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Sammanfattning 

Inom svensk industri och produktion sker ständigt utredningar och projekt som har till syfte 
att öka ekonomiska intäkter samt minska ekonomiska utgifter. Vid Scanias 
produktionsanläggningar sker detta med stort fokus på hållbarhet, kvalité och miljö.  

Avdelningen Energi & Media på företaget Scania Industrial Maintenance AB, i Södertälje, 
har till uppgift att utreda och genomföra åtgärder för att effektivisera energianvändningen vid 
Scanias produktion. En effektiviserad energianvändning har ofta stor potential att leda till 
minskade kostnader samt en mindre påverkan på den miljö vi lever i. Företaget vill därför 
tydliggöra energianvändningen vid motortesterna, som är en del av motorproduktionskedjan. 

En energikartläggning har därmed utförts på motorprovningen i hus b150 i Södertälje, i syfte 
att tydliggöra och härleda energiflöden i motorprovcellerna. Kartläggningen har utgått från 
systemanalys, mätningar och insamlad data, som senare legat till grund för beräkningar och 
sammanställning av ett resultat. 

Utöver kartläggningen önskar företaget även skapa ett underlag för vidare analys och 
kartläggning av andra motorprovceller inom Scania, därför arbetades även ett 
beräkningsverktyg fram. Beräkningsverktyget resulterade i en Excel-baserad 
kartläggningsmall där indata från respektive energiflöde efter inmatning snabbt genererar en 
sammanställning av motorprovcellens energibehov som enkelt kan användas för att 
selektera ut flöden som kan bli föremål för vidare energiutredning.  

Resultatet av energikartläggningen av motorprovcellerna vid motorprovningen b150 
presenterar tydligt vilka energiflöden som strömmar till och från motorprovcellerna samt 
underlag att för energiflödena enkelt beräkna kostnad över vald period. Tillräckligt med 
underlag bedöms även presenteras för en vidare utredning av framtida 
effektiviseringsåtgärder. 
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Abstract 

Within the Swedish production and industrial enterprises there are constant projects with the 
aim to increase economical profit and decrease economical losses. At Scania AB’s 
production facilities these projects are carried out with a great awareness about 
sustainability, quality and environment. 

The department of Energy & Media, at Scanias affiliate company Scania Industrial 
Maintenance AB, have as their main task to investigate and execute projects to increase the 
efficiency of any energy application at Scanias production sites. A more effective energy use 
often comes with the potential to cut economical expenses, as well as decrease the 
environmental impact of the world we live in. As a part of their goal the company wants to 
clarify the energy flows and use at the engine test cells, which is a final step in most of their 
engine production. 

A energy mapping has there for been carried out at the engine testing site in house b150, 
with the purpose to derive and clarify the energy flows in the test cells there. The mapping is 
based on gathered data, energy measurements and system analysis, that later have served 
as a base to the final energy calculations and result compilation. 

In addition to the energy mapping, the company also wanted to create a substrate for future 
analysis and mapping of other engine test cells. There for a calculation tool was created to 
meet this request, which resulted in an Excel-based mapping-template where input data fast 
generates the test cells energy balance and further can be used for energy investigation. 

The result of the energy mapping of the test cells in house b150 is presented as a distinct 
balance of the energy flows, to and from the test cells. Sufficient data is presented to easily 
derive the energy demand to economical costs and also select those energy flows that can 
be objects for further energy investigation and hopefully increased efficiency of the test cells. 
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Förord 
Under perioden april till september 2015 har ett projekt utförts tillsammans med företaget 
Scania Industrial Maintenance AB, vid Scania AB:s motorfabrik i Södertälje. 
Examensarbetet, som omfattade 20 veckors studier, har skrivits vid Linköpings Tekniska 
Högskola som obligatorisk avslutning på min utbildning till Civilingenjör inom Maskinteknik 
med inriktning mot Energisystem. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla de personer på Scania, Linköpings universitet som hjälpt 
mig att genomföra och avsluta detta examensarbete. Speciellt vill jag tacka Roland 
Dahlström och Peter Tingstig på Scania Industrial Maintenance som gav mig möjlighet att 
utföra detta examensprojekt hos dem och gett mig ett utmärkt stöd i arbetet samt trevlig miljö 
att arbeta i.  

Ett stort tack vill jag även rikta till min handledare Curt Björk som drivit på mig och bidragit 
med nyttiga reflektioner under projektets gång, 

Sist men inte minst vill jag tacka min nuvarande arbetsgivare Citec AB och speciellt Peter 
Osbrink, som gett mig utrymme i tjänsten att återuppta mina studier och avsluta min examen 
till civilingenjör. 

Tack alla än en gång! 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Inom svensk industri krävs en ständig strävan mot minskade produktionskostnader för att 
behålla konkurrens och kvalitet. Inom produktion är oftast energianvändning en stor del av 
kostnaden, där det också ofta finns möjligheter för besparingar med hjälp av 
energieffektiviseringsåtgärder i befintliga eller nyinstallation av energiteknik 

Scania AB:s motorproduktionsenhet i Södertälje har som mål att minimera miljöpåverkan, 
genom tydligt fokus på hållbarhet och kvalitet i både produktion samt slutlig produkt. Scania 
Industrial Maintenance AB, som utför produktions- och underhållsstöd åt Scania AB, har 
lokaliserat motortestlokalerna som en del i produktionsledet där energiflödena är stora och 
där effektiviseringsåtgärder bör kunna leda till besparingar.  

För att vidare undersöka sparåtgärder har ett behov uppkommit då det i dagsläget saknas 
tillräcklig kunskap om energiflödena kring motortestlokalerna. Inom Scania finns flera 
enheter där motortester sker och möjligheterna att jämföra energieffektiviteten hos olika 
testenheter skulle ge kunskap om vilka tekniker som är bäst för ändamålet. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att främst tydliggöra energiflödena i motorprovcellerna hos Scania 
och genom en analys öka medvetenheten och kunskapen kring motorprovcellernas 
systemuppbyggnad och dess energiflödens storlek och kvalitet.  

1.3 Mål 

Målet är att kartlägga, lokalisera och kvantifiera de energiflöden som förekommer i 
motorprovceller och utvärdera dessa. Genom ett beräkningsverktyg i Excel samt data i 
denna rapport, är målet att skapa ett högst användbart och förvaltningsbart underlag för att 
jämföra olika motortesceller inför framtida energirelaterade utredningar vid effektivisering, 
ombyggnationer samt nybyggnationer. 

1.4 Avgränsningar 

Nedan följer en redogörelse av de avgränsningar som gjorts i rapportens omfattning. 

Belysning 

En avgränsning har gjorts mot belysningen vid motorprovcellerna och i lokalerna där 
kringliggande energisystem finns. Dessa anses tillhöra ett gemensamt belysningssystem för 
hela Scanias produktion i aktuella lokaler. 

Tryckluft 

Tryckluft kopplas till motorn vid testerna för funktionsprov av ett antal ventiler. Dessutom 
förekommer tryckluftsdrivna handverktyg vid riggning av motorn. Energimängden hos 
tryckluften bedöms vara i det närmaste försumbar och tryckluftkällan ingår även den i ett 
större system för hela produktionen. 
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Bränslebehandling 

Kartläggning eller beräkning av värmning, kylning och distribution av bränslet har avgränsats 
i rapporten. 

Handhavande 

Avgränsning har gjorts mot handhavande från driftpersonal som skiljer sig mot de 
rekommendationer som finns. Operatörer har som exempel möjlighet att forcera ventilation, 
vilket förekommande används för att öka komforten i provcell vid förhöjd temperatur under 
exempelvis sommarhalvåret.  
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2 Scania Maintenance AB & Scania AB 
2.1 Företagsbeskrivning 

Scania Maintenance AB, tidigare Dynamate AB, är ett helägt dotterbolag till Scania AB, som 
har till uppgift att verka som teknisk produktionsstöd för en ökad driftsäkerhet och hållbarhet 
för Scanias produktion.1 

Scania AB är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och 
marinmotorer. Scania är verksamt i ungefär 100 länder men en huvuddel av verksamheten 
är förlagd i Sverige, där en stor del såsom huvudkontor, produktion och forskning är förlagd i 
Södertälje.2 

2.2 Motorprovning vid Scania 

Motorer provas för att utvärdera eller säkra produktens funktion, utifrån önskade krav ställda 
på slutprodukt. Ursprunget av de tester som sker vid de olika avdelningarna där motorprov 
utförs, kan härledas dels till kunders efterfrågan, nationella/internationella krav eller Scanias 
egna mål och visioner om framtida eller aktuell prestanda och produktion. 

Under ett motorprov är motorn monterad i en testbänk där den kopplas till nödvändiga 
system för att kunna köra motorn. Exempel på dessa är bränslematning, avgasutsug och 
kylsystem. Under provet belastas även motorn med bromsverkan på motorns utgående axel. 
Vid motortestet körs sedan motorn efter ett körschema, där belastning och varvtal varieras 
efter en förbestämd testcykel.  

Under testet utförs mätningar på motorn så som exempelvis effekt på axel, temperaturer på 
avgaser och bränsleförbrukning. Vad som mäts och hur noggrant det mäts är varierat och 
beror på testets syfte. Även läckage, mekaniska funktioner och hållbarhet på lack och färg är 
exempel på andra mätningar som kan utföras vid ett motorprov. 

Motortestet sker oftast i ett slutet rum, i denna rapport benämnd provcell, där man har 
möjlighet att kontrollera exempelvis rummets temperatur, samt avskilja personal från höga 
ljudvolymer, värme från motorn samt föroreningar i luften. 

De avdelningarna för motorprovning som är aktuella för denna rapport är motorproduktionen 
i hus b150, samt avdelningen för forskning och utveckling (R&D) vid Scania Technical 
Centre (STC). Fortsättningsvis i resterande del av rapporten kommer dessa två avdelningar 
benämnas motorprovningen b150 respektive R&D. 

