpulver kräver minst bränsleflöde per viktenhet 
men förlorar i körtidskapacitet på grund av låg skrymdensitet vilket begränsar den 
tankade vikten jämfört med pellets. Träflis har både kortast körtid och högst bränsle-
åtgång vilket förklaras av jämförelsevis lågt energiinnehåll och låg skrymdensitet. 
Fukthalt och form på trädbränsle har därmed betydande inverkan på systemets körtid 
på full tank och bränsleåtgång.  

3.2.2. Systemanalys 

Sankey-diagrammen i figur 18 visar energiflödena från simuleringar på 
drivlinesystemet vid de olika ångtillstånden. Skalningen av energiflödena i höjdled 
återger korrekt fördelningen av förluster och levererad eleffekt. Förbrännings-
förlusterna avser den värmeeffekt som förloras vid ofullständig förbränning samt med 
rökgaser enligt antagen ånggeneratorverkningsgrad ~0,9. Den värmeeffekt som inte 
kan omsättas till axeleffekt genom expansionsenheten måste genom kylning föras 
bort i kondensorn. Elgeneratorförlusten avser den effekt i systemet som går förlorad 
från axel- till levererad eleffekt.  

 

Figur  18.  Sankey-diagram av energiflöden vid simuleringar på antagna ångtillstånd (1)-(3) (ej 
uppdragsgivarens drivlina samt bränslen) för respektiveångtillstånd vid konstant tillförd 

bränsleeffekt.  

I figur 19 kan simulerade systemverkningsgrader studeras. Dessa beskriver 
förhållandet mellan levererad eleffekt och tillförd bränsleeffekt, i fallen med och utan 
hjälpsystemförluster. Vid högre temperatur och tryck iakttas högre systemverknings-
grader, något som urskiljs även ur figur 18. Eftersom ånggenerator- och elgenerator-
verkningsgrad hållits konstanta har endast Rankineverkningsgraden påverkats av 
vilket ångtillstånd som simulerats. När drivlinesystemet verkningsgrad satts i relation 
till Carnotverkningsgraden, studeras avvikelsen bli större ju högre ångtillstånd som 
betraktas. Skillnaden mellan systemverkningsgraden med och utan hjälpsystem-
förbrukning (avståndet mellan ringarna) blir mindre för högre ångtillstånd. Detta ses 
som en konsekvens av de högre eleffekter som systemet levererar vid högre 
ångtillstånd, vid samma antagen hjälpsystemförbrukning.      

(1)
1 

(2)
1 

(3)
1 



- 23 - 
 

 

Figur  19.  Carnot- och systemverkningsgrader för antaget drivlinesystem (ej uppdragsgivarens 
drivlina samt bränslen) för respektive ångtillstånd vid konstant tillförd bränsleeffekt. 𝑻𝒌𝒐𝒏𝒅 =

