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Sammanfattning
Scania utvecklar och tillverkar lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer. Största 
delen av Scania Sverige ligger i Södertälje, där även den mesta utvecklingen av 
produkterna sker. Företaget är verksamt i ca 100 länder och har 34 000 anställda. 
Forskning och utveckling består av ca 2 400 anställda. [1]

Scania Motormontering Södertälje tillverkar motorer för Scanias europeiska produktion 
av lastbilar och bussar. Dessutom tillverkas motorer till bl.a. sjöräddningsbåtar, 
pistmaskiner, stridsfordon och generatorer. 

Direkt efter monteringen provkörs motorn. Provkörningen fungerar idag som ett relativt 
heltäckande men tidskrävande filter för att hitta avvikelser. Genom att hitta avvikelserna 
tidigare i monteringen kan reparations- och provkörningskostnaderna sänkas.

Uppgiften har varit att undersöka möjligheterna att införa en teststation för att upptäcka 
elfel på motorerna tidigare på line. Helst ska ett befintligt Scaniautvecklat verktyg 
användas till teststationen.

Tillvägagångssättet har varit följande:

• Informationsinhämtning genom: 
o Möten med kunniga personer 
o Sökning på Scanias intranät
o Studiebesök 
o ”Handböcker” 
o Statistik
o Praktiska försök 

• Sammanställning av insamlat material
• Analys av insamlat material
• Konceptskapande
• Ta fram rekommendationer

Flera möjliga alternativ upptäcktes, men efter vissa vägval och önskemål så kvarstod ett 
alternativ. 

Ett eltest är lämpligt att införa på line, eftersom det kan upptäcka många fel och därmed 
minska antalet omkörningar vilket sänker provkörningskostnaderna. Det tar ca 3 
månader att införa stationen på line. En förutsättning är dock att programmeringen av 
styrenheterna görs tidigare på line än i dagsläget.





Abstract
Scania develops and manufactures trucks, buses, industrial and marine engines. Most of 
the Scania factories in Sweden are located in Södertälje, where most of the product 
development is carried out. The company operates in about 100 countries and has 34 
000 employees. Research and development consist of approximately 2400 employees. 
[1]

Scania engine assembly Södertälje produces engines for Scania's European production 
of trucks and buses. They also produce engines for example rescue boats, snow 
groomers, infantry fighting vehicles and generators.

Immediately after the assembly the engines are started up for a test. Today the test run 
works as a fairly comprehensive but time-consuming filter to find discrepancies. By 
finding the discrepancies earlier in the assembly process the repair and testing costs can 
be reduced.

The task has been to investigate the introduction of a test station to catch the error on 
the engines earlier on the line. Ideally, an existing Scania developed tool should be used 
at the test station.

The approach has been:

• Information collection by: 
o Meetings with knowledgeable people
o Search on Scania´s intranet
o Study visits
o "Manuals"
o Statistics
o Practical experiments

• Compilation of existing data
• Analysis of existing data
• Concept creation
• Propose recommendations

Several possible alternatives were discovered, but after some choices there remained 
one option. An electrical-test is appropriate to impose on the line, because it can detect 
many faults and thereby the number of retest-cycles. It will take about three months to 
introduce such a station. One condition is that the programming of the engine control 
units must be made earlier on the line compared to the current situation.





Förord
Vi vill tack alla på Scania som har hjälpt oss, framförallt Simon Algesten som 
utformade det här examensarbetet.

/Henrik och Martin 

Linköping den 8 juni 2011
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Inledning
Scania utvecklar och tillverkar lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer. Företaget är 
verksamt i ca 100 länder och har 34 000 anställda. Forskning och utveckling består av 
ca 2 400 anställda, varav de flesta arbetar i Sverige i anslutning till 
produktionsenheterna. [1]

Scania Motormontering Södertälje

Scania Motormontering Södertälje tillverkar motorer för Scanias europeiska produktion 
av lastbilar och bussar. Dessutom tillverkas motorer till bl.a. sjöräddningsbåtar, 
pistmaskiner, stridsfordon och generatorer. 

Motormontering

På monteringsline byggs motorerna upp från ett tomt motorblock till en startklar motor, 
som sedan provkörs och därefter målas. Monteringsprocessen består av grundmotor, 
slutmontering, inbanan, provkörning i provcell, utbanan, målning och 
reparationsavdelningen. 
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Figur 1: Karta över motortmonteringen



På grundmotor monteras bl.a.

• Vevparti, kolvar med stakar

• Kamaxel, kamaxeldrivning

• Cylinderhuvud inklusive ventiler

På slutmontering monteras resten av motorn, dvs. 

• Elsystem
• Bränslesystem
• Insugningssystem osv.

På inbanan monteras snabbkopplingar för anslutning till 

• Kylarvätska
• Bränsle 
• En adapter på svänghjulet för motorbromsen

Dessutom fylls olja och bränsle på. Här programmeras även styrboxen för motorn, 
ECU:n (Electrical Control Unit) även kallad EMS (Engine Management System).

I motorprovningen provkörs motorerna i provceller. Här testas så att inget läckage 
förekommer och att motorn levererar den effekt och det vridmoment som den är 
specificerad för.

Om motorn klarar testerna i provcellen kyls den ner och kommer till utbanan där 
snabbkopplingarna demonteras och styrservopumpen monteras. 

Därefter skickas den vidare till måleriet där hela motorn målas. Efter målningen dras en 
plastpåse över motorn och den ställs undan för vidare transport.

Om motorn har något fel som visar sig vid motorprovningen skickas den till 
reparationsavdelningen för komplettering och eventuellt en ny provkörning. 
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Bakgrund

Scania arbetar ständigt för att öka direktflödet, dvs. andel produkter som går genom hela 
fabriken utan avvikelser eller någon form av handpåläggning. 

Ett aktuellt begrepp är uppströms kvalitetssäkring. Filosofin är att ju tidigare i processen 
man kan upptäcka ett fel, desto enklare och billigare kan det åtgärdas. 

Motorprovningen är idag ett kvalitetsfilter där bl.a. fel på motorns elsystem upptäcks. 
Exempel på fel som kan uppstå är trasiga givare, icke anslutet kablage, felstiftade 
kontakter, fel filer i styrenheter och kortslutning av kablage. Många fel skulle kunna 
upptäckas och åtgärdas tidigare i flödet.

Nästan alla fel upptäcks i motorprovningen. De fel som inte upptäcks där hittas vid 
provkörningen på chassimonteringarna. 

På Scania finns diagnosverktyg som används på verkstäderna. Det finns även en 
inbyggd diagnosfunktion i bl.a. motorns styrenhet. Idag används ingen av dessa på 
motormonteringen.

Uppgiften är att undersöka vilka möjligheter det finns att upptäcka elfel längre 
uppströms med hjälp av befintliga Scaniaverktyg och hur en station för ändamålet kan 
utformas. Visar det sig att de befintliga Scaniaverktygen inte passar för stationen utan 
för mycket förändringar av programvara ska det undersökas hur ett lämpligt verktyg kan 
utformas.

Tillvägagångssätt

För att kunna lösa uppgiften behövs kunskap om hur de olika diagnossystemen och 
programmen fungerar, samt vad de kan användas till. Följaktligen måste 
informationsinhämtning ske först, därefter kan systemen/programmen analyseras. När 
analysen är färdig kan försök göras för att verifiera vilka typer av fel som kan upptäckas 
med valt verktyg. Slutligen kan rekommendationer ges om hur en teststation bör 
utformas. En del av metodiken som använts till konceptframtagning är tagen från häftet 
Systematisk Konceptutveckling av Ulf Liedholm. [2]
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Definitioner

CAN – Nätverksstandard som är utvecklad av fordonsindustrin.

Ej monterade detaljer – Elektrisk komponent som ska sitta på motorn saknas.

Felprogrammerad styrenhet – Felaktig eller ingen programvara inlagd i styrenheten.