2.2.1 Motorprovningen b150 
Vid motorproduktionen b150 testas alla producerade motorer som ska levereras ut till 
slutkund. Motorerna genomgår en specifik testcykel, varierad utifrån motortyp, som pågår 
mellan ca 10 till 20 minuter. Vid testerna varvtalsstyrs motorerna enligt den givna testcykeln 
och under belastning från en vattenbroms sker kontroll av att motorn uppnår utlovad effekt 
vid ett visst varvtal samt att läckage och mekaniska funktioner undersöks. Vid 
motorprovningen b150 finns 12 stycken provceller som har både gemensamma eller 
enskilda system för exempelvis värme, kyla, bränsle och ventilation. 

                                                
1 (Scania Industrial Maintenance AB, 2015) 
2 (Scania AB, 2015) 



 

4 
 

2.2.2 R&D 
I avdelningen för motorprovning vid R&D är testernas karaktär och syfte varierat och det 
finns modifikationer för specifika testscenarion. Exempelvis finns provceller där 
höghöjdskörning simuleras med hjälp av förändringar i lufttäthet och lufttryck, eller celler där 
endast en enskild motorcylinder riggas för analys på detaljerad nivå. Vid R&D testas även 
prototyper på olika motorer, exempelvis elhybrider och rena elmotorer samt motorer med 
alternativa bränslen. 

2.3 Motorprovcellens uppbyggnad 

2.3.1 Motorprovcell vid Scania 
Av föregående avsnitt 2.2 kan slutsatsen dras att en motorprovcell kan varieras mycket 
beroende på vad som ska testas samt typ av motor och bränsle. Oavsett dessa variationer 
kan det konstateras att energi kommer flöda till, från och inuti provcellen. Vissa flöden är 
nödvändiga till följd av motorns behov då den ska utföra ett visst arbete och andra flöden 
kan exempelvis kopplas till krav på arbetsmiljö eller testets utförande i sig. Nedan följer en 
introduktion till en, vid Scania, typisk provcells uppbyggnad och energiflöden samt 
förutsättningarna mer specifikt för motorprovningens samt R&D’s provceller vid Scania. 
Nedan i figur 1 syns ett flödeschema över en typisk provcell. 

 

Figur 1 – Principschema för motorprovcell 

Vid de respektive avdelningarna som undersöks i denna rapport är det två typer av 
dynamometer eller broms som förekommer, vattenbroms och växelströmsdynamometer. 
Den relevanta skillnaden mellan dessa två tekniker är att vattenbromsen omvandlar all 
bromsad effekt till värme och växelströmsdynamometern verkar som generator och 
omvandlar större delen av den bromsade effekten till el som kan fasas tillbaka ut på nätet 
efter frekvensomriktning.3 

  
                                                
3 (Martyr & Plint, 2012), Kapitel 10: Dynamometers: The measurement of torque, speed and power 



 

5 
 

3 Metod 
3.1 Inledning 

En kartläggning har genomförts för alla provceller vid motorprovningen b150 för att senare 
beräknas och sammanställas som en energibalans för en enskild provcells årliga 
energibehov samt effekt per timme. Kartläggningen och energibalansen låg sedan till grund 
för att skapa det beräkningsverktyg, som är ett av målen med rapporten.  

En systemstudie samt kartläggning av vissa flöden har även skett vid enskild provcell F15 
vid R&D, i syfte att fördjupa sig ytterligare och skapa mer kunskap inför konstruktionen av 
Excel-verktyget. Detta var en nödvändighet för att i slutskedet av projektet utreda målet med 
verktyget, vilket är att det ska vara användbart vid utredning och jämförelse av andra 
provceller.  

Nedan följer teori kring och om det tillvägagångssätt som genomförts för att mäta och samla 
in data för energiflöden och därtill relaterade parametrar. Metodernas utfall för respektive 
datamängd och process framgår senare i beräkningar, sammanställning samt mätplan. 

3.2 Kartläggning 

Systemen kring och i provcellerna ansågs tidigt vara av sådan storlek att det behövdes 
läggas stor vikt vid studier av systemet, vilket också är ett vanligt första steg i en 
kartläggningsprocess. I detta inledande steg har det beslutats om systemgräns, 
avgränsningar, identifierats delprocesser och undersökts vilka typer av energibärare som 
står för de energiflöden som strömmar till och från dessa. Produktionens förutsättningar, så 
som drifttider och priser, har också kartlagts för att ligga som underlag för beräkning. 
Systemen har brutits ner för att bestämma metod för mätningar och datainsamling för 
respektive delprocess. Metodvalet har gjorts utifrån givna förutsättningar och i samråd med 
handledare vid Scania Industrial Maintenance.4 

För att skapa en god uppfattning om systemets uppbyggnad krävdes även komplettering till 
den teoretiska systemstudien i form av rundvandringar tillsammans med handledare samt 
provnings-, drift- och underhållspersonal. Rundvandringar var även en förutsättning för att 
reda ut systemets uppbyggnad då flödesscheman samt övrig litteratur kunde konstateras 
som ej helt kompletta, efter diverse ny- och ombyggnationer. 

Data från kvantifierade energiflöden samt kartlagda storheter har löpande sammanställts i ett 
kalkylark samt från start implementerats i beräkningsverktyget. Parallellt med mätningar och 
sammanställningar utfördes även grova beräkningar för att genom en iterativ metod kunna 
komplettera samt validera mätdata för senare energiberäkning.  

Efter delvis eller helt genomförd kartläggning av helt system eller delprocess, ger den ökade 
kunskapen anledning att gå tillbaka i metodprocessen för att komplettera med nya data eller 
mätningar. Situationer som detta kan ske när som helst under kartläggningen och kan 
utryckas som en iterativ metod. I detta arbete var det lämpligt att planera att kartläggningen 
skulle använda sig av denna metod. Dels för att systemet är stort och kunskapen om det 

                                                
4 [KP1] Peter Tingstig, Scania Industrial Maintenance AB 
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skulle öka mycket i kartläggningens tidiga stadier och efter viss analys. En ytterligare 
anledning är att kartläggningen fick starta omgående och tiden för planering var knapp.5 

För vissa mätningar, beräkningar och resultat kan det vara viktigt att validera resultaten mot 
antingen teoretiska värden, tidigare mätningar, kompletterande mätningar eller uppgifter från 
kontaktpersoner. I denna rapport har detta utförts löpande efter behov och möjlighet. 

3.2.1 Mätplan 
En mätplan upprättades innan, efter och under de rundvandringar och systemstudier som 
utfördes. Ett utdrag från mätplanen kan ses i bilaga 1 och bilaga 2.  

3.2.2 Kartläggning komponenter 
Märkdata på maskiner som exempelvis fläktar och pumpar har samlats in under 
rundvandringar. Under rundvandringarna har även typbeteckningar och positionsnummer 
kartlagts för att kunna finna rätt data i system, eller för senare validering eller kontroll. 
Exempel på märkskylt för elmotor kan ses nedan i figur 2. Från märkskylt har märkeffekt vid 
inkopplad spänning samt effektfaktor cosᵠ avlästs och antecknats, se Bilaga 18 – Märkdata 
elmotorer. 

 

Figur 2 - Märkskylt elmotor 

3.2.3 Datainsamling 
Scania Industrial Maintenance har ett operatörssystem för övervakning av fastigheternas 
system. Från detta har vissa data erhållits och loggats. Exempelvis reglersignal för 
frekvensomformare samt direkta loggningar av temperaturgivare. Detta system har även 
använts för att lokalisera förbrukare utanför produktionstid. Ett exempel på 
operatörspanelens driftbilder kan ses i Bilaga 3 -11, där skärmdumpar från systemet tagits 
på delprocesser. Alla analoga och digitala givares signaler som är kopplade till detta 
styrsystem finns möjlighet att starta en logg på, vilket har gjorts vid behov. 

Scania Industrial Maintenance har även, i egen verksamhet, tidigare gjort mätningar och 
kartläggningar av vissa energiflöden eller storheter, vilket det tagits del av när det 
framkommit möjlighet under arbetets gång. Ett exempel är mätdata från avgasflöden i Bilaga 
12.  

                                                
5 (Rosenqvist, Thollander, & Rohdin, 2012), Kapitel 2. 



 

7 
 

3.2.4 Mätningar 
Mätningar som utförts specifikt för rapporten är flödesmätningar samt temperaturmätningar. 
De flöden som varierar över tid har loggats från enskilt prov upp till flera dagars produktion, 
för att sedan sättas i relation till genomsnittlig produktion. Även periodiserad avläsning av 
momentanvärden har gjorts där flertalet avläsningar bedömts nödvändig för ett korrekt 
antagande av medelvärde. Flera avläsningar har även gjorts under de momentana 
mätningar av flöden eller drifter som är konstanta vid drift. 

3.2.4.1 Temperaturloggning 
Temperaturloggning har utförts mellan framledning och retur på distributionsledningar av 
specifikt media, samt över enskild växlares in- och utlopp. En temperaturdifferens har då 
erhållits, för vidare energiberäkning. 

Loggning har skett med en så kallad Tinytag, enligt Figur 3 nedan. Efter förprogrammerad 
frekvens loggas temperaturvärden som funktion av tid, från två PT100 element. Data har 
sedan överförts till dator som vektorer av tid i tabellformat. 

 

Figur 3- Temperaturloggare 
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3.2.4.2 Flödesmätning och flödesloggning 
Flödesmätningar har genomförts momentant genom differenstrycksmätning över styrventiler, 
samt över tid med ultraljudsmätning direkt på rör. Nedan i figur 4 och 5 syns bild på dessa 
mätinstrument 

 

Figur 4 – Mätning över injusteringsventil av typ STA-D, mätutrustning från TA Hydronics 

 

Figur 5 – Ultraljudsmätning av flöde på rör, med mätare från PEMA Control. 
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3.3 Provcellen som termodynamiskt system 

Mätningar och tester som utförs fokuserar på energiflöden in och ut ur provcellen. 
Kännedom om den energiomvandling som sker inuti cellen är inte nödvändig för att 
kartlägga energibalansen för cellen. För kartläggningen har därför provcellen valts att ses 
som ett öppet termodynamiskt system.  

Nedan, i figur 6, beskrivs motorn och dess energiflöden schematiskt som ett termodynamiskt 
system. Med mätningar på respektive flöde in och ut ur kontrollytan nedan. 

