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Sammanfattning 
Examensarbetets mål är att utveckla och konstruera en ny uppkopplingslösning för motorer som 
genomgår kvalitetssäkring hos Volvo Lastvagnar. Examensarbetet är genomfört som den avslutande 
delen av studierna på maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde. 

Ökade kundkrav på tillverkningsföretag har lett till ökade krav på individanpassade produkter. Detta 
sätter större krav på produktvariationer som i sin tur leder till produktionsvariationer.  

Volvo Lastvagnar tillverkar idag en stor mängd motorvarianter som ställer ökade krav på en mer flexibel 
anslutningslösning för att koppla upp dessa motorvarianter för kvalitetssäkring och testkörning. Dagens 
uppkopplingslösning är bristfällig, improviserad och icke flexibel. Volvo Lastvagnar har uttryckt en 
önskan att förbättra uppkopplingen av turboaggregatets avgashus vid kvalitetssäkringsprocessen inför 
en effektivisering av motorprovet. 

Projektet inleddes med en omfattande litteraturstudie för att undersöka hur produktionsvariation och 
krav på en mer flexibel uppkoppling kan lösas genom produktdesign. Variationerna som påverkade 
uppkopplingen mellan de olika motorerna kartlades och lades som grund för vidare arbete. Flertalet 
koncept gällande hantering av motorvariatoner togs fram och utvärderades med hjälp av 3D-printade 
prototyper. Ett slutgiltigt koncept beräknades, dimensionerades och konstruerades. Resultatet visade att 
det går att möta den stora produktionsvariationen med hjälp av robust design. Resultatet visade också 
att dagens uppkoppling är överdimensionerad och bristfällig. 

Författarna till denna rapport rekommenderar Volvo Lastvagnar att fortsätta arbetet med att 
implementera uppkopplingslösningen i produktion för att utföra verkliga tester och optimera lösningen 
ytterligare. 



 
 

  



 
 

Abstract 
The goal of the thesis work is to develop and construct a new solution for connecting engines that goes 
through a quality check at the testing facility at Volvo Trucks. The thesis work is the final segment of 
the mechanical engineering program at the University of Skövde. 

Growing demands within manufacturing have led to higher requirements regarding customized 
products. This puts a higher demand on product variety which leads to greater varieties in production.  

Volvo Trucks manufactures a variety of engines which requires a more flexible way of connecting these 
different types of engines in the testing facility for testing and quality checks. The current state of this 
connection is inadequate, improvised and non-flexible. Volvo Trucks have expressed a wish to improve 
the quality- and testing process regarding the exhaust connection of the engines, as Volvo Trucks are 
planning a future reconstruction of the testing facility. 

The project started by performing an extensive literature review to investigate how variety in production 
and demands for a more flexible connection can be solved through product design. The variations that 
affected the connection between the different motor types and the testing facility were documented and 
used as a foundation for further work.  

A number of concepts regarding the handling of the different motor types were developed and reviewed 
with 3D-printed prototypes. A final concept was calculated, dimensioned and constructed. The result 
shows that it is possible to handle the vast variation in production with the help of robust design. The 
result also showed that the present connections are oversized and insufficient. 

The authors of this report recommend that Volvo Trucks should continue with implementing the new 
connection in production to perform tests and develop this connection further. 



 
 

  



 
 

Intyg 
Denna uppsats har lämnats in av Emil Jalderyd och Linus Legendi till Högskolan i Skövde som uppsats 
för erhållande av betyg för kandidat- och högskoleingenjörsexamen inom ämnet maskinteknik. 
Undertecknande intygar härmed att allt material i denna uppsats som inte är resultatet av eget arbete har 
redovisats med källangivelse. Uppsatsen innehåller inte heller material som undertecknande redan 
tidigare fått tillgodoräknat sig inom sina akademiska studier. 
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1. Introduktion 
Företaget Volvo Lastvagnar är etablerat i Skövde och är huvudaktör inom den tyngre fordonsindustrin. 
Volvo Lastvagnar tillverkar motorer till främst lastbilar men även till marina farkoster, lastmaskiner och 
övrig tyngre utrustning. För att kvalitetssäkra produktionen och produkterna utförs slumpmässiga 
stickprov av motorer där de genomgår ett så kallat varmprov, se Figur 1. 

 
Figur 1. Motor redo för uppkoppling i varmprovet för en kvalitetssäkring. 

I Volvo Lastvagnars varmprov testas motorer och detta är en av företagets mest utförliga 
kvalitetssäkringar. Detta innebär att motorer, en och en, temporärt monteras i ett testrum där alla in- och 
utlopp från motorn kopplas upp. Motorn startas, körs och belastas under en ungefärlig snittid på ca 20 
minuter beroende på simuleringsprogram och motorvariant.  

Volvo Lastvagnar kontrollerar och testar ett stort antal motormodeller där många motorvarianter har 
olika gränssnitt och layout gällande uppkopplingen. Uppkopplingarna som nyttjas för att ansluta motorn 
mot testboxen är improviserade lösningar som har tillverkats utan någon större eftertanke då nya 
motorvarianter har tagits i produktion. Detta har resulterat i att uppkopplingen av motorer i varmprovet 
är ett manuellt, tungt och arbetskrävande moment med långa omställningstider. Volvo Lastvagnar har 
som plan att inom en snar framtid effektivisera varmprovet genom ombyggnation. Den planerade 
effektiviseringen kräver en smartare mer flexibel uppkoppling för att hantera den stora motorvariationen 
i produktionen. För att minimera den tunga hanteringen av uppkopplingen kommer detta projekt handla 
om att undersöka möjligheten av att ta fram en ny flexibel adapterlösning för detta system. 
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1.1 Bakgrund 
Ökade kundkrav för olika typer av produkter, som åtföljs av korta livscykler, har tvingat 
tillverkningsföretag mot större variation och specialanpassning av produkter för att få en 
konkurrensfördel på marknaden (Narges, 2015). Författaren menar också att den ökade inriktningen mot 
flexibilitet inom tillverkningsindustrin också ökar vikten av flexibilitet i monteringssystem. Enligt 
Upton (1994) är produktionsflexibilitet definierat som förmågan att anpassa och förändra utan större 
förluster i mån om tid, kostnad och utförande. Narges (2015) förklarar också att ökad flexibilitet går att 
uppnå genom att minska antalet delar i produktionen så att varianter av produkten kan monteras med 
samma delar och verktyg. Detta eftersom komplexiteten av att hantera, positionera och fästa delar i 
produktion ökar i takt med att mängden delar ökar. Användandet av olika verktyg och delar i produktion 
bidrar också till ökade krav på lagringsutrymme. 

Landahl och Johannesson (2018) påvisar att dagens tillverkningsindustri ständigt arbetar för att effektivt 
utveckla och producera en mängd olika produkter i olika variationer och prestanda. Detta samtidigt som 
det måste säkerställas att varje variant kan produceras med tillgängliga produktionsresurser. Författarna 
menar också att dagens individuella kundbehov leder till ökade produktvariationer som i sin tur leder 
till mer komplexa produktionsvariationer. Detta bidrar till att dessa två begrepp är nära sammanlänkade 
och kan därför vara svåra att separera.  

För att konstruera en flexibel produktionslösning för uppkoppling av motorer som kan hantera 
produktvariation kan enligt Andersson (1996) robust design nyttjas. Enligt Ulrich och Eppinger (2016) 
definieras robust design som en design på exempelvis en produkt som verkar enligt förväntan även under 
icke ideala förhållanden. Inom robust design beskriver termen noise yttre opåverkbara variationer och 
faktorer. Enligt Andersson (1996) ska ingenjören genom metoden robust design inte försöka att 
kontrollera noise. Ingenjören ska istället designa produkten på ett sådant sätt att den blir okänslig mot 
noise. Författaren menar även att detta är lättare sagt än gjort men att genom robust design erbjuds en 
designmetod för att hantera variationsproblem genom produktdesign. 
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1.2 Problembeskrivning 
Motorerna på Volvo Lastvagnar kvalitetkontrolleras och testas i enskilda rum, så kallade testboxar under 
simulerad brukspåfrestning. Uppkopplingen mellan motorns in- och utlopp sker idag via olika adaptrar 
och ett rörsystem bestående av ett antal rör och kopplingar som transporterar bort avgaserna via ett 
system i taket. Vid testkörning strömmar avgaserna ut genom motorn, genom systemet och slutligen ut 
i atmosfären. Vid systemets slut i taket sitter ett självreglerande spjäll som aktivt reglerar så att det finns 
ett konstant inre tryck i systemet. Från turbons avgashus finns det i nuläget ingen standardiserad lösning, 
se Figur 2 med tillhörande lista under bild. Volvo Lastvagnar har som vision att förbättra uppkopplingen 
mellan motorns avgashus och testboxen. Nuvarande lösning gällande uppkoppling mellan avgashus och 
testbox är bristfällig, improviserad och icke flexibel. Volvo Lastvagnar önskar en ny typ av 
uppkopplingslösning som tillmötesgår den stora gränssnittsvariationen. Den nya lösningen ska vara mer 
flexibel, variationstålig och väga mindre än nuvarande lösning.  

