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Förord 
Detta kandidatarbete har gjorts under våren 2010 som ett led i vår civilingenjörsutbildning 
inom design och produktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

Arbetet har handlat om att utveckla ett kyl- och smörjsystem till ekobilen Agilis HCCI-motor. 
Målet har varit att Agilis ska tävla i 2010 års Europa upplaga av Shell Eco Marathon och göra 
så bra ifrån sig som möjligt. KTH studenter deltar årligen i denna tävling. I år har sammanlagt 
fem grupper om totalt 14 personer varit med och arbetat med Agilis. Arbetet bygger till stor 
del på vad studenter under tidigare år har arbetat fram. Två av årets grupper har bestått av 
fjärdeårsstudenter som har arbetat med Agilis som sitt högrekursprojekt. Ytterligare två 
grupper av tredjeårsstudenter, med oss inräknade, har arbetat med Agilis som sitt 
kandidatarbete. Den resterade gruppen består av en utbytesstudent som gör sitt examensarbete 
om HCCI-motorn och en KTH anställd.  

I denna rapport kommer vi att visa hur vi har arbetat och vad vi har kommit fram till. Arbetet 
har gjorts i nära samarbete med de övriga grupperna varpå Agilis eventuella framgångar i 
tävling får ses som ett resultat av ett lyckat lagarbete. Vi vill därför ta tillfället i akt att tacka 
följande personer: 

Priidu Pukk, vår handledare under projektet, som med sitt gedigna kunnande har gett oss 
värdefull vägledning och inspiration genom hela arbetet.  

Rafael Villasmil och Javier Lainez Marti för all hjälp med information om HCCI-motorn och 
deras stora engagemang under projektets slutfas. 

Martin Salin, Elisabeth Bengtsson, Kristina Engström, Linda Odelberg i den ena 
högrekursgruppen för all information om Agilis bakram samt deras goda samarbete i allt som 
rört projektet i övrigt.  

Willian Johansson och Granit Zymberi i den andra kandidatarbetesgruppen för allt givande 
samarbete vid utvecklingen av hjälpsystemens drivlina. 

Carl Göransson, Johan Ericsson, Pontus Andersson och Christoffer Pak i den andra 
högrekursgruppen för deras hjälp med montering av alla komponenter. 

Sist men inte minst vill vi även tacka Ulf Andorff och Patrik Hellgren i verkstaden. Utan er 
hjälp hade projektet aldrig blivit verklighet. 
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Sammanfattning 
KTH deltar varje år i tävlingen Shell Eco Marathon, som går ut på att bygga fordon som kan 
färdas så långt som möjligt på energiinnehållet i en liter bensin. I en av tävlingsklasserna 
tävlar man i år med bilen Agilis som kommer drivas med bland annat en KTH utvecklad 
HCCI-motor. Motorn är i behov av ett antal hjälpsystem, två av dessa är kyl- och 
smörjsystemen, som måste utvecklas för att fungera i Agilis. Ett krav på systemen är att de 
måste drivas av motorn.  

Förbränningsmotorer är i behov av kylsystem för att transportera bort den stora mängd värme 
som utvecklas vid förbränningen. De finns i huvudsak två typer av kylsystem för 
förbränningsmotorer, luftkylning och vätskekylning. Vid luftkylning leder man luft runt 
cylindern vilken transporterar bort värmen. Vid vätskekylning leder man istället en vätska 
runt cylindern som transporterar bort värmen till en värmeväxlare där värmen övergår till 
omgivningen.  

En förbränningsmotor är i behov av smörjning för att, bland annat, inte friktionen mellan 
motorns rörliga delar inte ska bli för hög. Det finns ett antal olika smörjsystem som används 
till förbränningsmotorer. Ett av de vanligare i större motorer är leda smörjmedel i kanaler 
fram till de delar i motorn som är i behov av smörjning. En enklare variant är att bara leda 
smörjmedlet in i vevhuset där det får stänka runt. 

En HCCI-motor kan beskrivas som en kombination av en vanlig bensinmotor och en 
dieselmotor. Den nyttjar kompressionständning, har samma verkningsgrad som en 
dieselmotor och låga utsläpp av miljöfarliga avgaser.  

HCCI-motorn som används i Agilis använder vätskekylning och stänksmörjning. De 
komponenter som används i systemen köps in färdiga då tids- och tillverkningsresurser är 
begränsade. Dessa sätts samman och anpassas till Agilis. Fästen och drivlina konstrueras och 
tillverkas för montera respektive driva komponenterna i Agilis.  

För fortsatt arbete rekommenderas att specialtillverka så stor del av kylsystemet och 
smörjsystemet som möjligt. Detta för att få system som är effektivare, har lägre vikt och är 
mindre utrymmeskrävande.  
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Abstract 
Every year, KTH participates in the Shell Eco Marathon, a competition whose goal is to 
design a vehicle that can go as far as possible using only the equivalent energy of one liter of 
petrol fuel. This year, one of KTH’s contributions to this race is the Agilis prototype; a car 
powered by a uniquely configured HCCI-engine developed at the university. The engine is 
dependent of several subsystems in order to work properly, among other, systems for cooling 
and lubrication. 

Combustion engines are in need of a cooling system that reduces the heat developed during 
the combustion.  In general, two main types of cooling systems are employed; either air 
cooling, where the outside of the cylinder is exposed to a flow of the surrounding air, ore 
water cooling, where water flows in tubes around the engine, and the heat are transferred by 
the water to the surrounding air through a heat exchanger. 

The purpose of the lubrication system is to prevent the friction that builds up in the 
interference between moving parts in the engine. Several principles of lubricating the engine 
are used today. Bigger engines are commonly lubricated by forcing lubricants through pipes, 
exposing them to the moving parts. A simpler system is keeping the lubricant inside the 
crankcase, letting the rapid motion of the crankshaft make the lubricant splash around and on 
to the moving parts of the engine. 

An HCCI-engine can be described as a combination of a petrol and diesel engine. In 
resemblance to the diesel engine, the ignition is created by compression. It has the same 
efficiency and emission levels as a diesel. 

Water cooling and splash lubrication are employed in the Agilis engine. These systems are 
assembled of existing components rather than crafted especially for this application, due to 
limitations in time and resources for production.  Mounts and transmission for powering the 
pumps and other components have been manufactured. 

