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Korrt om FFI
FFI äär ett samarbbete mellan sttaten och forrdonsindustriin om att gem
mensamt finannsiera forsknnings-,
innovations- och utvecklingsaaktiviteter med fokus på områdena
o
Kllimat & Miljöö samt Säkerrhet.
Satsnningen innebbär verksamhhet för ca 1 m
miljard kr per år varav de offentliga
o
meedlen utgör hhälften.
För närvarande
n
fi
finns fem delpprogram Eneergi & miljö, Fordons- occh trafiksäkerrhet, Fordonssutveckkling, Hållbarr produktionssteknik och T
Transporteffeektivitet. Läss mer på www
w.vinnova.se/fffi

Sid 2

1. Samma
S
anfattn
ning
Det övergripandee målet var aatt i en fullskaledemonsttrator i Saab’s måleri sam
mla erfarenheter av
betydelse för eneergibesparingg i svenska foordonsfabrikeers målerier. Målerierna äär de största eenergiförbrrukarna i desssa fabriker. Erfarenhetern
E
na skulle sam
mlas in genom
m både prakttiska försök i en del
av Saabs
S
måleri och dels gennom att med hjälp av teooretiska modeeller ta fram optimerade reglerstrategier för dennna anläggnningsdel. Övrriga parter hhar varit sam
mtliga i Sverrige verkandee stora
Volvo Cars ooch AB Volvvo. För att kkunna styra dde stora
fordoonsmålerier hhos Pininfariina, Scania, V
energislukande fl
fläktarna instaallerades frekkvensomriktaare, och för aatt mäta betyydelsefulla paarametrar bbehövdes nåågra sensorerr installeras. Midroc harr stått för dookumentationn och installlation i
samvverkan med Saab.
S
Därutööver har Höggskolan Väst installerat ettt mätdatorsyystem för insamling
av data
d från prodduktionssysteemet. Frekveensomriktarnna har använtts för att minnska energiföörbrukninggen under drifft och samtiddigt har tryckkförhållandenn och temperraturer loggatts och data annalyserats, dock utan åtterkoppling. Dessa initialla försök hadde två uppgiffter – dels attt göra en förrsta bedöm
mning av om förändrade ddriftförhållannden kunde accepteras
a
urr kvalitetssynnpunkt och ddels för
att vvalidera de föörsta teoretisska modellernna av ventilaationsanläggnningen. När nästa steg i arbetet
skullle utföras, dvvs att mer i detalj valideera modellernna stoppadess produktioneen (april 20111) och
den har därefter inte kommitt igång. Undeer sommarenn och höstenn 2011 gick pprojektet i ”vväntans
tiderr” berett att sstarta nya förrsök, men effter konkurseen är det intee längre möjligt. Projekteet har i
ställeet under två w
workshops vvisat de bespaaringar som hhann dokumeenteras och fframför allt ddiskuterat m
möjligheter tiill besparingaar i de måleriier som är i drift.
d
Beroendde på att desssa inte är exaakt lika
uppbbyggda vad aavser styrbarhhet kommer lösningar attt bli olika, m
men de vunnaa erfarenheterrna har
inspiirerat övriga parter till mer eller minddre långtgåennde åtgärder i befintliga ooch naturligtvvis mer
långttgående föränndringar vid kommande nya
n installatiioner.

