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Sammanfattning 

För att förbättra prestandan på motorer på Scania CV AB så har man valt att undersöka om 
oljetermostater kan vara en del av denna utveckling. På uppdrag från avdelningen NMBO som har 
hand om smörjsystemet i motorn så har en utredning kring materialval och utformning av 
oljetermostaten gjorts. 
 
Det har undersökts huruvida polymera material kunde vara ett alternativt material till kolven i 
oljetermostaten. Efter GAS-beräkningar visade det sig dock att polymer inte lämpar sig som material 
till kolven då kraven på kolven var för höga. Beslutet att åsidosätta polymer som alternativ material 
togs i samråd med handledare på Scania CV AB. Materialet som rekommenderas för kolven är 
istället aluminium, STENAL460, vilket fungerar tillverkningsmässigt med den föreslagna geometrin 
på oljetermostatkolven.  
 
Utformningen på oljetermostaten har gått från idé till ett färdigt koncept som presenteras i 
rapporten. För att komma fram till konceptförslaget har analyser av hållfasthet och flöde utförts. 
Det har gjorts mycket arbete kring gränssnitten från V8-motorn och radmotorn som ska 
sammanfalla med varandra för att uppnå en gemensam oljetermostat som passar till alla motorer.  
 
Den nya oljetermostaten är applicerbar på alla Scanias motorer med en modulär 
monteringsmöjlighet och samtidigt med bibehållen funktion. Detta ger en oljetermostat som är i 
linje med Scanias modulariseringsprinciper och ger både vinster i material och fördelen att ha en 
oljetermostat som är kompatibel med både Scanias radmotor och V8-motor.  
 

Nyckelord 
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Abstract 
To improve the performance of engines at Scania CV AB a decision have been made to investigate 
the impact and possible design of an oil thermostat. The section NMBO which has the 
responsibility over lubrication in the engine has started the study.  
 
Polymer has been investigated to be an alternative material for the slider inside the oil thermostat. 
After GAS-analyses were made, the decision to disregard polymer as a potential material was taken 
together with the supervisors from Scania CV AB. STENAL460, an alloy of aluminium is instead 
recommended for the slider. The decision to have aluminium as the material for the slider is based 
on the benefits of keeping the geometry of the slider in the new concept, which is presented in the 
rapport.    
 
Analysis of the material strength and of the oil flow has been made to reach the conclusion of the 
final concept. A lot of work has also been done regarding the interfaces that has had to come 
together from both the V8 and the line engine.  
 
The new oil thermostat is based on the principle of modular assembly. This makes the oil 
thermostat possible to install in all of Scania’s engines with its function still intact. This is beneficial 
as it means both saving money, material and works well with the module system that goes along 
with Scania’s production philosophy. 
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FEM   Finita elementmetoden, metod för att beräkna hållfasthet på 3D-modeller. 

GAS  Generative Structural Analysis. Applikation för FEM-analys i Catia V5. 

STL   Stereolitografi fil för friformsframställning.  

STEP   Ett gemensamt filformat för olika CAD-system.  

Motorcell Motor som testkörs i cell, inte på fält. 

TRIZ Teori för innovativ problemlösning, (Ryska: Teoria reshenija izobretatelskih 
zadach) 

 
DFMEA Design Failure Mode and Effect Analysis 
 
PPS   Polyfenylensulfid, polymert material 
 
PI   Polyimider, polymert material 
 
PSU   Polysulfon, polymert material 
 
PAI   Polyamidimid, polymert material 
 
FFF  Friformsframställning 

 

Beteckningar 

E Elasticitetsmodul  [MPa] 

G  Skjuvmodul  [N/mm2] 

ν Poissons konstant, tvärkontraktionstal  

nv Antal verksamma fjädervarv 

lospänd  Fjäder, längd obelastad [mm] 



lkylare Fjäder, komprimerad längd vid kylarläge  [mm] 

ns Säkerhetsfaktor 

Dt  Fjäder, tråddiameter  [mm] 

Dy1  Fjäder, ytterdiameter i lilla änden  [mm] 

Dy2  Fjäder, ytterdiameter i stora änden  [mm] 

Di1 Fjäder, innerdiameter i lilla änden  [mm] 

Di2  Fjäder, innerdiameter i stora änden  [mm] 

Dm1 Fjäder, medeldiameter i lilla änden  [mm] 

Dm1 Fjäder, medeldiameter i stora änden  [mm] 

Dme Fjäder, effektiv medeldiameter  [mm] 

k Fjäderkonstant (F/s)  [N/mm] 

Ffj kylare Tryckkraft som påverkar fjädern när  [N] 

oljetermostaten befinner sig i kylarläge   

skylare Fjädring vid anläggning av kraft Ffj kylare  [mm] 
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1 Inledning 
Nedan följer de inledande delarna till rapporten. Här behandlas projektets bakgrund, vilka 
målsättningar som funnits, men också hur arbetet har genomförts. 

1.1 Bakgrund och problemdefinition 
Scania CV AB är idag en ledande producent av tunga lastbilar, bussar och industri- och 
marinmotorer. Företagets tre kärnvärden är – ”kunden först”, ”respekt för individen” 
och ”kvalitet”.    

Scania CV AB har idag ett antal applikationer som är i behov av en oljetermostat. Det finns även 
ett behov av att utreda möjliga materialalternativ samt att utreda om det går att hitta en lösning 
som är applicerbar på Scanias olika motortyper.  

Arbetsgruppen NMBO har ansvar för smörjsystemet i motorn och arbetar fortlöpande med 
förbättringar av systemet. Det är på denna grupp som arbetet med oljetermostaten kommer att 
genomföras. 

Utan en oljetermostat i motorns smörjsystem, går oljan genom kylaren även när den är kall. Detta 
bidrar till ett tryckfall i oljan. Detta tvingar oljepumpen att arbeta hårdare för att uppehålla rätt 
tryck och således sker en ökning av bränsleförbrukningen.    

Oljetermostaten, när denna finns, reglerar huruvida oljan ska flöda genom kylaren eller genom 
bypass-kanalen där oljan inte kyls. Oljan flödar via bypass-kanalen in i motorn tills dess att den 
kommit upp i en viss temperatur. När temperaturen uppnåtts så öppnar termostaten vägen till 
kylaren och stänger bypass-kanalen. Händelseförloppet kan ses i figuren nedan. Oljetermostaten 
finns för att minska tryckfall, optimera motorns arbetstemperatur, livslängd och effektivitet. 
Oljan smörjer i stort sett alla komponenter i en motor, men har också funktionen att den kyler 
lager och mellan andra rörliga ytor. 

 

Figur 1, Oljetermostaten i de olika lägena. 

Utformningen och materialvalet ger utrymme för förbättringar av oljetermostaten och är något 
som kan komma att påverka både pris och prestanda.  
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1.2 Mål 
Utveckla och rekommendera ett koncept till en oljetermostat som kan användas i Scanias 
applikationer. Koncepten skall beröra oljetermostaten till V8-motor och radmotor.  

Närmare skall följande punkter behandlas: 

 Undersöka vilka geometrier som klarar sig bäst prestandamässigt och tillverkningsmässigt 

 Undersöka och jämföra alternativa material för kolvar 

 Simulera, beräkna och modellera de framtagna koncepten 

 Rekommendera ett slutligt koncept baserat på resultat av utförda utvärderingar, 
beräkningar och simuleringar 

 Friformsframställningsmodell skall om möjligt presenteras. 
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1.3 Kravspecifikation 
Nedan följer krav från uppdragsgivare samt de tekniska krav som fastställts gemensamt under 
förarbetet.  

Krav                 Klass 

1.3.1 Funktion 

Antalet servicepunkter skall ej behöva ökas till följd av eventuella 
designändringar.  

Nödvändigt 

Att bibehålla alternativt minska de serviceintervall som är i nuläget. Nödvändigt 

Att de interface som i nuläget finns mellan termostatens kolv och anliggande 
komponenter bevaras. 

Nödvändigt 

Scanias modulsystem skall användas vid konstruktion. Nödvändigt 

På grund av utvidgningen av vaxelementet måste en minimum slaglängd på  

13 mm och en maximum slaglängd på 20 mm tas hänsyn till. 

Nödvändigt 

 

1.3.2 Material/konstruktion 

Det interna oljeläckaget skall vara inom intervall, enligt teknisk beskrivning 
från Scania CV AB, från startläckaget vid testtillfället.  

Nödvändigt 

Arbetstemperatur: Enligt teknisk beskrivning (TB), från Scania CV AB Nödvändigt 

Topptemperatur på oljan: Enligt TB från Scania CV AB Nödvändigt 

Kolven skall motstå ett systemtryck enligt TB från Scania CV AB och 
eventuella  
differanstryck på enligt TB från Scania CV AB.     

Nödvändigt 

Kostnadsanalys  Önskvärd 

Tillverkningsunderlag för valt koncept skall skapas. Nödvändigt 

Hållfasthetsberäkningar med hjälp av finita elementmetoden skall utföras.  

Material ska upprättas för flödesanalys. 

Nödvändigt 

Nödvändigt 

 

  



4 
 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts för examensarbetet: 

 Inga prototyper utöver friformsframställningen kommer att framställas. 

 Projektet kommer ej att beröra material som fortfarande är under utveckling. De 
materialen som väljs till koncepten skall vara realiserbara vid tidpunkten för 
examensarbetet.  

 Det kommer ej att göras några ändringar på det vaxelement som används i dagens 
termostat. 

1.5 Lösningsmetoder 
Detta avsnitt behandlar de lösningsmetoder som använts i projektet. Övergripande kommer 
projektstrukturen baseras på projektprocessen enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 
(Wikberg Nilsson, 2015) samt produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger. 
(Eppinger, 2014). Dessa presenteras närmare i avsnitt 2, Teoretisk referensram.  

1.5.1 Faktainsamling 
Faktainsamling kommer att utföras löpande under projektets gång. Denna innefattar både 
intervjuer och expertishjälp, men också litteraturstudier med hjälp av följande nyckelord: material, 
polymer, tillverkning, termostat, oljetermostat, smörjsystem, gränssnitt, tribologi och Catia V5. 
Information kommer även inhämtas från interna dokument på Scania CV AB så som exempelvis 
tekniska specifikationer. Ett nära samarbete med arbetsgruppen NMBO är även en källa till 
information. 
 

1.5.2 Funktionsanalys  

För att tydliggöra oljetermostatens funktion kommer en funktionsanalys att utföras där 
huvudfunktioner och delfunktioner struktureras upp (Lindqvist, 2001). Detta för att få en 
förståelse över vilka funktioner som bör erhållas med hjälp av termostaten. Det ger även en 
riktlinje om vilka funktioner som bör prioriteras under konstruktion. 

1.5.3 TRIZ 

En TRIZ-analys kommer att göras för att kartlägga och tydliggöra nuvarande önskvärda och icke 
önskvärda funktioner. Denna kommer att ligga som grund för konceptgenereringen (Mann, u.d.). 
Metoden kommer att hjälpa till att kartlägga icke önskvärda funktioner i konceptet till 
oljetermostaten som finns idag på Scania CV AB och säkerställa att dessa inte förs över till nästa 
koncept. Funktionsmodellen med önskvärda och icke önskvärda funktioner kan även fungera 
som ett utvärderingsverktyg där man kan gå tillbaka och se hur situationen har förändrats med 
det nya konceptet för oljetermostaten.  

I TRIZ finns även 40 stycken principer som anger hur man kan förändra eller förbättra designen 
av sin produkt. Med stöd av en matris över dessa principer kan man genom att titta på de 
egenskaper man vill förbättra, bli hänvisad till lämpliga design-principer.  

Matrisen anger även vilka egenskaper den eventuella designändringen kan komma att försämra. 
Det går även att gå igenom alla 40 principer för att försäkra sig om att man har tänkt på alla 
möjligheter.   
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1.5.4 Benchmarking 

Benchmarking kommer att utföras för att ge en uppfattning om tidigare och nuvarande 
oljetermostater på Scania CV AB, men även konkurrenters. Benchmarkingen görs för att ge idéer 
och undvika redan gjorda misstag. En patentundersökning kommer även att göras för att 
säkerställa att framtagna koncept inte gör intrång på patent som är i kraft vid tidpunkten för 
examensarbetet.      

1.5.5 Konceptgenerering 
Konceptgenerering kommer att ske med hjälp av brainstorming, skisser och modellering i Catia 
V5. Gränssnitt för kontaktytor och utrymme kommer här att vara styrande. 
Brainstormingen kommer att ske med hjälp av White board och post-its, aktivitetens mål är 
många idéer och fritt tänkande. (Wikberg Nilsson, et al., 2015) 

Arbetsgången under konceptgenereringen som kommer se ut enlig nedan.  

 

Figur 2, Bild över arbetsgången under konceptgenereringen 

1.5.6 Konceptutvärdering 

Som hjälp i beslutsprocessen kommer valda matriser att användas för att utifrån uppställda 
kriterier väga de framtagna koncepten mot varandra.  

