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Sammanfattning 
 
Varje år i slutet av maj går tävlingen Shell Eco Marathon av stapeln på Nogarobanan (Se figur 
1) i södra Frankrike. Tävlingen är indelad i två kategorier, ”Prototype” och ”Urban concept”.  
Tävlingen går ut på att, med ett egenhändigt konstruerat fordon köra en sträcka på minimal 
mängd bränsle. I kategorin ”Urban concept” skall de deltagande köra så långt som möjligt, 
men även stanna och starta flera gånger under loppets gång. Till skillnad från ”Urban 
concept” behöver de tävlande i kategorin ”Prototype” inte stanna någon gång under tävlingen.  
 
KTH har under flera år ställt upp i båda kategorierna, men denna studie inriktar sig endast på 
Spiros, KTH:s bidrag till ”Urban concept”. Under de föregående åren har Spiros inte kommit i 
mål eftersom de tävlande haft problem med värmeutvecklingen i motorrummet pga. 
otillräcklig ventilation. Detta har skett till följd av att den tänkta vattenkylda motorn ersatts 
med en luftkyld motor som kräver mer ventilation. I denna studie undersöks möjligheterna att 
kyla de båda motorlösningarna för att med större säkerhet klara av tävlingen. 
  
Resultatet av studien tyder på att båda motorerna kan kylas utan större ombyggnad av 
fordonet genom att använda sig av en oljeradiator ventilerad med självdrag för HCCI-motorn, 
samt den inbyggda fläkten som ventilation för Ottomotorn. 
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Figur 1 Nogarobanan 



  



  

 

Abstract 
 
Every year in the end of May the Shell Eco Marathon takes place at the Nogaro track (Shown 
in figure 1) in the south of France. The race is divided into the categories “Prototype” and 
“Urban concept”. The participants in the “Prototype” category are supposed to, using their 
own vehicles, drive a certain distance using the least amount of fuel possible. In “Urban 
concept” the drivers are also supposed to stop and start several times during the race.    
 
One team from KTH has participated in each category of the race for several years, although 
this study only involves the vehicle competing in “Urban concept”. Due to overheating, 
caused by lack of ventilation of the engine compartment, this vehicle has not been able to 
complete the race for the last two years. The ventilation problem occurred because the 
primary water cooled engine was replaced by an air cooled engine requiring better ventilation. 
The objective of this study is to investigate possible solutions for cooling both engines to 
reassure that the vehicle reaches the finish line. 
 
Results of the study indicate that both engines can be sufficiently cooled without major 
modifications of the vehicle body. For the water cooled engine, this is achieved using an oil 
radiator ventilated by air flow trough the engine compartment. The air cooled engine is 
ventilated by its built in fan.  
 
 

 

 

 

 

 
Figure 1 The Nogaro track 
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1. Inledning 
 
KTH har under flera år deltagit i Shell Eco Marathons ”Urban concept” med elhybridbilen 
Spiros. Tanken har varit att använda en vattenkyld HCCI-motor, men eftersom den inte 
fungerat har en luftkyld Ottomotor använts varpå temperaturen i motorrummet blivit för hög 
för såväl motorn som elektroniken. Eftersom årets HCCI-motor inte är färdigutvecklad är det 
inte bestämt vilken av motorerna som skall användas. Målet med denna studie är att 
undersöka möjligheterna att kyla de båda motorlösningarna samt utveckla ett moduluppbyggt 
kylsystem för elektroniken och motorn som snabbt kan anpassas till de båda motorerna och 
efter framtida förändringar. Projektets målgrupp är huvudsakligen teamet som arbetar med 
Spiros i år och i framtiden. 
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2. Spiros motorer 
 
Detta stycke tar upp de två motorerna som används i Spiros. 

2.1 HCCI-motorn 
 
Den tänkta motorn i Spiros är en tvåtakts HCCI-motor (För vidare information se bilaga 1) 
med två kolvar (Objekt 2 i figur 2) och en cylinder (Objekt 1 i figur 2). Slagvolymen är 50  
cm3 och motorn levererar 800 W vid 4000 rpm. Reglering av antändningspunkt sker genom 
förändring av kompressionstalet, porttider och bränsleblandning. Kompressionstalet och 
porttiderna regleras genom förskjutning mellan de båda vevaxlarna. 
 