Sam
mmanfattnin
ngsvis har







”Målande parter”” vunnit insikkt i möjlighetterna att minska energiförrbrukningen och
därm
med miljöbelaastningen
Utruustningsleveraantören fått eerfarenhet avv att installeraa energibespaarande kompponenter i befintlig anlääggning
Forskkningsutföraarna fått erfarrenhet av modellering av en anläggninng, som är i sstort
behoov av energisparåtgärder. Dessa modeller skulle annvändas för aatt fintrimma styrutrusstningar för eenergibespariing, men dennna del komm
mer inte att kuunna genomfföras i
Saabb’s fullskaleddemonstrator.. Därutöver hhar insamladee data under initiala skedet
kunnna verifiera dden stora enerrgibesparandde potential soom projektett förutspått.
Ett vvetenskapligt arbete preseenterats vid enn ventilationnskonferens
Ett eerfarenhetsmaaterial sprittss bland deltaggarna
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2. Bakgru
B
und
Bakggrunden är attt fordonsmåålerier står förr merparten aav energiförbbrukningen i svenska bilfa
fabriker, varför det haar väckts tankkar kring möjjligheten att reducera förbbrukningen. Fordonsmåleerier är
av trradition konservativa och för säkerhetts skull körs dde normalt ”fför fullt” äveen om det är långa
l
uppeehåll mellan iinkommandee karosser. Anledningen
A
äär att man intte vill äventyyra luftbalanssen
melllan olika delaar i måleriet. För att ta redda på hur myycket man kann variera lufttflöden mellaan
karosserna med bbibehållen kvvalitet erbjödd sig Saab att upplåta en ddel av sitt mååleri för fullskkaleexpeeriment. Övriiga fordonsm
målerier var kklart positiva till detta erbjjudande.
22.1. Kompleetterande information 1
För att
a genomförra ett fullskalleprojekt som
m innebär styrrning av enerrgislukande apparater
a
i enn befintliig anläggningg behöver om
mfattande kom
mpletterandee investeringaar göras. Dett gäller huvuddsakligenn så kallade ffrekvensomfoormare för attt kunna styraa effekter nerr och upp på ett kontrolleerat
sätt. För att kunnna analysera eeffekten av såådana styrninngar behövs också ett määtsystem instaalleras.
I anssökningsfasenn var Vinnovva avogt instäälld till en såå pass stor utrrustningsinveestering som
m det
handdlar om och fförhandlingarr genomfördees framför alllt med Saab,, som i sin turr förhandladee med
Midrroc som instaallerade merpparten av de dyra komponnenterna. Se idé om kompplettering i F
Figur 1.

Figurr 1 Principiell kompletteringg av befintlig an
nläggning.

22.2. Kompleetterande information 2
Under projekttideen gick projeektledaren Saaab i konkurss, vilket förannledde omdissponering avv proD 2009-022832 sattes uupp som en fuullskaledemoonstrator i Saaab Automobbiles
jekteet: Projektet Dnr
måleeri med projeektdeltagandee från alla svenska fordonnsfabrikers m
målerier, en utrustningslev
u
verantör ooch tre forsknningsinstitutiooner. Vid Saaab’s rekonstrruktion fick projektet
p
nyaa ramar och nnytt

Sid 4

Dnr 2011-03667,, eftersom övvriga parter öönskade fortsätta under dee nya förutsätttningarna. D
Denna
rapport gäller förr det samladee projektet.
22.3. Korta p
projektfaktaa – från ansöökan
Total bud
dget
13.912.200 SEK
Projektpeeriod
2010‐01‐‐01 (beslut 20
010‐03‐18) till 2011‐12‐3
31 (ändrat tilll 2012‐
12‐31)
Bidrag fråån Vinnova
5.459.700 SEK (39% av total bud
dget)
Vinnova Dnr
D
2009‐028
832 samt 20
011‐03667
Projektledare
Magnus JJohansson, SSaab Automo
obile
Ersatt av Anna‐Karin Christiansson (HV) vid Saaabs konkurs
Forskare
Linköpinggs universiteet: Patrik Roh
hdin (industriiventilation) och
Johan Löfberg (reglerring)
Högskolaan Väst: Matttias Ottosson , Anna‐Karin Christiansson

2 Partnerrs
2.4.
Parteerna represennterar tre huvvudintressen:
 Induustriella slutannvändare: Pinninfarina, Saaab Automobbile (projektleedare), Scaniia CV,
Volvvo Cars, AB V
Volvo
 Utruustningsleveraantör och impplementatör: MIDROC E
Electro AB
 Akaddemi och kunnskapsspridnning: Linköpiings Universiitet, Högskollan Väst och Innovatum
m AB (den ssenaste deltaggande i styrgrrupp)