Pugh-matris 

En Pugh-matris har valts som beslutsmatris för första urvalet vid konceptgenereringen.  
Genomförandet av koncepturvalet innebär att ställa upp kriterier som är relevanta för koncepten 
och sedan väga koncepten mot en referens. Varje kriterium i matrisen viktas för att de viktigaste 
egenskaperna skall göra störst utslag på resultatet. 
Matrisen ger en bra jämförelse mot referensen, i detta fall den nuvarande oljetermostaten. Det 
som Pugh-matrisen dock inte säger är hur mycket bättre eller sämre koncepten är i jämförelse 
med referensen, bara om det är bättre eller sämre (Engström, 2015). 
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Efter att matrisens resultat fastställs bör man dubbelkolla om små förändringar i koncepten kan 
göra att det förbättrar sin status och får fler fördelar. Kanske kan även två koncept kombineras 
för att gå vidare som ett istället för att falla bort (Eppinger, 2014). 

Kesselring-matris 

Kesselring är till skillnad från Pugh-matrisen en absolut utvärderingsmetod (Engström, 2015) där 
koncepten betygsätts utifrån uppställda viktade kriterium för att sedan få en totalpoäng. Här sker 
inte betygsättningen relativt någon referens så som i Pugh-matrisen. Kesselring-matrisen bör 
användas när ökad noggrannhet i koncepten uppnåtts och en djupare kvantitativ analys kan göras 
(Eppinger, 2014). 
 

1.5.7 Dataanalys 

I tillgängligt CAD-program kommer GAS-analyser och CFD-analyser att utföras för att utvärdera 
framtagna koncept och ligga till grund för eventuella konstruktionsändringar.  

GAS-analysen utförs i Catia V5 och visar hur de modellerade koncepten påverkas av de 
belastningar som oljetermostaten kommer att utsättas för. GAS-analyser på befintliga 
oljetermostatkolvar kommer även att utföras för att ge material att jämföra med. 
 
CFD-analyser görs med hjälp av experter på Scania CV AB och visar hur oljeflödet kan komma 
att påverkas av eventuella designändringar i oljetermostaten. CFD-analyser kommer dels utföras 
på framtaget koncept, dels på befintliga versioner av oljetermostaten för att möjliggöra jämförelse 
av givet resultat.  
 

1.5.8 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 
En FMEA kommer att upprättas för de framtagna koncepten för att uppskatta eventuella risker 
och ligga som grund för de rekommendationer som senare kommer ges. I detta arbete kommer 
en DFMEA att utföras. Detta är en FMEA som används under produktframtagning för att 
säkerställa kvalitet, konstruktion. Metoden kan genomföras både på komponent- och på 
funktionsnivå. Analysen genomförs vanligtvis genom att gradera frekvens, allvarlighet och 
förmåga att upptäcka felet i tid. Graderingen görs på en skala ett till tio. Risknumret som summan 
av talen illustrerar blir därför fort högt vid höga bedömningar. Alla risker som fått en siffra nio 
eller tio skall alltid tas med oavsett totalen.  
Efter utförd analys gäller det att bestämma hur riskerna ska hanteras. Strategier för 
riskhanteringen kan till exempel vara att undvika, överföra, minska eller att acceptera risken 

(Hornström, 2015). 

 
Figur 3, Exempelbild på FMEA (Hornström, 2015)  
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2 Teoretisk referensram 
Övergripande för examensarbetet har det funnits ett antal metoder som har legat till grund för 
strukturen i arbetet, tidsplanering, aktivitetsplanering och kontroll inför övergång av projektets 
olika faser.  
 
Valet av just dessa två metoder baserades på att båda metoder till stor del liknar den 
projektstruktur som förespråkats på Kungliga Tekniska Högskolan, inriktningen Innovation och 
design. Genom att lyfta fram dessa metoder får även läsaren av rapporten en inblick i hur 
examensarbetet varit strukturerat. Nedan presenteras dessa två metoder kortfattat, där det som är 
relevant för just detta examensarbete har valts ut för båda metoderna. 

2.1 Produktutvecklingsprocessen Ulrich och Eppinger 
Produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger är en metod som lyfter upp 
projektutveckling till ett fåtal övergripande aktiviteter. Genom att låta tidplanen i projektet utgå 
från strukturen i denna metod, kan man säkerställa att arbetet blir ingenjörsmässigt utfört. 
 
Dessa aktiviteter sker sällan sekventiellt utan det händer att aktiviteter sker parallellt och/eller att 
projektet tvingas iterera. Detta kallas även utvecklingsiteration och är en följd av att ny 
information eller resultat av utförda tester tillkommer (Eppinger, 2014). 
Konceptutvecklingsprocessen innefattar följande aktiviteter: 
 

 Upprättande av målspecifikationer 
En utförlig presentation av kundbehoven och vad produkten ska utföra. Behoven 
översätts till tekniska termer och checkas av mot begränsningarna som rör projektet.  

 Konceptgenerering 
Lämpliga produktkoncept för att lösa kundbehovet undersöks. Det görs genom 
idégenerering, externa sökningar, systematisk utforskning av dellösningar. En 
konceptgenerering resulterar oftast i tio till tjugo lösningsförslag.   

 Konceptval 
Analysering och urval i en process med många iterationer. Härifrån går de mest lovande 
koncepten vidare för utveckling.  

 Projektplanering 
Detaljerad planering för slutförande av projektet.  

 Benchmarking av konkurrerande produkter 
Undersöka konkurrenternas produkter. Kan även genomföras internt på företaget.  

 Modellering och prototypframtagning 
 

 
Figur 4, Modifierad produktutvecklingsprocess enligt Ulrich och Eppinger 
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2.2 Projektprocess Wikberg Nilsson, Ericson och 

Törlind 
I boken Design process och metod finns en modell över hur ett arbete i projekt kan ske från 
början till slut (Wikberg Nilsson, 2015). Det denna metod erbjuder till skillnad från Ulrich och 
Eppingers Produktutvecklingsprocess, är ett antal frågeställningar för att uppmuntra reflektion 
kring projektets framfart. På detta sätt kan man under projektets gång återvända till metoden 
inför övergångar mellan projektets faser och säkerställa att nödvändiga delar är behandlade. 
 

 
Figur 5, Modifierad projektprocess enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind. 
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2.3 Berörda motorer 
Dieselmotorer till tyngre fordon är konstruerade för att ge högt vridmoment och låg 
bränsleförbrukning vid låga varvtal (Maasing, 2008). 

De motorer som främst kommer att beröras i detta examensarbete är V8-motor och radmotor, 
vilka båda är fyrtakts dieselmotorer. Av dessa två motorer är radmotorn den som i störst 
utsträckning används i Scanias fordon idag. Utöver dessa har även Scania gasmotorer och etanol-
motorer (ED95).  

V8-motorn har som namnet avslöjar åtta cylindrar i två cylinderbankar som är placerade i en V-
formation längst med vevaxeln. Vinkeln cylinderbankarna emellan kan variera mellan 60 och 90°, 
men på en Scaniamotor är denna alltid 90°. En V8-motor ger en mer kompakt motor än en 
radmotor med samma antal cylindrar (Maasing, 2008) (Karlsson, 1995).  
 
Radmotorn har sina cylindrar placerade i en rad utmed vevaxeln. Antalet cylindrar kan variera 
mellan två till sex stycken. Radmotorn har en lägre arbetstemperatur i jämförelse med V8-
motorn, men vid lägre cylinderantal har däremot radmotorn alltid obalanser som medför 
vibrationer och buller. En radmotor med sex cylindrar är dock fullt utbalanserad, de mekaniska 
krafterna är i jämvikt (Maasing, 2008) (Karlsson, 1995). 

 

2.4 Smörjsystem 
Att motorn smörjs och har ett fungerande smörjsystem är avgörande för att motorn inte ska 
skära sig. Utan oljan skulle motorns ytor utsättas för torrfriktion, vilket resulterar i kraftigt slitage 
och motorhaveri. Här nedan presenteras smörjsystemets viktigaste uppgifter samt oljans väg 
genom smörjsystemet. 

 

Smörjsystemet har nedanstående uppgifter: 

 Smörjning av exempelvis lager, kolvar för att minska friktion, värmeutveckling och 
slitage. 

 Kyla genom att leda bort värme genom att låta smörjmedlet kylas i en värmeväxlare. 

 Transportera bort smutspartiklar i motorn till oljefiltret. 

 Täta genom att fylla ut små ojämnheter i cylinderrummet. 

 Skydd mot korrosion. 

(Karlsson, 1995) 

I bilden presenteras hur oljan transporteras genom smörjsystemet. Pilarna visar oljans väg genom 
smörjsystemet, där de streckade pilarna illustrerar alternativa vägar oljan kan ta. Oljetermostaten 
ser till att oljan tar rätt väg beroende på temperatur och att den inte kyls ned i onödan.  
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Figur 6, Schematisk översikt av smörjsystemet. 

Från oljetråget sugs oljan upp av en pump genom en sil som filtrerar ut större smutspartiklar.  

Säkerhetsventilen som är belägen efter pumpen öppnar om trycket uppnår bestämt antal bar, när 
detta sker går oljan tillbaka till tråget. Från pumpen går sedan den trycksatta oljan till 
oljetermostaten.  

Oljetermostaten är den komponent i smörjsystemet som reglerar när oljan skall gå till kylaren. 
När oljan har uppnått rätt arbetstemperatur öppnas kylarkanalen i oljetermostaten och tillåter att 
oljan går via oljekylaren innan den renas. Efter oljan har passerat kylaren går den antingen till 
fullflödesfiltret för rening, eller till hjälpaggregat så som centrifugaloljerenaren. När oljan är kall är 
termostaten i bypass-läge och oljan går istället direkt till rening i fullflödesfiltret samt till 
hjälpaggregat. Det som reglerar när termostaten öppnas/stängs är paraffinämnet som finns i ett 
vaxelement i oljetermostaten. Vid kalibrerad temperatur expanderar paraffinämnet och öppnar då 
termostaten.    

Det finns även en överströmningsventil innan fullflödesfiltret som låter oljan gå förbi filtret 
direkt till smörjställena om fullflödesfiltret är igensatt. Överströmningsventilen förhindrar således 
att oljan inte tar sig igenom smörjsystemet och att motorn skär sig.  

När oljan passerat igenom fullflödesfiltret går 10 % av oljan till centrifugaloljerenare alternativt 
genom en reduceringsventil som ser till att oljan har rätt tryck, då den går in i 
centrifugaloljerenaren.  

De övriga 90 % av oljan går sedan vidare till fördelningskanalen och sedan vidare ut till motorns 
smörjställen. 

Då termostaten ligger i en miljö av olja är även oljans sammansättning viktig att ta hänsyn till vid 
val av material. Oljan som används i smörjsystemet blir under det att motor går, smutsig. 
Förutom sot blir oljan även kontaminerad av diverse metallpartiklar, däribland koppar, järn, 
aluminium och bly. Förutom dessa föroreningar kan oljan innehålla diesel, biobränslen och 
etanol.  
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3 Nulägesanalys 
Nedan följer en överblick om hur termostater fungerar idag, vilka oljetermostater som finns till 
de tilltänkta motorerna, tidigare designiterationer, resultat av benchmarking och vilka gränssnitt 
som den nya oljetermostaten bör förhålla sig till.  
 
Benchmarkingen försöktes till en början göras externt. Efter flertalet försök att kontakta andra 
lastbils- och motortillverkare och efter svårigheter i att få någon respons, lades fokus i brist på tid 
om till en intern benchmarking. Fokus låg då på det material som fanns tillgängligt på Scania CV 
AB, samt tidigare versioner av koncept av oljetermostater. 

3.1 Termostater idag 
Principmässigt fungerar de flesta termostater på samma sätt. En kropp av något material så som 
exempelvis vax eller metall påverkas av ändrade temperaturer, och omväxlande expanderar och 
dras ihop för att på så sätt stänga alternativt öppna valda kretsar av ett system. Detta gör att man 
kan styra exempelvis huruvida köldmediet skall passera genom kylaren eller kringgå denna, och 
på så sätt reglera temperaturen i motorn.    

Det inledande avsnittet nedan förklarar kort hur de vanligaste termostatyperna med vaxelement 
för att styra öppning alternativt stängning, fungerar. Efter detta följer en förklaring av nuvarande 
konstruktion av oljetermostaten till V8-motorn och radmotorn, men även tidigare 
designiterationer som har gjorts. Konstruktionsval, material och tillverkning behandlas i detta 
avsnitt.  

3.1.1 Termostater med vaxelement 

Oljetermostaten är inte den enda förekommande termostattypen i en lastbil. Förutom denna 
finns en vattentermostat som reglerar flödet av kylarvätska till kylaren. Även om principen i de 
båda termostatyperna är den samma, finns en del skillnader i utseende.  

Standardutförandet på en vattentermostat ser ut enligt figuren nedan, där ett lock öppnas vid 
expansion av vaxelementet.  