 

Figur 6 – Termodynamiskt schema av motor6 

En stor fördel med att beskriva provcellen som ett termodynamiskt system är att när väl 
mass- och energiflödena in och ut ur systemet är identifierade blir inte kunskapen om den 
exakta processen inuti cellen nödvändig för att kartlägga energibalansen.7  

En systemgräns likt den i figur 6 hade varit lämplig för att kartlägga energibalansen för 
endast motorn, dock är det i denna rapport hela provcellen som är inkluderat i 
energianalysen. En förenklad systemgräns för provcellen kan sättas vid provcellens fysiska 
väggar, men då mycket av energiomvandlingen, som syftar till att tjäna motortesterna, sker 
utanför dessa väggar har systemgränsen flyttats ut. Nedan följer tabell 1 som sätter vald 
gräns för de provceller som kartlagts i rapporten. Respektive flöde förtydligas specifikt i 
nästkommande avsnitt 2.2.1. 

IN UT 
Bränsle Frånluft 
Tilluft  Avgaser 
Förbränningsluft Motorkylvatten 
Elektricitet * Bromskylvatten 
 Laddluft 
 Genererad el 

Tabell 1 – Energiflöden in/ut  *Eldrifter (pumpar, fläktar etc.) 

  

                                                
6 Hämtad och översatt: (Martyr & Plint, 2012) Figur 3.1, Kapitel 3. 
7 (Martyr & Plint, 2012), Kapitel 3 
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3.4 Teoretisk energibalans 

De energiflöden som beskrivits ovan är alla nödvändiga för att bedriva motorprovning, det 
finns självklart stor variation av applikationer där andra energiflöden kan tillkomma, samt att 
vissa av dessa faktorer, som tidigare nämnts, inte är direkt kopplade till motorns krav för 
drift. Faktorer så som arbetsmiljö, provningseffektivitet samt kostnad är exempel på övriga 
krav som påverkar dimensionering, energibalansen och totala energibehovet för en specifik 
cell. I litteraturen saknas konkret teori för energibalansen i en färdig provcell men en 
bedömning kan ske utifrån typiska värden på energibalansen för en motsvarande motor i 
drift. 

Nedan är tabell 2, med underlag i litteraturen, presenterat som underlag för förväntad 
energibalans. 

 Dieselmotor för fordon 
Effekt 1.0 
Kylvatten 0.7 
Avgaser 0.7 
Strålning och konvektion 0.2 
TOTALT 2.6 

Tabell 2- Approximering av energibalansen för en dieselmotor (kW per kW effektuttag) 8 

Med vetskap om förbrukad mängd bränsle för ett specifikt test eller momentan mätning, kan 
därmed en förväntad energibalans beräknas och ritas upp, samt slutsatser kring avvikelser 
kring detta i fortsatt kartläggning och energianalys göras. 

3.4.1 Gemensamma system 
Då det förekommer gemensamma system kan hänsyn tas till detta med en så kallad 
”mångfaldsfaktor” som blir relevant då det är fråga om dimensionering av dessa. I denna 
rapport kommer ingen beräkning eller vidare undersökning ske utifrån detta men nedan 
beskrivs denna faktors påverkan då man exempelvis ska jämföra storlek och dimensionering 
av teknik mellan olika testanläggningar. 

Faktorn utgår ifrån att man i enskilda system måste dimensionera för provcellens maxeffekt 
för de olika delprocesserna. Vid gemensamma system kan ett antagande göras att 
sannolikheten för att maxbehovet uppnås för flera provceller under exakt samma tidpunkt är 
liten. En dimensionering av det gemensamma systemet kan därför dimensioneras en faktor 
lägre än det sammanlagda behovet för enskilda celler av samma antal. Denna faktor ligger 
oftast i ett område enligt citatet nedan. 

“The diversity factor often lies between 60% and 85% of maximum rating but individual 
systems will vary from endurance beds with high rating down to anechoic beds with very low 
rating”9 

  

                                                
8 Tabell hämtad från; (Martyr & Plint, 2012), Tabell 21.2, Kapitel 21. 
9 (Martyr & Plint, 2012), Kapitel 3, Diversity factor and the final specification of a facility energy 
balance 
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4 Verktyg 

Verktyget som är ett delmål i projektet beslutades initialt att konstrueras i Microsoft Excel, 
främst på grund av förvaltningsmöjligheter för Scania. Huvudsakliga iden kring verktyget var 
att upprätta en beräkningsslinga för vardera delprocess utifrån erhållna mätdata, samt att det 
automatiskt sammanställs till en tydlig översikt över det kartlagda objektets energiflöden och 
dess belastning på interna energibärare hos Scania över året, så som el, bränsle, fjärrvärme 
och fjärrkyla. 

Ett annat syfte för verktyget var att efter kompletta indata matats in till verktyget jämföra olika 
provcellers effektivitet i sina enskilda delprocesser samt totalt för hela provcellen. Detta 
skulle då ge möjligheten att jämföra kartläggningar av olika provceller i olika versioner av 
verktyget. Ett verktyg för inmatning av flera provcellers indata i samma verktygsversion 
bedömdes ej nödvändigt.  

4.1 Jämförelsetal 

I de fall där motorprovceller testas under snarlika förhållanden kan man jämföra provceller 
direkt utifrån energibehov. Men då målet även är att kunna jämföra provceller med olika 
testcykler och test av olika motorer måste hänsyn tas till detta vid jämförelse. 

Oavsett karakteristiken på körcykeln kommer motorns påverkan på energiflöden i systemet, 
definieras av dess egen verkningsgrad. Verkningsgraden definieras av bränsleförbrukning 
samt motoreffekten och en jämförelse av delprocesserna med hänsyn till dessa två blir 
därmed nyckeln till att kunna jämföra två skilda cykler. Jämförelse sker inte direkt mot 
beräknad verkningsgrad då det kan finnas fall där endast jämförelse med bränsleförbrukning 
eller jämförelse med motoreffekt är intressant att studera. Exempelvis i de olika fall av 
motorbroms som kan användas anses det vara relevant att endast jämföra mot 
motoreffekten. 

Ett jämförelsetal har även presenterats för att jämföra delprocessers utförda arbete i 
jämförelse med des elenergibehov. Detta anses relevant då systemuppbyggnad och 
dimensionering skiljer mellan olika provceller, samt att det förekommer både gemensamma 
system och enskilda system för olika delprocesser och provceller.10 

Samtliga jämförelsetal beräknas enligt ekvationer i avsnitt 5.2. 

4.2 Design 

Beslut togs tillsammans med Scania Industrial Maintenance att verktyget delas upp i de tre 
nivåerna delprocess, sammanställning och energibalans. Nivån för delprocesser ska utifrån 
indata och beräkningsfunktion erhålla effektbehov för processen samt beräkna årligt 
energibehov. Nivån för sammanställning sammanställer energiflödena från vardera process 
samt summerar totalt energibehov för exempelvis fjärrvärme, fjärrkyla och el över året. Sista 
nivån för energibalans visar, med fokus på enkelhet och det visuella, på energibalansen för 
flöden in och ut ur cell, samt redovisar utdata som är relevant för jämförelse mellan olika 
provcellers kartläggningar. Verktygets nivåer kan ses i Bilaga 23. 

                                                
10 (Martyr & Plint, 2012), Kapitel 21 
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5 Förutsättningar 
5.1 Produktions och drifttider 

För senare beräkning av årlig eller periodvis energianvändning för motorprovningen hos 
Scania har följande uppgifter i tabell 4 erhållits från ett utdrag ur datalogg för 
motorprovningen, se bilaga 22. Denna logg har studerats för att erhålla antal prov per timme, 
samt hur lång provtiden är i genomsnitt. 11 

Antal produktionstimmar per vecka 74 timmar 
Antal produktionstimmar per år 3250 timmar 
Genomsnittlig provtid per timme 0,695 timmar per timme 

Tabell 3 - Produktionsdata motorprovning b150 

5.2 Kostnadsbärare 

Nedanstående tabell 5 visar de energibärare som har en direkt kostnad per enhet hos 
Scania, samt deras kostnader per enhet. Dessa innefattar all tillsatt eller frånförd energi som 
innebär en kostnad och är en förutsättning för att kunna genomföra ett motortest vid 
motorprovningen b150. 

Kostnadsbärare Kostnad Per enhet 
Bränsle 600 kr/m3 
Fjärrkyla 200 kr/MWh 
Fjärrvärme 620 kr/MWh 
El 600 kr/MWh 

Tabell 4 – Kostnadsbärare (sekretess)12, 13 

5.3 Delprocesser 

Nedan presenteras systemuppbyggnad, mätdata och sammanställning från kartläggningen 
av motorprovningen b150, som ligger till grund för vidare beräkningar i kapitel 6 samt 
resultatet i kapitel 7. För provcell F15 vid STC beskrivs funktionen och mätdatainsamling 
främst för de delprocesser där mätningar gjorts. Insamlade märkdata för eldrifter finns 
samlad för samtliga delprocesser i bilaga 18. Samtliga nedanstående avsnitt för 
delprocesser hänvisar till övriga mätdata i respektive bilaga och avsnitt. 

5.3.1 Avgaser 
Motorprovningen b150 

Avgaserna vid motorprovningen förs bort via två frekvensstyrda avgasfläktar för sex av de 
tolv stycken provcellerna vardera, alltså finns två likvärdiga avgasfläktar. Dessa fläktar styr 
mot ett börvärde på 600 Pascal för undertryck i kanalen. Reglering av flöde från enskild cell 
sker med hjälp av motoriserat spjäll. På gemensamma rökgaskanalerna finns 
dragavbrottsspjäll mot uteluft för att undvika för hög temperatur. Börvärdet för dessa spjäll 
ligger på 240 oC. 

I bilaga 12 kan erhållna data utifrån kartläggning och som ligger till grund för senare 
beräkningar ses. 
                                                
11 [KP2] Björn Davidsson, Scania AB 
12 [KP2] Björn Davidsson, Scania AB 
13 [KP3] Roland Dahlström, Scania Industrial Maintenance 
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STC – provcell F15 

Cellen har en enskild avgasfläkt vars frekvens styrs för att upprätthålla ett börvärde på flödet 
som specifikt ställs in för specifik motor och testcykel. 