3. Syfte
S
Projeektet har haft
ft både vetensskapliga och industriella syften:
s
33.1. Vetensk
kapliga syfteen
De aakademiska m
målen sattes vvid projektstaart till
 Att tta fram en CF
FD-modell avv det valda avvsnittet i målleriet
 Att validera
v
moddellen genom experiment i full skala i måleriet. Däärefter dra sluutsatser
över var det lönarr sig mest attt reducera eff
ffekter
 Att implementeraa ett mätdatorsystem som
m kan fånga reelevanta egennskaper i anläggningen
 Att ”översätta”
”
C
CFD-modelle
en till en så kallad MPC-m
modell avsedd för att optim
mera
styrssignaler. Dennna del kundee inte genomfföras.
 Att vidaremeriter
v
ra forskarna
33.2. Industrriella syften
De inndustriella syyftena sattes vid projektsttart till
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Ökadd kunskap om
m hur myckeet man ”vågarr” variera lufftflöden i ett måleriavsnittt utan
att m
menligt påverrka kvalitetenn
Ökatt erfarenhetsuutbyte mellann svenska måålerier med m
målet att minska energiförrbrukning
Ökadd kunskap om
m hur modelllering av en anläggning
a
kkan användass för att optim
mera
drifteen

4. Genom
G
mförand
de
framgår vem som är huvuudanArbeetet delades uupp i arbetspaket enligt nedanstående tabell. Där fr
svariig för respekktive aktivitett och vad som
m förväntades som resultaat av dessa:
Ansvar
Förväntaat resultat
Arbeetspaket
WP1
1: Förberedelser för forskkningsaktiviteeter
LiiU/Saab
CFD‐mod
dell
Fram
mtagning av ggenerisk CFD
D‐modell
WP2
2: Beställningg av mät‐ och
h styr‐utrustn
ningar,
M
Mid‐
Anläggningen kompletterad med
d det
instaallation
ro
oc/Saab/HV
hövs för styrn
ning
som beh
WP3
3: Forskningssaktiviteter; vvalidering avv CFD‐
heter av enerrgireduktion
LiiU/Midroc/Saa Erfarenh
mod
dell; simulerin
ngsbaserat sttöd för val avv
ab
b/HV
MPC‐regglerstrategi d
dokumenteraad
ner//upp‐rampnin
ngsstrategierr
(ej genomförd)
Fram
mtagning av M
MPC‐regulato
or (ej genom
mförd)
nspapper
Konferen
WP4
4: Projekthan
ntering
Saaab/alla
Protokolll, informatio
onsspridning,,
uppföljn
ning
Projeektledare varr ursprungliggen Saab Autoomobile’s M
Magnus Johannsson, som viid Saab’s konnkurs
ersatttes av Högskkolan Västs A
Anna-Karin Christiansson
C
n. Innovatum
ms Lars Angeer var ordföraande i
styrggruppen och Innovatum hhar haft ansvaaret för att föölja upp ekonnomin.

5. Resulta
R
at
Nedaan beskrivs i korthet de vviktigaste resuultaten.
5 Kompleetterande håårdvara
5.1.
Instaallationen av kompletterannde utrustninng utfördes fö
för Täckfärg B enligt Figuur 2. Där visaas omfattnningen av kom
mpletteringarr som gjorts i röd/cyan fäärg. Installatioonen ombesöörjdes av Middroc i
samaarbete med S
Saab’s ingenjörer.
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Figurr 2 Täckfärg B-anläggningen
B
n. Projektets koompletterandee utrustningar äär röd- och cyaanfärgade.

55.2. Kompleetterande mät- och styrssystem
För att
a kunna styyra fläktar ochh pumpar inddividuellt ochh i grupp insttallerades ettt PLC-system
m med
sensoringångar ooch frekvensoomriktarutgånngar i enlighhet med Figurr 3. Detta mööjliggjorde attt stora
mängder data kunnde sparas occh analyserass i efterhand..