Likt vattentermostaten utnyttjar 
oljetermostaten i Scanias applikationer ett 
vaxelement för att reglera oljeflödet. 
Istället för ett lock som öppnas, används i 
oljetermostaten en kolv som förflyttas i ett 
hus för att styra öppning och stängning av 
oljekanalerna. 

 

Figur 7, Vattentermostat i stängt läge (Maasing, 2008). 

 

 

 

 

 

Figur 8, Vattentermostat i öppet läge (Maasing, 2008).  
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3.1.2 Oljetermostat i V8-motorn 

Här följer en förklaring av hur V8-motorns oljetermostat fungerar idag.  

Nuvarande prototyp av oljetermostat 

V8-motorns termostathus är till skillnad från radmotorns termostathus en mer omfattande 
komponent där även delar av oljekanalerna är en del av termostathuset. Vid byte av termostat 
innebär detta därför att onödigt mycket material måste kasseras. Utformningen på huset, 
tillsammans med dess placering på motorns ovansida under åtskilliga andra komponenter gör att 
det i nuläget är svårt att komma åt oljetermostaten vid service.   

Kolven är i rostfritt stål, i jämförelse med termostatkolven i radmotorn är denna dock något 
kraftigare i sin konstruktion.  

Fjädern som stabiliserar kolven i termostathuset ligger an mot husets botten och termostaten 
sitter sedan i huset med ett lock, mot vilket vaxelementets stift vilar. Kolven rör sig axiellt i huset 
när vaxelementet expanderar och stiftet trycker mot anläggningsytan i huset.  

En schematisk figur visar nedan V8-motorns oljetermostat i bypass-läge (läge 1) och omdirigering 
till kylare (läge 2). Pilen representerar oljeflödet. 

 
Figur 9, Oljans väg i V8-motorns oljetermostat 

Tidigare designiterationer 

Oljetermostaten till V8-motorn ligger något tidigare i utvecklingsprocessen än radmotorns 
oljetermostat. Kolvens konstruktion har sett stora ändringar från dess första utseende. Kolven är 
både mycket kraftigare i konstruktionen än kolven för radmotorn, samtidigt som dess geometri 
kräver att den tillverkas i tre delar och sedan sätt ihop.  

Efter detta har dock kolvens utseende börjat närma sig kolven till radmotorn. Dock fortfarande i 
en mer kraftig konstruktion. 

 
Figur 10, Designiteration av V8-motorns oljetermostatkolv. 
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Även termostathuset har sett ändringar. Tidigare har tanken varit att termostathuset från 
radmotorn ska kunna passa in i V8-motorns termostathus för att på så sätt möjliggöra att samma 
oljetermostat används i båda motortyperna. På grund av att bypass-kanal och kylarkanal i de två 
motortyperna är spegelvända, har försök gjorts på att vända V8-motorns termostathus 180°. 
Efter problem med servicepunkter och deras placering, så har dock öppningen för 
termostatkolvens installation ändrats tillbaka med 180°, vilket innebär att bypass-kanalen och 
kylarkanalen fortfarande är spegelvända. Detta försvårar arbetet mot gemensamt termostathus 
och kolv för både V8-motorn och radmotorn.   

3.1.3 Oljetermostat i radmotorn 

Här följer en förklaring av hur radmotorns oljetermostat fungerar idag.  

Nuvarande prototyp av oljetermostat 

Den nuvarande oljetermostaten i testmotorerna är belägen på motorns sida i liggande läge. Som 
nämnts innan är radmotorns termostathus inte lika omfattande som termostathuset i V8-motorn, 
här är huset skiljt från oljekanalerna och kan därför lättare avlägsnas vid service eller utbyte. Vid 
byte av termostaten kasseras således inte lika mycket material. 

Termostathuset är tillverkat i aluminium, då det både innebär en relativt billig tillverkning men 
också en lättviktig komponent. 

På utsidan av termostathuset sitter tre o-ringar, för att täta mellan cylindervägg och hus och för 
att förhindra internläckage och läckage av olja ut i motorn.  

På insidan av kolven ligger en fjäder an mot kolvens topp som sedan låses fast med en låsring i 
ett spår i husets nederkant. I övrigt är funktionen i stora drag identisk med V8-motors 
oljetermostat. 

En schematisk figur visar nedan radmotorns oljetermostat i bypass-läge (läge 1) och omdirigering 
till kylare (läge 2). Pilen illustrerar oljeflöde. 

 

Figur 11. Oljans väg i radmotors oljetermostat 
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Tidigare designiterationer 

Innan den konstruktion som används i nuläget fastslagits har flertalet designiterationer utförts, 
där vissa har gått vidare till provning och av diverse orsaker förkastats.  

I en tidigare version av kolven fanns problem med att geometrin krävde tjockare väggar för att 
kraven på hållfastheten skulle uppfyllas. Detta gjorde att komponenten inte kunde tillverkas med 
djupdragning vilket i sin tur skulle leda till ökade tillverkningskostnader. Det medförde även att 
fönstren var tvungna att fräsas ut, vilket kunde påverka kolvens cirkulära form och på så sätt ge 
en ökning av internläckaget (Borg Warner, 2015).    

Innan den version av oljetermostaten som används idag, gjordes en tidigare prototyp som i stora 
drag hade samma utformning som den nuvarande kolven. Istället för skilda hål för att undvika 
undertryck i termostathusets topp vid förskjutning av kolven, har här gjorts försök med att 
integrera dessa hål med fönstren för flöde av oljan till diverse kanaler. Detta medförde dock 
synbara deformationer då konstruktionen blev för svag.  

 
Figur 12, Designiteration av radmotorns termostatkolv. 

En version har även gjorts av en kolv med samma utseende som kolven nämnd ovan, men i 
aluminium. Man har då fått tydliga nötningsskador på kolvens ena sida. Den dyra 
tillverkningskostnaden var en av orsakerna till varför detta koncept förkastades. 

3.1.4 DAF MX-11 

DAF har i nuläget i MX11-motorn en oljetermostat där kolven är i polymermaterial. Denna kolv 
är i PPS-plast förstärkt med 65 % glasfiber och är monterad i ett termostathus av aluminium. 
65 % glasfiberförstärkning är nära maximal mängd glasfiber som kan användas vid förstärkning. 
(Berg, 2016) 

Kolven är sannolikt tillverkad med hjälp av formsprutning då en delningslinje kan ses längst 
kolvens yttersida och då ribborna är orienterade på sådant vis att de två formhalvorna lätt kan tas 
isär.  

Kolven från DAF har använts i benchmarking med syftet att finnas som inspiration inför val av 
material och geometri.  

 
Figur 13, Skiss av oljetermostatkolven i DAF MX-11. 
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3.2 Analys på dagens oljetermostat 
För att kartlägga vilka problem som finns gällande termostaten i nuläget och tydliggöra vilka krav 
en lösning måste uppfylla har följande analyser gjorts.  Dessa analyser har gjorts tillsammans med 
handledare från Scania CV AB, NMBO samt genom läsning av rapporter och tekniska 
beskrivningar.  

3.2.1 Funktionsanalys  
Reglerbarhet av temperaturen är termostatens huvudfunktion, därunder följer nödvändiga och 
önskvärda delfunktioner (Lindqvist, 2001). 

 
Figur 14, Funktionsanalys av oljetermostat 

 

 

3.2.2 TRIZ  

I denna tillämpning av TRIZ har det utretts vilka funktioner som de olika komponenterna i 
smörjsystemet har. De blåa (streckade) pilarna visar på funktioner som är önskvärda och de röda 
(heldragna) pilarna visar här vilka oönskade funktioner som finns i nuläget. Önskvärt är att de 
röda pilarna elimineras eller att skadan som de medför minskas.  

I figur 14 nedan kan funktionsmodellen för oljetermostaten ses, denna har gjort i samråd med 
handledare på Scania CV AB. Ett urval, alltså de icke önskvärda funktioner som berörts under 
arbetet med oljetermostaten kan ses i nedre delen av figuren. Denna funktionsmodell är gjord på 
både konceptet till V8-motorns oljetermostat och konceptet till radmotorns oljetermostat. Även 
om kravbilderna i de två motortyperna ser annorlunda ut, så finns samma oönskade och önskade 
funktioner i båda motorernas oljetermostater, dock i olika grader av allvarlighet.  
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Figur 15, TRIZ, önskvärda och icke önskvärda funktioner. Nedre delen av figuren visar de icke önskvärda funktioner som 
berörts under arbetet med oljetermostaten. 

Främst handlar det om nötningsproblematiken mellan kolv och termostathus, och det ökade 
tryckfall komponenter i oljetermostaten bidrar till genom hindrande av oljans flöde.  

Det ökade tryckfallet komponenterna i oljetermostaten bidrar till är ej önskvärt då det är viktigt 
att oljan hålls trycksatt för att ge tillräcklig smörjning och för att kylningen av dieselmotorn ska 
bli tillfredsställande. Ökat tryckfall leder till att oljepumpen måste arbeta hårdare vilket i sin tur 
ger ökad bränsleförbrukning, vilket självklart är något som bör undvikas. 

Nötningen som sker mellan kolv och hus då translation av kolven för öppning/stängning sker 
skulle man kunna tro vore osannolik då oljetermostaten vistas i en miljö av olja. Dock är 
hastigheten kolven rör sig med så pass låg att oljeskiktet ej bidrar till någon smörjning, se 
appendix, A11. Tribologi. Nötningen som sker är av typen trekropps abrasiv nötning, se avsnitt 2.3 
Tribologi, där den tredje kroppen är de smutspartiklar som finns i oljan. Filtret som finns stoppar 
i viss mån partiklarna men desto varmare oljan blir följer fler partiklar med. Nötningen idag är 
större på ena sidan mellan hus och kolv. Den bidragande orsaken kan vara att fjädern alternativt 
oljeflödet påverkar kolven så att denna trycks mot ena sidan av huset. 
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3.2.3 Gränssnitt  
Det som är relevant för att kunna konstruera en oljetermostat till de två olika motortyperna är att 
fastslå vilka gränssnitt som finns idag, och avgöra vilka av dessa gränssnitt som är fasta och 
huruvida det finns andra gränssnitt som kan gå att modifiera. 
 
De gränssnitt som finns för oljetermostaten är utrymmesgränssnitt och kontaktgränssnitt, där det 
sistnämnda främst gäller fästelement och placering av oljekanaler. Fasta gränssnitt i fallet med 
oljetermostaten innefattar de gränssnitt som ligger mellan oljetermostathus och övriga 
komponenter i motorn, dessa bör således ej modifieras, se till vänster i figuren nedan. 
 

 
Figur 16. Schematisk bild över gränssnitt som berör oljetermostaten.  

Utrymmesgränssnitt 

Utrymmesgränssnitt definierar utrymmesgränser till närliggande komponenter och således vilken 
volym som komponenten kan ta upp. I fallet med oljetermostaten finns utrymmesgränssnitt 
mellan termostathus och övriga komponenter i motorn. Exempelvis sitter radmotorns 
termostathus monterad i oljekylarluckan. Oljekylarluckan är en komponent som helst ej skall 
utföras ändringar på samtidigt som det utanför oljekylarluckan finns rör som måste tas hänsyn 
till. Detta gör att det finns fasta utrymmesgränssnitt som begränsar längden på termostathuset.  
I V8-motorn finns däremot mer utrymme runt termostathuset, vilket möjliggör större ändringar 
av V8-motorns termostathus i jämförelse med radmotorns.  
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Kontaktgränssnitt 

Kontaktgränssnitt anger vilka geometrier som måste tas hänsyn till mellan olika komponenter 
som ligger i kontakt med varandra. Ett av de mera begränsande kontaktgränssnitten är 
gränssnittet mellan oljetermostat och oljekanaler, då detta är ett fast gränssnitt som inte får 
modifieras. Då oljekanalerna är olika orienterade i de två motortyperna, ställs höga krav på 
termostakolv och hus om samma utformning skall kunna användas i båda motortyper. I figuren 
nedan kan de fasta gränssnitten, hämtade som ytor i Catia V5, till oljekanalerna för de två 
motortyperna ses. 
 

 
Figur 17. Gränssnitt till oljekanaler för V8-motor (till vänster i bild) och radmotorn (till höger i bild). 

I radmotorn finns även kontaktgränssnitt för fästelement mellan oljekylarlucka och 
oljetermostathus. I V8-motorns termostathus så som det ser ut idag, finns kontaktgränssnitt för 
fästelement mellan termostathus och kylare, dock är ett mer intressant kontakgränssnitt det 
mellan V8-motorns termostathus och det lock som används för att låsa in termostakolven i dess 
hus. Anledningen till varför detta kontaktgränssnitt är av intresse är på grund av att detta 
gränssnitt är ett internt kontaktgränssnitt mellan ingående komponenter i V8-motorn termosthus 
och således möjligt att modifiera. Detta gränssnitt påminner även en del om kontaktgränssnittet 
för fästelementen mellan radmotorns termostathus och oljekylarluckan, se figuren nedan.    
 