 

Figur 2. Anslutet turboaggregat. 

1. Stationärt avgasrör anslutet mot system i taket på testboxen. 
2. Nuvarande adapterrör som operatören byter mellan olika motorvarianter. 
3. Tillsats som nyttjas vid specialfall och tillhör inte examensarbetet. 
4. Turboaggregatets avgashus.  

1 
4 

2 

3 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av vetenskaplig uppbackning samt beprövad 
ingenjörsmetodik undersöka möjligheter för att förbättra uppkopplingen av motorer för 
kvalitetskontroller i varmprovet. 

Målet med examensarbetet är att konstruera en ny adapterlösning samt ta fram ett koncept för tillhörande 
uppkoppling. Målet av examensarbetet är uppnått när en ritning av beräknad adapter samt när ett 
tillhörande uppkopplingskoncept kan presenteras. 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar definierades i början av projektet för att förtydliggöra projektets mål och 
omfattning.  

• För att koppla upp motorerna i motorprovet för tester behövs flera medieanslutningar. I detta 
arbete kommer endast adapter samt uppkopplingskoncept utvecklas för en medieanslutning, 
detta mellan turbons avgashus och testbox.  

• Det kommer inte ske någon form av implementering i produktion av adapter samt 
uppkopplingskoncept.  

• Ergonomiaspekter gällande konstruktion och uppkopplingskoncept kommer inte tas i 
beaktande. 

• Projektet delas in i två delar, ett uppkopplingskoncept samt en adapterkonstruktion. 

o Röd markering i Figur 3 är det nuvarande stationära avgasröret som leder avgaserna 
mot taket och ut i atmosfären. Projektet kommer presentera ett uppkopplingskoncept 
för denna sektion.  

o Grön markering i Figur 3 är nuvarande adapterrör och en adapterlösning kommer att 
konstrueras för denna sektion. 

o Gul markering i Figur 3 är en tillsats och inte en del av detta examensarbete. 
Konstruktionen av adapterlösningen kommer istället anslutas direkt mot avgashuset. 

 
Figur 3. Uppkopplingskoncept och adapterkonstruktion.  
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1.5 Etik, social- och miljöaspekter 
Konstruktionen kommer med största säkerhet konstrueras i stål. Detta eftersom stål är det material som 
Volvo Lastvagnars interna verkstad tidigare arbetat med då de vid tidigare fall genomfört arbeten med 
uppkoppling mot avgashuset. När stål tillverkas krävs stora mängder energi då de processer som nyttjas 
kräver temperaturer på över 1000°C. Idag står stålindustrin för ca 11 % av Sveriges totala utsläpp av 
koldioxid. Av dessa 11 % är det de 90 % som kommer från reduktionen av järnmalm till järn med kol. 
(Miljönytta, 2019)                                      

Den mängd stål som kommer nyttjas till adapterlösningen kommer inte vara av större betydande mängd. 
Dock bör ett miljötänk ändå tas i beaktande gällande utförande och dimensionering så att inte onödigt 
mycket material används vid konstruktionen av adaptern. 

Arbetet med att koppla upp motorer i varmprovet är fysiskt krävande. Nuvarande adapterkopplingar är 
tunga och kräver därmed en viss fysisk förmåga av operatören. Den sociala hållbarhetsaspekten som 
tillkommer i detta examensarbete är att operatörer oavsett fysisk styrka ska ha möjlighet att arbeta med 
uppkopplingen av avgashuset till testboxen. Reduceras vikten och eventuellt placering på nuvarande 
koppling förväntas arbetet kunna utföras oberoende av operatörens fysiska egenskaper. Intressenterna 
som berörs av detta examensarbete är Volvo Lastvagnar och dess operatörer i varmprovet, Högskolan i 
Skövde samt studenterna som skriver den här rapporten. 

1.6 Översikt 
Nästkommande delar i rapporten är upplagda enligt följande: 

• Andra kapitlet beskriver den övergripande metoden som användes genom projektet och 
rapportens olika begrepp. 

• Tredje kapitlet beskriver hur projektet genomfördes. Genomförandet börjar med en 
nulägesanalys för att kartlägga situationen och förstå dess problematik samt en datainsamling. 
Vidare presenteras även produktutvecklingsmetodiken med kravspecifikation, idègenerering 
och konceptval. Till sist tar kapitlet upp beräkningar, hållfasthetsanalyser och dimensionering 
av slutgiltigt koncept. 

• Fjärde kapitlet går igenom potentiella brottorsaker och fel som kan uppstå med konstruktionen. 

• Femte kapitlet presenteras resultatet av projektet, slutgiltig konstruktion och koncept. 

• I sjätte kapitlet diskuteras resultatet och dess sociala, teknologiska och miljömässiga aspekter. 

• Sjunde kapitlet presenterar slutsatsen och om resultatet nådde projektets mål och krav. 

 

Figur 4. Översikt av rapport. 

Metod och 
begrepp Genomförande Brottorsaker

ResultatDiskussionSlutsats
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2. Metodik och begrepp 
Projektet kommer med hjälp av beprövad ingenjörsmässig produktutveckling och prototypbygge leda 
till utveckling av ny uppkoppling samt adapter. En litteraturstudie kommer genomföras för att hitta 
relevanta källor gällande variationshantering genom produktdesign. Det slutgiltiga konceptet kommer 
genom beräkningar och hållfasthetsanalyser att dimensioneras och konstrueras. Ett flertal begrepp och 
metoder kommer att användas i detta examensarbete. Dessa begrepp och metoder förklaras övergripande 
i detta kapitel. 

Litteraturstudie 
Litteraturstudien involverar att identifiera, hitta, syntetisera och analysera konceptuell litteratur som 
forskningsrapporter, artiklar, konferensartiklar, böcker, avhandlingar och annat material som har 
relevans för problemet. Det är viktigt att litteraturstudien inkluderar utvärdering och kritiskt granskande 
av litteraturen samt att litteraturen ska presenteras och jämföras från olika källor för att sedan 
sammanflätas. Det teoretiska ramverket för de föreslagna undersökningen ska framträda från 
litteraturstudien. (Williamson, 2002) 

Kravspecifikation 
Med hjälp utav en kravspecifikation specificeras de data och krav som tillhör och ställs på en produkt 
eller tjänst. Det kan vara både krav och önskemål som ställs på varan eller tjänsten. Dessa sammanställs 
sedan i ett dokument, detta dokument är kravspecifikationen. (Ullman, 2010) 

Brainstorming 
Från början var brainstorming en idégenereringsmetod för mindre grupper men kan även användas av 
den enskilde designern. Grundtanken är att varje medlem fritt bidrar med idéer och lösningar för det 
framförliggande problemet utan att dessa kritiseras. Inom brainstorming uppmuntras kvantitet och 
spontana idéer. (Ullman, 2010) 

Skisser 
Skisser är en förlängning av korttidsminnet som används för idègenerering. Allt eftersom 
produktutveckling går framåt kan skisser användas för på ett enkelt och på ett formellt sätt lagra och 
förmedla information till andra. (Ullman, 2010) 