Senso
ordata via
PLC’s & SCADA
Midroc’s
installation

S1

S
S1

Bussystem

Mottorer och sttälldon

S
Sn

M
1

M
2

MN

P
PLC
AC800
0M
(på sikt
regulator)

Mät-PC,
OPC-server, OPCO
client
S
SQL-databa
as

V’s mätdata
aHV
insamling

PC fö
ör postan
nalys

PC fö
ör
presenta
ation

Figurr 3 Struktur föör mätdatainsaamling och styrrning

Sid 7

55.3. Analys av mätdata
Någrra av fläktarnna styrdes neer till lägre efffekt med hjäälp av frekvennsomriktarnaa, se Tabell 11. Ett
lägree varvtal inneebär lägre driifteffekt, vilkket framgår aav tabellen. I exemplet som
m redovisas i tabelleen har besparring beräknatts då fläktarnna har varit lika lång tid under sparlägee och nomineellt
läge.. Denna undeersökning gerr en fingervisning om vilka fläktar som
m det är messt lönsamt attt styra
ner. Kvaliteten blev inte försäämrad under dessa körninngar.
Tabeell 1 Olika effek
ktlägen för ett antal fläktar

Fläkkt- Fläkt
nr.

N
Nom
frekv
Hz

E-spar
freekv
Hzz

Nom.
Effekkt
kW

Drifteffekt
kW

E-spar
effekt
kW

BespaB
r
ring
%

302

50

27,5

110

84

20

7
76

50

27,5

110

71

16

7
77

50

20

30

22

1,6

9
92

50

35

90

45

16

6
64

50

25

45

25

3,5

8
86

50

25

45

30

4,1

8
86

50

27,5

160

105

24

7
77

50

29

30

19

4

7
78

50

27,5

75

32

8

7
75

50

30

22

16

4

7
75

303
326
304
305
306
307
330
308
309

Uf02M01, Tilluftsflääkt
man/konntrollzon basffärg
Uf02M022, Tilluftsflääkt
man/konntrollzon basffärg
Uf20M06, Frånluftsfl
fläkt
kontrollzzon basfärg
Uf03M01, Tilluftsflääkt
esta/spraaymate basfärrg
Uf01M01, Tilluftsflääkt IRzon/konvvektion mellaantork
Uf02M01, Tilluftsflääkt kylzon
mellantork
Uf01M01, Tilluftsflääkt
man/konntrollzon klarlack
Uf20M03, Frånluftsfl
fläkt
kontrollzzon klarlack
Uf02M01, Tilluftsflääkt estazon
klarlack
Uf03M01, Tilluftsflääkt dunstzon

För två
t av fläktarrna redovisass omkopplinggen mellan nominellt
n
ochh sparläge åt bbåda hållen i Error! Reference ssource not foound.. Liknaande undersökning behöver göras för samtliga
s
objeekt för
att sttudera deras dynamik. Deen kunskapenn behövs när de skall reglleras.
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Figurr 4 Omkoppliing mellan nom
minellt och sparrläge för fläktaarna nr 910 och
h 911.

55.4. CFD-m
modellering aav anläggnin
ngen
För att
a erhålla meer generell kuunskap om m
möjligheter attt styra anlägggningen har en CFD-moddell
tagitts fram av Linnköpingsforsskarna i projeektet. Den ärr rapporterad i en ventilatiionskonferenns i
Pariss hösten 20122 med titeln, Energy efficcient process ventilation iin paint shops in the car iindustry – experiencees and evaluaation of a fulll scale implem
mentation att Saab Autom
mobile in Sweeden. I
korthhet innebär bboxgeometrinn att luftflödeena modellerats i princip enligt Figur 5

Figurr 5 Boxgeomettrin använd vid
d modellering aav luftflöden.