For further improvement-work, it is recommended to design as many of the included 
components as possible. The reason being the possibility to achieve higher efficiency with a 
system made up of exclusively custom made parts.  
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1. Inledning 
Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH, deltar varje år i tävlingen Shell Eco 
Marathon, en tävling som går ut på att bygga energisnåla fordon. Ett av KTH:s tävlingsbidrag 
är bilen Agilis. Agilis kommer under 2010 års tävling drivas med två motoralternativ. En 
bensindriven fyrtaktsmotor och en HCCI-motor. HCCI-motorn är egenutvecklad på KTH på 
avdelningen för förbränningsmotorteknik. Motorn är beroende av ett antal hjälpsystem för att 
fungera. Två av dessa system är kylsystemet och smörjsystemet. Dessa system behöver 
utvecklas och anpassas för att användas i Agilis under tävlingen. 

1.1 Uppgiftsbeskrivning 
Uppgiften är att utveckla dels ett kylsystem och dels ett smörjsystem för den HCCI-motor 
som ska driva bilen Agilis under tävlingen Shell Eco Marathon Europe 2010. Kylsystemet ska 
klara av att kyla motorn vid kontinuerlig drift på full effekt men samtidigt inte hindra motorn 
att nå optimal arbetstemperatur. Smörjsystemet ska även det konstrueras för att klara av 
kontinuerlig drift. Båda systemen måste drivas av motorn och bör därför kräva lägsta möjliga 
effektuttag. Kan även vikten på systemen begränsas är det fördelaktigt. Drivlinan för kyl- och 
smörjsystemen ska även den konstrueras.  

1.2 Shell Eco Matathon 
Shell Eco Marathon är en internationell tävling som riktar sig mot studenter på tekniska 
universitet och högskolor över hela världen. Utmaningen består i att bygga ett fordon som kan 
färdas längsta möjliga sträcka på energiinnehållet i en liter bensin. Tävlingen startade 1985 
och har sedan dess anordnats årligen på olika platser i världen. 2010 års europatävling 
kommer att hållas på EuroSpeedway Lausitz i Tyskland under maj månad. Tävlingsbidragen 
delas in i två klasser, UrbanConcept och Prototype. I den förstnämnda klassen är målet att 
efterlikna en verklig bil och bygga ett energisnålt fordon som skulle kunna användas i 
stadstrafik. Detta medför krav på fyra hjul, riktiga dörrar, lyktor, bromsljus, blinkers och ett 
tvåkrets bromssystem. I Protoype-klassen tävlar man med extremt strömlinjeformade fordon 
som enbart har som syfte att färdas så långt som möjligt. Som energikällor accepteras sju 
olika alternativ i de båda klasserna, 95 oktanig blyfri bensin, standard diesel, motorgas (LPG), 
syntetisk diesel (GTL), biodiesel (FAME), etanol (E100), vätgas och solceller. [1]  

1.3 Agilis 
Agilis är KTH:s bidrag i Prototype klassen. Agilis är ett trehjuligt strömlinjeformat fordon 
uppbyggd av en självbärande kompositkaross baserad på kolfiber. Fordonet är utrustat med en 
avtagbar bakram för att enkelt kunna byta mellan olika drivalternativ. Vikten uppgår till ca 40 
kg och fordonet har dimensionerna 2,90 x 0,65 x 0,65 m. Agilis visas i Figur 1. [2]  
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Figur 1 Agilis 
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2. Bakgrundsstudie 

2.1 Kylsystem 
Upp till 80 % av effekten i en förbränningsmotor övergår i värmeförluster. En motor har 
normalt ett visst temperaturintervall där den arbetar optimalt. Detta leder till att motorn kan 
vara svårstartad då den är kall men också till att den under långvarig, kontinuerlig drift uppnår 
en för hög temperatur. Därför är förbränningsmotorer i behov av kylning. Om motorn har ett 
separat smörjsystem där oljan cirkulerar i en sluten slinga kan vissa delar av värmen tas upp 
av oljan. Detta räcker emellertid inte varför motorer normalt även har ytterligare ett system 
gjort enbart för att ta upp värmeförlusterna, det så kallade kylsystemet. Kylsystemet bygger 
på att motorns ytterhölje, i huvudsak cylinder och topplock, exponeras för ett flödande 
medium som tar upp värmet. 

I det teoretiskt enklaste kylsystemet utnyttjas den omgivande luften som medium. Detta är 
vanligt på mindre motorer som exponeras för ett naturligt luftflöde, såsom på mopeder och 
motorcyklar. Karaktäristiskt för dessa motorer är de kylflänsar som sitter vinkelrätt mot utsida 
på cylinder och topplock för att öka arean som exponeras mot den kylande luften.  

Luftkylningen är svår att tillämpa på motorer med fler cylindrar, då ett jämt luftflöde i dessa 
fall är komplicerat att uppnå. Det är också ett svåranpassat system på motorer som inte 
exponeras för ett flöde av luft naturligt, såsom i bilar. Dessa motorer kyls av en vätska, ofta 
vatten, som cirkulerar i slingor kring motorn, där den tar upp värmet. Därefter fortsätter 
vattnet in i en kylare. Kylaren består i princip av ett en lång slinga i vilken vattnet passerar 
och kyls av den luft som omger den. Därefter fortsätter den, nedkyld, in i motorn för att 
återigen ta upp värme. Kylaren kan teoretiskt sett placeras var som helst där den exponeras för 
ett naturligt luftflöde, såsom exempelvis i fronten på en bil.  

Vätskekylningssystemet är tekniskt sett mer avancerat än luftkylning. De är i behov av 
underhåll och därmed inte lika pålitliga. Dock har de en annan viktigt fördel, nämligen att 
kyleffekten kan kontrolleras genom att kontrollera vattenflödet. Om vattenflödet skapas av en 
elektrisk pump kan detta göras genom att kontrollera pumpmotorns varvtal. Dock har de flesta 
fordon mekaniskt drivna pumpar som drivs av motorn. Sådana system har en termostat i 
slingan som stryper vattenflödet. Kontrollen av flödet är kopplat till vattnets temperatur. Då 
motorn är kall vid start är flödet helt slut och öppnas inte förrän vattnet har nått motorns 
arbetstemperatur. Figur 2 visar en schematisk skiss över ett sådant kylsystem. 

 

Figur 2 Schematisk skiss av ett kylsystem 
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2.1.1 Kylaren 

I kylaren sitter, förutom kylslingan genom vilket vattnet flödar, ofta ett expansionskärl. 
Eventuella luftbubblor evakueras till detta kärl, varför det bör sitta högre än motorn. Då 
vattentemperaturen förändras, förändras även vattnets volymitet, varför expansionskärlets 
volym måste vara så stor att den kan ta upp denna volymökning. 

