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ABSTRACT  

 

This thesis work consists of a case study of a fluid heater, containing both qualitative and 

quantitative elements. The project was carried out at Calix, a company working with different 

heating solutions for vehicles. The projects purpose was to investigate if a modular fluid heater 

could replace Calix´s current heaters for electric- and hybrid vehicles and to find out which 

modular factors that affect the heater function. 

New environmental requirements have made electrical vehicles more common. With less 

excessive heat and new batteries that are more sensible for low temperature, this kind of vehicles 

demands more powerful heaters than before. Electrical vehicles of different size, voltage and 

other various attributes require a new type of heater, suitable for a modular design. A pilot study 

has already been conducted by Calix and the project started with a preliminary project 

specification. Two research questions were created to answer Calix requests: RQ1 How could a 

modular heater be designed to enable customer adoption without time-consuming development 

processes? and RQ2 Which factors in the modular approach have the main impact on the heaters 

function? 

RQ1 were answered by a literature review and a product development process. Throughout 

different selections, with the presence of experienced personnel, the project resulted in a final 

concept. Different modular configurations allowed all current heaters to be replaced by the new 

concept. The main body of the modular heater is suggested to be manufactured by aluminium 

extrusion, a manufacturing process that makes it possible to integrate details directly in the 

profile without any extra processing. Components around the heater are designed to fit every 

configuration. The new concept has a lot of advantages compared to current heaters.  

7 % fewer parts and more standardised components are used in the modular heater. Sealing is 

achieved by different O-rings and the hose connectors are replaceable due to locking rings. A 

new method of arranging the element tubes for low voltage heaters allows the volume to decrease 

by half compared to a current 28,5 V heater. 

The digital concept was realised as a functional prototype corresponding to a 28,5 V heater.  

RQ2 was answered through laboratory testing of the prototype and flow simulation of the digital 

concept, several factors were identified that affect the heater function. One notable factor was 

the inner geometry of the hose connectors, small changes resulted in a 50 % reduction in pressure 

drop. How the inlet was placed in proportion to the element tubes were also a big factor and was 

affecting the flow, temperature exchange and pressure drop. Parameters that affect less include 

the size of the flow, the relative location of the hose connectors and the geometry of the element 

tubes.  

The laboratory tests were conducted with two different heater effects and in different ambient 

temperatures, by comparing data simulations and real tests, some differences could be identified. 

The most significant differences were that the computer simulations did not replicate the flow 

increase that occurred due to the heat output and that the ambient temperature had less impact 

than in reality.  

The functional prototype test clarified that all of the components and sealings developed operated 

as planned, in both hot and cold conditions and that the new placement method for element tubes 

did not lead to any complications. The remaining work is to conduct further prototype testing, 

adjust the cross-section of the heaters extruded body after suggestions from two suppliers. 

Components around the heater should be prepared for large-scale production and it is 

recommended to perform a vibration and environment test on the assembly.  

  



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete genomfördes som en fallstudie av en kylvätskevärmare med både 

kvalitativa och kvantitativa inslag hos uppdragsgivaren Calix, ett företag som är specialiserade 

på uppvärmning av fordon. Syftet med projektet var att undersöka om en modulär 

kylvätskevärmare skulle kunna ersätta uppdragsgivarens nuvarande sortiment av värmare för el- 

och hybridfordon samt studera vilka modulära faktorer som påverkar värmarens funktion. 

Nya miljökrav för fordon gör att andelen el- och hybridfordon ökar. Med mindre spillvärme och 

batterier som är temperaturkänsliga kräver dessa fordon en högre extern värmareffekt än tidigare 

fordon. Elfordonens skillnad i storlek, arbetsspänning samt andra skilda förutsättningar medför 

en annorlunda utformning på värmaren där ett modulärt byggsätt är att föredra. En intern 

förstudie hade genomförts tidigare och projektet startade med en preliminär kravspecifikation. 

Följande två forskningsfrågor konstruerades för att kunna undersöka uppdragsgivarens 

utmaning: F1 Hur kan en modulär värmare konstrueras, så att den kan anpassas efter 

kundönskemål utan tidskrävande utvecklingsarbete? Samt F2 Vilka faktorer i det modulära 

byggsättet har störst inverkan på funktionen?  

F1 besvarades genom en kombinerad litteraturstudie och produktutvecklingsprocess. Genom 

olika konceptsållningar tillsammans med erfaren personal resulterade arbetet i ett koncept. Med 

ett antal olika modulära konfigurationer av det nya konceptet kan alla uppdragsgivarens 

nuvarande elbilsvärmare ersättas. Värmarens huvuddel är tänkt att tillverkas genom 

aluminiumextrudering vilket möjliggör att mutterspår och glidskenor för elektronik integreras 

direkt i tvärsnittet utan någon efterbearbetning. Kringkomponenterna passar samtliga framtagna 

konfigurationer. Det levererade konceptet har ett antal fördelar gentemot dagens lösningar, 

förutom att det totala antalet delar har minskats används standardiserade komponenter till större 

del. Tätning sker genom två olika O-ringar och slanganslutningarna kan enkelt bytas ut eftersom 

de är fästa med låsringar av SGA-typ. En helt ny placeringsmetod för elementrör togs fram vilket 

tillåter att volymen för lågspänningsvärmarna minskas till ungefär 50 % av vad de behöver i dag. 

Det digitala konceptet realiserades till en funktionsprototyp motsvarande en 28,5 V värmare. 

Genom laboratorietester av funktionsprototypen samt analytiska flödessimuleringar av de 

digitala koncepten med avseende på tryckfall, flöde och temperaturutbyte kunde ett antal faktorer 

som besvarade F2 identifieras. En av de mest påtagliga faktorerna var slanganslutningarnas inre 

geometri, små ändringar på denna kunde sänka det totala tryckfallet med upp till 50 %. Hur 

inloppet satt i förhållande till elementrören hade också stor inverkan på både flöde, 

temperaturförändring och tryckfall. Parametrar som inte påverkade lika påtagligt var bland annat 

flödets storlek, slanganslutningarnas inbördes placering och elementrörens geometri. 

Laboratorietesterna genomfördes med två olika effekter och i olika omgivningstemperaturer, 

genom att jämföra datasimuleringar och verkliga tester kunde vissa skillnader identifieras. De 

mest påtagliga skillnaderna var att datasimuleringarna inte replikerade flödesökningen som 

skedde till följd av värmareffekten samt att omgivningstemperaturen hade mindre inverkan på 

vätsketemperaturen än i verkligheten. 

Testningen av funktionsprototypen klargjorde att alla framtagna komponenter och 

tätningsdimensioneringar fungerade skarpt, både i varmt och kallt klimat samt att den nya 

placeringsmetoden av elementrör inte ledde till några komplikationer.  

Återstående arbete är bland annat att fortsätta testa prototypen, anpassa värmarhusets tvärsnitt 

efter sent inkomna rekommendationer från leverantörer, anpassa komponenter för storskalig 

1tillverkning samt genomföra miljö- och vibrationstestning för att säkerställa funktion. 
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FÖRKORTNINGAR 

Vissa av nedanstående förkortningar är interna hos Calix medan andra är mer allmänt 

vedertagna. 

AC  Växelström  

BEV  Battery Electrical Vehicle 

DC  Likström  

DFA  Design for assembly 

DFM  Design for manufacturability 

EPDM   Etenpropengummi 

FEM  Finita elementmetoden  

HEV  Hybrid Electrical Vehicle  

HRU  Heater Relay Unit  

HV  High Voltage (högspänning) 

HVAC  Heating, Ventilation, Air Conditioning 

IAV  Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr 

LCO   Litium-Koboltoxid 

LFP   Litium-Järn-Fosfatoxid 

Li-ion  Litium-Jon 

LMO   Litium-Manganoxid 

LTO   Litium-Titanat 

MDH  Mälardalens högskola 

MGU  Motor-Generator Unit 

NCA   Litium-Nickel-Kobolt-Aluminiumoxid 

NMC   Litium-Nickel-Mangan-Koboltoxid 

NPTF   National Pipe Thread Fuel 

NTC  Negative Temperature Coefficient 

Ω  Ohm -elektriskt motstånd 

Ø  Diameter 

PC  Polykarbonat  

PHEV  Plug-in Hybrid Electrical Vehicle 

PLA  Polylaktid   

PTC  Positive Temperature Coefficient 

PUR  Polyuretan  

PWM  Pulse Width Modulation 

QFD   Quality Function Deployment 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel redogörs bland annat bakgrund, syfte och mål med projektet. 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren är ett Eskilstunabaserat företag som har en lång erfarenhet i att konstruera och 

tillverka motorvärmare som används till att förvärma förbränningsmotorer. Merparten av alla 

motorvärmare är konstruerade för att förvärma kylvätskan i motorblocket och på så sätt 

underlätta start vid låga temperaturer, samt för att minska slitage av komponenter i motor och 

minska skadliga utsläpp vid kallstart. 

Dagens fordonspark genererar en stor del av världens utsläpp och resulterar i klimatförändringar 

som påverkar vår jord negativt. Nya regler och direktiv gör att utsläppskraven för personbilar 

och andra fordonstyper ständigt skärps (European Commission, 2017). För att uppfylla dessa 

krav kommer industrin på nya lösningar. En av lösningarna är att implementera elektriska system 

som komplement eller ersättning till förbränningsmotorn, antingen i form av renodlade elbilar 

eller som olika typer av el-hybrider (Jaguemont, Boulon, & Dubé, 2017). 

Dessa nya typer av fordon ställer andra krav på uppvärmning än tidigare men nyttjar i många fall 

fortfarande kylvätska för temperering. Fordon med partiell eldrift som, Hybrider, Plug-in 

hybrider och Mild-hybrider behöver i nordiskt klimat tillskottsvärme för kupékomforten i och 

med att det inte finns tillräckligt med överskottsvärme när förbränningsmotorn inte arbetar 

kontinuerligt (Allen, 2014). Fordon med Li-ion (Litium-jon) batterier, så som många elbilar och 

Plug-in hybrider, behöver även temperera batterikretsen för att batteriet ska kunna behålla sin 

kapacitet samt ta emot- och lämna laddning i kallare temperaturer (Lei, Zhang, & Lei, 2017).  

Uppdragsgivaren har insett att de måste slå sig in på elbilsmarknaden för att överleva i framtiden. 

De har tagit fram ett antal värmarprototyper för olika elfordon på marknaden men har insett att 

utvecklingstiden är för lång och att de därigenom riskerar gå miste om viktiga kontrakt. Istället 

för att ta fram en ny produkt varje gång vill de ha en modulär bas att starta ifrån, för att på så sätt 

påskynda utvecklingsprocessen för varje kund med just sina unika krav. 

Att bygga modulärt är en metod som börjat användas mer och mer när kundanpassning ligger i 

tiden. Modultänket innebär att produkten på ett eller annat sätt har komponenter som enkelt kan 

bytas ut, uppgraderas eller anpassas efter just de önskade kraven. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

1.2 Problemformulering 

Enligt uppdragsgivaren är det i dagsläget långt ifrån alla el- och hybridfordon som har 

uppvärmning av batteriet, många hybridmodeller stänger helt sonika av batteridriften om 

temperaturen sjunker för lågt. Däremot har nästintill alla tillverkare någon form av 

batterikylning, ofta ett vätskebaserat kylsystem för att förhindra överhettning. Genom att istället 

värma vätskan i kylkretsen kan uppdragsgivarens befintliga motorvärmarteknologi användas för 

att temperera batteriet även i kallt klimat, utan att för den delen ändra på batteridesignen. 

Då både kupé och batteri behöver värmas under kalla dagar kan dessa två värmesystem drivas 

av ett enda kraftfullare värmarpaket. Utrymme, vikt och pengar kan sparas in samtidigt som 

uppdragsgivarens ställning hos kunderna eventuellt stärks när de levererar ett komplett system. 

Uppdragsgivaren har identifierat en möjlighet att med sin motorvärmarteknik erbjuda industrin 

en lösning för båda dessa utmaningar i ett enda paket. De har tagit fram ett flertal produkter för 

vätskevärmning av batterikrets och kupé för el- och hybridfordon av olika storlek. Dessa har 

också sålts till ett antal av fordonsindustrins aktörer. Produkterna har mestadels sålts i mindre 

serier för mer specialanpassade fordon. Detta gör att det krävs en förhållandevis hög arbetsinsats 

och lång utvecklingstid för respektive produkt som då specialtillverkats för respektive kund.  
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För att kunna nå ut till de större volymerna av el- och hybridfordon och samtidigt minska tid och 

kostnad för utveckling, samt stärka sin roll på marknaden önskar de genom detta projekt 

undersöka möjligheten att ta fram ett modulärt värmarpaket för el- och hybridfordon med olika 

uppvärmningsbehov och med olika arbetsspänning. De söker en modulärt uppbyggd produkt som 

de kan ha som utgångspunkt för alla sina tänkta elbilskunder. värmaren ska tillåta en stor 

anpassningsbarhet av de olika kundernas önskemål och krav, utan att kräva omfattande 

designändringar eller andra tids- och kostnadskrävande insatser. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att ta fram ett koncept på modulär kylvätskevärmare för el- och hybridfordon, för att 

undersöka om ett modulärt koncept kan ersätta uppdragsgivarens nuvarande värmartyper för 

olika typer av elfordon. Syftet var också att studera hur det modulära byggsättet påverkar 

värmarfunktionen och vilka faktorer som var mest avgörande, detta undersöktes genom både 

digitala flödessimuleringar och praktiska laboratorietester för att få en större validitet i arbetet. 

Frågeställningar 

• F1 Hur kan en modulär värmare konstrueras, så att den kan anpassas efter kundönskemål 

utan tidskrävande utvecklingsarbete? 

• F2 Vilka faktorer i det modulära byggsättet har störst inverkan på funktionen? 

1.4 Mål 

Målet var att leverera ett digitalt koncept på en modulär elbilsvärmare som ger uppdragsgivaren 

en produkt som kan ersätta de nuvarande värmarmodellerna för elfordon. Uppdragsgivaren har 

levererat en kravspecifikation med ett antal punkter som den modulära värmaren ska uppnå för 

att kunna ersätta de nuvarande produkterna. Utöver det är kortare ledtider mot kund, mindre 

lagerhållning och enklare tillverkning och montage en del av målet med den modulära värmaren.  

Ett antal målvärden sattes upp för att kunna mäta utfallet. Vissa av målen går endast att besvara 

med ja eller nej medan andra är kvantitativa. I bilaga 1 finns tydligare förklaringar till 

målvärdena. 

• Den modulära värmaren ska täcka in de fem olika batterispänningar (24 V – 800 V) som 

uppdragsgivaren önskat samt kunna leverera upp till 6 kW per konfiguration.  

• Alla konfigurationer av det modulära konceptet ska dela huvudsakligt värmarhus. 

• Slanganslutningarna ska kunna bytas efter kundönskemål samt arrangeras på minst tre 

olika sätt, in line, vinkel och ”U”. 

• Elementrören ska passa minst två olika värmarkonfigurationer vardera. 

• Det modulära konceptet ska ha minst 5 % färre komponenter än i den befintliga värmaren 

BEV-heater som har 60 komponenter. 

• Tätningen av värmaren ska standardiseras mellan de olika konfigurationerna samt 

förenklas mot nuvarande BEV-heater. 

• Så många kringkomponenter som möjligt ska passa till alla värmarkonfigurationer 

• Elektronik och elektriska anslutningar ska kunna gjutas in och skyddas, helst utan några 

extra komponenter. 

• Tryckfallet ska inte överstiga 5 kPa vid 15 l/min i någon av konfigurationerna. 
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1.5 Avgränsningar och direktiv 

• Styrelektronik ingår inte i arbetet. Kretskort och annan elektronik betraktas som en tom 

box genom projektet. 

• De flödessimuleringar som genomförs ska enbart undersöka värmaren, inte hela 

kylvätskesystemet. 

• Arbetet ska mynna ut i ett digitalt koncept som undersöks analytiskt samt i en 

funktionsprototyp som kan testas fysiskt i uppdragsgivarens laboratorium. 

• Funktionsprototypen behöver enbart motsvara en av de framtagna konfigurationerna. 

 

• Nuvarande elementrörsleverantör ska användas.  

• Flödessimuleringar och FEM-analyser ska ske i programmet Solid Works 2017. 
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2 ANSATS OCH METOD 

Kapitlet förklarar hur projektet genomförts samt vilken metod och vilka verktyg som använts. 