STC - provcell F15 

I denna provcell används en växelströmsgenerator för att omvandla det mekaniska arbetet 
till växelströmsenergi. 14 Växelströmmen från asynkrongeneratorn omformas och används 
eller återvinns mestadels internt. Denna kräver dock kylning med bromskylvatten och växlas 
därmed mot kylmedel för hela STC. 

5.3.2 Bränsle 
Motorprovningen b150 

Bränslet som används är främst Diesel Miljöklass 1 som pumpas till motorerna efter behov. 
Bränslets temperatur har ett börvärde på 30 grader Celsius. Förutom den lagrade energi 
som frigörs vid förbränning finns ett energibehov för hanteringen av bränslets uppvärmning, 
kylning och distribution, som är gemensamt för alla celler. Med hänvisning till avgränsning i 
avsnitt 1.4 har endast förbrukningen av bränsle kartlagts i denna rapport. 

Se bilaga 13 för mätdata för bränsleförbrukning till beräkning.  

STC - provcell F15 

Bränslet som används är, som för motorprovningen b150, främst Diesel Miljöklass 1 och 
distribueras till cellen på motsvarande sätt som för motorprovningen b150. Högre krav på 
exakt bränsletemperatur gör att bränslets spolas i värmeväxlare mot ett större vattenflöde 
som håller konstant temperatur och därmed får ytters små temperatursvängningar till följd av 
värmeavgivelse till bränslet.15 

5.3.3 Förbränningsluft 
Motorprovningen b150 

Förbränningsluften består av uteluft som värms med fjärrvärme, eller kyls med fjärrkyla, efter 
differens mot börvärdet på 25 grader. Förbränningsluften distribueras med enskild fläkt till 
respektive provcell. Flödet är konstant 1m3/s. 

STC – provcell F15 

Förbränningsluften består av uteluft som värms med fjärrvärme, eller kyls med fjärrkyla, efter 
ett börvärde som kan vara konstant eller beroende av varvtal. Förbränningsluften 
distribueras med enskild fläkt till respektive provcell. Flödet är konstant 1,5m3/s. 
Temperaturbörvärdet på luften i kanal bestäms utav ekvation utifrån börvärde vid mätpunkt i 
cell, före inlopp till motorn. Förbränningsluften har även befuktning vars mängd regleras av 
börvärde på daggpunkt i kanal som funktion av börvärde på daggpunkt inne i cell.  

5.3.4 Kylventilation 
Motorprovningen b150 

                                                
14 (Franzen & Lundgren, 2002), Kapitel 4, Asynkronmaskinen 
15 (Martyr & Plint, 2012), Kapitel 8 – Engine fuel temperature control 
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I rapporten syftar kylventilation till tilluft samt frånluft vilket har som syfte att ventilera 
provcellen och hålla en viss temperatur i provcellen.  

Tilluften, som är enskild för varje provcell värmer uteluft med fjärrvärme, för att erhålla 
inloppstemperatur i cellen av önskat börvärde. Tilluftsfläktarna är frekvensstyrda och reglerar 
mot tre börvärden på flöde för riggnings-, provnings- respektive forcerad ventilation enligt 
nedanstående tabell.6. 

Flödesinställning Flöde [m3/s] Användningskvot 
Riggning (normal) 3 0,305 
Provning 7 0,695 
Forcerad 4,5 Manuellt 
Tabell 5 - Flödesinställning tilluft, kylventilation16 

Frånluftsfläkten är även den frekvensstyrd, men styr mot börvärde på undertryck i cell. Detta 
innebär att frånluftsflödet inte nödvändigtvis motsvarar tilluftsflödet utan kan variera utifrån 
tryckbalansen i cellen, till följd av både förbränningsluft, läckage samt avgasfläktar. Mellan 
frånluft och tilluft finns även återvinning med antagen verkningsgrad 0,55.17 

Underlag för effektbehov och temperaturdata hos tillufts- och frånluftsfläktar kan ses i bilaga 
14. 

STC – Provcell F15 

Tilluften, som är enskild för varje provcell, värms via återluft från frånluftskanal. Tilluftfläktens 
frekvensomriktare styrs mot ett fast varvtal för att få rätt tilluftflöde. 

För att uppnå reglermålet för celltemperaturen trots att värmelasten i cellen varierar mycket 
och snabbt vid olika motorbelastningar så styrs tilluftstemperaturen med reglering av spjäll, 
finjustering av börvärdet, samt framkoppling.  

Inga mätningar har genomförts vid cell F15. 

5.3.5 Laddluft 
Motorprovningen b150 

Laddluften kyls av fjärrkyla via en vätska/luft-värmeväxlare för enskild cell. Mätningar har 
skett på vätskesidan med temperaturloggning och flödesmätning. Pumpen för kylvattnet är 
av konstangående typ som är igång under produktionstid. med ett flöde på 2,479 liter per 
sekund. Medelvärde för temperaturloggningen resulterade i 2,15 °C. 

Mätvärden för temperatur kan ses i bilaga 15. 

STC – Provcell F15 

Vid proven i cell F15 är kylare monterad på motor. Ett flöde med specifik temperatur fläktas 
mot kylaren för att simulera driftfall för lastbil ute på väg. Laddluften kyls därmed via 
kylventilation inne i cell och hamnar därmed innanför systemgränsen. Inga mätningar är 
genomförda. 

                                                
16 [KP1] Peter Tingstig, Scania Industrial Maintenance 
17 [KP1] Peter Tingstig, Scania Industrial Maintenance 
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5.3.6 Motorbroms 
Motorprovningen b150 

Motorn belastas under testcykeln med vad som allmänt kallas motorbroms eller 
dynamometer. Vid motorprovningen används en typ av vattenbroms där skovelhjul bromsar 
rotationen i vatten och omvandlar motorns rörelseenergi till värmeenergi i vattnet. Detta 
vatten måste kylas för att undvika kavitation i bromsen. Kylning sker primärt med hjälp av 
fjärrkyla samt sekundärt av kylmedelskylare som växlar mot uteluft. 18 

I bilaga 13 kan erhållna värden utifrån kartläggning och som ligger till grund för senare 
beräkningar ses. 

STC – provcell F15 

I cell F15 består motorbromsen av en AC-generator som bromsar motorn och även 
genererar el. Inga mätningar har utförts utan mängden genererad el har beräknats teoretiskt 
ut efter motoreffekt. Då mycket av energin omvandlas till el kommer denna 
motorbromsteknik kräva mindre kylvatten vid motsvarande statiska tillstånd i övrigt. 

5.3.7 Motorkylning 
Motorprovningen b150 

Motorns kylvatten kyls och växlas med kylvatten från, för samtliga celler, gemensam 
kylvattentank. Kylvattentanken kyls i sin tur med återvinning mot värmesystemet och 
återanvänds internt. Återvinningen har inte avräknats från fjärrvärmebehov utan separerats 
som återvunnen energi. Från kylvattensdistributionen till cell tar motorns interna 
kylvattenpump erforderlig mängd från huvudflöde. Distributionen till cellerna frekvensstyrs för 
att upprätthålla tryck i ledning. Cellerna styr in flöde med styrventiler. Utkast från 
systemövervakning kan ses i bilaga 5 och bilaga 6. 

Mätningar på temperatur och flöde har genomförts på avlämnad effekt till fjärrvärmesystemet 
på motorkylsidan om växlare. Mätdata samt medeltal för vidare beräkning kan ses i bilaga 
17.1. 

STC – Provcell F15 

Provcellens motorkylvatten växlas i kylmedelskylare mot gemensamt fjärrkylvatten. Motorns 
interna kylvattenpump tar erforderlig mängd från det flöde som pumpas till provcell. 
Mätningar på temperatur samt flöde har genomförts på gemensamma kylvattensidan. 
Mätdata och medelvärdesberäkning kan ses i Bilaga 17.2. 

5.4 Elförbrukare 

Elmotorernas märkdata, på fläktar, pumpar och kompressorer, har kartlagts under 
rundvandring. Från märkskylt har märkeffekt vid inkopplad spänning samt effektfaktor cosᵠ 
avläst och antecknats, se Bilaga 18 – märkdata elmotorer. Driftdata kan även hittas i 
respektive delprocess i bilaga 12 till 17. 

  
                                                
18 (Martyr & Plint, 2012), Kapitel 10 
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6 Beräkning 
6.1 Energibalans 

Nedan presenteras beräkningsmetod samt delresultat för respektive delprocess som 
presenteras i inledande kapitel 2, samt beräkningar för nödvändiga parametrar. 
Beräkningarna strävar mot att utrycka energiflödenas genomsnittliga effektbehov per timme, 
för att i senare skede beräkna periodvis energibehov utifrån drifttider samt produktionstider 
presenterade i avsnitt 5.2.  För vissa processer redovisas dock energiberäkning direkt i detta 
kapitel. 

6.1.1 Avgaser 
Effekten i avgasflöden har beräknats med hjälp av ekv.1 nedan. 

𝐏 = �𝐓𝐚𝐯𝐠𝐚𝐬 − 𝐓𝐛ö𝐫,𝐜𝐞𝐥𝐥� ∗ 𝐂𝐩 ∗
�̇�𝐚𝐯𝐠𝐚𝐬∗𝐩𝐤𝐚𝐧𝐚𝐥

𝐑∗�𝐓𝐛ö𝐫,𝐯𝐞𝐧𝐭+𝟐𝟕𝟑,𝟏𝟓�
 [Ekv.1] 

Sammansättningen måste vara känd för att bestämma Cp för avgaserna, men den har ej 
blivit uppmätt så Cp har beräknats utifrån värden i tabell 6 och ekv.2 och ekv.3. 

