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Sammanfattning
Följande arbete utfördes i samarbete med m4solutions AB, Halmstad, och Volvo
Buses AB, Göteborg.
Volvo’s bussar använder idag luftintag vilka de önskar minska kostnaden för,
varför en instruktion har utformats för att bistå kommande förbättringsarbete av
luftintag med information och stöd. Föreliggande projekt, vilket genomfördes i
samarbete med kandidatarbetet Instruktion för optimering av luftintag av Hung &
Bodin (2011), bistår denna instruktion med CAD- och beräkningsunderlag.
Arbete resulterade i en planering, analys och utvärdering av flödesberäkningar för
två typer av luftintag, vilka används av Volvo idag. Baserad på denna analys
presenteras förslag till förbättringar för kommande flödesberäkningar.
För att möjliggöra ett enkel skapande av CAD-modeller av luftintag skapades
även ett CAD-underlag i programmet Catia V5. I denna kan användaren genom
ett antal enkla val utforma ett luftintag, bland annat för användning i olika
datorstödda beräkningar.
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Abstract
The following thesis is executed in collaboration with m4soultions AB, Halmstad,
and Volvo Buses AB, Gothenburg.
Volvo Buses wishes to lower the production cost of their air intake grills. To
achieve this an instruction have been created to provide the upcoming work to
optimize the air intake grill with information and guidance.
This project, which is done in collaboration with the bachelor thesis Instruction
for optimization of air intake grill by Hung & Bodin (2011), provides this
instruction with CAD and computational support.
The achieved result includes plans and analysis of fluid simulations done for the
two types of air intake grills that are used by Volvo today. Based on this analysis
a proposal for improvements is presented for upcoming fluid simulations.
To simplify the process of creating CAD-models for air intake grills a CADsupport was created in the program Catia V5. In this the user can by preforming a
serial of simple steps create an air intake grill. These models can later on be used
for different computer aided computations.
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2 Termologi
CAD

Computer Aided Design. Datorstödd design som används bland
annat inom konstruktion.

Catia V5

Programpaket för CAD/CAM/CAE utvecklat av Dassault
systems.

CFD

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

FEM

Finita Elementmetoden. En numerisk metod för att lösa partiella
differentialekvationer.

Mesh

Elementindelning utförd vid olika datorstödda beräkningar.

BBI

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

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.
Parameter

Här avses detta förändringsbara enheter kopplade till olika
variabler i Catia V5. Parametrar möjliggör en snabb modifiering
av dessa variabler via trädet, vilket innehåller samtliga
operationer utförda i CAD-modellen.
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3 Introduktion
I detta avsnitt kommer projektets bakgrund och anledning till uppstart att
presenteras. Följande kommer en kort förklaring av luftintagets funktion och
slutligen framläggs projektets syfte och mål, samt avgränsningar.

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

Tillsammans med m4solutions AB startades examensarbetet upp i samarbete med
Volvo Buses AB i Göteborg. Syftet med detta examensarbete är att möjliggöra
och komplettera kandidatarbetet Instruktion för optimering av luftintag av Hung
& Bodin (2011), vilket är utfört parallellt med aktuellt arbete.
Från Instruktion för optimering av luftintag upplyses det att Volvo’s befintliga
luftintag, till kylaren och motorrummet, har en otillräcklig
smutsavskiljningsförmåga samt en hög tillverkningskostnad, vilket idag är ett
problem. Arbetet av Hung & Bodin har till syfte att ta fram en Instruktion vilket
Volvo kan använda som stöd vid förbättringsarbetet av luftintag. Denna
instruktion kommer även att innehålla en omfattande benchmarking av luftintag.
Luftintaget sitter vanligen baktill, på nederkant av bussens långsida, vänligen se
figur nedan. Luftintagets huvudsakliga syfte är att skydda kylaren från yttre
påverkan, samt hindra smuts och vatten från att täppa igen den.
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Fig. 3.1. Exempel på luftintag. Foto: Marcus Niklasson.