 
Figur 18. Kontaktgränssnitt för oljetermostatens fästelement i V8-motorn (till vänster i bild) och radmotorn (till höger i bild). 
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4 Genomförande 
I detta kapitel följer hur arbetet med framtagning av design samt urval av material har gått till.  

Under konceptframtagningen har verktygen brainstorming och skissning använts frekvent. 
Metoden användes för att säkerställa att inga tänkbara lösningar hade missats och för att se om 
det fanns andra bättre konstruktionslösningar. Vid vidareutveckling av det slutliga konceptet har 
TRIZ 40 principer konsulterats under designarbetet. De två principer som använts finns att läsa 
om i appendix, A1 TRIZ 40 principer.  

Brainstormingen och de fem koncept som kom fram genom den finns att läsa om i appendix, 
A2. Brainstorming. I appendix, A3. Pugh-matris, finns även första urvalet av koncepten med 
tillhörande Pugh-matris.  

4.1 Konceptframtagning 
Två förslag valdes ut för vidareutveckling, koncept ”tre fönster” och koncept ”tvåsidigt hus”. 
Dessa presenteras närmare här nedan.  

Koncept – ”tre fönster” 

Koncept – ”tre fönster” började som en vidareutveckling av koncept ett, se appendix,  
A2. Brainstorming. Grunden till konceptet är fortfarande att det ska fungera till både rad- och V8-
motorn utan några ändringar på termostatsammanställningen. Detta görs genom att låta en 
modifierad variant av radmotorns termosthus föras in i det nuvarande termostahuset för V8-
motorn.  
 

Istället för att ha en gemensam bypass-kanal 
för de två motorerna i mitten av huset likt 
koncept ett, finns här istället en gemensam 
kylarkanal i mitten av huset. På detta sätt 
hamnar radmotorns bypass-kanal längst ned 
på termostathusets kropp. Detta tillåter att 
termostatkolv och fjäder behåller sin 
originalorientering. 

I figuren till höger kan en skiss av 
termostathus och termostatkolv ses. Detta 
koncept kan utan modifikation användas i 
båda motorer, och fördelen här är även att 
inga ytterligare komponenter måste 
tillkomma utöver de komponenter som 
krävs i dagens koncept.  

Figur 19, Idéskiss, ”trefönster” med tillhörande kolv. 
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För att närmare förstå hur kolven kommer att röra sig under termostatens arbetscykel kan en 
schematisk figur ses nedan. De grå ytterkonturerna visar omgivningens gränser medan de 
streckade områdena visar termostathuset med tre fönster i genomskärning. K samt B visar 
vardera kylkanalens och bypass-kanalens placering. Samma kolvrörelse används i båda motorerna. 

 

 

  
Figur 20, Flöde genom ”trefönster”-koncept, V8. 

 

 

 

 

Figur 21, Flöde genom ”trefönster”-koncept, radmotor. 
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Koncept – ”tvåsidigt hus” 

Koncept – ”tvåsidigt hus” är baserat på att samma komponenter skall användas till båda 
motorerna, här krävs dock olika montering beroende på om termostaten skall sitta i V8-motorn 
eller radmotorn. Även i detta koncept används en modifierad variant av radmotorns termostathus 
som sedan förs in i det nuvarande termostathuset för V8-motorn. 

I detta koncept utnyttjas att termostathuset kan 
roteras olika för de två motorerna genom att låta 
skruvhålen på V8-motorns originalhus orienteras på 
ett visst sätt. På detta sätt kan fönsterna i 
termostathuset variera i storlek för att passa med 
oljekanalerna med hänsyn till att vi har ett 
vaxelement som endast kan förskjuta kolven  
13-20 mm. Det som dock krävs är att kolven för  
V8-motorn vänds upp och ned. 
Till höger i figuren kan en skiss av termostathus och 
kolv ses. En av fördelarna med detta koncept är 
bland annat att det ger en kompaktare komponent. 
Även här krävs inte heller ett ökat antal komponenter 
jämfört med originaltermostaten.        

Figur 22, Idéskiss tvåsidigt hus med tillhörande kolv 

Nedan kan en schematisk figur likt den ovan för koncept – ”tre fönster”, ses. Överst visar flödet i 
V8-motorn och under flödet i radmotorn. 
 

 
 
Figur 23, Flöde genom "tvåsidigt hus", V8. 

 

  
Figur 24, Flöde genom "tvåsidigt hus", radmotor. 
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4.2 Kesselring-matris 
För att jämföra de två viderutvecklade koncept har en Kesselring-matris använts där vikten av de 
olika kriterierna har bestämts i samråd med handledare från NMBO, Scania CV AB. 

Urvalet ledde till att koncept ”tre fönster” valdes ut för fortsatt utvecklingsarbete. Det slutgiltiga 
förslaget för oljetermostaten finns att läsa vidare om i kapitel fem.  

Utöver de kriterium som användes i första urvalet, har här tillkommit ytterligare kriterium som 
blivit aktuella efter vidareutveckling av koncepten. Ungefärlig vikt är ett nytt kriterium som fått 
vikten tre. Medan det alltid är önskvärt att hålla nere vikten på komponenter är en biverkan av 
modulsystemet att vikten ökar, och detta kriterium har således fått en vikt av tre. 

Kriteriet ”passar till båda” har i andra urvalet fått en större betydelse på grund av att det i detta 
läge anses mer relevant eftersom att det i första urvalet redan fastslagits att båda 
koncepten ”passar till båda”. I detta stadiet vill vi se om det finns någon skillnad  i hur väl 
koncepten passar till de två motorerna. Exempelvis måste koncept ”tvåsidigt hus” roteras vid 
montering.  

Påverkan på andra komponenter handlar främst om hur stor förändring av det nuvarande 
termostathuset till V8-motorn som kan göras. Omkonstruktion kan innebära ökad plats för 
service och minskat material, men kan också innebära motsatsen.  

Efter satta poäng har relativ total beräknats tillsammans med medelvärde. Avvikelsen har även 
räknats fram för att ge ett mått på spridningen av våra värden. Resultaten för de två koncepten 
skiljer sig inte allt för mycket från varandra, däremot har Koncept – ”tre fönster” fått högre 
siffervärden på både relativ total och medelvärde. Således har denna tagits vidare, oavsett större 
avvikelse.  

Nedan kan Kesselring-matrisen ses.  

 

Figur 25, Kesselring-matris, andra urval. 
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4.3 Material 
Informationsinhämtning angående material har skett på olika sätt. Materialfakta har inhämtats 
från företag, viss fakta har hämtats från litteratur och vägledning har även kommit från Material 
Tekniska avdelningen på Scania CV AB och från erfara medarbetare vilka har konsulterats. Redan 
här har många material sållats bort för att få en avgränsning och möjlighet att kunna komma fram 
till ett resultat.  
 
Det som framkommit under informationsinhämtningen är att Polyfenylensulfid, 
Polyetereterketon, Polyimider, Polysulfon, kiselkarbid, rostfritt stål samt diverse 
aluminiumlegeringar är material som bör analyseras. Mer information om dessa material finns att 
tillgå i appendix, A5 Material för urval.  
 
Glasfiberförstärkning, samt möjlighet till värmebehandling kommer att utforskas. 
 

4.3.1 Krav på material 

 Hänsyn skall tas till kemisk påverkan och formförändring vid åldring av materialet. 
Kolven kommer att befinna sig i en omgivning av olja. Förutom oljan skall kolven också 
tåla följande; diesel, biobränsle och etanol då dessa kan finnas i oljan.  

 Temperaturbeständighet. Arbetstemperaturen för kolven är bestämt enligt teknisk 
beskrivning från Scania CV AB. 

 Materialet skall klara de mekaniska påkänningar som blir till följd av tryckskillnader i 
systemet. Vi har även kraftpåkänningar som då stiftet trycker ner kolven i huset vid 
expansion av vaxelementet. 

 Hänsyn skall tas till att eventuella förstärkningsmaterial så som glasfiber kan komma att 
exponeras om polymermaterialet på kolvens utsida slits ned. Det blottade 
förstärkningsmaterialet kan då komma att leda till omfattande slitage på ytan i 
termostathuset.  

 Materialen skall ej vara med på Scanias svarta eller grå lista över material. 

4.3.2 Problem med dagens material 
I dag är kolven tillverkad i rostfritt stål vilket fungerar bra i många avseenden. Det som är 
oönskat i dagsläget är den nötningsproblematik som finns mellan termostatkolv och hus. Denna 
nötning kan innebära att termostaten slits ut i förtid.  
 
Kolven som används idag till radmotorn är inte kompatibel med V8-motorns smörjsystem. Detta 
beror till viss del på att oljekanalernas geometri i de två motorerna i nuläget ej tillåter detta, men 
också på att det är två olika belastningsfall att ta hänsyn till beroende på vilken motor 
oljetermostaten sitter i.   
  
Funderingar finns angående om termostatkolven kan tillverkas i ett alternativt material för att 
förbättra dess egenskaper, sänka material- och tillverkningskostnader samt hitta ett material som 
möjliggör samma kolv till båda motorerna.   
 
Problemen med dagens material har framkommit genom diskussion med medarbetare på NMBO 
och studerande av befintliga versioner av oljetermostaten.   
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4.3.3 Materialval  
Sökandet för att hitta ett lämpligt alternativ material har skett genom konsultation med Scanias 
egna experter på Material Tekniska avdelningen, experter på externa företag, inhämtning och 
läsning av rapportmaterial samt tester utförda i Catia V5. Det slutliga valet av material blev 
STENAL460, en aluminiumlegering som går att värmebehandla. Här nedan följer en beskrivning 
i hur urvalet har gått till.  
I figuren nedan presenteras relevanta materialdata: 

 
Figur 26, Materialdata 

Polymerer och keramer 

Att glasfiberförstärkning kan exponeras på grund av slitage på kolvens yta är fortfarande ett högst 
relevant problem. I och med detta kommer de första testerna att utföras på material utan 
förstärkning. Skulle sedan dessa material inte uppfylla de belastnings- och temperaturkrav som 
finns, kan material med förstärkning bli aktuella. 

Efter studerande av de olika materialparametrarna kan keramen kiselkarbid direkt bortses ifrån, 
då den i jämförelse med de utvalda polymerer har en väldigt låg draghållfasthet. Denna egenskap 
är generell för keramer då dessa lämpar sig bättre för tryckbelastning, men således inte passande 
för användning i oljetermostaten. 

Av de oförstärkta polymerer så är det ingen som utifrån materialtabellen ovan ser mer eller 
mindre lämplig ut. Förvisso kan siffervärden vägas mot varandra, men ”bäst” värden behöver 
inte alltid innebära rätt material för tillämpningen. Båda PI och PAI har enligt tabellen högst 
brott- alternativt sträckgräns, men vid tillverkning av artiklar kräver dessa material extra 
processteg vilket innebär en dyrare process. Således läggs dessa polymerer åt sidan.  

Av oförstärkt PPS och oförstärkt PEEK, har PEEK en något större elasticitetsmodul och en 
något lägre värmeutvidgningskoefficient, dock är detta en dyrare polymer än PPS. De första 
testerna kommer utifrån detta att göras på PPS, för att se om denna billigare polymer klarar de 
krav som finns på konstruktionen.       

För att undersöka hur materialet klarar de krav som ställts så har GAS-analyser genomförts i 
Catia V5, vilka presenteras vidare i avsnitt 4.4 Dataanalyser samt i appendix, A4. GAS-analyser. 

Avslutande av polymerstudier 

Efter ovanstående nämnda GAS-analyser på polymerer så har det konstaterats att med de 
förutsättningar som finns gällande flöde och tryck så är inte längre polymerer ett alternativt 
material om målet med att ha samma oljetermostat till V8-motorn och radmotorn skall uppfyllas.  
 
PEEK kommer inte att utredas eftersom materialvärdena är så pass lika de för PPS och man 
redan nu kan konstatera att deformationen även här kommer att bli för stor för vad som är 
lämpligt i oljetermostaten. Uppskattning av lämpligheten baseras på jämförelse med de värden 
som finns för deformation i tidigare koncept av oljetermostaten. Deformationen kommer att 



25 
 

medföra att termostatkolven pressas mot huset och kan medföra ett allt för stort slitage på kolv 
och termostathus.  
 
Att öka mängden glasfiberförstärkning är inte heller ett alternativ. Att ha en kolv som kräver 65% 
glasfiber och som kommer att slitas mot huset ökar risken markant för att glasfibrerna kommer 
att komma upp till ytan på kolven. Detta kan orsaka ännu större förslitningar på huset än vad 
som nuvarande sker (Berg, 2016). För att uppnå tillräcklig hållfasthet kommer termostatkolvens 
konstruktion även bli så pass kompakt att oljeflödet genom oljetermostaten kommer att hindras i 
för stor utsträckning. Det tryckfall som detta kommer att innebära kommer ej att vara 
kompatibelt med prestandan som motorerna bör hålla.  
 
Avslutandet av polymerstudierna är ett beslut som har tagits i samråd med handledare på NMBO, 
Scania CV AB. 