Beståndsdel Andel 
[%] 

Cp, Specifik 
värmekapacitet vid 

konstant tryck 
[J/(kg*K)] 

R, 
Gaskonstant 

[J/(kg*K)] 

v, specifik 
volym 

[dm3/kg] 

M, 
molmassa 
[kg/kmol] 

Kvävgas (N2) 75,2 1047 296,7 3,215 28,02 
Vatten 
(H2O) 

2,6 1863 461,5 3,226 18,02 

Koldioxid 
(CO2) 

7,2 837 189 2,137 44,01 

Syrgas O2 15 913 259,9 2,439 32 
Övrigt 0,09 - - - - 

Tabell 6 - Sammansättning dieselavgaser vid 200C19 

Gasernas respektive gaskonstant är uttryckt i dimensionen J/(kg*K), vilket kan härledas ur 
gasens molmassa (M) och allmänna gaskonstanten vilken är 8314 J/(kmol*K). Blandningens 
gaskonstant beräknas enligt ekv.2 nedan20 

𝐑𝐚𝐯𝐠𝐚𝐬 = 𝟏
%𝐍𝟐
𝐑𝐍𝟐

+
%𝐇𝟐𝐎
𝐑𝐇𝟐𝐎

+
%𝐂𝐎𝟐
𝐑𝐂𝐎𝟐

+
%𝐎𝟐
𝐑𝐎𝟐

= 𝟐𝟖𝟏,𝟕𝟕 𝐉
𝐊𝐠∗𝐊

 [Ekv.2] 

Cp beräknas enligt ekv.3 nedan. 

𝐂𝐩,𝐚𝐯𝐠𝐚𝐬 = 𝐑𝐚𝐯𝐠𝐚𝐬 ∗ �
%𝐍𝟐
𝐑𝐍𝟐

∗ 𝐂𝐩𝐍𝟐 +
%𝐇𝟐𝐎

𝐑𝐇𝟐𝐎
∗ 𝐂𝐩𝐇𝟐𝐎 +

%𝐂𝐎𝟐
𝐑𝐂𝐎𝟐

∗ 𝐂𝐩𝐂𝐎𝟐 +
%𝐎𝟐
𝐑𝐎𝟐

∗ 𝐂𝐩𝐎𝟐� = 𝟏𝟎𝟏𝟎 𝐉
𝐊𝐠∗𝐊

 [Ekv.3] 

Motorprovningen b150 

Värmeförluster via avgaser har beräknats utifrån uppmätta data i bilaga 12, där den 
genomsnittliga effekten på avgaserna har beräknats under produktionstid och brutits ner till 

                                                
19 (Mollenhauer, 2010), Kapitel 15 Composition of exhaust gas 
20 (Alvarez, 2006) Kapitel 5.1.4 
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ett flöde per cell, som funktion av tid. Beräkningarna har utgått från de mätningar i bilaga 12 
som utförts med spädluftsspjäll stängt.21 

Mätdata för hastighet, specifik värmekapacitet, densitet, tryck och temperatur i bilaga 12 är 
uppdelad på de två avgasfläktarna för provcell 1-6 respektive 7-12. Beräkning av 
avgasflödet har skett för 4 provceller med spädluftspjäll stängda, efter värden i bilaga 12. Då 
densiteten erhålls direkt ur bilaga 12 förenklas beräkningen och effekten för respektive 
mätning och enskild cell blir som följer nedan. 

Pavgaser,cell 1−4 =
(245 − 22)K ∗ 1,01 kJ

kg ∗ K ∗ 2,54 m3

s ∗ 0,69 kg
m3

4[st]
= 97,10 kW[

kJ
s

, kW] 

Pavgaser,tomgång =
(120 − 22)K ∗ 1,01 kJ

kg ∗ K ∗ 0,41 m3

s ∗ 0,69 kg
m3

6[st]
= 4,02 kW[

kJ
s

, kW] 

Den beräknade effekten blir dock endast tillämplig då prov sker i cell, där av måste vidare 
energin beräknas med hänsyn till de presenterade prov- och drifttiderna i avsnitt 5.1. 

STC – provcell F15 

Mätning ej genomförd. 

6.1.2 Bränsle 
Energin av det flöde av bränsle som går in i en provcell beräknas enligt följande ekv.4. 

𝐏𝐛𝐫ä𝐧𝐬𝐥𝐞 = 𝐦𝐛𝐫ä𝐧𝐬𝐥𝐞 ∗ 𝐇𝐝𝐢𝐞𝐬𝐞𝐥 [Ekv.4] 

Där, 

Hdiesel = 43,1 MJ/kg22 

Motorprovningen b150 

Bränsleförbrukningen har läst av under en 4 veckors period för samtliga celler vid 
motorprovningen. Detta har därefter delats upp på enskild cell per timme produktionstid. 

Beräkning för medeleffekten blir därmed med hjälp av ekv.5 enligt nedan 

Pbränsle,b 150 = 14,3
kg
h
∗ 43,1

MJ
kg

= 616,41
MJ
h

 = 171,23 
kJ
s

[kW] 

STC – provcell F15 

Bränsleförbrukningen registrerades under hela testet och erhölls som vektorer enligt bilaga 
21. En medelförbrukning beräknades över hela testet till 0,2543 kg/min, så effekten på 
tillförda bränslet beräknades med hjälp av ekv.5 enligt nedan. 

Pbränsle,STC = 0,2543
kg

min
∗ 43,1

MJ
kg

= 10,96
MJ

min
 = 182,67 

kJ
s

[kW] 

                                                
21 [KP3] Roland Dahlström, Scania Industrial Service 
22 (PREEM AB, 2015) 
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6.1.3 Förbränningsluft 
Förbränningsluften består av uteluft med temperatur Tute som ska värmas eller kylas mot en 
börvärdestemperatur Tbör, förbr.luft. Flödet är konstant 1 m3/s under drift.  

Då Tute varierar med årstiden beräknas detta mot varaktighetstabell för 
utomhustemperaturen med normaltemperatur 7oC, vilket ett utdrag syns i bilaga 20. 

Effektbehovet för värmning respektive kylning av förbränningsluften, vid en given 
utetemperatur Tute, beräknas enligt ekv.5 och ekv.6. 

𝐏 = (𝐓𝐛ö𝐫,𝐟ö𝐫𝐛𝐫.𝐥𝐮𝐟𝐭 − 𝐓𝐮𝐭𝐞) ∗ 𝐂𝐩,𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ �̇� [Ekv.5] 

Där, 

�̇� = �̇�𝐅ö𝐫𝐛𝐫ä𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬𝐥𝐮𝐟𝐭∗𝐩𝐚𝐭𝐦
𝐑∗(𝐓𝐮𝐭𝐞+𝟐𝟕𝟑,𝟏𝟓)     [Ekv. 6] 

𝐶𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 = 123 

Ur varaktighetsdiagrammet beräknas det antal gradtimmar under den tid på året då 
utetemperaturen understiger Tbör, förbr.luft enligt ekv7. 

𝐆𝐭 = ∫ �𝐓𝐛ö𝐫,𝐟ö𝐫𝐛𝐫.𝐥𝐮𝐟𝐭 − 𝐓𝐮𝐭𝐞�𝐝𝐭å𝐫𝐞𝐭  [Ekv. 7] 

Värmeenergibehovet över året beräknas då enligt ekv.8. 

𝐄 = 𝐆𝐭 ∗ 𝐂𝐩 ∗ �̇� [Ekv.8] 

Genom multiplicering med del av årets drifttid erhålls energibehovet för specifik anläggning 
enligt ekv.9. 

𝐄 = 𝐆𝐭 ∗ 𝐂𝐩 ∗ �̇� ∗ 𝐝𝐫𝐢𝐟𝐭𝐭𝐢𝐝
𝟖𝟕𝟔𝟎

 [Ekv.9] 

Motorprovning b150 

Då beräkning skett i Excel har antalet gradtimmar, p.g.a. begränsning i programmets 
funktioner, beräknats mellan varje given utetemperatur i varaktighetsdiagram och sedan 
summerats enligt ekv.10 för värmning respektive ekv.11 för kylning. 

𝐄𝐯ä𝐫𝐦𝐧𝐢𝐧𝐠 = ∑ (𝐒𝐓𝐧 − 𝐒𝐓𝐧−𝟏) ∗
𝐏𝐓𝐧+𝐏𝐓𝐧−𝟏

𝟐
𝐓𝐛ö𝐫,𝐟ö𝐫𝐛𝐫.𝐥𝐮𝐟𝐭
𝐧=−𝟐𝟎 = 𝟖𝟎𝟑𝟗𝟎,𝟖 𝐤𝐖𝐡/å𝐫  [Ekv.10] 

𝐄𝐤𝐲𝐥𝐧𝐢𝐧𝐠 = ∑ (𝐒𝐓𝐧 − 𝐒𝐓𝐧−𝟏) ∗
𝐏𝐓𝐧+𝐏𝐓𝐧−𝟏

𝟐
𝟑𝟎
𝐧=𝐓𝐛ö𝐫,𝐟ö𝐫𝐛𝐫.𝐥𝐮𝐟𝐭 = 𝟏𝟔𝟐,𝟑𝟕 𝐤𝐖𝐡/å𝐫  [Ekv.11] 

STC – Provcell F15 

Av anledning som beskrivs i metodkapitlet är beräkning av förbränningsluftflödet utelämnat.  

6.1.4 Kylventilation 
Tilluften består av uteluft med temperatur Tute som värms till börvärde för temperatur Tbör, vent. 
Börvärdet för ventilationen är variabelt och regleras för att upprätthålla börvärde för 
provcellen. Tbör, vent är därmed inte konstant. 
                                                
23 (Alvarez, 2006), Avsnitt 5.1.6, figur 5.1.6-3 
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Värmeeffektbehovet för värmning av ventilationsluften, vid en given utetemperatur Tute 
beräknas enligt ekv.12. 

PTilluft = (Tbör,vent − Tute) ∗ Cp,luft ∗ V̇medel,tilluft ∗ ρluft  [Ekv.12] 

Där, 

Cp,luft = 1 kJ/(kg ∗ K) och ρluft = 1,2kg/m3  

Tute varierar med årstiden så den beräknas därmed mot en varaktighetstabell för 
utomhustemperaturen med normaltemperatur 70C, vilket ett utdrag syns i bilaga 20. Ur 
varaktighetsdiagrammet beräknas det antal gradtimmar under den tid på året då 
utetemperaturen understiger medeltemperaturen för tilluften på samma vis som för 
förbränningsluften i avsnitt 6.2.1.4 med ekv.7 till ekv.9.  