Felstiftade kontakter – Stiften/ledarna sitter på fel position i kontakten. Kan även 
innebära att stiften inte sitter ordentligt intryckta i kontakten.

Figur 2: Förklaring på felstiftning (där kablar är skiftade).

Felkod - Består av fyra tecken, antigen av enbart siffror eller av både siffror och 
bokstäver. Uppstår när ECU:ns diagnostik upptäcker ett fel.

Individjustering – Innebär att motorns effekt och vridmoment justeras till de i 
specifikationen angivna värdena.

Kalltest - Med kalltest menas att motorn roteras utan förbränning. Vid rotationen kan 
det moment som krävs för rörelsen mätas och genom det få information om motorn, 
t.ex. kan en missad lagerhalva upptäckas. När motorn snurrar kommer även givarna att 
ge signal och aktuatorerna kan provköras i en simulerad cykel. Den simulerade cykeln 
kan kräva att testmjukvara är inlagd i ECU:n.

Koordinator (COO) – Elektrisk enhet som tar emot, prioriterar och skickar information, 
samt innehåller SOPS – filer.

SCOMM – Kommunikationslänk mellan ECU:er och Scanias diagnosverktyg.

Solenoidventil – komponent som överför elektrisk energi till linjär rörelse

SOPS – filer: Filer som talar om vad det är för fordon och hur det är utrustat.

Trasiga givare – Givaren ger felaktigt värde.

Trasigt kablage – Kortslutning eller avbrott hos ledare. 

XML – En typ av dataöverföringsfil.
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Begränsningar av eltestets omfattning

En teststation för elektroniksystemet på motorer kan göras väldigt omfattande, och det 
är viktigt att avgränsa vad som ska provas på stationen. 

Begränsningarna kommer av vad som går att upptäcka med ett eltest, för en rimlig 
kostnad och arbetsinsats.

Denna uppgift består av att försöka upptäcka trasigt kablage, trasiga givare, felstiftade 
kontakter, ej monterade detaljer och felprogrammerade styrenheter. 

Arbetsgång och metoder

Metoderna som använts under detta examensarbete är följande:

• Informationsinhämtning genom ett antal studiebesök längs monteringsline för att 
förstå var på line och varför olika moment görs.

• Informationsinhämtning genom ett antal studiebesök på andra 
Scaniaavdelningar.

• Konceptframtagning. [2]

• Informationsinhämtning i form av sökande på Scanias intranät.

• Möten med kunniga människor där återkoppling skett via mail för att verifiera 
att allting uppfattats rätt.

• Analys av statistik från databas.

• Analys av olika testsystem

• Praktiska tester med verifiering mot Scanias tidigare genomförda tester.

• Redogöra för storleken av testets omfattning

• Sammanställning

Informationsinhämtning genom studiebesök

För att förstå miljön där teststationen ska upprättas påbörjades examensarbetet med en 
rad studiebesök för att få insikt i hur verksamheten fungerar. Dessa besök har skett över 
hela monteringsline och har lett till ökad insikt hur motorerna monteras ihop och hur 
kontrollstationer(Q – zoner) fungerar idag. Besök har skett på grundmotor, 
slutmontering, inbanan, provkörning, måleri och reparation. Vid besöken har det 
studerats hur personalen arbetar och eventuella frågeställningar har besvarats av 
personalen på stationerna. Studiebesök har även skett på busschassiline och i XPI – 
fabriken. På busschassiline fick vi bl.a. se deras testsystem för elsystemet på 
förarplatsen. Här avslutades studiebesöket med en presentation av testsystemet och hur 
det fungerar. 
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Besöket på XPI – fabriken föranleddes av att det i statistiken framgått att injektorerna 
står för en stor del av felen. Besöket bestod av en genomgång av testerna som görs för 
att kontrollera injektorerna och hur uppföljningen görs för att säkerställa att injektorerna 
som levereras ligger inom riktlinjerna, (se bilaga 1 för mer information om 
studiebesöken).

Konceptframtagning

Under tiden som besöken pågick upprättades även en konstruktionskriterielista (KKL), 
se bilaga 2. Därefter kunde arbetet med ”Black-box” påbörjas, som senare följdes av ett 
funktionsmedelträd (se bilaga 6). Utifrån detta skapades koncept på hur en provstation 
kan se ut och fungera. 

Informationsinhämtning genom Scanias intranät och möten

Från dag ett påbörjades informationsinhämtningen, till en början enbart om Scanias 
diagnosverktyg SDP3(Scania Diagnos & Programmer 3), som används på verkstäder. 
Efter att ha träffat ett antal personer under första veckan insågs att även andra system 
kunde vara intressanta. Informationssökningen utvidgades bl.a. genom att söka upp 
kontaktuppgifter till personer som kan dessa system och boka in möten med dem. Efter 
varje möte har en sammanfattning skrivits och sedan skickats till mötesdeltagarna för att 
säkerställa att alla fakta uppfattats korrekt. Informationsinhämtningen skedde även 
genom sökning på Scanias intranät. 

Analys av statistik från databas

För att få en överblick av vilka fel som existerar och i vilken omfattning behövdes 
statistik samlad över en längre tid. På Scania registreras alla fel som upptäcks och dessa 
samlas i en databas. Från denna databas hämtades först statistik på elrelaterade fel för en 
månad tillbaka. Denna statistik analyserades och sorterades för att ge så rättvisande 
siffror som möjligt. Statistiken utökades lite senare för att innefatta tre månader tillbaka. 
Då detta ansågs vara för kort tid hämtades slutligen statistik för sex månader bakåt i 
tiden. 

För att få reda på vad felkoderna som fås från ECU:n  och statistiken betyder behövdes 
en översättningstabell. Den tabell som fanns tillgänglig var mycket uttömmande på 
information och beskrev både vad felkoden betyder och vilka omständigheter som krävs 
för att varje enskild felkod ska uppstå.

Testsystemsanalys

Under tiden som informationsinsamlingen pågick analyserades varje system mycket 
noga, och relativt snart hade några sorterats ut som olämpliga. De som ansågs lämpliga 
jämfördes mot varandra och mot de ställda kraven i konstruktionskriterielistan. Efter 
diskussion med handledaren på Scania valdes ett system att gå vidare med. 
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Praktiska tester

Materiel för en testrigg insamlades, och testmetoder för denna rigg började utarbetas. 
Testerna startades relativt snabbt, och metoden ”trial and error” användes tillsammans 
med kunskapen från felkodstabellen för att upptäcka hur olika komponenter skulle 
testas. Testresultaten dokumenterades och jämfördes mot det från felkodstabellen 
förutspådda resultatet. Dessutom jämfördes resultatet mot vad NEVS(testavdelning för 
drivlinestyrsystem) på Scania fått fram vid tidigare tester, (se bilaga 3 och 4).

Sammanställning

Med testresultatet och informationen från felkodstabellerna som bas genomfördes en 
analys av statistiken. Tre varianter av testet skapades: liten, mellan och stor. Utifrån 
statistiken kunde underlag upprättas för hur många fel som kan upptäckas med de tre 
varianterna. Dessa varianter kräver olika mycket arbete för att införas på line. Från ca 
tre månader för ”liten till” år av arbete för ”stor”.

Liten

• Endast felkodsutläsning

Mellan

• Felkodsutläsning
o Kan jämföra mätvärden från givare mot databas
o Kan köra aktuatorer
o Tryckluft finns anslutet

Stor

• Testmjukvara i ECU
o Kan jämföra mätvärden från givare mot databas
o Kan köra aktuatorer
o Tryckluft finns anslutet

 Kan köra diagnosfunktioner på komponenter

Under skrivandet av rapporten uppstod vissa frågeställningar, men dessa kunde rätas ut 
snabbt genom att kontakta ämneskunniga personer.