Aluminium 

För att kunna behålla geometrin på termostatkolven efter avslutade polymerstudier, har 
aluminium EN AC-44300, aluminium EN AC-46000 och STENAL460 som alla är 
aluminiumlegeringar valts ut som lämpliga material att gå vidare med. De lämpar sig bra för 
pressgjutning och har goda materialegenskaper i förhållande till våra krav. Mer om detta finns att 
läsa i appendix, A5 Material för urval. Det slutgiltiga valet landade på STENAL460. 
 
För att kontrollera geometri och materialval har GAS- och CFD-analyser gjorts. 
Utförda GAS-analyser på termostatkolven i aluminium EN AC-44300 i samma geometri likt den 
som var tänkt i polymer, visar att kolven klarar de belastningar som ansatts. Dessa analyser finns 
att tillgå i avsnitt 4.4 Dataanalyser samt i appendix, A4. GAS-analyser. Baserat på detta 
tillfredställande resultat från GAS-analyserna, har sedan CFD-analyser utförts på kolven i 
aluminium EN AC-44300 för att utvärdera tryckfallet som blir över oljetermostaten till följd av 
den nya geometrin. För att ta del av CFD-analyserna se avsnitt 4.4.2 CFD. 
 
Efter resultat från CFD-analysen är det fastställt att vi får ett ökat tryckfall över den nya 
geometrin i jämförelse med referensgeometrin. Resultatet av CFD-analyserna visar dock ett så 
pass litet tryckfall att det kan vara försumbart, men bör utredas vidare. Då en bidragande faktor 
till tryckfallet är det mindre tvärsnitt oljan har att flöda genom i oljetermostaten, är en eventuell 
lösning att minska bredden på de ribbor som finns i kolven. Detta för att öppna upp kolvens 
insida och fönster så mycket som möjligt. För att detta skall vara möjligt måste dock materialvalet 
ses över, då belastningen på kolven annars blir för hög sedd till den resulterande deformationen.  
 
Om kolven tillverkas i STENAL460, en värmebehandlad aluminiumlegering med större 
hållfasthet, kan kolven göras med minskad väggtjocklek och minskad tjocklek på dess ribbor. 
Med detta materialbyte och optimering av geometrin, bör tryckfallet blir mindre. GAS-analyser på 
termostatkolven i STENAL460 finns att tillgå i avsnitt 4.4 Dataanalyser samt i appendix, A4. 
GAS-analyser. 

Slutgiltigt materialval 

Valet av material för det slutliga konceptet har blivit aluminiumlegeringen STENAL460. Detta 
val baseras på att STENAL460’s materialegenskaper tillåter att kolven görs tunnare. På så vis 
ökar oljeflödet genom oljetermostaten.    

Tillverkning och fördjupning 

Under materialvalet har även hänsyn tagits till tillverkning, mer om tillverkning finns att läsa om i 
appendix, A6 Tillverkning. 
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4.4 Dataanalyser 
Nedan presenteras de dataanalyser som utförts på de nuvarande termostatkolvarna, samt på de 
CAD-modeller som skapats under utvecklingsarbetet.  

4.4.1 GAS 
På termostatkolven har GAS-beräkningar utförts för att undersöka huruvida kolven håller för de 
belastningar som den kommer att utsättas för. De belastningsfall som testats är snedbelastningen 
som anbringas på kolvens utsida vid kallstart i V8-motorn, samt kraftpåkänningen från fjädern 
som håller kolven på plats. För att säkerställa att rätt fjäderkraft anlades på kolven gjordes 
beräkningar på den nuvarande fjädern. Dessa beräkningar finns i appendix, A9 Fjäderberäkningar.  
 
Anledningen till att V8-motorns belastningsfall testades är för att detta anses vara det mest 
krävande av de belastningar som påverkar termostatkolven.  
 
I analysen av polymer har det först gjorts en beräkning på PPS, detta för att PPS efter utvärdering 
visat sig bäst lämpat av polymererna. Efter att beräkningarna på PPS har gjorts, har det även 
utförts analyser på termostatkolven i Aluminium. 
 
Resultatet av GAS-analyserna ledde till en rekommendation av materialet STENAL460, vilket är 
en aluminiumlegering. 
 
GAS-analyserna finns att läsa i appendix, A4 GAS-analyser. 
 

4.4.2 CFD 
Nedan presenteras de CFD-analyser som är gjorda av avdelningen NMTD, på Scania CV AB.  
 
CFD-analyser har utförts för att avgöra hur oljeflödet kan komma att påverkas vid ändring av 
kolvens geometri. Genom CFD-analyserna kan ett värde på tryckfallet över oljetermostaten fås, 
och genom att göra analyser på både det nya konceptet och den befintliga oljetermostaten som 
referensgeometri kan en jämförelse göras. Slutsatser kan då dras huruvida tryckfallet blir 
förbättrat eller försämrat efter designändringarna som gjorts.   
På grund av tidsbrist har ett urval skett av vilka analyser som anses viktigast och kan vara av 
störst nytta. De CFD-analyser som utförts är på oljetermostaten i bypass-läge, detta på 
rekommendation från handledare. Valet av läge på kolven har gjorts efter ”värsta tänkbara” 
scenario, baserat på en uppskattning av minsta tvärsnittsarea för genomflöde av oljan. Även valet 
att göra analyserna på radmotorn har gjorts efter denna princip.  
 
Vid utvärdering av oljeflödet kan man generellt säga att det är höga hastigheter i oljan som bidrar 
till de största tryckfallen. De höga hastigheterna i sin tur kommer av avsmalningar i geometrin 
som oljan kan flöda igenom. 
 

 
Figur 27, Tryckfall från CFD-mätningar 
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Resultatet från analyserna visar att skillnaden i tryckfall är ca 0,07 bar. Detta värde har diskuterats 
tillsammans med medarbetare på Scania CV AB och anses vara så pass litet att den tekniska 
lösningen kan vara till större nytta än förlusten man gör i tryckfall. Man bör dock undersöka detta 
närmare och då sätta ett högre flöde, för att se vilka skillnader som detta ger.  

Oljeflödet genom referensgeometrin 

En förklarande figur nedan visar lokala skillnader i oljans hastighet, där de tunna linjerna visar 
strömningslinjer i oljan. Pilarna i figuren visar områdena där hastigheten är som störst, alltså vid 
inloppet till oljetermostaten, och vid utloppet till bypass-kanalen. Då detta arbete ej berört 
inloppets geometri, är denna hastighetsökning/detta tryckfall ej relevant för jämförelsen.  
 
 

  
Figur 28¸Genomskärning som visar lokala skillnader i oljans flödeshastighet i referensgeometrin. 

Oljeflödet genom nya oljetermostaten 

Även i figuren nedan kan lokala hastighetskillnader i oljan ses, men här när den går igenom det 
nya konceptet av oljetermostaten. Även här kan man se att de största strömningshastigheterna 
finns vid inlopp och utlopp till följd av de minskade tvärsnitt oljan strömmar igenom. Pilarna 
visar de högsta hastigheterna.  

 
Figur 29,Genomskärning som visar lokala skillnader i oljans flödeshastighet i den nya oljetermostaten.  
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5 Resultat 
Här nedan följer en beskrivning av hur konceptet ”tre fönster” har utvecklats och hur arbetet 
med geometrin har lett fram till resultatet.  
 
De största fördelarna med detta oljetermostatkoncept är att den fungerar i alla Scanias motorer, 
V8-motorn och både fem- och sexcylindriga radmotorer. Det går helt i linje med det 
modulsystem som Scania CV AB jobbar efter. Vinsterna i minskat kasserat material vid byte av 
V8-motorns oljetermostat är även en av de faktorer som talar för att vidare utveckla konceptet. 
En renderad bild på konceptet till den nya oljetermostaten kan ses nedan.  
 

 
Figur 30, Renderad bild av oljetermostaten i bypass-läge. 

Under det fortsatta arbetet med koncept ”tre fönster” upptäcktes en problematik gällande de 
utrymmesgränssnitt som rådde för radmotorn, se avsnitt 3.2.3 Gränssnitt. Utrymmesgränssnitten 
som begränsades av de rör som går utanför oljekylarluckan var mer begränsade än vad som först 
förmodats. Detta ledde till att konceptet återgick till hur det initialt sett ut, med en gemensam 
bypass-kanal i mitten av termostathuset.  
 

För att försäkra att det inte skett några patentintrång och för att undersöka om det finns 
patenterbarhet i idén så har det skett en patentundersökning. Resultatet av nyhetsundersökningen 
blev att det inte görs några intrång.  
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5.1 Anpassning till gränssnitt 
Optimering av termostathusets öppningar i förhållande till storlek på inlopp och utlopp till 
oljekanaler har skett. Hänsyn har även tagits till vaxelementets slaglängd på 13-20 mm. 
Termostathusets öppningar har nu även roterats för att få en position som gör att dess ribbor 
täcker minsta möjliga yta av öppningarna till oljekanalerna. Till skillnad från termostathuset i 
tidigare koncept till oljetermostaten, har detta nya termosthus endast två längsgående ribbor. 
Genom att endast ha två ribbor kan man vid montering av oljetermostaten i V8-motorn se till så 
att ingen av dessa ribbor hamnar i vägen för oljeflödet och bidrar till tryckfall på detta sätt. 
Ribborna ser även till att oljan inte kan läcka internt till bypass- och kylarkanaler vid sidan av 
oljetermostaten i V8-motorn. 
 
I figuren nedan syns anpassningen till kanalerna i radmotorn där den övre kanalen går till kylaren 
och den mittersta till bypass. Termostathusets position är det samma som i nuvarande installation 
och oljekylarluckan kommer därför inte att påverkas. Det undre fönstret i termostathuset 
används inte i vid montage i radmotorn. 

 
Figur 31, Flöden till kanaler i radmotor 

I V8-motorn som kan ses i figuren nedan kommer anpassning av det nuvarande termostathuset i 
V8-motorn att göras, dock kommer inte gränssnittet mellan detta nuvarande termostathus och 
kylaren att påverkas. De ändringar som behöver göras är att placeringen för skruvarna som fäster 
den nya oljetermostaten i V8-motorns gamla termostathus skall flyttas ned nio mm samt roteras. 
Dessa ändringar innebär även att material kan tas bort från V8-motorns nuvarande termostathus, 
vilket medför att vi vinner både vikt och material. Inga utrymmesgränssnitt mellan 
oljetermostaten och resterande motor kommer att påverkas vilket innebär att inga andra 
komponenter behöver ändras. Radmotorns termostathus som nu förts in i  

V8-motorns nuvarande termostathus är placerat så att ribborna inte hindrar oljeflödet till den 
öppna kanalen samtidigt som de ser till att oljan inte flödar in i oljekanalen som ska vara stängd.  

 
Figur 32, Flöden till kanaler i V8-motorn 
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5.2 Ingående komponenter 
De olika komponenter som ingår i oljetermostaten presenteras här nedan.  
 

5.2.1 Termostathuset 
Termostathuset har till stor del fått sitt utseende från de gränssnitt som finns i V8-motorn och 
radmotorn. Termostathuset har tre nivåer av fönster vilket gör att den är möjlig att montera i 
spegelvända kanaler men fortfarande behålla sin funktion.  
 
Skruvhålen är orienterade enligt dagens gränssnitt för fästelementen på radmotorns 
oljekylarlucka. Spåren som är till för o-ringarna är gjorda enligt standard med hjälp av Trelleborg 
Sealing Solutions program för O-Ringsberäkning (Trelleborg, 2016).  
 
Materialet som huset är tillverkat i är aluminium EN AC-46000 och tillverkas likt termostathuset i 
det tidigare oljetermostatskonceptet. 
 

 

Figur 33, Renderad bild av termostathuset i aluminium 

5.2.2 Kolven 
Även kolvens utseende har i viss utsträckning påverkats av de gränssnitt denna varit tvungen att 
förhålla sig till. Den är anpassad till det nya termostathuset och oljekanalernas placering i de olika 
motorerna, samt vaxelementets slaglängd. Utöver detta har utseendet, däribland ribbornas 
orientering, påverkats av vald tillverkningsmetod. 
 

 

Figur 34, Renderad bild av kolv i aluminium 



32 
 

Kolven skall tillverkas i aluminiumlegeringen STENAL460 och tillverkas genom pressgjutning. 
Ribborna i kolven är placerade i vinklar så att den ska gå att tillverka med fyra verktygsdelar. En 
verktygsdel ovanifrån, en underifrån och två som kommer från sidorna. De verktygen som 
kommer från sidorna hjälper till att forma ribborna samt omsluter kolven. Se figuren nedan.  

 

Figur 35, Riktningar för verktyg vid tillverkning av termostatkolven 

5.2.3 Vaxelement 

Vaxelementet, se figuren nedan, har under detta examensarbete inte varit aktuellt för omdesign. 
Vaxelementet har dock varit en komponent som haft stor påverkan på det slutgiltiga konceptet, 
då det har funnits ett kontaktgränssnitt mellan kolv och vaxelement för montering. Vaxelementet 
sitter monterat axiellt i kolvens mitt.  

