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Sammanfattning 

I dagens miljöfokuserade samhälle ställs det allt högre krav på den tunga fordonsindustrin varvid 

den gällande miljölagstiftningen skärpts i flera steg de senaste åren. Scania tillverkar tyngre 

fordon och motorer som alla måste följa de kommande utsläppskraven. Detta innebär att 

motorernas utsläpp måste reduceras varför avancerade efterbehandlingssystem har införts i 

ljuddämparen. En metod för att rena avgaserna från kväveoxider är SCR-teknologi (Selective 

Catalytic Reduction). Denna teknik bygger på att en urealösning sprutas in i avgasflödet. Urean 

förångas varvid ammoniak frigörs vilket  reducerar kväveoxidutsläppen. 

För att utreda förångningsegenskaperna är det intressant att undersöka vad som sker när 

förångningsmodulen tillförs extern energi varvid temperaturen i dessa detaljer kan höjas.  

I detta examensarbete konstruerades en elvärmd detalj till Scanias förångningsmodul för att öka 

kunskapen kring ureaförångning. Den elvärmda detaljen testades i en motorprovcell. Resultatet 

blev att en alltför het yta påverkade resultatet negativt upp till en viss temperatur. Ökades 

temperaturen ytterligare varken förbättrades eller försämrades förångningsprestandan.  

Detta arbete har skapat en större förståelse för ureaförångning och de fysikaliska fenomen som 

kan uppstå vid ureaförångning i ljuddämpare. Slutsatsen som kan dras är att fler studier bör 

genomföras för att ytterligare öka kunskapen kring ureaförångning. 
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Abstract 

Environmental focus is a top priority in today’s society. This has led to tightened legislation in 

environmental laws, affecting heavy duty truck developers. Scania is one of the heavy duty truck 

developers that have to follow these laws and directives. To manage this, after treatment systems 

have become included into silencer designs. Selective Catalytic Reduction (SCR) is a method to 

reduce nitrous oxides in the exhaust gases. In SCR setups a urea solution is injected into the 

exhaust flow. The vaporization of urea releases ammonia which reduces the nitrous oxides. 

To establish the vaporization properties of urea, a study to determine the effect of heated 

surfaces in the vaporization module was conducted. 

During this master thesis work an electrically heated vaporization unit was designed for Scania’s 

vaporization module to increase the knowledge about urea vaporization techniques. The 

prototype was tested in an engine test cell. A higher surface temperature in the vaporization area 

reduced the vaporization performance up to a certain point. No gain or loss was seen in the 

vaporization performance when raising the temperature further.  

The findings in this thesis work has lead to a more thorough understanding of the physics and 

threshold effects involved in the design of a urea vaporization system integrated in a silencer 

design. The main conclusion of this thesis work is that further studies need to be performed in 

order to enhance urea vaporization knowledge. 
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NOMENKLATUR 

I detta avsnitt beskrivs de beteckningar och förkortningar som använts i rapporten. 

Beteckningar 

Symbol  Beskrivning     Enhet 

    Area        [m
2
] 

     Ingående area       [m
2
] 

     Utgående area      [m
2
] 

     Medelarea per skikt     [m
2
] 

     Elementets bredd      [mm] 

     Specifik värmekapacitet    [J/g/K] 

     Rördiameter       [m] 

        Tråddiameter       [m] 

     Tillförd energi      [J] 

     Förfluten tid       [s] 

  

  
   Temperaturgradient     [K/m] 

     Väggtjocklek       [m] 

      Ångbildningsentalpin      [J/g] 

     Effektivt värmevärde      [J/kg] 

    Värmeövergångskoefficienten    [W/m
2
/K] 

    Ström        [A] 

    Värmegenomgångstalet     [W/m/K] 

    Ett skikts längdutbreddning    [m] 

    Trådlängd      [m] 

     Dieselvolym       [dm
3
] 

     Fluidens massa     [g] 

       Molmassa      [g/mol] 

        Massa, urea      [g] 

 ̇        Massflöde, AdBlue     [g/min] 

    Antal varv       [varv]  

    Momentan effekt      [W] 



 8 

    Stigning, trådlindning     [mm/varv] 

     Elementeffekt       [W] 

       Total effekt       [W] 

    Värme        [J] 

      Värme för att höja temperaturen    K  [J] 

       Totalt värmebehov     [J] 

       Ångbildningsvärme     [J] 

     Värmeflöde       [W] 

     Specifikt värmeflöde      [W/m
2
] 

     
    Specifikt konduktivt värmeflöde   [W/m

2
] 

          
   Specifikt konduktivt värmeflöde genom vägg [W/m

2
] 

     
    Specifikt konvektivt värmeflöde    [W/m

2
] 

         
   Specifikt konvektivt värmeflöde då   >       [W/m

2
] 

    Resistans       [Ω]  

    Specifik resistans      [Ω/m]  

     Skiktets inre radie     [m] 

     Skiktets yttre radie     [m] 

    Temperatur       [K] 

     Den högre temperaturen i materialet   [K] 

     Den lägre temperaturen i materialet    [K] 

     Fluidens temperatur      [K] 

          Tjocklek, mikanitlager    [m] 

       Omgivande temperatur     [K] 

       Kokpunkt       [K] 

     Väggtemperatur      [K] 

    Spänning       [V] 

    Värmeövergångstal     [W/m
2
/K] 

     Ingående värmeövergångs    [W/m
2
/K] 

     Utgående värmeövergångstal    [W/m
2
/K] 

     Entalpiförändring      [J] 

        Entalpiförändring per mol     [J] 

      Överskottstemperatur (       )    [K] 

    Dimensionslöst emissionsförhållande   [-] 

     Verkningsgrad, generator     [-] 

     Verkningsgrad, dieselmotor    [-] 

    Värmeledningstalet     [W/m/K] 
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      Densitet, bränsle      [kg/dm
3
] 

    Stefan-Boltzmans konstant    [W/m
2
/K

4
] 

 

Förkortningar 

 

SCR   Selective Catalytic Reduction 

ESC   European Stationary Cycle 

ETC   European Transient Cycle 

ELR   European Load Response 

WHSC   World Harmonized Stationary Cycle 

WHTC   World Harmonized Transient Cycle 

NOx   Kväveoxider 

SOx   Svaveloxider  

CO   Kolmonoxid 

HC   Kolväten 

PM   Partiklar 

SOF   Löslig del av PM 

CFD   Computational Fluid Dynamics  
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1  INTRODUKTION 

I detta avsnitt beskrivs  bakgrund, syfte, avgränsningar samt den metod som examensarbetet 

avses att utföras med. Avsnittet är tänkt att ge en överskådlig blick av examensarbetets innehåll. 

1.1 Bakgrund 

Dagens miljölagstiftning går mot allt hårdare krav. För tunga fordon innebär detta att 

utsläppskraven skärps ytterligare, främst när det gäller kväveoxider (   ) och partikelhalt. Det 

närmaste lagkravet som inträder är EU6 och väntas börja gälla år 2013. I denna lagstiftning 

skärps kravet på     och partikelvikt ytterligare samtidigt som krav på partikelantal tillkommer. 

För att reducera partikelhalten används idag partikelfilter vilket renar avgaserna från partiklar 

mycket effektivt. Utmaningen i de nya utsläppskraven ligger därför bland annat i att minska ned 

kväveoxidsutsläppen.  

Kväveoxider i avgaserna bildas framförallt i förbränningen varvid termisk     dominerar 

utsläppen. Partikelhalt och kväveoxidsutsläpp är en ekvation som enligt förbränningsteorin ej går 

ihop. För att inte drabbas av igensatta partikelfilter behöver filtren regenereras, dessutom är det 

fördelaktigt om partikelhalten är låg då alla partiklar ej kan regenereras. En viktig poäng är att 

    sänker regenereringstemperaturen för partikelfiltren varvid en mer kontinuerlig 

regenerering kan ske. Av denna anledning är det fördelaktigt att ha en hög 

förbränningstemperatur som skapar en mindre mängd partiklar men även ger en högre halt    . 

En metod för att efterbehandla avgaserna och reducera kväveoxidsutsläppen är att använda sig av 

SCR-teknologi. SCR står för Selective Catalytic Reduction och är en teknik som tidigare använts 

av fordonstillverkare och kraftverk för att klara de ställda miljökraven. SCR använder urea som 

ammoniakbärare genom en vattenlösning kallad AdBlue. För att frigöra ammoniak måste 

lösningen förångas. Ammoniaken reagerar sedermera med kväveoxiderna vilket bildar kvävgas 

och vatten. 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att utöka förståelsen kring ureaförångning med fokus på Scanias 

EU6-ljuddämpare. Det som skall undersökas i examensarbetet är huruvida det går att föra in 

värme i Scanias nuvarande förångningsmodul genom elektrisk energi. Det är intressant att, om 

möjligt, svara på frågan ”Vilken effekt krävs för att förånga en given mängd urea vid ett givet 

driftsfall?”. För att svara på frågan och öka kunskapen kring ureaförångning skall en 

förångningsmodul med elektriska värmeelement konstrueras. Förutsatt att konstruktionen har 

varit lyckad skall även en prototyp tillverkas och testas för att resultaten av uppvärmda 

förångningsytor skall kunna analyseras. 

1.3 Avgränsning 

I examensarbetet kommer ett antal koncept tas fram för värmning av plåtdetaljerna, 

möjligheterna till att inkorporera dessa i ljuddämparen skall utvärderas och ett möjligt koncept 

vidareutvecklas. Dessa koncept begränsas till elektrisk tillförsel av energi. Dessutom begränsas 

förångningsmodulens värmda delar till två detaljer vilka väntas ha störst inverkan på 



 14 

förångningen. För att öka kunskapen om ureaförångning byggs en prototyp som skall testas i 

avseende att ta reda på ställda frågor. Examensarbetet kommer inte att behandla de katalytiska 

och kemiska aspekterna av avgasrening i detalj även om en grundläggande förklaring av dessa 

ämnen kan komma att ingå i rapporten.  

1.4 Metod 

För att lyckas med examensarbetet kommer en planering att upprättas. Stegen som tas i denna är 

först informationssökning som härrör ljuddämpare, SCR, avgaskrav, emissioner, ureaförångning 

samt elektrisk uppvärmning av plåtdetaljer. Informationssökningen kommer dels ske genom 

sökningar i tryckt material såsom rapporter (interna och externa) samt böcker. Dessutom 

kommer informationsinhämtning att ske genom kontakt med experter på Scania, vilka genom sitt 

arbete byggt en kunskapsbas inom dessa områden. Även en sökning efter information på internet 

med utvalda sökord kommer att göras. 

Därefter kommer ett eller flera koncept med lösningar på problemet att tas fram, beroende på vad 

informationssökningen har gett. Sedan upprättas en konstruktionsgenomgång där experter och 

medarbetare får ge sin åsikt om koncepten. Ett koncept väljs och går vidare för konstruktion. 

Detaljen konstrueras och färdigställs för tillverkning.  

Medan detaljen tillverkas förbereds provning. Planering av provningen sker i samråd med 

gruppen NMTN på Scania. I planeringen väljs aktuella driftspunkter och doseringsmängder ut. 

Efter provning analyseras resultaten och rapporten färdigställs. Rapportskrivande sker löpande 

under hela examensarbetsprocessen. 
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2  REFERENSRAM 

I detta avsnitt beskrivs den information  som framkommit under examensarbetets litteraturstudie. 

Denna information ligger till grund för det fortsatta konstruktions- och analysarbetet. 

2.1 Dieselmotorn 

Dieselmotorn är en förbränningsmotor, uppfunnen av Rudolf Diesel år 1897, i vilken bränslet 

(dieselolja) sprutas in i förbränningsrummet under högt tryck. Vid insprutningsögonblicket, som 

sker i slutet av kompressionsfasen, förekommer högkomprimerad luft i förbränningsrummet. 

Den höga kompressionen (och därmed temperaturen) leder till att bränslet antänds varvid trycket 

och temperaturen stiger ytterligare. Det ökade trycket tvingar då åter ner kolven vilket skapar 

arbete från den tillförda energin. Denna förbränningsprocess är det som framförallt skiljer 

motorn från en ottomotor (bensinmotor) där en förblandad bränsle/luftblandning komprimeras 

tillsammans och antänds genom en gnista från ett tändstift. Ottomotorn kräver genom denna 

process en bränsle/luftblandning som ligger i närheten av den stökiometriska blandningen, 

motsvarande lambdavärde 1. Då en dieselmotor drivs med ett luftöverskott kan lambdavärdet 

variera mellan 1,3 och 5,0 (Bucksch, 2006). Motorns moment är därför beroende av vilken 

mängd bränsle som sprutas in. Detta innebär också att dieselmotorn har ett mycket högre 

förbränningstryck än en ottomotor vilket skapar en förbränningsmotor med  högre verkningsgrad 

och därmed en bättre bränsleekonomi (Dieselnet, 2010a).  

2.1.1 Dieselmotorns emissioner 

Vid förbränningen i en dieselmotor uppkommer dessvärre ett antal emissioner som anses mer 

eller mindre skadliga för miljö och hälsa. De vanligaste av dessa är kolmonoxid, kväveoxider, 

kolväten, partiklar och svaveloxider. Vid fullständig förbränning av diesel skapas koldioxid och 

vatten samt syrgas och vätgas. Alla dessa ämnen förekommer naturligt i atmosfären och är 

således inte reglerade i några utsläppskrav. I en teoretiskt ren förbränning skulle alltså inga 

emissioner förekomma. 