Figur 2. Översikt av motorkomponenter 
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Kylning av motorn sker genom en vattenmantel placerad kring cylindern mellan in- och 
utblåskanal (Se figur 3). 
 

Figur 3. In- och utloppskanaler för kylvatten. 
 
2.2 Ottomotorn 
 
Reservmotorn (Se figur 4) är en encylindrig luftkyld fyrtakts Ottomotor av märket Honda 
med modellbeteckning GX25. Slagvolymen är 25  cm3 och motorn levererar 720 W vid 7000 
rpm. Kylfläkten är av radialtyp. Övriga motorspecifikationer syns i bilaga 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 4. Bild på Honda GX25 från www.honda-engines.com [3] 
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2.3 Tidigare problem 
 
Under tidigare år har hög temperatur i motorrummet varit ett stort problem. År 2006 användes 
Ottomotorn utan tillräcklig ventilation av motorrummet, vilket resulterade i att elektroniken 
slutade fungera. Förra året var HCCI-motorn tänkt att tas i bruk för första gången. Motorn 
fungerade bra under bänkkörning (Se figur 5) men inte i bilen, och blev därför ersatt med 
Ottomotorn strax innan loppet. På grund av HCCI-motorn kräver mindre kylluft fanns 
otillräcklig ventilation i motorrummet, så nödlösningen blev att såga upp hål i bottenplattan. 
Denna lösning gav inte tillräcklig kylning och oljan i motorn kokade. 
 

Figur 5. HCCI-motorn under bänkkörning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

3. Beräkningar och simuleringar 
 
Detta stycke tar upp de beräkningar och simuleringar som genomförts på kylsystemet. 
 
3.1 HCCI-motorn 
 

Krav på kylningen: 
 

• En maximal vattentemperatur i vattentanken på 95 °C 
• Luften i motorrummet får inte överstiga 55 °C pga. känslig elektronik  
• Ovanstående punkter skall uppnås med passiv kylning, dvs. utan fläkt för att undvika 

extra vikt i form av batterier 
 
Kylsystemet är modellerat som figur 6 nedan. 

 
Figur 6. Översikt av kylsystemet.  
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Den tillförda effekten i systemet är Qin, som är värmeeffekten utvecklad av motorn. De 
bortförda effekterna är Qavgas, som är värmet i avgaserna, Qw, som är den mekaniska effekten 
samt Qut, som är den effekt radiatorn kyler bort.  
 
För att kunna simulera ett lopp, behöver man definiera den bortkylda effekten Qut och den 
tillförda effekten Qin samt under vilka intervall motorn körs. Värdet på Qin erhålls genom 
diskussion med motorteamet till max 1300W. Det genomsnittliga värdet på Qin antas enligt 
samma källa vara 300W vilket innebär att motorn går ca 23% av tiden.  
 
Den bortkylda värmeeffekten Qut antas bero av vatten- och lufttemperaturen som 
 

( )ut vatten luftQ T Tκ= ⋅ −  (1) 
 
För att kunna dimensionera en radiator kontaktades SETRAB som specialiserar sig på 
oljeradiatorer. Anledningen till valet av oljeradiator är att radiatorn i Spiros kommer att vara 
liten samt att denna typ av radiator är effektiv. SETRAB skickade en produktbrochyr (Se 
bilaga ”Setrab Oil Coolers”) över deras standardsortiment som inkluderar all data som 
behövs. I sortimentet ingår radiatorer med en dimensionerande bredd från 210mm till 405mm 
(Se mått D figur 7). Eftersom kravet på kyleffekt inte är stort valdes den minsta modellen 
kallad Series 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Mått på kylare.  
 

