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Förord 

Följande rapport är resultatet av ett examensarbete, på kandidatnivå, för 
Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet är utfört i 
samarbete med m4solutions AB, Halmstad, och Volvo Buses AB, Göteborg. 
 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare på Högskolan i Halmstad, Håkan 
Pettersson, och vår handledare på m4solutions AB, Mikael Karlsson, för stöd och 
vägledning under projektets gång. Vi vill även tacka alla våra kontaktpersoner på 
Volvo Buses AB för visat intresse och bidrag med kunskap. 
 
 
Halmstad, maj 2011 
 
 
_____________________________ 

Candy Hung 
076-221 76 88 

candyhung@live.com 

_____________________________ 
Victoria Bodin 
070-687 06 53 

victoria_bodin@hotmail.com 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete genomfördes i samarbete med m4solutions AB, Halmstad, 
och Volvo Buses AB, Göteborg.  
Då Volvo önskar att minska totalkostnaden för tillverkning av luftintag, utan 
nedsatt prestanda som konsekvens, krävs undersökningar om hur väl dagens intag 
fungerar och vad som kan förbättras, samt planering av utvecklingsarbetet.  
 
För att underlätta för kommande förbättringsarbete har detta examensarbete 
undersökt vilket underlag och vilka kompetenser som krävs för att genomföra 
detta arbete. Resultatet av denna undersökning är en instruktion fylld med redskap 
och information vilket skall stöda Volvo Buses AB vid kommande arbetet att 
optimera luftintaget. 
 
Eftersom Volvo AB ingår i fordonsbranschen är det lämpligt att forma vår 
instruktion utefter ISO/TS 16949:2009 standarden, för produktutveckling inom 
fordonsindustrin, och Volvo’s egna metodik, Global Development Process, för 
produktutveckling. 
 
Studien innefattar flödessimuleringar, marknadsundersökningar och 
kriterieframtagning, samt analyser och utvärdering av samtlig tillgänglig 
information. Tillsammans gav detta en övergripande bild över luftintagets 
funktionalitet och prestanda, vilket i sin tur belyser vilka aktiviteter som är 
nödvändiga att föreslå i den slutgiltiga instruktionen. 
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Abstract 

The following thesis is executed in collaboration with m4soultions AB, Halmstad, 
and Volvo Buses AB, Gothenburg. 
Volvo wishes to lower the production costs of their air intake grills, without 
compromising with the performance of the grill. To ensure the success of this 
work there is a need to investigate how well the current air intake grills perform, 
identify areas that are in need for improvement and develop plans for the 
optimization work.  
 
This thesis has investigated the need of information and competence required to 
optimize the air intake grill. The result consists of an instruction containing all 
available information for the grill and suggests suitable methods and tools, and is 
meant to aid Volvo in their future work to optimize the air intake grill. 
 
Volvo AB is a part of the vehicle industry, due to that it is suitable to mould the 
instruction according to the standard ISO/TS 16949:2009, for product 
development in the vehicle industry, and Volvo’s own methodology, Global 
Development Process, used for product development.  
 
The study made for the air intake grill includes fluid simulations, a market 
research and a technical specification, together with analysis and evaluations of all 
available information. All this gave an overall picture of the air intake grills 
performance; this in turn indicated which activities that are necessary to include in 
the final instruction. 
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2 Termologi 

BBI Body Building Instructions. Instruktioner utformade av Volvo 
för externa karossörer, vilka innehåller de krav som ställs på 
utformningen av deras komponenter. 

Intercity Buss som används både inom lokaltrafiken och på motorvägen. 
Exempelvis regionsbuss. 

Coach Buss som går längre sträckor i höga hastigheter. Exempelvis 
turistbuss. 

EU5 Genomfört projekt inom Volvo Buses för utveckling av nya 
bussar. Avgasemissionsnivå för fordon vilket medför 
nyutveckling. 

EU6 Pågående projekt inom Volvo Bussar för att utveckla en ny 
generation av bussar. 

CFD Computational Fluid Dynamics. En gren av fluidmekaniken, 
som innefattar användningen av numeriska metoder för att 
analysera strömningsproblem.   

GDP Global Development Process. Ett arbetssätt som Volvo följer 
under utförandet av större projekt. 

Benchmarking Processjämförelse. Att ta lärdom av de bästa utövarna, inom ett 
ämne, och ta efter deras kunskap genom att anpassa den till den 
egna verksamheten. 