Detta examensarbete består i flera olika delar, både kvalitativa och kvantitativa. Det består i dels 

en produktutvecklingsprocess där koncept på en modulär värmare tagits fram. Dels en mycket 

bred, men inte alltför djupgående teoridel med en litteraturstudie om elbilar, Calix nuvarande 

motorvärmare samt alla de kringliggande områden som låg till grund för produktutvecklingen av 

den modulära värmaren.  

Slutligen genomfördes en fallstudie som undersökte hur det modulära byggsättet påverkade 

funktionen i värmaren. Detta i form av flödesanalyser av digitala konceptet samt laboratorietester 

av en funktionsprototyp som tagits fram genom projektet. Testerna validerades också genom att 

jämföra flödessimuleringar som genomförts under projektet mot både laboratorietester av 

funktionsprototypen och mot dokumentation från professionella tester på en tidigare prototyp 

genomförda av det tyska företaget IAV (Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr). 

Projektet var att anse som ett internt projekt, resultatet är förvisso tänkt att slutligen användas ut 

mot kunder inom fordonsindustrin men det primära var att ge uppdragsgivaren ett koncept de 

kunde utgå från i sina framtida utvecklingsprojekt. På grund av detta användes till mycket stor 

del information från konstruktörer och annan personal på företaget. De anställda hos 

uppdragsgivaren anses av industrin vara experter på just motorvärmare och därför har deras råd 

och beprövade erfarenhet haft en avgörande roll när det kommer till detta projekt. 

Tanken från början var att kombinera uppdragsgivarens erfarenhet med önskemål och krav direkt 

från fordonstillverkarna, det har dock visat sig vara mycket svårt att komma i kontakt med rätt 

personer ute i industrin och när väl dessa personer nåtts har de krävt strikta sekretessavtal och 

liknande för att delge relevant information.  

För att kunna skriva en rapport som senare kan publiceras har det därför ansetts vara allt för 

försvårande att blanda in dessa sekretessbelagda uppgifter. Därför ligger uppdragsgivarens 

samlade erfarenhet och åsikter till grund för majoriteten av besluten och de bakomliggande 

önskemålen inom projektet.  

2.1 Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär kort sagt att rätt sak mäts och att mätinstrumenten mäter det som de ska (MDH, 

2014). Reliabilitet svarar mot att resultatet kan återskapas.  

Vid en kurs i vetenskaplig teori och metod på MDH (Mälardalens högskola) under höstterminen 

2016 gästföreläste forskaren Anders Fundin. Han påpekade att både reliabilitet och validitet beror 

på många olika omständigheter. Validiteten påverkas bland annat av instrumenten som används 

och om utföraren eventuellt är partisk. Reliabiliteten påverkas av detaljer som om insamlingen 

av data skett under stabila förhållanden samt är konsekvent. (Fundin, 2016) 

Som ensam projektdeltagare är risken givetvis stor att deltagaren är omedvetet partisk och 

omedvetet favoriserar vissa koncept och lösningar, genom att involvera andra konstruktörer hos 

uppdragsgivaren i viktiga val och sållningar bör det inte påverka slutresultatet nämnvärt. 

Informationen från uppdragsgivaren och dess personal har inhämtats på olika sätt. Dels genom 

strukturerade och dokumenterade möten, men också genom spontana samtal och undersökningar 

av befintliga produkter. De senare gör att det kan vara svårt att replikera projektet. Genom tydlig 

dokumentation och mycket bilder samt beskrivning av tankar är förhoppningen att det ändå ska 

vara möjligt att upprepa arbetsgången. 

Under projektets gång uppstod ibland osäkerheter som eventuellt kunnat påverka validitet och 

reliabilitet, hur detta kan ha påverkat finns diskuterat i kapitel 7. 
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2.2 Litteraturstudie och bakomliggande teori 

För att få en bredare förståelse för både problemet och möjligheterna genomfördes vad som kan 

liknas korta litteraturstudier på ämnena: Modulärt byggsätt, elbilar, Calix nuvarande motor- och 

batterivärmare samt kringliggande områdena, exempelvis Li-ion batterier, rörelement, hur 

värmarhusen tillverkades i nuläget, samt vilka andra tillverkningstekniker som skulle kunna 

användas. Även exempel på andra modulära produkter inom liknande områden har studerats för 

att ge inspiration för projektet.  

Uppdragsgivaren har genom bland annat deltagande på konferenser, olika kontakter och egna 

erfarenheter redan tagit fram material som rör elbilar och dess batterier och hur de påverkas av 

kyla. Detta material tillsammans med tidigare kurslitteratur, artiklar som tillhandahållits genom 

sökmotorn Scopus samt information från webbsidan Batteryuniversity.com är huvudsakligen det 

som har legat till grund för litteraturstudien av elbilar och Li-ion batterier. Givetvis har även 

uppdragsgivarens expertis och erfarenhet använts. 

Sökord som på använts Scopus var: ”Lithium battery”, ”Li-ion”, ” Li-ion cold climate”, 

”battery cooling”,”battery heating/heater” ”EV”, ”BEV”, ”HEV” och ”EV heater”.  

Sållningen utfördes genom att läsa abstract på artiklar med relevant titel, använda snowboling på 

artiklar som valts ut samt att söka nya artiklar baserat på det som lästs i de föregående. Ett tiotal 

preliminärt intressanta artiklar från de senaste åren hittades och lästes igenom. I slutändan visade 

sig dock många av de genomgångna artiklarna vara alldeles för specificerade på specifika 

batterityper och vara väldigt djupgående på inre kemiska processer varför inte allt för mycket av 

informationen från de vetenskapliga artiklarna var applicerbar generellt, och därigenom inte 

kunde anses relevanta för detta arbete. 

Vad gäller Calix nuvarande motor- och batterivärmare har information och kunskap erhållits 

genom information från ett tidigare examensarbete, interna ritningar, cad-modeller, 

dokumentation, information från leverantörer, erfarenhet från personal, produktexemplar som 

skruvats isär samt rundvandringar i monteringslinan och övriga fabriken. 

För att hitta andra modulära produkter har främst sökmotorn Google använts, både webb och 

bildsök. Informationen kommer uteslutande från tillverkare och leverantörer av dessa produkter 

och resultatet har enbart använts för att få inspiration. 

Sökord som användes var ”pnematic cylinder”, ”SMC”, ”modular”, ”modular heater”, 

”modular components” och ”touring skates”.  

Sållningen genomfördes genom att skumma igenom träffarna och klicka vidare på de som på 

något sätt ansågs anknyta till detta projekt, antingen genom likande funktion, liknande 

användningsförhållanden eller byggsätt lämpliga för en värmare.  

2.3 Produktutveckling 

För att strukturera upp arbetet med att ta fram ett modulärt koncept på värmare användes en 

anpassad produktutvecklingsmetod.  

Genom studietiden har i huvudsak två olika produktutvecklingsprocesser använts, den ena 

beskrivs av Ullman (2010) och den andra av Ulrich och Eppinger (2012). Båda metoderna är 

enligt egen erfarenhet förhållandevis lika och innefattar i stort samma saker. De består båda av 

sex faser och under dessa ligger diverse olika verktyg och steg för att underlätta och strukturera 

produktutvecklingsarbetet. I figur 1 visas huvuddelarna i de båda processerna. 
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Figur 1 Produktutvecklingsprocess från Ulrich & Eppinger (2012) (överst) samt Ullman (2010) (underst) 

Ulrich & Eppinger (2012) berättar att produktutvecklingsprocessen ofta sker i team och behöver 

anpassas för just det projekt den används till, detta överensstämmer väl med de egna erfarenheter 

som dragits under fyra års studier inom ämnet produktutveckling på MDH. För detta projekt 

plockades relevanta steg ut från i huvudsak processen från Ulrich och Eppinger (2012) till en 

egen produktutvecklingsprocess som var anpassad till just de förutsättningar som fanns här. 

Det mesta av produktutvecklingen har skett enskilt men vid viktiga beslut och val har företagets 

handledare och annan relevant personal involverats för att diskutera frågorna. 

För att utnyttja tiden påbörjades produktutvecklingsarbetet parallellt med litteraturstudien och 

teorin, även om inte all erforderlig kunskap då fanns tillgänglig. Detta genom att skissa och 

modellera upp enklare modeller samt studera vilka olika tillverkningstekniker som skulle kunna 

vara lämpliga att använda samt vilka begränsningar dessa medförde. Genom detta 

tillvägagångssätt upptäcktes snabbt olika områden där kunskap saknades, då studerades teorin 

bakom dessa områden och arbetet fortsatte, detta iterativa tankesätt fortsatte under hela projektet.  

Utöver de två ovan nämnda processerna finns ett stort antal andra metoder lämpade för 

produktutveckling av olika slag. Eftersom undertecknad framförallt jobbat med processen från 

Ulrich & Eppinger (2012) med lyckade resultat under hela studieperioden ansågs det inte finnas 

någon anledning att byta till en helt okänd process under utbildningens sista moment. Teoretiskt 

sett hade en annan process kunnat leda fram till nya insikter och andra lösningar men att på första 

försöket lyckas med en helt ny process framstod ändå osannolikt. Därför användes en tidigare 

beprövad process men med vissa anpassningar för detta projekt. 

Vissa tankesätt inom produktutveckling, så som DFA (design for assembly) och DFM (design 

for manufacturability) riktar sig specifikt mot exempelvis montering och tillverkning. Även om 

någon sådan metod inte direkt används har en stor del av tiden i projektet lagts på just tillverkning 

och montering. Dessa frågor har hanterats allt eftersom projektet gått framåt och ligger 

därigenom integrerat i genomförandedelen av projektet. 

2.4 Anpassad produktutvecklingsprocess 

För att strukturera upp utvecklingsarbetet användes en anpassad produktutvecklingsprocess. Den 

bestod av olika steg och verktyg från produktutvecklingsprocesser som undertecknad tidigare 

varit i kontakt med. Nedan beskrivs huvuddelarna av den process som valts ut samt vilken effekt 

de haft på projektet. Figur 2 visar de huvudsakliga steg som använts i processen. 

 
Figur 2 Anpassad produktutvecklingsprocess 

 Planering 

Inledande för projektet blev att göra en mycket enkel planering för att få en överblick av tiden 

som fanns att tillgå samt vilka initiala punkter som antogs involveras i projektet.  
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Ett grovt Gantt-schema skapades vars egentliga syfte var att i efterhand visa hur väl verkligheten 

sammanföll med de planerade aktiviteterna.   

 Uppstart 

För att komma igång med projektet och dra nytta av den erfarenhet som uppdragsgivaren redan 

samlat på sig inleddes projektet med att på olika sätt tillgodoräkna den nämnda erfarenheten, 

detta genom möten, samtal, rundvandringar med mera. Likaså studerades en stor del litteratur 

och annan information som uppdragsgivaren redan hade samlat ihop. Detta gav en bra inblick i 

varför projektet var viktigt för dem och resten av marknaden. Med hjälp av detta vart det också 

lättare att veta vad mer som behövde studeras under projektets början. Uppdragsgivaren hade 

även sammanställt en preliminär kravspecifikation, med denna och den övriga insamlade 

informationen kunde en uppdragsbeskrivning skapas.  

 Funktionsanalys 

Att förstå hur befintliga värmare fungerar var relevant för att kunna skapa en ny produkt. Genom 

att studera delar av dagens sortiment skapades en förståelse för produkterna. Genom denna 

förståelse kunde sedan den nya värmarens önskvärda funktioner lättare greppas. Genom 

kravspecifikation och de tidigare värmarnas egenskaper skapades funktionsanalysen.  

 FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

Genom funktionsanalysen och informationen som samlats in kunde en FMEA genomföras för 

att studera olika fel som kan uppstå och vilka följder det får. FMEA:n genomfördes på ett tidigt 

stadie och oberoende av det slutgiltiga konceptet. Det var huvudsakligen skapad för att se vad 

som allmänt kunde gå fel med denna typ av motorvärmare snarare än just den värmare som 

projektet slutligen ledde fram till. FMEA:n gav ett antal nya insikter i vad som kunde gå fel. 

 Konkurrens- och områdesanalys 

För att inte missa designmöjligheter utanför de som Calix jobbat med tidigare studerades både 

konkurrenter och andra marknader med modulära produkter. Detta gav en helt ny inblick på 

området och inspirerade utformningen av flera vitala komponenter på det nya konceptet som 

detta projekt ledde fram till. 

 Kundbehov 

Kundbehoven hos slutkunderna hade medarbetarna hos uppdragsgivaren redan identifierat 

genom sin 30 åriga erfarenhet av branschen. Under projektet var istället uppdragsgivaren själv 

att anse som kund då det var dem som beställt uppdraget. Genom en tät dialog med dessa 

medarbetare kombinerat med konstruktiva frågor kunde en bra bild av produkten skapas. 

Förhoppningen var att blanda informationen från uppdragsgivaren med uttryckta behov som 

skulle hämtas direkt från kunderna, detta visade sig svårt att uppnå och uppdragsgivarens 

information låg till grund för majoriteten av projektet. 

 Konceptgenerering  

För att få en bred grund att stå på genererades i ett första skede ett stort antal koncept. Några 

byggde på varianter av befintliga värmare och värmarprototyper medan andra var helt nya. Även 

om själva konceptgenereringen skedde enskilt tillfrågades ofta andra konstruktörer hos 

arbetsgivaren för att få deras syn och feedback på de olika koncepten.  

Initialt gjordes enkla skisskoncept som sedan övergick i digitala 3D-modeller. Några av 

modellerna skrevs ut i 3D-skrivare för att inspirera vidare. Att fysiskt kunna studera en produkt 

visade sig ha en mycket god inverkan då en helt annan inblick på koncepten erhölls. Ingen direkt 

ansträngning lades på detaljer i det första skedet för att undvika att köra fast i diverse 

småproblem. De olika koncepten som togs fram i detta steg hamnade på en relativt ojämn nivå 

detaljmässigt. 
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 Konceptsållning 

För att sålla bland koncepten kan olika metoder användas. I detta projekten genomfördes en 

första konceptsållning genom att anordna ett möte med fyra insatta medarbetare hos 

uppdragsgivaren och diskutera fram vilka koncept som var lämpliga att jobba vidare med. På 

detta sätt kunde deras erfarenhet tillvaratas i det fortsatta projektet. En annan anledning till denna 

sållningsmetod var att det blev svårt att jämföra koncept i en matris när det skiljde relativt mycket 

i vilken nivå koncepten låg på. 

  Vidareutveckling 

Efter att koncept utan potential sållats bort kunde mer kraft läggas på de kvarvarande koncepten 

och olika kringkomponenter. Fördelar från olika koncept kunde kombineras in i nya. Då antalet 

koncept att jobba med blev färre kunde också större tid läggas på olika detaljer som tidigare 

förbisetts. Detaljutvecklingen av kringkomponenter kom att bli mycket omfattande men 

nödvändig för projektet. 

  Konceptval  

I det slutgiltiga konceptvalet användes en viktad poängsättningsmatris utan referensprodukt. 

Egenskaperna i matrisen valdes huvudsakligen utifrån kravspecifikationen men även andra 

viktiga parametrar beaktades, till exempel tillverkningsbarhet och hur tätning skulle erhållas. Då 

koncepten det valdes mellan låg på en förhållandevis jämn nivå detaljmässigt passade det bra att 

använda en matris för valet. Utöver poängsättningsmatrisen tillfrågades också ett antal 

medarbetare om feedback på koncepten, feedbacken överensstämde väl med resultatet från 

matrisen. 

 Test av kringkomponenter och simuleringar 

Olika kringkomponenter så som O-ringstätningar och slanganslutningar testades fysiskt för att 

se att de fungerande tillfredställande. FEM-analyser (Finita elementmetoden) gjordes på utsatta 

delar av konstruktionerna för att se att de skulle hålla för de statiska påfrestningar de kunde 

komma att utsättas för. Initialt var tanken även att genomföra miljö och vibrationstestning men 

detta kom senare att strykas av olika anledning. 

 Detaljutveckling 

När det bara återstod ett slutgiltigt koncept kunde stor vikt läggas på detaljer. Många småsaker 

krävde betydligt mer arbete än planerat och diverse dimensioneringsrekommendationer för 

delkomponenter studerades och applicerades.  

 Slutgiltig specifikation 

I den slutgiltiga specifikationen kunde mätetalen på de olika egenskaperna jämföras mot de i den 

inledande kravspecifikationen samt mot målvärdena för att se hur väl de uppnåtts. 

Kravspecifikationen ändrades flera gånger under projektet och den slutgiltiga specifikationen 

kom att skilja från den initiala kravspecifikationen. Alla uppsatta målvärden uppnåddes dock i 

den slutgiltiga specifikationen. 