Enligt data i produktbrochyren är kylkoefficienten för valda kylartyp 
 

{ }1 2, 2vattenc d n Q l min W Cκ = ⋅ ⋅ = = = °  (2) 
 
där c är kyleffekt per grad och tub [W/°C·tub], n är antal tuber och Qvatten är vattenflödet i 
radiatorn och d är en korrektionsfaktor som ges av flödet genom radiatorn (Se figur 9) som i 
sin tur bestäms av det dynamiska trycket.  
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Med en genomsnittshastighet v på 8 m/s hos fordonet fås ett dynamiskt tryck på 
 

2 21 1 1,2 8 38,4
2 2

p v Paρ= = ⋅ ⋅ =  (3) 

 
Där 31,2kg mρ = , som är luftens densitet. 
Detta ger en lufthastighet på 1.5m/s genom radiatorn (Se figur 8) vilket resulterar i en 
korrektionsfaktor d på 0,6 (Se figur 9). För att tillgodose luftflödet till radiatorn krävs två 
öppningar i mellanväggen. Dessa utformas som två hål med diameter 100mm vilket ger ett 
luftflöde genom mellanväggen på 1.4m/s. 

 
           Figur 8 tryckförlust som                                   Figur 9 Korrektionsfaktor d 
          funktion av hastighet [5].                                som funktion av hastighet [5]. 
 
Med pQ T m c= Δ ⋅ ⋅ och ekvation 1 fås ekvation 4 nedan. 
 

( )vatten luft

p

T TT
t m c

κ ⋅ −∂
=

∂ ⋅
 (4) 

 
Differentialekvationen löses i MatLab genom att använda värmelasterna under ett lopp som 
indata. Om motorn antas gå i jämna intervaller om 46 sekunder i drift respektive 154 sekunder 
ur drift kan värmeeffekten beskrivas som en vektor med ett element per sekund enligt nedan 
med tillhörande elementnumrering under. 
 

[ ]
1 2 ... 46 47 48 200

1300 1300...1300 0 0...0inQ W=
 (5) 

I simuleringen upprepas scenariot givet i vektorn inQ  ett flertal gånger tills en sluttemperatur 
nåtts i vattentanken. Om sluttemperaturen i tanken överstiger den maximala temperaturen 
genomförs simuleringen en gång till med en extra tub i radiatorn. Slutresultatet blir en 
dimensionering av antal tuber i kylaren sådan att vattentemperaturen inte överstiger den 
maximalt tillåtna. Därefter plottas en graf över vattentemperaturen som funktion av tiden (Se 
figur 11) och en graf över maximal vattentemperatur som funktion av antal tuber(se figur 10) 



 8 

 
Figur 10. Maximal temperatur i vattentanken som funktion av antal tuber  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Temperatur i vattentanken som funktion av tiden med en radiator med sju 

tuber 
 

För att verifiera resultatet i figur 11 kontrolleras om ekvationen 1 är uppfylld då medelvärdet 
av temperaturen nått sitt slutvärde. Som synes i figur 11 är slutvärdet ungefär 82 °C. Med en 
omgivningstemperatur på 40 °C och 6,93 W/°Cκ =  fås Q till 291 W, vilket är nära 300 W, 
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som är det genomsnittliga värdet på Qin. Orsaken till att temperaturkurvan är taggig är att 
förbränningsmotorn körs i intervaller. Därför ökar temperaturen när motorn är i drift och 
minskar när motorn är ur drift. 

3.2 Ottomotorn 

Krav på kylningen: 
 

• Luften i motorrummet får inte överstiga 55 °C pga. känslig elektronik  
• Ovanstående punkter skall uppnås med passiv kylning, dvs. utan fläkt för att undvika 

extra vikt i form av batterier 
 

Enligt motorspecifikationer i bilaga 2 kyls motorn med hjälp av en inbyggd radialfläkt, som 
enligt Honda Engine Service nätverk [4] är tillräckligt dimensionerad för att kyla motorn vid 
en omgivningstemperatur på 40 °C vid drift under en längre tid. För att klara kravet på 
lufttemperaturen i motorrummet kan motorn avskärmas från resten av motorrummet med en 
låda, nedan kallad motorlåda, och den inbyggda fläkten användas som ventilation (Se figur 
12).  

Figur 12. Motorlåda med motor. 
 