7



8



Provningsmetoder
Styrenheter och insprutningssystem

På Scania används för närvarande tre olika generationer av ECU:er: S6, S7 och S8. 
Dessa har utvecklats för att passa de tre olika typerna av insprutningssystem som 
används idag: PDE, HPI och XPI. De olika systemen måste tas hänsyn till vid provning, 
då komponentuppsättningen skiljer. Inbördes skillnad hos systemen förekommer även, 
då motorerna är kundanpassade.

PDE (Pumpe Düse Einheit)

PDE är det äldsta insprutningssystemet som behandlas i detta examensarbete, och 
använder den äldsta typen av ECU, S6. Detta system används till raka 5:or, 6:or och 
V8:or och klarar upp till avgasklassningen Euro 5. För PDE sitter pumpelementet i 
injektorerna, och drivs av kamnocken. Det gör att insprutningstrycket beror av varvtalet 
på motorn. Insprutningstillfället och bränslemängden kan styras. Systemet är gjort av 
Bosch och är av så kallad enhetsinsprutartyp.

HPI (High Pressure Injection)

HPI är utvecklat i ett samarbete mellan Scania och Cummins. Det använder S6 och 
sitter enbart på raka 6:or. HPI klarar upp till avgasklassningen Euro 5. Pumpelementen 
sitter i injektorerna. Även här drivs injektorerna av kamnocken, men insprutningstrycket 
högre. Insprutningstillfället och bränslemängden kan styras.

XPI (Extra high Pressure Injection)

XPI är utvecklat av Scania i samarbete med Cummins. Det använder numera S8, men 
har tidigare använt S7. S7 används för närvarande enbart till gas- och etanolmotorer. 
Bytet till S8 skedde p.g.a. högre krav på avgasrening och bränsleförbrukning. XPI 
klarar upp till avgasklassningen Euro 6 och har en särskild högtryckspump driven av 
vevaxeln. Denna pump gör att bränsletrycket kan ställas som det passar bäst för 
tillfället. Dessutom pumpar den endast så mycket som behövs, för att minimera 
pumpförlusterna. XPI kan ställa insprutningstryck, bränslemängd och 
insprutningstillfälle individuellt för att optimera förbränningen i motorn.
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Metoder

Elfel kan upptäckas genom flera metoder:

• Felkodsutläsning från styrenheten

• Resistansmätning av kablage och kontakter

• Utläsning av givares mätvärden

• Provkörning av aktuatorer och ventiler

• Testmjukvara i ECU:n som läser data från ingående komponenter

Flera metoder kan kombineras för ökad effektivitet

Felkodsutläsning

Felkodsutläsning innebär att en dator kopplas mot ECU:n och begär de felkoder som 
ECU:n genererat. Detta kan enbart ske när tändningen slagits på, dvs. när ECU:n förses 
med spänning. Felkodsutläsning tar oftast mindre än 5 sekunder. Alla Scanias motor-
ECU:er har inbyggd felkodshantering. Ett exempel på vad som kan ge felkod är en icke 
ansluten kontakt.

Resistansmätning

Resistansmätning innebär att kablarna kopplas in i en testrigg som mäter resistansen 
mellan kontakterna och givarna. Om en kabel t.ex. har gått av kommer den kabeln att ha 
oändlig resistans, och felet kan upptäckas innan kablaget monteras på motorn.
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Utläsning av givares mätvärden

Genom att läsa av givares mätvärden kan felstiftningar upptäckas, även om de inte ger 
felkoder. Detta genom att framförallt tryckgivare ger ett avvikande värde med en faktor 
på upp till fyra gånger normalt värde.

Figur 3: Laddlufttryck och laddlufttemperaturgivare.

Provkörning av aktuatorer/ventiler

Vid provkörning av aktuatorer (små elmotorer, magnetventiler och tryckluftscylindrar) 
kan även mekaniska fel upptäckas. I och med att vissa aktuatorers position registreras av 
sensorer kan fel upptäckas om aktuatorn inte rör sig som den ska. För 
tryckluftscylindrarnas funktionskontroll krävs att tryckluft finns anslutet.

Testmjukvara

Istället för motorns ordinarie programvara kan en testmjukvara läggas in i ECU:n. Med 
denna kan ECU:n begära svar från och skicka kommandon till alla elektriska 
komponenter på motorn. Därmed går det att få reda på status på komponenterna, även 
de som annars bara svarar när motorn är igång. Detta är lite av ett sidospår, som ger 
stora möjligheter men kräver mycket arbete.[3]
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Feltyper
För att få en överblick vad för fel som uppstår sorterades statistiken snabbt in i olika 
kategorier. För varje kategori räknades dess procentuella del ut av samtliga fel för raka 
motorer:

Tabell 1: Fördelning av feltyper:

Kabel/kontakt 
skadad

ECU-
omgivning

Trasig 
injektor

Felstiftat 
kablage

Mekaniskt 
fel Givare

ECU-
komponent

Kontakt 
ej 
ihopsatt

Procent av 
totala fel 27,1% 20,4% 16,2% 8,8% 8,6% 6,8% 7,1% 5,0%

Tabell 2: Kabel/kontakt är indelad i tre kategorier. 27,1% är en summering av dessa tre:

Okänt när skadan inträffade 13,57%

Troligen skadad i huset 10,91%

Troligen skadad innan ankomst 2,65%

Totalt 27,13%

• Kabel/kontakt skadad: Som syns i tabellen är kabel/kontakt – relaterade fel den 
största posten. Denna post är dock svårbedömd eftersom det är knivigt att med 
hjälp av statistiken veta när kontakterna skadats. Denna post är dessutom svår att 
åtgärda med ett eltest eftersom det inte går att utläsa från statistiken om 
kontakten/kabeln kortslutits, om det är avbrott på ledaren eller om den är skadad 
på så sätt att skadan inte märks elektriskt. Typiska avvikelser: klämts vid 
montering eller varit för nära avgasdelar i motorprovningen och därför bränts.

• ECU-omgivning: Fel som beror på ECU – omgivningen upptäcks oftast på 
inbanan. Typiska avvikelser: går ej att programmera på inbanan, beror ibland på 
fel/ej inlagda trimkoder till injektorerna, ibland på att datorerna inte 
kommunicerar eller på felinskrivet motornummer i databas på 
grundmotormonteringen.

• Trasig injektor: Injektorer är en stor post, men pga. dess finkänslighet och 
konstruktion kan de inte testas i ett vanligt eltest. Typiska avvikelser: motorn 
skakar/knackar vid provkörning.

• Felstiftat kablage är en post som går att minska ganska radikalt genom ett eltest. 
De flesta felstiftningar upptäcks i motorprovningen, och eftersom många även 
åtgärdas där skulle tiden som dessa motorer står i provcellen kunna minskas.

• Mekaniskt fel: Ett mekaniskt fel kan endast upptäckas i vissa fall, t.ex. om en 
aktuator (med lägesgivare) inte kan köra hela rörelsen. Typiska fel: trasig turbo 
eller smuts i bränslerör.

• Givare: Felkod från givare t.ex. ladd-, olje- och avgastryck, vatten-, olje- och 
laddlufttemp.
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• ECU-komponent: Om ECU:n är trasig kan detta hittas dels om ingen kontakt fås 
med ECU:n, dels med hjälp av läsning av givarvärden och/eller dels med hjälp 
av utstyrning av aktuatorer. Är väldigt många givarvärden helt felaktiga är det 
större sannolikhet att det är ECU:n som är trasig än alla dessa givare. Samma 
sak om flera aktuatorer inte går att styra ut. Typiska avvikelser: ECU:er som 
byts ut pga. funktionsfel, och felkoder för hög NOx-nivå (kväveoxider, 
avgasvärde) som uppstår i motorprovningen – felkoden raderas eftersom motorn 
inte är ihopkopplad med avgasreningen.