Svaveloxider 

Svaveloxider,    , uppkommer genom att svavlet i bränslet oxideras till SO2 och SO3 under 

förbränning. Huruvida detta inträffar eller ej beror helt på det bränsle som används, om ett 

svavelfritt bränsle brukas uppkommer ej dessa föroreningar. Av denna anledning ställs det idag 

krav på svavelfria bränslen. Kraven varierar dock mycket mellan olika länder vilket gör att det 

fortfarande förekommer utsläpp av svaveloxider. Används mindre svavelhaltigt bränsle 

reduceras alltså emissionerna. Dessa biprodukter (SO2 och SO3) bidrar till surt regn och 

försämrar även katalysatorernas effektivitet (Ångström, 2010).  

Kolmomoxid 

Kolmonoxid,   , bildas vid en ofullständig förbränning där brist på syre råder och är framförallt 

ett problem för ottomotorer. Kolmonoxid hindrar blodets syreupptagningsförmåga och kan leda 

till huvudvärk och vara dödligt i höga doser. I dieselmotorer är kolmonoxid inget stort problem 

då motorerna drivs med ett luftöverskott. 
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Kolväten 

Kolväten,   , uppkommer till följd av att oförbränt bränsle tar sig genom förbränningsprocessen 

genom en icke fullständig förbränning. Emmisionerna kan leda till att marknära ozon skapas 

vilket är skadligt för framförallt närmiljön. Dieselmotorn har generellt sett låga utsläpp av 

kolväten men kan släppa ut polyaromatiska kolväten vilka har visat sig vara cancerframkallande 

i forskningsstudier. 

Kväveoxider 

Kväveoxider,    , är ett av de största emissionsproblemen för dieselmotorer. Kväveoxiderna 

består av kväveoxid (  ) samt kvävedioxid (   ). Kväveoxider bildas främst av luft vid höga 

temperaturnivåer och det är detta, vilket benämns som termisk    , som är den största källan till 

kväveoxidsutsläppen. I en dieselmotor bildas främst    men dessa molekyler oxideras inom en 

snar framtid till    . Av denna anledning räknas alla kväveoxidsutsläpp om till    . 

Kvävedioxid är en brun gas som är giftig vid höga koncentrationsnivåer. Kväveoxidsutsläppen 

bidrar tillsammans med kolväte till uppkomsten av fotokemisk smog. 

Partikulat 

Partiklar,   , definieras som allt vilket kan fastna i ett filter efter en specificerad provprocess. 

Partikulat består främst av sot men även av metaller, kolväten och svaveloxider. Dessa partiklar 

räknas som potentiellt cancerogena då de visat sig vara biologiskt aktiva enligt AMES test. PM 

är i storleksordningen 100 nanometer. Detta gör att de kan ta sig in i lungblåsorna vilket påverkar 

andningsorganen negativt. Sot bildas vid förbränningen och är främst bestående av kol. I 

dieselförloppet förekommer mycket sot vid slutet av förbränningsfasen. För att reducera sot är 

det viktigt att efterförbränning av sotet sker. Denna process sker genom hög 

förbränningstemperatur, hög syrehalt och hög turbulens i förbränningsrummet. Av detta framgår 

att låga halter av både sot och kväveoxider är svårt att uppnå endast genom att påverka 

förbränningen vilket kräver efterbehandlingssystem då högre ställda krav förekommer. 

2.2 Euro VI 

Det första utsläppskravet inom EU för tunga fordon kom år 1992 och fick benämningen Euro I 

(Dieselnet, 2010b). Detta krav var det första steget mot en renare miljö och reglerade mängden 

kolmonoxid, kolväten, kväveoxider samt partiklar som nyproducerade fordon fick släppa ut. 

Detta krav följdes av Euro II som kom år 1996 och sedermera Euro III som trädde i kraft år 

2000. I och med detta krav tillkom dels ett krav på hur mycket rök som fordonet fick släppa ut. 

Dessutom introducerades nya standardiserade testcykler, European Stationary Cycle (ESC) samt 

European Transient Cycle (ETC). Ett nytt test för rök introducerades också i och med det nya 

rökkravet, kallat European Load Responce (ELR) Test. Euro IV följde år 2005 och Euro V 

introducerades år 2008. Nästa steg i utvecklingen är Euro 6 som träder i kraft år 2013. I detta 

krav minskas framförallt utsläppsgränsen för kolväten, kväveoxider och partikelhalt. 

Partikelhalten skärps med 50% och dessutom införs ett krav på partikelantal (tidigare mättes 

endast massa). Ett krav på ammoniakutsläpp har också tillkommit i och med de nya 

katalysatorlösningarna (se avsnitt 2.4 ”SCR”). En av de mest krävande utmaningarna är det nya 

kväveoxidskravet där halten minskas från 2,0 till 0,4 g/kWh (kravet i Euro I var 8 g/kWh). 

Dessutom tillkommer nya testcykler för att mäta dessa nivåer kallade World Harmonized 

Stationary Cycle (WHSC) samt World Harmonized Transient Cycle (WHTC). Dessa tester är 

standardiserade i hela världen för tunga fordon. 
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2.3 Ljuddämpare och avgasrening 

Ljuddämpare (framförallt för tunga fordon) är idag mycket mer än en akustisk ljuddämpare. 

Dessa innehåller idag olika typer av katalysatorer samt filter som hanterar avgasreningen. 

Dessutom måste ljuddämparen fortfarande uppfylla de ljuddämpande kraven vilka dessutom 

skärps då högre bullerkrav ställs. Förutom dessa krav finns det krav på flöde, läckage och 

tryckfall för avgaserna som passerar över modulen. Dessa parametrar korrelerar direkt mot 

fordonets bränsleförbrukning och måste således kravbalanseras mot kostnad och prestanda. 

Ljuddämpning kan ske absorberande (t.ex. där gasen flödar genom ett perforerat rör med 

ljudabsorberande material runt) eller reaktivt (där ljuddämpningen sker genom resonatorer och 

akustiska kammare i vilka  ljudvågorna släcks ut fysikaliskt (Dieselnet, 2010c)).  

Dagens ljuddämpare innehåller flera avgasrenande komponenter så som katalysatorer och 

partikelfilter. Katalysatorer påskyndar avgasreningen genom att sänka den energi som krävs för 

den kemiska processen att komma igång. De fungerar genom att avgaserna tillåts flöda genom en 

monolit vilken kan bestå av antingen metall eller keramik (Künkel, 2009). Monoliten täcks med 

washcoat vilket bildar en mycket större reaktiv yta fylld med porer. Det är på denna yta som 

reaktionen sker. Katalysatorn påverkar inte slutprodukten utan ökar endast reaktionshastigheten.  

Oxidationskatalysatorer är vanligen det första som avgaserna möter i form av avgasrening. 

Denna katalysator oxiderar (som namnet antyder) molekyler i avgaserna. Oxidationskatalysatorn 

oxiderar den lösliga delen av partikulatet (SOF) till svaveltrioxid (vilken kan reagera och bli till 

svavelsyra). Kolväten oxideras till vatten, kolmonoxid till koldioxid och kväveoxid blir till 

kvävedioxid. Den senare reaktionen var tidigare inte önskvärd och betraktades som en negativ 

biverkning hos denna typ av katalysator (Dieselnet, 2010d). Nu har reaktionen dock blivit 

önskvärd i och med de nya typerna av katalysatorer (SCR-katalysatorer) och partikelfilter som 

kräver regenerering. En större andel     sänker nämligen reaktions- och 

regenereringstemperaturen i dessa komponenter till skillnad från om endast    är närvarande. 

Detta är något som underlättar för tillverkarna som hela tiden strävar efter en hög katalytisk 

omvandlingsgrad.  

Partikelfilter är precis som namnet antyder ett filter vilket fångar upp partiklar i avgasflödet. 

Filtren kan se ut på olika vis men består vanligen av kanaler där partiklarna fångas upp genom att 

avgasflödet tvingas gå genom en genomsläpplig ”vägg”. Dessa filter regenereras för att inte 

sättas igen, d.v.s. det brännbara partikulatet som fångats upp på väggarna eldas upp. Detta kan 

ske kontinuerligt om det finns mycket NO2 i avgaserna då temperaturen för regenerering således 

är tillräckligt hög. Filtret kan även regenereras aktivt vilket innebär att en ”sen förbränning” 

skickas ut i avgaserna som då får en ovanligt hög temperatur vilket leder till att sotet bränns bort. 

Askan kan dock inte regenereras vilket gör att dessa filter då och då måste bytas eller rengöras. 

2.4 SCR 

SCR står för Selective Catalytic Reduction och är en metod för att rena kväveoxiderna i t.ex. 

avgaserna från tunga fordon. Metoden är vanlig i fasta installationer så som kraftverk där 

kväveoxidsutsläpp annars skulle förekomma. Processen kallas selektiv då katalysatorerna 

”föredrar” vissa reaktioner före andra. Det är först i och med de nya miljökraven som det har 

blivit aktuellt att installera SCR-system på mobila applikationer. Metoden går ut på att 

ammoniak agerar reduktionsmedel och reagerar med kväveoxiderna vilket bildar kvävgas och 

vatten. Denna metod kan omvandla i princip alla oönskade kvävoxider vid rätt dosering. 

Ammoniak levereras idag med urea som ammoniakbärare. Urean är av distributionsmässiga skäl 

löst i vatten med en total ureahalt om 32,5%. Denna lösning kallas kommersiellt för AdBlue och 

finns numer tillgänglig ute i vägnätet då flera tillverkare har valt att använda SCR-system för att 

klara tidigare och kommande miljökrav (BASF, 2010). 
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Materialen som används i SCR-katalysatorerna har traditionellt varit platina. Materialet har i 

praktiken blivit utdaterat på grund av att dess selektivitet för kväveoxider är allt för dålig vid 

temperaturer över 250
o
 C. För att lösa detta problem togs två nya metaller fram. Dessa var 

vanadin- och zeolitbaserade. Vanadinbaserade katalysatorer är aktiva mellan 260
o
 och 450

o
  C. 

Är dessa dessutom titanbehandlade flyttas temperaturområdet upp mot 700
o
 C. Om 

kvävedioxidhalten är hög kan också selektiviteten gälla i temperaturer ned till 150
o
 C för 

vanadinbaserade katalysatorer. Zeolitbaserade katalysatorer är aktiva från drygt 300
o
 och 

fortsätter upp över 600
o
 utan att tappa sin selektivitet (Dieselnet, 2010e). Båda dessa typer 

uppvisar alltså ett ökat temperaturspann jämfört med tidigare använda platinabaserade 

katalysatorer. 

Urea, i form av AdBlue, sprutas in i avgasflödet där denna skall förångas. Urean bryts då ned i 

två steg för att bilda ammoniak och koldioxid. I det första steget bildas en ammoniakmolekyl 

samt isocyansyra. Denna hydrolyseras sedan till ytterligare en ammoniakmolekyl samt 

koldioxid. Processen kan ses i ekvation 1 och 2, vilka kan sammanställas till ekvation 3. 

 
  (   )              (1)  

 
                 (2)  

 
  (   )               (3)  

Ammoniaken kan sedan reagera på flera olika vis med kväveoxiderna. Dessa reaktioner kan ses i 

ekvation 4-8. Som synes har alla reaktioner gemensamt att de bildar kvävgas och vatten. 

 
                  (4)  

 
                     (5)  

 
                    (6)  

 
                      (7)  

 
                     (8)  

Den reaktion som dominerar av dessa är ekvation 5. Denna benämns ofta som 

standardreaktionen för SCR. Reaktionen som beskrivs i ekvation 8 är väldigt snabb vid lägre 

temperaturer och omvandlar lika mängd kväveoxid som kvävedioxid. Av denna anledning är det 

positivt om en mängd kväveoxid omvandlas till kvävedioxid genom den oxidationskatalysator 

som  avgaserna möter före SCR-systemet. Dessutom nyttjar även reaktionerna beskrivna i 

ekvation 6 och 7 att det finns kvävedioxid i avgasflödet. Mängden kvävedioxid får dock inte 

överskrida mängden kväveoxid. Skulle så vara fallet kan ekvation 9-10 inträffa vilket skapar 

    som är en icke önskvärd substans. 

 
                    (9)  

 
                       (10)  

I vissa fall kan icke selektiva reaktioner uppkomma och skapa oönskade ämnen som ny 

kväveoxid, dikväveoxid eller i bästa fall reaktioner som endast konsumerar ammoniaken. Dock 

kan även mer önskade reaktioner ske där urean direkt bryts ned till kvävgas, koldioxid och vatten 

(kallat direktreduktion av urea). Även isocyansyran kan reagera på detta sätt och bilda 

ovanstående produkter. Se ekvation 11-12. 

 
   (   )                    (11)  
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                        (12)  

I ett SCR-system ar det viktigt att urean doseras rätt. Blir det en överdosering kommer inte 

ammoniaken att reduceras fullt ut och ett ammoniakslip uppstår. Detta är en effekt som inte är 

önskvärd. Tyvärr kan dock feldoseringar lätt ske i samband med motorns transienta beteende. Av 

denna anledning ingår ofta en extra slipkatalysator för att ta hand om eventuella ammoniakrester. 