Rapid Prototyping - 3D Printing 
Redan 1984 introducerades de första kommersiella friformframställningssystemen av ett företag vid 
namn 3D Systems vars teknologi tillåter att en 3D-modell snabbt kan tillverkas. Denna metod kallas för 
stereolitografi. Stereolitografi går till genom att vanligen plastmaterial i form av en tråd matas in i ett 
uppvärmt munstycke som med förutbestämda koordinater förs över en yta där modellen som tagits fram 
printas ut lager för lager. (Ulrich & Eppinger, 2016) 

Prototyp - Proof of Concept 
Fysiska modeller av en framtida vara eller produkt kallas för prototyper. Formen och utförandet av 
dessa prototyper måste tas i beaktande då dess utförande och design ligger i fokus. Ett utav de syften 
prototypbyggen har är att validera en idé eller en design för att helt enkelt se ifall det fungerar, även 
kallat proof of concept. Vid proof of concept ligger fokus på att utveckla en modell eller prototyp som 
möter de krav som ställs på den färdiga varan eller produkten. Vad prototypen framställs av eller hur 
den tillverkas är oviktigt. (Ullman, 2010) 
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Konceptval 
Enligt Ulrich och Eppinger (2016) är konceptval den process där befintliga koncept utvärderas med 
hänsyn till kundens behov och krav. Författarna menar även att det finns ett antal olika metoder för att 
välja koncept. De metoder som nyttjades var: 

• Externt beslut: Uppdragsgivaren tar beslutet om vilket koncept som väljs. 

• Prototyp och tester: Prototyper av varje koncept tillverkas och testas. Valet av koncept baseras 
på data inhämtad från testerna. 

CAD - Computer Aided Design 
Kan även beskrivas som datorstödd konstruktion. Med verktyg inom detta kan konstruktörer med hjälp 
av dator skapa 2D- och 3D-ritningar eller modeller. Dessa kan sedan med hjälp av andra verktyg 3D-
printas som snabba prototyper eller användas för att genomföra en FEA. (”Datorstödd konstruktion,” 
2018) 

Finita Element-Metoden 
Den finita elementmetoden, ofta refererad till som FEM eller FEA, Finit Element-Analys. Detta är ett 
verktyg som används för att analysera och simulera laster och påfrestningar av konstruktioner i virtuell 
miljö. Om en modell av ett verkligt objekt kan simuleras kan koncept evalueras i ett tidigare skede. Detta 
verktyg hjälper ingenjören att genomföra simuleringar med hjälp av mängder av komplexa matematiska 
ekvationer. Detta verktyg har flertalet användningsområden inom forskning och ingenjörsarbeten. 
(Kurowski, 2004) 
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3. Genomförande 

3.1 Litteraturstudie 
För att motivera metoder, val och tillvägagångssätt i detta examensarbete undersöktes tidigare forskning 
och relevant litteratur. Detta genomfördes med hjälp av en litteraturstudie och systematiska sökningar i 
databaserna Scopus, Web of Science och Swepub. Relevanta söktermer som användes under 
litteraturstudien var: variation, variety, product design, robust design, production, yield strength, 
temperature, thermal stress, thermal fatigue, creep, gas line sizing. 

3.2 Nulägesanalys 
För att bättre förstå variationsproblematiken med uppkopplingen mellan turbons avgashus och testbox 
genomfördes en nulägesanalys och datainsamling. Allt eftersom nya motormodeller och turboaggregat 
har introducerats i produktionen har uppkopplingsvariationerna i motorprovet också ökat. Genom att på 
plats analysera nuläget kunde det fastställas att det fanns 56 olika adpaterrör för uppkoppling av 
motorernas avgashus, se Figur 5. Dessa adapterrör är alla av varierande storlek och utformning då de 
har tagits fram ett adapterrör för varje ny motorvariant. Dagens adapterrör är tillverkade av 
konstruktionsstålet S235JR med en genomsnittlig vikt på 10,9 kg.  

 
Figur 5. Exempel på improviserade adaptrar som används för uppkoppling av avgashuset. 

Adapterrören monteras manuellt av operatören mot turbon avgashus och kläms åt med svetsklämmor, 
se Figur 2 och 6. Svetsklämman pressar samman avgashuset och adapterrörets ändar mot varandra så att 
tätning uppstår. Adapterrörets andra ände placeras mot ett fast avgasrör som sedan leder avgaserna upp 
mot testboxens system och tak. 

 

Figur 6. Exempel på typisk svetsklämma som används för sammankoppling. 
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Efter dialog med företaget och efterforskning vad som låg till grund för den stora variationen i 
uppkopplingsmedia av motorer i motorprovet kartlades fyra områden; avgashusets 
anslutningsdimensioner och geometrier, avgasernas temperatur, det inre trycket i uppkopplingen samt 
turboaggregatets läge på motorn. Dessa områden var alla relaterade till motorvariatonen. 

3.3 Datainsamling 
För att utveckla en ny adapter samt ett nytt koncept med hjälp av produktutveckling kartlades de krav 
och påfrestningar en ny adapterlösning kommer ställas inför. Turboaggregatens kritiska dimensioner 
dokumenterades med hjälp av de ritningar över turboaggregaten som Volvo Lastvagnar tillhandahöll. 
Undersökningar med värmekamera genomfördes för att kontrollera temperaturen på utsidan av 
turboaggregatets fläns samt temperaturen på insidan av den nuvarande adaptern. Genom Volvo 
Lastvagnars körspecifikationer gällande motorprovet och dess kördata kunde de olika inre arbetstryck 
som uppstod i röret dokumenteras. Körspecifikationen beskriver hur en motor ska testas och påfrestas. 
Vidare undersöktes även turboaggregatets placering på motorerna.  

3.3.1 Temperaturanalys 
När de olika motorerna testkörs under ett motorprov strömmar varma dieselavgaser ut genom 
turboaggregatets avgashus. För att undersöka vilka temperaturer som påverkar nuvarande adapter på 
grund av dieselavgaserna, filmades med hjälp av en värmekamera flera motorprov. När motorn 
ansträngdes som mest visade värmekameran en temperatur på ca 415°C. Denna temperatur uppmättes 
på utsidan av nuvarande adapterlösning vid adapterns mynning, se Figur 7. 

 

Figur 7. Yttertemperatur uppmätt med värmekamera med tillhörande temperaturskala. Värmekameran inställd att mäta 
temperaturer från 150 till 900°C. 

För att beräkna temperaturen på insidan av nuvarande adapter och dieselavgasens temperatur 
förenklades problemet till ett endimensionellt steady state-problem utan värmestrålning med konstanta 
materialegenskaper. En liten snittad del av rörväggen användes för beräkning och förenklades till en 
plan vägg, se Figur 8. Detta eftersom skillnaden i area mellan inner- och ytterrand var försumbar på 
grund av rörets tjocklek jämfört med rörets radie. För ett kombinerat problem med konduktion och 
konvektion kan enligt Incropera, DeWitt, Bergman, och Lavine (2006) ekvation 1 användas. 

 

 �̇�𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − �̇�𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0 (1) 

  

591,9°C - 

371,0°C - 

150,0°C - 
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�̇�𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 är materialets värmeöverföringshastighet vilket beskriver hur värme överförs genom ett material, 
i detta fall mellan rörets innervägg och yttervägg. �̇�𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 beskriver hur värme överförs mellan olika 
medier, vilket i detta fall är mellan metallen i rörets yttre lager och kringliggande luft. Enligt Fouriers 
lag kan värmeledningsförmågan beräknas med hjälp av ekvation 2. A är tvärsnittsarean vinkelrät mot 
värmeflödet, 𝑘𝑘 är värmeledningskoefficienten och 𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑 är förändring av temperatur genom väggen. 

 

 
�̇�𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = −𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
(2) 

Genom att integrera ekvation 2 kan värmeöverföringshastigheten beräknas där 𝐿𝐿 är väggens tjocklek, 𝑑𝑑1 
är rörets innertemperatur och 𝑑𝑑2 är rörets yttertemperatur.  

 �̇�𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = −𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑1

𝐿𝐿
 (3) 

 
Figur 8. Endimensionell steady state värmeöverföringshastighet för plan vägg. 

För att beräkna termisk konvektion kan enligt Incropera et al. (2006) Newtons avkylningslag användas. 
ℎ är värmeövergångskoefficienten, 𝑘𝑘 är tvärsnittsarean, 𝑑𝑑2 är uppmätt yttertemperatur och 𝑑𝑑∞ är 
temperaturen på omkringliggande luft. 