3.3

Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att bistå Instruktion för optimering av luftintag
av Hung & Bodin (2011) med CAD-modeller och beräkningsunderlag. Dessa två
arbeten skall tillsammans bidra med tillräckligt information för att sammanställa
en fullständig Instruktion.
Målet är att analysera befintliga luftintag ur beräkningssynpunkt samt lägga upp
underlag för kommande beräkningar.
Under kommande benchmarkingsarbete för Instruktionen finns det även behov av
ett antal CAD-modeller av luftintag, varför ett CAD-underlag kommer att skapas
för uppritning av dessa. CAD-underlaget kommer att följas av en instruktion,
vilket stegvis förklarar dess innehåll och användning, detta för en ökad
användbarhet.
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3.4

Avgränsningar

För att arbete inte skall bli för omfattande
kommer endast själva luftintaget att
behandlas, vänligen se inringat område i
figuren till höger. Kringliggande
komponenter antas vara standardiserade
och kommer inte att beaktas.
Geometrin som kan skapas av CADunderlaget kommer således endast att
bestå av luftintaget.

Fig. 3.2. Avgränsning för luftintag.
Illustration: Hung, C.

Beräkningsunderlaget kommer att baserad på flödesberäkningar i form av CFDsimuleringar. Beräkningsparametrarna för CFD-simuleringen kommer att baseras
på två referensbussar, B11R och B9RLE med respektive luftintag.
De olika typer av luftintag som kan skapas av CAD-underlaget kommer att grunda
sig på de vanligaste modellerna som existerar på marknaden idag. Denna
information kommer att hämtas från Instruktion för optimering av luftintag av
Hung & Bodin (2011).

4 Teoretisk referensram
Då dokumentation av föregående utvecklingsarbete av luftintag inte finns att
tillgå, samt att det för nuvarande inte tycks finnas någon dokumenterad litteratur
inom området, kommer nödvändig information huvudsakligen att tillföras från
Volvo Buses AB.
Resterande information och analyser kommer att erhållas från Instruktion för
optimering av luftintag av Hung & Bodin (2011).
Samtlig CAD-litteratur erhålls från utbildningsmaterial av Xdin AB.
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5 Arbetsmetoder och mätningar
I detta avsnitt kommer valda metoder för kommande arbete att framläggas. Detta
inkluderar 3D-underlagets grundframförande samt uppläggning av beräkningar.

5.1

CAD-metodik enligt Volvo

För att de geometrier som skapas av CAD-underlaget skall kunna användas direkt
av Volvo kommer utformningen av detta att följa Volvos riktlinjer.
CAD-modellerna skall vara kompatibla med CAD-programmet Catia V5 R18,
vilket används av stora delar av Volvo Buses AB idag.
Samtliga 3D-geometrier kommer att kopplas till koordinatsystem med
koordinationer enligt Volvos CAD-metodik. Vid sammanställning av bussens
olika delar kommer detta att verka underlättande och tidsbesparande, då
geometrin kommer att placera sig på rätt position med endast små behov av
modifieringar.
Koordinatsystemet är placerade
enligt följande:
X : motsats riktning till bussens
färdriktning
Y : in i busskarossen
Z : uppåt, mot ”himlen”
Fig. 5.1. Placering av koordinatsystem.
Illustration: Hung, C.

5.2

CAD-underlag

De modeller som skapas av CAD-underlaget skall enkelt kunna modifieras och
anpassas till olika storlekar på luftintag, då det inte skall behöva skapas nya
geometrier för varje ny buss som behandlas. Parametrar kommer därför att
appliceras på de variabler där modifikation kan förväntas utföras.
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I CAD-underlaget kommer modeller enkelt kunna skapas genom att i en färdig
CAD-miljö göra ett antal val för att bestämma intaget utformning. Denna modell
skall sedan kunna plockas ut och användas för olika syften, såsom FEM- eller
flödesberäkningar.
Då det i den kommande instruktionen kommer att tas fram en omfattande
benchmarking, av Hung & Bodin (2011), för luftintag kommer de modeller som
skapas av CAD-underlaget huvudsakligen att användas som input till denna och
framtida benchmarkingsarbeten. Dock kan underlaget även till viss utsträckning
användas för uppritning av nya idéer av intag.
I modellen kommer det även att kunna utläsas olika information om intaget,
såsom vikt och storlek på öppningsarean. Dessa värden kan bland annat användas
som mätetal vid jämförelse av olika luftintag.