• Kontakt ej ihopsatt: En kontakt som ej är ihopsatt kan antingen leda till avbrott 
på ledaren, dålig signal till och från givare och aktuatorer eller så syns ingenting 
med varken felkodsutläsning, mätvärden eller utstyrning av signaler. Typiska 
fel: kontakten sitter ej intryckt ordentligt/alls.

Vanligaste fel

För att få en tydlig överblick över de fel som inträffat under de sex månaderna som 
statistiken innefattar, och hur statistiken skulle utveckla sig om dessa fel kunde hittas 
tidigare, upprättades ett Pareto diagram. Y – axeln på vänster sida i diagrammet anger 
antalet avvikelser för varje kategori(blå staplar). Y – axeln på höger sida anger hur hög 
andel avvikelser som kan upptäckas tidigare om alla fel inom respektive kategori 
upptäcks(röd linje).

Figur 4: Pareto diagram för upptäckta fel.
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Praktiska tester
För att kunna säkerställa och räta ut frågetecken från felkodstabellerna utfördes 
praktiska tester där resultatet loggades. Dessutom jämfördes detta resultat med NEVS 
tester, för att bekräfta att båda hade kommit fram till samma sak. Dock har NEVS 
simulerat att ECU:n sitter i en lastbil med alla andra fordons - ECU:er samt att motorn 
går, vilket kan ge annorlunda resultat för vissa komponenter jämfört med de tester som 
utförts när motorn står still. Dessutom testar NEVS inte felstiftningar på ECU:erna, 
eftersom deras test syftar till att säkerställa de funktioner som finns implementerade i 
ECU:n. I övrigt stämmer resultaten väl. För testresultat se bilaga 3 och för NEVS 
resultat se bilaga 4.

För att kunna genomföra testerna behövdes en testrigg. Denna blev relativt primitiv, 
men gav ändå förståelse i att hårdvaran till teststationen inte behöver vara särskilt 
komplicerad. Den testrigg som upprättades bestod av:

• Bärbar PC med Windows2000
• Scaniautvecklad mjukvara 
• Scania VCI 2(CAN – bus adapter)
• USB-nyckel
• 24-volt spänningsmatning
• Kopplingsbox
• ECU och kabelnät till motorn 

Figur 5: Rigg för tester på lös ECU.
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När motorn kommer till motorprovningen saknas fortfarande många komponenter och 
övriga system, bl.a. COO:n (koordinatorn, som sitter på fordonet). De komponenter och 
system som saknas ger i vissa fall felkoder. För att veta vilka felkoder som normalt 
finns utlästes felkoder från motorer med olika färdighetsgrad, men för att kunna 
experimentera och få tillgång till kablar genomfördes även tester med lösa ECU:er.

De första testerna gjordes på en fristående S7 XPI ECU med tillhörande kabelnät som 
monterats bort från en kasserad motor. Här testades vad som händer vid kabelbrott/icke 
ansluten kontakt (öppen anslutning), kortslutning mot +24V och kortslutning mot jord 
på givare och aktuatorutgångar. 

Figur 6: Exempel på felkodsvisning från programmet.

Denna ECU lämpade sig väl för försök eftersom det inte var någon motor som var 
beroende av den. Det medförde att kablar kunde klippas av och användas för att 
simulera kortslutningar och felstiftningar. Kablar härifrån användes även för att 
simulera kortslutningar vid testerna på de andra ECU:erna. 

Eftersom det fanns en del avklippta kontakter på den lösa S7 ECU:n som gjorde att 
ledningsnätet inte blev komplett uppstod viss osäkerhet om alla felkoder var relevanta 
eller om vissa skulle försvinna vid test på en komplett motor. En av SPS – motorerna 
som står nedanför SPS – Office (Scania Production System) användes därför som 
referens när det gäller felkoder. Den motorn ska vara relativt komplett och borde därför 
ge en bra bild av vilka felkoder som kan förväntas. De felkoder som lästes ut från 
motorn stämde någorlunda överrens med de från den lösa ECU:n vilket gav bekräftelse 
åt testresultatet.
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De andra testerna gjordes på motorer som ansågs kompletta. 

För S8 XPI användes en V8. Eftersom V8 – motorn inte är uppbyggd med exakt samma 
komponenter som en rak motor utfördes kompletterande tester på en rak 6:a med XPI. 
V8:an används annars av analysgruppen för provkörning och experiment, medan 6:an 
användes till ett annat examensarbete.

För S6 användes en HPI 6:a analysmotor för huvuddelen av testerna och en PDE 6:a för 
kompletterande tester av insprutningssystemet. 

Via en Scaniautvecklad mjukvara kontrollerades också tryck- och temperaturgivares 
värden för att se hur felstiftningar påverkade dessa.

Figur 7: XPI V8 som det utfördes tester på.
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Ekonomi
Fördelar med eltest

• Färre omkörningar i provcell
• Minskade hanteringskostnader
• Utökade kontroller av elsystemet
• Färre reparationer på chassiline
• Snabbare återkoppling om fel uppstår

Om fel som upptäcks i provcellen istället kan hittas innan provcellen kan omkörningar 
undvikas. En omkörning innebär att motorn efter provkörning går genom avkylningen 
och ställs vid reparationsavdelningen. Efter genomförd reparation körs motorn i 
provcellen igen, blir godkänd, kyls av och levereras till utbanan. 

Hanteringskostnaderna minskar då defekta motorer kan skickas direkt från 
monteringsline till reparationsavdelningen. Eftersom en defekt motor inte provkörs 
innan reparation uteblir även avkylningsprocessen.

På Q-zonerna(kontrollstationerna) upptäcks idag fel visuellt eller genom att känna på 
kontakter, med ett eltest kan detta kompletteras och inverkan av mänskliga faktorn 
minskas. 

Fel som idag upptäcks på chassi kan hittas tidigare, vilket dels leder till minskade resor 
för reparationspersonal och dels ökar andelen felfria motorer som levereras från 
motormonteringen.

I  händelse  av flera  liknande fel  upptäcks  de  tidigare  och tydligare  med en specifik 
teststation. Det ger att åtgärder snabbare kan sättas in och problemet kan avhjälpas.
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Sammanställning av systemen
Följande program/system har informationssökningen sorterat fram som alternativ:

• SDP3

• Gadget – MEC – EMS

• Gadget – SCQT – Engine

• Resistanstest

• Testmjukvara i ECU 

• TS600T

SDP3

SDP3 är ett idag fungerande verktyg för serviceverkstäder. Det kan läsa felkoder, 
aktivera aktuatorer och läsa ut mätvärden från givare. Verktyget är avsett för felsökning 
på ett komplett fordon, och kommer vid inkoppling att söka efter samtliga komponenter 
på fordonet. Vid inkoppling mot motorer på monteringsline kommer felkoder alltså att 
uppträda som är irrelevanta. Eftersom det inte går att ändra på eller lägga till något till 
programmet krävs att operatören vet vilka felkoder som är harmlösa och vilka som ska 
göra att motorn skickas till reparationsavdelningen.

För att starta felsökningen krävs operatörens uppmärksamhet med ett flertal moment. 
Detta är inte anpassat för den takttidsstyrda miljö montörerna arbetar i och passar inte 
på monteringsline. [5]

Gadget – MEC – EMS

MEC – EMS används för nuvarande på inbanan för programmering av ECU:n, kontroll 
att programvaran mottagits och läsning samt radering av felkoder som uppstått vid 
första uppstarten av ECU:n. Det har ett enkelt och tydligt gränssnitt med snabb och 
smidig start av proceduren.

Om programmet ska användas på monteringsline för kontroll av elsystemet krävs större 
modifikationer vilket fordrar mycket arbete. [6]
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Gadget – SCQT – Engine

SCQT – Engine utvecklas för slutkontroll och individjustering av industri- och 
marinmotorer(I/M – motorer). Det är dock relativt enkelt att anpassa programmet så att 
det fungerar på motormonteringsline. 