 �̇�𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ℎ𝑘𝑘(𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑∞) (4) 
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Tabell 1. Tabellerade värden. 

Fysikaliska egenskaper Notation Värde 
Värmeledningskoefficent [W/mK] 𝑘𝑘 46 
Värmeövergångskoefficient [W/m2K] ℎ 200 

 

Värmeövergångskoefficienten är ett typiskt värde för ”Forced convection: moderate speed cross-flow 
of air over a cylinder” eftersom vid varmprovning av motorerna ventileras hela testboxen kontinuerligt 
med hjälp av ett fläktsystem. Värmeledningsförmågan är tabellerad enligt mild steel vid 25℃. 

Genom att använda ekvation 1 med ekvation 3 och 4 kan rörets innertemperatur beräknas med värden 
ur Tabell 1.  

 𝑑𝑑1 =
𝐿𝐿ℎ(𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑∞)

𝑘𝑘
+ 𝑑𝑑2 

(5) 

Tabell 2. Uppmätta värden. 

Uppmätta värden  Notation Värde 
Yttertemperatur [℃] 𝑑𝑑2 415,5 
Innertemperatur [℃] 𝑑𝑑1 - 
Ambient temperatur [℃] 𝑑𝑑∞ 24 
Tjocklek [mm] 𝐿𝐿 2,5 

 

Adapterröret i Figur 7 mättes och dess tjocklek kan avläsas i Tabell 2. Temperaturen på den 
kringliggande luften uppskattades till 24°C på grund av den kontinuerligt verkande ventilationen i 
rummet. Med värdena i Tabell 2 samt ekvation 5 kan sedan innertemperaturen på röret i Figur 7 
beräknas. 

Formlerna är grova förenklingar av verkligheten, till exempel kan rörets utsida vara delvis sotigt vilket 
kan ha påverkat värmekamerans resultat. Därför används en högre temperatur än beräknad i 
fortsättningen av denna rapport. Denna temperatur uppskattades till 600 ℃. 

3.3.2 Inre tryck 
När motorn kopplas upp i testboxen för en simulerad körning regleras det tryck som normalt sett skulle 
uppstått i avgassystemet genom att ett ställbart spjäll som automatiskt arbetar för att bibehålla ett 
förbestämt inre tryck på 50 kPa genom hela avgasröret. Spjället är monterat i slutet av avgasröret uppe 
vid testboxens tak. 

  

 𝑑𝑑1 = 420 ℃  
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3.3.3 Anslutningsdimensioner 
Volvo Lastvagnar använder i dagsläget 67 olika turboaggregat till olika motorvarianter i produktionen. 
Samtliga turboaggregat och dess avgashus kartlades och dokumenterades. Kartläggningen visade att 
avgashusen på turboaggregaten hade olika dimensioner och olika geometrier. Efter datainsamling 
gällande avgashusets utblås och dess olika diametrar och geometrier kunde det fastställas att tre olika 
geometrier existerade. Dessa tre geometrier hade olika inner- och ytterdiametrar även inom de tre olika 
geometrityperna. Figur 9 porträtterar de tre olika geometrityperna genom en bild på övre delen av rörets 
tvärsnitt, medan Figur 10 visar ett exempel på geometrityp 1. En gemensam faktor för de tre 
geometrityperna var att den fläns som placerad längst ut på avgashuset alltid hade samma lutning på 
20°. De största skillnaderna förutom olika dimensioner var ett instick, utstick eller avsaknad av de bägge 
vid änden av avgashusets utblås. Vitala mått gällande dessa tre anslutningsgeometrier kartlades 
ytterligare vilket visade att det fanns sju olika ytterradier till flänsarna för samtliga turboaggregat. 

 
 

 

 

 

 

 

3.3.4 Turboaggregatets positionering 
En annan viktigt del gällande utvecklandet av adapterlösningen och konceptet var att undersöka 
placering och riktning av de olika turboaggregaten. Det var tänkt att med hjälp av CAD-modeller avläsa 
och dokumentera turboaggregatens olika positioner men på grund av tekniska problem kunde detta inte 
genomföras. Istället genomfördes datainsamlingen av turboaggregatets läge och riktning genom att på 
plats kontrollera de fem vanligaste motortyperna som testades föregående år samt tre slumpvalda 
motorer. Turboaggregatens placering och dess riktning markerades sedan ut på en motortyp av 
standardutförande för att i förhållande till varandra visa variationen i placering och avgashusets riktning 
(se Figur 11).  

 

Figur 11. Pilen indikerar placering och riktning av avgashuset. Avgaserna strömmar ut i pilens förlängning. 

  

Figur 9. Turboaggregatens tre olika geometrier. Figur 10. Exempel på 
geometrityp 1. 
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3.4 Produktdesign 
Följande del av rapporten beskriver projektets tillvägagångsätt för produktutvecklingen. Produktdesign 
och utveckling har följt Ullman (2010) och Ulrich och Eppinger (2016) produktutvecklingsmetodik. För 
att möta kravet från Volvo Lastvagnar på en mer variationstålig uppkopplingslösning användes även 
robust design som en del av produktframtagandet. Inom robust design beskriver ordet noise 
okontrollerbara faktorer som påverkar produkten. Noise kan sedan delas in i två subkategorier: 

• Externt noise syftar på utanpåliggande opåverkbara faktorer som till exempel belastningar och 
temperaturer. 

• Tillverkningsimperfektioner vilket syftar på variationer från enhet till enhet. 

Enligt metoden robust design ska ingenjören inte försöka påverka noise, utan istället designa produkten 
på ett sådant sätt att den blir okänslig mot detta. Enligt Andersson (1996) kan ett P-diagram användas 
för att visualisera hur noise-faktorerna påverkar produkten (se Figur 12), vilka faktorer som går att 
kontrollera, processens input samt vilken output som eftersöks. 

 

Figur 12. P-diagram av variationsproblematiken. 

3.4.1 Kravspecifikation 
Enligt Ullman (2010) kan de krav som ställs på produkten specificeras i form av en kravspecifikation. 
Produktkraven som identifierades i projektet kvantifierades och gjordes mätbara i en kravspecifikation, 
se Tabell 3. 

Tabell 3. Kravspecifikation. 

Egenskap Beskrivning Uppfyller Enhet 
Värmetålighet Uppkopplingen ska kunna transportera dieselavgaser på 

temperaturer upp till 600°C utan att plasticera. 
JA/NEJ - 

Trycktålighet Uppkoppling ska klara av det inre arbetstryck som uppstår på 50 
kPa utan att plasticera. 

JA/NEJ - 

Vikt Minska vikten på adapter. <10,9 kg 
Flexibilitet Minska antalet adaptrar. <56 st 
Robust design Uppkopplingen är variationstålig och okänslig mot opåverkbara 

faktorer. 
JA/NEJ - 
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3.4.2 Idègenerering och koncept 
För att komma på bra koncept som kunde hantera turboaggregatens olika dimensioner och 
lägesvariationer genomfördes flera brainstormingsessioner där idéer diskuterades och skissades upp. 
Idéerna och sessionerna utgick från kravspecifikationen där samtliga koncept och idéer uppfyller de 
givna kraven. Denna sektion presenterar tre adapterkoncept och tre koncept gällande 
uppkopplingslösningen. Vidare presenteras även ett koncept för att koppla samman dessa två. 

3.4.2.1 Adapterkoncept 
För att kunna hantera och bemöta den stora geometri- och dimensionsvariationen av turboaggregatets 
utlopp brainstormades flera koncept fram. Samtliga koncept utgår från att göra konstruktionen okänslig 
mot dimensionvariationer. Denna sektion presenterar adapterkoncepten. 

”Brotch” 
Detta koncept är tänkt att fungera likt en brotch där utformningen av ringen (se Figur 13) har stegvis 
minskande diameter som stämmer överens med alla turboaggregatens olika ytterdiametrar samt 
tjockleken på utloppets fläns. 

 

Figur 13. Brotchkoncept. 