70/157/EEG Europadirektiv om tillåten ljudnivå och avgassystem för 
motorfordon. 

ISO 9001:2008  Internationell standard, vilken företag kan certifiera sig för, 
angående fastställande av kvalitetsledningssystem. 

ISO/TS 
16949:2009 

Standard på kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin, och 
är ett tilläggskrav på ISO 9001. 

Ljudfälla Anordning som minskar ljudvolymen från motorrummet ner 
till en laglig nivå. 
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3 Introduktion 

Följande avsnitt innefattar samarbetet med m4solutions AB och Volvo Buses AB, 
samt en kort presentation av företaget och projektets syfte. Därefter följer en 
enkel förklaring av luftintaget tillsammans med avgränsningar och mål. 
 

3.1 Företagspresentation 
Föreliggande examensarbete startades upp i samarbete med företaget m4solutions 
AB, ett lite mindre västsvenskt tekniktjänsteföretag. 
Företaget grundades 2006 av Mikael Andersson och drivs numera tillsammans 
med Mikael Karlsson, båda är tidigare Maskiningenjörer från Högskolan i 
Halmstad. m4solutions bedriver sin verksamhet som ett tjänsteföretag då 
företagsidén ursprungliga kommer från det gamla traditionella konsultföretagen. 
Tanken är att tillhandahålla högkvalitativa tjänster, inom konstruktion, 
produktion, beräkning och kvalitet, till ett konkurrentaktivt pris. 
 

3.2 Bakgrund, dagens befintliga luftintag 
Ihop med m4solutions AB 
startades examensarbetet 
upp i samarbete med 
Volvo Buses AB i 
Göteborg. Arbetet 
innefattar en instruktion 
över Volvo’s kommande 
optimeringsarbete av 
luftintag till motorrummet, 
se fig. 3.1 till höger.  

Fig. 3.1. Exempel på luftintag, foto: Marcus Niklasson. 
 
Luftintagets position beror på motor- och radiatorplacering vilka vanligen 
befinner sig bakom det bakre hjulhuset på bussen, vänligen se fig. 3.2.  
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Syftet med luftintaget är att skydda kylen mot yttre påverkan, samt avleda smuts 
och vatten från kylen så att denna inte riskerar att sätta igen. En igensatt kyl leder 
till försämrad prestanda, behov av rengöring och service. 
 

 
Fig. 3.2. Placering av luftintag. Illustration: Candy Hung 

 
Volvo’s befintliga luftintag innehar vertikala lameller, vilka är vinklade bakåt, se 
fig. 3.3. Mellan lamellerna skall luften smita in varvid lufthastigheten minskas till 
ca 4 m/s (Tenstam, 2007). Vid denna hastighet skall smutspartiklar tas av 
gravitationen och falla neråt istället för inåt i kylen. Lamellernas lutning får dock 
inte vara för liten, då detta leder till att lufthastigheten inte minskas tillräckligt 
mycket, samtidigt som det orsakar strypning då för lite luft tar sig genom intaget. 
Enligt figur 3.3 har lamellerna 53 graders lutning, vilket ger luftintaget en fri  
öppning på 80 %. Tillförande 
de 2 mm tjocka lameller 
minskas denna siffra till 73 
%, vilket enligt BBI:n (2010) 
anses vara acceptabelt. 
Orsaken till lutningen på 
lameller är för att uppnå en 
styvare konstruktion. 

 
Fig. 3.3. Luftintagets lameller sett uppifrån. 
 Illustration: BBI (2010). 
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3.3 Syfte och mål 
Volvo’s önskemål är att inom en snar framtid ta fram ett nytt luftintag vilket 
uppfyller följande punkter: 
 

v Reducerad kostnad 
v Bättre/lika bra smuts- och vattenavskiljning 
v Bättre dokumenterad 

 
För att ovanstående punkter skall kunna möjliggöras krävs en utredning av dagens 
befintliga luftintag, en marknadsundersökning och en planering av det kommande 
projektet. 
 
Syftet med vårt examensarbete är därför att ta fram en instruktion för 
Volvo’s kommande projekt. Denna skall innehålla arbetsgången från 
planering till ett färdigt väldokumenterat luftintag vilket är redo för 
produktion. 
 