𝟏𝟎𝟎°𝐂.   
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4. Diskussion 

4.1. Metod – Avgränsningar, antaganden och felkällor 

4.1.1. Matematisk modellering och programmering av simulerings-
modul 

Modellering av drivlinesystemets energiflöde 

I den matematiska modelleringen ställdes generella samband upp för att beskriva 
energiflödet i det delsystem av hybridfordonets drivlina som beskrivs av figur 11. 
Eftersom simuleringsmodulen avsågs utgöra ett designverktyg för delsystemet 
modellerades inte energiflödet för hela drivlinan från bränsle- till hjulaxel. Detta gjorde 
det irrelevant att ta med fysikalisk modellering (rull- och luftmotstånd etc) i metoden 
eftersom modellen inte beskrev energiflödet  ut på hjulaxeln. Denna system-
avgränsning begränsade därmed prestandajämförelser med annan drivlineteknik, 
framför allt avseende på systemverkningsgrad. Modellen definierades utifrån 
stationära samband vilket medförde att tidsberoende parametrar (till exempel 
varierade last) inte beskrevs utifrån den metod som använts. Tillvägagångsättet 
motiverades genom att den utvecklade simuleringsmodulen avsåg att beskriva 
energiflödet i drivlinan vid olika maxlast beroende på hur systemet dimensionerades. 
Stationär modellering erbjöd därför det alternativ som bedömdes lämpligt i 
designstadiet vid systemutformning, på samma sätt som Zoorofi (2008) förklarar om 
modellering vid utveckling hybridfordon. För att i ett senare utvecklingsskede under-
söka tids- och lastberoende i undersökt drivlinesystem krävs dynamisk modellering, 
detta kan vara intressant för att undersöka hur lastvariationer påverkar systemet. I 
tidigare arbeten på WHR med Rankineteknik beskrivs liknande system modellerade 
med tidsberoende, Boretti (2012) och Horst et al. (2014) utgör exempel. I dessa 
tillämpningar modelleras drivlinesystemen mot en körcykel (NEDC enligt figur 9), 
vilket ger underlag för att bedöma systemverkningsgrad och bränsleekonomi över ett 
realistisk lastintervall. Eftersom den valda stationära modelleringen inte stödjer 
analyser över körcykler försvåras jämförelser med tidigare forskning på liknande 
drivlineteknik. Den samlade bedömningen av vald metod är att den stationära 
modellen väl beskriver energiflödet i drivlinans delsystem för tilltänkta maxlaster. 
Använd modell är också lämpad för utveckling av ett beräkningsverktyg som är 
användbart vid drivlinans design- och systemutformning.  

Implementering och utveckling av simuleringsmodul i MATLAB GUI 

Programmeringsverktyget MATLAB GUI valdes för att hantera den implementerade 
modellen av energiflödet och skapa ett grafisk användargränssnitt som tillsammans 
utgjorde simuleringsmodulen. Exempel på andra möjliga verktyg (både för stationär 
och dynamisk modellering) listas i tabell 2, dessa har inte utvärderats eftersom 
arbetet inte avsåg jämföra mjukvaror för modellering och simulering. Interpolering av 
ång/matarvatten-entalpi och Rankineverkningsgrad som funktion av tryck och 
temperatur utfördes förhållandevis enkelt med MATLAB´s interp-kommandon utifrån 
ångtabell och diagramdata. Upplösningen på tryck- och temperaturdata vid 

interpolering tillämpades i steg om 1 bar respektive 1°C vilket bedömdes tillräckligt för 
att erbjuda en simuleringsmodul som hanterar beräkningar för ett stort antal 
systemkonfigurationer (kombinationer av bränsle-, ång-, komponent- och el-
förbrukningsdata). Interpoleringen är förenlig med osäkerheter i data som inte 
kvantitativt har värderats då det inte funnits krav på detta i tillämpningen av 
simuleringsmodulen. Interpoleringen som gjorts för matarvattnet är begränsat till 
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mättat vatten vid 0-200°C vilket begränsar kondensortillståndet som kan tillämpas i 
simuleringsmodulen. Horst et al. (2014) förklarar i tillämpningen av WHR med 
Rankineteknik i ett BMW-fordon att det är nödvändigt att underkyla kondensatet 
eftersom det genomgår en trycksänkning, detta för att undvika kavitation i 
pumpenheten. Ur detta avseendet kan det vara önskvärt att implementera entalpier 
för underkylt matarvatten i simuleringsmodulen, speciellt för att skapa en mer flexibel 
simuleringsmodul som hantera mer in- och utdata samt ger större möjlighet till 
realistiska simuleringar. De for/if-loopar som tillämpats i MATLAB bedömdes 
användbara för att hantera indata av interpolerad tryck- och temperaturdata och 
utifrån dessa generera entalpi och Rankineverkningsgrad som utdata. 
Funktionaliteten i programmeringsverktyget MATLAB GUI och valda funktions-
kommandon visar sammantaget på användbarhet vid utvecklingen av en simulerings-
modul för energiflödesanalys. Detta både avseende implementering av den 
stationära modellen samt utvecklingen av användargränssnittet.  