Frånluften ses som spillvärme och förluster sker då frånluft avges till omgivningen. 
Förlustberäkningen för frånluften blir, likt tilluften, en funktion av den varierande 
utomhustemperaturen. Därför kan det utryckas på samma sätt som för tilluften i ekv.12.  

PFrånluft = (Tmedel,frånluft − Tute) ∗ Cp,luft ∗ V̇medel,frånluft ∗ ρluft [Ekv.13] 

där, 

Cp,luft = 1 kJ/(kg ∗ K) och ρluft = 1,2kg/m3    

Frånluftsflödet påverkas av massflödesbalansen mellan tilluft, avgaser och förbränningsluft 
enligt ekv.14 nedan. 

�̇�𝐟𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭 = �̇�𝐓𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 + (�̇�𝐟ö𝐫𝐛𝐫.𝐥𝐮𝐟𝐭 − �̇�𝐚𝐯𝐠𝐚𝐬) [Ekv.14] 

Motorprovning b150 

Tilluft och frånluft beräknas till ett genomsnittligt volymflöde utifrån de förutsättningar som 
presenteras i kapitel 4 . Beräkning syns nedan i ekv.15 och ekv.16.  

�̇�𝐭𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 = 𝟎,𝟑𝟎𝟓 ∗ 𝟑𝐦𝟑

𝐬
+ 𝟎,𝟔𝟗𝟓 ∗ 𝟕𝐦𝟑

𝐬
= 𝟓,𝟕𝟖𝐦𝟑

𝐬
 [Ekv.15] 

�̇�𝐟𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭 = �̇�𝐭𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 + 𝟎,𝟔𝟗𝟓 ∗
𝟏,𝟐𝐤𝐠𝐬 −𝟎,𝟒𝟑𝐤𝐠𝐬

𝐂𝐩,𝐥𝐮𝐟𝐭
= 𝟔, 𝟐𝟑

𝐦𝟑

𝐬
  [Ekv.16] 

 

Utifrån mätdata i bilaga 14, har genomsnittlig tilluftstemperatur och frånluftstemperatur 
resulterat enligt nedan.  

𝐓𝐭𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭,𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 = 𝟏𝟗,𝟒°C 

𝐓𝐟𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭,𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 = 𝟐𝟑,𝟗°C 

Med antagen verkningsgrad på värmeåtervinning på 0,55 bildas ekvationer för fjärrvärme, 
spillvärme genom frånluft och återvunnen värme enligt ekv.17, ekv.18 och ekv.19 nedan.   

𝐏𝐭𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 = (𝐓𝐭𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭,𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 − 𝐓𝐮𝐭𝐞) ∗ 𝐂𝐩,𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ �̇�𝐭𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ 𝛒𝐥𝐮𝐟𝐭 = 𝟗𝟓,𝟕𝟗𝐤𝐖 [Ekv.17] 
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𝐏𝐅𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭 = (𝐓𝐟𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭,𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 − 𝐓𝐮𝐭𝐞) ∗ 𝐂𝐩,𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ �̇�𝐟𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ 𝛒𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ �𝟏 − 𝛈𝐯ä𝐫𝐦𝐞å𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠� = 𝟔𝟏,𝟕𝟑𝐤𝐖[Ekv.18] 

𝐏å𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 = (𝐓𝐟𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭,𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 − 𝐓𝐮𝐭𝐞) ∗ 𝐂𝐩,𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ �̇�𝐟𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ 𝛒𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ 𝛈𝐯ä𝐫𝐦𝐞å𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 = 𝟕𝟓,𝟒𝟒𝐤𝐖 [Ekv.19] 

𝐏𝐟𝐣ä𝐫𝐫𝐯ä𝐫𝐦𝐞,𝐓𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 = 𝐏𝐭𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 − 𝐏å𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 = 𝟐𝟎,𝟑𝟒𝐤𝐖 [Ekv.20] 

Utifrån beräkningsmetod för utetemperaturen enligt ekv.7 till ekv.9 samt driftdata enligt tabell 
4 i avsnitt 5.1, beräknas sedan energi för året.   

Den avgivna värmeeffekten från motorn antas således vara enligt nedan i ekv.21. 

Pvärme,motor = Pfrånluft + Påtervinning − Ptilluft = 41,38kW [Ekv.21] 

STC – provcell F15 

Kylventilationen för provcellen vid STC beräknas nedan, utifrån förutsättningar beskrivet i 
kapitel 5.  

Effekten på tilluftsflödet blir. 

𝐏𝐓𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 = (𝟐𝟓 − 𝟏𝟕) ∗ 𝟏 ∗ 𝟏𝟒,𝟔𝟗 ∗ 𝟏,𝟐 = 𝟏𝟒𝟏,𝟎𝟐𝐤𝐖  

Effekten på frånluftsflödet blir 

𝐏𝐟𝐫å𝐧𝐥𝐮𝐟𝐭 = 𝐏𝐓𝐢𝐥𝐥𝐮𝐟𝐭 + (𝟐𝟕 − 𝟐𝟓) ∗ 𝟏 ∗ 𝟏𝟑,𝟕 ∗ 𝟏,𝟐 = 𝟏𝟒𝟏,𝟎𝟐 + 𝟑𝟐 = 𝟏𝟕𝟑,𝟗𝐤𝐖  

Avgiven värmeeffekt från motorn blir således 

Pvärme,motor = Pfrånluft − Ptilluft = 32kW 

6.1.5 Laddluft 
Endast motorprovningen b150 har utvärderats angående laddluft, se avgränsning i avsnitt 
5.3.5. Därför redovisas endast beräkning för motorprovningen nedan 

Motorprovning b150 

Kyleffekten har beräknats utifrån ett medelvärde på flertalet momentana flödesmätningar 
över kylvattenflödet vid drift. I kombination med mätning av differenstemperatur över växlare 
har effekt beräknats enligt ekv.22 nedan. 

𝐏𝐥𝐚𝐝𝐝𝐥𝐮𝐟𝐭 = (𝐓𝐯ä𝐱𝐥𝐚𝐫𝐞,𝐢𝐧𝐥𝐨𝐩𝐩 − 𝐓𝐯ä𝐱𝐥𝐚𝐫𝐞,𝐮𝐭𝐥𝐨𝐩𝐩) ∗ 𝐂𝐩,𝐯𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧 ∗ �̇�𝐟𝐣ä𝐫𝐫𝐤𝐲𝐥𝐚,𝐥𝐚𝐝𝐝𝐥𝐮𝐟𝐭 ∗ 𝐝𝐫𝐢𝐟𝐭𝐭𝐢𝐝  [Ekv.22] 

Där, 

 𝐂𝐩,𝐯𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧 = 𝟒,𝟐𝐤𝐉/(𝐤𝐠 ∗ 𝐊) 24 

Ekvation 22 ger kyleffekten för laddluften enligt nedan. 

Pladdluft = 2,15K ∗ 4,2
kJ

kg ∗ K
∗ 2,479

kg
s
∗ 0,695 = 15,54kW 

                                                
24 (Alvarez, 2006), Avsnitt 5.1.6, tabell 5.1.6-4 
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6.1.6 Motorbroms 
Effekt beräknas utifrån temperaturdifferens och flöde som registrerats, med hjälp av ekvation 
23 nedan. 

Pbromskyla = (Tväxlare,inlopp − Tväxlare,utlopp) ∗ Cp,vatten ∗ ṁkylvatten,broms [Ekv.23] 

där, 

Cp,vatten = 4,2 kJ/(kg ∗ K)  

Motorprovning b150 

Den beräknade och uppmätta effekten kan ses i bilaga 16.1, både för fjärrkyla samt 
kylmedelskylare som växlar mot uteluft. Ett medelvärde har beräknats för produktionstid 
samt icke produktionstid under mätperioden för de respektive kylprocesserna och enskild 
provcell nedan. 

Pspillvärme produktion,broms =
456,3

12
= 38,03 kW 

P�järrkyla produktion,broms =
137,8

12
= 11,48 kW 

Pspillvärme icke produktion,broms =
0,1
12

= 0,01 kW 

P�järrkyla icke produktion,broms =
9,8
12

= 0,82 kW 

Energi beräknas vidare efter önskad period enligt drifttider i avsnitt 5.1. 

STC – provcell F15 

Medeleffekt har beräknats utifrån 17 momentana mätningar på flöde och temperatur under 
provet. Beräkning med hjälp av ekv.23 ger resultat nedan. 

Pbromskyla b150 = 8,5kW 

Genererad el beräknas enligt avsnitt 6.1.9. 
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6.1.7 Motorkylning 
Kyleffekten av flödet för motorkylning beräknas enligt ekv.24 nedan. 

𝐏𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐤𝐲𝐥𝐧𝐢𝐧𝐠 = (𝐓𝐢𝐧𝐥𝐨𝐩𝐩 − 𝐓𝐮𝐭𝐥𝐨𝐩𝐩) ∗ 𝐂𝐩,𝐯𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧 ∗ �̇�𝐤𝐲𝐥𝐯𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧 [Ekv.24] 

Där,  𝐂𝐩,𝐯𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧 = 𝟒,𝟐𝐤 𝐉/(𝐤𝐠 ∗ 𝐊) 

Motorprovningen b150 

För motorprovningen har en genomsnittlig temperaturdifferens beräknats utifrån mätdata i 
bilaga 17.1. Vid motorprovningen får vi då effekt på avlämnad effekt till värmesystemet 
genom värmeåtervinningen. 

Pmotorkylning,produktion = 14,15K ∗ 4,2
kJ

kg ∗ K
∗ 1,525

kg
s

= 90,63 kW 

Pmotorkylning,   icke produktion = 6,23K ∗ 4,2
kJ

kg ∗ K
∗ 1,525

kg
s

= 39,86 kW 

Dividerat med de tolv antal provceller som ingår i systemet blir det 7,55 kW per provcell i 
produktion samt 3,32 kW utanför produktionstid. 