Motorn placeras i lådan så att den inbyggda fläkten hjälper till att blåsa ut luften ur hålet i 
bottenplattan. Eftersom motorn klarar av längre drift vid full last i 40 graders 
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omgivningstemperatur antas att tillräcklig kylning kan fås genom att använda den inbyggda 
fläkten tillsammans med luftflödet genom bilen eftersom motorn inte går konstant, utan i 
intervaller. 

3.3 Elektronik 

Krav på kylningen: 
 

• Lufttemperaturen i motorrummet får inte överstiga 55 °C pga. känslig elektronik  
• Styrboxens arbetstemperatur får inte överstiga 65 °C då den slutar fungera 
• Ovanstående punkter skall uppnås med passiv kylning, dvs. utan fläkt för att undvika 

extra vikt i form av batterier 
  
Vid kylning av elektronik i trånga utrymmen är placeringen av komponenterna den viktigaste 
faktorn. Detta är något som är väldigt svårt att simulera utan man får tillförlita sig på 
erfarenhet. Styrboxen som är en av de vitalaste delarna bör placeras långt ifrån alla eventuella 
värmekällor och nära en ventilationsöppning för att slippa användningen av fläktar. Det mest 
logiska är att placera så mycket som möjligt av elektroniken uppströms motorn där luften 
ännu inte värmts upp av förbränningsmotorn.  
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4. Resultat 
 
I detta stycke presenteras resultaten av studien. 
 
4.1 HCCI-motorn 
 
För att kyla motorn har en oljeradiator från SETRAB valts ut. Enligt simulering i MatLab (Se 
bilaga 3) krävs en radiator av typen Series 1 med 7 tuber vilket resulterar i en dimension på 
190x57x50 mm. Fabrikatet på radiatorn har ingen större betydelse, så länge dimensionerna är 
de samma. Därtill krävs en vattentank med 2 liters volym för att undvika höga 
topptemperaturer under motordrift. Luftflödet genom radiatorn drivs av det dynamiska tryck 
som råder vid stagnationspunkten längst fram på fordonet. Luften tas in genom nosen och 
passerar sedan genom två hål i den bärande mellanväggen (Se figur 14) för att passera ut 
genom radiatorn, som placerats över en öppning i bottenplattan (Se figur 13). Hålen i 
mellanväggen behöver vara 100 mm i diameter för att tillgodose kylning för var och en av 
kylningslösningarna. 
 
 
 

Figur 13. Översikt av kylkomponenterna i HCCI-lösningen 
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Figur 14. Placering av ventilationshål i mellanväggen. Obs! Bilden är ett montage 
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4.2 Ottomotorn 
 
Den luftkylda Ottomotorn kommer att kylas med dess inbyggda fläkt. Motorn avskärmas från 
resten av utrymmet med en låda och placeras över samma öppning i bottenplattan som 
används till radiatorn i HCCI-lösningen. Även här tas luften in genom nosen och genom den 
bärande mellanväggen (Se figur 15). 
 

 
 

Figur 15. Översikt av kylkomponenterna i den luftkylda lösningen 

 

4.3 Elektronik 
 
De elektriska komponenterna placeras uppströms motorn och styrboxen kan placeras i 
förarutrymmet strax ovanför öppningen i mellanväggen. Övrig känslig elektronik placeras i 
hjulhuset (Se figur 16 och 17) 

 
Figur 16. Översikt av elektronikkomponenterna 
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Figur 17. Bild av hjulhuset 
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5. Diskussion och reflektioner 
 