4.1.2. Simuleringar i utvecklad modul  

Energiflödesimuleringarna, med den utvecklade modulen som beräkningsverktyg, 
syftade till att att utföra realistisk energiflödesanalys med indata baserad på 
forskningslitteratur. Ett metod- och resultatunderlag för simuleringar syftade till att 
visa modulens användbarhet och peka på överväganden vid systemutformning av 
undersökt drivlina. Specifika bränsle- och komponentdata utifrån uppdragsgivarens 
drivlinesystem beskrevs inte eftersom dessa till viss del var ospecificerade och/eller 
sekretessbelagda. Denna typ av metodval får konsekvensen att även om drivline-
systemets komponentdata kan beskrivas baserat på kvalificerade antaganden, 
betyder det inte att vald indata och dess utdata representerar det drivlinesystem som 
uppdragsgivaren till arbetet utvecklar. Tillvägagångssättet gav således endast 
indikationer på vad ett antal systemkonfigurationer fick för resultat/utdata baserat på 
godtyckligt vald indata. Diskussion kring antagna indata specifika för bränsle, 
ångtillstånd, komponenter och elförbrukning förs i separata avsnitt.   

Bränsledata 

Eftersom bränsleval är en viktig del vid utformning av drivlinesystem simulerades en 
bred uppsättning marknadstillgängliga bränslen med olika egenskaper (fasta, 
flytande, gasformiga, fuktiga, skrymmande, fossila, förnyelsebara) för att undersöka 
hur dessa påverkade drivlinesystemets körtid och bränsleåtgång. Detta syftade till att 
ge ett underlag för framför allt tekniska jämförelser av bränsleval i drivlinesystemet. 
Tillgänglig tankvolym på 80L och luft som oxidationsmedel för bränsle antogs 
realistiskt för en fordonsapplikation, framställda resultat avser därmed en sådan 
tillämpning. Angivna adiabatiska flamtemperaturer (se tabell 4) togs inte med vid 
beräkningar och utgjorde således en förenkling av hur drivlinesystemet påverkas av 
bränsleval. Förenklingen byggde på ett godtyckligt antagande om att samtliga 
simulerade bränslen vid förbränning kunde uppnå de temperaturer som krävs för att 
erhålla de ångtillstånd som simulerats. Luftfaktor och fukthalt är parametrar som 
också påverkar förbränningstemperaturen.  För att göra realistiska simuleringar bör 
olika bränslen betraktas utifrån vilken ångtemperatur som kan uppnås under de 
förbränningsförhållanden som råder i betraktat system. Bränslevalet kan följdaktligen 
påverka vilken systemverkningsgrad som kan uppnås, eftersom Rankineverknings-
graden är en direkt funktion av vilket ångtillstånd som kan uppnås. Eftersom 
simuleringsmodulen inte utvecklats för att beräkna hur bränsleegenskaper påverkar 
den förbränningstemperatur (och därmed ångtillstånd) som kan uppnås i systemet,  
bör detta undersökas innan simuleringsmodulen används för realistisk energiflödes-
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analys. Alternativt krävs en vidareutveckling av simuleringsmodulen som hanterar 
dessa parametrar. 

Ång- och kondensordata 

Simulerade ångtillstånd antogs utifrån potentiella systemlösningar för att ge 
indikationer på vilka systemverkningsgrader som kan uppnås. Tillförd bränsleeffekt 
antogs behöva ökas i proportion till ökat ångtillstånd vid oförändrad ånggenerator-
verkningsgrad enligt ekvation (5). Alternativt till detta kan ångflödet minskas så att ett 
högre ångtillstånd kan uppnås med oförändrad bränsleeffekt. Konkret pekar detta på 
ett övervägande vid utformning och dimensionering av ångsystemet. Tillståndet i 

kondensorn antogs till konstant temperatur 𝑇𝐾𝑜𝑛𝑑 = 100°C och atmosfärstryck. Ett 
metodmässigt problem med antagandet är att den data som varit tillgänglig för att 

beskriva Rankineverkningsgraden baserats på en kondenseringstemperatur vid 20°C. 
Detta visar på en begränsning och felkälla som härrör från modelleringen av 
systemet. Katsanos et al. (2012) anger i tillämpningen på en diesellastbil att det krävs 