Ammoniak är en reglerad substans som ej får släppas ut. 

2.5 Ureaförångning 

För att uppnå en god funktion i SCR-system måste ureablandningen förångas. Kommersiellt är 

AdBlue den urealösning som används. AdBlue består till 32,5% av urea och till 67,5% av vatten. 

Det är först efter förångningen av vattnet i blandningen som termolys av urea och efterföljande 

hydrolys av isocyansyra för bildandet av ammoniak kan komma igång. Dessutom måste 

förångningen ske tillräckligt snabbt, annars kan kristaller bildas. Detta har historiskt varit en av 

SCR-teknikens största bekymmer. De fasta kristallerna bildar klumpar som kan sätta igen 

katalysatorer eller reducera flödet fram till dessa. Kristallerna är vita till utseendet och kan bestå 

av olika ämnen. Exempel på dessa ämnen är biuret, cyanursyra, melamin samt fast urea. Det är 

generellt sätt svårare att bli av med en klump än att inte få den från början. Har klumpen väl 

bildats kan det krävas höga temperaturer för att den skall försvinna. Enligt prover utförda av 

(Zheng et al, 2010) framkom det att urea i klumpform har en smältpunkt på 130
o
 C och bryts ned 

vid 152
o
 C. Vid temperaturer över 150

o
 C kan ungefär 20% av den fasta urean omvandlas till gas 

(NH3 och HCNO via pyrolys). Ökas temperaturen till 225
o
 C omvandlas cirka 66% till gasform. 

Mellan 150
o
 C och 225

o
 C skapas ämnet biuret och över denna temperatur skapas cyanursyra. 

Denna försvinner först vid temperaturer över 350
o
  C. För att undvika fasta avlagringar krävs det 

alltså att urean förångas snabbt. Givetvis beror temperaturen i omgivningen av hur mycket urea 

som doseras, vilken kyls när urean värms. Vanligen brukar urea förångas godtagbart vid 

temperaturer strax över 200
o
 C. Problemet är ofta att ureablandningen doseras ut och träffar en 

metallisk yta som besörjer värmeöverföringen till ureadropparna, vilket generellt är fallet i 

avgassystem. Denna yta blir då nedkyld vilket leder till att ny ureablandning som träffar denna 

yta ej förångas snabbt nog eller att värmen ej är tillräcklig för att förånga lösningen. 

2.6 Värmeöverföring 

Värmeöverföring uppkommer till följd av en temperaturdifferens i ett material eller mellan ett 

material och dess omgivning (omgivningen kan även vara ett annat material) vilket leder till att 

energi transporteras genom eller till/från materialet. Tre olika varianter av värmeöverföring 

existerar. Dessa är konvektion, konduktion och strålning. Konvektion är värmeöverföring mellan 

ett fast medium och en fluid i rörelse där dessa har olika temperatur. Konduktion är när 

värmetransport sker inuti ett material i vilket en temperaturgradient förekommer. Strålning är när 

energi flödar ut från en het yta i form av elektromagnetiska vågor. Värmeöverföring kan mätas i 

värmeflöde,    [W] eller (yt-) specifikt värmeflöde,    [W/m
2
], detta definieras enligt ekvation 

13. 

 
  

 
    (13)  

Där   representerar den värmeöverförande arean [m
2
]. För konduktion definieras det specifika 

värmeflödet [W/m
2
] i motsatt riktning som värmeflödet enligt ekvation 14. 

 

     
    

  

  
 (14)  
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Där   är värmeledningstalet [W/m/K] och 
  

  
 är temperaturgradienten [K/m] i materialet. Om 

temperaturgradienten är linjär kan den skrivas enligt ekvation 15. 

 
  

  
 

     

  
 (15)  

Där    är den lägre temperaturen i materialet [K],    är den högre temperaturen i materialet [K] 

och    är väggtjockleken [m]. Detta leder till att det specifika konduktiva värmeflödet kan 

skrivas som ekvation 16 om linjäritet råder. 

 

     
   

     

  
 (16)  

Konvektion är beroende av hur den mötande vätskan flödar. Om en vätska sprayas mot en yta 

kallas det tvingad konvektion. Om istället fluiden självmant börjar röra sig kring varma föremål 

till följd av densitetsdifferenser benämns det fri konvektion. För båda konvektionsfallen 

definieras det specifika värmeflödet [W/m
2
] enligt ekvation 17, denna ekvation kallas även 

Newtons kylningslag. 

 
     

   (     ) (17)  

Där   är värmeövergångskoefficienten [W/m
2
/K], termen    representerar väggtemperaturen 

[K] (temperaturen på det medium som fluiden strömmar kring) och    motsvarar fluidens 

temperatur [K]. Ekvation 17 gäller i de fall där fluiden ej ändrar fas. Om en fasförändring äger 

rum från flytande form till gasform inträffar kokning. I de fall där en fluid träffar en het yta där 

temperaturen överstiger fluidens kokpunkt vid ett givet tryck förekommer ett specialfall av 

Newtons kylningslag enligt ekvation 18. 

 
         

   (       ) (18)  

Där      är fluidens kokpunkt [K]. Ekvationen kan skrivas om till ekvation 19. 

 
         

       (19)  

Där    är överskottstemperaturen på den heta ytan i förhållande till fluidens kokpunkt [K]. I 

dessa fall där detta inträffar sker kokning. Koefficienten   är starkt beroende av 

överskottstemperaturen    och tillsammans avgör de hur snabbt en fluid kan kokas bort, d.v.s. 

det specifika värmeflödet som överförs till fluiden. Denna följer ej en rät linje utan istället en så 

kallad kokningskurva. Denna kurva karaktäriseras av att den har en topp i vilken värmeflödet är 

som störst och en dal där värmeflödet är som minst. Kurvan beskriver också olika 

kokningsstadier, dessa beskrivs i avsnitt 2.7.1. 

För värmetransport genom en vägg gäller ekvationerna ovan i modifierade former, se ekvation 

20. Värmeledningstalet kallas här istället för värmegenomgångstalet och betecknas med    

[W/m/K]. Här avses den totala temperaturdifferrensen över väggen och inte över ett separat 

skikt. Denna faktor baseras på att väggen består av flera skikt och är i princip en summering av 

de olika värmetalen, se ekvation 21. Faktorerna    samt    representerar det ingående samt det 

utgående värmeövergångstalet på repressive sida om väggen.  

 
          

      (20)  

 
 

 
 

 

  
 ∑(

  

 
)  

 

  
 (21)  
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Olika specialfall förekommer, t.ex. kan ett cylindriskt rör betraktas. Detta medför att ekvation 20 

kan skrivas om för att innehålla både area och värmegenomgångstal, som en konstant. Detta kan 

ses i ekvation 22. 

 
 

  
 

 

    
 ∑(

  

   
)  

 

    
 (22)  

Här representerar prefixen i samt u det ingående och utgående skikten mot omgivningen. 

Variabeln    representerar en medelarea [m
2
] per skikt och kan skrivas enligt ekvation 23 där    

representerar skiktets inre radie [m],    skiktets yttre radie [m] och L representerar skiktets 

längdutbredning [m]. 

 

   
   (     )

   (     )
 (23)  

Dessa samband gör att den totala effekten över ytan som överförs kan skrivas enligt ekvation 24. 

Vidare kan hela sambandet skådas i Figur 1. 

 
 ̇       (24)  

 

Figur 1. Värmeöverföring genom vägg. 

Värmestrålning är energitransport med elektromagnetiska vågor och förekommer främst vid 

höga temperaturer. Strålning motverkas av strömmande medier runt den heta ytan varav denna 

typ av värmeöverföring inte är aktuell i denna applikation. Sambandet för värmestrålning, kallat 

Stefan-Boltzmans lag, beskrivs dock i ekvation 25. 

 
 ̇     (  

      
 ) (25)  

I ekvation 25 representerar   Stefan-Boltzmans konstant (5,67E-8 W/m
2
/K

4
),   representerar det 

dimensionslösa emissionsförhållandet (ca. 0,1 för polerat stål (Lloyd, 2001)) och Tomg är den 

omgivande temperaturen [K]. 

2.7 Kokning och förångning av fluider 

När en fluid genomgår ett fasskifte från flytande form till gasform benämns detta som kokning 

eller förångning. Dunstning är den process där en fluid sakta övergår till ånga. Detta sker endast 

från vätskans yta och skiljer sig alltså från kokning vilket inträffar i hela fluiden under dess yta. 
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Båda betecknar dock en fasövergång från flytande form till gasform. Förångning i denna rapport 

innebär att fluiden kokas.  

2.7.1 Kokning 

Kokning är den fasövergång som inträffar för en fluid när fluidens temperatur överstiger eller 

sammanfaller med dess kokpunkt. Kokning sker under fluidens yta i hela fluiden. Kokpunkten är 

dock beroende av trycket vätskan befinner sig i och kan därför variera. Det är därför mer korrekt 

att uttrycka det som att vätskan kokar då dess ångtryck är lika med omgivningens tryck, vanligen 

atmosfärstrycket. För att kokning skall uppstå måste alltså ångtrycket övervinna det omgivande 

trycket, först då kan de karakteristiska bubblorna uppstå som kännetecknar att en vätska kokar. 

Det finns framförallt tre olika typer av kokningsstadier. Stadierna är kärnkokning, konvektiv 

kokning och filmkokning vilka beskrivs mer ingående nedan. De flesta fluider följer en så kallad 

kokningskurva (Kandlikar et al, 1999). Denna kurva innehåller de olika kokningstyperna 

relaterat till värmeflödet och är inte linjär. Vilken typ av kokning som sker karaktäriseras av hur 

hög temperaturen är över fluidens kokpunkt, se Figur 3. 

Kärnkokning 

Kärnkokning kännetecknas av de klassiska bubblor som uppstår när en vätska når sin kokpunkt. 

Bubblorna växer till sig från diskreta punkter på en uppvärmd yta. I dessa punkter är 

temperaturen vanligtvis endast något högre än vätskans temperatur. Antalet punkter som bubblor 

växer från ökar normalt sett med en ökande yttemperatur från det värmegenererande mediet. 

Dessutom kan flera nukleärpunkter uppstå om ytan är oregelbunden eller skrovlig. 

Konvektiv kokning 

Konvektiv kokning karaktäriseras av en instabil kokningsprocess. Detta är ett mellanläge mellan 

kärnkokning och filmkokning som uppkommer då yttemperaturen på den värmande ytan är 

högre än den maximala som medför kärnkokning men fortfarande understiger filmkokning. I 

detta stadium förekommer ofta akustiska effekter som följer av att bubblorna kaviterar. Detta 

ljud uppkommer t.ex. före en vätska börjar koka rikligt men när bubblorna ännu inte nått 

vätskans yta. 

Filmkokning 

Filmkokning är ett stadie i kokningsprocessen som inträffar när den värmande ytan är mycket 

varmare än vätskans kokpunkt. Detta kännetecknas av att en ångfilm bildas mellan den varma 

ytan och fluiden. I realitet skapas ett isolerande lager av ånga som hindrar att värme förs över till 

fluiden. Effekten är känd som ”Leidenfrostfenomenet” och leder till att en fluid förångas mycket 

långsamt, se Figur 2.  
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Figur 2. Vattendroppe på het yta. 

Namnet kommer från den tyske teologen och läkaren Johann Gottlob Leidenfrost som 

behandlade ämnet i boken ”Traktat över några egenskaper hos vanligt vatten” år 1756. I sina 

experiment hade han upptäckt att en vattendroppe förångades olika snabbt beroende på hur het 

skeden, i vilken han placerade en vattendroppe i, var. Den stora upptäckten låg i att när skeden 

var varmare förångades droppen långsammare och tycktes dansa på skedens yta (Walker, 2010). 

Fenomenet kan också skådas om en vattendroppe landar på en het spisplatta. Värmeöverföringen 

till fluiden är som minst i den så kallade Leidenfrostpunkten då yttemperaturen överstiger 

fluidens kokpunkt, se Figur 3. Notera att axlarna i diagrammet är logaritmiska.  

 

Figur 3. Teoretisk kokningskurva (i detta fall för vatten). 

2.8 Energibehov för att förånga AdBlue 

När AdBlue förångas sker dels en kemisk process för att omvandla urea till ammoniak samt en 

kokning av vattnet i AdBlue. För att beräkna den totala energiåtgången för detta anses dessa 

processer ske separat (ej verifierad metod). Det bör nämnas att den totala energiåtgången inte 

nödvändigtvis speglas av den värme som skall tillföras genom elektrisk energi. En del av denna 

energi väntas överföras från avgasvärmet och den tillförda energin står endast för den 

vätskemängd som inte förångas i detta flöde. Energin för att förånga vattnet i lösningen sker i två 
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steg. Först värms vattnet till kokpunkten vartefter det sedan förångas. Den kemiska reaktionen 

förenklas i denna rapport då de kemiska egenskaperna inte är avsedda att behandlas ingående. 

Istället förenklas den kemiska reaktionen till att den önskvärda reaktionen kräver en specifik 

entalpiökning per mol urea som förångas. Den totala energiåtgången kan specificeras enligt 

ekvation 26. 