  Förberedelse för produktion 

Kombinerat i detaljutvecklingen lades stor vikt på hur olika detaljer skulle komma att tillverkas. 

Både för storskalig tillverkning för en eventuell slutprodukt men även hur de kunde tillverkas 

småskaligt för en funktionsprototyp. Vissa av tillverkningsmetoderna använder uppdragsgivaren 

redan till sina nuvarande produkter medan andra var helt nya. Det var förhållandevis 

tidskrävande att få fram information om hur de olika komponenterna bör konstrueras för att passa 

respektive tillverkningsmetod. Produktionsförberedelserna mynnade även ut i en 

funktionsprototyp som tillverkades med befintliga maskiner på MDH och hos uppdragsgivaren. 

Tillverkningsmetoderna var dock inte densamma för prototypen som i en tänkt kommersiell 

produkt. 
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 Prototyp 

En funktionsprototyp tillverkades efter det att produktutvecklingsprocessen lett fram till ett 

tillfredställande koncept. Då många av de framtagna konfigurationerna krävde komponenter som 

ännu inte fanns beslöts det att prototypen skulle vara av en sådan konfiguration att den skulle 

kunna färdigställas genom att använda elementrör och andra komponenter som redan fanns i 

lager, eller med kort tid kunde tas hem eller tillverkas.  

Den huvudsakliga tillverkningsmetoden av prototypen var inte densamma som den tänkta 

produkten men materialet var samma och i det hela blev prototypen snarlikt den tänkta 

slutprodukten. Detaljer som styrelektronik och andra komplicerade komponenter finns inte med 

men värmarfunktionen, elementflänsen och den inre geometrin i värmarhuset är korrekt. 

  Testning 

Det framtagna konceptet undersöktes genom ett flertal flödesanalyser med Solidworks Flow 

Simulation. Detta för att undersöka hur olika konfigurationer och detaljer påverkade flödet och 

värmarens funktion samt vilka parametrar som ansågs påverka mest. Designen av värmarhuset 

tillåter en nästintill obegränsad mängd konfigurationer av olika rörelement och placering av 

anslutningar. För att avgränsa arbetet har ett fåtal av dessa konfigurationer valts ut för simulering, 

detta med hjälp av personalen hos uppdragsgivaren och vad de tror är de attraktivaste 

konfigurationerna. Detta resulterade ändå i ett 100-tal genomförda, och ett 40-tal dokumenterade 

flödessimuleringar.  

Resultaten tolkades både kvantitativt och kvalitativt, det kvantitativa bestod i att ta fram 

mätvärden genom inbyggda funktioner i programvaran och lista dessa. Det kvalitativa bestod i 

att tolka vad som påverkade flödets genom att manuellt studera flödesbanorna från simuleringar.  

Funktionsprototypen som tillverkats riggades upp i Calix laboratorium och testades under 

verklighetstrogna förhållanden. Två olika effekter och olika omgivningstemperaturer 

undersöktes. Resultaten från testningen jämföras sedan med de teoretiska värden som kom att 

tas fram genom flödessimuleringarna. 

För att undersöka validiteten i programvaran genomfördes även en simulering mot testresultat 

från en tidigare motorvärmare. Denna motorvärmare har tidigare varit i Tyskland hos företaget 

IAV för omfattande testning. Resultaten med avseende på tryckfall från den dokumentationen 

har fått godkänt att publiceras i denna rapport. Resultaten jämfördes sedan för att upptäcka 

eventuella skillnader mellan de simuleringarna som genomfördes i Solidworks Flow Simulation 

och resultatet från testningen hos IAV i Tyskland. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel beskrivs den teori som legat till grund för arbetet. 

3.1 Föregående arbete 

En omfattande mängd material rörande projektet hade iordningställts av uppdragsgivaren genom 

olika projekt de tidigare genomfört. 

 Förstudie 

Uppdragsgivaren hade innan detta examensarbete startat redan påbörjat en förstudie. Genom 

denna hade projektgruppen samlat ihop material från olika konferenser, organisationer, kunder, 

tillverkare och andra intressenter. Materialet låg till grund för, och beskrev utmaningen med 

elbilar, batterier och kallare klimat, samt hur utvecklingen på marknaden generellt ser ut med 

olika spänningar och framtidsprognoser.   

Under detta examensarbete användes detta materialet initialt för att få en grundläggande 

förståelse om varför värmare behövs och att de olika typerna av elfordon har olika behov av kupé 

och batterivärme. Materialet gav också en fingervisning om för vilka områden vidare analys kom 

att behövas. Likaså fanns information om vart uppdragsgivaren befann sig i dagsläget, deras 

styrkor och svagheter samt en överblick på befintliga produkter inom området. 

 Tidigare examensarbete: 

2013 genomförde två studenter vid MDH ett examensarbete hos uppdragsgivaren för att 

omdesigna en befintlig modell av värmare. (Re-design av BEV-heater- Mikael Andersson, 

Joakim Vasilevski. 2013) Även om resultatet från det arbetet inte direkt relaterar till detta 

examensarbetet så är mycket av den underliggande informationen från tillhörande rapport 

fortfarande aktuell och delar av denna information används även som grund för detta arbete. 

3.2 Modulär uppbyggnad 

Ullman (2010) säger att det är viktigt att beakta hur fort och billigt nya produkter kan utvecklas 

genom en redan befintlig. Genom att använda sig av modulär arkitektur kan samma ingående 

komponenter användas till flera olika produkter utan att för den delen kräva långa och dyra 

utvecklingsprocesser. Olika typer av komponenter delas ofta inom produktfamiljer och fler 

varianter av samma eller liknande produkter kan då erbjudas med hjälp av ett modulärt byggsätt 

utan att för den delen leda till högre kostnader. (Ullman, 2010) 

Ulrich & Eppinger (2012) är inne på samma spår, de förklarar att en modulär arkitektur byggs 

upp med hjälp av olika ”chunks”. Detta skulle på svenska kunna översättas till bitar, 

komponenter eller moduler. Genom att kombinera olika moduler med varandra ger det en 

produkt som kan ändras utan någon markant förändring i grunddesignen.  

Ulrich & Eppinger (2012) nämner ett antal fördelar genom att bygga med modulär arkitektur.1 

• Uppgradering 

• Tillägg 

• Anpassning 

• Slitage 

• Förbrukning 

• Flexibilitet 

• Återbruk 

(Ulrich & Eppinger, 2012, s. 188) 

                                                 
1 Egen översättning 
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Ullman (2010) fortsätter och listar en rad olika fördelar med att designa oberoende moduler som 

ingår i produkten.2 

• Modulerna kan användas för att skapa produktfamiljer. 

• De skapar flexibilitet så att varje produkt bättre kan möta kundbehoven. 

• Ny teknologi kan utvecklas utan att ändra grunddesignen och modulerna kan utvecklas 

fristående och därigenom tillåta en överlappande produktutveckling. 

• Det kan leda till mängdfördelar när samma komponenter används i flera olika produkter. 

• Med ett modulärt byggsätt kan komplexa produkter enklare hanteras då de delas upp i 

moduler och utvecklingen blir enklare. 

 (Ullman, 2010, s. 248) 

 

När det gäller produkter där delkomponenter eller delsystem ska tillverkas av olika team eller 

rentav en utomstående part finns det enligt Ulrich & Eppinger (2012) ytterligare fördelar med en 

modulär design. Eftersom varje delkomponent eller modul har förhållandevis klargjorda 

specifikationer behöver inte koordinationen mellan teamen vara lika djup som i fallet med en 

mer integrerad produkt. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

Ulrich & Eppinger (2012) tar upp ett antal fördelar med modulär arkitektur när det gäller både 

utveckling och användning av produkter. 

Att standardisera komponenter och använda dessa i fler än en produkt är en av de stora vinsterna 

med modulär arkitektur. Att standardisera en komponent fungerar bäst om den bara har en, eller 

några få funktioner. Att höja tillverkningsvolymen av en produkt leder ofta till lägre pris och 

bättre kvalitet. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

När det gäller hur de olika modulerna ska sammanfogas med varandra finns det flera olika synsätt 

och alternativ. Ulrich & Eppinger (2012) nämner tre olika sätt att bygga modulärt, de visas i figur 

3. De tre olika varianterna är ”Slot modular architecture”, ”Bus modular architecture” och 

”Sectional modular architecture”. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

Figur 3 Ulrich och Eppingers modulära byggsätt (Smashwords, u.d.) 

Slot modular: Varje anslutning ser ut på ett speciellt sätt, Modul A har en anslutning som endast 

passar på en avsedd plats, Modul B:s anslutning är utformad på ett annat sätt och passar enbart 

på en annan plats, och så vidare.  

Mountainbikes och andra liknande cyklar är ofta uppbyggda på detta sätt. Bakväxeln har ett 

speciellt interface där vilken som helst av Shimanos växlar kan fästas, styrröret är av en speciell 

diameter där de flesta styren av olika märken passar. Vevlager, flaskhållare, bromsfästen, 

sadelfästen och andra tillbehör fungerar på samma sätt. Däremot går det inte att sätta exempelvis 

framväxeln i fästet för bromsen då de inte har samma gränssnitt. 

                                                 
2 Egen översättning 
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Bus modular: För detta byggsätt har modulerna samma anslutning, varje modul kan således 

placeras på vilken som helst av anslutningarna på den ”bussen”. Detta är ett byggsätt som är 

vanligt för bland annat olika hyllsystem, Många av IKEA:s hyllor går till exempel att bygga ihop 

lite hur som helst då de ofta är designade med detta tänk. Även datorer och elskåp fungerar ofta 

på liknande sätt då olika kretskort kan placeras på olika platser i racken efter kundernas 

önskemål.  

Sectional modular: Även detta byggsätt involverar användning av samma sorts anslutningar. 

Skillnaden mot ”bus modular” är att det inte finns någon gemensam del som alla andra 

komponenter ansluts till, jämför med databussen i ovanstående exempel. Istället kan delarna 

sammanfogas på valfritt sätt, avloppsledningar i plast med kopplingar, vattenlås och rörböjar är 

ett bra exempel. 

Ulrich & Eppinger (2012) nämner att ”slot modular” är det vanligaste då olika moduler oftast 

kräver olika gränssnitt i anslutningen. Det är också detta modulära synsätt som kommer att 

användas inom detta projekt 

Ullman (2010) väljer att se sammanfogningen ur ett annat perspektiv. Han ger fem olika 

alternativ på hur den kan ske. 

• Fasta, icke justerbara anslutningar 

• Justerbara anslutningar 

• Löstagbara anslutningar 

• Lokaliserande anslutningar -bestämmer hur och var modulen ska sitta 

• Gångjärn eller kulleder som kan vridas och vinklas 

 

Motsatsen till att bygga modulärt är att istället använda integrerad arkitektur. Genom detta 

byggsätt kan antalet ingående delar minskas och många funktioner byggas ihop. På detta vis är 

det möjligt att göra en mer optimerad produkt. Vikt, ergonomi och aerodynamik är exempel på 

egenskaper som kan motivera en mer integrerad arkitektur. Samtidigt är det svårare att göra 

ändringar i en sådan produkt. (Ullman, 2010) (Ulrich & Eppinger, 2012) 

Calix CFH-värmare (som går att läsa om under punkt 3.6.4) är ett exempel på en integrerad 

arkitektur. Många funktioner har integrerats direkt i värmarhuset och det är en högpresterande 

produkt, men det blir väldigt svårt att göra ändringar efter olika kundönskemål.  

3.3 Modulära byggsätt för liknande produkter 

Tre vitt skilda modulära produkter, men som på något sätt anknyter till området för detta projekt 

har studerats för att se hur tillverkarna löst sina specifika problem. Genom att dra lärdom av 

andra marknader underlättades senare idégenerering i detta projekt.  

Gemensamt för de tre undersökta produkterna var att de tenderade att bestå av en grundkropp 

med varierbar längd i de olika tillämpningarna. Likaså delar två av produkterna huvudsaklig 

tillverkningsmetod, detta då grundkroppen i extruderat aluminium efterbearbetats för att tillåta 

montering av olika delkomponenter beroende på kundernas önskemål. På detta vis har de kunnat 

utgå från samma ursprungskropp och sedan anpassat den för olika påbyggnadsalternativ.  

Tryckluftscylindrar 

SMC tillverkar kompakta tryckluftcylindrar i en rad olika diametrar och längder. Cylindrarna 

kommer med ett antal olika tillval och extrafunktioner. Som visas i figur 4 bygger SMC upp sitt 

cylinderhus kring en extruderad aluminiumprofil, de har olika profiler för olika diametrar men 

med mycket lika tvärsnitt. Profilen kapas och bearbetas sedan för att stämma överens med de 

olika konfigurationerna de erbjuder. Det finns längsgående spår för olika infästningsalternativ. 
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Genomgående hål i profilen som gängats, förberedda längsgående skruvfickor samt profilpartier 

med tjockare gods anpassade för vidare hålborrning och bearbetning. På detta sätt kan de använda 

samma profil till alla olika varianter av tryckluftcylindrar med samma diameter. (SMC, 2018)  

 

Figur 4 Tryckluftscylinder (SMC Pneumatics, 2018) 

 Varmvattenberedare  

CTC tillverkar varmvattenberedare med olika storlek och form, i figur 5 illustreras två olika 

koncept, ett cylindriskt och ett fyrkantigt. Topp, botten och vissa andra detaljerna på de olika 

stora beredarna framstår som identiska medans själva kroppen är olika lång för respektive 

modell. Att bara modulera längden på behållaren och inte resterande delar av höljet innebär att 

samma komponenter kan användas till de olika produkterna. (CTC, 2017) 

 

Figur 5 Varmvattenberedare (CTC, 2017) 

 Långfärdskridskor 

Via extrajobb som butikssäljare i en sportaffär samt innehav av egen utrustning är undertecknad 

väl insatt i sortimentet av långfärdsskridskor. Skridskorna kan komma i olika längd och med 

olika konfigurationer för att fästa skon eller pjäxan. Basen, vilken är likadan i de flesta moderna 

skridskor av respektive modell består av en T-formad aluminiumprofil med ett spår i mitten av 

T:et. I spåret pressas sedan stålskenan fast, längden på aluminiumprofilen har anpassats för 

användarens storlek, vanligt är en längre modell för tunga personer med stora fötter och en 

kortare för lätta personer med små fötter.  
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I överdelen av T:et finns en fräst hålbild som används för att fästa bindningarna samt möjliggöra 

justering av dessa. Beroende på kundernas önskemål kan de bestyckas med olika bindningstyper, 

vanligtvis längdskidsbindning, pumpspänne eller vanliga tygremmar. Det vanliga är också att 

aluminiumprofilerna i skridskorna är eloxerade i olika färger eller naturanodiserade för att göra 

dessa mer individuella och tilltalande för kunden. Figur 6 visar ett typiskt exempel på 

långfärdsskridsko med bindning. 

 

Figur 6 Långfärdsskridsko (Skistart.com, 2017) 

3.4 Olika typer av el- och hybridfordon 

Det finns många olika varianter av elfordon, alla skiljer sig åt och det är stor skillnad på hur pass 

integrerad eldriften är och hur den används i olika modeller. Det finns även andra skillnader så 

som om batteriet går att ladda externt eller enbart internt med hjälp av förbränningsmotor och 

generator. Traditionellt kan dock elbilar delas in i fyra olika kategorier, mildhybrid, fullhybrid, 

plugg-in-hybrid samt renodlad elbil, det kan dock fortfarande vara stora skillnader mellan olika 

bilmodeller i samma kategori (Cobb, 2014).  

Likaså kan det vara stor skillnad på hur el- och förbränningsmotor integrerats i de olika 

hybridvarianterna, de kan sitta i serie, vara parallella eller serieparallella (Trafikverket, 2017).  

Nedan listas de tre sätt som el- och förbränningsmotor kan konfigureras rent mekaniskt i 

drivlinan för bilar med hybriddrift. Därefter följer ett antal olika typer av elfordon listade efter 

hur batteriet och komponenterna integrerats i fordonet samt hur laddning sker. 

Parallellhybrid  

Ordet parallellhybrid används vanligtvis för fordon som har en liten elmotor som komplement 

till förbränningsmotorn. Fordonen drivs av antingen enbart förbränningsmotorn, eller elmotorn 

och förbränningsmotorn i kombination med varandra. (Trafikverket, 2017) 

Seriehybrid  

En seriehybrid framdrivs enbart av en större elmotor, förbränningsmotorn är då kopplad till en 

generator som laddar batteriet, men förbränningsmotorn är inte mekaniskt förbunden med bilens 

framdrivningssystem. (Trafikverket, 2017) 

Serieparallellhybrid 

I Parallellseriehybriden används istället oftast en större elmotor och en förbränningsmotor, då 

kan elmotorn respektive förbränningsmotorn användas för att framdriva fordonet var för sig, eller 

tillsammans med varandra. (Trafikverket, 2017).  