minst 20°C temperaturdifferens mellan kondensor och omgivningsluft för driva värme-
överföringen vid kondensering. Detta sätter en nedre gräns för kondenserings-

temperatur vid 40°C om omgivningstemperaturen är 20°C, vilket stärker antagandet 
𝑇𝐾𝑜𝑛𝑑 = 100°C som realistiskt i en fordonsapplikation. Klimatförhållanden och 
variationer i omgivningstemperatur konstateras mot bakgrund av detta påverka 
systemets effektivitet i en luftkyld tillämpning. Omfattningen av denna påverkan har 
inte tagits i beaktning som en del av arbetet och utgör därmed en möjlig felkälla.  

Komponentdata  

Ånggeneratorverkningsgraden, som är kopplad till förbränningsprestanda, antogs 

konstant 𝜂Å𝐺 = 0.90 utifrån tillgänglig data på stationära system med Rankineteknik. 

Huruvida antagandet är representativt för tillämpning i en fordonsapplikation har inte 
utvärderats. Bränsleval kan också påverka ånggeneratorverkningsgraden, MPEI 
(2014) anger att gasformiga bränslen typiskt har högre ånggeneratorverkningsgrad 
än fastbränslen. Förbränningsprestanda och bränsleval för drivlinesystemet ger 
därmed möjliga felkällor kring antagandet som inte värderats som en del av arbetet. 
Den antagna isentropverkningsgraden för expansionsenheten är en viktig parameter 
att betrakta eftersom den beskriver hur väl ångeffekten kan omsättas i axeleffekt. Val 
av expansionsenhet (turbin, kolvexpander, scrollexpander etc) samt val av 
arbetsmedium i ångkretsen får betydelse för systemverkningsgraden. Quoilin et al. 
(2013) anger att 80 % isentropverkningsgrad kan uppnås i ORC-system, 70 % med 
generatorförlust inräknad. Jämförs detta med antagen isentrop- och elgenerator-
verkningsgrad på 70 % respektive 85 % kan dessa vara undervärderade. Det är dock 
problematiskt att göra jämförelser mellan system som har ORC-teknologi och system 
med vatten som arbetsmedium. Eftersom simuleringsmodulen använder entalpiserier 
för vatten går det inte göra jämförelser mellan arbetsmedium utan att implementera 
entalpiserier för organiska arbetsmedium och simulera dessa i modulen.  

Elförbrukning i hjälpsystem 

Den totala antagna elförbrukningen 695 W (enligt tabell 7) kan jämföras med 
motsvarande för ett BMW-fordon på 750 W (Horst et al. 2014). Detta stärker att 
antagandet ligger på en realistisk nivå för en fordonstillämpning. En aspekt som inte 
beaktats är om ett hybridfordon med Rankineteknik kräver extra elförbrukande 
komponenter för kondensorkylning. Pumpeffekten i ångsystemet antogs godtyckligt 
utgöra 2% av den antagna expandereffekten (7,5 kW). Eftersom expandereffekten 
varierade för antagna ångtillstånd 1-3 skulle bättre noggranhet för vald metod kunna 
uppnås i simuleringar genom att variera pumpeffekten mot variationen i expander-
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effekt. Hänsyn till matarvattenpumpens effektförluster i ångsystemet (förlusten som 
beskrivs av pumpens isentropverkningsgrad) togs inte eftersom den bedömdes ha 
mindre betydelse för systemverkningsgraden. Detta motiverades genom att den 
utgjorde en förhållandevis liten effektmängd jämfört med expanderenheten och dess 
utgående axeleffekt. Den resulterande systemverkningsgraden utan hjälpsystem-
förbrukning bedöms inte påverkas av en förändring på pumpens isentrop-
verkningsgrad om det kompenseras av en förändrad pumpeffekt. Den resulterande 
systemverkningsgraden med hjälpsystemförbrukning inräknad påverkas däremot, 
eftersom variationer i pumpeffekt påverkar hjälpsystemförbrukningen.   