”Ställbar” 
Konceptet är en adapterplatta som fästs mot turbon med hjälp ställbara skruvar. Lutningen på 
ställskruvens skalle speglar den lutning flänsen har på turboaggregatet. Oberoende av ytterdiameter på 
avgashusets utlopp kunde skruvarna skjutas utåt eller inåt för att sedan skruvas åt och pressa plattan mot 
turboaggregatet och på så vis uppnå tätning, se Figur 14. 

 
Figur 14. Ställbart koncept. 
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”Ringar” 
Ringarnas uppgift är att ändra ytterdiametern på turboaggregatets utlopp. Detta för att spegla geometri 
och ytterdiameter på det tillhörande adapterröret, se Figur 15. Genom detta kan den befintliga 
infästningsmetoden med svetsklämman nyttjas för att pressa samman adapter och avgashus. Eftersom 
de 67 olika turboaggregaten som används idag har sju olika ytterradier kommer det därför behövas sju 
olika ringar, en för varje ytterdiameter. För att underlätta monteringen av ringen använder konceptet 
värmetåliga alnicomagneter. Magneterna sitter på ringens insida och fäster mot turboaggregatets fläns. 
Duramag (u.å) hänvisar att alnicomagneter klarar kontinuerliga arbetstemperaturer på 500℃ utan att 
tappa magnetisk förmåga, vilket ligger över avgashusets uppmätta yttertemperatur. Med hjälp av ett 
gångjärn kan ringen öppnas och monteras runt avgashuset. 

 

Figur 15. Ringkoncept. 

3.4.2.2 Adapterrör 
För att koppla samman någon av de tre adapterlösningarna med ett tänkbart uppkopplingskoncept 
behövs ett tillhörande adapterrör, se Figur 16. Detta för att förenkla hanteringen av turboaggregatets 
lägesvariation. För att hantera de olika riktningarna på avgashuset är adapterröret vinklat 90°. Genom 
vinkeln flyttas uppkopplingen ut från motorn för att kunna möta eventuell slang eller rör från taket. 

 
Figur 16. Skiss av adapterrör. 
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3.4.2.3 Uppkopplingskoncept 
För att kunna hantera turboaggregatets läge och position som varierar beroende på motorvariant 
brainstormades flera uppkopplingskoncept fram hur själva rörsystemet kunde bli mer manövrerbart. I 
nuläget består uppkopplingen av solida metallrör, detta eftersom det inre trycket samt de höga 
temperaturerna från avgaserna inte tillåter mjukare uppkopplingar, till exempel silikonslangar. 

”Trycksänkning” 
Konceptet (se Figur 17) går ut på att flytta spjället som reglerar det inre trycket närmare motorn. Genom 
att flytta spjället närmare turboaggregatet och på så sätt sänka trycker efterföljande slang kan en mer 
manövrerbar slang som klarar hög temperatur men inte högt tryck användas. Idag sitter spjället längst 
upp i taket och hela rörsystemet är trycksatt. 

’  

Figur 17. Spjällhus närmare turboaggregatet. 

”Temperatursänkning” 
Konceptet (se Figur 18) går ut på att minska temperaturen på avgaserna som strömmar ut ur 
turboaggregatet. Adapterröret kyls passivt med hjälp av kylflänsar genom konvektion. Genom att 
minska temperaturen kan en slang med lägre temperaturtålighet av mer rörligt material användas även 
om trycket bibehålls. 

 
Figur 18. Adapterrör med passiv kylning 
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”Stålvävd slang” 
Volvo Lastvagnar har tidigare undersökt en mer manövrerbar stålvävd slang från företaget Hydroscand 
till motorprovet, se Figur 19. Hydroscand är ett svenskt företag som tillverkar slang- och 
ledningskomponenter för tung industri. För att undersöka stålslangens rörlighet monterades den upp i 
en testställning. Stålslangen testades genom att manuellt dra och vrida den i olika positioner. Den 
inköpta prototypstålslangen bedömdes vara rörlig nog för att hantera lägesvariationen. Se Tabell 4 för 
stålslangens specifikationer gällande tryck och temperatur. 

 

Figur 19. Stålvävd slang temporärt monterad i en testställning. 

 

Tabell 4. Egenskaper för stålvävd slang. 

Material innertub Syrafast (EN.14404, AISI 316L) 
Material yttertub Rostfri omflätning (EN 14301, AISI 304) 
Temperatur max [℃] +550 
Innertryck max [MPa] 1,40 
Säkerhetsfaktor 4 
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3.4.3 Konceptval 
Enligt Ullman (2010) kan rapid prototyping användas för att snabbt få fram fysiska prototyper av 
koncept. Vidare berättar författaren att proof of concept kan bevisas genom att testa prototyperna i 
verklig miljö. Andersson (1996) menar också på att robust design går att kontrollera och testa genom att 
låta en fysisk modell eller prototyp utsättas för den tänkta miljön och dess noise för att sedan analysera 
dess output. För att testa de olika adapterkonceptens robusthet mot dimensionvariationer samt bevisa 
proof of concept användes CAD och en 3D-printer för att tillverka adapterkoncepten samt adapterröret 
i plast. Adapterprototyperna togs med ut i fabriken och testmonterades på berörda turboaggregat för att 
bedöma dess funktionalitet, se Figur 20.  

 

Figur 20. 3D-printade prototyper av adapterkoncepten ”Ställbar” och ”Ringar” testas på ett turboaggregat. 

Enligt Ullman (2010) kan ett externt beslut av uppdragsgivaren användas för att välja koncept. De olika 
prototyperna och dess funktionalitet presenterades för Volvo Lastvagnar som valde slutgiltigt koncept. 
Det slutgiltiga konceptet består av den inköpta stålslangen tillsammans med adapterring och adapterrör. 
För att underlätta terminalogin för nästkommande delar i rapporten beskrivs det slutgiltliga konceptets 
delar och namn i Figur 21. 

 

Figur 21. Schematisk helhetsbild. 

Uppkopplingskoncept  
Utgörs av: 
• Stålvävd slang 
 
Adapterlösning  
Utgörs av: 
• Adapterrör 
• Adapterring 
 

Turboaggregat 
Relevant del: 
• Avgashus 

 
 

MOTOR 
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3.5 Konstruktion 
Denna sektion berättar hur adaptern samt adapterröret har konstruerats och dimensionerats. Det är tänkt 
att Volvo Lastvagnar själva ska kunna konstruera adapterringen samt adapterröret i sin egna interna 
verkstad. I verkstaden används till störst del vanligt konstruktionsstål (S235JR) för tillverkning av olika 
konstruktioner. Materialdata för detta stål kommer därför användas för konstruktion och beräkning.  

3.5.1 Adapterring 
Samtliga 67 turboaggregat har gemensamt sju olika ytterdiametrar. För att hantera samtliga dimension 
och geometrivariationer krävs det därför sju olika adapterringar, en för varje ytterdiameter. Rapporten 
beskriver konstruktionen av en adapterring för det vanligaste turboaggregatet. Adapterringens mått och 
dimensioner har bestämts utifrån turboaggregatets mått. Adapterringen gör det möjligt att använda 
samma uppkopplingsrör oberoende av de olika turboaggregatens dimensioner. Adapterringens syfte är 
att öka ytterdiametern och geometrin vilket leder till att alla turboaggregat får samma mått och geometri. 
På så vis får adapterröret och turboaggregatets fläns samma geometri och kan enkelt sammankopplas 
med den befintliga svetsklämman. Se Bilaga 2 för adapterringritning.  

3.5.2 Adapterrör  
Följande del av rapporten beskriver hur adapterrörets innerdiameter, tjocklek och utformning har 
dimensionerat och konstruerats. Se Bilaga 3 för ritning av adapterröret. 

3.5.2.1 Innerdiameter 
För att dimensionera adapterrörets innerdiameter behövdes ett flertal aspekter tas i beaktande. För att 
inte motorns effekt och testvärden ska påverkas får inte avgasflödet hindras. Innerdiametern måste 
därför vara stor nog att dieselavgaserna får strömma fritt utan motstånd. Faktorer som påverkar gasflödet 
genom ett rör är bland annat friktion, rörlängd, böjar, temperatur, tryck, volymflöde, gasens specifika 
gravitation och kompressibilitetsfaktor. 