 

 Figur 36, Vaxelementet. Till vänster vid normalläge (bypass-läge) och till höger vid expanderat läge (kylarläge).  

5.2.4 Låsring 
Låsringen finns för att hålla komponenterna på plats och för att kunna leverera oljetermostaten 
som en enhet. Den underlättar på så vis monteringen av oljetermostaten.  
Låsringen är konstruerad efter standardmått, Scania Corporate Standards. 
 

 

Figur 37, Renderad bild av låsring i rostfritt stål 
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5.2.5 O-ringar 
O-ringarna finns på huset för att förhindra internt oljeläckage i oljetermostaten samt externt 
läckage från oljetermostaten ut från motorn. De är i standardmått och finns idag i Scanias eget 
standardsortiment, Scania Corporate Standard. 
 

 

Figur 38, Renderad bild av o-ringar efter standardmått 

5.2.6 Spiralfjäder 
För att hjälpa kolven tillbaka till sin ursprungsposition och försäkra att kolven återgår till bypass-
läge finns fjädern i oljetermostaten, den hjälper även till att stabilisera kolven. Valet att gå från 
konisk till rak fjäder har gjorts för att öka kolvens stabilitet.  
 

 

Figur 39, Renderad bild av fjäder i normalläge (bypass-läge), samt i komprimerat läge (kylarläge). 

5.2.7 Sammanställning 

I figuren nedan kan två versioner av oljetermostaten ses. Till vänster i figuren befinner sig 
oljetermostaten i bypass-läge, till höger i kylarläge.  

  

Figur 40, Renderad bild av sammanställning av oljetermostat i bypass-läge, samt i kylarläge. 
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5.3 Återkoppling av TRIZ 
Efter framtagningen av konceptet har en återkoppling gjorts för att utvärdera hur det nya 
konceptet förhåller sig till den funktionsmodell som gjordes på de tidigare 
oljetermostatkoncepten. 

Nötningsproblematiken mellan kolv och hus finns fortfarande kvar i det nya konceptet till 
oljetermostaten. Det som här har gjorts är istället att omfattningen av följderna till nötningen 
minskats. Istället för att behöva kassera V8-motorns oljetermostat med dess mera omfattande 
oljetermostathus, behöver man med det nya konceptet endast kassera den nya 
oljetermostatsammansättningen med dess mindre omfattande termostathus. Således sparar man 
in material som annars skulle kasserats. 

I figuren nedan kan man även se att det tryckfall fjädern bidragit till är eliminerat. Detta gäller i 
båda motorerna och är ett resultat av att fjädern nu ligger utanför oljans flöde genom 
oljetermostaten.  

Tryckfallet som kopparhylsan vilken huserar vaxämnet bidrar med, finns dock fortfarande kvar. 
Nu till och med i större omfattning då vaxelementet, när det vilar i botten av oljekylarluckan i 
radmotorn befinner sig mitt i oljeflödet. Detta tryckfall var dock, som nämnts tidigare, inte så 
pass stort att konceptet skulle på grund av detta skulle avfärdas. Detta tryckfall måste även sättas i 
förhållande till vinsten av att ha en oljetermostat till båda motortyper. 

Tryckfallet som termostathuset bidrar till finns även det kvar då termostathusets ribbor, i 
radmotorn, täcker för en liten del av oljekanalernas öppning vid montering i oljekylarluckan och 
således hindrar oljeflödet. I V8-motorn däremot, bör termostathuset ej påverka oljeflödet då 
termosthusets två ribbor kan orienteras så att de ligger utanför oljans flöde. Dock fanns ingen 
sådan problematik i det gamla konceptet till V8-motorns oljetermostat då det nya termostathuset 
är en helt ny komponent som lagts till i det gamla termostathuset i V8-motorn.       

    

Figur 41, Återkoppling av TRIZ. 
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6 Slutsats  
Den första slutsatsen som togs var att polymera material inte är ett bra alternativ för 
oljetermostatens kolv. Detta med anledning av de krav som ställs på kolven i samband med de 
belastningar som den utsätts för. Beslutet att frångå polymera material och istället fokusera på 
funktionen togs i samråd med handledare från NMBO, Scania CV AB. Det bör dock förtydligas 
att beslutet att frångå polymer som material i termostatkolven endast gäller i fallet med en 
gemensam oljetermostat i V8-motorn och radmotorn. Detta arbete utesluter ej att en kolv i plast 
kan anses lämplig om skilda oljetermostater till de två motortyperna görs.  

De beräkningar som gjorts under arbetets gång anses tillförlitliga och har legat till grund för flera 
beslut angående både material- och geometrival för kolven. På grund av begränsad tid har endast 
CFD-analyser på ett läge av kolven kunnat utföras. Fler analyser, på alla oljetermostatens lägen, 
skulle ge ett bättre underlag och hade varit önskvärt. 

Prototypen som framställts genom friformsframställning ger en god bild över hur produkten kan 
komma att se ut. Den slutgiltiga designen på kolv och termostathus finns dokumenterade på 
ritningsunderlag hos Scania CV AB. 

Målet, att ha en oljetermostat som fungerar i både Scanias V8-motor och fem- och sexcylindriga 
radmotorer, är uppnått. Detta är i linje med Scanias modulariseringsprinciper. Dagens skilda 
utformning på oljetermostaterna avviker från dessa modulariseringsprinciper vilket gör det nya 
förslaget till en bättre lösning ur detta perspektiv.  

Materialvinster kommer att göras vid byte till förslaget som denna rapport ger. Dels på 
utformningen av V8-motorns gamla termostathus som kan göras mindre och ges ökad livslängd 
då det inte längre behöver kasseras vid byte av oljetermostat. Detta är möjligt då kolven inte 
längre ger nötningsskador på V8-motorns gamla termostathus utan nötningen sker istället inuti 
det nya oljetermostathuset, vilket nu kasseras vid byte av oljetermostat.  

Då fokus i början låg på att hitta en polymer som alternativt material till kolven var aluminium 
inte aktuellt. Aluminium blev sedan ett bra alternativ för att bibehålla designen av den nya kolven 
och då ha möjligheten att konstruera en kolv/oljetermostat som är kompatibel med både V8-
motorn och radmotorn. 

Monteringen av oljetermostaten sker på samma sätt i både V8-motorn och i radmotorn vilket gör 
felmontering till en mindre risk i jämförelse med de andra framtagna konceptförslagen.  

Kostnadsberäkningar har inte utförts under projektets gång då detta är i ett för tidig stadie av 
produktutvecklingsprocessen för att beräkningarna skall vara relevanta. Materialkostnader har 
tagits med i val av material, men inte varit styrande. Det är många variabler som påverkar om 
konceptet ger en ekonomisk vinst eller förlust. Vid beslut om man väljer att gå vidare med detta 
koncept har utvärdering av nyttan kontra kostnaden lämnats för senare undersökningar. Det som 
talar för att konceptet ger ekonomisk vinning är: minskning av kasserat material, en oljetermostat 
istället för två, samma koncept till alla applikationer och samma montering. Dessa variabler kan 
tillsammans göra förslaget värt att gå vidare med.  
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Metodvalet i början av projektet anses goda. De val som gjordes var att använda både Ullrich och 
Eppingers projektutvecklingsprocess samt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlinds 
projektprocess. Genom att plocka ut det som för detta projekt var mest relevant och bygga upp 
en planering med tidsramar och aktiviteter har varit ett bra verktyg.  Planen har följts och de 
efterföljande stegen i produktutvecklings processen är rekommenderade. Genom att följa planen 
har processen nu kommit så långt att rekommendationerna är välgrundade. 
Tidsplanen som legat till grund för arbetet har utarbetats med dessa metodvalen som hjälp. 
Metoderna anses ha varit till god hjälp. 
 

De mål som satts upp vid projektets början anses vara uppnådda och vidare rekommendationer 
för vidareutveckling av oljetermostaten följer i avsnittet nedan.  
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7 Rekommendationer 
Rekommendationerna baseras på den DFMEA som gjorts under projektet, men även vad som 
önskats göra om projektet löpt över en längre tid.  
DFMEA finns att läsa i appendix, A10. DFMEA.  
 
Om man önskar gå vidare med utvecklingen av oljetermostaten så rekommenderas följande: 

1. Utföra fler CFD-analyser. Både på V8-motorn och på radmotorn bör CFD-analyser 
utföras med vaxelementet expanderat 0 mm (bypass-läge), med vaxelementet expanderat 
13 mm och med vaxelementet expanderat 20 mm (fullt kylarläge). Dessa CFD-analyser 
bör göras med ett ökat flöde och en höjd temperatur. Detta för att komma närmare ett 
riktigt resultat och utreda hur mycket tryckfallet ökar då tryckfall och flöde har ett 
exponentiellt samband.  

2. Utföra GAS-analyser på det nya konceptet till termosthuset för att säkerställa att det 
håller i sin nuvarande design. 

3. Undersöka om det är möjligt att ändra geometrin på kolven så att den går att tillverka i 
rostfritt stål. Detta skulle kunna minska tillverkningskostnaden. 

4. Utföra provning i testcell av oljetermostaten för att undersöka nötning mellan hus och 
kolv, då detta är svårt att simulera. Man kan då även mäta faktiskt tryckfall och 
kontrollera så att internläckaget inte överstiger gränsvärdet. För att detta skall vara möjligt 
måste en prototyp i tänkt material först göras.  

5. Toleransstudier bör utföras om en prototyp i tänkt material skall tillverkas. 

6. Ta fram lämplig fjäder som passar enligt de kriterier som givits i rapporten.  

7. Modellerna behöver göras om enligt Scanias modelleringsmetoder i Catia V5 för att passa 
de övriga CAD-modeller som Scania CV AB har och följa företagets standard. 

8. Anpassa det gamla huset på V8-motorn så att det passar den nya oljetermostaten. Detta 
innebär att ta bort onödigt material, samt anpassa skruvhålen till det gränssnitt som finns 
på den nya oljetermostaten.  

9. Utreda om det finns möjlighet att omforma vaxelementet för att minska begränsningar av 
flödet vid inloppet i oljetermostaten. Exempelvis förlänga stiftet för att flytta upp 
vaxelementskroppen. Man skulle genom detta minska tryckfallet som vaxelementet bidrar 
till idag.  

10. Göra ytterligare försök till en extern benchmarking och se hur konkurrenter har löst 
oljetermostatinstallation och konstruktion, samt titta på vilka material som använts i olika 
applikationer. Detta för att se om det redan finns utvecklade koncept som kan vara 
applicerbara även för Scania CV AB.  

11. Räkna ut hur stora ökningar i bränslekostnader tryckfallet av oljetermostaten ger och sätta 
detta i relation till vinsten i att ha en komponent samt de materialbesparingar som görs i 
samband med det nya oljetermostatkonceptet.  
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Appendix  

A1. TRIZ 40 principer 

Princip 1. Segmentation 

-Dela komponenten till fristående delar, gör det lätt att montera och demontera. 
 
Då kolven och huset slits in i varandra innebär detta att man vid byte av oljetermostat måste 
kassera både termostathus och kolv. Då det kan finnas svårigheter i att helt eliminera nötningen 
som sker mellan kolven och huset kan denna princip användas för att istället minska 
omfattningen på konsekvenserna som blir till följd av nötningen. Detta görs genom att minska 
mängden material som måste kasseras vid byte av oljetermostat i V8-motorn.  
Idag är V8-motorns hus, den transparanta kroppen i figuren, en separat del av oljekylarluckan 
och kolven nöter direkt på detta hus. Genom att sätta in en oljetermostat med ett ”eget” hus, likt 
dagens lösning på radmotorn, så undviks nötning på omkringliggande komponenter. Kolven 
nöter nu enbart på detta hus och kan bytas ut utan att man behöver kassera V8-motorns hus, den 
transparanta kroppen. Man sparar således mycket material.  
 

 
Figur 42, V8-motorns oljetermostat, före och efter. Efter, med eget hus för kolven till vänster. 

Princip 13. “The Other Way Round” 

-Vänd objektet ”upp och ned”. 
 
För att kunna använda samma komponent till båda de berörda motortyperna har principen ”The 
other way round” utnyttjats. De inre komponenterna har vänts upp och ned från sin ursprungliga 
montering för att kunna lösa kompabiliteten mellan V8-motorn och radmotorn. Detta var inte 
möjligt innan på grund av begränsningar i utrymme, samt oljekanalernas placering. Fördelen med 
att vända de inre komponenterna ”upp och ner” blir även att fjädern inte längre kommer att 
hamna direkt i oljeflödet och störa detta. 

1.    2.  
Figur 43, Från vänster: 1 Nuvarande radmotor,  vaxelement vänt nedåt. 2 Radmotor, ny variant, vaxelement vänt uppåt. 
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A2. Brainstorming 
Under brainstormingen har idéerna varit många, dock så har många förslag fallit bort väldigt fort 
då de begränsningar som funnits har gjort förslagen ogenomförbara. 