En kylare som används i ett fordon måste fungera under olika förutsättningar så som varierade 
luftflöde, lufttemperatur och luftfuktighet. Därför behöver kylsystem i sådana situationer en 
buffert. Detta utgörs normalt av en fläkt monterad bakom kylaren, för att se till att luftflödet 
genom kylaren inte blir för lågt. I Figur 3 visas en typisk kylare och dess komponenter. 

 

Figur 3 Kylarens komponenter 

2.1.2 Kylmediet 

Normalt utgörs kylmediet av en blandning av rent vatten och etylenglykol för att sänka 
mediets fryspunkt och höja kokpunkten, samt en del korrosionshämmande kemikalier. Med 
en glykolhalt på 30-50 % ökar kokpunkten till 120 °C. [3] 

2.2 Smörjsystem 
När två metallytor glider mot varandra uppstår hög friktion vilket leder till hög 
värmeutveckling och omfattande nötning. Det bästa sättet att förhindra detta är genom att se 
till att metallytor som rör sig relativt varandra aldrig kommer i direktkontakt. Ett vanligt sätt 
att åstadkomma detta är att applicera en tunn oljefilm mellan metallytorna som de kan glida 
emot. Detta ger avsevärt lägre friktion vilket i sin tur innebär lägre värmeutveckling och 
minskat slitage. Lägre värmeutveckling innebär i praktiken lägre energiförluster vilket ofta är 
önskvärt.       

En förbränningsmotor består av ett flertal metalldelar som rör sig emot varandra. 
Förbränningsmotorer är därför beroende av ett väl fungerande smörjsystem. Utan smörjning 
skulle friktionen som uppstår mellan motorns rörliga delar snabbt bli så hög att mortorn 
totalförstörs. Smörjningen behövs emellertid även av andra anledningar. Smörjmedlet behövs 
för att rengöra motorn genom att transportera bort partiklar och slaggprodukter som uppstår 

Expansionskärl 

Inlopp 

Utlopp 

Kylare 
Fläkt 



5 
 

vid förbränningen. Vidare så bidrar smörjmedlet till kylning av motorn, motverkar korrosion 
och verkar tätande. Ett väl fungerade smörjsystem är av största vikt för alla 
förbränningsmotorer och det av motorns delsystem som har störst inverkan på motorns 
livslängd. Därigenom är även val av smörjmedel av stor betydelse. 

Som smörjmedel används olika typer av motoroljor. Dessa är antingen petroleumbaserade 
eller syntetiskt framställda. Blandningar mellan dessa förekommer också och kallas då 
semisyntetiska. Gemensamt för dessa är att de är speciellt framtagen för att användas i 
förbränningsmotorer, med de krav det medför.  Tillsatser används ofta i motoroljor för att ge 
exempelvis bättre antikorrosionsegenskaper eller bättre rengörande egenskaper. 

Det finns ett flertal olika smörjsystem som används i förbränningsmotorer. I det allra enklaste, 
som används i bland annat mindre bensindrivna tvåtaktsmotorer, blandas oljan direkt i 
bensinen och når på så sätt motorns alla delar. Detta innebär dock att oljan delvis förbrukas i 
förbränningen. För större typer av tvåtaktsmotorer, exempelvis utombordsbåtmotorer, finns 
system där oljan inte blandas direkt i bensinen utan tillförs i en separat tank. En pump, ofta 
driven av motorn, pumpar olja direkt in i motorn där den blandas med bränslet och smörjer 
motorn. 

Andra system, där oljan inte blandas med bränslet, är beroende av andra lösningar för att oljan 
ska nå motorns alla delar. En av dessa, som används i mindre fyrtaktsmotorer, är att låta oljan 
stänka runt i vevhuset. Detta åstadkoms vanligast genom att låta en skopa, monterad på 
vevstaken, stänka upp olja från botten av vevhuset på motorns olika delar. För större 
fyrtaktsmotorer, exempelvis moderna bilmotorer, används istället ett trycksatt kanalsystem för 
att förse motorns delar med smörjmedel. En separat pump används för att driva runt oljan i 
systemet. Ett exempel på ett sådant system och dess komponenter visas i avsnittet nedan. [4]  

2.2.1 Komponenter 

Beroende på typ av smörjsystem används olika komponenter. I Figur 4 visas en schematisk 
skiss av hur ett avancerat smörjsystem kan se ut med alla dess ingående komponenter. För 
enklare system utesluts ett antal av dessa. Systemet i skissen är trycksatt och liknar det som 
ofta används i större fyrtaktsmotorer och dieselmotorer. [5]   

 

Figur 4 Schematisk skiss över ett smörjsystem  
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• Pump 
För att driva runt smörjmedlet i systemet används en oljepump. De typer av pumpar 
som vanligtvis används för detta ändamål är kugghjulspumpar och rotationspumpar.   

• Filter 
För att försäkra att oljan som når motorns rörliga delar är så ren som möjligt passerar 
oljan ett filter innan den tillåts nå motorn.  

• Tryckventil 
Tryckventiler används för att reglerar att oljetrycket inte blir för högt och därigenom 
riskerar att skada systemet. 

• Kanaler 
Borrade kanaler i bland annat motorblocket leder oljan till det områden som är i behov 
av smörjning. 

• Tråg 

Oljan samlas upp i ett oljetråg efter att ha passerat igenom motorn.  

• Nivå och tryckmätare 
Oljenivån och oljetrycksmätare används för att varna ifall oljenivån eller oljetrycket 
skulle falla under kritisk nivå. 

• Kylare 
Kyler bort den värme som har överförts till oljan innan den går vidare i systemet. 

2.3 HCCI 
HCCI står för Homogeneous Charge Compression Ignition och kan enklast beskrivas som en 
kombination av en bensindriven ottomotor och en dieselmotor. Precis som i den traditionella 
bensinmotorn blandas bränslet och luften homogent innan det antänds. Skillnaden är att där 
den traditionella bensinmotorn använder ett tändstift för att för att antända bränsleblandningen 
komprimeras blandningen i HCCI-motorn så kraftigt att den självantänder, i likhet med en 
dieselmotor. En jämförelse av de olika motortyperna visas i Figur 5. 

 

Figur 5 Jämförelse mellan motortyper 
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Tack vare den homogena blandningen av bränsle och luft sker förbränningen samtidigt i hela 
blandningen vilket leder till förbränning vid relativt låg temperatur. Detta får som följd att 
bildandet av skadliga kväveoxider begränsas kraftigt. Eftersom motorn arbetar med ungefär 
samma kompressionsförhållanden som en dieselmotor får den också betydligt bättre 
verkningsgrad än en vanlig bensinmotor. En HCCI-motor möjliggör därmed både lägre 
bränsleförbrukning och lägre nivåer av skadliga utsläpp. 