5.3

Beräkningsunderlag

För att veta hur dagens luftintag står sig gentemot de krav som ställs på den, samt
vad som behöver kompletteras, krävs det flödesberäkningar. CFD-simuleringar
kommer att utföras i samarbete med företaget Vtech.
CFD avser en gren av fluidmekaniken, som innefattar användningen av numeriska
metoder för att analysera strömningsproblem.
Underlag för CFD-simuleringarna kommer att ställas upp, tillsammans med Volvo
och Vtech, där viktiga faktorer och parametrar identifieras. Den inputsdata som
sätts upp kommer att baseras på de två utvalda referensbussarna, B11R och
B9RLE, från Instruktion för optimering av luftintag av Hung & Bodin (2011).
Följande är ett utdrag från ovan nämnda projekt:
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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. 5.2, vilket bland
annat är orsaken till valet av denna
referensbuss.”

B9RLE, 8900
”Följande buss är en intercitybuss med ett
luftintag vilket har diagonala flänsar, se fig.
5.3. 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). ”
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Fig. 5.2. Vertikala flänsar på luftintag.
Illustration: Hung, C.

Fig. 5.3. Diagonala flänsar på luftintag.
Illustration: Hung, C.

6 CAD-underlag
I detta avsnitt presenteras de krav vilket kommer att ställas på kommande CADunderlag för uppritning av luftintag. Modellens uppbyggnad och innehåll kommer
att beskrivas.

6.1

Krav
v Kunna skapa modeller av de grundtyper av intag som finns på
marknaden idag. Dessa väljs att indelas enligt nedan:
• Lameller
• Hål
• Bockad
(Förklaring av intagstyperna kan återfinnas i kommande avsnitt)

v Kunna utföra modifikationer av stora delar av geometrin genom
användning av:
• Parametrar
• Ändring i sketcher
v Ge nödvändig information om intaget:
• Volym/Vikt
• Öppningsarea
• Procentuell öppningsarea
v CAD-underlaget skall följas av en tydlig instruktion vilket skall ge
information om:
• CAD-modellens innehåll
• Hur modellen skall användas
• Parametrarnas betydelse
• Underlag för mätning av luftintag
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6.2

Modellens uppbyggnad

Lameller
Användningen av luftintag med lameller är väldigt vanligt ute i marknaden idag,
varav även Volvo använder denna typ av intag. Lamellerna kan vara placerade i
vertikal, horisontell eller diagonal riktning. Skillnaden i utformning mellan olika
tillverkare/märken sträcker sig från helt raka till mer komplicerade böjda former
på lamellerna.

Fig. 6.1. Horisontella lameller.
Illustration: Hung, C.

Fig. 6.2. Vertikala lameller.
Illustration: Hung, C.

Fig. 6.3. Diagonala lameller.
Illustration: Hung, C.

Hål
Hålens utformning kan grovt
delas in i två typer:
•

Cirkulära/Ovala

•

Kvadratisk/Rektangulära

Av dessa två är cirkulära
öppningar dominerande.
Fig. 6.4. Exempel på
luftintag med hål.
Illustration: Hung, C.
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Fig. 6.5. Exempel på
luftintag med hål.
Illustration: Hung, C.