Koncept efter brainstorming 

Nedan följer en sammanställning av koncepten efter brainstorming.  

Koncept ett  

Det första konceptet består av att termostathuset till radmotorn modifieras och får tre fönster i 
höjd istället för två fönster vilket är det nuvarande utförandet. Detta görs för att samma 
termostathus skall fungera till båda radmotorn och V8-motorn, med sina spegelvända oljekanaler. 
Fönstret i mitten är ett gemensamt utlopp till bypass-kanalen för de två motorerna, medan det 
övre fönstret leder oljan till radmotorns oljekylare och det undre fönstret oljan till V8-motorns 
oljekylare.  
 

 
Figur 44, Händelseförloppet i  koncept ett 
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Koncept två 

Koncept två har samma hus med lika stora fönster. Komponenterna som sitter i huset 
spegelvänds till V8-motorns oljetermostat. Det är samma komponenter som ingår i båda 
termostaterna. Skillnaden blir monteringen. 

 
Figur 45, Händelseförloppet i  koncept två 

Koncept tre 

Konceptet har ett hus med avtagbar ”kropp” och ”hatt”. Det är samma komponenter som ingår i 
båda motorernas termostater men monteringen skiljer dem åt. Fördelen med denna är att 
fönsterna är anpassade till de kanaler som finns idag. Det som kan bli ett problem är att hatten 
har svårare att klara trycket i detta utförande och att det då uppstår läckage.  

 
Figur 46, Händelseförloppet i  koncept tre 
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Koncept fyra 

Ett ”enkelt” koncept som är tänkt att utgå från de komponenter som finns idag. I V8-motorns 
botten så kommer platta med placeringsyta för vaxelementets pinne att behövas. Där finns idag 
en platta som mothåll för fjädern. Denna platta kommer då att om modifieras så att den passar 
denna konstruktion istället.   

 
Figur 47,Händelseförloppet i  koncept fyra 

Koncept fem 

Samma hus med fönster som är anpassade att ge optimalt flöde för både raka motorns och V8-
motorns oljekanaler. Kolven tillsammans med vaxelement och fjäder spegelvänds för det olika 
motorerna och passar på så vis till de spegelvända kanalerna. 
 
 

   
Figur 48, Händelseförloppet i  koncept fem 
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A3. Pugh-matris 
För att göra ett försa urval av de koncept som genererats så har en Pugh-matris använts.  
Den nuvarande termostaten har använts som referens att utvärdera koncepten.  
Kriterierna som använts under urvalet har viktats. Vikten av de olika kriterierna har bestämts 
tillsammans med handledare från Scania, NMBO för att resultatet skall ha så välgrundat underlag 
som möjligt.  
 
Varje kriterium har fått en vikt mellan ett till fem, där fem är högsta värdet och av mycket hög 
vikt. Ett är av betydelsen relevant men inte nödvändig.  
 
Kanalanpassningen anses nödvändig för funktionen och har därför fått högsta viktning. Utan 
möjlighet, att med givet vaxelement expansionsmått tillgodose öppnandet/stängandet av rätt 
kanaler vid bypass-läge och kylarläge, är konceptet ej genomförbart.  
 
Så lite tryckfall och hindrande av flöde som möjligt är nödvändigt för funktionen och har även 
det fått en femma i vikt. Servicepunkter och ändring av dessa har även det fått en femma i vikt på 
grund av önskemål från uppdragsgivare. 
Monteringen har fått en fyra för att det är väldigt viktigt men ej totalt avgörande. Komplexiteten 
har på grund av det tidiga stadiet i konceptutvecklingen fått en trea då detta är något som kan 
komma att förbättras vid vidareutveckling. Komplexiteten har ju även stor påverkan på priset, 
dock skall ekonomi ej tas hänsyn till i detta examensarbete. Att termostaten ska passa till båda 
motorerna har varit önskvärd men ej ett krav, vilket har gett en vikning av tre.  
 
Matrisen gav två koncept med bättre poäng än vår referens, den nuvarande termostater, och 
därmed har två koncept som valts ut för vidareutveckling.  
Som referens i urvalet har både V8-motorns och radmotorns termostat tagits i beaktande.  
Nedan visas matrisen som använts för urvalet. 

 
Figur 49, Pugh-matris, urval av koncept efter idégenerering  

 

  



VIII 
 

  



IX 
 

A4. GAS-analyser 

Nuvarande kolv för jämförelse 

För att erhålla en referens att jämföra resultatet på analyserna mot, har det gjort GAS-beräkningar 
på den nuvarande kolven i rostfritt stål. Tryckpåkänningen på kolvens ena sida har satts till 15 bar 
enligt kravställningen.  
 
I figuren nedan kan resultatet av GAS-analyserna av de nuvarande kolvarna ses, där trycket 
representeras av pilarna och det inringade området visar vart maximala deformationen sker.  
 
Vi kan se på resultatet för den nuvarande kolven för V8-motorn att den maximala deformationen 
är 0,0859 mm.  
 
På radmotorns kolv har analysen gjorts med tryck från sidan, likt belastningsfallet i V8-motorn, 
men med trycket från insidan. I radmotorn kommer dock inte trycket att uppnå 15 bar direkt på 
sidan av kolven. Att analysen ändå har gjorts på det viset är med tanke att undersöka dels hur 
radmotorns kolv reagerar på 15 bar och också hur anpassad den är för att användas i V8-motorn i 
nuläget. Analysen av radmotorns kolv visar på en deformation på hela 5,58 mm, och skulle därför 
vara underdimensionerad för användning i V8-motorn. 

1.    2.  

Figur 50, Från vänster: 1 Deformationsanalys GAS, nuvarande V8, . Maxdeformation 0,0859 mm. 2 Deformationsanalys GAS, 
nuvarande  radmotor. Maxdeformation 5,58 mm. 

Kolv i PPS 0% glasfiber 

Nedan visas bilder från GAS-beräkningen av kolven i PPS utan glasfiberförstärkning. Kolvens 
väggar har getts en tjocklek på 3,3 mm. Belastningsfallet som testats är de 15 bar som kan 
påverka kolven vid startögonblicket för V8-motorn. Då Von Mises Spänning överstiger de 80 
MPa som är brottgränsen för materialet, kommer kolven inte att klara belastningen.  
 
Genom att lägga till radieövergångar och öka stödet för fästet till vaxelementet kunde en viss del 
av spänningen konstrueras bort, dock inte tillräckligt mycket för att understiga materialets 
brottgräns. I figuren nedan kan lokala spänningstoppar ses markerade med pilar, dessa kan 
bortses från då dessa uppkommer i skarven till där modellen är ”fäst” för analysen. I verkligheten 
skulle inte spänningsbilden se ut på sådant vis. 3D-pyramiderna som syns i figuren nedan visar att 
ett lokalt tätare elementnät är pålagt på dessa ställen, detta för att ge analysen ett mer riktigt 
resultat. 
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Figur 51, Närbild 0% glasfiber, Von Mises Spänning vid V8-motorns belastningsfall. Spänningstoppar vid fäste för 
vaxelement. 

 
I figuren nedan, syns först deformationen i verklig skala och även multiplicerad med tio för att få 
en bättre insikt i vad som faktiskt händer med kolven vid pålagt 15 bars tryck från sidan. De 
inringade områdena visar vart maxdeformationen är och pilarna illustrerar vart trycket anbringas.  
 
Även här kan vi se att materialet inte håller för påfrestningarna utan att deformationerna blir 
alltför stora. Maxdeformationen uppkommer till 2,73 mm, en hög siffra om man jämför med den 
deformation av kolven på 0,0859 mm som tillåts i V8-motorn idag.   

1.     2.   
Figur 52, Från vänster: 1 Deformation V8, verklig skala. Maxdeformation 2,73 mm. 2 Deformation V8, skala *10 
Maxdeformation 2,73 mm. 

Med dessa resultat kan konstatera att PPS utan fyllmaterial inte är ett lämpligt material för 
termostatkolven. Att göra kolven ännu mer robust kommer att försämra flödet i den utsträckning 
att kolven inte längre kommer att ha en lämplig geometri.  

Kolv i PPS med 40% glasfiberförstärkning 

Här nedan finns analyserna av kolven i PPS och med 40% glasfiberförstärkning, där geometrin är 
samma som för kolven med 0% glasfiber. Dessa är utförda med 15 bars pålagt tryck från sidan, 
likt belastningsfallet i V8-motorn. Med den ökade graden av glasfiberförstärkning är kolven 
betydligt stabilare.  
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Lokalt finns även i detta resultat spänningstoppar som överstiger materialets brottgräns på 80 
MPa vid övergången till där modellen ”fästs” inför analysen, se där pilarna pekar i figuren nedan. 
I de inringade områdena i figuren uppnår Von Mises Spänning cirka 70 MPa, under materialets 
brottgräns på 150 MPa. 
 

 
Figur 53, Närbild 40 % glasfiber, Von Mises Spänning vid V8-motorns belastningsfall. Spänningstoppar vid fäste för 
vaxelement. 

Nedan i figuren visas deformationen av kolven i PPS med 40% glasfiberförstärkning vid samma 
belastningsfall som ovan. Till vänster i figuren är den största deformationen 0,436 mm, alltså för 
stor i jämförelse med den deformation av kolven på 0,0859 mm som tillåts i V8-motorn idag 
 
Efter modifiering av kolven där det skapats tjockare ribbor till fästet för vaxelementet blir 
deformationen 0,124 mm, se till höger i figuren. De största deformationerna finns i de inringade 
områdena och trycket som ligger an på kolven illustreras av pilarna. Medan storleken på 
deformationen är godkänd visar bilden på kolven med de tjockare ribborna som är tagen 
underifrån att flödet troligtvis kommer att bli försämrat med tanke på att det är väldigt lite plats 
för flödet kvar. 

1.   2.  
Figur 54, Från vänster: 1 Deformation PPS 40% glasfiber. Maxdeformation 0,436 mm. 2 Deformation PPS 40% glasfiber, 
tjockare ribbor. Maxdeformation 0,124 mm. 

Kolv i aluminium EN AC-44300 

Med anledning av taget beslut att avsluta studierna om att polymerer kan vara ett alternativ till 
material för kolven så har en ny liknande modell på kolv modellerats och analyserats med 
avseende att tillverkas i pressgjuten aluminium EN AC-44300.  
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I figuren nedan syns resultatet av GAS-beräkningarna, deformationen och Von Mises Spänning 
vid den tryckpåkänning på 15 bar som blir i V8-motorn vid kallstart. Trycket representeras av 
pilarna i figuren.  
 
Bortser man från de lokala spänningstopparna som blivit till följd av övergången där modellen 
”fästs” inför analysen, överstiger ej spänningen i materialet aluminiumets sträckgräns på  
130 MPa. Till vänster i figuren inom de inringade områdena finns de större spänningarna i 
materialet, av storleksordningen cirka 50 MPa.    
 
Deformationen anses vara tillräckligt liten då denna är mindre än den deformation av kolven på 
0,0859 mm som tillåts i V8-motorn idag. Till höger i figuren så finns i de största deformationerna 
i de inringade områdena.  

1.   2.  
Figur 55, Från vänster: 1 AC-44300, spänning enligt Von Mises vid V8-motorns belastningsfall. 2 Deformation AC-44300. 
Maxdeformation 0,0705 mm 

Då analyserna på snedbelastningen på 15 bar gav godkända resultat, gjordes en analys med axiell 
belastning från tryckfjädern. I den nuvarande termostaten används en tryckfjäder som vid sin 
största kompression ger en kraft på 200 N, en säkerhetsfaktor på 1,5 har sedan använts. Således 
blir den anlagda fjäderkraften i analysen 300 N, fjäderkraften illustreras i figuren till höger av de 
streckade pilarna. Kraften är anlagt längst med en kant på kolvens insida där fjädern senare 
kommer att vila. Den största deformationen blir försumbart liten, och sker i det inringade 
området till höger i samma figur. 
 
Till vänster i figuren nedan kan Von Mises spänning ses, där de inringade områdena visar vart de 
högre spänningskoncentrationerna sker efter bortseende från spänningstopparna som fortfarande 
blir vid övergången där modellen ”fästs” inför analysen. De högre spänningskoncentrationerna 
uppnår cirka 20 MPa, alltså långt under sträckgränsen på 130 MPa för materialet.  

1.              2.  
Figur 56. Från vänster: 1 Von Mises spänningskoncentrationer vid fjäderpåkänning. 2 Deformation vid fjäderpåkänning. 
Maxdeformation 0,004 mm. 
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Kolv i STENAL460 

Efter utförda CFD-analyser där det ökade tryckfallet över oljetermostaten konstaterats att till viss 
del bero på den minskade öppning oljan har att passera genom till bypass-kanalen, har ännu ett 
materialbyte skett. Denna gången till aluminiumlegeringen STENAL460 som i jämförelse med 
EN AC-44300 har en högre hållfasthet. Nedan kan GAS-analysen som utförts på 
termostatkolven i detta material ses.  