Det stora problemet som uppstår med HCCI-motorer är att kontrollera tändningen. Det finns 
flera sett att göra detta på. Genom att variera kompressionsförhållandet, genom att variera 
bränsleblandnigens tryck och/eller temperatur eller genom att variera förhållandet mellan 
bränsle och luft i blandnigen. Ytterligare en metod är att återinföra eller behålla en del av 
avgaserna i förbränningskammaren. [6] 
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3. Genomförande 

3.1 Informationssökning 
3.1.1 HCCI-motorn 

HCCI-motorn som används för att driva Agilis är av motkolvstyp. Detta innebär att motorn 
har två kolvar som möts i samma cylinder och att förbränningen sker mellan kolvarna. Denna 
konstruktion medför även att motorn får två vevaxlar. Genom att låta dessa vevaxlar rotera åt 
olika håll elimineras alla rotationsvibrationer. Ett system av kugghjul förbinder dessutom de 
båda vevaxlarna vilket gör det möjligt att styra hur kolvaran rör sig i förhållande till varandra. 
Detta betyder att man kan få kolvarna att gå något i otakt och på så sätt styra kompressionen. 
Att kolvaran rör sig i otakt innebär också att öppning och stängning av inlopp och avlopp kan 
regleras av kolvarnas faslägen och på så sätt elimineras behovet av ventiler. Mängden 
färskluft in i motorn och mängden avgaser som behålls i förbränningskammaren styrs med en 
extern spolpump. Mängden bränsle som sprutas in i motorn styrs elektroniskt. Genom att 
styra kompressionsförhållandet samt luft-, avgas- och bränslemängden fås bränsleblandningen 
att självantända och motorn går i HCCI-drift. Motorn startas emellertid alltid med hjälp av ett 
tändstift och arbetar som en vanlig otto-motor innan den fås att arbeta i HCCI-läge. I Figur 6 
visas en skiss av motorn. [7] [8] 

 

Figur 6 Motkolvs HCCI-motor 

3.1.2 Befintligt kylsystem 

HCCI-motorn kyls med hjälp av vattenkylning. Kanaler i motorblocket leder kylvätskan runt 
cylindern. En elektrisk centrifugalpump används för att pumpa runt kylvattnet i systemet. 
Pumpen styrs elektroniskt och startar på halvfart då kylvätskan når 85 °C. När temperaturen 
har stigit till 90 °C går pumpen på helfart. På detta sätt styrs kylsystemet så att motorn kan 
jobba vid optimal arbetstemperatur. Som kylare används en värmeväxlare som är kopplad till 
ett externt kylsystem som tillhör den testbänk som motorn körs i. En tvåliters expansionstank 
finns också ansluten till systemet. Kylsystemet är inte trycksatt och som kylmedium använts 
rent vatten. En skiss av systemet visas i Figur 7. 
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Figur 7 Befintligt kylsystem 

3.1.3 Befintligt smörjsystem 
HCCI-motorn använder ett smörjsystem enligt stänkprincipen. Genom hål ovanför de båda 
vevhusen pumpas olja in i motorn. Motorns rörliga delar får oljan att stänka runt inuti 
vevhuset och på så sätt förses de delar som är i behov av smörjning med olja. Oljan rinner 
sedan ner i ett tråg där den samlas upp innan den pumpas vidare in i systemet igen. Tråget är 
utrustat med en nivåmätare. Som pump används en eldriven 12-volts bränslepump. Systemet 
är inte trycksatt. En schematisk skiss av systemet visas i Figur 8. 

 

Figur 8 Befintligt smörjsystem 

I Tabell 1 visas insamlad data om motorn och dess hjälpsystem som är relevanta för 
konstruktionen av de nya kyl- och smörjsystemen. 

Data Värde Enhet 

Motor   

Maxeffekt 3 kW 

Arbetsvarvtalsintervall 3000-6000 Varv/min 

Optimal arbetstemperatur 90 °C 

Expansionskärl (högst i system) 

Kylare 
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Kylsystem   

Kylvattenflöde 20 l/min 

Smörjsystem   

Oljeflöde (olja och luft) 130 l/min 

Tabell 1 Data om HCCI-motorn och dess hjälpsystem 

3.2 Begränsningar 
Reglerna för Shell Eco Marathon föreskriver att kylvattenpump, oljepump och eventuella 
kylfläktar drivs direkt av motorn. Detta innebär att elektriska komponenter ej går att använda. 
Kylsystemet får inte vara trycksatt och som kylmedium tillåts enbart rent vatten. 
Smörjsystemets enda begränsning rör val av motorolja, vilken tillhandahålls av arrangören. 

HCCI-motorn är anpassad för vattenkylning och stänksmörjning varpå det får anses klokt att 
begränsa sig till dessa typer av system.  

Projektet är även begränsat med avseende på tid och tillverkningsresurser. Detta medför att 
merparten av de nödvändiga komponenterna köps in färdiga att användas och sätts sedan 
samman till ett komplett system. De komponenter som behöver tillverkas hålls därigenom till 
ett minimum. Kostnaden för inköpta komponenter begränsas till ca 3000 kr, se Bilaga 1 
Budget. 

3.3 Konstruktion av kylsystem 
Kylsystemet har konstruerats med ett antal givna förutsättningar. Värmeväxlaren i systemet är 
vald på förhand, nämligen den oljekylare som användes för att kyla HCCI-motorn tidigare år i 
en annan bil i samma tävling. Då bilen ska kunna köras med en annan motor bör samtliga 
komponenter placeras på den utbytbara bakramen.  

3.3.1 Antaganden 

En rad antaganden har gjorts i genomförandet av detta arbete, dels för att inte göra arbetet för 
omfattande men framförallt för att exakta data inte har funnits tillgängliga för motorn och 
dess tillhörande komponenter under arbetets gång.  

De pumpar som finns tillgängliga på marknaden är drivs antingen mekaniskt eller elektriskt. 
På grund av tidigare nämnda begränsningar väljs mekanisk drivning. För att lösa detta på ett 
pålitligt, effektivt och flexibelt sätt väljs antingen kedje- eller tandremsdrift. Detta eftersom 
att axelavståndet i en sådan transmission kan varieras, vilket är fördelaktigt i ett projekt där 
pumparnas placering i förhållande till motorn inte är bestämt i förväg. Dessutom behöver 
dessa inte förspännas lika mycket som en kilrem, vilket är önskvärt då förspänningen 
påverkar pumphusets infästning i ramen. Detta minskar påfrestningarna på pumpen vilket är 
önskvärt då dess hållfasthetsegenskaper är svårbestämda. 