Eftersom programmet får redigeras ”utan begränsningar” kan gränssnittet anpassas så 
att programmet får ett enkelt handhavande och att ett felkodsfilter(se bilaga 5) kan 
upprättas. 

Dessutom kan det utformas så att det förutom felkodsutläsning klarar att aktivera 
aktuatorer och läsa mätvärden från givarna. För detta krävs dock mer än bara vissa 
förändringar av programmet. 

I mjukvaran i ECU:n kan funktioner behöva adderas för att testerna ska fungera. För 
givarläsning och aktivering av aktuatorer kan förändringar behöva göras av SCOMM, 
för att kommunikationen mellan programmet i datorn och ECU:n ska fungera. [4]

Resistanstest

Ett resistanstest innebär i detta examensarbete att kablarna kopplas in i en testrigg där 
resistansen i kablarna mäts. På detta sätt säkerställs att alla kablar är hela och 
kontakterna rättstiftade. Dessutom kan resistansen över en givare mätas för att på så sätt 
säkerställa att givaren kommer att leverera korrekta mätvärden när den senare monteras. 

I denna form av test används inte ECU:n och nya instrument och kunskap måste 
införskaffas för att få en station att fungera. Eftersom ECU:n inte används kontrolleras 
inte heller att ECU:n har programmerats rätt.

Testmjukvara i ECU

Med en testmjukvara inlagd i ECU:n kan i princip alla tester göras som behövs för att 
testa motorns elsystem. Det enda som hämmar testernas omfattning är hårdvarans 
begränsningar. Det innebär att alla givare kan provmätas och att samtliga aktuatorer kan 
provköras. Dock krävs att:

• Ny programvara måste tas fram för att kunna köra testerna.
• En testdator behöver köpas in utifrån. Denna kan också spara testdata kopplat till 

motornummer beroende på önskemål och behov.
• Programvaran måste läggas in i ECU:n hos tillverkaren för att undvika flashning 

av ECU:n två gånger på motormonteringen. 
• ECU:n programmeras (flashas) efter testsekvensen i produktionsflödet. 

Förslagsvis endast efter godkänt test, dvs. icke godkända motorer returneras i 
flödet för justering.

Eventuellt kan testmjukvara vara enda sättet för att tvångskörning av samtliga 
aktuatorer ska vara möjlig, då ordinarie programvara kan sätta begränsningar. Om 
kalltest ska införas i någon utsträckning framöver kan det vara lämpligt med en 
testmjukvara i ECU:n, eftersom den kan bortse från avvikelser såsom felaktiga tryck, 
varvtal m.m. [3]
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TS600T

TS600T är utvecklat av Saab Test Systems, och används idag på busschassi-
monteringsline i Södertälje och på hyttfabriken i Oskarshamn.

TS600T är ett ramverk som startar själva programmet och nödvändiga komponenter, 
och Hytt_105 innehåller den senaste uppdaterade informationen på vad som ska testas. 
Testprogrammet är beprövat och fungerar bra. Förändringar sker kontinuerligt med 
tanke på att elstrukturen på Scanias CAN-bussar utvecklas med tiden. 
Uppdateringsrutiner finns och behöver knappt ändras för att fungera.

Programmet skickar frågor till operatören i form av textmeddelanden på skärmen 
”adress i bakgrunden” till olika elektriska enheter och förväntar sig ett unikt svar 
tillbaka som är definierat av Scania. Genom denna procedur säkerställs elsystemets 
funktion.

Eftersom det är Saab Test Systems som har utvecklat programmet är det även de som 
sköter utvecklingen av programmet med hjälp dem kravspecifikation som Scania 
tillhandhåller ”buss- och hyttmontering”. [7]

Sammanfattning 

Kravspecifikationen för elteststationen togs fram redan vid upprättandet av KKL:en, 
men allt eftersom arbetet fortgick uppdaterades kraven och blev mer specifika. 

För att kunna jämföra de olika systemen upprättades en enkel tabell där uppsatta krav 
jämfördes mot de olika systemens möjligheter. Nedan följer en kort förklaring av de 
krav som ställts.
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Förändra programvara lätt – Det ska vara någorlunda små justeringar som behöver göras 
för att programvaran ska kunna utföra testet. Arbetstiden för att genomföra dessa 
justeringar ska inte vara längre än 3-4 dagar.

Förändra gränssnitt lätt – Gränssnittet mot montörerna ska enkelt kunna anpassas så att 
det blir få och enkla moment för att få igång testet. Arbetstiden får inte överstiga en dag 
för anpassning av gränssnittet.

Snabbt att få in på line – Hänger ihop med ”förändra programvara lätt”. Om det är 
enkelt att anpassa programvaran går det snabbt, och om det inte krävs en massa 
utrustning som behöver köpas in kommer det att gå relativt snabbt att föra in 
teststationen på line. Dessutom ska inte montörerna behöva gå en kurs för att klara av 
teststationen.

Lämplig för monteringsline – Är programmet lätt att hantera, sköter det sig självt, 
arbetar det snabbt?

Uppdateringsrutin finns – För att slippa mycket manuell handpåläggning varje gång en 
uppdatering ska införas är det viktigt att uppdateringsrutiner finns.

Felkodsfilter finns – Att det finns felkodsfilter eller att det kan upprättas på ett snabbt 
och smidigt sätt.

Tidsutgång på line < 40 s – Själva testet får inte ta mer än 40 sekunder, inklusive 
operatörens inkopplingsarbete.

Mäter givare – ECU:n insamlar givarens mätvärden och programvaran jämför dessa mot 
börvärden.

Tabell 3: Jämförelse av system:
SDP3

Gadget-
MEC-
EMS

Gagdet - 
SCQT-
Engine

Resistans-
test

Testmjukvara 
i ECU TS600T

Förändra programvara lätt   X    

Förändra gränssnitt lätt  X X    

Snabb att få in på line   X   X

Lämplig för monteringsline  X X X X X

Uppdateringsrutin finns X  X   X

Felkodsfilter finns   X    

Tidsåtgång på line < 40s  X X   X

Läser felkoder från aktuatorer X X X  X  

Aktiverar aktuatorer X  X  X X

Läser felkoder från givare X X X  X  

Mäter givare X  X X X X

Summa 5 5 11 2 5 6

Från denna tabell kan det utläsas att SCQT – Engine är det program som uppfyller flest 
krav, och därför lämpar sig bäst för eltestet.
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Slutsatser och Rekommendationer
Felkodsutläsning

Felkodsutläsning är en enkel procedur, det som kräver arbete är det felkodsfilter, (se 
bilaga 5), som behövs för att operatören bara ska få de felkoder som är relevanta. Filtret 
får inte sortera bort för många felkoder, men får samtidigt inte släppa fram irrelevanta 
felkoder.

Det som tyder på att felkodsutläsning är en lämplig metod är att diagnostikfunktionerna 
hos ECU:n ständigt utökas, vilket leder till att fler fel kan upptäckas framöver. Att inte 
använda ECU:ns inbyggda diagnostikfunktion vore mer eller mindre ett tjänstefel 
eftersom funktionen ändå finns, och de funktioner som vi tycker behöver läggas till 
ECU:n kan även användas framöver av t.ex. SDP3 på verkstäder när de behöver utföra 
felsökning.

Injektorer

Enligt statistiken är 16,2% (55st) av de elrelaterade felen orsakade av injektorer. Siffran 
ansågs vara hög och därför undersöktes möjligheten till utökad provning innan 
montering. Det visade sig vid efterforskningar att injektorerna oftast inte är trasiga, utan 
bara inte fungerar ihop med just den motorn. 

Koncept

Utifrån funktionsmedelträdet har två olika koncept tagits fram.