Kylningslösningen i denna rapport kommer med största sannolikhet inte implementeras på 
2008 års modell av Spiros då gruppen bakom fordonet beslutat sig för att använda sig av 
fläktar. Denna fläktlösning går ut på att två stycken 150 mm hål borras upp i den bärande 
mellanväggen där fläktarna sedan monteras. Nackdelen med detta är att två fläktar av denna 
storlek kommer för det första att förbruka en stor mängd energi vilket leder till extra tyngd i 
form av batterier, och för det andra kommer föraren omges av ett högt oljud. Sedan kommer 
hållfastheten med all säkerhet att försämras i den bärande mellanväggen som även skall 
fungera som störtbåge. 
     Det moduluppbyggda kylsystem som tas fram i denna studie är passiv, dvs. inga 
energiförbrukande fläktar behövs samt att den är enkel och billig att genomföra. Den stora 
fördelen med denna lösning är att den kan användas med både den planerade HCCI-motorn 
men även med den luftkylda Ottomotorn utan några ingrepp i fordonets kaross. Detta var 
något som direkt bestämdes under förstudien då fordonet under tidigare år inte lyckat ta sig i 
mål pga. att man i sista minuten blivit tvungen att gå ifrån HCCI-motorn till den luftkylda 
Ottomotorn och ventilationen inte då räckt till. 
     Till en början antogs den bärande mellanväggen vara en brandvägg, vilket skulle ha gjort 
det svårt att göra hål i mellanväggen utan att bryta mot eventuella säkerhetsregler. Det hela 
löstes dock genom att förlänga mellanväggen med brandsäker ventilationsslang. Efter ett 
flertal simuleringar i MatLab kunde slangdiametern bestämmas till 100mm, men i slutskedet 
av denna studie kom det till känna att mellanväggen inte var en brandvägg och slangarna 
byttes ut mot ventilationsgaller, vilket gjorde denna lösning ännu lättare att genomföra. 
 
Förhoppning är att nästkommande generationer av Spiros ska ha nytta av denna studie. 
 
 

Tack 
Tack till Lars Wallentin, Maskinkonstruktion, KTH för all hjälp under studiens gång. 
Tack till Spiros motorteam, Förbränningsmotor, KTH för all hjälp och information om HCCI-
motorn.  
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Bilaga 1. HCCI-motorns funktion och uppbyggnad.  
 
Nedanstående text är baserad på information hämtad från Linköpings Tekniska Högskola [1]. 
 
HCCI är en förkortning för Homogeneous Charge Compression Ignition, vilket betyder att 
hela gasvolymen i förbränningsrummet antänds samtidigt. Motorn körs på bensin men 
fungerar ungefär som en diesel. För att ytterligare förklara HCCI-motorns funktion förklaras 
nedan först Otto- och Dieselmotorns funktion, och de tre jämförs i figur 18. 
     I Ottomotorn antänds en homogen bränsle- och luftblandning i slutet på 
kompressionsslaget av en gnista. Gnistan ger upphov till en flamkärna som propagerar genom 
hela förbränningsrummet. Motorns moment regleras genom att styra mängden blandning samt 
förhållandet mellan luft och bränsle in i motorn med gasspjället.  
     I dieselmotorn komprimeras ren luft. Bränslet sprutas in under högt tryck i slutet av 
kompressionsslaget i den varma komprimerade luften. Bränslet förångas och blandas delvis 
innan självantändning sker. Hos dieselmotorn regleras lasten med hur mycket bränsle som 
sprutas in.  
     I HCCI motorn komprimeras en homogen bränsle- och luft blandning så att den 
självantänder. För att självantändning skall ske vid önskat kolvläge krävs ett mer avancerat 
reglersystem än för en Otto- eller dieselmotor. Tändtidpunkten regleras genom ändring av 
kompressionsförhållandet och temperaturen på insugningsluften.  
     Motorns moment regleras genom ändring av bränslemängden. Som hos dieselmotorn 
används inget gasspjäll, utan man har alltid fullt luftflöde in i motorn. De primära fördelarna 
hos HCCI-motorn är att den alltid går otrottlad, har ett högt kompressionsförhållande och att 
förbränningen sker snabbt. Detta ger en hög verkningsgrad redan på mycket låga moment till 
skillnad ifrån en ottomotor som har mycket dålig verkningsgrad på låga laster. Att 
tändpunkten beror på så många parametrar gör att det är viktigt att kunna kontrollera var och 
en på ett robust sätt. Därför är en god kylning viktig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18. Jämförelse mellan Diesel- Otto- och HCCI-motor [2] 
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Bilaga 2. Motorspecifikation för Ottomotorn 
 
Motorspecifikation för den luftkylda motorn av modell Honda GX25. 
 