Vidare antas att kylaren tillgodoser motorn med tillräcklig kylkapacitet utan att en fläkt 
behövs, detta eftersom att den tidigare fyllt detta syfte i en liknande tillämpning.  

Motorns avgivna effekt och verkningsgrad är av stor relevans för dimensionering av 
kylsystemet. Verkningsgraden uppskattas till ca 30 % och enligt uppgift kommer den att avge 
ca 3 kW i mekanisk effekt. Detta innebär att ytterligare ca 6 kW övergår i värme som antas 
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fördelas jämnt mellan avgaser och kylmediet. Detta innebär således att kylsystemet ska klara 
av att kyla bort ca 3 kW.  

Kylsystemets kapacitet kan i princip bestämmas av två faktorer: flödet på luften genom 
kylaren, samt flödet på vattnet i slingan. Eftersom att kylarens storlek och luftflöde är fast 
bestämt kan enbart vattenflödet varieras. Ekvation (1) visar ett enkelt samband mellan termisk 
effekt och massflöde. [9] 

  (1) 

Med en specifik värmekapacitet på 4,2 J/kgK för vattens krävs 1,2 kg/min för att kyla bort 3 
kW om vattnets temperatur sjunker 20 K. Om vattnets temperatur sjunker 40 K krävs 0,6 
kg/min. Dock finns en rad osäkerhetsfaktorer i denna beräkning. Först och främst finns ingen 
garanti att temperaturen sjunker till ett värde mellan 20 och 40 K. Dessutom sker 
värmeöverföringen mellan motorn och vattnet via kanaler i motorblocket och 
värmeöverföringen i dessa kanaler är okänd. Dessutom uppstår förluster i ledningarna på 
grund av friktion och nivåskillnader i systemet. Därför anses det lämpligt att designa ett 
system med möjlighet att variera kapaciteten. Detta kan göras genom att variera hastigheten 
på pumpen. På grund av nämnda faktorer antas ett flöde i närheten av det som används i det 
befintliga kylsystemet, d.v.s. ca 20l/min, vara lämpligt.  

I Tabell 2 visas de storheter, med betecknig och enhet, som kommer att användas i 
efterföljande stycken. 

Storhet Beteckning Enhet 

Massflöde  kg/s 

Specifik värmekapacitet cp kJ/kgK 

Termisk effekt (värmeflöde)  W 

Mekanisk effekt P W 

Absolut temperatur T K 

Kraft F N 

Moment M Nm 

Varvtal n Varv/min 

Diameter d m 

Radie r m 

Hastighet v m/s 

Böjspänning  Pa 

Skjuvspänning  Pa 

Tabell 2 Ingående storheter med beteckningar och enheter 
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3.3.2 Val av komponenter 

Många olika typer av vattenpumpar existerar på marknaden. Inom det marina området är de 
flesta pumpar eldrivna eller av membrantyp. Pumpar gjorda för kylsystem i bilar är 
visserligen gjorda för remdrift, men är av opassande storlek och vikt. Pumpar för mindre 
fordon, såsom mopeder, har normalt inte ett komplett pumphus utan är hopbyggd med andra 
delar av motorn, varför de är svåra att använda i andra applikationer än den tilltänkta.  

Det bästa alternativet ansågs därför vara en universalpump byggd för att pumpa vatten och 
andra kemikalier med en skruvdragare. Pumphus och fästen är gjorda av plast, vilket minskar 
vikten. Den är dessutom av fördelaktig storlek och visade sig dessutom vara i en lämplig 
prisklass. Denna pump har en kapacitet av ca 25 l/min vid 3000 varv/min, vilket betyder att 
den har en stor överkapacitet. Denna kan emellertid växlas ned vid behov.  

Förutom pumpen är termostaten en viktig del som också måste väljas med omsorg. De 
termostater som finns på marknaden som är lämpliga för detta användningsområde är i 
huvudsak ämnade för olika fordon. De bygger på en ventil som öppnas vid en bestämd 
vattentemperatur. Då flödet är relativt litet och både utrymme och vikt är begränsande 
faktorer bör en så litet termostat som möjligt väljas. Termostater till motorcyklar och mopeder 
är mindre än de till bilar. Dock visade undersökningar att mindre motorer ofta saknar en 
termostat med eget termostathus, vilket behövs i detta fall. Det visade sig att en termostat 
byggd för en 600 kubiks motorcykel var det bästa tillgängliga alternativet. Den valda 
termostaten öppnar vid 70 °C. 

Pumpen som valdes är av deplacementtyp, vilket betyder att den förflyttar en viss mängd 
vatten varje varv. Detta betyder i sin tur att om slingan sluts av en stängd termostat kommer 
pumpen att fortsätta pressa vatten och öka trycket i ledningen till det att dessa spricker. För att 
undvika detta scenario måste en bypass, d.v.s. en omväg för vattnet, skapas. Denna omväg 
kan konstrueras enligt olika grundläggande principer. Ett alternativ är att koppla en slinga runt 
pumpen vilket betyder att då slingan är öppen går en del av vattnet runt i huvudslingan, via 
motor och kylare, medan en del tar vägen runt pumpen. Då huvudslingan sluts går allt vatten 
runt i bypassen kring pumpen. Ett annat alternativ är att koppla bypassen över kylaren eller 
motorn, så att då slingan är stängd går allt vatten förbi motorn eller kylaren. På så sätt 
exponeras inte motorn för det kylda vattnet eller alternativt så kyls inte vattnet av kylaren. 

Fördelen med ett bypass-system är att flödet igenom huvudslingan kan justeras genom att 
minska flödet via bypassen genom exempelvis en ställbar ventil, vilket är bra då detta system 
har en hög osäkerhetsfaktor. Nackdelen däremot är att då bypassen är öppen hela tiden måste 
en viss del av pumpens och därmed motorns effekt gå till att driva vatten genom denna hela 
tiden vilket är slöseri med motoreffekt.  
För att eventuella luftbubblor som uppstår då systemet fylls med vatten ska kunna evakuera 
till expansionskärlet krävs dels att detta är placerat högst upp i systemet, och dels att en 
evakueringsslang placeras efter motorn. Pumpen placeras före motorn och bypassen kopplas 
över både motor och pump. Detta för att kylvattnet ska värmas upp snabbare av motorn så att 
termostaten öppnar vid rätt tillfälle. Det färdiga systemet visas i Figur 9. 