Målet med instruktionen är att bidra med förstudier, handlingsplaner, aktiviteter 
med mera, som stöttning till Volvo’s arbete mot ett nytt optimerat luftintag.  
Instruktionens aktiviteter baseras på en förstudie av dagens intag, dagens 
befintliga information från Volvo, en marknadsundersökning och utförda 
simuleringar. Dessa planeras sedan ihop med ISO/TS 16949:2009 för att uppnå 
bästa resultat.  
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3.4 Avgränsningar 
För att kunna plocka fram en ny instruktion behövs först och främst studier av 
dagens befintliga intag, detta för att se vilka förbättringsområden som finns, samt 
vilka aktiviteter Volvo behöver genomföra.  
 
För att arbetet inte skall expandera till en ohanterlig storlek kommer endast själva 
luftintaget att behandlas, inte dess infästning, tätning, låsning m.m. mot bussens 
kaross då detta är standardiserat. 
 
Då det inte finns tillräckligt med information tillgängligt från det pågående 
projektet EU6 har EU5, med hydraulfläktar i sitt kylarsystem, valt att betraktas.  
Tillsammans med m4solutions AB och Volvo Buses AB har två referensbussar 
setts ut.  
 
Referensbussarna är följande: 
 
B11R, 9700 
Följande bussmodell är en turist-/regionbuss 
vilken kör längre sträckor med högre 
hastigheter än till exempel en stadsbuss. 
Bussen innehar ett luftintag med vertikala 
lameller, enligt BBI, se fig. 3.4, vilket bland 
annat är orsaken till valet av denna 
referensbuss. 

 

 
Fig. 3.4. Vertikala lameller på luftintag.  
Illustration: Candy Hung 

 
B9RLE, 8900 
Följande buss är en intercitybuss med ett 
luftintag vilket har diagonala flänsar, se fig. 
3.5. Luftintaget är skapat av vakuumformad 
plast med en design som anses vara 
”snygg”. Volvo har tagit fram detta luftintag 
med avsikt att göra Volvo’s bussars 
utseende mer unikt (D. Frykholm, personlig 
kommunikation, December 16, 2010).  

 
Fig. 3.5. Diagonala lameller på 
luftintag. Illustration: Candy Hung 
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4  Teoretisk referensram 

Luftintagen, vilka används i dagsläget, är konstruerade för ca 15 år sedan. Då 
detta konstruktionsarbete inte dokumenterades finns inte beräkningar, vilket 
arbetet grundades på, att tillhandagå.  
Därutöver finns det ingen dokumenterad litteratur inom ämnet luftintag ihop med 
luftflöden längs bussar. Även artiklar inom ämnet luftflöden, samt CFD-
simuleringar, har eftersökts och studerats, varav dessa inte innehöll någon relevant 
information för det aktuella området. Ämnet ”optimerat luftintag” är även 
högaktuellt hos konkurrenterna, varvid dessa väljer att sekretesstämpla sitt 
material.  
På grund av ovan nämnda orsaker finns ingen litteratur att tillhandagå varvid all 
nödvändig information om luftintagen kommer från Volvo Buses AB, ihop med 
kommande undersökningar. 
 
Från Volvo hämtas bland annat BBI:n vilket kommer att vara utgångsreferensen 
av dagens befintliga luftintag, då det är intaget i BBI:n som önskas förbättras. 
 
Eftersom en instruktion skall skrivas angående hur Volvo kan genomföra sitt 
arbete bör instruktionen innehålla allt som krävs för att luftintaget skall vara 
korrekt validerat, verifierat och produktgodkänt. Detta görs genom att följa ISO 
9001:2008 och ISO/TS 16949:2009, för fordonsindustrin, för att forma denna 
instruktion. Det är just kapitel 7 i ISO/TS 16949:2009, Produktutveckling, som är 
av relevans. 
 
Därutöver följs GDP, Global Development Process, vilket är en arbetsmetodik 
som Volvo följer under större projekt och som delvis är baserad på ISO/TS 
16949:2009. 
 
Slutligen stöttas instruktionen upp med Fredy Olssons (1995) tankar om princip- 
och primärkonstruktion. 
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5 Kravspecifikation till rutin 

Följande punkter har satts som krav på instruktionen: 
 

v Följa ISO/TS 16949:2009 
v Följa GDP 
v Baserad på en förstudie på befintliga luftintag 
v Förslag till aktiviteter som behöver göras, vilka har belägg 

 

6 Metod 

Enligt ISO/TS 16949:2009 krävs en fullständig kravspecifikation för att ett 
produktutvecklingsprojekt skall kunna genomföras. För att kunna sätta samman en 
kravlista behövs undersökningar av dagens luftintag och dess prestanda för att få 
de parametrar som kravspecifikationen skall bestå av. 
 