FG Wilson är ett företag som är lokaliserat i Storbritannien och producerar diselgeneratorer och motorer. 
För att beräkna en minsta innerdiameter för röret kan enligt FG Wilson (1997) ekvation 6 användas: 

 
𝐷𝐷 = �𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡

2

𝑃𝑃

5

 
(6) 

Ekvationen är en förenkling av verkligheten som kräver att det är dieselavgaser samt att rörets material 
är vanligt konstruktionsstål med tillhörande egenskaper. D är rörets innerdiameter [in], C är ett tabellerat 
enhetslöst värde beroende luftinsugets volymflöde, L är rörsystemets längd [ft], 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 är totala 
volymflödet [ft3/min], P är inre tryck [inHg]. R (ekvation 7) är avgasens densitet [lb/ft3] och är 
beroende av gasens temperatur. Konstanten 41.1 är baserat på luften och avgasens vikt vid förbränning. 
Den tidigare beräknade avgastemperaturen och det inre trycket omvandlades till brittiska enheter för att 
stämma överens med ekvationen. 

 𝐶𝐶 =
41,1

𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ℉ + 460 ℉
 

(7) 
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Det totala volymflödet beräknades genom att addera det totala insuget av luft och volymen bränsle som 
tillförs. För att beräkna totala volymflödet användes följande ekvation: 

 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡 +  𝑄𝑄𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙  (8) 

 

Tabell 5. Given, beräknad samt tabellerad data. Volymflödet för luft, diesel och det inre trycket är givna värden och de 
högsta värdena som används vid testning av alla motorer. 

Given och beräknad data Notation Värde Tabellerad data Notation Värde 
Luft volymflöde [ft3/min] 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡 5886 C [−] 𝐶𝐶 0.00044 
Diesel volymflöde [ft3/min] 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 77,7 
Avgastemperatur [℉] 𝑑𝑑 1112 
Inre tryck [inHg] 𝑃𝑃 14.76505 
Längd [ft] 𝐿𝐿 8,2 

 

Genom att använda värdena i Tabell 5 samt ekvation 8 kan det totala avgasflödet beräknas. 

 

 Qtot = 5964 [ft3/min]  

 

Därefter beräknas avgasens densitet med hjälp av ekvation 7 och den uppmätta temperaturen. 

 

 𝐶𝐶 = 0,0261 �
ρ

lb/ft3�
  

 

Innerdiametern beräknas slutligen med hjälp av ekvation 6. 

 

 𝐷𝐷 = 3 [in] = 76,2 [mm]  
 
 

 

Ekvation 6 kommer från en installationshandbok utgiven av FG Wilson. FG Wilson är ett globalt företag 
med över 3000 anställda som producerar dieselgeneratorer i flera länder. Företaget har över 50 års 
erfarenhet och levererar förutom generatorer även helhetslösningar gällande layout och installation av 
sina generatorer vilket inkluderar avgasuppkopplingen och dess dimensionering. Ekvationen anses vara 
rimlig med tanke på variablerna och dess resultat. Då FG Wilson nyttjar och erbjuder ekvationen till 
sina kunder sedan en lång tid tillbaka för dimensionering av avgasuppkopplingen anses den vara 
beprövad. Det framgår dock inte huruvida ekvationen har framtagits på ett empiriskt vis eller på andra 
sätt och resultatet bör därför tas med viss osäkerhet i beaktande.   
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3.5.2.2 Tjocklek 
ASME, American Society of Mechanical Engineers är en icke vinstdrivande organisation som grundades 
1880 av en grupp industrialister. Denna organisation har sedan dess försett industrier med olika typer 
av standarder och förordningar gällande förbättring av säkerhet och effektivitet gällande tryckkärl, 
kranar, hissar, pipelines och liknande sedan det att organisationen skapades. ASME tillgodoser och 
publicerar 500 koder och standarder som täcker en stor bredd av ingenjörsmässigt arbete och detta 
inkluderar även tryckkärl och pipelines. Den viktigaste koden för trycksatta rör och dess system i ASME 
är B31. 1926 initierade American Standard Association (ASA) projekt B31. ASME valdes som 
huvudaktör för att utveckla en standard för tryckkärl, vilket stod klart 1935 (Stewart, 2015). 

För att beräkna en minsta rörtjocklek kan enligt Stewart (2015) ekvation ASME B31.8 användas. 

 
𝐴𝐴 =

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑦𝑦
2(𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹) 

(9) 

P är inre tryck, 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑦𝑦 är ytterdiameter, F är en designfaktor mellan noll och ett, E är en svetsfaktor 
mellan noll till ett, T är reduktionsfaktor och S är sträckgränsen för materialet. Genom att använda 
innerdiametern istället för ytterdiametern kan ekvation 9 istället skrivas: 

 
𝐴𝐴 =

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑦𝑦
2(𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹 − 𝑃𝑃)

 
(10) 

När stål värms upp och utsätts för höga temperaturer förändras dess fysikaliska egenskaper och 
sträckgräns. Enligt Outinen och Mäkeläinen (2004) som har utfört dragprov på olika konstruktionsstål 
under höga temperaturer upp till 1000 ℃ reduceras materialets sträckgräns avsevärt. Författarna påvisar 
med hjälp av dragprov att ett konstruktionsstål (S350GD+Z) har en reduktionsfaktor på 0,381 vid 600 
℃. S350GD+Z är ett vanligt konstruktionsstål och testresultatet anses vara applicerbart på liknande 
konstruktionsstål och kommer användas för beräkningar i denna rapport. Adapterröret samt adaptern 
kommer att tillverkas av konstruktionsstålet S235JR som har en sträckgräns på 235 MPa. Då svets och 
designfaktorerna är tabellerade värden för gasledningar genom bebyggelse och inte applicerbara, sätts 
dessa till 1 respektive 0,9 vilket är standardvärden. 

 

Tabell 6. Värden som användes för att beräkna rörets tjocklek 

Egenskaper Notation Värde 
Sträckgräns [MPa] 𝐹𝐹 235 
Inre tryck [MPa] 𝑃𝑃 0,05 
Svetsfaktor [−] 𝐹𝐹 1 
Reduktionsfaktor [−] 𝑑𝑑 0,381 
Designfaktor [−] 𝐹𝐹 0,9 
Innerdiameter [mm] 𝑑𝑑inner 76,2 

 

Med hjälp av värdena i Tabell 6 samt ekvation 10 kan en minsta tjocklek beräknas. 

 𝐴𝐴 = 0,024 [mm]    

För att kontrollera spänningsnivån användes ångpanneformeln (tunnväggigt kärl) tillsammans med den 
uträknade tjockleken vilket resulterade i en cylinderspänning på 79 MPa, vilket är under materialets 
sträckgräns.  
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3.5.2.3 Utformning 
Den uträknade tjockleken är långt under den minsta standardtjockleken den interna verkstaden använder 
för stålrör, därför överdimensionerades tjockleken till 1 mm. För att ta hänsyn till eventuella 
strömningsförluster på grund av böjar, imperfektioner i röret, samt för att säkra att gasflödet inte på 
något sätt kommer hindras eller strypas överdimensionerades innerdiametern slutligen till 99,3 mm. 
Tillsammans med rörets tjocklek blir ytterdiametern 101,3 mm, vilket är ett standardmått för stålrör på 
4 in. 

Adapterrörets fläns måttsattes och dimensionerades efter det turboaggregatet med störst avgashus så att 
anslutningen blev symmetrisk tillsammans med adapterringen. Genom rapid prototyping 3D-printades 
flera olika adapterrör med olika radier. Prototyperna testades sedan mot riktiga motorer, se Figur 22. 
Genom testerna kunde en minsta rörradie bestämmas. Rörets radie bestämdes utifrån att svetsklämman 
skulle kunna appliceras utan förhinder. En för liten radie bidrog till att svetsklämman var svår att 
använda medan en för stor ledde till att uppkopplingen upplevdes klumpig. 

 

Figur 22. 3D-printad prototyp av adapterrör. Prototypen är monterad och testad på ett turboaggregat. 