Olikka ekvationer används för flöden vid uupp- resp nervvarvning av ffläktarna. Meed antagandeen om
konsservering av m
massa, rörelssemängd ochh energi kan ttemperatur- ooch luftflödenn beräknas. F
Flödet
antass vara transieent, tre-dimennsionellt, ickke kompressibbelt och turbbulent. Någraa simuleringsrresultat ger vid handenn:
 hastighettsfördelning efter 15 s =>
>
 om tidenn mellan upp-- och ner- skiift < 60 s blirr det inte otillåtna flödenn mellan zoneerna
Figuur 6 visar ett simuleringsre
s
esultat. För detaljer
d
hänviisas till konfe
ferensartikelnn.
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Figurr 6 Exempel på simuleringsrresultat erhållet med hjälp avv CFD-modellen.

55.5. Bidragg till FFI-måål
Projeektets bidragg är huvudsakkligen relaterrade till
 möjllighet att avseevärt minskaa CO2-utsläppp genom lägrre energiförbbrukning
 minsska kostnaderrna genom läägre energiföörbrukning occh därigenom
m öka konkurrrenskraftten
 metooder för att m
mer effektivt driva
d
energissparinitiativ i fordonsfabrrikation
 stärkkt samverkann mellan fordoonsindustrierrna sinsemelllan och med akademin
 höjd FoU-kompeetens i Sverigge

6. Spridn
S
ning och
h publiiceringg
66.1. Kunskaaps- och resu
ultatspridnin
ng
Projeektet har rönnt stort intressse i omvärldeen, några länkkar har redovvisats i tidigaare lägesrappporter
(ingeen garanti förr att dessa lännkar uppdateeras, men de ger en fingerrvisning om ddet visade inntresset)
 Cogent DataHub
D
SucccessStories – http://www
w.cogentdatahhub.com/SucccessStories.hhtml
 Innovatuum reklamfilm
m måleriet http://ww
ww.innovatum
m.se/pages/ddefault.asp?SectionID=26638&ArticleIID=9532&ArrticleG
roup_proojekt=
 Vinnovaa -http://www
w.vinnova.se//sv/ffi/Nyheteer/2010/Enerrgieffektivt-m
maleri-iframtidenns-fordonsfaabriker/



NyTeknikk http://ww
ww.nyteknik.sse/nyheter/au
utomation/verkstadsautom
mation/article
e2504181.ece
e
Automotivesweden http://ww
ww.automotivvesweden.com
m/aktivitetero
ochnyheter/a
artiklar/svensskakarosstillvverkare
skaminskkaenergiforbrukning.5.1baaf91291181
1a97f800086
60.html



Midrocellekto - http:///midrocelectrro.se/sv/Nyhe
eter/Nyhetsa
arkiv/Energiefffektivt-malerri-iframtiden
ns-fordonsfabriker.aspx
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IndustriK
Kanalen - http
p://www.industrikanalen.sse/fordonsind
dustri/midroc--bidrar-tillenergiefffektivt-maleri-i-framtidenss-fordonsfabrriker.aspx
Metal Suupply - http:///www.metalsupply.se
e/article/view
w/49517/sveriges_karossttillverkare_i_
_gemensamt_
_projekt
Linköinggs Universiteet IEI - http:///www.iei.liu.sse/energi/abo
out-us/person
nal/rohdinpatrik/pa
agaende-proje
ekt?l=sv
Webfinaanser - http://w
www.webfina
anser.com/nyyheter/75115
54/energieffekktivt-maleri-i-framtiden
ns-fordonsfabriker/



Automottive Sweden http://ww
ww.automotivvesweden.coom/aktiviteterrochnyheter//artiklar/svennskakarosstilllverkar
eskaminsskaenergiforbbrukning.5.1baaf912911881a97f80008860.html

66.2. Publikaationer
Rohddin, P., M. Joohansson, et al. (2012). E
Energy efficieent process ventilation
v
in paint shops in
i the
car industry : Expperiences andd an evaluatiion of a full sscale implem
mentation at S
Saab Automoobile in
Sweden. Ventilattion 2012: 1--6.