Till att börja med kommer beräkningar krävas för att kunna avgöra hur effektiva 
luftintagen är på smutsavskiljning och hur tryckförlusten påverkas av dess 
utformning. 
Där behövs även sammanställningar av all befintlig information som finns 
tillgänglig i dagsläget, genom bland annat möten med berörd personal, plocka 
fram samtliga relevanta jämförelseparametrar och beräkna luftintaget med 
relevanta beräkningsmetoder.  
 
För att inte uppfinna hjulet två gånger utförs en benchmarking vilket även är ett 
önskemål från m4solutions AB och Volvo Buses AB. 
Benchmarkingen baseras på Xerox modell vilken är utvecklad av Camp (Chibba, 
2000) och hör till den mest använda modellen (Anand & Kodali, 2008). Första 
steget i denna modell är att identifiera vad som skall undersökas, därefter finna 
lämpliga aktörer på marknaden att jämföra mot, varvid beslut sedan skall tas för 
hur informationsinsamlingen skall gå till. 
Utfallet skall ge Volvo en ökad kunskap om konkurrenternas luftintag.  
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6.1 Planering av beräkningar 
Målet med beräkningar är att se vilka parametrar som är av vikt vid bedömning av 
luftintagen samt finna riktlinjer för när dessa är i optimalt tillstånd. 
 
Beräkningarna kommer att ske i form av CFD-simuleringar, framtaget 
tillsammans med företaget Vtech. CFD är en gren av strömningsmekanik där 
algoritmer och numeriska metoder används för att analysera och lösa problem 
som bland annat handlar om vätskeflöden. Resultatet är simuleringar av samspelet 
mellan gaser och vätskor varvid ytor är definierade av randvillkor (Lundqvist, 
2011). 
 
Bussmodell B11R och B9RLE utses som referensbussar, vänligen se figur 3.4 och 
3.5 för luftintagens utseende.  
 
Följande kommer att betraktas vid CFD-simuleringarna: 
 

§ Smutsavskiljning [%]: Mängden smuts som intaget lyckats separera.  
 

§ Tryckförlust [Pa]: Kylarens yttryck. Detta värde skall minskas då ökad 
tryckförlust hämnar mängden luft som flödar genom intaget. 

 
För att överskåda vilka parametrar som är av betydelse för ovanstående 
variabler kommer förändringar att göras på: 
 

§ Massflöde [kg/s]: Mängden massa som passerar en gränsytan per 
tidsenhet. 1 kg luft motsvarar en volym på 0,78 m3. 
 

§ Avstånd mellan luftintag och kylare [mm] 
 

§ Bussens körhastighet [km/h] 
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§ Intagstyp: B11R intag, utfört enligt BBI:n (se fig. 6.1) 

B11R intag med fritt luftintag (se fig. 6.2) 
B9RLE intag, vakuumformad plast (se fig. 6.3) 
 

 

 
    Fig. 6.1. B11R-intag. 
   Illustration: Candy Hung 

 
   Fig. 6.2. B11R-intag  
   utan lameller 
   Illustration: Candy Hung 

 
   Fig. 6.3. B9RLE-intag.    
   Illustration: Candy Hung  

 
Utförligt beräkningsunderlag kan återfinnas i CAD- och beräkningsunderlag för 
optimering av luftintag av Hung (2011).  
 

6.2 Planering av benchmarking 
Benchmarking, eller processjämförelse som det också kallas på svenska, anses 
vara ett gammalt påfund där målet är att ta lärdom av de bästa utövarna, inom ett 
ämne, och kunna ta efter deras kunskap genom att anpassa den till den egna 
verksamheten (Anand & Kodali, 2008). 
Benchmarkingen kommer att baseras på Xerox modell (Chibba, 2000; Sörqvist, 
2004, p. 281-284) med vissa modifikationer för att anpassa modellen till det 
specifika ändamålet. Här hanteras fyra punkter ur Xerox modell: 
 

1. Identifiera och definiera det som skall jämföras 
2. Identifiera lämpliga benchmarkingföretag 
3. Planera benchmarking 
4. Jämförelse och analysering av resultatet 
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Identifiera och definiera det som skall jämföras 
Problemet i dagsläget är följande; kylarna sätter igen ty luftintagets 
smutsavskiljningsförmåga inte är tillräckligt god, dessutom är Volvo’s lösning för 
kostsam. Syftet med benchmarkingen är att ta fram en produktanalys över 
konkurrenternas luftintag för att öka konkurrenskännedomen, och studera deras 
”smarta lösningar” på Volvo’s önskade förbättringsområden. 
 