Bockad
Den sista typen av luftintag består av ett bockat
nät eller plåt med stansade hål. Då det finns en
stor variation av hålens utformning väljs det att i
underlaget endast behandla cirkulära hål. Detta
bedöms inte har någon avsevärd påverkan vid
olika beräkningar.
Bockningen kan grovt indelas i kvadratisk (se fig.
6.7) eller triangulär (se fig. 6.8).
Fig. 6.6. Exempel på ett bockat
luftintag. Källa: Hung, C.

Fig. 6.7. Kvadratisk bockat luftintag.
Illustration: Hung, C.

6.3

Fig. 6.8. Kvadratisk bockat luftintag.
Illustration: Hung, C.

Mätning av luftintag

Att veta vilka mått som behövs från
luftintagen är av stor vikt för att
korrekt kunna rita upp dem i CADunderlaget.
Ett mätningsunderlag kommer därför
att kunna återfinnas i instruktionen,
till CAD-underlaget, vilket beskriver
de mått som är av behov.

Fig. 6.9. Mätning av luftintag.
Illustration: Hung, C.
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7 Flödesberäkningar
I detta avsnitt kommer samtliga resultat från beräkningsunderlaget att
presenteras. Detta inkluderar uppläggning och resultat från genomförda CFDsimuleringar, samt analys av resultatet och förslag till kommande simuleringar.
Observera att känsliga siffervärden har bytts ut mot bokstavskombinationer då
dessa inte är av vikt att studera i denna rapport.

7.1

Befintliga beräkningar

Beräkningar på befintliga luftintag, vilka Volvo använder idag, har gjorts av
beräkningsföretaget Vtech. I samförstånd med Volvo, (L. Frank & A. Lundgren,
personlig kommunikation, Januari 13, 2011), och Vtech (L. Lundqvist, personlig
kommunikation, Januari 13, 2011) planeras simuleringarna på de befintliga
luftintagen.

7.1.1

Underlag för CFD-simuleringar av befintliga luftintag

Följande, tabell 8.1, var satt som input, för genomförda CFD-simuleringar,
tillsammans med Frank, Lundgren och Lundqvist, Januari 13, 2011.
Buss

Luftintag, artikelnr

Motortyp

Kylarstorlek

B11R

XA1

XM1

XK1

B9RLE

XA2

XM2

XK2

Tabell 8.1, Input till befintliga CFD simuleringar. Illustration: Hung, C.

Vid första skedet av beräkningarna låts avståndet mellan luftintag och kylare
bestämmas ur bussmodell XB vilken har genomgått simuleringar sedan tidigare.
Hastigheten sätts till XV1 km/h med fläktvarvtalet XW1 rpm, vilket är maxvarvtalet
för B11R, varav B9RLE har ett närliggande värde varför samma kan användas för
båda. Luftens temperatur sätts till XT1 °C. Vid varje simulering kommer
partikelavskiljning och tryckfall att studeras. Även ett tredje intag kommer att
betraktas, nämligen B11R-intag utan lameller, för att se skillnaden mellan
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lameller och fri öppning. Insektsnätet beläget bakom intaget tas ej med i
simuleringarna då denna används till samtliga intag och bedöms inte ge någon
nytta vid en jämförelse.
Referensbuss

Avstånd mellan

Hastighet

Fläktvarvtal

Partikelstorlek

luftintag och

[km/h]

[rpm]

[μm]

XV1

XW1

XP2

kylare [mm]
1. B11R
2. B9RLE

Bestäms av XB

3. B11R utan lameller

modell

Tabell 8.2. Beräkningsinput för befintliga luftintag. Illustration: Hung, C.

Det luftintag vilket visar bäst resultat i ovanstående simulering kommer att
genomgå ytterligare simuleringar. I dessa kommer körhastighet, fläktvarvtal
respektive avstånd mellan kylare och luftintag att varierar. Dessa simuleringar
skall möjliggöra en studie av hur olika parametrar påverkar på
beräkningsresultatet, se tabell 8.3.
Referensbuss
Bäst av 1 och 2

Avstånd mellan luftintag

Hastighet

Fläktvarvtal

Partikelstorlek

och kylare [mm]

[km/h]

[rpm]

[μm]

Bestäms av XB modell

XV2

XW1

XP2

XV1

XW2

XP2

XV1

XW1

XP1

XB1
XB2

Tabell 8.3. Beräkningsinput med olika variabler. Illustration: Hung, C.