STC – provcell F15 

Medeleffekt har beräknats utifrån momentana mätningar på flöde och temperatur under 
provet. Beräkning med hjälp av ekv.24 ger resultat nedan. 

Pmotorkylning,cell F15 = 19,97 kW 

6.1.8 Eldrifter 
För konstantdrivna motorer har en uppskattning till 80 % av märkeffekt vid drift gjorts.25 

För frekvensstyrda motorer har data plockats ut från operatörssystem vilket loggar 
styrsignalen till frekvensomriktarna. Styrsignalen, även kallad reglersignalen, reglerar mellan 
0 till 100 % för ett valt frekvensområde. Vid kartläggningen har ett antagande gjorts att 
reglersignalen reglerar mellan 0 Hz till 55 Hz. Vid vilket 0 % reglersignal motsvarar 0 Hz och 
100 % reglersignal motsvarar 55 Hz motorfrekvens. Frekvensdata kan hittas under 
respektive delprocess i bilaga 12 till 17. 

Styrsignalen har erhållits i tabellform med vektorer per tidsenhet och har beräknats om till 
frekvens i varje given punkt enligt ekv.25 nedan. 

𝐟 = �𝐔𝐭𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥𝐒𝐂
𝟏𝟎𝟎

� ∗ 𝟓𝟎 [Ekv.25] 

Motoreffekten är inte linjär med frekvensen utan en faktor bestäms utifrån affinitetslagarna 
som nedan i ekv.26 uttrycker förhållandet mellan varvtalsfärändring och effektförändring.26   

𝐏𝐦ä𝐫𝐤,𝐞𝐟𝐟𝐞𝐤𝐭
𝐏𝐞𝐟𝐟𝐞𝐤𝐭

= (𝐧𝐦ä𝐫𝐤,𝐯𝐚𝐫𝐯𝐭𝐚𝐥
𝐧𝐯𝐚𝐫𝐯𝐭𝐚𝐥

)𝟑 → 𝐏𝐞𝐟𝐟𝐞𝐤𝐭 = 𝐏𝐦ä𝐫𝐤,𝐞𝐟𝐟𝐞𝐤𝐭

�
𝐧𝐦ä𝐫𝐤,𝐯𝐚𝐫𝐯𝐭𝐚𝐥

𝐧𝐯𝐚𝐫𝐯𝐭𝐚𝐥
�
𝟑 [Ekv.26] 

                                                
25 [KP4] Curt Björk, Linköpings Universitet 
26 (Jernkontoret, 2015), Affinitetslagarna 
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6.1.9 Generad el 
Den genererade el som exempelvis sker hos motorbromsarna vid R&D har endast beräknats 
teoretisk utifrån mätdata på motoreffekt vid testerna på cell F15. Eleffekten beräknas enligt 
ekv.27 nedan. 

𝐏𝐞𝐥,𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞𝐫𝐚𝐝 = 𝐏𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫 ∗ 𝛈𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 [Ekv.27] 

Motoreffekten Pmotor har tagits ur mätdata som mottagits i form av vektorer som funktion av 
tid. Med antagen verkningsgrad för elgeneratorn ηgenerator lika med 0,99, blir beräkningen för 
genererade effekten som följer.27 

Pel,genererad = 66,96 ∗ 0,99 = 66,32kW 

6.1.10 Energiberäkning 
För de processer där endast effekt beräknats så beräknas, över en vald period, energiflödet 
enligt följande ekv.28. 

𝐄𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 = 𝐏 ∗ 𝐃𝐫𝐢𝐟𝐭𝐭𝐢𝐝
𝟖𝟕𝟔𝟎

∗ 𝐭𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 [Ekv.28] 

6.2 Jämförelsetal för verktyg 

För att i verktyget jämföra olika provcellers prestanda måste hänsyn tas till vilket prov som 
utförs inuti cellen eller cellerna. Vid endast jämförelse av procentuell del av tillförd energi 
under provtid ger inga som helst indikationer på hur effektiv delprocessernas förmåga är att 
utföra sitt tänka arbete, som kylning och uppvärmning. 

Testcyklerna kan enkelt jämföras genom tillförd energi i form av bränsle, men behovet av 
kylning respektive värmning påverkas även av motorns förmåga att omvandla bränslets 
energiinnehåll till värme respektive arbete, vilket kan härledas ur differensen mellan motorns 
effekt ut och tillfört bränsle.  

Respektive delprocessers har valts att sättas i relation till dels tillförd bränsleeffekt samt i 
relation till motorns effekt. Dessa storheter är också vanligt att mäta vid motorprov och antas 
därmed oftast finnas tillgängligt för inmatning i verktyget. Jämförelsetalen blir således enligt 
ekvationer nedan. 

Jämförelsetalbränsle = kWdelprocess

kWbränsle
 [Ekv.29] 

Jämförelsetalmotoreffekt = kWdelprocess

kWmotoreffekt
 [Ekv.30] 

Som ytterligare jämförelsetal presenteras även förbrukad eleffekt per effekt utfört arbete av 
respektive delprocess. Slutsatser som kan dras ur en jämförelse av detta tal är indikationer 
på hur effektiv transport av ett vissa media är samt hur bra dimensioneringen är gjord. 
Dessutom kan större avvikelser ge indikation på eventuella tomgångsförluster eller slöseri. 

                                                
27 (Alvarez, 2006), Avsnitt 15.2, tabell 15.2-1 
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7 Resultat 
7.1 Kartläggning 

Nedan presenteras resultatet av kartläggningen, se vidare kapitel 8 för diskussion och 
analys. 

7.1.1 Motorprovningen b150 
Nedan i figur 7 syns ett samlat sankey-diagram för ett enkelt perspektiv på energiflödena i 
cellen, samt behov från dess energibärare. Flödenas storlek i energi [Watt] definieras av 
höjden på dess flödespil. Man kan exempelvis tydligt se att bränslet är ett stort energiflöde in 
i motor och cell, medans värmeåtervinning är relativt liten i jämförelse med totalt energiflöde 
från cell. 

 

Figur 7 – Sankey-diagram energiflöden motorprovcell28 

Energikartläggningens resultat sammanställs vidare i uppdelning efter effektbalans, 
energibalans över året samt belastning på energibärare för att vidare analyseras i kapitel 8. I 
rapporten har kylande flöden behandlats som energi ut. 

  

                                                
28 (Bostock, 2012) 
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7.1.1.1 Effektbalans 
I figur 8 nedan syns procentuell fördelning av effekten (kWh/h) för en genomsnittlig 
produktionstimme vid motorprovningen b150.  

 
Figur 8 - Procentuell effektbalans motorprovningen b150 

7.1.1.2 Energibalans 
Nedan presenteras den årliga energibalansen i tabellform. 

  
Energi in [MWh/år] Energi ut [MWh/år] 

Återvunnen Energi 
[MWh/år] 

AVGASER 
PRODUKTION 

 
147,7 

 EJ PRODUKTION 
   

BROMSKYLNING 
PRODUKTION 

 
160,9 

 EJ PRODUKTION 
 

4,55 
 

BRÄNSLE 
PRODUKTION 482,37 

  EJ PRODUKTION 
   

FÖRBRÄNNINGSLUFT 
PRODUKTION 76,06 153,63 

 EJ PRODUKTION 
   

KYLVENTILATION 
PRODUKTION 209,44 259,7 

 EJ PRODUKTION 
   

LADDLUFT 
PRODUKTION 

 
72,68 

 EJ PRODUKTION 
   

MOTORKYLNING 
PRODUKTION 

  
24,55 

EJ PRODUKTION 
   

ELFÖRBRUKNING 
PRODUKTION 49,56 

  EJ PRODUKTION 18,34 
  TOTALT  835,78 649,67 24,55 

Tabell 7 - Energibalans provcell b150 
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Elförbrukning eldrifter 
Beräknad elförbrukning för respektive delprocesser ses nedan i tabell 8.  

DELPROCESSER   Förbrukad 
[kWh/år] 

AVGASER 
PRODUKTION 20 668 
EJ PRODUKTION 16 821 

   

FÖRBRÄNNINGSLUFT 
PRODUKTION 3 058 
EJ PRODUKTION 0 

   

KYLVENTILATION 
PRODUKTION 22 637 
EJ PRODUKTION 0 

   

LADDLUFT 
PRODUKTION 2 061 
EJ PRODUKTION 0 

   

MOTORBROMS 
PRODUKTION 4 569 
EJ PRODUKTION 2 462 

   

MOTORKYLNING 
PRODUKTION 1 843 
EJ PRODUKTION 1 115 

   

TOTALT 
PRODUKTION 54 836 
EJ PRODUKTION 20 397 

Tabell 8 - Elförbrukning för respektive delprocess 

7.1.1.3 Energibärare 
I nedanstående figur 9 och figur 10 presenteras årsbehovet för respektive kostnadsbärare 
vid motorprovningen b150 och konstadsfördelningen för respektive energibärare. Detta för 
att ge en uppfattning om dels vilken energibärare som har högst belastning men även kunna 
ge en uppfattning om hur stor kostnadsbelastning de innebär för produktionen. 

 
Figur 9- Årsbehov energibärare 
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Figur 10 – Kostnadsfördelning Energibärare 

I tabell 9 nedan syns respektive kostnadsbärares belastning från de olika delprocesserna, 
uttryckt som energibehov i kilowattimmar.  

Kostnadsbärare Delprocess Energimängd per år 
[kWh] Totalt [kWh] 

Bränsle Bränsle 588 163 588 163 

Fjärrkyla 

  

97 344 
Förbränningsluft  162 
Laddluft 53 388 
Motorbroms 43 794 

Fjärrvärme 

  

106636 
Förbränningsluft 80 391 
Tilluft 69 877 
Motorkylning* -43 632* 

El** 

  

75233 

Avgaser 37 489 
Förbränningsluft 3 058 
Kylventilation 22 637 
Laddluft 2 061 
Motorbroms 7 031 
Motorkylning 2958 

*Återvunnen energi 
**Eldrifter. 