Lämpliga företag 
Konkurrenterna själva kommer med stor sannolikhet inte vilja dela med sig av sitt 
material, vilket troligen är sekretessbelagt. Det är därför fördelaktigt att använda 
sig av externa verkstäder, åkerier, bussanvändare med flera, vilka är i 
direktkontakt med många konkurrerande bussmärken och ständigt rensar dess 
kylar. 
 
Planera benchmarking 
Mätningar, dokumentation och kompletterande frågor kommer att genomföras 
med externa bussverkstäder mm (se ovan). Följande frågor önskar besvaras: 
 

1. Vilken typ av smuts går igenom intaget? 
2. Hur stor öppningsarea har varje luftintagstyp? 
3. Hur ofta rensas kylen? 
4. Vilken typ av buss? (stadsbuss, intercity eller coach) 
5. På vilket sätt körs bussen? (antal mil eller timmar) 

 
En mall på dokumentationsunderlaget finns att se i bilaga 1. 
Undersökningen genomförs på det sättet att relevanta företag, från Varberg, 
söderut och ner till Helsingborg besökts. 
 
Jämförelse och analysering av resultatet 
Varje buss kommer att ”mappas”, tillsammans med kompletterande bilder och 
mätdata, och sammanställas på en CD-skiva vilken kommer att medfölja 
instruktionen. Detta material tillhandahålls Volvo som äger rättigheterna att 
använda sig av materialet vid framtida behov. 
Resultaten från denna undersökning skall visa om där finns behov av en utökad 
undersökning, vilket i sådant fall kommer att föreslås i instruktionen. 
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6.3 Planering av kravspecifikation 
Enligt ISO/TS 16949:2009 skall en kravspecifikation inrättas vid framtagningen 
av kommande luftintag. Detta görs genom att se över vilka krav som kan ställas 
upp och vilka som kommer att behöva kompletteras under projektets gång. 
Genom föregående nämnda simuleringar och benchmarking skall samtliga viktiga 
parametrar fastställas. De parametrar som sedan endast kan kompletteras i 
efterhand skall införas som en aktivitet i instruktionen. 
 
Dagens BBI är grunden till denna kravspecifikation, varvid simuleringar och 
Volvo’s personal kommer att komplettera specifikationen med ytterligare 
önskemål.  
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7 Resultat 

CFD-simuleringar som har gjorts behandlas. Tack vare detta kan en slutgiltig 
kravspecifikation sättas samman. Sedan studeras den genomförda 
benchmarkingen för att identifiera de olika typer av luftintag som finns ute på 
marknaden. Slutligen analyseras all information varvid slutsatsen kommer att 
ligga till grund för de aktiviteter som föreslås i instruktionen.  
 

7.1 CFD-simuleringar 
De CFD-simuleringar som är gjorda, se avsnitt 6.1 för planering, är redovisade i 
CAD- och beräkningsunderlag för optimering av luftintag av Hung (2011). 
 
En av slutsatserna är att tryckfallet påverkas beroende på intagets utformning, 
varvid ett optimerat intag bör utformas för att minska tryckfallet och fördela luften 
så jämt som möjligt. För att finna denna utformning bör provningar göras, då det 
med stor sannolikhet är mindre kostsamt att prova prototyper än att CFD-beräkna 
varje möjlig lösning. 
 
Beräkningarna skedde inte med hänsyn till vatten och vattendroppar då detta hade 
blivit för komplext och krävande för en simulering. På grund av detta finns det i 
dagsläget inget underlag för hur vatten beter sig på intaget eller hur väl det 
avskiljs från luften när den passerar detta. 
 