Målet med beräkningarna är att ge ökad förståelse för hur effektiva dagens
luftintag är, samt ge tydliga sifferparametrar att föra in i instruktionens
kravspecifikation.
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7.1.2

Resultat från CFD-simuleringar av befintliga luftintag

Observera att beräkningsutförandet kan avvika från tidigare bestämmelser, då
Vtech valt att anpassa sina simuleringar efter de förutsättningar som uppkom
under arbetets gång.
Beräkningar utfördes på två luftintag med respektive kylarpaket.
•

Luftintag med eller utan vertikala lameller, utformad enligt BBI:n, se fig.
8.1 och 8.2, med kylarpaket från buss B11R.

•

Luftintag med diagonala lameller, se fig. 8.3, med kylarpaket från buss
B9RLE.

Fig. 8.1. B11R intag.
Illustration: Hung, C.

Fig. 8.2. B11R intag utan
lameller. Illustration: Hung, C.

Fig. 8.3. B9RLE intag.
Illustration: Hung, C.

Förutsättningar:
Luftflödet illustreras av ett rätblock där luften flödar in genom den ena kortsidan
av blocket och ut genom det andra. Rätblocket befinner sig på utsidan av bussens
långsida där luftintaget finns beläget. Av total luftvolym i blocket är andelen
smuts XS %. Smutspartiklarna som används i simuleringarna har två olika
storlekar, där partiklar med storlek XP1 μm betraktas som vanlig smuts och
partiklar med storlek XP2 μm ska representera stora partiklar i ett dammoln.
Det som kommer att betraktas är:
§ Smutsavskiljning [%]: mängden smuts som intaget lyckats separera.
§ Tryckförlust [Pa]: kylarens yttryck, vilket helst skall minskas.
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Olika fall som studerats med variation på:
§
§
§
§

Luftintag
Massflöde [kg/s]
Avstånd mellan luftintag och kylare [mm]
Bussens körhastigheter [km/h]

Tryckförlust
Inputsdata enligt planering i avsnitt 7.1.1. Beräkningarna är utförda med olika
massflöden enligt bussarnas kylarpaket, då B9RLE och B11R har olika storlekar
på deras motorer och är i behov av olika kyleffekt.
Tryckfallet mäts på kylarens yta där ett medelvärde tas på det totala området.
Skillnad på avståndet mellan lameller och kylaren bedöms inte ha någon
nämnvärd påverkan på tryckförlusten, då det inte sker någon större förändring av
trycket i detta område.
Resultatet visar att olika utformning på lamellerna (vertikal eller diagonal)
påverkar tryckförlusten. Som tidigare nämnt är det optimalt är minska detta värde
då ökat tryckförlust hämnar mängden luft som flödar genom intaget.
Intaget med ett mindre tryckfall kan således släppa igenom större andel luft per
tidsenhet.
Smutsintag
Följande beräkning utfördes med samma inputsdata som för föregående
simulering avseende busshastighet och fläktvarvtal. Vidare varierar
partikelstorleken för att undersöka skillnaden mellan smutsavskiljningsförmågan
då luftintagen är utsatta för olika sorters partiklar. Smutspartiklarna antas följa
luftflödet längs bussen.
Från denna del av simuleringen kan lamellernas smutsavskiljningsförmåga
betraktas och jämföras med det resultat som erhålls från intaget utan lameller.
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Massflöde
Här jämförs tryckförlusten mellan B11R-intaget och B9RLE-intaget vid samma
massflöde, XF1 kg/s. Massflöde avser mängden massa som passerar en gränsytan
per tidsenhet. 1 kg luft motsvarar en volym på 0,78 m3.
Förutbestämda parametrar inkluderar en busshastighet på XV2 km/h och
partikelstorlek på XP2 μm.
Resultatet visar skillnaden i tryckfall och smutsavskiljningsförmåga för de två
olika intagen.
Avstånd mellan luftintag och kylare
Två olika fall jämförs med B11R-intaget där avståndet mellan luftintag och kylare
får varierar mellan XB1 mm och XB2 mm. Busshastigheten är på XV1 km/h och
partikelstorleken på XP1 μm.
Resultatet visar hur tryckförlusten förändras då avståndet varierar mellan intag
och kylare.
Omgivningshastighet
B11R-intagets tryckförlust och smutsavskiljning betraktas vid olika
busshastigheter. Partikelstorleken är XP2 μm.
Smutsavskiljningsförmågan och tryckförlusten betraktas vid variation av bussens
körhastighet.
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7.2