I figuren nedan visas deformationen och Von Mises Spänning vid den tryckpåkänning på 15 bar 
som blir i V8-motorn vid kallstart. Maximala deformationen, vilken sker i det inringade området 
till höger i figuren anses vara godkänd då denna ligger under värdet för den deformation på 
0,0859 mm som blir på den nuvarande termostatkolven i rostfritt stål. Även Von Mises Spänning 
anses vara tillräckligt låg då den understiger materialets sträckgräns på 220 MPa, se till vänster i 
figuren.  

1.    2.  
Figur 57. Från vänster: 1 STENAL460, spänning enligt Von Mises vid V8-motorns belastningsfall. 2 Deformation STENAL460. 
Maxdeformation 0,0474 mm 
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A5. Material för urval 
Nedan följer en sammanfattning av de material som valts ut som lämpliga kandidater för 
oljetermostkolven.   

PPS - Polyfenylensulfid 

PPS är en högprestationsplast som är stark, hård, har god kemisk resistans och klarar höga 
temperaturer, egenskaper som gör att den lämpar sig väl till den miljö termostaten befinner sig i 
med höga temperaturer och smutsig olja. Den absorberar lite fukt och är således 
dimensionsstabil, vilket även det är fördelaktigt i termostatkolvens fall då snäva toleranser är ett 
måste för att hålla internläckaget av olja tillräckligt lågt. PPS finns i många varianter och 
fyllnadsmaterialet, glasfiber/mineral varierar från 15% -65%. PPS används idag flitigt i 
fordonsindustrin och har i viss utsträckning ersatt metaller som material. En av de problematiska 
aspekter som finns gällande PPS är att den har relativt låg slagseghet, dock kan denna egenskap 
förbättras med hjälp av armering. Denna plast är även förhållandevis dyr. (Celanese, 2013) 
(SWEREA, 2002) . 

PEEK -Polyetereterketon 

Mycket god hållfasthet, god krypbeständighet (<200°C) och tål både höga och låga temperaturer, 
vilket är passande då termostatkolven skall tåla höga belastningar inom ett stort temperaturspann. 
PEEK är även motståndskraftig mot kemikalier. Plasten kan även förstärkas med fyllmaterial för 
att öka glid- och nötningsegenskaperna, vilket är fördelaktigt i denna applikation då kolven 
kommer att glida på termostathusets insida. Den används idag till rör för varm olja och ersätter 
rostfritt stål i olika applikationer, men är något dyrare i jämförelse med PPS-plast (SWEREA, 
2002) (Cristian Berner AB, 2013). 

PI –Polyimider 

Bra för höga temperaturer, formbeständig med hög styvhet och hållfasthet. PI absorberar lite 
fukt och har goda nötningsegenskaper. Alla dessa egenskaper gör denna polymer till en lämplig 
kandidat för applikationen. Den är dålig mot alkalier och hydrolys, dock borde detta inte påverka 
lämpligheten för användning i oljetermostaten.  
Används bland annat för broms- och kopplingsbelägg (SWEREA, 2002). 

PSU –Polysulfon 

PSU är ett material med bra mekaniska egenskaper och god kemikalieresistens mot syror och 
alkalier. Används mycket inom elektronikindustrin och livsmedelsindustrin. Används mest inom 
elektronikindustrin, men även till rör för höga temperaturer och medicinsk utrustning. Materialets 
resistens mot polära organiska lösningsmedel är dålig (SWEREA, 2002). 

PAI –Polyamidimid 

PAI är en högtemperaturplast som används i applikationer där det finns krav på höga mekaniska 
belastningar. I och med dessa egenskaper och dess höga dimensionsstabilitet har den ersatt 
konventionella material i bland annat motorkonstruktioner. Med dess egenskaper bör den lämpa 
sig väl till att ersätta det rostfria stålet i termostatkolven. PAI har även god nötningsbeständighet 
(Vink essåplast Group AB , u.d.).  

Kiselkarbid 

Kiselkarbid är en keram som med sina materialegenskaper lämpar sig väl till 
konstruktionsändamål. Kiselkarbid är precis som andra keramer generellt svag vid 
dragbelastningar och lämpar sig betydligt bättre för tryckbelastning. Materialet har oförändrade 
materialegenskaper på temperaturer upp till 1400°C, och har även med sin höga elasticitetsmodul 
god dimensionsstabilitet. Materialet har även väldigt goda nötningsegenskaper. Den typ av 
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kiselkarbid som kommer att ingå i denna studie är en reaktionsbunden finkornig kiselkarbid, vars 
mikrostruktur ger en fin yt-kvalitet (Tenmat LTD, u.d.) (Tenmat, u.d.).    

Rostfritt stål EN 1.4301 

Det nuvarande stålet som kolven idag är tillverkad av är EN 1.4301 (Warner, 2016), ett 
austenitiskt rostfritt stål. Stålet har en god formbarhet, seghet och korrosionsbeständighet. Inom 
industrin är detta det mest använda stålet. Just EN 1.4301 används i mindre korrosiva miljöer 
(Steelex, 2014). 

Aluminium EN AC-44300 

Aluminium EN AC-44300 är en aluminiumlegering som lämpar sig väl för pressgjutning och 
komponenter med komplicerad tunnväggig geometri. Denna legering används framförallt till 
applikationer där en hög korrosionsbeständighet och god nötningsbeständighet krävs. Då 
termostatkolven utsätts för en del nötning när den rör sig i termostathuset och då vår eventuella 
oljetermostat kan komma att bestå av en del komplicerad geometri, lämpar sig detta material väl 
för användning till oljetermostaten (Stena Aluminium AB, u.d.).  

Aluminium EN AC-46000 

EN AC-4600 är en universallegering som även den lämpar sig väl till pressgjutning och 
komponenter som utsätts för höga påfrestningar. Legeringen är ett bra materialval för 
tunnväggigt gjutgods med komplicerad geometri. Fördelen med denna legering är att möjlighet 
till värmebehandling finns, något som generellt ej görs på pressgjutna aluminiumlegeringar då de 
innehåller porer som kan expandera under behandlingen (Stena Aluminium AB, u.d.).   

STENAL460 

STENAL460 är en vidareutveckling av aluminiumlegeringen EN AC-46000 där värmebehandling 
gjorts möjlig till följd av lägre porositet i materialet. Utmärkande egenskaper för denna legering är 
hög styrka, goda utmattningsegenskaper och god plastisk töjning. En lägre processvariation leder 
även till lägre kassationer. Att värmebehandla aluminiumet kan minska de synliga nötningsskador 
som skett på tidigare testade oljetermostatkolvar i aluminium (Stena Aluminium AB, u.d.).  
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A6. Tillverkning 
Förstudie om tillverkning och tillverkningsmetoder kan kort sammanfattas enligt nedan. Detta 
kommer att tas hänsyn till under konstruktionsarbetet. 

Djupdragning av stål 

Vid djupdragning används plåtrondeller som sedan pressas med hjälp av en dyna. Dynan pressar 
ned plåtrondellen och för att formsäkra stålet så låter man det glida mellan en tillhållare och 
dynan. Förhållandet mellan plåtrondellens diameter och dynans diameter ska vara 2.5 (Jarfors, et 
al., 2010). 

 

Bilden visar hur plåten pressas ned till önskad form. 

 

Figur 58, Djupdragning av plåt. 

Formsprutning av polymerartiklar 

Vid formsprutning av polymerartiklar bör man ha flera saker i åtanke. Placering av ingöten, att 
undvika snäva toleranser, att undvika skarpa hörn samt att hålla en jämn godstjocklek är viktigt.  

Formsprutning av polymerer går generellt till som i figuren nedan, där plastpellets smälts ner och 
matas in under tryck i en form av den slutliga geometrin.  

 
Figur 59, Schematisk bild av formprutningsprocessen (Core materials, 2010). 

I polymera material är generellt värmeutvidgningen större, de klarar belastning sämre, har lägre 
styvhet och har generellt lägre maxtemperaturer än metaller. 
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För att klara belastning är ribbor ett bra sätt att förstärka en konstruktion. Ingötena är också 
viktiga att placera rätt för att undvika stumma sammanflytningar som gör artikeln skör, se figur  
nedan. (Mentor Communications AB, 2008) 

 

Figur 60, Ingötesplacering 

Pressgjutning aluminium 

Vid pressgjutning så smälts först materialet och pressas in i den tänkta formen under högt eller 
lågt tryck. Metoden är dyr men kan bli ekonomisk i storskalig produktion, detta beror på att det 
är framtagningen av formar som är mest kostsamt.  
Genom att använda pressgjutning kan man åstadkomma skarpa konturer, ytor och är släta eller 
med textur. Komponenter med snäva toleranser lämpar sig för pressgjutning.  
 

 
Figur 61, Schematisk bild av pressgjutningsprocessen (The Open University, 2016). 
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A9. Fjäderberäkningar 
Fjäder i nuvarande oljetermostat  
 
Rostfritt stål EN 1.4310 
 
 

E=196 GPa 𝐷t=2,6 mm 

ν=0,2 𝐷y1=22,7 mm 

𝑛𝑣=7 stycken  𝐷y2=32,9 mm  

lospänd=107,5 mm 𝐷i1=17,5 mm 

lkylare=52,9 mm 𝐷i2=27,7 mm 

ns=1,5 

 

 

 

G =
E

2(1 + ν)
 

 

Dm=
Dy+Di

2
 

 

𝐷me=√
𝐷m1+𝐷m2

4
(𝐷m1

2+𝐷m2
2)

3

 

 

k=
G*𝐷t

4

8(𝐷me
3 *𝑛𝑣)

=
𝐹fj

s
  

 

skylare=lospänd-lkylare 

 

 

G=
196000

2(1+0,29)
=75969 N/mm2 

 

𝐷m1=
22,7+17,5

2
=20,1 mm 

 

𝐷m2=
32,9+27,7

2
=30,3 mm 

 

 

[A11:1] 
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[A11:3] 

[A11:4] 
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𝐷me=√
20,1+30,3

4
(20,12+30,32)

3

=25,54 mm 

 

k=
75969*2,64

8(25,543*7)
=3,72 N/mm 

 

skylare=107,5-52,9=54,6 mm 

 

𝐹fj kylare=k*𝑠kylare*𝑛s=3,72*54,6*1,5≈300N   



XXI 
 

A10. DFMEA 
En DFMEA, Design Failure Mode and Effect Analysis har gjort för att upptäcka potentiella fel 
redan i designstadiet. Det som har blivit rankat som med höst poäng, allts störst sannolikhet att 
fel uppstår har sedan fått rekommenderade åtgärder. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 62, DFMEA matris 
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Rankningen har skett enligt skalan i tabellen nedan. Med rekommendation från handledare från 
Scania har skalan omvandlats till en femgradig skala istället för originalskalan som har tio nivåer.  
En tiogradig skala kan anses vara så komplex att man bör ha ett tvärfunktionellt team med hög 
erfarenhet, varav beslut att använda denna skala istället.  
 

  
Figur 63, DFMEA nivåbeskrivning 
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A11. Tribologi 
Tribologi avser de friktions- och förslitningsfenomen som uppstår mellan kontaktytor hos 
komponenter som rör sig relativ varandra. Inom tribologi brukar man tala om olika kontakfall 
och olika förslitningsmekanismer.  

Det finns tre olika kontaktfall; glidande, rullande och abrasiv kontakt. Glidande kontakt sker när 
relativrörelsen ytorna emellan ligger i ytornas gemensamma tangentplan, exempelvis glidlager.  
Rullande kontakt däremot sker när relativrörelsen ytorna emellan ligger i ytornas gemensamma 
normalplan, exempelvis rullningslager och hjul. Det sistnämnda kontaktfallet, abrasiv kontakt 
innebär rörelse mellan kontaktytor med anledningen till att skapa friktionsmotstånd, exempelvis 
en skivbroms. 

Vi tillsats av smörjmedel kan de olika kontaktyperna även vara smorda i olika grader, dock krävs 
en tillräckligt hög hastighet på relativrörelsen ytorna emellan för att smörjfilmen skall vara 
bärande. 

Två av de vanligaste förslitningsmekanismerna är adhesiv och abrasiv nötning där adhesiv 
nötning kännetecknas av så kallade microsvetsar som bildas mellan de två kontaktytorna. Abrasiv 
nötning sker när ett hårdare material nöter på ett mjukare material. Man skiljer även på huruvida 
det är två- eller trekroppars abrasiv nötning. Tvåkroppars absrasiv nötning består av enbart två 
kroppar som nöter på varandra. I trekroppars abrasiv nötning så är lösa partiklar, förutom de två 
kontaktytorna, en del av nötningen. 

Svårigheterna med tribologiska egenskaper vid materialval är att de är systemberoende. Detta 
medför att materialvalet ofta är baserat på faktorer så som erfarenhet, rangordning av krav och 
tumregler. 

Eventuell värmebehandling eller annan ytbehandling passande för materialet kan även vara en 
lösning om komponenten lämpar sig för ett material som inte i själv kan klara de tribologiska 
kraven (Swerea, 2002).  
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