Ur funktionssynpunkt, är intaget med vertikala lameller utformat enligt BBI:n 
fördelaktigt. Dock finns det många andra parametrar som spelar in vid valet av 
intag, vilket beräkningar inte tar hänsyn till, varför utförligare analys bör utföras 
av Volvo innan det går att uttala sig om vilket intag som är vinnande. 
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7.2 Fullständig kravspecifikation 
Kravspecifikationen är baserad på krav från Volvo’s personal (Frank, Frykholm, 
Niklasson, Forsström, Göthberg, Magnusson, Kjellgren & Keulemans, 2010-
2011), direktiv 70/157/EEC samt beräkningar från Vtech på befintliga luftintag.  
Känsliga siffervärden har bytts ut mot bokstavskombinationer då dessa inte anses 
vara av vikt att studera i denna rapport. 
 
 
Material 

Ø Krav 
o Önskemål 

 
Ø Luftintag får ej reagera kemiskt med omgivande material (K) 
Ø Materialval enligt Volvo’s godkända materiallistor (K) 
Ø Material lackeringsbart/infärgningsbart (K) 
Ø Temperaturintervall XA – XB °C (K) 
Ø Vikt Aluminium ca XC kg, Plast ca XD kg(K)* 
o Minimera korrosion (Ö) 

 
* Aluminium avser B11R-intag med öppningsstorlek, 933x830 mm. Plast avser B9RLE-
intag. 

 
Miljö/hållbarhet 
 

Ø Ej blanda material som inte kan återvinnas tillsammans (K) 
Ø Återvinning (skall kunna separera luftintag från övriga bussen) (K) 
Ø Livslängd 10-15 år (K) 

 
Funktion 
 

Ø Tryckfall < XE Pa för luftflöde XM kg/s (K)  
o Tryckfall < XF Pa för luftflöde XN kg/s (Ö)  
Ø Jämt fördelat luftflöde över hela kylarytan (K) 
o Lufthastighet genom intag ≤ 4m/s (Ö) 
Ø Smutsavskiljning > XG % (K)** 

 
** Jämförelsetal vid busshastighet XH km/h, partikelstorlek XI μm och massflöde XJ kg/s 
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Konstruktion 
 

Ø Fri öppning av luftintag ≥ XK % (K)  
Ø Luftintag monteringsbar på luckan (K) 
o Anpassningsbar till olika bussar (Ö) 
o Minimera deformation vid krock (Ö) 
Ø Utformning enhetligt med övriga bussen (K) 

 
Underhåll 
 

Ø Skötsel högtryckstvätt (K) 
o Okomplicerad service och rengöring (Ö) 
o Minimera reparation och service (Ö) 
o Ergonomisk service (Ö) 

 
Ekonomi 
 

Ø Slutkostnad ≤ XL kr (K) 
 
Ljud 
 

Ø Följa 70/157/EEC (K) 
 

Jämförelsetal är tagna från buss B11R, 9700, med luftintag utformad enligt dagens BBI (2010) 
 



   

 
 

16 

7.3 Benchmarking 
Under benchmarkingen har konkurrerande bussmodeller studerats, mätts och 
fotograferats. Det skall dock påpekas att där finns ett stort antal konkurrerande 
bussar som inte har hunnit tagits hänsyn till då bussmarknaden är otroligt stor. 
Sammanlagt har 35 unika modeller betraktats. Resultatet av benchmarkingen är 
följande: 

Mot väg eller trottoar 

 
Fig. 7.1. Cirkeldiagram om intagets 
placering. Illustration: Candy Hung 

 

1: Mot trottoar 
2: Mot väg 
3: Annan typ av placering 

Högt eller lågt 

 
Fig. 7.2. Cirkeldiagram, hög eller låg 
placering av intag. Illustration: Candy Hung 

 

1: Högt upp 
2: Lågt 
3: Både och eller övrigt 

Typ av luftintag 

 
Fig. 7.3. Cirkeldiagram, vilken typ av 
luftintag. Illustration: Candy Hung 

 

1: Vertikala lameller 
2: Horisontella lameller 
3: Bockat nät 
4: Stansade hål utan fastlött nät 
5: Stansade hål med fastlött nät 
6: Övrigt 
 

Placering på buss 

 
Fig. 7.4. Cirkeldiagram, var på bussen 
intaget sitter. Illustration: Candy Hung 

 

1: I fronten 
2: På sidan bakom bakre hjul 
3: Mitt på sidan, mellan främre 
och bakre hjul 

 

Resultat: De flesta luftintag är idag placerade lågt, antingen ut mot väg eller mot 
trottoar. I största allmänhet är luftintaget skapat av horisontella lameller, men 
även bockat nät förekommer, samt vertikala lameller. 
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8 Analys 