Koncept 1

Ansluta kontakt: Manuell kontakt

Identifiera motor-id: Streckkod motorpapper

Starta program: Manuell start

Testet genomförs: Gadget – SCQT – Engine

Resultat presenteras: På skärm i program – På skärm bredvid

Program återställs: Manuellt

Kontakt pluggas ur: Manuellt

Stationens placering: Provtryckning av kylarsystemet
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Koncept 2

Ansluta kontakt: Manuell kontakt

Identifiera motor-id: RFID – tag

Starta program: RFID – tag

Testet genomförs: Gadget – SCQT – Engine

Resultat presenteras: Grön eller röd lampa

Program återställs: RFID

Kontakt pluggas ur: Manuellt

Stationens placering: Provtryckning av kylarsystemet

Koncept 1 är den variant som är snabbast och smidigast att införa, medan koncept 2 
borde bli smidigare i längden i och med RFID – tagen. För att kunna införa RFID – 
tagen måste det göras på hela motormonteringen.

Teststation

För att få en teststation som kan hitta så många avvikelser som möjligt anser vi att den 
bör ha följande funktioner:

• Felkodsutläsning
o Kan jämföra mätvärden från givare mot databas
o Kan köra aktuatorer
o Tryckluft finns anslutet

dvs. variant ”mellan”. Ska aktivering av aktuatorer ske behöver tryckluft anslutas. Det 
innebär att en snabbkoppling behöver monteras någonstans tidigare på line, och 
eventuellt kan tryckluftsystemet behöva pluggas igen för att testet ska fungera. Detta har 
vi inte hunnit undersöka noggrannare. 

För att kunna genomföra det här testet bygger det på att ECU:erna programmeras 
tidigare på line, alternativt i ett förmontage som levererar till line. Denna åtgärd 
kommer ändå att vara nödvändig på sikt eftersom fler funktioner läggs in i ECU:n, 
vilket gör att det tar längre tid att läsa ner mjukvaran.
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Programvara

Vår rekommendation är att använda Gadget – SCQT – Engine. Den finns på Scania och 
används till I/M – motorer. Den är framställd internt men behöver redigeras för att passa 
på motormonteringsline. Redigeringsarbetet är dock inte särskilt stort, utan kan 
genomföras på ca 2 arbetsdagar (för en person). Det inkluderar att implementera 
funktionerna givaravläsning och aktivering av aktuatorer. 

SCQT uppfyller flest av våra krav och det är relativt enkelt att införa nya funktioner i 
programmet. Felkodsfilter är redan infört för I/M, vilket betyder att de flesta 
konstigheter som uppstår vid införandet av nya funktioner i princip är undanröjda. För 
att skapa ett felkodsfilter som passar på monteringsline krävs en del arbete, men det 
kommer att kunna minska antalet fel som upptäcks senare i monteringskedjan. 

Felkodsfiltret är uppbyggt via XML och kan uppdateras via nätverket. 
Uppdateringsrutiner för både programmet och filtret finns även när systemägaren inför 
förändringar i programvaran. Gränssnittet mot operatören är anpassat för användning i 
produktion, dvs. enkelt handhavande med få moment. Testsekvensen tar ca 20-30 
sekunder och under denna tid kan operatören utföra andra uppgifter.

Dock finns en hake. Beroende på vilka givare och aktuatorer som ska läsas av/aktiveras 
kan modifieringar behöva ske i S8 och S6, och då kommer förändringarna att ta tid.
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Placering

Efter noggranna studier av möjliga positioner för teststationen har vi tagit fram två 
alternativ. Antingen i Q – zon 10 eller vid provtryckningsstationen för kylsystemet. 

Figur 8: Karta över D12 slutmontering (Q-zon 10 och Provtryckning av kylsystem markerad).

Q – zon 10 är lämplig eftersom att motorn ändå kontrolleras här, och vi bedömer att det 
finns tid på stationen för de moment som krävs av montören för testet. Dock sker 
rörelser av motorn, både i form av rotation och rörelser i vertikal led. Det innebär att 
kabeln till felkodsutläsningen måste kunna löpa med motorn för att inte dra för mycket i 
kontakten. Nackdelen här är att trycklyft inte finns framdraget, och ska aktuatorer kunna 
provköras kommer tryckluft att behövas. 

Vid stationen för provtryckning av kylsystemet finns däremot redan tryckluft 
tillgängligt. Dessutom står motorn stilla och snurras inte fram och tillbaka, vilket 
medför att risken att kabeln mellan testdatorn och ECU:n ska lossna minskar dramatiskt. 
Även här bedöms att montörens tid räcker för införande av testet.
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Arbetet för operatören

Det operatören behöver göra på teststationen är:

1. Sätta i en kontakt i ECU:n. (Strömmatning till ECU och komponenter samt 
CAN-kommunikation)

2. Ansluta tryckluftskopplingen.
3. Skanna motorkortet. (Nödvändigt för att SCQT - Engine måste veta vilken 

specifikation motorn har, så endast de komponenter som ingår testas.)
4. Trycka på start och låta testet köra färdigt. Testet körs automatiskt och 

operatören kan utföra andra uppgifter under tiden.
5. Titta på skärmen att motorn är godkänd/ej godkänd.
6. Dra ut kontakten till ECU.
7. Ta bort tryckluftskopplingen.

Vi bedömer att operatörens aktiva belastning blir 10-15 sekunder för dessa moment.

Underhåll

Det underhåll som vi tror kommer att behöva göras är uppdatering av programvara samt 
filter och utbyte av kontaktdon som kopplas in i ECU:n. Dessutom kan 
tryckluftskopplingen och slangen behöva bytas pga. slitage.
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Bilaga 1: Studiebesök

Studiebesök längs monteringsline i byggnad 150. 

Besöket på slutmontering gjorde att det nu finns vetskap om när i monteringsskedet som 
elsystemet är komplett och redo att testas. Längs monteringsline finns ett antal 
kontrollstationer för verifiering att samtliga komponenter är korrekt monterade. Dessa 
kontrollstationer provar inte att motorn och dess komponenter fungerar som de ska.

Under besöket på inbanan insågs att eltestet måste ligga på annan plats, eftersom denna 
station är hårt belastad. 

På provkörningsstationen förstods hur felkoder uppstår, vad som kopplas in på 
motorerna och vad som är monterat på motorerna. Det är endast det som är monterat här 
och som kan kontrolleras av teststationen som behandlas i detta examensarbete.

Reparationsavdelning ökade förståelsen för ”rätt från mig”, och konsekvenserna av t.ex. 
en trasig givare. Tiden det innebär att byta ut denna trasiga del innebär stora kostnader 
för Scania, och vikten av att hitta fel så tidigt som möjligt blev tydlig.
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Bilaga 2: Konstruktionskriterielista

Funktion

Säkerställa de elektriska komponenternas funktion. Önskemål

Känna av komponenters närvaro. Önskemål

Känna av att rätt komponenter är monterade. Önskemål

Kontrollera ledningsnätet. Önskemål

Enkelt handhavande. Krav

Testet ska kunna genomföras på 90s. Krav

Ska minska minst 50% av upptäckta elrelaterade fel . Krav

Funktionsbestämmande egenskaper

Godkänt/icke godkänt efter genomfört test. Krav

Vid icke godkänt - vad som är fel. Krav

Snabb återstart. Krav

Snabb uppkoppling. Krav

Trådlös uppkoppling. Önskemål

Använda Scania-verktyg i första hand. Önskemål

Brukstidsegenskaper

Ren fabriksmiljö. Krav

Konstant tvåskift. Krav

Uppdateringar ska vara möjligt. Krav

Kontakterna mot ECU:n ska vara möjliga att byta. Krav

Säkerhet

Ingen risk för personskador får finnas. Krav

Ingen risk för att komponenterna ska skadas. Krav

Ingen brandrisk får förekomma. Krav

Ekonomi
Använda befintliga komponenter och system. Önskemål
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Bilaga 3: Testresultat