 
                 (26)  

Där     är värmen som krävs för att höja temperaturen på vattnet till kokpunkten [J],      är 

ångbildningsvärmen [J] och    är entalpiförändringen i den kemiska processen [J]. Energin som 

krävs för att höja temperaturen med en viss temperaturdifferens,    [K], definieras enligt 

ekvation 27. 

 
           (27)  

Där    är massan [g] på vätskan som skall värmas, i detta fall vattnet, och    är den specifika 

värmekapaciteten [J/g/K] för mediet som skall värmas. Ångbildningsvärmet är den mest 

energikrävande processen när det gäller att förånga vattnet i AdBlue och beräknas enligt 

ekvation 28. 

 
           (28)  

I ekvation 28 representerar     ångbildningsentalpin [J/g]. Den kemiska processen som 

behandlas i denna rapport är den önskvärda reaktionen som beskrivs i avsnitt 2.4. Reaktionen 

kräver ett energitillskott med 90 kJ per mol urea vilket benämns som       (DaCosta, 2010). 

Urea har molvikten,     , 60 g/mol varför energiåtgången för en given mängd urea som skall 

förångas kan definieras enligt ekvation 29. 

 

        

     

    
 (29)  

Där       är den massa urea [g] som skall förångas. Sammanfattas dessa ekvationer kan den 

totala energiåtgången skrivas enligt ekvation 30. 

 

                       

     

    
 (30)  

Ekvation 30 förenklas med fördel till ekvation 31. 

 

       (        )       

     

    
 (31)  

Då förhållandet mellan andelen urea och vatten i AdBlue är känt kan ekvation 31 förenklas 

ytterligare genom att föra in massan AdBlue [g] direkt i ekvationen. AdBlue består till 32,5 % av 

urea och till 67,5 % av vatten. Detta samband ger ekvation 32. 

 

            (     (        )       
     

    
) (32)  

Effekten för att förånga en given mängd AdBlue är beroende av flödet,  ̇       [g/min]. Förs 

detta in i ekvation 32 ovan kan den totala effekten,       [W], beräknas enligt ekvation 33. 

 

     
 ̇      

  
(     (        )       

     

    
) (33)  
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Förutsätts AdBlue ha temperaturen 50
o
 C vid insprutningstillfället, vattnet en kokpunkt på 100

o
 

C blir     50
o
 C. För vatten är   = 4,2 J/g/K och    = 2260 J/g. Detta medför att ekvation 34 

ger en totaleffekt om 36 W per gram urea per minut. 

 

     
 

  
(     (           )       

      

  
)         (34)  

För att avgöra hur stor del av den totala effekten som krävs för att förånga ett visst flöde av 

AdBlue behövs CFD-simuleringar där spraybild, gasströmning samt värmeöverföring tas i 

beaktning. Detta arbete ryms ej inom examensarbetet men är föreslaget för Scania och kommer 

sannolikt att jämföras med de resultat detta arbete mynnar i. 

2.9 Elektrisk uppvärmning 

Elektrisk uppvärmning av olika detaljer kan göras på flera olika vis. Att värma en detalj 

elektriskt innebär att elektrisk energi omvandlas till värme vilken sedan överförs till detaljen som 

skall värmas. Vanliga metoder i dagsläget är bland annat resistiv uppvärmning, induktiv 

uppvärmning samt uppvärmning med mikrovågor.  

2.9.1 Samband mellan värme och tillförd energi 

Det är inte enskilt temperaturen som avgör hur ureaförångningen fortlöper. Temperaturen är den 

sekundära orsaken och snarare ett mått av den primära tillförseln samt avlägsnandet av energi till 

följd av energibalansen enligt energilagarna. Den storhet som avgör hur mycket urea vilket kan 

förångas genom tillförsel av energi till förångningsprocessen är den momentana effekten, P [W]. 

Effekten är ett mått på tillförd energi per tidsenhet och definieras enligt ekvation 35. 

 

  
  

  
 (35)  

Där    är den tillförda energin [J] och    är den förflutna tiden [s]. För att avgöra vilken effekt 

som alstras i en given krets används Ohms lagar. Dessa bestämmer effekten till följds av kretsens 

spänning, ström och resistans. Effekten kan då definieras enligt ekvation 36. 

 
     (36)  

Där U är spänningen [V] och I är strömmen [A]. Spänningen kan definieras enligt ekvation 37. 

 
     (37)  

Där R är resistansen i kretsen [Ω]. Ekvation 35-37 leder till att effekten kan definieras enligt 

ekvation 38. 

 
      (38)  

Dessa samband kan sedan användas för att definiera vilken resistans samt ström som skall gälla i 

en given krets i de fall där en förutbestämd effekt samt spänning eller resistans skall tillämpas.  

2.9.2 Resistiv uppvärmning 

Resistiv uppvärmning fungerar genom att en ström förs genom en ledare med hög resistans. 

Detta ger en specifik effekt beroende på den spänning och ström som belastar kretsen. Elektroner 

flödar i kretsen och resistansen i ledaren genererar värme i materialet. Detta uppkommer till följd 

av att elektronerna krockar med partiklar och joner i materialet. Joner kan också sättas i rörelse 

till följd av det elektriska fält som uppstår. Varje gång en jon eller elektron krockar med en 

annan partikel förloras kinetisk energi vilket omvandlas till värme. Ledaren blir då varm vilket 
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värmer närliggande material. Metoden att använda värmetråd har existerat en länge tid. Fysikern 

och termodynamikern James Prescott Joule använde sig av resistanstråd redan på 1840-talet när 

han kom fram till Joules första lag som beskriver att den alstrade värmen är proportionell mot 

resistansen i kretsen multiplicerat med strömmen i kvadrat (Wikipedia, 2010a). Denna typ av 

uppvärmning är vanlig i t.ex. ugnar samt brödrostar. Även en konventionell spisplatta av gjutjärn 

använder sig av denna princip. Normalt sett används en motståndstråd med hög resistans och hög 

värmetålighet. Den vanligaste av dessa trådar är kanthaltråd vilket är en legering av järn, krom 

och aluminium. Resistiv uppvärmning fungerar både med växel- och likström. En principiell 

skiss över hur resistiv uppvärmning fungerar kan ses i Figur 4. 

 

Figur 4. Principskiss över resistiv värmning. 

2.9.3 Induktiv uppvärmning 

Induktiv uppvärmning är vanligt vid induktionshärdning av metall samt i induktionshällar. 

Denna typ av uppvärmning är mycket snabb och fungerar på elektriskt ledande material 

(Andersson, 2007). Tekniken bygger Faradays principer där elektromagnetism uppkommer till 

följd av att en elektrisk ledare rör sig genom ett stationärt magnetfält alternativt att ledaren 

befinner sig i ett växlande magnetfält. För uppvärmning är det vanligen den senare av dessa två 

metoder som används. Det magnetiska fältet oscillerar med hög frekvens och till följd av detta 

uppkommer virvelströmmar i materialet som skall värmas. Hur djupt magnetfältet penetrerar 

materialet beror av materialegenskaperna. Störst värmeutveckling fås på ytan i materialet där 

magnetfältet är som starkast. Själva värmen uppkommer till följd av resistiv uppvärmning i 

materialet där elektroner rör sig i virvelströmmarna. Denna uppvärmning står för ungefär 90 % 

av den totala uppvärmningen och resterande uppkommer till följd av hysteres i materialet 

förutsatt att detta är ferromagnetiskt (Hermez, 2007). Hysteres är när det ferromagnetiska 

materialets dipoler oscillerar som en konsekvens av att det omkringliggande magnetfältet växlar 

riktning. Detta leder till friktion i materialets dipoler vilket alstrar värme. Därmed är 

värmealstringen beroende av hur varmt materialet är då ferromagnetiska material upphör att vara 

ferromagnetiska vid dess Curietemperatur. Över denna temperatur upphör värmningen 

uppkommen till följd av hysteres. Induktionsvärmning är alltså till stor del beroende av 

magnetfältets frekvens och styrka. En fördel med denna typ av värmning är att det material som 

skall värmas ej behöver vara i direkt kontakt med spolen, det räcker om magnetfältet är starkt 

nog för att skapa virvelströmmar. Likt en induktionshäll är det själva materialet som skall värmas 

som blir varmt och inte spolen som skapar magnetfältet. Induktiv uppvärmning kräver 

växelspänning. 

2.9.4 Uppvärmning genom mikrovågor 

Mikrovågor kan användas för uppvärmning. Mikrovågsugnar fungerar som namnet antyder med 

hjälp av mikrovågor. Dessa verkar genom att elektromagnetiska vågor skickas ut från en 

magnetron med hög frekvens, mikrovågsugnar drivs vanligen med 2,45 GHz (Vedin, 2007). 

Detta leder till att molekylerna i materialet börjar röra sig vilket skapar friktion och därmed 

friktionsvärme. För att denna metod skall fungera måste materialet vara elektriskt ledande eller 
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ha fria dipoler. Ett exempel på en stark dipol är vattenmolekylen. För att friktion skall uppstå 

måste materialet vara fast eller flytande. I en gas uppstår knappt någon friktion då molekylerna 

inte är i kontakt med varandra. För uppvärmning av metall är inte mikrovågor lämpliga då dessa 

reflekteras varvid värmningen uteblir, även magnetronen kan ta skada av detta förfarande.  

2.10 Bränsleförbrukning 

Om en elektrisk värmare skall införas på lastbil måste energin alstras från förbränningen av 

bränslet i motorn. Detta innebär en ökad bränsleförbrukning för slutkunden. Hur stor denna blir 

beror på vilka driftsfall kunden kommer att nyttja. En elektrisk värmare kommer sannolikt inte 

att användas kontinuerligt utan jobba mot att hålla ytorna vid en specifik temperatur genom ett 

reglersystem. Av denna anledning är en uppskattning av hur mycket extra diesel som går åt svår 

att göra. En grov förenkling kan dock göras med antagna (men rimliga) värden på 

verkningsgrader i de olika systemen. Antal liter diesel (  ) som teoretiskt går åt kan beräknas 

enligt ekvation 39. 

 

   
    

        
 (39)  

Där    är effekten [W] som driver elementet,    är tiden [s] som elementet drivs med,    är 

generatorns verkningsgrad,    är motorns verkningsgrad,    är bränslets effektiva värmevärde 

[J/kg] och    representerar bränslets densitet [kg/dm
3
]. Generatorn förväntas ha en 

verkningsgrad på 50 %, motorn en verkningsgrad på 40 %. Diesel förväntas ha ett effektivt 

värmevärde på 4,25E7 J/kg samt en densitet om 0,84 kg/dm
3
. Om elementet drivs med 1000 W i 

en timme (3600 sekunder) motsvarande 1 kWh blir bränsleökningen motsvarande 0,5 liter per 

kilowattimme enligt ekvation 40. 

 

   
    

        
 

         

                     
       (40)  

2.11 Tidigare tester, resultat och koncept 

2.11.1 Scanias ljuddämpare 

I dagsläget utvecklar Scania flera nya ljuddämpare avstämda för olika motorkonfigurationer.  

Den ljuddämpare som detta examensarbete behandlar kommer att begränsas till Scanias nya 

EU6-ljuddämapre. Det är i denna ljuddämpare som det framtagna konceptet kommer att testas 

och utvärderas. Denna ljuddämpare kan skådas i sin helhet i Figur 5. 



 28 

 

Figur 5. Scanias ljuddämpare. 

Denna ljuddämpare är konstruerad för att klara utsläppskraven enligt EU6. Detta innebär att 

ljuddämparen är utrustad med oxidationskatalysator, partikelfilter samt dubbla SCR-substrat. 

Dessutom ingår den för examensarbetet intressanta förångningsmodulen där AdBlue sprutas in i 

avgasflödet. En genomskärning av ljuddämparen (censurerad) kan ses i Figur 6. 

 

Figur 6. Genomskärning av ljuddämparen. 
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3  KONSTRUKTION 

I detta avsnitt beskrivs konstruktionsprocessen där olika koncept har tagits fram varav ett valts 

ut för vidare konstruktion. Avsnittet behandlar också tillverkning av det valda konceptet. 

3.1 Kravspecifikation 

För att avgöra vilka krav som konstruktionen skulle uppfylla ställdes en kravspecifikation upp. 

Kraven är införda vid början av projektet och kan behöva balanseras efter vad som är möjligt i 

aktuell konstruktion. Strävan skall alltid vara att nå dessa mål. 

Konstruktionen skall 

 ha en effekt i detalj 1 om minst 500 W 

 ha en effekt i detalj 2 om minst 500 W 

 ha en livslängd på åtminstone 500 timmar i prototypstadiet (3 veckor) 

 ha möjlighet till effektreglering 

 klara en omgivningstemperatur om minimalt 500
o
 C 

 klara en korrosiv miljö innehållandes ammoniak, vatten och avgaser 

 inte förändra grundstrukturen i originalkonstruktionen 

 kunna tillverkas 

Konstruktionen bör 

 ha möjlighet till individuell värmning i detalj 1 respektive detalj 2 

 drivas med en likspänning om maximalt 36 V 

 klara en ström om minimalt 1,2 x strömkravet för att uppnå given effekt vid given 

spänning 

 ej ha en totalvikt inklusive originaldetaljer över 3 kg 

 ha en uppvärmningstid om maximalt 120 sekunder 

 inte förändra avgasströmningens karaktäristik i ljuddämparen mer än nödvändigt  

 inte ge ett högre tryckfall än 10 mbar jämfört med originalstrukturen 

 ha möjlighet till individuell reglering av temperatur och effekt i detalj 1 respektive detalj 

2 
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Önskemål 

 Konstruktionen bör kunna modifieras så att en livslängd enligt scaniastandard uppnås. 