Genom benchmarkingen med kompletterande frågor hos verkstäder, såsom 
exempelvis Neoplan, visas bussar från MAN vilka inte har lameller på sina 
luftintag men har en god smutsavskiljning. Andra benchmarkingmedverkande, 
såsom Buss Service Syd AB och Mekka Traffic AB, visar att det inte är någon 
skillnad på smutsavskiljningen på intag som har vertikala eller horisontella 
lameller. Vissa bussmärken väljer att ha en högre placering av sina luftintag, 
såsom Scania, vilket visar sig ge ett lägre smutsintag. För att se benchmarkingen, 
vänligen studera det kompletterande materialet till instruktionen. 
Slutsatsen är att åsikterna, och kunskapen, om luftintagen på marknaden skiljer 
sig kraftigt varvid där, för nuvarande, inte går att avgöra vilken typ av intag som 
är det mest optimala. 
 
Simuleringarna som är gjorda med 
smutspartiklar har uteslutits från 
vatten, ty beräkningarna hade blivit 
för omfattande. Samtliga verkstäder, 
vilka medverkat i benchmarkingen, 
nämner dock att det torra dammet inte 
gör någon större påverkan, det fastnar 
inte i kylen utan går rakt igenom. 
Problem uppstår så fort vatten 
kommer in och blandar sig med 
partiklarna, varav ”cement” bildas 
vilket täpper till kylen, se figur 8.1 
och 8.2 till höger. Detta visar att 
simuleringar med vatten bör göras för 
att utfallet skall bli så realistiskt som 
möjligt. 
 

 
Fig. 8.1. Kylarens värmeväxlare. Foto: Victoria Bodin 

 
Fig. 8.2. Cementbildning i kylaren. Foto: Victoria 
Bodin 

Fler som lider av fukt och vatten i kylen är Mexiko och Hong Kong. Mexiko är 
Volvo’s värsta scenario där kylen rensas dagligen (C. Kjellgren, personlig 
kommunikation). Dessa två länder lider av hög luftfuktighet vilket vi misstänker 
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hjälper partiklarna att sätta igen kylen. Slutsatsen blir därför att det torra dammet 
inte är någon större fara för kylen, dessutom går den inte att eliminera helt.  
I kombination med vatten uppstår dock problemen varvid ett nytt luftintag bör 
vara konstruerat för att leda bort vatten så att en minskad mängd ”cement” 
uppstår, vilket gör att kylen kan rengöras mer sällan. 
 
Vidare ser vi att kylaren är fixerad där den sitter idag (Volvo), det finns inte nog 
med utrymme att flytta upp den, så som Scania har gjort med några av sina 
modeller. 
 
Följande lösningar: 
 

§ Ett luftintag som är utformat för att minska tryckfallet 
§ Ett luftintag som är konstruerat för att leda bort vatten 

 
Slås ovanstående punkter ihop antas Volvo’s önskemål om ett optimerat luftintag 
att uppnås. Detta kombinerat med en enkel design antas totalkostnaden på 
luftintaget minska. 
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8.1 Medtages till instruktionen 
Följande punkter medtages till den instruktion som nu kommer att sammanställas: 
 

v Kravspecifikationen 
Uppsatt kravspecifikation från avsnitt 7.2 kommer att tas med till 
instruktionen varav följande punkter bör ses över/kompletteras: 

 

o Krav och önskemål på tryckfall och partikelavskiljning  
o Krav och önskemål på vattenavskiljning 
o Kundkrav 
o Spårbarhet och identifiering 
o Förpackning 
o Verifieringsbehov 

 

v Flödessimuleringar 
Följande stycke är ett utdrag från CAD- och beräkningsunderlag för 
optimering av luftintag av Hung (2011): 
”CFD-simuleringarna som har utförts är gjorda med förenklingar och 
befinner sig i ett optimalt tillstånd där smutspartiklarna följer en 
horisontell, laminär luftström längs långsidan av bussen, som sedan 
passerar luftintaget. Med stor risk speglar detta inte verklighetens scenario 
där många fler faktorer kommer att ge sin påverkan.” 
 