4.2. Resultat 

4.2.1. Simuleringsmodul i MATLAB GUI 

Resultatet av den utvecklade simuleringsmodulen illustrerar det grafiska gränssnitt 
som en användare tillämpar för att utföra energiflödessimuleringar på drivlinans 
delsystem. Den utvecklade simuleringsmodulens funktionalitet bedömdes utifrån 
dess användbarhet och begränsningar som en del av resultatet. För att göra i 
beräkningar i modulen krävdes fullständigt angiven indata på ett sådant sätt att 
modellen kunde utföra hela beräkningsgången. Detta innefattade att ange tryck och 
temperaturer i heltal och inom givna intervall för vad modulen hanterade, samt att 

energiflödena angavs på ett sådant sätt att inga verkningsgrader översteg 𝜂 = 1. 
Implementerade hjälpfunktioner i form av ytplottar av Rankine- och entalpidataserier 
samt felmeddelanden gav modulen en funktionalitet som svarade mot arbetets mål, 
det vill säga att utveckla en användarvänlig och överskådlig modul som möjliggör 
realistiskt hantering av systemets energiflöde. Simuleringsmodulen visades vara 
tillgänglig i MATLAB och i Windowsmiljö genom kompilering av koden till ett licensfritt 
program som testades på en Windows 8 dator. Kompatibilitet med tidigare versioner 
av Windows eller andra operativsystem tillhörde inte studiens syfte och testades eller 
utvärderades därmed inte. Den övergripande analysen av resultatet visade att den 
utvecklade modulen och dess funktionalitet är användbar för realistisk energiflödes-
analys av betraktat delsystemet i ett hybridfordons drivlina. Förutsatt att ett utvecklat 
drivlinesystem använder samma systemutformning, kan simuleringsmodulen 
användas som ett testverktyg vid energiflödesanalys på en befintlig drivlina.      

4.2.2. Simuleringar i utvecklad modul 

Bränsleanalys 

Bränsleval utgör en viktig del av systemutformning på drivlinesystem. Resultatet från 
simuleringarna i den utvecklade modulen syftade därför till att visa hur bränsle-
egenskaper påverkade drivlinesystemets egenskaper, avseende på körtid och 
bränsleåtgång. Generellt visades att bränslen med hög densitet och värmevärde gav 
längre körtid för drivlinesystemet, vid konstant antagna bränsleeffekter och 
ångtillstånd. Resultatet pekar därmed på fördelar för vätskeformiga bränslen såsom 
bensin samt metallbränsle med hög densitet. En hög densitet kan dock ge en 
betydande extra vikt, vilket leder till ett övervägande kring vilka bränsleegenskaper 
som är önskvärda för en fordonstillämpning. Ett bränsle med högt värmevärde och 
låg densitet såsom CNG bör ge bäst energieffektivitet vid drift om drivlinesystemet 
betraktas i ett fordon som har förluster kopplade till extra vikt. De fasta träbränslen 
som undersökts har generellt kortare körtid än bensin, naturgas och metallbränsle. 
Detta gäller speciellt om träbränslet är fuktigt och skrymmande, såsom träflis. Av de 
undersökta fastbränslena erbjuder pellets längre körtid och mindre bränsleåtgång 
jämfört med träpulver och flis. Resultaten pekar därmed på svårigheter att uppnå 
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tillräcklig körtid med oförädlade bränslen (dvs inte torkade, mekanisk pressade, 
förgasade eller förvätskade). Uppgraderade bränslen kan dessutom ha bättre 
förbränningsprestanda (fullständig förbränning och högre temperatur), vilket ger 
förutsättningar för högre ånggenerator- och Rankineverkningsgrad. Sådana 
skillnader har dock inte kunnat påvisas som en del av detta arbetets resultat. En 
aspekt som också visats påverka drivlinesystemets körtid och bränsleåtgång är det 
ångtillstånd som tillämpas. Med antaget högre bränsleeffekter för högre ångtillstånd 
gavs kortare körtid och högre bränsleåtgång vid högre ångtillstånd. Resultaten visar 
därmed att förädlade bränslen kan vara önskvärda för att upprätthålla systemets 
körtid och samtidigt verkningsgrad genom att tillämpa höga ångtillstånd. Bränsle-
analysen avseende på körtid och bränsleåtgång för olika bränslen visar på de 
övervägningar som måste göras vid utformning av ett hybridfordons drivlina. 
Bränsleegenskaperna måste vägas mot hur dom påverkar ett drivlinesystems och ett 
fordons egenskaper. Detta avser till exempel hur lång körtid som är önskvärt för 
drivlinan baserat på det bränsle och tankvolym som tillämpas. Förädlade bränslen 
ger typisk längre körtid och lägre bränsleåtgång, vilket är önskvärt ur teknisk 
synpunkt. Dock ska miljömässiga och ekonomiska faktorer vägas in, vilket pekar på 
fördelar för förnyelsebara bränslen, som i denna studie omfattats av träbränslen. Ur 
ett  bredare perspektiv bör de undersökas vilka krav som ställs på tekniska 
egenskaper (körtid, bränsleåtgång och systemverkningsgrad) samt kostnad och 
miljöpåverkan, till exempel per körd mil. Sådana samlade aspekter har resultatet av 
detta arbete inte omfattat. De samlade resultaten av bränsleanalysen, där 
simuleringsmodulen utgjorde ett beräkningsverktyg, visade hur bränsle-egenskaper 
påverkade det undersökta drivlinesystemets tekniska egenskaper. Resultaten visade 
därmed på simuleringsmodulens användningsområde och gav ett underlag för 
överväganden vid bränsleval och systemutformning av ett hybridfordons drivlina.  