 Konstruktionen bör kunna anpassas för att fungera i lastbil. 

3.2 Konceptframtagning 

Då endast en av värmningsmetoderna, resistiv värmning, beskrivet i avsnitt 2.9.2, bedöms som 

rimlig i den tänkta applikationen kommer alla koncepten att baseras på detta. Bedömningen 

medför att högresistenta ledningar som alstrar värme måste föras in i konstruktionen varvid den 

alstrade värmen skall ledas in till de tänkta ytorna. Koncepten beskriver främst hur denna 

funktion är tänkt att fungera och är menad att beskriva metoderna principiellt. Önskvärt är att 

driva elementen med max 36 V DC, dock är högre effekt prioriterat framför spänningskravet 

varför lösningar där en högre spänning och växelspänning inte nödvändigtvis bör uteslutas (trots 

kravställningen). 

3.2.1 Koncept 1 – Spisplatta MgO 

Detta koncept fungerar likt en vanlig gjutjärnsspisplatta (Kanthal, 2003). Originalstrukturen görs 

tjockare varvid spår fräses ut. I dessa spår placeras en värmetråd. För att förhindra att tråden 

kortsluts mot metallen pressas magnesiumoxid i pulverform in i spåren mellan tråden och 

metallytan. Magnesiumoxid är en god elektrisk isolator och dessutom en god värmeöverförare. 

Detta är nödvändigt för att resistanstråden skall uppfylla sin funktion samt för att föra värmen 

vidare till rätt yta. För att rikta värmen mot plåten som skall värmas och därigenom undvika höga 

förlusteffekter isoleras elementet utåt. Isoleringen läggs i press för att resistanstråden skall 

behålla sin position. Slutligen kapslas elementet in i tunn plåt för att skapa ett slutet element.  

3.2.2 Koncept 2 – Spisplatta BN 

Detta koncept bygger på samma princip som koncept 1. Skillnaden är att det keramiska pulvret 

(magnesiumoxid) byts ut mot bornitridpulver (BN-pulver). Fördelen med detta pulver är att det 

inte endast kan levereras i pulverform utan även kan levereras genom sprayapplicering och i fast,  

bearbetningsbar form (Momentive, 2010a). BN-pulver har dessutom högre eller likvärdig 

värmeledningsförmåga som magnesiumoxid. I övrigt används samma konstruktion med urfrästa 

spår, isolering samt en inkapslande plåt.  

3.2.3 Koncept 3 – PBN/PG 

Koncept 3 använder sig av så kallade PBN/PG-element. Dessa är uppbyggda av bornitrid i fast 

form. Värmegenereringen kommer av ingjutna grafitbanor som är högresistiva. Fördelen med 

dessa element är att de är otroligt snabba. Själva elementen kan generera en temperatur om 

ungefär 873 K på en tiondels sekund (Momentive, 2010b). Konceptet förutsätter att dessa 

element kan formas till olika geometriska former. Detta tillåter att originalstrukturen på 

detaljerna som skall värmas kan behållas varvid det värmande elementet formas till denna 

struktur och pressas fast med värmeledande pasta mellan värmeelementet och plåtdetaljen för att 

uppnå god värmeledning. Även i detta koncept används isolering mot omgivningen för att 

förhindra att värmen leds ut i denna. Elementet och isoleringen hålls på plats av en skyddande 

plåtkåpa som svetsas eller skruvas fast i originalkonstruktionen.  

3.2.4 Koncept 4 – Platt PGN/PG 

Koncept 4 bygger på samma värmeelement som koncept 3 med skillnaden att förutsättningen här 

är att dessa inte går att forma till udda geometriska former. Då rörformade element existerar 

anses denna detalj inte vara ett problem (Ceramisis, 2010).  
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3.2.5 Koncept 5 – Mikanitelement 

Detta koncept bygger på så kallade mikanitelement. Mikanit är ett material som ibland benämns 

som glimmer och är det glimmande material som kan skådas på insidan av brödrostar. Mikanit 

tillverkas som tunna blad och har fördelen att det är en otroligt god elektrisk isolator. Detta leder 

till att bladen kan göras väldigt tunna men trots detta behålla sin elektriska isolationsförmåga. 

Nackdelen med dessa blad för den tänkta applikationen är att mikanit har relativt dålig 

värmeledningsförmåga. Då värmeledningen är beroende av tjockleken på materialet värmen leds 

genom bidrar den tunna väggtjockleken till att detta inte bör blir ett problem. Tanken i detta 

koncept är att resistanstråd lindas på ett mikanitark och isoleras med ytterligare mikanitark. Detta 

skapar ett element som är helt elektriskt isolerat men som har relativt hög energitäthet. Återigen 

måste elementet isoleras på yttersidan och omslutas av tunn plåt. Den ytterligare isoleringen som 

krävs kan bestå antingen av ett tjockare lager med mikanit eller annan typ av isolering. Är inte 

isoleringen elektriskt ledande kan det yttre mikanitarket närmast resistanstråden bytas ut mot 

annan värmeisolering.  

3.2.6 Koncept 6 – Värmematta 

Konceptet använder sig av en värmematta bestående av kvartsfiber och värmegenererande 

ledare. Dessa drivs med 230/400 V och kan generera temperaturer upp till 900
o
 C samt kan 

tillverkas med inbyggda temperatursensorer. Mattan är formbar och kan anpassas till både detalj 

2 och detalj 1. Mattan läggs närmast plåtdetaljerna och isoleras utåt samt kapslas in med en 

tunnare plåt.  

3.2.7 Koncept 7 – Värmekabel 

Detta koncept är i princip en blandning av koncept 1 och 5. En värmekabel fästes direkt mot 

plåtdetaljerna. Kabeln innehåller en värmegenererande ledare som är isolerad med 

magnesiumoxid mot höljet av inconel. Denna kabel tål temperaturer upp till 1000
o
 C och kan 

anpassas till plåtdetaljerna. Kabeln drivs med 230/400 V och kan föra över hög effekt i 

förhållande till sin längd. Den är också lämplig att använda i krävande situationer. Likt övriga 

koncept isoleras kabeln och kapslas in av tunnare plåt. 

3.3 Val av koncept 

Nedan beskrivs för och nackdelarna med respektive koncept varvid ett koncept kan väljas baserat 

på denna diskussion. 

Koncept 1 har fördelen att det är en beprövad teknik i andra applikationer så som spisplattor. 

Problemet är dock att den aktuella geometrin är mer komplicerad vilket gör detta koncept 

tillverkningsmässigt svårt. Dessutom finns det i detta fall en risk i att magnesiumoxid är lösligt i 

ammoniak vilket är negativt i denna applikation (Wikipedia, 2010b). Trots att elementet kapslas 

är det inte uteslutet att ammoniak tränger in vid kabelgenomföringar eller otäta svetsar. Av dessa 

anledningar utesluts detta koncept. 

Koncept 2 har i likhet med koncept 1 tveksam tillverkningsbarhet då det gäller att både hålla 

värmetråden på plats samt att isolera denna elektriskt. Detta kan potentiellt bli ett problem och är 

en onödig risk som bör undvikas. Koncept 1 och 2 har också nackdelen att ett tjockare gods 

måste användas varvid nya delar måste tas fram och bearbetas, detta är både dyrt och onödigt.  

Koncept 3 och 4 har fördelen att dessa använder sig av ett snabbt och effektivt element som 

redan från början är elektriskt isolerat. Nackdelen med dessa är att de är helt keramiska varvid ett 

problem baserat på olika längdutvidgningskoefficienter skulle kunna uppstå. Elementen skulle 

troligtvis gå att få levererade enligt en fördefinierad form med udda geometri, dock visade det 

sig efter flera samtal med leverantörer av dessa element att livslängden i en varm miljö 
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innehållandes ammoniak skulle bli alltför kort varvid de inte rekommenderade tekniken för 

denna applikation. Då detta avser ett prototypbygge är inte livslängden den avgörande faktorn 

men livslängden bör ändå överstiga testtiden vida för att inte påvisa försämrade egenskaper 

under verifieringen som skulle förorsaka att resultaten helt eller delvis uteblir. 

Koncept 5 har fördelen att det använder sig av en beprövad teknik. Detta koncept kräver inte 

heller någon modifikation på originalstrukturen vilket är positivt. Den största nackdelen är 

mikanitens dåliga värmeledningsförmåga. På grund av bladens tunnhet väntas inte detta påverka 

värmeöverföringen till plåtdetaljerna nämnvärt. Ytterligare en fördel med dessa är att den totala 

elementtjockleken blir liten då dessa blad inte bygger mycket på höjden. Efter kontakt med 

tillverkare verkade dessutom konceptet vara möjligt att tillverka trots de udda geometrier som 

förekommer i applikationen.  

Koncept 6 är ett lovande koncept med nackdelen att likspänning ej används. Dock kan effekten 

bättras på avsevärt till följd av detta varvid denna faktor inte är avgörande. Dessa mattor 

tillverkas färdiga och enligt tillverkaren är själva kopplingen mellan värmefilten samt de svalare 

områdena ej lämpade att passera genom en miljö som i sig är extremt varm. Av denna anledning 

som baseras på tillverkarens uppgifter faller detta, annars mycket lovande, koncept bort. 

Koncept 7 har en hög energitäthet och är formbart till de former som avses. Kabeln som 

visserligen innehåller MgO är helt sluten från fabrik varvid ammoniak inte bör kunna tränga in i 

dessa. Detta innebär att kabeln skulle fungera för applikationen med nackdelen att elementet 

drivs av 230 V. Därmed blir inte alla önskvärda funktioner enligt kravspecifikationen helt 

uppfyllda, däremot bör effektkravet vara mindre trivialt att nå. Problemet med detta koncept är 

framförallt att det framkom relativt sent i utredningen samt att detaljer kring dessa kablar är 

svåra att få tag i. Konceptet är således intressant men osäkert i fråga om dess detaljer samt 

tillverkning och reglering av effekten. 

Baserat på ovanstående diskussion faller alla koncept utom två bort på grund av olika orsaker. 

Koncepten som kvarstår är koncept 5 och 7. Då koncept 7 dels skulle behöva drivas med 

växelspänning samt att detaljer kring denna produkt var svåra att nå ströks detta koncept. 

Konceptet som blir kvar är alltså koncept 5 och det är också detta konceptet som 

vidareutvecklades.  

Förslaget presenterades för en extern leverantör för att utvärdera tillverkningsbarheten med dessa 

geometrier. De anser ej att geometrierna som elementet kräver går att tillverka med mikanit trots 

de tidigare indikationerna. Vid tillverkning hos leverantören skulle dessutom ett bindemedel som 

ej tålde ställda temperaturkrav behöva användas. Av denna anledning valdes det att en 

hemmabyggd variant av ett mikanitelement skulle konstrueras för förångningsmodulens raka del 

av detalj 2. Denna lösning skulle vara möjlig att tillverka på egen hand utan försvårande 

geometrier. I denna variant skall inget bindningsmedel användas utan istället byggs elementet 

enligt beskrivningen för koncept 5. Detta medförde att endast detalj 2 skulle konstrueras och 

tillverkas utan inblandning av en extern leverantör. Det fastslogs också att detalj 1 därmed inte 

skulle vara möjlig att tillverka varav denna konstruktion inte vidareutvecklades. 

3.4 Konceptkonstruktion 

För att undvika dålig värmeledning från elementet till plåtdetaljerna till följd av dålig passform 

är det tänkt att integrera plåtdetaljerna som skall värmas i själva elementet. Detta innebär att 

originalstrukturen kommer att utgöra de inre väggarna varvid elementet blir direktverkande mot 

den yta som skall värmas. Denna lösning medför alltså att toleransproblemen mellan elementet 

och detaljen minskas samt att verkningsgraden på elementet höjs. Nackdelen är att elementen 

inte går att demontera utan dessa blir en fix installation. Detta bedöms som rimligt då vinsterna 

är stora och att inget önskemål om löstagbara element finns. I dessa konstruktioner måste 

dessutom urtag för temperaturgivare att finnas. Detta görs genom hål ned till metallen på 
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baksidan av träffytan, d.v.s. genom mikanitelementet. Utan dessa urtag kan inte 

temperaturmätningar göras. 

3.4.1 Elvärmd detalj 2 

För denna konstruktion valdes koncept 5 som bygger på att mikanitark lindas med värmetråd. 

Detta sker enligt tidigare beskrivning med ett mellanblad och yttre blad för elisolation respektive 

värmeisolation. Mikanitarken anpassas direkt till plåtdetaljen och elementet byggs utifrån detalj 

2 som bas. I detta utförande agerar ett tjockare lager mikanit värmeisolation. På detta lager 

formas en kapslingsplåt som har funktionen att dels skydda elementet men också att hålla ihop 

det. Plåten spänns ihop och svetsas samman med ett visst överlapp för att underlätta 

monteringen. Den inkapslande plåten anpassas i bredd för att inte behöva böjas utan går rakt till 

dess att den får kontakt med en mötande yta. I denna del svetsas plåten och således också 

elementet fast i detalj 2.  