Underlag för kommande flödesberäkningar

Del av informationen i följande analys erhölls från Instruktion för optimering av
luftintag av Hung & Bodin (2011) och är en sammanfattning av den slutanalys
som utfördes med information från Volvo Buses, benchmarking, samt uppsatt
kravspecifikation.
Från benchmarkingen upplyses det att
ett rent smutspartikelintag, uteslutet
vatten, inte ha någon större påverkan på
kylaren, då stor del av smutspartiklarna
enkelt kan passera kylaren utan
problem. Det är då smutsen beblandas
med vatten som en cementliknande
beläggning uppstår på kylarens lameller
(se fig. 8.4 och 8.5 till höger).
Luftintagets vattenavskiljningsförmåga

Fig. 8.4. Kylarens värmeväxlare.
Foto: Bodin, V.

är därför en kritisk aspekt som måste
betraktas för att få en heltäckande bild
av intagets prestanda.
Fig. 8.5. Cementbildning i kylaren.
Foto: Bodin, V.
Med dagens förutsättningar kan det inte
med säkerhet skapas ett korrekt underlag för simulering av vatten, då det kräver
större kunskap inom området för att kunna sätta upp dessa ramar. Det kan även bli
resurskrävande att utföra denna typ av beräkningar och ett alternativ till detta är
att istället utföra fysiska provningar av prototyper för att åskådliggöra vattnets
påverkan.
Vid valet av partikelstorlek/-typ behöver en utökad analys utföras för att avgöra
vilken sorts partiklar som intaget vanligast utsätts för. Denna parameter kan
behöva ändras beroende på vilken omgivning bussen förväntas befinna sig i. Med
stor sannolikhet kan inte ett beräkningsunderlag täcka den stora variation av
förutsättningarna som förekommer för Volvos bussar, då dess marknad täcker
stora delar av världen. Ett förslag är att göra en geografisk indelning av
marknaden och fördela approximativa partikeltyper till respektive område.
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Luftflödet längs en buss påverkas i stor utsträckning av förbipasserande fordon
och andra element i trafiken, vilket leder till att stor turbulens uppstår kring
bussen. CFD-simuleringarna som har utförts är gjorda med förenklingar. Ett
optimalt tillstånd betraktas där smutspartiklarna följer en horisontell, laminär
luftström vid långsidan av bussen, som sedan passerar luftintaget. Med stor risk
speglar detta inte verklighetens scenario där många fler faktorer kommer att ge sin
påverkan.
Efter genomgång och analys av de befintliga flödesberäkningarna, samt övrig
information, kan slutsatsen tas att de beräkningsparametrar som användes för de
befintliga intagen inte i tillräcklig stor utsträckning visar en korrekt bild av
verkligheten för att resultatet skall bedömas vara tillförlitlig. Därför bör
modifikationer av de avgörande faktorerna göras för kommande beräkningar.
Följande bör vidare utvärderas inför kommande simuleringar:
•