De kommande rubrikerna beskriver de fyra olika typer av el- och hybridbilar som kan sägas 

existera. De specifika bilmodeller som nämns är endast för att ge läsaren en uppfattning om 

ungefärlig prestanda för respektive kategori, modellspecifika uppgifter är inte representativa för 

hela segmentet och uppgifterna i sig påverkar inte direkt utformningen av värmaren i detta 

projekt. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy6pD3zaXZAhUGkSwKHagdCeQQjRwIBw&url=https://www.skistart.com/swe/julklappstips/500-1500kr/zandstra-nis-langfardsskridskor.html&psig=AOvVaw1BCp3NnLPjz4UJ-NVifjmQ&ust=1518704661088607
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Mildhybrid 

En mildhybrid är mer lik en traditionell personbil än de andra hybrid-varianterna. Startmotor och 

generator byts vanligen ut mot en kombinerad elmotor och generator, så kallad MGU (Motor-

Generator Unit). MGU:n kan assistera förbränningsmotorn vid acceleration och krypkörning då 

förbränningsmotorn har dålig verkningsgrad, en mildhybrid kan inte enbart använda elmotorn 

för framdrivning utan den är ett komplement till förbränningsmotorn, mildhybriderna är alltså 

nästan uteslutande exempel på parallellhybrider. Vid inbromsning och nedförsbackar används 

istället MGU:n som generator och laddar batteriet, som vanligtvis har en spänning på 24-48V. 

Anledningen till att de inte använder högre spänning, likt de andra hybriderna är för att gränsen 

för högspänning inom fordonsel går vid 60 V och då kräver helt andra säkerhetsdetaljer för 

kablage och anslutningar. (Fischer & Korthauer, 2016) 

För att kunna försörja olika systemfunktioner när fordonet stänger av förbränningsmotorn vid 

”start stop funktion” modifieras ofta energikrävande komponenter för att även dessa ska gå på 

den högre spänningen och på så sätt hålla ner strömmen i kablagen. Exempel på dessa 

komponenter kan vara AC, värmare, olika servos och fläktar. Utöver systemet med högre 

spänning används också ett traditionellt 12 V-system för vanliga förbrukare. (Fischer & 

Korthauer, 2016) 

Chevrolet Silverado är en bilmodell som finns som mildhybrid. Hybridsystemet använder 42 V 

systemspänning och ett Li-ion batteri på 0,45 kWh. Modellen har en MGU som kan leverera 10 

kW extra effekt vid acceleration och generera upp till 15 kW vid inbromsning. Enligt Chevrolet 

själva ger detta system en bränslebesparing på upp till 13% och ska hjälpa dem nå framtida 

utsläppskrav. (Chevrolet, 2016) 

Fullhybrid eller HEV (Hybrid Electrical Vehicle) 

Den vanliga hybridbilen har både en förbränningsmotor och elmotor för framdrivning. Vid låga 

hastigheter kan fordonet använda enbart elmotorn och vid andra tillfällen då extra kraft behövs 

kan elmotorn gå in och stötta förbränningsmotorn. Batteriet på en hybrid kan inte laddas från 

elnätet utan enbart med hjälp av förbränningsmotorn och eventuellt genom tillvaratagande på 

rörelseenergin från exempelvis regenerativa bromsar. Hybriderna gör sig bäst i stadsmiljö med 

mycket start och stopp samt låga hastigheter. (Trafikverket, 2017) 

Toyota Prius är en bilmodell som finns både som hybrid och plug-in hybrid. Hybridvarianten har 

ett mindre nickelbatteri på ca 1 kWh och fordonet klarar några få kilometers körning i stadstrafik 

på ren eldrift. Elmotorn är på 33–60 kW beroende på modell och systemspänningen från batteriet 

ligger på 202 V. Vid blandad körning förbrukar den senaste modellen ca 2 l/100km. (Toyota 

Sverige, 2017) 

Plug-in hybrid eller PHEV (Plug-in Hybrid Electrical Vehicle) 

Den enda egentliga skillnaden mellan en hybrid och plug-in hybrid är att den senare även kan 

laddas från elnätet. Ofta har dock plug-in hybriderna också ett något större batteri och klarar 

därför längre sträckor och högre hastigheter på ren eldrift (Trafikverket, 2017).  

Toyota Prius som plug-in hybrid har till skillnad från den vanliga hybridvarianten ett större 

litiumbatteri på 8,8 kWh. Vid gynnsamma förutsättningar klarar bilen sträckor på upp till 50 km 

och hastigheter upp till 135 km/h på ren eldrift. Plug-in modellen har en elmotor på 68 kW och 

en batterispänning på 352 V. Bränsleförbrukningen är enligt tillverkaren ca 1 l/100km. (Toyota 

Sverige, 2017)   

Volkswagen Passat är en annan bil som även kommer som plug-in hybrid. Den kommer med ett 

9,9 kWh Li-ion batteri och klarar sträckor upp till 50 km på ren eldrift och drar ca 0,2 l/100km 

(Volkswagen Sverige, 2018). Modellen kommer utan batterivärmare, men med batterikylare.  
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Elbil eller BEV (Battery Electrical Vehicle) 

Renodlade elbilar har ingen förbränningsmotor över huvud taget. Batteriet levererar all energi 

som fordonet behöver för framdrift samt alla andra delsystem, till exempel värme för kupén och 

luftkonditionering. På grund av detta behöver de ett större batteri med högre kapacitet än tidigare 

nämnda hybridmodeller där en förbränningsmotor finns tillgänglig när mer energi än batteriet 

kan lagra behövs.  

Tesla Model S som är en förhållandevis stor och exklusiv elbil har i modellutbudet ett Li-ion 

batteri på 100kWh. Batteriet laddas med 402 V, samma som många andra elbilar och bör då ha 

en nominell spänning runt 355 V. Räckvidden för den senaste modellen är enligt Tesla mer än 

800 km vid optimala körförhållanden medans den standardiserade testproceduren ger 530km 

räckvidd. (Tesla, 2018) 

Nissan Leaf, vilken är en mindre elbil än Teslan är också en förhållandevis vanlig elbil. Leafen 

har ett batteri på 40 kWh och en räckvidd på nästan 400 km. Li-ion batteriet har en nominell 

spänning på 360 V. (Nissan, 2018) 

Bussar och nyttofordon 

Förutom personbilar har även bussar och andra större nyttofordon elektrifierats. Till exempel 

bussar, grävmaskiner och sopbilar. Dessa fordon kan komma både som renodlade elfordon eller 

som någon av ovanstående hybrider. Hybridisering av tunga fordon gör sig i nuläget bäst i 

branscher som utförs i stadstrafik eller andra applikationer med låga hastigheter, men försök görs 

även på landsvägskörning (Trafikverket, 2017).  

I Göteborg har en av busslinjerna mellan Chalmers tekniska högskola och dess filial ute vid 

Lindholmen elektrifierats (Borg, 2015). Volvobussarna laddas vid ändstationerna och själva 

laddningen kan under gynnsamma förhållanden gå så fort som på 6 minuter. Energilagringen 

sker i form av fyra Li-ion batterier på 19 kWh vardera och med en spänning på 600 V.  

Volvo CE i Eskilstuna har tagit fram både grävare och dumprar som hybridiserats och 

elektrifierats. LX1 är en lastare som kommer i form av en seriehybrid, verkliga tester i 

Kalifornien visar att den ger ungefär 50 % högre bränsleeffektivitet än varianter med enbart 

förbränningsmotor. HX1 och HX02 är istället en form av dumprar som går helt på eldrift och 

dessutom gjorts autonoma. (Volvo CE, 2017) 

3.5 Litteraturstudie på litiumbatterier  

På senare år har Li-ion batterier slagit igenom stort. De är energitätare än tidigare batterityper, 

uppladdningsbara och utvecklingen går ständigt framåt. Det finns givetvis även nackdelar med 

dessa batterier, även om priset sjunkit mycket de senaste åren är de fortfarande dyra, känsliga 

mot höga och låga temperaturer. De kan även innehålla ovanliga mineraler som kan vara både 

dyra att ta fram men också utvinnas under mycket dåliga förhållanden både för människor och 

miljön. (Battery University, 2017) 

Laddbara Li-ion batterier kommer i ett antal olika varianter, de har olika för- och nackdelar och 

den stora skillnaden är med vilka ämnen litiumet kombinerats i katoden, det förekommer i vissa 

fall även skillnader i anodmaterial. I bilaga 2 listas och beskrivs de vanligaste Li-ion typerna. 

 Energidensitet  

Jämfört med vanliga blyackumulatorer har Li-ion batterier en betydligt högre energidensitet och 

även en högre cellspänning, jämfört med ett modernt blybatteri har de bästa Li-ion batterierna 

mer än fem gånger högre energidensitet (Battery University, 2017). Nästan alla renodlade elbilar 

och hybrider använder sig idag av Li-ion batterier.  
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Jämfört med fossila bränslen har dock batterier en lång väg kvar sett till energidensitet och 

därigenom räckvidd, vanlig fordonsdiesel innehåller jämförelsevis mer än 1000 Wh/kg (SPBI, 

2016). 

I figur 7 visas skillnad i energidensitet mellan olika typer av batterier. Brun stapel visar bly-, 

gröna staplar visar nickel- och de orange staplarna visar Li-ion batterier. Värt att nämna är att det 

finns andra parametrar än just energidensitet som är viktiga i batterisammanhang, bara för att 

NCA har bäst värde i denna egenskap betyder det inte att det är den bästa typen av Li-ion batteri. 

 

Figur 7 Energidensitet. (Battery University, 2017) 

 livslängd 

En stor nackdel med många av dessa batterier är att livslängden är begränsad. Li-ion batterier 

bör inte laddas, eller laddas ur fullt sett till cellernas teoretiska potential då detta avsevärt 

förkortar batteriets livslängd. En rekommendation är att ladda ur batteriet till max 20 % av 

kapaciteten och att det bör laddas till max 90 % av kapaciteten. Med denna åtgärd kan alltså 

ungefär 70 % av batteriets egentliga kapacitet användas, däremot är fördelen att batteriets 

livslängd ökar med upp till en faktor tre, från ungefär tre till tio år (Lilliesköld , 2017).  

På grund av detta går det inte att använda batteriets fulla kapacitet om tanken är att det ska hålla 

lika länge som elfordonen i fråga. För att inte skrämma skeptiska kunder lämnar flera 

biltillverkare garantier på hur mycket kapacitet deras batterier som mest får ha tappat efter ett 

visst antal laddningar eller år i drift. (Blomhäll & Sandberg, 2016) 

Vissa batterisorter är istället framtagna just för att laddas fort och utnyttja mer av den teoretiska 

kapaciteten men har då som svaghet att de inte håller lika länge, dessa batterityper används oftast 

till hemelektronik och andra produkter som har en beräknad livslängd på några få år (Battery 

University, 2017). 

 Li-ion batterier och kyla 

Li-ion batterierna är överlag mycket temperaturkänsliga, vid låga temperaturer kan de varken ta 

emot eller lämna laddning. Utvecklingen av batterierna går dock fort framåt men traditionellt 

sägs att vid ungefär 0 ⁰C och kallare bör ett Li-ion batteri inte laddas i huvud taget då det kan 

skadas av litiumplätering (Jaguemont, Boulon, & Dubé, 2017).  
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Litiumplätering är en kemisk process som innebär att rent litium sätter sig utanpå katoderna och 

på så sätt sakta förstör batteriet. Litiumplätering kan förutom vid laddning i låga temperaturer 

även uppkomma vid laddning med för hög ström. (UPS batterycenter, 2014).  

Verkliga tester med el- och hybridbilar visar på en markant minskning i räckvidd vid låga 

temperaturer. Denna minskning beror dels på att mycket batterienergi går åt till att värma kupén, 

men även av att batteriets kapacitet minskar i kylan. (Lilliesköld , 2017). 

Fleet Carma är ett bolag som i mer än 10 år jobbat med olika lösningar för el- och hybridbilar, 

de har bland annat gjort en undersökning om hur två vanliga elbilar påverkas av kyla. Genom att 

logga mer än 10 000 resor i olika temperatur kom de fram till att den genomsnittliga räckvidden 

för en av de testade bilmodellerna minskade till mindre än hälften av det ursprungliga redan vid 

en utetemperatur på -4 ⁰C. (Allen, Innovative Approaches for Heating Electric Vehicles, 2012) 

Allen (2014) konstaterade även att mycket berodde på föraren, upp till 60 % bättre räckvidd än 

genomsnittet nådde vissa förare upp till trots samma utomhustemperatur. Även sett till 

effektuttaget från bilens HVAC-system (Heating Ventilation Air Conditioning) skiljde det 

mycket, de slösaktigaste förarna använde upp till 7 gånger mer energi än de sparsamma, sätt till 

att värma kupén och användning av övriga elektriska system. (Allen, 2014) 

  Brandrisk 

Vid höga temperaturer finns risk för överhettning av Li-ion batteriet och därigenom brand, 

ämnena som batteriet är uppbyggt av avger syre vid höga temperaturer och det räcker inte med 

att kväva elden utan den behöver också kylas ned för att få stopp på brandförloppet.  

Forskning som gjorts på att förbättra batteriprestandan vid låga temperaturer har visat sig ha 

motsatt effekt vid höga temperaturer och därigenom ökat risken för brand, varför de inte ännu 

inte implementerats. En åtgärd som implementerats av fordonstillverkare är att sätta själva 

batteripaketen i väldigt kraftfulla skyddshöljen (Toyota Sverige, 2017).  

  Batterikylning 

För att säkerställa att brand inte inträffar på grund av överhettning i batteriet har flera av 

biltillverkarna olika metoder för att kyla batterierna. Toyota använder luftkylda batterier på sin 

Prius (Toyota Sverige, 2017) medan exempelvis Volkswagen har kylvätskekanaler integrerade i 

sina batteripaket på Golf och Passat (Volkswagen Sverige, 2018). I och med kylkanalerna hos 

flertalet biltillverkare har Calix identifierat möjligheten att under vintertid istället pumpa in 

uppvärmd vätska i dessa kylkanaler för att värma batterikretsen till en lämplig arbetstemperatur. 

Detta kan göras med tekniker som liknar de som Calix i dagsläget redan använder. 

3.6 Värmare från Calix och tillhörande teknologi 

Uppdragsgivaren har mångårig erfarenhet av tillverkning av motorvärmare anpassade för både 

förbränningsmotorer och elbilar. Vanligt förekommande för förbränningsmotorer är att en av 

frostpluggarna i bilens motorblock ersätts med en insticksvärmare, normalt med en effekt runt 

500 W. På vissa bilmodeller finns inte möjligheten att placera värmaren inuti motorblocket, då 

används istället någon form av utanpåliggande blockvärmare eller en extern kylvätskebehållare 

som kopplas ihop med motorns kylsystem. Inuti behållaren placeras då själva 

motorvärmarfunktionen. Ett antal olika modeller på behållare finns och de har en volym på 

ungefär 50–500 ml beroende på effekt och utformning. 

De senaste åren har uppdragsgivaren sett behovet av att ta fram värmare även för el och 

hybridfordon, de har tagit fram ett antal prototyper och produkter som tillverkats i mindre serier. 

Några är modifikationer på redan befintliga vätskebehållare medans andra är helt nya idéer med 

integrerad styrelektronik och fästpunkter.  
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Då det inte finns något motorblock att värma på en renodlad elbil består dessa värmare av en 

extern behållare, även kallat värmarhus, som då inrymmer värmeelementen och andra 

komponenter, samt kylvätska.  

nedan listas ett antal av uppdragsgivarens produkter. Illustrationerna för några av de 

nedanstående värmarna och prototyperna har medvetet gjorts små och lagts in med dålig 

upplösning för att inte vara för detaljrika då vissa av dem ännu inte helt offentliggjorts. 

 UMV, -Universal Motorvärmare  

 

170 x 175 x 67 mm 

400 ml  

0,85 kg 

Non intelligent 

220 V AC 

550–2000 W 

 

Innan elbilarnas tid fanns det fortfarande behov av att kunna värma motorer där det inte fanns 

möjlighet att placera värmaren direkt i motorblocket. Det gäller främst nyttofordon men i 

undantagsfall även personbilar. I figur 8 visas UMV som var den dåvarande lösningen på detta. 