   

Tabell 9 - Belastning kostnadsbärare 
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7.1.2 Cell F15 vid R&D 
Cell F15 har som tidigare beskrivits i metodkapitlet kartlagts under ett driftfall i syfte att 
skapa ett underlag för att testa ett av målen med verktyget, vilket är möjligheten till att 
jämföra prestanda på olika delprocesser genom att använda verktyget vid kartläggning. 
Denna jämförelse sker främst via de jämförelsetal som presenteras i avsnitt 6.6.2, men 
effektberäkningarna per timme som listas nedan i tabell 10 ligger till grund för dessa. 

 
Effekt in [kW] 

Effekt ut 
[kW] 

BROMSKYLNING 
 

160,9 
BRÄNSLE 76,06 153,63 
FÖRBRÄNNINGSLUFT 209,44 259,7 
MOTORKYLNING 

 
19,97 

GENERERAD EL 835,78 649,67 
Tabell 10- Effektsammanställning mätningar cell F15 vid R&D 

7.2 Verktyg 

7.2.1 Design 
Verktyget resulterade i ett Excel-baserat verktyg med hierarki enligt val i metod. Ett utkast 
från verktygets uppbyggnad och flikar kan ses i bilaga 23. Verktyget består även av 
underliggande flikar för datamängder samt allmänna indata, vilket inte är med i bilagor. 

7.2.2 Jämförelsetal 
Nedan presenteras i tabell 11 och 12, de jämförelsetal som presenterats i kapitel 4, avsnitt 
4.1.2 och beräknats fram för respektive delprocess för motorprovningen b150 och Cell F15 
vid R&D.  

 kWdelprocess / kWbränsle kWdelprocess / kWmotor kWel / kWdelprocess 

Avgaser 0,40 1,03 0,13 
Bränsle - 2,56 0,00 
Förbränningsluft 0,14 0,35 0,04 
Tilluft 0,56 1,43 0,03 
Frånluft 0,36 0,92 0,06 
Laddluft 0,09 0,23 0,04 
Motorbroms 0,29 0,75 0,04 
Motorkylning 0,04 0,11 0,10 
El 0,09 0,24 - 

Tabell 11 – Jämförelsetal delprocesser motorprovningen b150 

 kWdelprocess/kWbränsle kWdelprocess/kWmotor 

Bränsle 1,00 2,73 
Förbränningsluft 0,19 0,53 
Tilluft 1,48 4,03 
Frånluft 0,83 2,27 
Motorbroms 0,04 0,12 
Motorkylning 0,11 0,3 

Tabell 12 – Jämförelsetal delprocesser Cell F15 
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8 Diskussion och analys 
8.1 Jämförelse med teori 

I en jämförelse med en teoretisk energibalans som presenteras i kapitel 2, avsnitt 2.3, kan 
det föras diskussion huruvida motorprovningen vid motorprovningen b150 bedrivs effektivt ur 
energisynpunkt. Följaktligen kan också en diskussion och validering kring mätdatas 
tillförlitlighet och annan indata föras innan slutsatser kan dras. 

I Figur 11 nedan syns en jämförelse mellan rapportens energibalans och förväntad 
energibalans enligt avsnitt 2.3. Samtliga serier är beräknade utifrån tillfört bränsle. 

 

Figur 11 – Jämförelse mot förväntat resultat 

Ur figur 11 kan man se större och mindre avvikelser som är som störst för kylvatten samt 
strålningsvärme. Avvikelsen i strålningsvärme kan härledas till typ av dynamometer, då den 
teoretiska uppställningen är gjord med elgenererande dynamometer vilket ger ett lägre 
kylbehov av bromsen och därmed en även mindre värmeavgivelse till cellen. Avvikelsen på 
motorkylvattnet kan delvis förklaras med eventuell skillnad i verkningsgrad samt motortyp 
men avvikelsen bedöms så pass stor att en kontroll och validering av indata för resultat bör 
utföras. Att tillägga är den möjliga påverkan på resultatet utifrån de anledningar som listas 
nedan i avsnitt 8.4 och tabell 15. 
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8.2 Spillvärme 

All den energi som inte återvinns av de flöden som flödar ut från provcellen enligt 
balansuppställningarna i kapitel 7 kan betraktas som spillflöden. Möjligheten till att effektivt 
ta tillvara denna energi är beroende av dess kvantitet och kvalitet. Kvantiteten kan uttryckas 
som den energimängd som flödar per tidsenhet, alltså effekten. Kvaliteten bedöms däremot 
utifrån flödets temperaturnivå, vilket bestämmer hur stor del av energiflödet som kan 
användas till omvandling eller direkt där behov finns. 

Utifrån mätdata på utgående flöden har nedan deras energikvalitet ställts upp relativt 
varandra i figur 12 nedan. Man kan tydligt se att avgaser är ett bra föremål för att vidare 
utreda eventuell återvinning. 

 

Figur 12 – Relativ jämförelse av energikvalitet, spillflöden motorprovningen b 150 
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8.3 Drift 

8.3.1 Energiflöden utanför produktion 
I resultatdelen presenteras energiflöden vid ”Icke produktion” och dessa flöden har 
sammanställts nedan i tabell 13 för analys 

  
Energi [MWh/år] 

BROMSKYLNING EJ PRODUKTION 4,35 
ELFÖRBRUKNING EJ PRODUKTION 11,99 

Tabell 13- Energiflöden utanför produktionstid 

Då bromskylningen är uppmätt på gemensamma systemet och växlar mot en gemensam 
tank, kan energiflödet utanför produktion enkelt härledas till att kylningen av denna tank har 
en viss tröghet, vilket gör att kylbehov finns kvar efter produktionstid. 

För att analysera tomgångförbrukning av el behöver denna brytas ner ytterligare, vilket har 
gjorts per cell nedan i tabell 14. 

Delprocess Förklaring eldrift Årsenergi [kWh/år] Effekt [kW] 
Avgaser Avgasfläkt   8410,3 1,58 
Motorbroms Pump till cell 2462 0,72 
Motorkylning Pump till Cell 426 0,08 
Motorkylning Pump värmeåtervinning 692,25 0,13 
Totalt per cell  11 990,5 2,51 

Tabell 14 – Eldrifter utanför produktion 

Avgasfläkten är den enskilt största förbrukaren av el utanför produktion och ingen behov har 
kunnat kartläggas utanför produktion. Avgasfläkten är dessutom frekvensstyrd med modern 
frekvensomformare vilket bör förenkla åtgärd och styrning. 

Gällande pumpar till cellerna, för både motorkylning samt motorbroms, kan man i 
effektdiagram i bilaga 16.1 och 16.2 tydligt se att de stängs av då behov saknas. Elbehovet 
utanför produktionstid kan därmed förklaras med tröghet i systemet kylning. 

Pump för värmeåtervinning är dock i drift under alla dygnets timmar, men behov kan ej 
kartläggas utanför produktionstid. Likt fallet med avgasfläkt är även denna frekvensstyrd 
vilket innebär enkel möjlighet till åtgärd av driften. 
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8.4 Energibalans 

Ur resultatet kan man, i både energibalans samt effektbalans, se att energi in och energi ut 
inte är i balans. Det finns flertalet möjliga förklaringar till detta som öppnar för diskussion. 
Nedan i tabell 15 listas de möjliga orsaker som kan påverka resultatet och där med 
Energibalansen. 
 

Mätningar Mätfel både från egna mätningar eller installerade permanenta instrument har stor 
påverkan på resultatet. Många ekvationer är linjära beräkningar utefter mätdata, då 
blir påverkan på avvikelser stor. 

Antaganden Vid kartläggning och beräkning krävs antaganden som eventuellt endast påverkar ena 
sidan av energibalansen.  De flesta antaganden är enligt normal praxis och torde därför 
påverka resultatet lite, men likt mätdel har många antaganden stor påverkan på slutligt 
beräkningsresultat 

Avgränsningar I den beräkningsmodell som skapats för energibalansen har det krävts avgränsningar 
vilket än dock har påverkan på resultatet. Exempelvis värmeavgivelse till omgivningen 
via energiflöden som inte identifierats i denna rapport. 

Driftavvikelser Mätningar och mätdata är inte utförda eller insamlade under exakt samma driftfall eller 
tidsperiod, vilket gör att avvikelser i driften från det som är antaget öppnar för fel. 

Tabell 15 – Påverkande faktorer på resultat 
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Bilaga 1 – Mätplan tabell 
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Bilaga 2 – Mätplan text 
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Bilaga 3 – Driftbild förbränningsluft (exempel på aggregat) 
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Bilaga 4 – Driftbild kylventilation (exempel på aggregat) 
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Bilaga 5 – Driftbild motorkylvatten motorprovningen b150(Kylsida) 

  



 

40 
 

Bilaga 6 – Driftbild motorkylvatten (Distributionssida ut till provcell) 
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Bilaga 7 – Driftbild bromskylvatten (Kylsida) 
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Bilaga 8 – Driftbild bromskylvatten (Distributionssida ut till provcell) 
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Bilaga 9 – Driftbild Avgasfläktar 
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Bilaga 10 – Driftbild bränsle värmning 
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Bilaga 11 – Driftbild bränsle kylning 
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Bilaga 12 – Mätdata avgaser Motorprovning b150 
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Bilaga 13 – Mätdata bränsle motorprovningen b150 
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Bilaga 14 – Mätdata kylventilation motorprovning b150 
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Bilaga 15 – Mätdata laddluft motorprovningen b150 
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Bilaga 16.1 – Mätdata motorbroms motorprovningen b150 
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Bilaga 16.2 – Mätdata motorbroms STC 
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Bilaga 17.1 – Mätdata motorkylning motorprovningen b150 
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Bilaga 17.2 – Mätdata motorkylning Cell F15 
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Bilaga 18 – Märkdata elmotorer 
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Bilaga 19 – Flödesschema fjärrkyla för motorprovning b150 (ej relationshandling) 
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Bilaga 20 – Varaktighet uteluft 
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Bilaga 21 – Data motorprov cell F15 
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Bilaga 22 – Testlogg motorprovning 
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Bilaga 23 – Verktyg motorprovning b150 
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