 

Motortyp Luftkyld 4-takts bensinmotor med 
överliggande kamaxel, encylindrig 

Cylinderdiameter x slaglängd 35 x 26 mm  

Slagvolym 25 cm3  

Kompressionsförhållande 8.0 : 1 

Netto effekt 0.72 kW (1.0 HP) vid 7,000 

Max. netto vridmoment 1.0 Nm vid 5,000 rpm 

Arbetsvinkel 360 

Tändsystem Transistor 

Startsystem Rekyl 

Förgasartyp Membran 

Smörjsystem Dimsmörjning 

Kylsystem Fläktkylning 

Luftfilter Halvtorr 

Oljevolym 80 cc 

Bränslevolym 0.55l  

Dimensioner (L x B x H) 192 mm x 221 mm x 230 mm 

Torrvikt 2.9 kg  
Tabell 1. Motorspecifikationer från www.honda-engines.com [4] 
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Bilaga 3. Matlabkod Kylare.m 
 
MatLabkod för simulering av ett lopp på Nogarobanan och dimensionering av radiator för 
HCCI-motorn i Spiros. 
 
%Setrab series 1 olika antal rader 
%2.2w/grad och tub vid 1 l/min 
%tryckförlust över radiator ~40~50 pascal>Vrad=2>C=0.75 
clc, clear all, close all 
Qin=1300; % värmeeffekt från motorn 
volym=2; %vattentaknens volym 
ro=1; % kg/liter 
m=volym*ro; %vattnets massa 
t0=40; %begynnelsetemperatur 
bredd=0.190; %mm 
C=0.75; % Kylkoefficient som funktion av lufthastighet genom radiatorn 
tu=40; %yttertemperatur 
CP=4190; % cp för vatten 
Kluft=0.75;%(ca 2 m/s flöde) 
tubes=0; %antal tuber begynnelse 
tmax=100; %tmax begynnelse 
while tmax>=90 
    %radiatordimensionering 
    vmedel=8; %medelhastighet hos fordonet 
    P=1.2*(vmedel^2)*0.5; 
    tubes=tubes+1; % antal tuber 
    b=(50/62)*tubes/100; %bredd 
    a=b*bredd; %radiatorns area 
    power=1000; %kyleffekt 
    DT=90-40; %temperaturskillnad 
    wpct=2.2; % w/grad och tub 
    wpc=C*tubes*wpct*Kluft; % watt per grad 
    wpcd=power/DT; % önskad watt per grad 
    vd=3; % önskad hastighet i radiatorn 
    qrad=vd*a; 
    aslang=qrad/(vmedel); 
    antalslang=2; 
    r=sqrt(aslang/(pi*antalslang)); 
    Dslang=2*r 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     
    %körning 
    run=Qin*ones(1,46); 
    coast=zeros(1,154); 
    runtime=[run,coast]; 
    runtime=[runtime,runtime,runtime,runtime,runtime]; 
    runtime=[runtime,runtime,runtime,runtime,runtime,runtime]; 
    T=[t0,t0]; 
    for i = 1:5999; 
        Pkyl=-(T(i)-tu)*wpc; 
        DT=(Pkyl+runtime(i))/(CP*m); 
        T(i+1)=T(i)+DT; 
    end 
    tmax(tubes)=max(T); 
end 
plot([1:6000],T) 
xlabel('Tid från start [s]') 
ylabel('Temperatur [C]') 
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tubes %antal tuber som behövs av aktuell modell 
tmax %maximal temperatur i vattenreservoir 
figure(2) 
plot(1:length(tmax),tmax) 
xlabel('antal tuber') 
ylabel('maxtemp i vattentank') 
disp('mått på kylaren:') 
N=num2str(b); 
disp('bredd [m]:') 
disp(num2str(bredd)) 
disp('höjd [m]:') 
disp(N) 
disp('area [m]^2:') 
disp(num2str(a)) 
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Bilaga 4. Setrab Oil Coolers produktbrochyr
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