Värmaren består i en aluminiumbehållare som tillverkats genom pressgjutning. Värmaren 

innehåller ett element på upp till 2000 W och anslutningarna som sitter i en 90⁰ vinkel har 

integrerats direkt i gjutformen. UMV ersattes senare av PH-värmaren, samma behållare som 

används i nedanstående BEV-Heater. 

 BEV-heater, -Battery Electric Vehicle heater  

 

190 x 90 x 110 mm 

270 ml  

1,7 kg 

Med eller utan styrelektronik.  

355 V DC  

0–3000 W eller 0–4500 W 

 

Figur 9 visar BEV-heatern som är byggd på Calix PH-flaska, en behållare som använts till flera 

tidigare värmare och finns i två olika storlekar, den är pressgjuten i aluminium och har en öppen 

botten. Inlopp och utlopp är integrerade direkt i gjutformen och är alltså inte anpassningsbara. 

Valet av elementrör går däremot lätt att anpassa efter kundönskemål då de sitter på den separata 

bottendelen, benämnd elementfläns. Flänsen är svarvad i rostfritt stål och har fästs med en låsring 

i ett spår i behållaren. Förutom ovan nämnda variant med 355 V DC (likström) som använder tre 

elementrör med Ø 8,5 mm finns det även prototyper med bland annat 48 V DC, 1500 W och 600 

V DC, 4500 W baserade på samma behållare.  

Figur 8 UMV -Universal motorvärmare 

Figur 9 BEV-heater 
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 ESS, -Energy Storage System  

 

Ø85 x 200 mm 

660 ml 

1,9 kg 

non intelligent 

28,5 V DC  

Parkeringsvärmare 230 V AC (tillval) 

2500 W DC 

1500 W AC (tillval) 

 

ESS-heatern som syns i figur10 är baserad på ett tunnväggigt rör med svarvade gavlar, allt i 

rostfritt stål. Värmaren använder spänningen 28,5 V för användning under färd och om så önskas 

kan den även bestyckas med en parkeringsvärmare på 1500 W som drivs av vanlig nätspänning, 

230 V AC (växelström). För DC-spänningar används två elementrör med Ø 14 mm och för 

parkeringsvärmaren används rör med Ø 6,4 mm. Strömmarna som uppstår vid spänningen 28,5 

V uppgår till ca 45 A per element och är på gränsen av vad elementrörsanslutningarna klarar utan 

att bli för varma. Inlopp, utlopp, givare och elementrör sitter fästa i gavlarna och kan anpassas 

efter konfiguration genom att ändra hålbilden i dessa. 

 CFH, -Calix Controlled Fluid Heater 

 

185 x 158 x 116 mm  

510 ml 

1,8 kg 

Integrerad styrelektronik 

355 V DC 

6000 W  

 

CFH som visas i figur11 är en högeffektsvärmare framtagen för att kunna integreras med 

fordonets elektronik med hjälp av ett LIN-interface. Både Effekten eller temperaturen kan styras 

steglöst genom ett integrerat PWM-system (Pulse width modulation) och temperaturgivare i form 

av NTC-sensorer. Värmarhuset består av två halvor som skruvas ihop med en gummipackning 

emellan och är framtaget för att kunna tillverkas genom pressgjutning. De nuvarande 

prototyperna är dock gjutna i gipsformar. Både slanganslutningar och fästpunkter är integrerade 

direkt i gjutformarna och kan inte anpassas efter eventuella önskemål. Värmaren använder ett 

enda långt elementrör med Ø 8,5 mm som är konstruerat som en lång spiral och är i nuläget 

anpassat efter 355 V DC.  

 Värmarkoncept tidigare examensarbete  

 

161 x 98 x 123 mm 

Volym: ingen uppgift 

Vikt: ingen uppgift 

Integrerad styrelektronik 

355 V DC 

6000 W 

 

Två MDH-studenter, Mikael Andersson och Joakim Vasilevski tog våren 2013 fram ett koncept 

på en 6000 W värmare för 355 V-elbilar. Värmaren som visas i figur 12 skulle utrustas med 

integrerad styrelektronik och med slanganslutningarna placerade ”in line”. Behållaren var tänkt 

Figur 10 ESS-heater 

Figur 11 CFH -Calix Controlled Fluid Heater 

Figur 12 Konceptvärmare 
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att bestå i två pressgjutna halvor vari hålbilden och själva behållaren är symmetriska så att 

kunden själv kan välja om behållaren ska vara just ”in line” eller om de ska placeras på samma 

sida, mer som ett ”U”.  

Det har inte tagits fram någon fysisk prototyp på värmaren utan den finns endast som ett digitalt 

koncept.  

 Sammanfattning värmare 

På nästintill samtliga av uppdragsgivarens värmare har elementrören hårdlödits på plats. 

Värmarna har en elementrörsfläns med genomgående hål som elementrören träs igenom. När de 

satts ihop placeras hela den monterade detaljen i en stor ugn där lod tillförs och efter att 

temperaturen höjts till över 1000 ⁰C smälter lodet och en tät och hållbar fog skapas.  

På CFH-värmaren vars behållare är helt i aluminium och därigenom inte kan utsättas för så höga 

temperaturer har istället ett specialelement använts. Elementets två anslutningar har fastlödda 

flänsar och längst ut på rörändarna är det gängat, med hjälp av packningar som kläms mellan 

flänsen och värmarhuset skapas ett tätt förband. Detta specialelement visas i figur 13. 

 

Figur 13 Rörelement för CFH 

All information om de ovanstående värmarna förutom den som är resultatet av ett tidigare 

examensarbete kommer från uppdragsgivaren, antingen genom deras interna nätverk, eller från 

konstruktörer samt genom att montera isär och studera befintliga exemplar.  

3.7 Rörelement 

Gemensamt för nästintill samtliga av Calix värmare är att de använder rörelement för att hetta 

upp vätskan. Elementrören liknar de som finns i varmvattenberedare och vattenkokare, de består 

av en spirallindad kanthaltråd med lämpligt elektriskt motstånd, spiraltråden löper inuti ett 

skyddande yttre metallrör, kallat mantelrör, som fyllts med magnesiumoxid för att elektriskt 

isolera kanthaltråden från höljet. Beroende på modell finns olika anslutningsalternativ för 

elanslutningar så som stift och gängstav. Rören köps in från företaget Backer och kommer till 

Calix både som raka längder, halvfabrikat och färdigbockade element. Elementrören kommer i 

tre olika diameterdimensioner, 6,4 mm, 8,5 mm och 14 mm. Beroende på form, önskad effekt 

och strömstyrka passar de olika diametrarna för olika tillfällen. Den rekommenderade yteffekten 

är densamma men enbart sett till längden kan de grövre rören ge högre effekt per längdenhet och 

klarar också högre strömmar.  

Elementen begränsas i huvudsakligen av fyra faktorer, max yteffekt (indirekt även effekt per 

längdenhet), max strömstyrka, minsta bockningsradie och elektriskt motstånd per meter. I tabell 

1 visas leverantörens rekommendationer på extremvärden, gällande elementrör tillverkade i 

rostfritt stål, Vilket är den typ av rör som Calix vanligtvis använder i sina värmare. (Backer) 
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Tabell 1 Allmänna extremvärden för elementrör 

Diameter Ström Yteffekt Effekt per cm Bockningsradie Motstånd 

Ø 6,4 mm 20 A 15 W/cm2 30 W/cm 10 mm 6-1300 Ω/m 

Ø 8,5 mm 25 A 15 W/cm2 40 W/cm 12,5 mm 3-1300 Ω/m 

Ø 14 mm 35 A 15 W/cm2 66 W/cm 25 mm 3-1300 Ω/m 

De allmänna rekommendationer som ges av leverantören Backer har goda säkerhetsmarginaler 

och genom tester tillsammans med denne har Calix arbetat fram egna rekommendationer för de 

olika egenskaperna hos elementrören, Detta för att kunna leverera produkter med högre prestanda 

utan att för den delen öka vikt och volym på sina produkter, dessa egenskaper visas i tabell 2.  

Tabell 2 Calix egna framtagna värden för elementrör 

Diameter Ström Yteffekt Effekt per cm Bockningsradie Motstånd 

Ø 6,4 mm 20 A 23 W/cm2 46 W/cm 6,2 mm 6-1300 Ω/m 

Ø 8,5 mm 25 A 23 W/cm2 61 W/cm 11 mm 2-1300 Ω/m 

Ø 14 mm 50 A 23 W/cm2 101 W/cm 17,5 mm 2-1300 Ω/m 

För att tillverka element med rätt egenskaper måste alltså ovanstående parametrar beaktas för ett 

lyckat resultat. Vid vanliga nätspänningar, normalt 115 V AC i Nordamerika och 230 V AC i 

Europa kan elementlängden och motståndet i tråden lätt anpassas för att få önskad effekt och 

hanterbara strömmar. Vid låga spänningar som 12–24 V DC blir däremot elementens minsta 

motstånd per meter samt strömstyrkan en starkt begränsande faktor om höga effekter ska plockas 

ut ur elementen. Vid höga strömmar blir anslutningarna till elementen för varma och risk för 

haveri uppstår. Minsta motståndet per meter i elementtråden begränsar genom att det då krävs 

väldigt korta rörlängder för att erhålla ett tillräckligt lågt motstånd för önskad effekt, yteffekten 

blir då inte hanterbar.  

För att räkna ut sambandet mellan effekt, spänning, motstånd, ström och andra relevanta 

egenskaper tillhandahåller Backer i sin katalog bland annat det som visas i figur 14.  

 

Figur 14 Beräkningsunderlag från Backers katalog (Backer)   

För att belysa problemet med låga spänningar och höga effekter ges ett räkneexempel i bilaga 3. 
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Utöver beräkningsunderlaget från Backer har även ett Excelark skapats där rördiameter, effekt, 

spänning och max yteffekt väljs av användaren och som därigenom räknar ut ström, lämplig 

längd på elementet baserat på vald yteffekt och begränsningar i motstånd per meter. Excelarket 

har varit till hjälp för att testa och förstå de konstruktionsbegränsningar som föreligger.  

 Kanthaltråd 

Namnet kanthaltråd, vilket är den spirallindade motståndstråd som löper inuti rörelementen, är 

egentligen ett varumärke, vars namn härstammar från upptäckaren och orten där det skedde, Hans 

von Kantzow, Hallstahammar. Namnet är numera så pass vedertaget att det används allmänt. 

Kantaltråd är en metalltråd av en speciell legering (FeCrAl) som på grund av dess elektriska 

motstånd alstrar värme när el leds igenom den. Genom geometrisk utformning och ändring i 

sammansättning går det att ändra motståndet i tråden och på så sätt bestämma vilket motstånd 

den har och indirekt också vilken effekt den ska ge vid en bestämd spänning. (Kanthal, u.d.)  

Ett vanligt användningsområde för kanthaltråd som gemene man känner till är brödrostar, där 

den glödande motståndstråden tydligt kan ses när rostcykeln startas. 

3.8 Olika tätningar 

Motorvärmarna som Calix tillverkar består av olika delar och dessa behöver vara täta mot 

varandra för att inte kylvätskan ska läcka. Olika komponenter kräver olika typer av tätning och 

nedan har de tre vanligaste varianterna listats. Utöver det så fästs kylslangarna vanligtvis med 

olika typer av slangklämmor.  

 Hårdlödning  

Som tidigare nämnts använder Calix främst hårdlödning för att sammanfoga och täta 

elementrören med värmaren. Lödningen ger en stark och tät fog utan att behöva svetsa varje 

elementrör var för sig. Elementrören träs in genom förberedda hål i det rostfria stycket de ska 

sammanfogas med. Därefter fixeras de ingående komponenterna, lod tillsätts och allt placeras i 

en stor ugn där temperaturer höjs till över 1000 ⁰C och lodet smälter in med hjälp av kapillärkraft. 

I vissa fall tätas även hela värmaren genom lödning, så är fallet med exempelvis ESS-heatern. 

 O-ringar 

O-ringen är en standardiserad produkt tillgänglig över hela världen, den kan generellt användas 

på två olika sätt, antingen radiellt eller axiellt. Vid radiell tätning sitter O-ringen på en cylindrisk 

yta och tätar mot en annan cylindrisk koncentrisk yta, vid axiell tätning sitter den istället klämd 

mellan två plana ytor genom exempelvis ett skruvförband. (Flitney, 2014), (Leonard, 1984)  

Det är främst radiell tätning som används i motorvärmarna, i de fall axiell tätning behövts har 

specialanpassade packningar oftast använts då geometrierna generellt inte fungerat med O-

ringstätning. Calix efterfrågar användning av standardtätningar då de är avsevärt billigare i inköp 

samt att de då undviker verktygskostnaden då nya, specialanpassade packningar tillverkas. Det 

kan vara mycket svårt att använda O-ringar för radiell tätning om tvärsnitten inte är cylindriska.  

För att erhålla en god tätningsförmåga finns vissa riktlinjer för monteringen av O-ringar. Bland 

annat finns rekommenderade spårdjup samt töjnings- och kompressionsförhållanden beroende 

på tillämpningsområde och funktion. Vid radiell montering bör O-ringen monteras så att den töjs 

2–5 %. Väl på plats i ett statiskt förband bör kompressionen uppgå till 10–30 % beroende på 

tillämpning. (Leonard, 1984)  

När O-ringen monteras bör det även beaktas att den inte ska träs över vassa kanter, genom att 

välja om den ska sitta på den inre, eller yttre cylindriska ytan kan detta vanligtvis undvikas utan 

några merkostnader. Den cylindriska öppning som O-ringen ska träs över bör vara fasad med för 

att undvika skador vid montering. (Flitney, 2014) (Leonard, 1984) 
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I figur 15 visas vilka olika mått som är viktiga att ta i beaktande vid dimensionering av O-ring i 

olika tillämpningar. 

 

Figur 15 O-ringsdimensionering (TSS Trelleborg, 2016) 

I de konstruktionsanvisningar som uppdragsgivaren har rekommenderas något mindre 

kompression av O-ringen än de 10–30 % som rekommenderas i litteraturen, detta eftersom att 

O-ringarna i många av fallen behöver träs över en vass obearbetad kant i motorblocket på 

fordonen.  

Något som behöver beaktas vid slutgiltig dimensionering är att när O-ringen töjs så minskar även 

tvärsnittet, detta samband är inte linjärt men Leonard (1984) har genom tester sammanställt 

sambandet. Vid en töjning på 3 % ges en minskning av tvärsnittet med 4 % och spårdjupet 

behöver eventuellt anpassas efter detta nya mått för att erhålla rätt kompression. I bilaga 4 finns 

en graf som beskriver sambandet mellan töjning och tvärsnittsförändring. 

 Planpackningar 

Alla tvärsnitt går inte att täta med O-ringar, vissa geometrier kräver planpackningar. Exempelvis 

den ovan nämnda värmaren UMV i kapitel 3.6.1 använder en sådan packning. Planpackningar 

tillverkas i en flerdelad gjutform specifikt framtagen för just den packningen och de blir därför 

något dyrare än standardpackningar, i storleksordningen ett par kronor per packning. Det finns 

inte heller några direkta riktlinjer för dimensionering utan detta sker med tester och erfarenhet, 

något som dock redan finns hos några av Calix konstruktörer. 

3.9 Elektronik 

Även om själva styrelektroniken inte kommer att behandlas inom detta examensarbete behövs 

en grundläggande förståelse för hur elektroniken fungerar och vilka de viktigaste komponenterna 

är för att kunna genomföra projektet tillfredställande. Genom att studera befintliga värmare och 

värmarprototyper samt genom diskussion med involverade konstruktörer har ett antal viktiga 

punkter tagits fram som de som behövs för att förstå hur styrelektroniken fungerar och därigenom 

kunna anpassa den modulära värmaren för detta. All teori bakom elektroniken finns i bilaga 5. 

3.10 Andra sätt att värma elfordon 

Förutom att använda rörelement för uppvärmning, vilket är Calix specialitet, finns ett antal olika 

uppvärmningsmetoder för elfordon som använts i större eller mindre skala. Kravspecifikationen 

säger att rörelement ska användas inom detta projekt men en kort genomgång av de andra 

metoderna har genomförts för att få en grundläggande förståelse och hämta inspiration. De övriga 

metoderna är IR-strålning, värmepump, PTC-element, punktvärmning och bränslevärmare och i 

bilaga 6 återfinns en kort beskrivning om varje metod. 
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3.11 Möjliga tillverkningstekniker 

De nuvarande värmarhusen från Calix är nästintill uteslutande tillverkade i Aluminium, då 

materialet passar utmärkt för de krav som ställs på produkten, både vad gäller låg vikt och miljön 

den utsätts för. Två metoder för att tillverka värmarhus i aluminium har därför undersökts. 