  

Adaperrörets fläns 
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3.5.2.4 FE-Analys  
För att säkerställa att konstruktionen enligt kravspecifikationen kunde utsättas för den höga 
temperaturen samt det inre trycket utan att plasticera beräknades detta med hjälp av Finita Element-
Metoden. Adapterröret antogs på grund av de höga termiska spänningarna från temperaturskillnaderna 
i materialet samt det inre trycket utsättas för de högsta spänningarna och modellerades i FEM-
programmet Abaqus för hållfasthetsberäkningar. Adapterringen utsattes inte för något inre tryck eller 
speciellt höga temperaturer eftersom denna ligger utanpå turbon och kommer därför inte i kontakt med 
avgaserna och det inre trycket. Ingen FEM-analys genomfördes därför på adapterringen. Analysen 
simulerades som ett okopplat termiskt problem i två steg. Först applicerades temperaturen i en 
värmeöverföringsanalys, se Figur 23. Temperaturfältet och dess spridning i materialet sparades därefter 
ner och applicerades i en spänningsanalys.  

 

Figur 23. Randvillkor och det inre trycket (vänster bild). Temperaturfält (höger bild). 

Konstruktionen modellerades upp som en solid homogen 3D-modell. I värmeöverföringsanalysen 
tilldelas modellen ca 240 000 DC3D6-element. DC3D6 är linjära triangulära sexnodsprisma- 
värmeöverföringselement. Sexnodsprisma-element valdes som elementtyp då detta resulterade i lägst 
antal förvridna element. Värmeöverföringsanalysen simulerades med hjälp av ett värmesteg med steady 
state värmeöverföring med konstanta materialegenskaper (se Tabell 7) samt linjär geometri. 
Konvektionen från den omliggande luften simulerades genom ett villkor på hela rörets utsida. Detta för 
att simulera ett kontinuerligt luftflöde på utsidan med en konstant temperatur på 24°C. Samtliga noder 
på modellen tilldelades också en starttemperatur på 24°C. Dieselavgasernas temperatur applicerades 
genom ett randvillkor på hela insidan av röret som en konstant temperatur på 600°C. Nodernas 
temperatur sparades ner för att senare nyttjas i spänningsanalysen. 

Spänningsanalysen genomfördes därefter med samma modell och materialegenskaper som i 
värmeöverföringsanalysen. Modellen tilldelades samma antal element fast av typen C3D6 vilket är 
linjära triangulära sexnodsprisma-spänningselement. Det tidigare använda värmesteget togs bort och 
istället användes ett statiskt steg med icke-linjär geometri. Det tidigare simulerade temperaturfältet 
importerades under det statiska steget som ett förutbestämt fält på samtliga noder. Under samma steg 
applicerades även det inre trycket som ett tryck på hela insidan av röret på 50 kPa. Två noder på flänsens 
ytterrand låstes med två olika randvillkor, se Figur 23. Noden på flänsens innerrand tilläts inte translation 
i något led (X = 0, Y = 0, Z = 0). Noden på flänsens ytterrand tilläts endast translation i X-led (Y = 0, Z 
= 0). Detta för att säkerställa att konstruktionen kunde expandera fritt likt det verkliga scenariot. 

Tabell 7. Värden för konstruktionsstål S235JR som användes i FEM-analysen. 

Fysikaliska egenskaper Notation Värde 
Värmeledningskoefficent [W/mK] 𝑘𝑘 46 
Värmeövergångskoefficient [W/m2K] ℎ 200 
Young’s Modulus [GPa] 𝐹𝐹 210 
Utvidgningskoefficient [K−1] 𝛼𝛼 11,7e-6 
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Ett område av stort intresse var fogen mellan adapterröret och adapterrörets fläns, se Figur 22. Då röret 
är mycket tunnare än flänsen kommer röret expandera mer. Detta ger upphov till termiska spänningar i 
fogen. Fogens elementnät förfinades i flera etapper tills dess att spänningarna inte varierade med mer än 
fem procent och på så vis påvisades spänningskonvergens. För att undersöka spänningarna i fogen 
analyserades två typer av svetsfogar med effektivspänningar enligt Von Mises.  

Fall ett (se Figur 24) simulerar en svetsfog där rörets ände ligger mot flänsen med ett glapp på en tiondels 
millimeter. Röret och flänsen har sedan sammanfogats med en svetsradie på 5 mm. Glappet på en 
tiondels millimeter är till för att simulera att rören ligger an men inte är sammanfogade. Fall två (se 
Figur 25) simulerar en infästning där rörets ände förts in 5 mm inuti flänsen med ett glapp på en tiondels 
millimeter mellan dessa för att sedan svetsats fast både in- och utvändigt. Den yttre svetsradien sattes 
till 5 mm och den inre 1 mm.  

 

Figur 24. Fall ett. Ände mot ände med enkelsvets. 

 

Figur 25. Fall två. Inskjutet rör med dubbelsvets. 

De högsta Von Mises-spänningar i fall ett i den kritiska fogen uppgår till ca 68 MPa och i fall två blev 
de högsta effektivspänningarna i fogen till ca 14 MPa. Problemet är simulerat med konstruktionsstålet 
S235JR och dess egenskaper. Sträckgränsen för detta stål är 235 MPa vid rumstemperatur. Enligt 
Outinen och Mäkeläinen (2004) erhålls en termisk reduceringsfaktor för konstruktionsstål gällande 
sträckgränsen vilket leder till att den verkliga sträckgränsen vid 600 grader är 90 MPa. Båda fallen 
uppnår kraven enligt kravspecifikationen angående plasticering. Fall två hade mycket lägre spänningar 
i det kritiska området och resulterade i fem gånger lägre Von Mises-spänningar än fall ett. Fall ett 
resulterade i ett säkerhetstal på 1,3 medan fall två hade ett säkerhetstal på 6,4. Fall två kommer att 
användas för konstruktionen av adapterröret på grund av de lägre effektivspänningarna. 
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3.5.3 Flexibel stålslang 
Den flexibla stålslangen tillverkas av ett extern företag och är inget som behöver konstrueras. Däremot 
så föreslås en innerdiameter på 99,3 mm som är samma som adapterröret. Med en lägre innerdiameter 
förväntas stålslangens manövrerbarhet öka ytterligare än den testade prototypslangen.  
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4. Potentiella orsaker till brott 
Detta kapitel beskriver potentiella brottorsaker som kan uppstå i konstruktionen på grund av de höga 
temperaturskillnaderna och trycket. 

4.1 Krypning 
Krypning definieras som en tidsberoende deformation vid förhöjda temperaturer och vid konstant 
belastning. Vid vilken temperatur detta fenomen uppstår varierar beroende på vilken typ av legering 
materialet består av. Generellt uppstår krypning vid temperaturer på 40 % av den temperatur där 
materialet har sin smältpunkt. Tabell 8 visar ungefärliga temperaturer där krypningen uppstår i olika 
typer av stål. (French, 1991) 

 
Tabell 8. Exempel-temperaturer för vilka krypning uppstår i olika material. 

Kolstål / Konstruktionsstål 425°C 
Kol + 1/2 Molybden 455°C 
1-1/4 Krom-1/2 Molybden 510°C 
2-1 /4 Krom-1 Molybden 537°C 
Rostfritt stål 565°C 

 
Rotorsaken för krypbrott behöver nödvändigtvis inte alltid vara en förhöjd temperatur som ensam faktor 
då korrosion av bränsleaska kan vid långvarig påverkan bidra till en reducerad tjocklek på eventuella 
rörkonstruktioner vilket i sin tur kan leda till krypbrott tidigare än väntat. 