Hur tjock den omgivande värmeisoleringen kan tillåtas vara beror på hur stort tryckfall som är 

accepterbart. Huruvida en ökning av isolerhöjden är nödvändig eller ej går att diskutera då 

värmeöverföring uppkommer till följd av en temperaturdifferens. Då den omgivande 

temperaturen på avgasflödet är varmare eller lika varm som den önskade temperaturen i 

elementet bör det inte uppstå allt för stora värmeförluster även om isolertjockleken minskas. 

Värmetransporten bör alltså naturligt gå mot den yta som kyls tillika den yta som skall värmas.  

Värmen uppkommer från resistanstråden vilken är lindad runt det inre mikanitlagret. För att få 

rätt effekt måste resistansen i kretsen beräknas. Stigningen på lindningen är beroende av 

resistanstrådens specifika resistans och tillika längden av denna tråd. Trådarna finns att beställa 

på rulle med givna resistenser. För att få en jämn värmefördelning är det önskvärt att ha en så 

lång tråd som möjligt men som fortfarande tillåter att temperaturgivare kan monteras. Effekten i 

elementet begränsas då det skall byggas för ovan hand till 500 W och 24 V. Då valfriheten av 

specifika resistenser på värmetråd är begränsat och att hela varv är eftersträvansvärt valdes 

istället en effekt på 495 W. Detta ger enligt ekvation 41 en ström i kretsen på 20,6 A. 

 

  
 

 
 (41)  

Resistansen i kretsen beräknas då till 1,16 ohm enligt ekvation 42. 

 

  
 

 
 (42)  

Med en resistanstråd som med ett specifikt värde [ohm/m] kan den totala längden beräknas enligt 

ekvation 43 där   representerar trådens längd och   den specifika trådresistansen [Ω/m]. 

 

  
 

 
 (43)  

Med hjälp av den yttre omkretsen på röret, mikanitlagret, samt tråddiametern kan antalet varv ( ) 

beräknas enligt ekvation 44 där    är rördiametern [m],          är mikanitlagrets tjocklek [m] 

och där       representerar värmetrådens diameter [m]. 

 

  
 

 (                  )
 (44)  

För att få de önskade varven under tillverkning krävs det att lindningen får rätt stigning,   

[mm/varv]. Denna beräknas genom ekvation 45 där    representerar elementets bredd [mm]. 

 

  
  

 
 (45)  
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Som synes på bilderna finns anpassade hål i elementen i vilka temperaturgivarna skall placeras. 

Dessa hål är 5 mm i diameter och 12 till antalet. Av dessa är 8 mätpunkter placerade så att de 

skall vara jämförbara med tidigare tester som genomförts. Dock är inte placeringen exakt den 

samma till följd av lindningens stigning.  

För att uppnå en god värmeledningsförmåga mellan elementet och detalj 2 bör elementet vid 

montering penslas med värmeledande pasta mellan det inre mikanitarket och röret. Detta 

reducerar inverkan av ojämnheter vilket ökar kontakten mellan de två ytorna. Värmeledande 

pasta bör också strykas runt lindningen för att få ner värmen i mikanitarket. För att förbättra 

strömningen mot elementet har detta ett anpassat utrymme där en flödesrundare kan svetsas fast. 

Detta skyddar dessutom elementet från att urea och vattenånga tränger in.  

Viktigt att är att elementet ej får tätsvetsas på något ställe vid montering. Då luft kan slutas in 

under processen måste denna kunna expandera och frigöra sig från elementet. Annars finns 

risken att elementet exploderar eller på annat vis förorsakar skada.  

3.5 Prototypframtagning 

En prototyp byggdes med hjälp av de resurser och delar som fanns på plats för att inte dra ut på 

tidsramen mer än nödvändigt. Detta innebar vissa mindre förändringar i konstruktionen men 

medfor inga större bekymmer. Förändringarna bestod främst i att detalj 2 fick en något ökad 

storlek. För att förenkla monteringen  ytterligare valdes det att dra resistanstråden mellan de två 

värmeisolerande mikanitarken för att därigenom få ett gemensamt kabelutstick. Detta bedöms 

inte ge någon större förlusteffekt utan väntas till viss mån bidra med en värmehöjande effekt för 

detalj 2. Dessa förändringar resulterar i en högre resistans för elementet vilket i sin tur ger en 

högre effekt till kostnad av en högre spänning då strömkravet ansågs vara det styrande. 

Sammanfattningsvis ansågs dessa förändringar vara gynnsamma för projektet. Elementet fick 

efter dessa förändringar effekten 600 W vid 30,8 V. Nackdelarna tros dock vara små och tros 

inte heller påverka resultatet nämnvärt. Nedan beskrivs processen i korta drag. Först 

provmonterades elementet med en vanlig ståltråd för att simulera resistanstråden. På detta vis 

kunde givarhålen borras på rätt position direkt utan att diametervariationerna behövdes tas 

hänsyn till på de utlagda arken. 
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4  PROVPLANERING 

I detta avsnitt beskrivs de planerade proven i vilka prototypen skall användas vid.  

4.1 Provets utformning 

Provet skall utföras på en ljuddämpare med löstagbar detalj 2 samt löstagbar detalj 1 (där detalj 2 

ligger före detalj 1 i avgasflödet). Detta medför en större flexibilitet och fördelar utifall något i 

konfigurationen skulle behöva modifieras.  

Provet avser att få fram den effekt som krävs för att förånga en viss mängd urea. Därmed bör 

provet utformas likt en effekttrappa i vilken urea doseras enligt normalt testförfarande. Detta 

innebär att AdBlue doseras enligt en stigande trappa där mängden ökas gradvis för att avgöra 

konstruktionens förångningskapacitet.  

Mellan varje doserökning körs motorn utan att någon urea doseras för att återställa normalläget. 

En grafisk beskrivning kan ses i Figur 7.  

 

Figur 7. Dosertrappan i grafisk framställning. 

Provet bör köras separat på detalj 2 respektive detalj 1 för att sedan samköras. Fördelaktigt är om 

förångningsmålen kan uppnås genom värmning endast på den ena eller den andra delen. I 

nuläget bedöms detalj 2 som det viktigaste att prova. Tester med uppvärmd detalj 1 är dock 

intressant i ett kunskapsbyggande syfte. Det är först när fullständig förångning på de uppvärmda 

ytorna sker som frågan om hur stor effekt det krävs att förånga en given mängd urea vid ett givet 

driftsfall kan besvaras. Då endast en prototyp för detalj 2 existerar kommer inte detalj 1 att testas 

under examensarbetet utan proverna utförs endast med den uppvärmda detaljen 2 samt original, 

icke uppvärmd, detalj 1. 

Provet sker enligt effektstegning med steg om 100 W (alternativt 200 W vid behov). När ställda 

krav är uppnådda kan en finare effektnivå ställas in för att avgöra ett noggrannare effektkrav om 

detta skulle vara önskvärt. På detta vis byggs också en kunskap om vad konsekvensen blir om en 

konstruktion enligt beräkningar kan föra över 100 W till respektive del. Dessutom underlättar 

denna metod för en celltekniker som då får reglera effekten ett fåtal gånger istället för att justera 

in den med ett tätare intervall. Proven som sedermera kördes kan skådas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Planerade prov. 

Dosering 

[g/min] 

Effekt 

[W] 

Driftsfall Effektsteg 

[W] 

Dosersteg 

[g/min] [kg/h] [
o
C] 

x 0-600 M1 T1 100 x 

x 0-600 M2 T1 200 x 

x 0-600 M3 T1 200 x 

x 0-600 M4 T2 200 x 

Stökiometrisk 0-600 WHTC 200 - 

Temperaturgivare fästes enligt tidigare placering för klumpprov för att resultaten skall vara 

jämförbara med varandra. I de fall där det inte är möjligt att fästa givare enligt gammal placering 

placeras dessa i närheten av den tidigare i den mån det är realistiskt. Driftsfallen angivna i Tabell 

1 speglar avgasflödets massflöde respektive temperatur. Effektstegen uppnås genom spänning 

och ström enligt Tabell 2.  

Tabell 2. Beräknade ström- och spänningsvärden för detalj 2. 

Spänning [V] Ström [A] Effekt [W] 

0 0 0 

12,57 7,96 100 

17,78 11,25 200 

21,77 13,78 300 

25,14 15,91 400 

28,11 17,79 500 

30,79 19,49 600 
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5  RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt beskrivs de resultat som proverna har resulterat i. Dessa analyseras varvid 

eventuella slutsatser kan dras. 

5.1 Allmän beskrivning av utförda tester 

Under examensarbetet fanns endast möjlighet till att tillverka en uppvärmd detalj 2. Av denna 

anledning är detta också det enda som har testats. Testerna är utförda med denna detalj 2 samt 

original detalj 1. Detta innebär att det som i praktiken undersökts är huruvida ett visst koncept till 

detalj 2 är av nytta och vilken effekt detta i sådana fall behöver föra in för att öka 

förångningsgraden då dosernivåerna ökas. Proven är automatiserade och dosering sker under en 

viss tid med efterföljande rengöring. Av den tid där AdBlue doseras bildas ett medelvärde för 

varje temperaturgivare när temperaturnivåerna har stabiliserat sig. Detta medelvärde 

representerar det värde där temperaturerna förväntas ha uppnått jämvikt. Temperaturerna för hela 

förloppet dokumenteras även icke medelvärdesbildat, dessa resultat kan ses i Bilaga A. I denna 

del visas framförallt de medelvärdesbildade temperaturgivarnas medelvärde då dessa förväntas 

ge den rättvisaste bilden av nedkylningen på detaljerna till följd av AdBlue-sprayen. Den införda 

effekten representerar den elektriska effekten där verkningsgradförlusten inte har behandlats. 

5.2 Driftsfallet T1o C och M1 kg/h 

Detta driftsfall testades med effekten 0-600 W i steg om 100 W. En sammanställning av 

medeltemperaturen i detalj 2 för de olika effektnivåerna kan ses i Figur 8. 

 

Figur 8. Medeltemperatur för olika effektnivåer vid T1o C och M1 kg/h. 

Jämförs detta med temperaturerna i detalj 1 för samma driftsfall kan det konstateras att en ökad 

effektnivå inte avlastar detalj 1 utan snarast motverkar målet. Temperaturerna sjunker alltså i 

detalj 1 när temperaturen på detalj 2 och tillika den införda effekten ökar, se Figur 9.  
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Figur 9. Medeltemperatur för olika effektnivåer vid T1o C och M1 kg/h. 

Då temperaturerna i detalj 2 på flera ställen vida överstiger avgastemperaturen bör resultaten 

beaktas med försiktighet. Dock är dessa temperaturer inte orimliga för andra driftpunkter vid 

liknande flöden varav en viss tendens kan anas där allt för höga temperaturer på detalj 2 inte 

verkar till fördel av förångningen. För att förändra träffbilden valdes det att höja massflödet med 

bibehållen temperatur. Resultaten kan skådas i avsnitt 5.3-5.4. 

5.3 Driftsfallet T1o C och M2 kg/h 

Denna punkt testades med en elektrisk effekt om 0-600 W med steg om 200 W. Målet med testet 

var framförallt att redogöra för en jämnare träffbild. Resultatet visade att detta också inträffade 

då ingen givare sjönk exceptionellt mycket mer än någon annan i temperatur. Detta tyder på att 

mer av detalj 2 nyttjas till förångning. Medeltemperaturen i detalj 2 för de olika effekt- och 

doseringsnivåerna visas i Figur 10. 

 

Figur 10. Detalj 2:s medeltemperatur vid driftsfallet T1o C och M2 kg/h. 

Som synes är medeltemperaturen högre i detta driftsfall jämfört med driftsfallet där massflödet 

var M1 kg/h i de högre doseringsnivåerna men lägre i de låga. Temperaturskillnaden mellan 0 
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och 600 W är även högre i det lägre massflödesfallet. Detta skulle kunna bero på att hela ytan 

nyttjas bättre varav den totala ytan belastas mindre vid dosering samtidigt som de strömmande 

avgaserna också kyler ytan mer effektivt vilket förklarar den lägre temperaturen när ingen 

AdBlue doseras. Om ytan har nyttjats mer effektivt till förångning bör kunna avläsas från detalj 

1:s temperaturer, huruvida denna blivit avlastad eller ej. Figur 11 visar detalj 1:s 

medeltemperaturer i detta driftsfall. 

 

Figur 11. Detalj 1:s medeltemperatur vid T1o C och M2 kg/h. 

Även i detta driftsfall kan det ses att detalj 1 inte avlastas mer desto högre temperatur detalj 2 

håller. En lägre temperatur kan tvärtom skådas vid högre effekter på detalj 2. Jämförs denna 

temperatur med driftsfallet med massflödet M1 kg/h är temperaturen dock något högre. Detta 

kan bero på flera saker, ett högre flöde värmer mer om ytan är kallare än flödet vilket kan 

förklara denna skillnad. Resultatet kan också förklaras med att något mer urea förångas på detalj 

2 till följd av en mindre jämn träff. Då medeltemperaturen på detalj 2 i fallet med det högre 

massflödet också är högre än i det lägre massflödesfallet kan det spånas om utifall mindre urea 

förångas från detalj 2 då medeltemperaturen bör neutralisera en mindre jämn träffbild från 

sprayen. Huruvida detta är fallet eller ej är dock oklart och inga klara slutsatser bör dras från 

detta. Det kan dock konstateras att 400 W tillförd effekt i detalj 2 kan hålla dess medeltemperatur 

vid avgastemperaturen vid den högre doseringsnivån. Detta avlastar dock detalj 1 i mindre grad 

än om ingen extra effekt tillfördes. Däremot vidhölls inte en medeltemperatur i detalj 2 om högre 

än det uppsatta temperaturkriteriet vid denna dosering där ingen effekt tillfördes, dock 

uppnåddes en medeltemperatur  på  strax därunder vilket möjligtvis är godtagbart. Dock var 

temperaturen i detalj 1 lägre än vid 0 W i tillförd effekt.  