S8
Detta test gjordes på en V8 med XPI. ECU:n har mjukvaruartikelnumret 1940826. 
Motorn används som testmotor på analysgruppen och står vid revisionsprovkörningen. I 
denna tabell syns vilka givare och aktuatorer som ger felkod om de kopplas loss från 
ECU:n. Dessutom syns vilka kontakter till givare som felstiftats, om den i så fall gett 
felkod och hur dess avlästa värden skiljer sig mellan felstiftad och korrekt stiftad 
kontakt.
Tabell 4: S8 XPI V8:

Typ  av 
Givare/Aktuator

Felkod  vid 
öppen 
anslutning Felstiftning

Felkod  vid 
felstiftning Felkod

Anslutna 
korrekt Felstiftade

Vattentemp Ja
Skiftat  plats  på 
sladdarna Nej - 24,3°C 24,3°C

Oljetryck Ja
Skiftat  plats  på 
+ och - Nej - 0,748V 4,135V

Kamaxel-givare Ja
Skiftat  plats  på 
sladdarna Nej - - -

Laddlufttryck Ja
Skiftat  plats  på 
+ och - Nej - 101,1kPa 458,4kPa

Laddluft-temperatur Ja
Skiftat  plats  på 
sladdarna Nej - 27,6°C 27,6°C

Avgastryck Ja
Skiftat  plats  på 
+ och -

Ja,  givaren  är 
ansluten  men 
har  för  högt 
avgastryck Ja 102,0kPa 901,7kPa

Bränsletryck Ja
Skiftat  plats  på 
+ och -

Ja,  kortsluten 
mot +24 Ja 59,1Bar 0Bar

Fläktaktuator Ja      

Turbin-hastighet Ja  

Solenoidventil, IMV Ja  

Startmotor Nej  

VGT Nej  

Generator Nej  

Motorvarvtal1 Nej  

Motorvarvtal2 Nej  

Positions-givare EGR Nej  

Massflödes-givare Nej  

AC-kompressor Nej  

Solenoidventil, block Nej  

Hydraulpump Nej  

Solenoidventil, 
Vattenpump Nej  

Injektorer Nej
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Ovan syns också i vilka fall ett felkodstest kan upptäcka en icke ansluten kontakt till 
givare. Som synes är det svårt att upptäcka vissa givare med enbart felkoder om de 
felstiftats. 

Om givarnas mätvärden läses av finns däremot en mycket större möjlighet att hitta 
felstiftat kablage. Aktuatorer såsom VGT, AC-kompressor och EGR- aktuatorer är mer 
komplicerade att testa. Här behövs provkörning för att avgöra att de fungerar. 

Startmotorns solenoid borde kunna upptäckas om den aktiveras en mycket kort tid (ms), 
genom att kontrollera hur spänningen/strömmen varierar i kretsen. Vid en icke ansluten 
startmotor kommer spänningen/strömmen att förbli konstant.

VGT provkörs i provcellen, men om provkörningen kunde flyttas ut därifrån kan tid i 
cellen sparas.

Generatorn kan inte upptäckas om inte motorn roterar tillräckligt snabbt, eftersom den 
då inte ger någon signal.

Varvtalsgivarna för motorn går för närvarande inte att testa om inte motorn roterar.

Positionsgivaren för EGR ska ge felkod vid öppen anslutning, men gjorde inte det vid 
detta test. Dessutom kan den läsas av för att säkerställa dess funktion.

Massflödesgivaren sitter inte monterad innan motorprovningen, men ska ge felkod om 
den inte är inkopplad.

AC-kompressorn har en aktuator som kan provköras. Denna kräver aktivering för att 
kunna upptäckas om något fel finns på den.

Solenoidventil block (flera ventiler), hydraulpumpen (viss utrustning på lastbilar), 
solenoidventil till vattenpump och injektorerna kräver provkörning i någon form för att 
elfel ska kunna upptäckas.

Kompletterande tester utfördes på en rak 6:a med XPI där ECU:n har 
mjukvaruartikelnumret 1940826. Även denna motor stod vid revisionsprovkörningen. 
Där kontrollerades att IMV (solenoidventil V120) och solenoidventil (V107) gav felkod 
vid urkopplande av kontakt, eftersom felkodstabellen anger att detta ska ske.
Tabell 5: S8 R6 kompl:

Typ av Givare/Aktuator

Felkod  vid 
öppen 
anslutning

Solenoidventil, block (V107) Ja

Solenoidventil, IMV (V120) Ja
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Med denna tabell är meningen att viss förståelse ska fås för hur många felkoder som kan 
förväntas när allt är inkopplat, dvs. hur många koder som måste filtreras bort vid ett 
vanligt test på en S8 motor.
Tabell 6: S8 XPI V8 forts:

Typ  av 
Givare/Aktuator

Felkod  vid  öppen 
anslutning

NOx-givare, CAN fel Nej

NOx -givare, CAN fel Nej

Komm. m SCR-
enheten Nej

Låg batterispänning 
för ECU:n Nej

Oljetryck under 
normal nivå Nej

Fläktkopplings-enhet, 
dålig prestanda Nej

VGT, timeout från 
CAN Nej

NOx överskridande Nej

Fel i NOx 
kontrollsystemet Nej

Internt mjukvarufel Nej

CAN meddelande Nej

- || - Nej

- || - Nej

- || - Nej

- || - Nej

Det interna mjukvarufelet i tabellen ovan beror antagligen på att det är en testmotor som 
felkodsavläsningen skett på. Testmotorn används för att provmontera och provköra nya 
saker på, t.ex. vattenpumpar, innan de sätts in i produktionen. 

Felmeddelanden som innehåller CAN innebär att motorns ECU inte har kontakt med 
resten av fordonet och därmed saknar vissa signaler. 

NOx och SCR – relaterade fel beror på avgasreningen och dess återkoppling mot 
motorn, dvs. en felkod som inte kan åtgärdas om inte motorn kopplas ihop med 
avgasreningen, vilket den gör när den monteras i chassit.

Låg batterispänning kan bero på spänningsaggregatet som användes. Lågt oljetryck 
beror på att det inte är något oljetryck när motorn står still, och ska således även den 
finnas där. 

37



S7
Här är motsvarande tabell för en S7 XPI – ECU med mjukvaruartikelnumret 1894709. 
Denna tabell är framtagen från dels en lös ECU från en kasserad motor och dels från en 
SPS – motor. 
Tabell 7: S7 XPI:

Typ av Givare/Aktuator
Felkod vid öppen 

anslutning

Felkod vid 
kortslutning till 

+24V

Felkod vid 
kortslutning till 

jord
Felkod vid 

trasig givare
Felkod vid 
felstiftning

Laddlufttemperatur   Ja  Nej

Laddlufttemperatur Ja Ja   Nej

Massflödesmätaren    Ja  

Massflödesmätaren   Ja   

In massflödestemperatur Ja     

Laddtryck Ja  Ja  Nej

Laddtryck  Ja   Nej

Vattentemp. Ja Ja   Nej

Bränsletrycksgivare rail Ja Ja    

EGR-positionssensor Ja  Ja   

Avgasmottrycksensor Ja  Ja   

Avgastryckgivare  Ja   Nej

Fläkt aktuator Ja     

EGR-aktuator Ja Ja Ja   

Oljetrycksgivare Ja  Ja  Nej

Inlet metering valve 1 Ja Ja Ja   

Varvtal turbin Ja     

EGR-bypass aktuator Ja     

EGR-bypass aktuator  Ja    

Även denna tabell ska ge viss förståelse för vilka felkoder som kan uppstå på en S7 XPI 
– ECU.
Tabell 8: S7 XPI forts:

Typ av Givare/Aktuator
Felkod vid öppen 

anslutning

Ingen batterispänning Nej

VGT timeout från CAN Nej

NOX överskridande-inkorrekt EGR-flöde Nej

NOX överskridande-deaktivering av EGR Nej

Can meddelande Nej

Can-meddelande Nej

Koordinator - CAN timeout Nej

Can-meddelande Nej

Can-meddelande Nej

Varvtalsgivare motor Nej

Injektorer Nej
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S6
Eftersom S6 finns med två insprutningssystem med näst intill identiska elsystem 
genomfördes ett fullständigt test på en S6 HPI – motor (mjukvaruartikelnumret 
1909103) och ett kompletterande test av injektorerna på en PDE – motor 
(mjukvaruartikelnumret 1909102). Dessa motorer stod vid revisionsprovkörningen. 