 Pressgjutning 

Nästan samtliga av Calix externa värmarhus är pressgjutna, även flera av de andra prototyperna 

är designade för att tillverkas genom just pressgjutning. Metoden ger produkter som kan 

tillverkas till nästintill färdig form med integrerade fästen, skruvhål och anslutningar. 

Formverktygen är däremot dyra och komplicerade vilket gör att det är svårt att ändra små detaljer 

i produktens geometri utan att tillverka ett helt nytt gjutverktyg.  

Utöver detta behövs släppvinklar på vissa av ytorna för att förhindra att detaljen krymper och 

fastnar. Ingjöt och utstötningsområden är andra saker som behövs för en tillfredställande modell. 

Godset behöver dessutom vara förhållandevis jämntjockt för att inte orsaka krympningar och 

andra defekter när materialet stelnar. (Gjuteriföreningen, u.d.) 

 Extrudering 

Ett sätt att tillverka långa profiler med homogent tvärsnitt är extrudering, eller strängpressning 

som det ibland kallas. Både enkla solida och mycket komplicerade ihåliga profiler kan erhållas 

med denna metod. Processen kan förenklat sägas bestå i att materialet pressas genom en matris 

med samma tvärsnitt som önskas. Aluminium är ett material som lämpar sig för denna metod, 

men även plast och pasta kan tillverkas på samma sätt. (Sapa Profiler AB, 2009) 

Verktyget som krävs för att skapa den extruderade aluminiumprofilen kan vara mer eller mindre 

komplext. En solid profil kräver i princip bara ett negativ för att kunna tillverkas. Profiler med 

interna hålrum, vilket med största sannolikhet är fallet med profilen för ett eventuellt värmarhus, 

kräver ett mer komplicerat tvådelat verktyg likt det som visas i figur 16. (Alumeco, u.d.) (Sapa 

Profiler AB, 2009) 

 
Figur 16 Exempel på extruderingsverktyg (Alumeco, u.d.) 

För ihåliga profiler behövs dyra och komplicerade matriser. På grund av detta är det lämpligt att 

minimera antalet hålrum. Likaså är det svårt att skapa djupa och samtidigt smala håligheter samt 

skarpa invändiga hörn.  

Under MDH-kursen PPU409-Lätta konstruktioner användes bland annat ”handbok för 

konstruktörer” vilken behandlar fördelarna med konstruktioner i främst extruderat aluminium. I 

handboken finns många tips på hur ett tvärsnitt kan konstrueras för att underlätta tillverkning och 

samtidigt undvika onödigt dyra matriser. Likaså finns förslag på hur skruvfickor och andra 

smarta detaljer kan integreras direkt i profilen. (Sapa Profiler AB, 2009) 
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4 GENOMFÖRANDE 

Under följande kapitel beskrivs hur produktutvecklingsprocessen genomfördes. 

4.1 Planering 

För att kunna disponera tiden effektivt gjordes ett Gantt-schema där hela projektperioden delades 

in i veckor. De olika aktiviteterna fördelades sedan ut i den ordning och med det tidsperspektiv 

de kunde antas ha. Vissa aktiviteter antogs ske parallellt medans andra var beroende av att andra 

redan var genomförda. Planeringen justeras efter eventuella behov och upptäckter men den första 

varianten sparades och jämfördes sedan mot det verkliga utfallet. Gantt-schemat finns i bilaga 7.  

Dagligen fylldes ett Excel-ark i för att notera om något speciellt hänt samt vart arbetet skett, hos 

uppdragsgivaren, hemifrån eller på MDH. Detta redovisas inte i rapporten. 

4.2 Uppstart 

 Initieringsmöte  

Två veckor in i examensarbetet anordnades ett möte med tre insatta personer från 

uppdragsgivaren. De två handledarna samt en mycket erfaren konstruktör. De frågor och 

motsättningar som hittills uppstått diskuterades för att tydliggöra vad som projektet skulle 

involvera samt för att uppdatera den ursprungliga kravspecifikationen. En kort sammanfattning 

av mötet ges nedan medans själva frågorna och svaren finns i bilaga 8. 

Vid mötet framkom det att samtliga värmarkonfigurationer ska arbeta med både batterispänning 

och nätspänning. Då det föreligger olika elsäkerhetskrav för värmeelement drivna av fordonsel 

respektive el från det fasta nätet kan dessa två spänningar inte kombineras i samma element. 

Batterispänningen ska driva elementrören under färd och leverera upp till 6 kW. Nätspänning 

ska fungera vid parkeringsläge och leverera mindre effekt, omkring 1,5 kW.  

Tidigare värmarkoncept från Calix för låga spänningar (under 60 V) har haft effekter på som 

mest 2,5 kW. Önskemål från kunder kräver dock att det nya konceptet möjliggör effekter på upp 

mot 6 kW vid spänningar från 24 V och uppåt. Volymen i värmaren ska anpassas för effekten, 

elementrören och tryckfallet, siffrorna i kravspecifikationen är endast hypotetiska. 

Vad gäller det modulära i konceptet så är det volym, spänning, effekt, fästen, typ- och placering 

av slanganslutningar samt placering av elektronik som är det som är önskvärt att kunna ändra. 

Själva elektroniken ingår inte i projektet utan den kan betraktas som en ”box” som ska kunna 

placeras och anslutas.  

Tillverkning av komponenter ser uppdragsgivaren helst att underleverantörerna sköter, 

monteringen är det som bör ske på plats på anläggningen i Eskilstuna. Vissa operationer som 

svarvning, lödning och bockning av elementrör kan dock med fördel ske på plats. I nuläget 

ytbehandlas inte värmarna men exempelvis eloxering skulle kunna vara en fördel, både för att 

skydda ytan och för att ge produkten en snyggare look. 

Flera av de nuvarande värmarna tillverkas så att de inte går att montera isär vid återvinning, 

likaså gjuts elektroniken in för att isoleras. Även om det inte är något krav så är det önskvärt om 

komponenterna i det nya konceptet går att återvinna, men det får inte påverka funktionen. 

 Litteraturstudie parallellt med konceptutveckling. 

För att få den kunskapsbredd som krävdes genomfördes en litteraturgenomgång av ett flertal 

ämnen, vilken går att läsa om i sin helhet under kapitel 3 samt bilagor.  

Initialt användes det material som Calix redan hade sammanställt innan projektets start. Med 

hjälp av detta material kunde en grundläggande förståelse för ämnet erhållas så att vidare 

litteraturstudie samt konceptgenerering kunde genomföras. 
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Vidare behövdes en tydligare uppfattning om vilka områden som egentligen behövde 

undersökas, för att ta reda på detta genomfördes en första konceptutveckling parallellt med den 

fortsatta litteraturstudien.  

När de första grundläggande avsnitten i litteraturen undersökts började arbetet med att ta fram 

enkla koncept. När konceptgenereringen körde fast på grund av bristande kunskap undersöktes 

lämplig litteratur för att åter kunna komma vidare. Processen upprepades iterativt tills dess att en 

erforderlig kunskap inhämtats om alla för projektets relevanta ämnen. 

De olika koncept som togs fram i detta tidiga stadie diskuterades med andra konstruktörer hos 

uppdragsgivaren för att få bättre inblick i eventuella för- och nackdelar med de olika koncepten. 

Feedbacken härifrån kunde då användas för ytterligare inhämtning av litteratur. 

 Rundvandring i fabriken 

För att få en förståelse för vad som sker i fabriken, hur monteringen ser ut i dagsläget samt för 

att se vilka möjligheter som fanns anordnades en rundvandring tillsammans med den tekniska 

handledaren för projektet. Relevanta arbetsstationer besöktes och personalens arbetssätt 

studerades. Egentligen var det bara en arbetsstation som rörde detta projekt men alla stora 

monterings- och tillverkningsstationer besöktes ändå för att ge en bättre uppfattning om vad som 

görs på plats och vad som köps in färdigt. I Bilaga 9 beskrivs rundturen steg för steg. 

 Genomgång av befintliga värmare.  

Genom att skruva isär, läsa dokumentation och undersöka olika värmare som i nuläget finns, 

eller har funnits i Calix sortiment skapades en grundläggande förståelse för hur dessa är 

uppbyggda och fungerar. Detta var ett omfattande arbete och pågick parallellt med resten av 

projektet under de första månaderna. Bland annat värmarna i kapitel 3.6 har studerats. 

 Funktionsanalys 

Genom informationen som dittills inhämtats genom litteraturstudie, genomgången av befintliga 

värmare samt mötet med involverad personal kunde den tänkta batterivärmarens funktioner 

analyseras. Funktionsanalysen beskriver värmarens huvudfunktion och de olika delfunktioner 

som krävs för att uppnå denna. En illustration av funktionsanalysen visas i figur 17. 

 
Figur 17 Funktionsanalys 

För att tydliggöra för läsaren har de olika funktionerna och ingående delarna i en värmare 

namngetts i figur 18. Som exempel användes BEV-Heatern, eftersom den har alla ingående 

komponenter som en ny värmare kan behöva, även om de i de flesta fall inte är modulära.  
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Figur 18 Huvudkomponenter BEV-heater 

 FMEA  

En initial FMEA genomfördes utan vidare information om hur koncepten kommer att utvecklas, 

det listade funktionerna är alltså baserade på funktionsanalysen och annan information, FMEA:n 

var därigenom oberoende av konceptens utformning. Då styrelektroniken är mycket invecklad 

och inte omfattas i projektet ingår den inte heller i FMEA:n. De fyra huvudsakliga funktionerna 

(styrelektronik borträknat) ansågs kunna påverkas av detta projekt och en eller flera potentiella 

fellägen identifierades för varje huvudfunktion. Olika anledningar till fel, vad de får för effekter 

samt rekommendationer för att undvika dessa har tagits fram. I bilaga 10 visas en tabell 

innehållandes FMEA:n som genomförts. Den funktion där flest fellägen identifierades var 

”ansluta till vätska” varför det kom att läggas stor vikt på just denna funktion i det senare arbetet. 

Genom FMEA:n framkom även andra nyttiga upptäckter som beaktades under projektet. 

4.3 Konkurrensanalys 

Inga av Calix kända konkurrenter har för tillfället några direkt modulära värmare för elfordon. 

Däremot har konkurrenterna och deras produkter studerats för att se hur de löst olika utmaningar 

med både motorvärmare i stort och mer specifikt för värmare för el- och hybridfordon. 

Konkurrenternas sortiment har undersökts och analyserats ytligt. Utöver de undersökta 

konkurrenterna finns det även andra företag som tillverkar liknande produkter, i samråd med 

uppdragsgivaren har konkurrentanalysen begränsats till de listade då de anses vara de största 

konkurrenterna och således mest relevanta. I bilaga 11 finns en sammanfattning av analysen. 

 DEFA  

Det norska företaget DEFA är enligt Calix själva deras största konkurrent på den nordiska 

marknaden, deras produktsortiment av motorvärmare är mycket likt det som Calix har, både sätt 

till form och funktion. De använder mycket rörelelement i sina värmare men har på senare tid 

också börjat implementera PTC-element. Utöver sitt värmerelaterade sortiment har de även en 

rad andra produkter kopplade till fordonsindustrin så som laddboxar, larm, spårningsutrustning, 

loggar och belysning. (DEFA, 2018) 

Ett exempel på DEFA:s värmare syns i figur 19. 
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Figur 19 Slangvärmare, PTC. www.defa.se 

P&T 

Phillips & Temro är ett amerikanskt företag specialiserat mot värme och kyla för bilindustrin. 

De jobbar främst med rörelement och bränslevärmare. I deras sortiment finns i dagsläget inga 

renodlade värmare för elbilar, de har däremot olika värmarhus som lika gärna skulle kunna 

användas för elbilar, ett exempel visas i figur 20. Utöver dessa har de även värmeplattor med låg 

yteffekt för att värma upp traditionella blybatterier. Värmeplattorna placeras helt sonika på 

batteriets plana sidopaneler och värmer upp innehållet genom höljet. (P&T, 2017)  

 

Figur 20 Motorvärmare, rörelement. www.phillipsandtemro.com 

Behr  

Även Behr, som numera slagits ihop med Hella, är ett tyskt företag, de jobbar främst med kontroll 

av motorkylning på olika fordon med förbränningsmotorer. De tillverkar utöver detta även 

värmare, då främst i produkter som använder motorns spillvärme genom kylvätskan. De 

tillverkar också PTC-element för användning i de fall överskottsvärmen från förbränningsmotorn 

inte räcker till, som ofta är fallet med el- och hybridfordon, vilket visas i figur 21. (Behr, 2017) 

 

Figur 21 PTC-element. www.behrhellaservice.com 
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Eberspächer  

En stor konkurrent på den europeiska marknaden är tyska Eberspächer, de jobbar med främst 

bränslevärmare men har på senare tid sett potentialen i elektriska värmare och därigenom börjat 

använda PTC-element. För elbilsmarknaden har de tagit fram en PTC-värmare på 7kW. De 

värmarna finns för spänningar upp till 500 V och det finns varianter anpassade för både luft- och 

vattenuppvärmning beroende på kundernas önskemål. De säljer även små PTC-element för 

punktuppvärmning, till exempel i nackstöden. (Eberspächer, 2018) 

Många av deras produkter ger ett mycket välarbetat och genomtänkt intryck som saknas hos 

många av konkurrenterna. En av Eberspächers bränslevärmare visas i figur 22. 

 

Figur 22 Bränslevärmare. www.eberspaecher.com 

DBK  

Ett annat tyskt företag som jobbar med uppvärmningsapplikationer är DBK, de fokuserar på både 

fordonsbranschen och annan industri. De tillverkar bland annat ugnar, värmesystem, elektriska 

kupé och motorvärmare samt bränslevärmare. Många av deras vanliga värmare jobbar med PTC-

element men i värmaren som de tagit fram för elbilar använder de istället rörelement, då dessa 

ger en rad fördelar, bland annat att de kan ge maxeffekt trots att vätskan redan är varm samt att 

strömmen när apparaten startas blir lägre. Ett exempel på värmare med rörelement finns i figur 

23. De erbjuder produkter både för luft och vätskevärmning av batteri och kupé. (DBK, u.d.) 

 

Figur 23 Värmeelement. www.dbk-group.com  

Webasto 

Likt de flesta konkurrenterna är även Webasto från Tyskland. De tillverkar utöver värmare också 

soltak och luftkonditionering till olika biltillverkare och andra intressenter. På värmarsidan har 

det främst varit bränslevärmare de producerat men i nuläget har de även en grupp värmare för 

el- och hybridfordon vari ett exempel visas i figur 24. Värmarnas geometri är förhållandevis 

platt, effekten ligger på mellan 7 och 10 kW och de arbetar med spänningar upp till 870 V.  

http://www.dbk-group.com/
https://www.dbk-group.com/media/usr2/pictures/b50aca2b81d3d4b0207c7be6ea541b9a.jpg
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Bland annat Volvo Cars använder denna värmarserie till sina hybridbilar. Webasto och Calix har 

nyligen ingått ett samarbete och Calix kommer att börja tillhandahålla kablaget för Webastos 

eldrivna värmare. (Webasto, 2018) 

 
Figur 24 värmare för elbilar. www.webasto-group.com 

4.4 Kundbehov  

Calix har jobbat med uppvärmning av fordon i ungefär 30 år och är att anse som ett av de 

världsledande företagen inom området. Även om resultatet av detta projekt slutligen är tänkt att 

hamna hos fordonstillverkare och eftermarknadsleverantörer var det Calix som var beställare och 

kund. Kravspecifikationen de tagit fram för detta projekt motsvarar de behov som både de själva 

har på produkten samt en sammanställning av de önskemål från fordonstillverkare inom el- och 

hybridbranschen som de kommit i kontakt med. 

Då samtliga inblandade i projektet från uppdragsgivarens sida har mångårig erfarenhet av 

liknande projekt genomförs ingen ytterligare marknadsundersökning eller motsvarande. Dels för 

att det inom fordonsbranschen råder sekretess inom de mest basala detaljer som rör nyutveckling 

av fordon men också för att projekts tidsram var mycket begränsad. När frågor eller eventuella 

konflikter mellan de olika behoven uppstod tillfrågades de involverade om vad som skulle 

prioriteras. Ett försök att få kompletterande information från ett antal svenska fordonstillverkare 

har dock gjorts utan resultat, då de som ens återkom krävde allt för starka sekretesskrav.  