Då konstruktionsstål är materialet adapterlösningen har konstruerats av kan detta ha betydelse för 
adapterlösningens livslängd då den i de flesta fallen kommer utsättas för temperaturer över 425°C 

4.2 Värmerelaterad utmattning 
Sprickbildning kan uppstå på grund av värmerelaterad utmattning och är ett resultat av snabb 
uppvärmning och nedkylning. Detta är vanligt förekommande i smides- och pressverktyg där 
arbetsstycken i höga temperaturen kommer i kontakt med dessa verktyg. Andra rapporter där sprickor 
uppstått under liknande former är ångrör där det periodiskt flödar varm ånga, i cylinderhuvuden och 
andra likartade platser och konstruktioner. Termisk utmattning är per definition en specifik typ av 
utmattning som uppträder vid cykliska spänningar från repeterade fluktuationer i temperaturen. Graden 
av de skador eller sprickor som uppstår är direkt kopplat till temperaturens magnitud och antalet cykler. 
Vanligtvis visar sig denna typ av utmattning som sprickbildning på ytan av materialet. (Arora, 1969) 

Vid testkörningar i testboxarna utsätts adapterlösningen för cyklisk uppvärmning och nedkylning i 
samband med ett inre tryck och ligger där av i grund för värmerelaterad utmattning. För att förebygga 
denna typ av utmattning är det rekommenderat att minska de värmerelaterade spänningar som uppstår, 
detta genom att kyla utrustningen under tiden den nyttjas för att minska den temperatur som påverkar 
materialet. 
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5. Resultat 
Det slutgiltiga konceptet utgörs av adapterringen, adapteröret samt den stålvävda slangen, se Figur 26. 
Adapterringen och adapterröret konstruerades med hjälp av CAD-programmet AutoDesk Inventor 
medan stålslangen behöver köpas in från externt företag eller alternativt nyttja den befintliga 
prototypslangen. Adapterringens slutgiltiga vikt har beräknats med hjälp av konstruktionens totala 
volym gånger densiteten för konstruktionsstålet på 7850 kg/m3. Adapterringens vikt blev 0,22 kg. 

 
Figur 26. Slutgiltigt uppkopplingskoncept. 

Tillsammans med dessa delar har det även planerats att tillföra en svivel mellan adapterröret och 
stålslangen som tillåter adapterröret att vridas 360° för att på så sätt ha möjligheten att vinklas åt det håll 
avgashuset kräver. Dessa svivlar kan appliceras på flertalet ställen för att ytterligare öka konstruktionens 
frihetsgrader, för att på så vis rent rörelsemässigt sett göra den mer flexibel. 

Svivelkopplingen mellan stålslangen och adapterröret är tänkt att ha en fast ögla på den del av sviveln 
som förblir stationär då adapterröret roteras. Denna ögla är tänkt att fungera som en förankringspunkt 
för det fjäderbelastade block som hjälper till att höja upp slang och rör samt minska den fysiska vikt 
operatören påverkas av då denna arbetar med uppkopplingen. Uppkopplingen sker genom att 
adapterringen monteras runt avgashusets fläns. Efter detta placeras adapterröret som sitter fast i 
stålslangen mot änden av avgashusets utlopp för att sedan pressas samman med en svetsklämma. Ringen 
är tänkt att hållas på plats med hjälp av alnicomagneter för att underlätta monteringen av adaptern när 
den fästs mot avgashuset. Ringarnas huvuduppgift är att genom dess placering och utformning låta 
turboaggregatets avgashus få samma ytterdiameter på utloppet som adapterröret. På så sätt kan dagens 
svetsklämma nyttjas för att fästa röret mot turboaggregatet.   
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6. Diskussion 
En sak vi ville uppnå med projektet var att konstruktionen skulle vara robust. Vi har genom hela 
produktutvecklingen strävat efter att ha robust design i åtanke och jobbat utefter det. Målet med detta 
har då varit att slutprodukten, det vill säga att vår adapter ska vara så tålig som möjligt mot yttre faktorer 
som exempelvis temperatur, förändringar i dimensioner, geometrin och liknande. Själva adapterröret i 
sig är inte alls tåligt mot den variation som uppstår och inte heller de olika adapterringarna. Däremot 
blir ringarna och röret tillsammans en väldigt flexibel lösning och mer eller mindre resistent mot den 
eventuella förändring i variation som helhetslösningen kan ställas inför. Den slutgiltiga 
adapterlösningen och dess koncept bedöms även vara mer okänslig mot framtida förändringar i 
turboaggregatens dimensioner. Detta öppnar upp för Volvo Lastvagnar att själva kunna modifiera 
lösningen och anpassa den utefter de behov som uppstår. Då tid har varit en limiterande faktor har vi 
inte haft möjlighet att fördjupa oss inom vissa områden. Värmerelaterad utmattning är ett sådant område 
och vidare fördjupning inom till exempel huruvida konstruktionen utsätts för cykliska dragspänningar, 
dess koppling till förändrad sträckgräns och livslängd skulle kunna genomförts. 

6.1 Teknologi, socialt och miljö 
De som påverkats av projektet är Volvo Lastvagnar och de operatörer som arbetar i motorprovet. I första 
hand påverkas operatörer. Utifrån operatörens synvinkel har vikten varit i fokus då denna varit en 
limiterande faktor för hur arbetet kan utföras. Tidigare lösning har vissa krav på kroppsligt fysiska 
egenskaper vilket åsidosatte vissa operatörer medan den nya adapterlösningen tillåter operatörer, 
oberoende av fysiska attribut att arbeta med uppkopplingen. I andra hand påverkas Volvo Lastvagnar 
som önskade en smart och flexibel adapter för uppkoppling av motorer i motorprovet. Jämfört med 
tidigare lösningar har dessa behov tillgodosetts. 

Genom att ta fram en adapterlösning som kräver mindre material strävar vi att göra så litet ekologisk 
fotavtryck som möjligt. Genom att ta fram en adapter som väger mindre kan detta bidra till färre antal 
skaderelaterade sjukskrivningar då operatörer som arbetat med tidigare lösning tvingats göra tunga lyft 
som i sin tur bidragit till ryggbesvär och sjukskrivningar. Adapterns reducerade materialåtgång samt 
dess minskade vikt och stora flexibilitet kommer att leda till en minskad kostnad för Volvo Lastvagnar 
än om de skulle fortsätta tillverka de adapterrören de nyttjar i dagsläget. 

6.2 Framtida arbete 
Våra rekommendationer till Volvo Lastvagnar för framtida arbete är: 
 

• Implementera lösningen i produktionsmiljö. 

• Konstruera och tillverka ytterligare sex ringar som krävs för att täcka upp resterande motortyper. 

• Tänka över vart eventuella handtag kan sitta för att underlätta manövrering av uppkopplingen. 

• Titta närmre på de värmetåliga alnicomagneter. Undersöka vart de ska sitta och vilken styrka 
de ska ha för att underlätta montering.  
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7. Slutsats 
Konstruktionens krav uppnåddes med goda resultat. 

• Adapterringens vikt är 0,22 kg vilket uppfyller kravet på en adaptervikt lägre än 10,9 kg. 

• Adapterringen uppfyller kravet på flexibilitet. Det ställda kravet var att minska antalet adaptrar 
från 56 st. Det krävs sju olika adapterringar för hantera uppkopplingen av samtliga 
motorvarianter. 

• FEM-analysen visar att konstruktionen uppfyller hållfasthetskravet att inte plasticera när den 
utsätts för det inre trycket samt de höga temperaturerna från dieselavgaserna.  

• Slutgiltiga uppkopplingskonceptet uppfyller kravet på robust design och är okänslig mot olika 
motorvariationer. 

Examensarbetet har genomförts utefter det syfte och mål som upprättades. 

• Resultatet uppfyller projektets syfte och mål. Med hjälp av beprövad ingenjörsmetodik och 
vetenskaplig uppbackning har en ny och förbättrad uppkoppling av motorer i motorprovet 
utvecklats och konstruerats. Projektets mål att konstruera en adapterritning samt presentera 
tillhörande uppkopplingskoncept har uppnåtts. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Arbetsplanering 
Ett Gantt-schema upprättades i början av projektet. Projektets olika moment och viktiga datum skrevs 
ner och arbetet planerades efter dessa. Tiden som avsattes till varje moment uppskattades efter vilken 
tidsåtgång vi trodde skulle behövas. Gantt-schemat och arbetsplaneringen som upprättades i början av 
projektet behövde utmed arbetets gång revideras. Ett moment som tidsmässigt underskattades i början 
var prototyptillverkningen. I det reviderade Gantt-schemat startade prototypbygget tidigare och blev mer 
omfattande. Detta eftersom vi använde prototyper för att utvärdera och testa koncept i ett tidigt skede. 
Prototyperna testades i verkligheten och användes som hjälp vid måttsättning och vidare konstruktion. 
Datainsamlingen blev också mycket mer tidskrävande då vi insåg projektets omfattning och detta kan 
ses i det reviderade Gantt-schemat. 

 

  



32 
 

Bilaga 2 – Ritning för adapterring 
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Bilaga 3 – Ritning för adapterrör 
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