De valda komponenterna redovisas i Bilaga 3. 



13 
 

 

Figur 9 Agilis kylsystem 

3.4 Konstruktion av smörjsystem 
HCCI-motorn har ett relativt okomplicerat smörjsystem. Vid konstruktionen av det nya 
smörjsystemet som ska användas i Agilis görs därför valet att behålla så mycket som möjligt 
av det befintliga systemet. Detta beslut ökar projektsäkerheten i och med att systemet är 
beprövat och har visat sig fungera väl. Den enda komponent som behöver bytas ut är den 
eldrivna pumpen. Då reglerna för Shell Eco Marathon föreskriver att oljepumpen drivs av 
motorn köps en ny pump in som klarar rem eller kedjedrift. Denna pump är identisk med den 
som används som kylvattenpump och finns beskriven ovan.  

I ett senare skede av projektet fattar projektledningen för Agilis beslutet att den nyinköpta 
pumpen inte ska användas. Istället kommer den rootspump som tidigare användes som 
kombinerad kylvattenpump och spolpump att användas för att driva smörjsystemet. Detta 
beslut fattas mot bakgrunden att den nykonstruerade spolpumpen inte kommer att kunna 
tillverkas i tid till tävlingen varpå man finner det nödvändigt att använda den befintliga 
spolpumpen. Eftersom denna pump även klarar av att pumpa olja ser man inte längre något 
behov av ytterligare en pump. En schematisk skiss över det smörjsystem som används i Agilis 
visas i Figur 10. 

 

Figur 10 Agilis smörjsystem 

Expansionskärl (högst i system) Tunn slang för 
evakuering av luft 

Termostat 

Kylare 

Ställbar ventil 
Bypass 
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3.4.1 Konstruktion av fäste för oljepumpen/spolpumpen 

För att kunna använda rootspumpen i Agilis krävdes det att ett specialanpassat fäste 
konstruerades. På grund av det väldigt begränsade utrymme som finnas att tillgå i Agilis 
motorrum beslutades det att fästa pumpen i bakramens överdel, se Figur 11. Fästet är 
tillverkat av 5 mm tjock stålplåt som har svetsats samman. Mot ramen sitter fästet fast med 5 
st M8 skruvar som fästs mot en bakplatta med hjälp av muttrar. Pumpen skruvas fast direkt i 
fästet. Fästet är konstruerat för att det ska kunna gå att anpassa pumpens läge både i vertikal- 
och horisontalled. Ritningar på fästet ses i Bilaga 2. 

 

Figur 11 Fäste för olje- och spolpump monterad på bakramen 

3.5 Konstuktion av drivlina 
Pumparna drivs av motorn via en kedje- eller remtransmission. Pumparnas utgående axlar 
kopplas till en mellanaxel som i sin tur kopplas till motorns ena utgående vevaxel. 
Mellanaxeln består av en axel upphängd i två lagerlägen som på ena sidan är kopplad direkt 
till motoraxeln via en klokoppling med gummimellanlägg gjord för att ta upp vibrationer och 
kompensera för eventuella passningsfel.  

Vid valet mellan kedja och rem konstateras att en kedja har som fördel att dess längd enkelt 
kan justeras och att den inte är i samma behov av förspänning under drift Därför föll valet på 
en kedjetransmission. 

3.5.1 Böj- och vridspänning i axeln 

Då axeln driver två pumpar via kedjehjul utsätts den för i huvudsak två typer av laster. Dels 
vridning orsakat av det vridmoment pumparna kräver och dels böjning orsakat av den kraft 
kedjan kräver. Vridmomentet är beroende av varvtal samt den effekt pumparna kräver, medan 
böjningen även påverkas av pumparnas placering kring axeln. Om båda pumparna placeras på 
samma sida av axeln samverkar deras krafter vid böjning av axeln, medan om de placeras på 
varsin sida motverkar de varan. För att bibehålla så stor flexibilitet så möjligt vid val av 
positionering av pumparna ansågs det därför vikigt att axeln skulle klara båda fallen, vilket 
ledde till att det mest påfrestande fallet blev dimensionerande.   

För att uppskatta de krafter med vilka kedjorna påverkar axeln krävs kännedom om dels 
varvtalet och dels den effekt pumparna kräver. Varvtalet bestäms utifrån vilken kapacitet som 

Fäste 

Olje- och spolpump 
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efterfrågas av pumparna medan effekten däremot är svårare att beräkna. Då vattenpumpen är 
gjord för att drivas av en skruvdragare antas den kräva maximalt 600 W vid uppstarten, dock 
bör effektbehovet sjunka drastiskt vid kontinuerlig drift. Den dynamiska effekten antas vara 
100W. Rootspumpen har använts tidigare och drar enligt uppgift uppskattningsvis 100 W. 
Rootspumpen ska drivas med samma varvtal som motorn. Vattenpumpens varvtal bestäms av 
vilket flöde som efterfrågas. Som nämnt bör pumpen producera ett flöde på ca 20 l/min, 
dessutom behövs ytterligare en viss överkapacitet för att kompensera förluster via bypassen. 
Vilket exakt varvtal som krävs för att pumpen ska producera detta flöde är okänt, men om det 
antas att pumpens flöde varierar linjärt med varvtalet uppnås rätt flöde vid ett varvtal på 2000 
varv/min. Då motorn drivs med 6000 varv/min uppnås detta med en utväxling på 1 till 3.  

Av utrymmesskäl bör så små kugghjul så möjligt väljas. Ett hjul med totaldiameter på 78 mm 
är av geometriska skäl det största som får plats på pumpens axel. För att motsvara detta väljs 
ett hjul med diameter på 31 mm som det mindre hjulet. Då rootspumpen ska drivas med 
motorvarvtal behövs endast utväxling 1/1, alltså bör av utrymmesskäl så små hjul så möjligt 
väljas. Dock måste en speciell klämkoppling användas för att fästa kedjehjulet på pumpaxeln, 
varpå det valda hjulet måste vara tillräckligt stort för att kunna borras upp med en håldiameter 
på 22 mm. Därför väljs ett hjul med 55 mm ytterdiameter.  

Geometrin som visas i Figur 12 ger att båda hjulen kommer att ha samma periferihastighet, 
men olika varvtal p.g.a. skillnader i storlek. Kraftjämvikt ger även att kedjan påverkar hjulen 
med samma kraft.  