Det antas att de punkter som tas upp i den redan fastställda kravspecifikationen var de som knyter 

an till de viktigaste kundbehoven. Utvecklingen på elbilsmarknad går fort och när ny information 

inkommer kan kravspecifikationen komma att revideras, vilket också skett under arbetets gång. 

Nedan visas den initiala kravspecifikationen som skapats i och med projektet. I bilaga 12 går det 

att följa hur kravspecifikationen justeras under projektets gång. 

 Kravspecifikation (v.1.0) 

• Moduler med byggbar värmarvolym 1–5 liter  

• Effekt, 1000–6000 W 

• Inspänning DC: 24 V, 48 V, 350 V, 650 V, 800 V 

• Inspänning AC: 120 V, 230 V   

• Möjlighet att i samma värmare kombinera minst två olika inspänningar. 

• Tilläggsmodul för elektronikstyrning. 

• Lågt tryckfall, typvärde 5 kPa vid 15 l/minut 

• Möjlighet att montera en temperatursensor och eller överhettningsskydd. 

• Uppfylla fordonskrav med avseende på Miljötålighet och vibrationer.  
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4.5 Konceptgenerering  

Efter att ha studerat den information som uppdragsgivaren redan samlat ihop kunde 

konceptgenereringen starta. Inledningsvis gjordes mycket enkla skisser föreställande olika typer 

av värmarhus för att sedan bli mer komplicerade allt eftersom ny teori inhämtades. 

Friformningsmodeller på flera av de första koncepten skrevs ut i 3D-skrivare för att enklare 

kunna studera dessa och upptäcka styrkor och svagheter som är svåra att se utan en fysisk modell. 

Exempelvis upptäcktes det tidigt att många av koncepten var väldigt små, även om rörelementen 

rymdes i de första datamodellerna skulle själva monteringen sannolikt bli mycket besvärlig då 

det utöver rörelementen även ska finnas givare, sensorer, packningar och mycket annat. 

 Förutsättningar 

Enligt kravspecifikationen värmaren vara modulär. Genom kravspecifikationen har följande 

punkter identifierats och formulerats som viktiga för utformningen av själva värmaren och därtill 

tillhörande konceptgenerering. 

• Byggbar vätskevolym 

• Olika sorters slanganslutningar, samt olika placering av dessa 

• Möjlighet att fästa styrelektronik 

• Möjlighet att gjuta in högspänningsanslutningar 

• Olika alternativ för infästning av värmaren mot fordonet 

• Möjliggöra montering av olika element + eventuell parkeringsvärmare 

• Lågt tryckfall, max 5 kPa (Detta analyseras senare i arbetet) 

• Klara den utsatta miljön (betyder indirekt tillverkning i aluminium och/eller rostfritt stål) 

Det bestämdes tidigt att värmaren skulle tillverkas i aluminium för att hålla nere kostnaden, detta 

utesluter till exempel metall 3D-skrivning som tillverkningsmetod. Pressgjutning eller 

extrudering var de primära alternativen för tillverkning. 

 Effekt och antal elementrör 

Det behövde klargöras hur många, och vilken typ av elementrör som behövdes för respektive 

konfiguration. Genom informationen i kapitel 3.6 samt det Exceldokument som skapats för att 

räkna ut effekt på elementen har resultatet kunnat redovisas i tabell 3. Värdena representerar en 

elementeffekt på 6 kW vilket är högsta efterfrågade effekt enligt kravspecifikationen. Tabellen 

visar också möjligheten att använda 5,7 kW vid 28,5 V för att därigenom spara in ett element. 

Tabell 3 avser minsta möjliga antal för att erhålla en tillfredställande lösning, fler element 

och/eller längre aktiv längd kan givetvis användas. 

Tabell 3 Minsta antal elementrör 

Spänning Rördiameter Antal element Ström/element Aktiv längd (vid 20 W/cm2) 

28,5 V Ø 14 mm 5 43 A 70 cm 

28,5V 5,7kW Ø 14 mm 4 50 A 67 cm 

48 V Ø 14 mm 3 42 A 70 cm 

350 V Ø 8,5 mm 1 17 A 110 cm 

650 V  Ø 8,5 mm 1 9 A 110 cm 

800 V Ø 8,5 mm 1 7 A 110 cm 

 Framtagna koncept 

Nedan beskrivs de olika koncept som togs fram under den inledande fasen av 

konceptgenereringen. Vissa detaljer så som exakt placering och utformning av anslutningar, 

vilka givare som kan användas och hur kablaget bör dras beaktades inte inledningsvis då detta 

ansågs vara alltför begränsade i ett så pass tidigt skede. 
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Samtliga koncept är tänkta att tillverkas genom antingen extrudering eller pressgjutning av 

aluminium. I bilaga 13 finns fler bilder på de koncept och enklare prototyper som tillverkats. 

 Extruderat rör 

För att undvika bearbetning av värmarhuset så fanns en tanke att fästa elementhusflänsen med 

skruvförband istället för låsring. Hålen i den extruderade profilen skulle i så fall anpassas så att 

du kunde gängas med exempelvis m-gängor. Olika förslag på utformning av visas i figur 25. 

  

Figur 25 Extruderat rör 

Den stora fördelen med ett rör var att ändarna går att täta med en cirkulär svarvad fläns, en 

operation som Calix kan utföra i egna lokaler. Utöver det går cirkulära tvärsnitt utmärkt att täta 

med O-ringar vilket leder till en billig och pålitlig tätningsmetod, som dessutom redan används 

på många av värmarna. Det som talar emot är att industrin tenderar att efterfråga ”platta paket” 

då de är mer lättplacerade i dagens mycket trånga motorutrymmen.  

 

Figur 26 Extruderat rör, kryssade element 

En alternativ utformning av detta runda koncept var en extruderad profil med ett cirkulärt inre 

tvärsnitt för att underlätta tätning, men med ett yttre tvärsnitt med detaljer anpassade för 

infästning och motsvarande funktioner. Ett flertal tvärsnitt av cirkulär modell skrev ut med 3D-

skrivare för att få en bättre fysisk uppfattning om dessa. Styrelektroniken kan fästas på glidskenor 

och spår för sexkantskruvar finns integrerade i designen.  

Till höger i figur 26 visas istället en omarbetad variant där det cirkulära inre- och det mer 

detaljrika yttre tvärsnittet integrerats mer i varandra. Det ger en mer kompakt och 

utrymmeseffektiv design. Elementhusflänsen kan dock komma att behöva fräsas fram, alternativt 

svarvas fram men med en större diameter för att få plats med skruvhålen. 

Det som begränsade storleken mest var placeringen av elementrör för lågspänning. De grövsta 

elementrören, med en diameter på 14 mm behövde användas för att klara de höga strömmarna. 

Bockningsradien på dessa elementrör är rekommenderad till 25 mm.  
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För att effektivt använda utrymmet i värmarhuset undersöktes många olika placeringsalternativ 

i de olika koncepten, det blev mycket oanvänt utrymme i värmarhusen. I och med konceptet i 

figur 26 konstaterade att elementrören kunde göras olika långa och därigenom placeras över 

varandra på ett sådant sätt att de tar mindre plats på bottenplattan. Detta ger en mycket 

utrymmeseffektiv gruppering både inne i värmarhuset och på elementhusflänsen. Denna 

placeringen av elementrör kallas hädanefter ”kryssade element”. Genom att anpassa 

värmarhusets längd efter antalet element anpassas indirekt också volymen. Elementrörens 

geometri tillåter som mest fyra element kryssas över varandra. 

 Extruderad rektangel 

Platta eller rektangulära paket är enkla att tillverka och passar industrins önskemål om yttre form. 

Nackdelen med rektangulära tvärsnitt är att de blir svårare att täta, i viss mån kan O-ringar 

användas men mer troligt är att en planpackning kan behövas.  

En annan nackdel med både extruderade rör och rektanglar är att båda ändarna behöver avtätas.  

 

Figur 27 Rektangulärt extruderat tvärsnitt 

En prototyp baserad på det rektangulära konceptet till vänster i figur 27 tillverkades. Värmarhus, 

fäste och elektronikbox tillverkades i 3D-skrivare medans riktiga rörelement tillhandahölls av 

Calix.  

Prototypen kändes förhållandevis stor och klumpig. Vid en första anblick syntes det att det var 

möjlig att placera rörelementen tätare och på så vis minska ner volymen en aning. Det kvadratiska 

tvärsnittet med stora radier tillåter eventuellt tätning med O-ring, detta kräver dock ett lock som 

måste bearbetats fram genom fräsning. Konceptet i sig ger däremot en stor valfrihet i alla listade 

egenskaper som identifierats utifrån kravspecifikationen vad gäller modulärt byggsätt. En digital 

modell samt bild på den fysiska prototypen och tillverkningen finns att se i bilaga 13. 

Feedbacken från konstruktörerna var att göra värmarhuset plattare, då kunderna efterfrågar detta. 

”Platt paket” hade misstolkats, det betydde inte raka kanter, snarare efterfrågades ett rektangulärt 

paket som var plattare i en av dimensionerna, så som visas till höger i ovanstående figur 27. 

 FEM-analys extruderad rektangel 

Något som initialt inte beaktats i de rektangulära koncepten var avståndet mellan skruvarna som 

höll fast locket. Calix provtrycker sina värmare vid 3 bar, med endast en skruv i varje hörn 

innebar detta att det fanns risk att locket skulle bukta vid provtryckningen och därigenom mista 

tätningsförmågan. För att undersöka detta genomfördes ett antal enklare hållfasthetssimuleringar 

med programmet Solidworks Simulation. Resultatet syns i figur 28 och en mer ingående 

dokumentation och beskrivning av simuleringarna finns i bilaga 14. 
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Figur 28 FEM-analys extruderad rektangel 

Slutsatsen som kunde dras av dessa simuleringar var att det var själva värmarhuset, inte locket 

som var den begränsande delen när det kom till rektangulära koncept av denna typ. Genom att 

addera ett skruvhål på vardera långsida kunde deformationerna begränsas avsevärt i både lock 

och värmarhus. Godstjockleken 2 mm var i underkant av vad som borde användas i den fortsatta 

konceptutvecklingen av liknande värmarhus. I figur 28 visas resultatet från FEM-analysen i form 

av deformation i värmarerhuset när fyra respektive sex skruvar använts för att fästa locket. 

 Gjutet halvrör 

En av Calix tidigare värmarprototyper var CFH, den beskrivs i kapitel 3.5.4 och består av två 

gjutna halvor, vari den ena halvan är som en halvcirkel i tvärsnitt och den andra halvan inrymmer 

element och elektronik. 

Att dela en värmare på liknande sätt som visas i figur 29 har vissa fördelar vad gäller flöde och 

form på elementen, tanken med detta nya koncept är att den halva som inte är halvcirkelformad 

ska finnas i olika varianter, med olika volym och med eller utan utrymme för elektroniken.  

 

Figur 29 Gjutet halvrör 

En svårighet som identifierats på CFH värmaren var komplexiteten att fästa elementrören då de 

i vanliga fall hårdlödits på plats i en elementfläns av stål, på denna typ av koncept finns ingen 

sådan stålfläns då hela lådan är gjord i aluminium. Detta har de på CFH löst genom att bland 

annat löda en fläns direkt på elementen och bearbeta ytorna på värmarhuset där elementen ska 

fästas samt att täta varje element med en packning, detta element finns att se i figur 13.  
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En möjlig lösning på detta visas i figur 29 och var att byta ut ena kortsidan på den gjutna 

överdelen och ersätta med en elementfläns i stål där elementrören kan lödas fast. Ett problem 

som detta medför var hur denna elementfläns kunde tätas mot resten av värmarhuset. 

 Gjuten flaska 

Detta koncept påminner om den nuvarande BEV-heatern, skillnaden är att istället för två stycken 

färdiga slanganslutningar har detta koncept förberedda ytor för att istället kunna välja mellan ett 

flertal olika placeringar, detta kräver då att gängade hål bearbetas fram eller som i ovanstående 

fall, att det eventuellt skulle kunna gå att ha komplexa, utbytbara insatser i gjutformen och 

därigenom kunna gjuta in anslutningarna direkt. Likt de andra gjutna koncepten begränsas detta 

initialt av att volymen inte går att anpassa. Grundkroppen visas i figur 30. 

 
Figur 30 Gjuten flaska 

Rörelementen och övriga komponenter skulle då kunna sitta i bakstycket, som preliminärt var 

tänkt att svarvas fram från en stålcylinder, elementrören kunde lödas på plats och spår för O-ring 

kan svarvas ner direkt i bakstycket. Längden på elementrören kan även anpassas efter volymen 

och på så sätt fås en större effekt när volymen bli större. 

En lösning på varierbar volym skulle kunna vara att göra själva bakstycket i olika varianter. I 

figur 31 illustreras fyra olika exempel på bakstycken som möjliggör olika volym.  

 
Figur 31 Gjuten flaska varierbar volym 

 Gjuten låda 

En gjuten aluminiumlåda, likt den tidigare UMV skulle kunna tillverkas genom pressgjutning. 

På förutbestämda platser skulle det då kunna väljas en grövre godstjocklek för att där kunna borra 

hål och gänga för att fästa anslutningar.  

Den stora fördelen med en sådan låda är att det endast finns en öppning som behöver tätas och 

att detaljer som skruvhål, packningsspår och fästen kan integreras i gjutformen. Med viss 

komplexitet skulle det eventuellt kunna gå att ha utbytbara delar i verktyget för att direkt gjuta 

in slanganslutningarna och byta dessa efter olika önskemål. 



37 (75) 

 

 

Figur 32 Gjuten låda 

Nackdelen med konceptet var att volymen inte gick att ändra samt att fästpunkter och liknande 

detaljer inte blir anpassningsbara utan integrerade i gjutformen. Ett alternativ skulle kunna vara 

att ha olika gjutformar och således producera en värmare med större- och en med mindre volym 

samt med olika fästalternativ. Ett enkelt förslag på grundkroppens utformning visas i figur 32. 

4.6 Konceptsållning 

För att komma vidare från den stora mängden koncept behövdes en sållning göras. Då några 

koncept var på en väldigt ytlig nivå medans andra var mer välarbetade var det svårt att jämföra 

dem mot varandra i exempelvis en poängsättningsmatris. På flera av koncepten kvarstod viktiga 

frågor som om de kunde tätas, hur eventuell styrelektronik skulle fästas eller rentav hur vitala 

komponenter skulle kunna bearbetas efter att ha tillverkats storskaligt.  

På grund av detta ansågs det inte fungera att jämföra dessa rakt av mot varandra. Istället 

genomfördes den 8 mars 2018 ett möte med involverade personer hos uppdragsgivaren, 

utvecklingschefen och tre erfarna konstruktörer deltog på mötet och de koncept som beskrivs i 

styckena ovan visades upp i form av digitala 3D-modeller. 

I bilaga 15 finns en beskrivning av hur själva mötet gick till och vad som diskuterades. Resultatet 

från mötet genom vilka koncept som skulle vidareutvecklas redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Konceptsållning 

Koncept Vidareutveckla Förkasta 

Extruderat rör X  

Extruderad rektangel X  

Gjutet halvrör  X 

Gjuten flaska  X 

Gjuten låda  X 

Konstruktörerna gillade de extruderade koncepten och föreslog också att någon slags fusion 

mellan de två koncepten kunde skapas. 

Efter själva konceptvalet följde en diskussion som tog upp befintliga och eventuellt kommande 

problem, även det finns dokumenterat i bilaga 15.  

Sammanfattningsvis diskuterades efter mötet olika tätningsmetoder samt om det var möjligt att 

gjuta fast elementrören med PUR (polyuretan) istället för att hårdlöda dessa, det beslöts att ett 

verkligt prov på detta skulle genomföras och detta finns redovisat i bilaga 16.  
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Det visade sig senare att bekymren med elementrörsflänsen gick att lösa utan att använda denna 

metod.  En annan viktig detalj var att det enligt den mest erfarna konstruktören inte längre ansågs 

behövas något värmeelement för nätspänning då fordonen redan har en spänningsomvandlare. 

Därigenom kunde samma elementrör användas både under drift och parkerat läge. 

4.7 Vidareutveckling av kringkomponenter 

Då ett stort antal kringkomponenter krävdes för att tillverka en värmare lades fokus på att 

klargöra hur dessa kunde designas innan vidareutvecklingen av själva värmaren fortsatte. 

 Elementplacering  

Då de grova 14 mm rören för 28,5 V var det som egentligen begränsade storleken och formen på 

värmarhuset har ett antal skisser tagit fram för att undersöka olika möjligheter på placering av 

dessa elementrör. Olika placeringsförslag har skissats upp och de kan jämföras mot varandra för 

att se olika för- och nackdelar. Genom skissen i figur 33 går det också lätt att se hur många 

element som får plats med en viss längd och bredd på värmarhuset. Skissen har varit till stor 

hjälp för att utröna vilken placeringsmetod som är effektivast för olika geometrier på värmarhus. 