7. Slutsat
S
tser och
h fortsatt forsskningg
Ävenn om inte dett hela fullskaaleprojektet kunde
k
genom
mföras kan deet konstaterass att det är fullt
möjlligt att reduceera energiförrbrukningen drastiskt
d
i ettt fordonsmåleeri, om man gör det undeer kontrolleerade formerr. Parterna haar i diskuteratt detta i sina organisationner och samm
manfattar sinaa erfarenhheter av projeektet:
Volvvo Cars
‐Utrett eeventuell imp
plementeringg av liknandee system i bätttringsbox
paybackk först efter 5 år=> införande inte aktu
uellt idag
‐Analys aav hur anlägggningen körs idag => besparingspoten
ntial på minsst
500kSEK//år utan extrra investeringgar enbart geenom att förrändra driften
‐Tar med
d sig erfarenh
heterna från projektet i kkommande projekt (byte av
automatiskt boxbalan
nseringssysteem)
Scan
nia CV
‐Erhållit kunskap att d
det är relativvt enkelt och praktiskt mö
öjligt att öka och
reduceraa luftflöden i målningsboxxar med bibeehållen luftbaalans
även i zo
oner utan meellanväggar
utan lån
ng insvängnin
ngstid
‐”Lågfarttsmode” installeras i nya måleriet i Osskarshamn
nervarvn
ning av luftflöden då ingeen kaross i zo
onen
Momenttan vinst: ‐70
00kW el, ‐560
0kW olja, ‐11
10kW kyla (do
ock minskad vär‐
meåtervinning)
mode, ca 300‐600kSEK/år
‐600SEK//h i lågfartsm
‐ Tar med
d sig erfarenheterna om behovsstyrd processventtilation vid alla
ventilatio
onsmässiga p
processer – ssåväl befintligga som nya
AB V
Volvo
‐Erhållit kunskap att d
det är relativvt enkelt och praktiskt mö
öjligt att öka och
reduceraa luftflöden i målningsboxxar med bibeehållen luftbaalans
även i zo
oner utan meellanväggar
utan lån
ng insvängnin
ngstid
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Pinin
nfarina
MIDROC

‐ AB Volvvo driver ett flertal målerrier i hela världen, vilka u
uppgraderas eller
byggs om
m efterhand. Även nya målningsboxarr projekterass. Erfarenheteen
från dettta projekt sprids inom förretaget och m
medvetenhetten om besp
pa‐
ringspoteentialerna ko
ommer att in
nnebära att resultaten im
mplementerass ef‐
terhand.
d sig erfarenheterna om behovsstyrd processventtilation vid alla
‐ Tar med
ventilatio
onsmässiga p
processer – ssåväl befintligga som nya
Avstår attt kommenteera, då detta måleri komm
mer att läggaas ner
‐Tidig pro
ojektmedverrkan från pro
oduktionsperrsonal ytterstt viktigt
‐ Starta aalltid upp anlläggningen tiill full effekt sså att boxarn
na är uppvärmda
innan en
nergisparlägee
‐ 50 sek för
f övergångg mellan prod
duktionsläge  energisparläge
=> även ssmå tidsluckor mellan karosser kan utnyttjas
‐Mät‐PLC
C frikopplad ffrån produkttionssystemeet
=> kundee enkelt kopp
plas bort, om
m man befaraade problem
‐Energisp
parläget kund
de användass under rengö
öring av boxaarna utan attt ar‐
betsmiljö
ön försämrad
des

Vad gäller fortsaatt forskning kkommer såvääl Linköpinggs universitet som Högskoolan Väst att ta
med sig erfarenhheterna av dettta projekt tilll kommandee verksamheter.

8. Deltag
D
ande p
parter ooch kon
ntaktpeersoner
Förretag

perrsoner

Saabb
LiU
U
AB Volvo
Volvo
Carss
Scannia CV
Middroc
HV
Innoovatum
Piniinfarina

Maggnus Johanssson – före koonkursen
Patrrik Rohdin och Johan Löffberg
Hennrik Kloo
Jörgg Wohner
Chrrister Bodén
Joakkim Ingemannsson
Matttias Ottossonn och Anna-K
Karin Christiiansson
Larrs Anger
Sveen Kärrskog
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