5.4 Driftsfallet T1o C och M3 kg/h 

Detta test gjordes för att undersöka massflödets inverkan ytterligare. Ett högre massflöde kan dra 

med sig sprayen och på så sätt avlasta detalj 2 samt belasta detalj 1. Det kan också verka kylande 

på ett detalj 2 där effekt tillförs eller värmande på en kyld detalj 1. Detalj 2:s medeltemperatur 

kan ses i Figur 12. 
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Figur 12. Detalj 2:s medeltemperatur vid massflödet M3 kg/h och T1o C. 

I denna figur kan det skådas en jämnare temperatur över de olika doseringsnivåerna. Detta skulle 

kunna bero på att det krävs en högre effekt för att värma detalj 2 till samma temperatur över 

avgastemperaturen jämfört med ett lägre flöde. Då detta även kan skådas när ingen effekt tillförs 

kan detta tyda på att ureasprayen blåser förbi detalj 2 i högre grad. Medeltemperaturen är i det 

närmaste identisk för den högsta doseringsnivån vid massflödena M2 samt M3 kg/h när 600 W 

tillförs. Däremot är medeltemperaturen högre i detalj 2 vid det högre flödet när ingen extern 

effekt tillförs. Detta tros bero på att mindre urea träffar detalj 2 samt att flödet värmer detta i 

större grad när det blivit nedkylt. Detalj 1:s medeltemperaturer vid massflödet M3 kg/h kan ses i 

Figur 13. 

 

Figur 13. Detalj 1:s medeltemperatur vid T1o C och M3 kg/h. 

I detta fall kan en mindre tendens till att högre effekt (temperatur) i detalj 2 leder till en lägre 

temperatur i detalj 1 ses. Den är däremot inte lika tydlig som i ovanstående fall. Det kan 

konstateras att högre temperatur inte är till fördel för att avhjälpa temperaturfallet i detalj 1. 

Även här kan en ökning i detalj 1:s temperatur ses när ingen effekt tillförs. Detta leder till att 

slutsatsen där den varma avgasströmmen värmer detalj 1 i högre grad än vid ett lägre flöde är 

mest trolig. Då detalj 2 håller i princip samma temperatur vid M2 kg/h som vid M3 kg/h vid den 

högsta dosernivån tyder detta på att en större kyleffekt fås vid det högre massflödet. Denna 
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ökning i kyleffekt motsvarar mest troligt kylningen som den ökade sprayträffen ger vid det lägre 

massflödet. 

5.5 Jämförelse av massflöden vid T1o C 

För att kunna jämföra massflödets inverkan vid samma avgastemperatur jämförs detalj 2:s och 

detalj 1:s medeltemperaturer vid varierat massflöde. Det har i tidigare avsnitt antytts att resultatet 

kan påverkas på flera olika vis beroende på träffbild och massflöde. Av denna anledning är det 

bra att undersöka massflödets inverkan vid 0 W i tillförd effekt samt vid 600 W tillförd effekt. 

5.5.1 Massflödets påverkan vid 0 W i tillförd effekt 

I tidigare avsnitt föreslås det att vid 0 W i tillförd effekt kan detalj 2 påverkas både genom att en 

högre strömningshastighet värmer en kyld detalj 2 samt att det hindras från att kylas då sprayen 

inte träffar, alternativt stannar, vid dess yta. Detalj 2:s medeltemperatur vid de olika massflödena 

kan ses i Figur 14. 

 

Figur 14. Detalj 2:s medeltemperaturer vid olika massflöden och 0 W i tillförd effekt. 

Det kan konstateras att temperaturen i detalj 2 påverkas positivt vid dosering av ett ökat 

massflöde. Detta innebär att ett högre flöde förhindrar att detalj 2 kyls i större utsträckning än vid 

ett mindre flöde. Om detta beror på att träffbilden ändras för de olika flödena eller att sprayen 

inte stannar vid ytan under samma tid är svårt att avgöra. Träffbilden är jämnare för de två högre 

flödena, dock med tydliga minskningar i temperaturen för vissa givare. 

Troligtvis blåser sprayen av detalj 2 och belastar detalj 1. Om inte detalj 1 visar en liknande 

temperaturökning som detalj 2 är detta rimligt. Detalj 1:s medeltemperaturer kan ses i Figur 15. 
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Figur 15. Detalj 1:s medeltemperatur för de olika massflödena. 

Enligt Figur 15 värmer det ökade flödet detalj 1 men inte i samma utsträckning som detalj 2. 

Detta gör det troligt att en större del av sprayen hamnar på detalj 1. Som en parantes kan det 

nämnas att jämnast medeltemperatur på detalj 1 och detalj 2 fås just vid det lägre massflödet utan 

tillförd effekt, se Figur 16.  

 

Figur 16. Jämförelse av medeltemperatur i detalj 1 och detalj 2 vid T1o C och M1 kg/h. 

5.5.2 Massflödets påverkan vid 600 W i tillförd effekt 

Vid ett högre massflöde då värme tillförs detalj 2 förväntas detta kylas i högre grad då 

avgastemperaturen är lägre än detalj 2:s yta. Detalj 2 bör därmed kylas både av avgasströmmen, 

dock inte mer än avgasernas temperatur, samt av doseringen. Det är däremot troligt att sprayen 

inte kyler detalj 2 speciellt mycket vid de högre flödena då detalj 2:s temperatur är förhållandevis 

hög (det bildas ett ånglager mellan dropparna och detalj 2) samt att flödet i större grad drar med 

sprayen från detalj 2. Resultatet med 600 W i tillförd effekt kan skådas i Figur 17. 
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Figur 17. Medeltemperaturen i detalj 2 med 600 W tillförd effekt vid olika massflöden. 

Som synes påverkar doseringen inte detalj 2:s temperatur nämnvärt vid de högre flödena. 

Däremot kan det ses att flödet kyler detalj 2 då ingen dosering sker. Därmed kan det konstateras 

att själva massflödet har större påverkan på detalj 2:s temperatur än doseringen har när detalj 2 

kommer upp i dessa temperaturer. I teorin bör detta innebära att detalj 2 inte avlastar detalj 1 och 

att denna därmed bör kylas mer av sprayen vid högre massflöden. Samtidigt är det troligt att 

denna värms mer av det högre flödet då temperaturen på detalj 1 mest troligt är lägre än 

avgastemperaturen. Detalj 1:s medeltemperatur kan ses i Figur 18. 

 

Figur 18. Detalj 1:s medeltemperatur i varierat massflöde och 600 W i tillförd effekt på detalj 2. 

Likt teorin ovan kan det ses att detalj 1 faktiskt värms av det ökade massflödet. Det kan också 

konstateras att den ökade effekten som tillförts detalj 2 inte har avlastat detalj 1 utan faktiskt haft 

en negativ påverkan.  

5.6 Driftsfallet T2o C och M4 kg/h 

Enligt resultaten i tidigare avsnitt bör detta driftsfall ge upphov till en allt för varm detalj 2 för att 

utnyttja denna som förångningsyta även utan tillförd effekt. Detta bör innebära att detalj 1 kyls 
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mer effektivt i detta fall. Den tillförda effekten väntas inte ge samma temperaturfall i detalj 1. 

Detalj 2:s medeltemperatur kan ses i Figur 19. 

 

Figur 19. Detalj 2:s medeltemperatur vid 0-600 W tillförd effekt i olika doseringsnivåer. 

Som synes ger en högre effekt en högre temperatur i detalj 2. Däremot syns det också att 

temperaturskillnaden mellan den lägsta och den högsta doseringsnivån inte är anmärkningsvärd 

mellan de olika effektnivåerna. Detta tyder på att det blir ungefär samma värmeöverföring från 

detalj 2:s yta oberoende på temperaturen vid den lägre doseringsnivån. Detta i sin tur kan 

innebära att filmkokning uppstår vilket innebär att genomgående dålig värmeöverföring uppstår 

på grund av ett isolerande ånglager som inte avhjälps med annat än en temperatursänkning eller 

en exponentiell temperaturhöjning. Detta bör också innebära, som konstaterats i teorin ovan, att 

detalj 1 inte avlastas och att den inte bör avlastas nämnvärt olika vid de olika effektnivåerna. 

Detalj 1:s medeltemperatur kan ses i Figur 20. 

 

Figur 20. Detalj 1:s medeltemperatur för T2o C och M4 kg/h vid de olika effektnivåerna. 

Enligt Figur 20 kan teorin ovan bekräftas. Det är tydligt att temperatursänkningen i detalj 1 som 

inträffade vid den lägre avgastemperaturen inte inträffar i denna driftspunkt, troligtvis till följd 

av det så kallade Leidenfrostfenomenet. Detta innebär att en högre effekt inte avlastar detalj 1 

mer eller mindre beroende på tillförd effekt. Variationen som kan ses kan dessutom ses vid den 
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lägre doseringen och genomgående för övriga dosernivåer. Detta härrör till att 

avgastemperaturen vid dessa prov skiljde aningen mellan proven, något som är naturligt vid 

motorprov. Variationer mellan tester kan uppkomma som följd av t.ex. det rådande 

utomhusklimatet. 

5.7 WHTC 

För att utreda hur en uppvärmd detalj 2 påverkar temperaturerna i transient drift kördes även 

prov enligt WHTC-förfarande. Proverna kördes med den tillförda effekten 0-400 W med steget 

200 W. Anledningen till att ett prov med 600 W inte utfördes var att den maximala 

temperaturgränsen på elementet (480
o
 C för att hålla en viss säkerhetsmarginal) nåddes under 

början av provet varav detta prov avbröts för att skydda elementet.  Doseringsnivån i dessa prov 

är stökiometrisk vilket innebär att det doseras rätt mängd (molförhållande 1:1) urea för att 

reducera kväveoxiderna. Resultatet kan skådas i Figur 21. 

 

Figur 21. Detalj 2:s temperaturer (ej medelvärde) för olika effektnivåer vid WHTC-prov. 

Som kan ses i Figur 21 ser kurvorna för de olika effektnivåerna snarlika ut. Det som skiljer dem 

är att de är förskjutna till varandra i temperaturnivå. Spridningen är störst i början av provet där 

de högsta temperaturerna med tillförd effekt kan skådas. Rimligtvis antyder detta att provet i 

början har ett lägre massflöde medan det i slutet där nivåerna är jämnare (och temperaturen för 0 

W i tillförd effekt ligger högre) har ett något högre massflöde. Detta kan ses i Figur 22. 
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Figur 22. Avgasflöde och temperatur vid WHTC-prov. 

Av Figur 22 kan det ses att avgasflödet är något lägre i början av provet än i slutet vilket skulle 

kunna bekräfta teorin ovan. Det är därmed tydligt att ett högre massflöde verkar kylande mot den 

tillförda effekten. Hur detalj 1 påverkas av detta kan ses i Figur 23. 

 

Figur 23. Detalj 1:s temperaturer (ej medelvärde) vid de olika effektnivåerna. 
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Som synes av dessa resultat har inte detalj 1 avlastats mer beroende på tillförd effektnivå. 

Nivåerna ligger relativt lika, dock kan det vid en närmare anblick ses att temperaturerna överlag 

är något lägre vid de högre effektnivåerna. Samma beteende kan alltså skådas vid ett transient 

prov såväl som de stationära test beskrivna i avsnitt 5.2-5.6. 

5.8 Jämförelse med ett möjligt koncept för detalj 2 

Då de i examensarbetets uppkomna resultaten simulerar ett möjligt koncept för detalj 2 är det 

intressant att jämföra resultaten med tidigare körda prov där konceptet för detalj 2 har använts. 

De jämförda resultaten görs med originaldetaljer i alla delar samt en konceptutformad detalj 2 

som dessvärre har en något större dimension än original detalj 2. Proven är körda i driftspunkten 

T1
o
 C och M1 kg/h. Jämförelsen över detalj 1:s temperatur kan skådas i Figur 24. 

 

Figur 24. Jämförelse med möjligt koncept för detalj 2 och original detalj 2. 