Vattnets beteende i luftströmmen

•

Partikelstorlek/-typ

•

Turbulens i luftströmmen

För att med säkerhet kunna ställa upp ett korrekt beräkningsunderlag behövs
vidare expertis inom området, varför experter bör kontaktas för vidare arbete.
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8 Kritisk granskning och förslag till fortsatt arbete
8.1

3D-modell

CAD-underlaget skapar endast luftintag vilka är baserade på de intag som finns på
marknaden idag. Då utförd marknadsundersökning av luftintag kan vara
otillräcklig, finns det en risk att CAD-underlaget inte täcker alla de typer av
luftintag vilket kan förekomma ute på marknaden.
Vid behov kan CAD-underlaget utökas för att möjliggöra skapandet av flera typer
av luftintag. Detta kräver dock kunskap om arbetsbänken Knowledgeware i Catia
V5.
8.2

Beräkningar

Redan nämnd i avsnitt 7.2 är dagens beräkningar utförda under perfekta
förhållanden, med laminärt och konstant luftflöde längs bussidan innehållande
smutspartiklarna med homogen storlek. Detta är en grov förenkling av vad som
råder i verkligenheten, där bland annat turbulens och vattenstänk är faktorer som i
stor utsträckning påverkar luftintagets prestanda.
Under arbetets gång blev det tydligt att luftintaget påverkas av många fler faktorer
än vad som tidigare hade trotts. För en del av dessa faktorer finns det idag inte
någon handgriplig information om vilket angreppssätt som är det bästa att
använda. Det kan även finnas ytterligare faktorer av vikt som ännu inte har
upptäckts.
Det finns även en risk för att en form av simuleringar inte lyckas representera
situationen för alla luftintag som finns på marknaden. I detta falla kan en
indelning av marknaden behöva göras för att korrekt kunna betrakta olika former
av påverkan på luftintaget.
För att göra en korrekt bedömning av vad som krävs för att utföra simuleringar
som bäst speglar verkligheten behövs mer kunskap inom områden, varför det är
viktigt att experter kontaktas för stöd och ytterligare input.
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9.1

Figurförteckning

Framsida. Exempel på luftintag. Illustration: Hung, C.
Fig. 3.1. Exempel på luftintag. Foto: Niklasson, M.
Fig. 3.2. Avgränsning för luftintag. Illustration: Hung, C.
Fig. 5.1. Placering av koordinatsystem. Illustration: Hung, C.
Fig. 5.2. Vertikala flänsar på luftintag. Illustration: Hung, C.
Fig. 5.3. Diagonala flänsar på luftintag. Illustration: Hung, C.
Fig. 6.1. Horisontella lameller. Illustration: Hung, C.
Fig. 6.2. Vertikala lameller. Illustration: Hung, C.
Fig. 6.3. Diagonala lameller. Illustration: Hung, C.
Fig. 6.4. Exempel på luftintag med hål. Illustration: Hung, C.
Fig. 6.5. Exempel på luftintag med hål. Illustration: Hung, C.
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Fig. 6.6. Exempel på ett bockat luftintag. Illustration: Hung, C.
Fig. 6.7. Kvadratisk bockat luftintag. Illustration: Hung, C.
Fig. 6.8. Kvadratisk bockat luftintag. Illustration: Hung, C.
Fig. 6.9. Mätning av luftintag. Illustration: Hung, C.
Fig. 8.1. B11R intag. Illustration: Hung, C.
Fig. 8.2. B11R intag utan lameller. Illustration: Hung, C.
Fig. 8.3. B9RLE intag. Illustration: Hung, C.
Fig. 8.4. Kylarens värmeväxlare. Foto: Bodin, V.
Fig. 8.5. Cementbildning i kylaren. Foto: Bodin, V.

9.2

Tabellförteckning

Tabell 8.1. Input till befintliga CFD simuleringar. Illustration: Hung, C.
Tabell 8.2. Beräkningsinput för befintliga luftintag. Illustration: Hung, C.
Tabell 8.3. Beräkningsinput med olika variabler. Illustration: Hung, C.
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