Systemanalys 

Systemanalysen avsåg beskriva hur drivlinesystemets energiflöde och system-
verkningsgrader påverkades av olika antagna ångtillstånd. Genom att illustrera 
fördelningen av energiflöden och visa de systemverkningsgrader som kunde uppnås 
för olika ångtillstånd, gavs indikationer vid systemutformning av den undersökta 
drivlinan. Energiflödesfördelningen i Sankeydiagram (Figur 18) visade hur bränsle-
effekten fördelades på förluster och levererad eleffekt till en batterienhet. Resultaten 
visade betydelsen för vilka komponenter och parametrar som påverkade system-
verkningsgraden. Den bortförda värmen i kondensorn utgör den del av energiflödet 
som har störst betydelse för systemverkningsgraden. Den Rankine- och isentrop-
verkningsgrad för expansionsenheten som kan uppnås är därmed avgörande för 
systemets verkningsgrad. De enskilda åtgärder som påverkar systemverknings-
graden mest är därför ångtillståndet som kan uppnås och valet av expansionsenhet. 
Detta har stöd i tidigare forskning, Quoilin (2011) beskriver val av expansionsenhet 
som en viktig aspekt för Rankineteknologi. Ånggeneratorverkningsgraden, som är 
kopplad till förbränningsprestanda, är också en viktig del eftersom förlusterna sker i 
ett tidigt steg av energiflödesprocessen. Systemutformning bör därmed fokusera på 
att maximalt omsätta bränsleeffekt till ångeffekt genom att upprätthålla god 
förbränning och effektiv värmeöverföring. Förluster kopplade till  elgenerator utgör en 
förhållandevis mindre del av systemets energiflödesförluster. Elgeneratorverknings-
graden är däremot en avgörande parameter för att omvandla axeleffekt till eleffekt, 
vilket visar betydelsen av elgeneratorval för att upprätthålla drivlinans system-
verkningsgrad. Av de simulerade ångtillstånden (figur 19) ses systemverknings-
graden öka med högre ångtillstånd, vilket kan göra det önskvärt att utforma systemet 
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för höga tryck och temperaturer. Samtidigt visar resultaten att systemverknings-
graden avviker mer från Carnotverkningsgraden med ökat ångtillstånd. Detta 
bekräftas också av Sprouse III (2013), som anger att 60-70 % av den maximala 
Carnotverkningsgraden kan uppnås för små temperaturdifferenser mellan kondensor 
och ångdata. För högre temperaturdifferenser är motsvarande siffra 50-60 %. Detta 
pekar på ett övervägande vid design- och systemutformning av betraktad drivlina. 
Detta gäller speciellt vilket ångtillstånd som är optimalt för Rankine värmemotor i en 
fordonsapplikation. De systemverkningsgrader som erhållits vid simuleringar av olika 
ångtillstånd (~15-28 % och ~18-29 % för system med respektive utan elförbrukning i 
hjälpsystem) är problematiska att kvantitativt jämföra med tidigare forskningsresultat. 
Det system som beskrivs i denna rapporten beskriver systemverkningsgrad med 
förluster kopplade till förbränning, ångsystem, elgenerator och elförbrukning i 
hjälpsystem. De resultat av tidigare forskning på WHR beskriver Rankinecykelns 
verkningsgrad, vilket endast utgör en del av det system som resultatet av detta 
arbete beskriver. Detta pekar på att de resultat som Katsanos et al. (2012) och 
Boretti (2012) redovisar, 25 % respektive 14-15 % Rankineverkningsgrad, blir 
övervärderade i jämförelse med drivlinesystemet som detta arbete beskriver. Dessa 
resultat avser delvis också andra Rankineprocesser med ORC och dynamisk 
simulering (se tabell 3), vilket ytterligare försvårar en resultatjämförelse. Det är också 
problematiskt att jämföra resultaten med ICE- och annan hybridteknik där bränsle- till 
hjulaxeleffekt betraktas. Ojapah et al. (2013) anger 23 %, 25 %, 27 % medel-
verkningsgrad över NEDC för ICE-, parallell- respektive seriekonfigurerad drivlina. 
Resultat av sådana undersökningar tar inte bara hänsyn till hela fordonet som ett 
system, utan fångar också upp de dynamiska effekterna i drivlinesystemen. Däremot 
beskriver dessa resultat inte hur drivlinesystemens verkningsgrad påverkas av ett 
fordons interna elförbrukning, vilket beskrivs i detta arbete. Systemanalysen visar på 
svårigheterna att göra direkta kvantitativa resultatjämförelser av detta arbetet med 
tidigare forskning. Bedömningen är dock att resultaten av systemanalysen kan utgöra 
ett forskningsförankrat underlag vid utformning av ett hybridfordons drivlinesystem.   