 

Figur 12 Friläggning av kedjetransmission 

För att beräkna det vridande momentet från ett av kedjehjulen beräknas först kraften i kedjans 
ovansida enligt ekvation (2). Kedjans undersida antas vara helt slapp och kraften här antas 
kunna approximeras till noll, varför kraften F på ovansidan är den enda kraften i systemet och 
därmed den som drar hela momentet.  

  (2) 

Hastigheten är i detta fall kedjans hastighet, d.v.s. hjulens periferihastighet, vilken beräknas 
enligt ekvation (3). Effekten P2 motsvarar pumpens uppskattade effektbehov.   

  (3) 

F F 

v 

Hjul 1 Hjul 2 

Kedjans undersida 

Kedjans ovansida 
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För något av hjulen, då motorns och därmed mellanaxelns varvtal är känt, beräknas 
hastigheten genom att sätta in dessa värden på varvtal och hjulradie. Vridmomentet beräknas 
enligt ekvation (4). 

  (4) 

Med ekvation (2) och (3) insatta i ekvation (4) fås samband enligt ekvation (5). 

  (5) 

Med ett motorvarvtal på 6000 varv/min och med hjuldiametrar på 55 respektive 31 mm 
erhålls de båda pumparnas vridmoment till 0,16 Nm för rootspumpen och 0,1 Nm för 
vattenpumpen. Det totala vridmomentet på mellanaxeln uppgår då till ett värde av 0,26 Nm 
och beräknas enligt ekv. (6). 

  (6) 

Kraften från de båda kedjedrifterna utsätter även axeln för böjspänning. Hur lastfallet ser ut 
varierar som bekant beroende av pumparnas placering förhållande till axeln. Krafterna från 
varje pump, som beräknas i ekv. (2), belastar axeln med en resultant som påverkas av hur 
pumparna är orienterade. Figur 13 visar en skiss av lastfallet. Det kan ur denna skiss ses att 
den största, respektive minsta resultanten uppnås då krafterna från pumparna samverkar, d.v.s. 
sitter på samma sida om axeln, respektive motverkar, d.v.s. sitter med 180ο fasförskjutning 
enligt Figur 14. 

 

Figur 13 Figur av lastfallet i radielled  

 

Figur 14 Lastfall med maximal respektive minimal kraftresultant 
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För att göra systemet flexibelt bör axeln dimensioneras så att den klarar båda fallen, vilket 
betyder att den ska dimensioneras efter det med störst belastning. Vidare påverkar även 
hjulens placering i axiell led axelns böjning. Lastfallet i axialled visas i Figur 15. 

 

 

Figur 15 Lastfallet i axielled 

Böjmoment beräknas allmänt enligt ekvation (7). 

  (7) 

Här ses att momentet ökar med avståndet s mellan kraften och den närmaste 
upphängningspunkten. Således fås maximalt böjmoment då de båda krafterna sitter så långt 
ifrån de båda upphängningarna (lagerhusen) så möjligt, d.v.s. mitt emellan dem. Alltså bör 
axeln dimensioneras även för detta fall. Kombinerat ger detta att det värsta scenariot erhålls 
då båda hjulen drar åt samma håll och deras resultant befinner sig mitt på axeln.  

Vid beaktning av axelns böjning är också dess längd viktig. Av praktiska skäl bör axeln vara 
200 mm lång, då dess lagerhus kan fästas vid en av ramens bottenbalkar, vilket visas i Figur 
16. Här ses ramen underifrån. Vid det valda lastfallet fås böjmomentet enligt ekvation (8). 

 

Figur 16 Villkor för axelns längd 

Lagerhus 

s 

200mm 
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  (8) 

Där pumparnas krafter F fås genom att kombinera ekvation (2) och (3) till ekvation (9) 

  (9) 

där n1 är axelns varvtal. Med insatta värden fås att krafterna i båda pumparna blir 0,16 N 
(samma värde fås då båda antas kräva samma effekt). Detta ger i sin tur att böjmomentet i 
mitten av axeln till 0,03 Nm. Böj- respektive skjuvspänning som uppstår i axeln beräknas 
enligt ekv. (10) och (11). 

  (10) 

  (11) 

Ur dessa ekvationer kan radien r plockas ut. Detta är de hållfasthetsmässiga krav som ställs på 
axeln från pumparnas belastning. Med korrekta värden insatta kan radien lösas ut ur ekvation 
(10) och (11). Enligt materialtabell varierar maximalt tillåtna värden på böj- respektive 
skjuvspänning med vilken stållegering och härdning som väljs. De flesta stål har en 
skjuvbrottgräns på mellan 100 och 200 MPa. Gränsen för böjning ligger normalt något högre, 
mellan 260 och 400 MPa. Med en radie på 5 mm uppgår vridspänningarna till ca 1,2 MPa 
medan spänningarna i böjled når ett värde av 0,03 MPa då längden på axeln har satts till 200 
mm.  

Dock bör man vid dimensionering av en axel, som ska kopplas direkt till en motors utgående 
vevaxel, ta i beaktning eventuella vinkel- och passningsfel. Dessa fel kan orsakas av bristande 
noggrannhet vid tillvekning och montering av axeln. Därför bör en viss säkerhetsmarginal 
väljas. Eftersom de beräknade spänningarna i axeln låga i jämförelse med de kritiska 
gränserna (en faktor 100) antas de utan vidare vara tillräckligt att sätta axelns diameter till 10 
mm. Beräkningar av de kombinerade spänningar som uppstår då axeln utsätts för både 
böjning och vridning utelämnas på grund av de låga spänningsfallet. [10] 

3.5.2 Axelupphängning 

Axeln är även i behov av lagring. Då fordonet inte designats för långvarig drift antas den 
enklaste lösningen vara att lagra axeln med två enradiga spårkullager. Då axeln sitter i en oren 
omgivning bör lager utrustade med någon typ av skydd för kulkransen väljas.  

Lagren väljs ur SKF:s sortiment. Beräkningar av lagrens livslängd för den gällande lasten 
beräknas enligt ekvation (12), hämtad ur SKF:s produktkatalog. Axeln antas endast ta upp last 
radiellt. 
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  (12) 

Då axeln är 10 mm i diameter bör ett lager med innerradie på 8 mm väljas. I SKF:s sortiment 
hittas ett lager med som uppfyller dessa krav. Dess dynamiska bärhetstal C uppgår till 1,33 
kN, vilket, kombinerat med total lagerbelastning P (vilket antas vara summan av krafterna 
Frootspump och Fvattenpump), ger en nominell livslängd på ca 2900 timmar. Lagret har 
beteckningen 628/8-2Z. [11] 

3.5.3 Axelns infästning 

Kraven på axeln position ställs av motorns placering, då dennas ena vevaxel ska driva axeln 
med en direktkoppling. Detta betyder att axeln är fullständigt positionerad. Vidare ska axeln 
fästas i ramens bottensegment utan att göra några ingrepp, såsom skruvhål på ramen. 
Hjulhusen låses därför på plats genom att en aluminiumplåt läggs an mot ramens undersida 
och skruvas fast i hjulhusen, som placeras ovanför. För att göra hjulhusen lätta att tillverka 
görs dessa i två delar. Basen som ligger mot ramen är en del och den del som håller fast axeln 
den andra. Axeln med lagerhus och fästen visas i Figur 17. 