Det bevisades att PDE kontrollerar att injektorernas spolar laddas upp när tändningen 
slås på, och att det därigenom med hjälp av felkoder kan upptäckas dels om kontakten 
inte sitter i och dels en felstiftning/kortslutning. I övrigt finns ungefär samma felkoder 
(fast färre) som för S7 och S8.
Tabell 9: S6 HPI:

Typ av Givare/Aktuator

Felkod  vid 
öppen 
anslutning Kortslutning

Anslutna 
korrekt Felstiftade

Värmare bränslefilter Nej    

Startmotor Nej    

Generator Nej    

Oljetrycksgivare  Ja 0,8kPa 721,5kPa

Massflödesgivare Ja    

Kylarvätsketemperatur Ja    

Laddlufttryck   109,3kPa 369,1kPa

Laddlufttemperatur Ja Ja 26,4°C 40°C

Motorvarvtalsgivare 1     

Motorvarvtalsgivare 2     

Bränsletemperatur Ja    

AC-Aktuator Ja Ja   

Avgasbroms - aktuator     

Fläktaktuator Ja Ja  
Nätagg.  Blippar 
vid kortslutning

Blockaktuator Nej    

Hydraulpump Nej    

Bränsletrycksgivare (matningstryck) Nej Ja   

Bränsletiming 1 Nej    

Bränsletiming 2 Nej    

Bränslemängd 1 Nej    

Bränslemängd 2 Nej    

Bränsleavstängningsventil Ja   
Nätagg.  Blippar 
vid kortslutning

Fläkthastighetsgivare Nej    

Tabell 10: S6 PDE:

Typ av Givare/aktuatorer
Felkod vid öppen 

anslutning
Felkod vid 

kortslutning
Felkod vid trasig 

givare
Felkod vid 
felstiftning

Injektorer Ja Ja Ja Nej

Cyl.3 Ja   

Cyl.3 Ja   
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Bilaga 4: NEVS testresultat

NEVS har utfört tester i en riktig testrigg där det simuleras att ECU:n sitter i en lastbil. 
Det har kontrollerats att en S8 - ECU svarar med rätt felkoder, tänder rätt lampor och 
klarar kortslutningar när fel manipuleras fram.

Denna lista verifierar våra framtagna resultat.
 Tabell 11: NEVS Testresultat:

Typ av Givare/Aktuator
Felkod  vid  öppen 
anslutning

Felkod  vid 
kortslutning jord

Felkod vid kortslutning 
+24V

EGR – aktuator Ja Ja Ja

Laddtemp.  Ja  

Laddtemp. Ja  Ja

Laddtryck Ja  Ja

Laddtryck  Ja  

Motortemp. 1  Ja  

Motortemp. 1 Ja  Ja

Bränsletryck, rail  Ja  

Bränsletryck, rail Ja  Ja

Avgastrycksgivare Ja  Ja

Avgastrycksgivare  Ja  

Oljetrycksgivare Ja  Ja

Oljetrycksgivare  Ja  

Turbinhastighet 1  Ja  

Turbinhastighet 1   Ja

    

AC-kompressor aktuator   Ja

AC-kompressor aktuator Ja   

AC-kompressor aktuator  Ja  

Injektor cyl.1 Ja   

Injektor cyl.2 Ja   

Injektor cyl.3 Ja   

Injektor cyl.4 Ja   

Injektor cyl.5 Ja   

Injektor cyl.6 Ja   

Startmotor - aktuator Ja   

Startmotor - aktuator   Ja

Avgasbroms - aktuator   Ja

Inloppsmätningsventil 1 Ja Ja Ja

Inloppsmätningsventil 1   Ja

Typ av Givare/Aktuator Felkod  vid  öppen Felkod  vid Felkod vid kortslutning 
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anslutning kortslutning jord +24V

Fläkt-aktuator Ja   

Fläkt-aktuator  Ja  

Fläkt-aktuator   Ja

Extra kylarfläkt   Ja

Massflödesgivaren Ja  Ja

Massflödesgivaren  Ja  

Inloppsluft massflödestemp.  Ja  

Inloppsluft massflödestemp. Ja  Ja

    

Bank A  Ja  

Bank A   Ja

Injektor cyl.1   Ja

Injektor cyl.2   Ja

Injektor cyl.3   Ja

Injektor cyl.4   Ja

Bank B  Ja  

Bank B   Ja

Injektor cyl.5   Ja

Injektor cyl.6   Ja

[8]
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Bilaga 5: Felkodsfilter

Ett effektivt felkodsfilter innebär en del arbete, men kan göra så att elteststationen blir 
betydligt mer effektiv. Det handlar om att lägga in en viss ”intelligens” i filtret, så att 
det kontrollerar mot SOPS – filen om en ECU verkligen ska söka efter vissa 
komponenter och därmed ge vissa felkoder. T.ex. kan det handla om att ECU:n ger 
felkod att den inte hittar VGT:n, men enligt SOPS – filerna ska inte motorn ha VGT. 
Det betyder att något har blivit fel i programmeringen, och om inte filtret har denna 
funktion kommer detta fel antagligen inte att hittas förrän på chassiline. 

Den inbyggda ”intelligensen” gör också att filtret sorterar bort enbart de felkoder som 
inte är relevanta för just den motorn, och på det sättet undviker att filtret sorterar bort 
för många eller för få felkoder.

Vid framtagning av detta felkodsfilter behövs information om vilken motor som har 
vilka ”irrelevanta” felkoder, dvs. en godkänd motor med just den här utrustningen har 
de här felkoderna. För att få ett fullständigt underlag måste alla olika utrustningar på 
alla olika motorer testas, men för att få ett bra underlag räcker att ett väl avvägt urval av 
motorvarianterna testas. Denna data bör lämpligen samlas in vid individjustering/ Q – 
zon motorprovningen, eftersom att här är motorerna provkörda och ”godkända”. Skulle 
insamlingen ligga på t.ex. inbanan kommer även data samlas in från felaktiga motorer.

Därefter behöver underlaget struktureras så att det tydligt framgår vilka felkoder som 
ska komma för vilken utrustning på det fordon och på motorn ska sitta i.

Den som ska skapa felkodsfiltret får sedan sitta i möte med systemägaren för att ta reda 
på exakt hur felkoder triggas, dvs. vilka villkor som måste vara uppfyllda med FPC – 
koder, och vilka som är viktiga. Därefter kommer felkodsfiltret att skapas. Denna del tar 
ca en vecka att färdigställa.

Nu sätts filtret in i produktion på prov. Under provperioden testas att felkodsfiltret 
fungerar på tillfredställande sätt, annars sker korrigeringar. Under denna period körs 
stationen som vanligt, men viss uppmärksamhet ska finnas på att stationen kan ge 
falskalarm. När filtret fungerat bra en tidsperiod kan teststationen införas skarpt. 

Tiden det tar från planering av vilka motorer som ska testas till full insättning i 
produktion beräknas till ca 3 månader. Därefter behövs 3 månader för verifierande 
körning. [9]
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Bilaga 6: Funktionsmedelträd

 
Figur 9: Funktionsmedelträd.

För att förutsättningslöst kunna ta fram lösningar på problem används Black – Box för 
att definiera vad som ska ske i grova drag. Därefter delas händelsen upp i tre faser, som 
sedan delas upp i funktioner(Ansluta kontakt, Identifiera motor-id m.fl.). Lösningar på 
funktionerna förs sedan in under avsedd funktion. Genom att kombinera dessa lösningar 
kan sedan koncept skapas.
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