4.3. Framtida studier 

I en vidareutveckling föreslås simuleringsmodulen utökas till att omfatta energiflöde 
för hela systemet från bränsle- till hjulaxeleffekt samt implementeras med olika 
värmemotorteknik, expanderteknologi och ORC-arbetsmedium. Detta skulle ge större 
möjligheter för analyser vid systemutformning och öka jämförbarheten med annan 
drivlineteknik. Drivlinesystemet bör även testas mot en körcykel för att ge indikation 
på systemverkningsgrader över ett realistiskt lastintervall. Detta kräver att systemet 
kan beskrivas med ett tidsberoende (dynamisk modellering/simulering). De utvalda 
och simulerade bränslena bör undersökas för vilka temperaturer och tryck som kan 
uppnås i systemet för respektive bränsle, eftersom ångtillståndet påverkar system-
verkningsgraden. I en luftkyld tillämpning av kondensorn i ångsystemet bör detta 
undersökas för hur det påverkas av olika klimatförhållanden.  
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5. Slutsats 

Tillämpad stationär modell och programmeringsverktyget MATLAB GUI är 
användbart för utveckling av en simuleringsmodul som hanterar energiflödet i 
betraktat drivlinesystem. Den utvecklade simuleringsmodulen är tillgänglig i 
Windowsmiljö och har funktionalitet som är användbar för realistisk energiflödes-
analys av betraktat drivlinesystem. Förutsatt att en drivlina använder samma system-
utformning, kan simuleringsmodulen utgöra ett testverktyg på en befintlig drivlina.  

Simuleringar i den utvecklade modulen kunde utföras med realistiska indata 
baserade på forskningslitteratur, men beskrev inte specifikt det drivlinesystem som 
uppdragsgivaren utvecklar. En bränsle- och systemanalys, med simuleringsmodulen 
som beräkningsverktyg, visade modulens användningsområde och gav ett 
forskningsrelaterat underlag användbart vid utformning och design av betraktat 
drivlinesystem.  
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