 

 Figur 17 Axel med lagerhus och fästen 

Kompletta ritningar på drivlinans ingående komponenter ses i Bilaga 2. I Figur 18 visas de 
färdiga komponenterna monterade i Agilis. Lista över inköpta komponenter redovisas i Bilaga 
3. 

Lagerhus 

Ramens 
bottensegment 

Axel 
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Figur 18 Färdiga komponenter monterade i Agilis 

3.6 Placering av pumpar 
Pumparna måste placeras så att transmissionen inte störs av andra komponenter. Dessutom 
bör de ta så liten plats så möjligt. För att kylsystemet ska fungera måste vattenpumpen 
placeras i nivå under expansionskärlet. Dessutom bör den placeras så långt ned i systemet så 
möjligt för att inte tömmas på vatten vid händelse av läckage, detta kan nämligen leda till 
haveri, då pumpen behöver vatten för både kylning och smörjning. Av dessa anledningar 
placerades pumpen under transmissionsaxeln, fäst i undersidan av ramens bottensegment. 
Detta visas i Figur 19 men kan även ses i Figur 18. Rootspumpen är en utrymmeskrävande 
komponent som valdes att placeras i mitten av ramen, fäst i dess övre segment. För att kunna 
ställa in kedjor och transmission är denna fäst i ett fäste med ovala skruvhål för maximal 
flexibilitet. Detta visas i Figur 11. 
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Figur 19 Placering av vattenpump  

Kylvattenpump 
Drivlina 
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4. Slutsatser och diskussion 
På grund av de begränsningar i tid och tillverkningsresurser som detta projekt har haft har det, 
som tidigare nämnt, framtvingat användandet av färdiga komponenter. Detta medförde 
givetvis ett antal nackdelar. Först och främst innebär det att ingen av de komponenter som har 
använts är tillverkade för ändamålet. Genom olika ändringar har de anpassats för att användas 
i Agilis. Detta är naturligtvis inte det optimala sättet att gå tillväga då det ofta resulterade i 
överdimensioneringar som fick till följd att komponenterna blev onödigt tunga, 
utrymmeskrävande och svårmonterade. Det bidrog även till att sänka projektsäkerheten då det 
inte var möjligt att verifiera att de inköpta komponenterna skulle fungera på annat sätt än 
genom att montera in dem och provköra. Detta eftersom ingenjörsmässig data om 
komponenterna ofta saknades varpå det blev omöjligt att modellera systemen.  

Då det i projektets slutskede fattades beslut om att inte använda den oljepump som köpts in 
begränsades arbetet med smörjsystemet väsentligt. I praktiken innebar det att det system som 
tidigare har använts till HCCI-motorn kom att användas igen. Arbetet med smörjsystemet 
kom enbart att handla om att konstruera ett fäste för den äldre pumpen så att den kan 
monteras i Agilis. Nackdelen med detta system är att det är väldigt utrymmeskrävande och 
väger mycket eftersom pumpen inte är specialanpassad för ändamålet.  

Används en ny oljepump och dessutom en ny spolpump elimineras behovet av det 
specialtillverkade fästet för denna pump. Detta kommer att bespara Agilis en del vikt. En ny 
spolpump innebär också en potentiell viktminskning i sig plus att utrymme i motorrummet 
frigörs.  

För fortsatt arbete rekommenderas att specialtillverka alla kritiska komponenter. Detta bör för 
oljesystemet innebära att en, för ändamålet anpassad, oljepump utvecklas och tillverkas 
Övriga komponenter i oljesystemet kan behållas och användas med den nya pumpen.  

Till kylsystemet vore det fördelaktigt att utveckla och tillverka en ny kylvattenpump, en ny 
expansionstank och eventuellt en ny termostat för att möjliggöra en mer exakt kontroll av 
kylvattentemperaturen. Möjligen kan även en ny kylare, som är bättre anpassad till Agilis 
motorrum, behövas. 

Görs detta fås ett kyl- och smörjsystem som är betydligt lättare, mindre utrymmeskrävande 
och som troligtvis presterar bättre än det nuvarande systemet. 

Ett förslag är att bygga ihop pumparna för kylvatten, smörjning och spolning till en 
trekammarspump. Det vill säga en pump med tre separata kammare som drivs av samma axel 
och således kan fylla alla tre funktioner. Detta skulle bespara motorn förluster, då färre 
transmissioner skulle krävas, och det skulle även bespara vikt samt sannolikt också kräva 
mindre plats i motorrummet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Budget 
 

Preliminär budget 
 

  Post Belopp 
Smörjsystem   

Pump 600 

Slagar 150 

Drivning (kedja o hjul) 500 

TOTAL: smörj 1250 

Kylsystem   

Expansionskärl 300 

Pump 600 

Slangar 200 

Kylare 0 

Drivnig (kedja o hjul) 500 

Termostat 200 

TOTAL: kyl 1800 

TOTAL 3050 
 
  



 
 

  



 
 

Bilaga 2 Ritningar 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

Bilaga 3 Inköpta komponenter 
 
Kedjeteknik AB 
 
13/445-6mm Kedjehjul   2 st 55 kr/st 
38/445-6mm Kedjehjul   2 st 95 kr/st 
40/445-6mm Kedjehjul   2 st 95 kr/st 
26/445-6mm Kedjehjul   4 st 65 kr/st 
445-6mm WIPPERMANN kedja  2,8 m 211 kr/m  
445/11-6mm Rak länk   4 st 45 kr/st 
 
Mekanex AB 
 
221-C035 Axelkoppling typ C  2 st 95 kr/st 
 
Jula 
 
Borrmaskinspump   3 st 95 kr/st 
 
Spinning Wheels AB 
 
Termostat MC   1 st 350 kr/st 
 
TR Bilåtervinning 
 
Expansionskärl Volvo S80  1 st 300 kr/st 
 
Setrab AB 
 
Oljekylare OIL COOLERS STD Series 6 1 st 0 kr/st  
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