Vidare undersökningar bör utföras inför kommande simuleringar: 

 

o Turbulens i luftströmmen 
o Partikelstorlek och typ 
o Vattnets beteende i luftströmmen 

 

v Marknadsundersökningar 
Marknadsundersökningen som gjorts i tidigare avsnitt visar på en mängd 
olika luftintag med olika placeringar. De kompletterande frågorna visar 
även på okunskap, hos användare, busstillverkare och försäljare, angående 
vilken typ av intagsmodell som är den mest optimala. 
För att få med samtliga intagstyper bör ett större geografiskt område 
betraktas. 
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9  Instruktionen 

Från den förstudie som genomfördes i det första skedet av projektet har det 
skapats en helhetsbild över luftintagets funktionalitet och prestanda.  
Tack vare denna kunskap blev det möjligt att plocka fram de kriterier som 
behöver ställas på luftintaget för att denna skall finna sitt optimala tillstånd.  
 
Samtidigt upptäcktes även de brister som finns, både i informationskällan och i 
denna studie. Detta blev sedan, tillsammans med relevanta delar från förstudien, 
grunden till den instruktion som har skapats. I den kan varje steg av 
utvecklingsarbete av luftintag återfinnas med grund från ISO/TS 16949:2009, 
kapitel 7 om produktutveckling och Volvo’s egna metodik om produktutveckling, 
GDP.  
 
Instruktionen innehåller planeringsmallar och åtgärdsplaner som stöttning till 
Volvo’s kommande arbete för utvecklandet av luftintaget. 
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10 Kritisk granskning och förslag till fortsatt arbete 

I detta avsnitt granskas det arbete som har gjort. Brister kommer att diskuteras 
och förslag till vidare arbete och förbättringar kommer att presenteras. 
 

10.1 Benchmarking 
Volvo’s bussar används över hela världen och luftintaget utsätts för många olika 
miljöer och väderförhållanden. Under benchmarkingen har endast en del av den 
svenska marknaden betraktats, vilket med stor sannolikhet inte kan representera 
den situation som råder för luftintaget i helhet. Inte heller kan det med säkerhet 
sägas om undersökningen är statistiskt korrekt då ingen vet hur många busstyper, 
eller intagsmodeller, som finns ute på marknaden. Det är alltså inte känt hur stor 
procentandel av modeller undersökningen har täckt in, därav kan det inte med 
säkerhet säga om resultatet står sig om undersökningen breddas eller görs inom 
andra geografiska områden. 
 
För att från benchmarkingen kunna skapa sig en helhetsbild över Volvo’s totala 
marknad behövs en mycket mer omfattande studie där, förslagsvis, geografiska 
”typområden” för olika förhållanden väljs ut och granskas.  
 

10.2 Instruktion 
Under arbetet, som började med att studera om där kunde tas fram ett nytt 
optimerat luftintag, söktes information internt från Volvo Buses AB. Utomstående 
expertis, angående bland annat flödesprovning, beräkningar och 
produktundersökningar, borde också ha behandlats. 
 
Till Volvo’s fortsatta arbete föreslås det därför att de ser över möjligheten att 
börja samarbeta med kompetens utanför deras egna för att fylla upp de luckor som 
kan finnas i deras kompetensutbud. 
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11.1 Figurförteckning 
Framsida. Luftintag enligt BBI:n. Illustration Candy Hung 
Fig. 3.1. Exempel på luftintag. Foto: Marcus Niklasson. 
Fig. 3.2. Placering av luftintag. Illustration: Candy Hung 
Fig. 3.3. Luftintagets lameller sett uppifrån. Illustration: BBI. 
Fig. 3.4. Vertikala lameller på luftintag. Illustration: Candy Hung 
Fig. 3.5. Diagonala lameller på luftintag. Illustration: Candy Hung 
Fig. 6.1. B11R-intag. Illustration: Candy Hung 
Fig. 6.2. B11R-intag utan lameller. Illustration: Candy Hung 
Fig. 6.3. B9RLE-intag. Illustration: Candy Hung  
Fig. 7.1. Cirkeldiagram, intagets placering. Illustration: Candy Hung 
Fig. 7.2. Cirkeldiagram, hög eller låg placering av intag. Illustration: Candy Hung 
Fig. 7.3. Cirkeldiagram, vilken typ av luftintag. Illustration: Candy Hung 
Fig. 7.4. Cirkeldiagram, var på bussen intaget sitter. Illustration: Candy Hung 
Fig. 8.1. Kylarens värmeväxlare. Foto: Victoria Bodin 
Fig. 8.2. Cementbildning i kylaren. Foto: Victoria Bodin 
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