Som synes verkar resultaten överrensstämma för de med den eluppvärmda detaljen 2. Det 

möjliga konceptet för detalj 2 har här en negativ inverkan på detalj 1:s medeltemperatur. Det kan 

alltså konstateras att ej heller här avlastas detalj 1 då en temperaturhöjning mot 

avgastemperaturen sker i detalj 2. Dessvärre har den konceptuella detaljen 2 något annorlunda 

geometri på jämfört med original detalj 2. Detta kan påverka resultatet i den mening att sprayen 

träffar annorlunda och/eller att mer spray blåser förbi detalj 2:s yta. Exakt hur denna parameter 

påverkar resultatet är alltså svårt att avgöra. Anses effekten av denna skillnad vara liten kan dock 

resultaten ovan anses riktiga och hypotesen bekräftas. 
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6  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta avsnitt diskuteras resultaten som har framkommit i examensarbetet samt utförandet av 

detta. Avsnittet beskriver också de slutsatser som har kommit fram under examensarbetet, vilka 

sammanfattas kort. 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Analys av resultaten 

Resultatet som väntades före studien påbörjades var att en ökad effekt skulle vara positivt för 

förångningen. Vidare fanns det vissa tankar under litteraturstudien om att sprayen skulle kunna 

drabbas av det så kallade Leidenfrostfenomenet. Detta fenomen innebär att det bildas en ångfilm 

som isolerar dropparna som skall förångas från värmekällan. Detta leder till en oerhört dålig 

värmeöverföring till dropparna och skapar dels en långsam förångning men även ett slags 

glidlager under dropparna som gör att de ”dansar” på den heta ytan. 

Analysen av resultaten från provcellskörningarna tyder på att en hetare detalj 2 inte verkar 

avlasta detalj 1 och höja mängden AdBlue som förångats utan istället belasta denna än mer. 

Detta resultat var entydigt vid den låga avgastemperaturen (T1
o
 C) även vid olika massflöden. 

Detta tyder på att det ligger en vetenskaplig grund samt repeterbarhet i dessa. Samtidigt kunde 

det påvisas att för den högre avgastemperaturen (T2
o
 C) syntes inte samma drastiska skillnad i 

detalj 1:s medeltemperatur. Detta förväntas bero på att detalj 2 redan vid 0 W i tillförd effekt 

håller en så pass hög temperatur att filmkokning uppstår. I de lägre temperaturfallen väntas 

graden av filmkokning öka desto varmare detalj 2 blir för att sedan kunna konstateras mer eller 

mindre fullständigt vid den varmare avgastemperaturen. 

Detta innebär att filmkokning och tillika Leidenfrostfenomenet verkar kunna konstateras i 

proven. Förekommer en högre grad av filmkokning förs inte energin vidare till sprayen varvid 

dropparna slungas vidare och fastnar på detalj 1 vars form skapar en uppsamlingsyta som kyls av 

den stora mängden AdBlue som landar där. Fenomenet är framförallt temperaturberoende och 

stämmer väl överens med beteendet beskrivet i kokningskurvan enligt Figur 3. 

Resultaten pekar på att en införsel av det möjliga konceptet för detalj 2 för att uppehålla 

temperaturen i förångningsmodulen troligtvis inte är rätt väg att gå. Vidare kan det diskuteras om 

det är möjligt att på annat vis försöka hålla yttemperaturen där den maximala värmeöverföringen 

fås. Detta är troligtvis något som är svårt att uppnå utan att aktivt kombinera kyla och värme 

genom ett reglersystem vilket är svårt att föra in i en ljuddämpare. För att förhindra dessa 

effekter, där dropparna glider på den heta ytan utan att energi överförs i speciellt stor 

utsträckning till dem, bör troligtvis nya koncept tas fram som inte möjliggör denna glidning och 

framförallt transport till en yta där de uppehålls i stor mängd.  

Osäkerheten i dessa resultat består främst i flertalet okända parametrar. Strömningsbilder, 

spraybeteende så som droppstorlek och träff, hur stor del av den totala spraymängden som träffar 

var etc. är alla faktorer som kan påverka resultatet. Detta innebär att förutsättningarna mellan 

testen kan variera. Effekten av detta tros dock vara liten med tanke på att beteendet att detalj 1 

inte avlastas har skådats för alla fall som stämmer med den framlagda teorin.  

I detta examensarbete har det fokuserats på medeltemperaturen i detalj 1 samt detalj 2. 

Anledningen till detta var att den totala belastningen skulle återspeglas i resultaten. Detta skulle 
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kunna innebära att en punkt på en detalj har kylts mycket mer eller blivit mycket varmare än 

övriga och på så vis påverkat resultatet. Dock indikerar detta att mer eller mindre spray har 

träffat vid denna punkt varav den totala belastningen fortfarande bör vara relevant.  

Hade resultatet blivit motsatt, d.v.s. att en ökad effekt hade bidragit positivt till förångningen 

hade det förmodligen varit möjligt att besvara frågan om vilken effekt det krävs för att förånga 

en viss mängd urea vid ett givet driftsfall. Då hade en uppskattning om hur stor del urea som 

träffade detalj 2 fått göras varvid frågan kunnat besvarats. 

Andra delar som kan vara intressant att studera är de individuella temperaturkurvornas 

återhämtningsförmåga och beteende. Denna studie blev dock svår att göra då kylningen i detta 

fall inte motsvarade förångningen. Dessutom kan det vara intressant att studera hur olika ytor 

påverkar det fenomen som har påvisats inom detta examensarbete. Filmkokning, och därmed 

värmeöverföringen, och således förångningen påverkas i stort av ytjämnheten. Dessutom 

påverkar fluidens ytspänning dessa fenomen varvid lösningar för att öka förångningsgraden 

skulle kunna bestå i att variera dessa parametrar. 

Den tillförda effekten motsvarar i denna rapport den elektriska effekten. I graferna har det inte 

beaktats hur stor del av denna effekt som faktiskt värmer detalj 2 och vad som försvinner i 

strömningsförluster samt förluster till följd av att värmen leds åt fel håll. Det senare alternativet 

har försökt avhjälpas genom att isolera resistanstråden utåt. Strömningsförlusterna kan endast 

approximeras när värmeövergångstal och dylikt inte är helt klarlagda. Då resistanstrådens 

temperatur och flertalet av värmetalen är okända blev också en beräkning av den tillförda 

effekten svår att göra.  

6.1.2 Examensarbetets utförande och resultat 

Tanken med examensarbetet var från början att konstruera en elektrisk värmare till Scanias 

förångningsmodul. Konstruktionen skulle sedan tillverkas och provas samt utvärderas med 

avseende på provresultatet. Arbetet innefattade då två detaljer i vilka energi skulle tillföras. Detta 

visade sig dock problematiskt inom den tidsram som fanns tillgänglig. På grund av detalj 1:s 

besvärliga geometri valdes det redan på förhand att prioritera detalj 2 medan leverantör utredde 

möjligheten att tillverka ett element på detalj 1. Detta resulterade sedermera i att endast detalj 2 

kunde tillverkas varav detta var det enda som också konstruerades.  

Av denna anledning är inte den ursprungliga frågan om hur mycket energi som krävs för att 

förånga en viss mängd urea vid ett givet driftsfall möjlig att besvara, dels till följd av att det inte 

är känt hur mycket urea som träffar detalj 2 men framförallt till följd av de något oväntade 

resultatens beteende. Examensarbetet har dock ökat förståelsen inom ureaförångning vilket var 

det huvudsakliga målet. Det har också givit sådana resultat att fortsatt konstruktion av Scanias 

förångningslösning kan fortgå med god vägledning för hur denna skall konstrueras när det gäller 

möjliga koncept för detalj 2. Konstruktionen får också anses lyckad då den dels uppfyller 

kravspecifikationen samt har bidragit till intressanta och betydelsefulla resultat. 

Ett problem under examensarbetet har varit att tillverkningen av dessa element varit outforskad 

mark. Av denna anledning har det varit besvärligt att ta fram riktiga tillverkningsunderlag då 

dessa skulle behöva modifieras allt eftersom. Vad som gått att tillverka, och hur, har tvingats 

utredas under resans gång. Det framkom i relativt sent skede att detalj 1 inte kunde tillverkas. 

Detta gjorde att denna föll bort från utredningen men skapade inget större bekymmer då fokus 

legat på att konstruera och tillverka detalj 2. Det är också möjligt att det hade varit positivt att 

stryka önskemålet om likström samt att applikationen skulle vara möjlig i lastbil för att om 

möjligt nyttja andra koncept. Eventuellt hade det också varit bra att bygga en separat rigg som 

inte ingick i ljuddämparen för att ta reda på ställd frågeställning. Detta hade möjliggjort andra 

koncept vilket hade kunnat besvara andra frågor. På viset detta utfördes framkom dock relevanta 

svar för en vidare utveckling av Scanias förångningsmodul. 
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Under examensarbetets gång har examensarbetaren deltagit i tvärfunktionella forum samt 

kommit i kontakt med flertalet kunniga personer och på så vis lärt sig mycket om Scania som 

företag och arbetsplats. Även inköpsavdelning och prototyptillverkare har varit involverade. 

Detta har i stora drag varit positivt, dock har kontakten med en extern leverantör tillsammans 

med inköpsavdelningen skapat extra moment under examensarbetet som dessvärre dragit ut en 

del på tiden. Av tidsmässiga skäl kan det alltså i framtida examensarbeten vara bra att försöka 

hålla nere tiden genom intern tillverkning när detta är möjligt. 

Vidare kan det betraktas som relativt mycket att ta en idé till koncept och vidare till provning 

samt analys i ett examensarbete. Detta är dock något som har uppskattats av författaren som 

förvisso haft mycket att göra men tyckt att det har varit ett roligt arbete.  

6.2 Slutsatser 

Flera olika resultat har uppmärksammats under examensarbetet. Av dessa har vissa slutsatser 

kunnat dras. De viktigaste är sammanställda i en punktlista som kan skådas nedan. 

 

 Ett högre massflöde ger en jämnare träffbild och därmed jämnare temperatur på detalj 2. 

 En högre temperatur på detalj 2 inverkar negativt på förångningen och avlastar inte detalj 

1. 

 Troligtvis beror resultatet av filmkokning och det så kallade Leidenfrostfenomenet. 

 Filmkokningen ökar stegvis och verkar vara i princip total vid en given temperatur och 

uppåt. Fenomenet avhjälps inte  med att temperaturen ökas inom rimliga nivåer. 

 Det möjliga koncept för detalj 2 som beaktats i denna rapport ökar troligtvis inte 

förångningen av AdBlue utan kan snarast ha en negativ inverkan. 

 Andra typer av koncept bör utredas för att klara framtida doseringsnivåer. 
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7  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta avsnitt ges förslag på vidare arbete som kan eller bör utföras för att vidga kunskapen 

inom ämnesområdet ytterligare. 

7.1 Förslag på framtida arbete 

Förslagsvis bör en elvärmd detalj 1 konstrueras enligt samma metod som detalj 2. Denna typ av 

värmeelement har visat sig framgångsrikt och klarat de hårt ställda kraven på en prototyp 

placerad inuti ljuddämparen. Detta skulle förmodligen öka kunskapen kring ureaförångning 

ytterligare. 

För att kunna beräkna vilken effekt som faktiskt använts till förångning är det viktigt att de 

okända parametrarna fastställs och undersöks. Detta är t.ex. värmeövergångstal (som varierar 

med massflödet), temperatur på resistanstråden, värmepastans inverkan på värmeledningen och 

förlusteffekten som uppkommer mot det isolerande lagret. Framförallt är det viktigt att 

kontrollera effekten per ytenhet där en känd spraymängd förångas.  

Det återstår fortfarande att ta fram och verifiera en beräkningsmodell för att ta reda på 

förångningsegenskaperna hos AdBlue i en ljuddämpare. Detta är något som troligtvis vore 

lämpligt i ett examensarbete inom strömningsmekaniska simuleringar och beräkningar kopplat 

till termodynamikens lagar. Detta arbete skulle underlätta för framtida konceptutredningar inom 

ureaförångning och spara in på behovet av onödiga cellprov om metoden kunnat verifieras.  Det 

är viktigt att i dessa beräkningar koppla både till fysikaliska fenomen som påvisats i denna 

rapport samt att beakta de kemiska reaktionerna såväl som vattnets förångning. 
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BILAGA A: PROVRESULTAT 

 

Figur 25. 0 W, T1o C, M1 kg/h. 

 

Figur 26. 100 W, T1o C, M1 kg/h. 
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Figur 27. 200 W, T1o C, M1 kg/h. 

 

Figur 28. 300 W, T1o C, M1 kg/h. 
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Figur 29. 400 W, T1o C, M1 kg/h. 

 

Figur 30. 500 W, T1o C, M1 kg/h. 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

recorder_time [s]

T
e

m
p

 [
°C

]

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

recorder_time [s]

T
e

m
p

 [
°C

]

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360



 60 

 

Figur 31. 600 W, T1o C, M1 kg/h. 

 

Figur 32. 0 W, T1o C, M2 kg/h. 
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Figur 33. 200 W, T1o C, M2 kg/h. 

 

Figur 34. 400 W, T1o C, M2 kg/h. 
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Figur 35. 600 W, T1o C, M2 kg/h. 

 

Figur 36. 0 W, T1o C, M3 kg/h. 
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Figur 37. 200 W, T1o C, M3 kg/h. 

 

Figur 38. 400 W, T1o C, M3 kg/h. 
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Figur 39. 600 W, T1o C, M3 kg/h. 

 

Figur 40. 0 W, T2 C, M4 kg/h. 

 

Figur 41. 200 W, T2o C, M4 kg/h. 
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Figur 42. 400 W, T2o C, M4 kg/h. 

 

Figur 43. 600 W, T2o C, M4 kg/h. 
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Figur 44. 0W, WHTC. 

 

Figur 45. 200 W, WHTC. 
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Figur 46. 400 W, WHTC. 

 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

recorder_time [s]

4
0

0
 W

 [
°C

]

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480