 

Figur 33 Olika elementrörsplacering 

 Packningsalternativ med O-ring 

Alla befintliga Calixvärmare samt de koncept som genererats innehåller två eller fler 

huvudsakliga delar, dessa delar behöver tätas mot varandra. Under vissa förutsättningar kan de 

ingående delarna tätas med standardiserade O-ringar, antingen axiellt, radiellt eller genom en 

kombination av båda. Det är önskvärt att använda en standardpackning då det finns 

rekommendationer för exempelvis kompression, töjning och spalt för packningen. För att se på 

möjligheterna som finns har ett antal olika placeringar av O-ringen i förhållande till 

elementflänsen undersökts. Ur tätningsperspektiv finns stora fördelar med just 

standardpackningar men sett till den totala kostnaden, att tillverka elementflänsar av mer eller 

mindre komplicerade geometrier är det ändå inte säkert att O-ring är det mest kostnadseffektiva 

sättet att täta. En mer invecklad och dyrare planpackning skulle eventuellt tillåta en betydligt 

enklare elementfäns och på så vis resultera i en lägre totalkostnad. 

I figur 34 har ett antal möjligheter för tätning med O-ring skissats upp, generellt gäller de för 

cirkulära, eller nära cirkulära tvärsnitt.  
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Figur 34 Tätningsalternativ med O-ring 

1. Alternativ 1 visar på en axiell användning av O-ringen. Den kläms ihop av de två delarna och 

tätningsfunktion uppstår när ytorna skruvas eller pressas mot varandra. Denna applikation är 

känslig för hur hårt förbandet dras då det krävs rätt kompression för att O-ringen ska fungera. 

2. Likt alternativ 1 är även detta ett axiellt tätningsförband. Spåret i den tänkta elementflänsen 

gör dock att de båda delarna kan dras stumt mot varandra och dimensioneringen av spårdjupet 

anpassas för att O-ringen ska få rätt kompression, för detta finns standardiserade tabeller. 

3. Förslag 3 är ett radiellt tätningsförband. O-ringen kläms mellan de två cylindriska ytorna och 

tätningsfunktionen påverkas inte av hur hårt de två ytorna dras åt radiellt, förbandet är däremot 

beroende av toleranserna på de båda cylindriska ytorna för att erhålla rätt kompression och 

därigenom täta. Användningssättet är vanligt och tabeller för rätt avstånd mellan de två 

cylindriska ytorna finns att tillgå. Enligt rekommendationerna ska även den yta som träs över O-

ringen beläggas med en liten fasning, likt den som syns i alternativ 4. 

4. Genom att placera O-ringen i ett hörn och lägga en fasning på motstående yta kan de två 

delarna sammanfogas stumt men samtidigt ge O-ringen lämplig kompression genom att 

dimensionera fasningen efter rekommendationer. 

De olika placeringarna har olika för- och nackdelar. Alternativ 1 är svårast att dimensionera rätt 

vad gäller kompression, det kräver däremot ingen extra bearbetning av någon av de ingående 

delarna. Alternativ 2 kan vara lämpligt om elementflänsen fräses fram, medans alternativ 3 är att 

föredra om flänsen istället svarvas. Alternativ 4 kräver istället att själva värmarhuset bearbetas 

med en fasning men kräver inget extra ingrepp på elementflänsen. Alternativ 1, 3 och 4 kräver 

att elementfläns och värmare sammanfogas med ett något starkare förband, förslagsvis ett 

skruvförband, medan alternativ 3 fungerar oberoende av kraft mellan fläns och värmarhus.  

Om en planpackning istället används fungerar den enligt samma princip som för alternativ 1, 

men med skillnaden att rätt kompressionsförhållande får undersökas från fall till fall.  

 Undersökning av slanganslutningar 

Olika fordonstillverkare använder olika slanganslutningar, det finns ingen direkt standard även 

om några sorter och dimensioner är vanligare än andra. Majoriteten av Calix nuvarande 

värmarhus har själva anslutningen integrerad direkt i gjutformen och den går därför inte att ändra 

efter kundernas önskemål. Några få värmarmodeller har istället ett gängat hål där det går att 

skruva i en lämplig sorts anslutning. Detta gängade hål behöver dock en viss godstjocklek för att 

kunna skapa ett tillfredsställande förband. Beroende på material finns olika rekommendation för 

hur tjockt godset bör vara, för aluminium gäller 2x gängdiametern (SFN, 2014). 

För att kunna byta mellan olika slanganslutningar även när godset inte är tjockt nog att gänga 

direkt i behövdes alternativ på själva sammanfogningen tas fram. Detta gjordes genom att först 

studera slanganslutningar i allmänhet och därefter konceptgenera egna alternativ.  
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I bilaga 17 visas tre olika slanganslutningar från olika tillverkare. 

 Konceptutveckling av slanganslutningar 

Fokus i detta kapitel har varit att ta fram slanganslutningar som går att fästa på värmarhuset på 

olika sätt, prioriterat är alltså den del av slanganslutningen som sitter mot värmarhuset. Hur den 

kundspecifika delen av slanganslutningen utformas har det inte lagts någon vikt vid. 

Då utvecklingen av dessa anslutningar var ett sidoprojekt till själva examensarbetet fanns ingen 

direkt tid för en komplett produktutvecklingsprocess. Konceptgenereringen har skett enskilt och 

de olika förslag som listas nedan är baserade på de olika typer av sammanfogningsmetoder som 

kan tänkas fungera i sammanhanget. Där det har varit möjligt har prototyper skrivits ut och testats 

rent fysiskt för att se konceptens potential. Resultatet har sedan diskuterats med mer erfarna 

konstruktörer hos uppdragsgivaren.  

 Gänga 

Den minst komplicerade metoden sett till att tillverka själva anslutningen är att helt enkelt 

använda anslutningar med gängor i botten, och således borra hål och gänga i värmarhuset. 

Liknande anslutningar finns att köpa direkt från leverantör. Problemet med detta är att det är 

oklart hur tjockt gods det behövs och vidare tester måste göras för att verifiera lämpliga 

tjocklekar för olika material, en mycket tidskrävande process som med största sannolikhet ger 

olika resultat beroende på om värmarhuset gjutits eller extruderats.  

I ett fåtal värmare används redan just en sådan gängad anslutning, men i de fallen sitter 

slanganslutningen gängade direkt i elementflänsen, vilken är tillverkad i 8 mm tjockt stål.  

För att kunna montera dessa befintliga gängade slanganslutningar har ett hålrum, passande för 

en stor insexnyckel stansats ner i det genomgående hålet i anslutningen, ett likvärdigt alternativ 

skulle kunna vara att fräsa två parallella plana ytor någonstans längre ner och därigenom kunna 

dra åt förbandet med en fast nyckel i lämplig dimension. Tätning sker genom lämplig 

Tredobricka eller O-ring klämd axiellt. Detta koncept är tänkt att tillverkas i aluminium eller 

rostfritt stål genom svarvning med vissa inslag av fräsning eller annan lämplig metod för att 

tillverka de geometrier som krävs för själva åtdragningen. I figur 35 visas ett exempel. 

 

Figur 35 Slanganslutning med gänga 
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 Gänga och mutter 

Ett sätt att komma förbi gängorna i värmarhuset är att spänna fast den gängade anslutningen med 

en mutter, istället för att gänga direkt i aluminiumgodset. Hålet i värmarhuset borras således 

något större än diametern på slanganslutningens gänga. Detta kräver i sådana fall att anslutningen 

kan monteras inifrån och att en liten fläns längst ner på slanganslutningen håller fast mot insidan 

av värmarhuset när muttern skruvas åt. Likt den anslutning som bara har gänga behövs någon 

form av uttag för att spänna åt förbandet, förslagsvis någon av de två metoder redan nämnts i 

ovanstående stycke.  

Konceptet är tänkt att tillverkas på samma sätt som den anslutningen med enbart gänga, tankar 

finns dock även på möjligheten att tillverka detta exemplar i plast då gängan inte har någon direkt 

tätande funktion då O-ringen placeras radiellt i hålet på värmarhuset. I figur 36 visas ett förslag 

på hur denna slanganslutning kan se ut. 

 

Figur 36 Slanganslutning med mutter 

 Blindnit (popnit) 

För att komma runt problemen med diverse gängor och hur dessa ska kunna spännas åt med 

lämplig kraft har en liknande variant av slanganslutning, fast anpassad för ett nitförband tagits 

fram. En enkel googling visar att ett flertal tillverkare tillhandahåller blindnitar som är gas- och 

vattentäta för tryck långt över de som kan tänkas uppstå i denna applikation, bland annat Heco 

tillhandahåller sådana (Heco, 2018).  

 

Figur 37 Slanganslutning för blindnit 
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Monteringen är enkel och kräver inga momentanpassade verktyg eller liknande, nitarnas funktion 

gör att slanganslutningen och värmarhus pressas ihop vid montering. En fläns med förutbestämd 

hålbild för nitarna sitter på slanganslutningen, motsvarande hålbild fräses ut på en plan yta i 

värmarhuset och själva slanganslutningen centrerar hålbilderna vilket underlättar montage. En 

nackdel är att flänsen som krävs för att fästa nitarna har en något större diameter än motsvarande 

för koncepten på gängade anslutningar, storleken på denna fläns kan reduceras något genom att 

göra den kvadratisk istället för rund. Detta koncept är tänkt att kunna tillverkas i förstärkt plast, 

aluminium eller rostfritt stål genom antingen formsprutning, pressgjutning eller svarvning. 

Då detta koncept som illustreras i figur 37 inte kräver några snäva toleranser likt de gängade 

varianterna har ett flertal prototyper skrivits ut i 3D-skrivare och nitats fast på både 

aluminiumytor och plastprototyper av värmarhus med lyckat resultat vad gäller själva 

sammanfogningsmetoden. I figur 41 används en anslutning som nitats fast på en prototyp.  

 Låsring  

Några av Calix cirkulära värmare har elementflänsar som sitter fästa med hjälp av en låsring. 

Med ett litet spår i slanganslutningen skulle även denna kunna fästas med en sådan låsring. Ett 

möjligt problem var hur pass exakt detta spår går att placera i förhållande till väggtjockleken. 

För snäva toleranser gör att låsringen inte kan monteras medans för stora toleranser skulle kunna 

leda till att anslutningen glappar. En fjädrar låsring, alternativt en fjädrad bricka under låsringen 

skulle kunna lösa detta. Beroende på hur stor värmaren slutligen blir skulle designen på denna 

anslutning eventuellt kunna vändas, så att låsringen hamnar på insidan av värmaren och den lilla 

flänsen utanpå, funktionen blir densamma men detta hindrar slutanvändarna från att själva kunna 

göra ingrepp på värmaren. 

Tätningsprincipen för detta, samt de tre ovanstående koncepten sker med O-ring placerad radiellt 

i hålet i värmarhuset, då denna tätningsmetod är oberoende av vilken kraft slanganslutningen är 

monterad, dessutom är båda tätningsytorna redan är bearbetade. En ytterligare fördel var att 

anslutningen även kunde rotera när den sitter på värmaren, detta skulle hypotetiskt kunna göra 

det lättare att montera på slangar i olika vinklar. I figur 38 visas ett exempel på design. 

Likt det ovanstående konceptet på anslutning är även denna tänkt att tillverkas i plast, aluminium 

eller rostfritt stål. Både varianterna kräver en plan yta för att fästas, i nuvarande form fungerar 

de alltså inte på cirkulära tvärsnitt i värmarhuset. 

 

Figur 38 Slanganslutning med Låsring 
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 NPTF-gänga (National Pipe Thread Fuel) 

Detta koncept är tänkt att fungera likt den redan tidigare nämnda gängade slanganslutningen. 

Skillnaden är användning av en annan gängtyp, NPTF är en konisk rörgänga som tätar direkt 

genom sin geometri. De inre- och yttre gängorna överlappar varandra och vid åtdragning pressas 

de in i varandra vilket visas i figur 39, på så vis erhålls en helt tät anslutning direkt i gängan. 

(Stellar Industrial Sales Ltd, u.d.) 

Då både den invändiga- och utvändiga gängan är standardiserad och konisk krävs en viss 

godstjocklek för att erhålla ett sådant förband. Det har inte gått att finna några exakta siffror på 

vilken tjocklek som behövs men genom förfrågningar på NPTF-gängor från andra projekt har 

uppdragsgivaren fått till svar att det behövs mer än 13 mm gods för att erhålla en tät gänga. Detta 

koncept är tänkt att svarvas fram ur stål eller aluminium, likt de andra koncepten med gängor 

behövs någon form av geometri för att kunna skruva fast själva slanganslutningen i värmarhuset. 

 

Figur 39 NPTF-gänga (Stellar Industrial Sales Ltd, u.d.) 

 Diskussion kring slanganslutningar.  

Både anslutningen som är tänkt att popnitas och den som är tänkt att fästas med låsring skrevs ut 

i 3D-skrivare och har testats på utskrivna prototyper av värmarhus och aluminiumbitar. Båda 

varianterna fungerade bra men för varianten med popnit var det svårt att komma åt med 

popnitsverktyget då själva slanganslutningen var i vägen.  

De gängade varianterna av anslutningar har det inte kunnat framställas några prototyper för men 

då uppdragsgivaren tidigare köpt in, och använt just sådana råder inget tvivel om att de fungerar. 

Samma konstruktörer som medverkade vid konceptvalsmötet på själva värmarhuset har även fått 

kolla på de utskrivna koncepten för slanganslutningar och kommit med feedback på dessa.  

Angående de popnitade varianterna råder det lite delade meningar, några tror att det fungerar 

medans andra är mer skeptiska till att nitförbanden håller tätt över tid med de vibrationer och 

temperaturväxlingar de kommer att utsättas för. En nackdel de såg var den i sammanhanget stora 

fläns som krävs på insidan för att få plats med nitarna.  

Den anslutning som använder låsring hade stöd från samtliga, de gillade den enkla 

infästningsmetoden samt att den tätade radiellt med en O-ring. Det enda frågetecknet de kunde 

se var vilken godstjocklek som krävs för att säkerställa en radiell tätning, det bör undersökas 

vidare. Genom att inspektera en prototyp var de imponerade över hur stum anslutningen kändes. 

Den gängade anslutningen fick i princip samma åsikter som redan identifierats, att godset 

behöver vara tjockt för att tillåta gängning och i ett extruderat koncept kommer detta att tillföra 

mycket onödig vikt. 

Den gängade anslutningen med mutter ansågs också kunna fungera, den hade i stort samma 

fördelar som den anslutningen med låsring. Nackdelen var att det behövs någon form av geometri 

i anslutningen som gör att det går att hålla fast den med ett verktyg samtidigt som muttern dras. 
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Fördelen mot anslutningen med låsring var att det med hjälp av muttern går att få en viss 

förspänning så att anslutningen sitter stumt. 

Anslutningen med NPTF-gänga ansåg samtliga vara svår och komplicerad att få till, samtidigt 

som den krävde väldigt mycket gods för att bli tät. I vissa speciella sammanhang kunde de se 

fördelar med denna men inte direkt i ett modulärt sammanhang. 

Sammanfattningsvis tyckte de tillfrågade att anslutningen som använder låsring var den som såg 

ut att fungera bäst. Även om många av de andra anslutningarna hade bra egenskaper i vissa 

speciella sammanhang var den som använde låsringen liten och smidig, enkel att ändra storlek 

på och dessutom möjlig att tillverka i systerföretaget Precisforms formsprutningsmaskiner. 

4.8 Vidareutveckling av värmare 

Den feedback som erhölls på konceptvalsmötet den 8/3 beaktades och utifrån detta 

vidareutvecklades formen på värmarhuset. Två av de extruderade koncepten var det som det 

beslöts om att jobba vidare med, båda idéerna hade olika fördelar och nackdelar och vidare arbete 

krävdes för att ta fram en bättre grunddesign. Bästa tänkbara scenario enligt konstruktörerna var 

att lyckas kombinera fördelarna från de både konceptet i ett nytt.  

En sak som framkommit från uppdragsgivaren var att i fallet med 28, 5 V var det tillräckligt att 

ta fram en värmare med 5,7 kW istället för 6 kW. Detta eftersom att det då går att använda fyra 

14 mm elementrör istället för fem och därigenom minska volymen på värmaren. 

 Nytt tvärsnitt (rektangulärt) 

Med hjälp av skisserna på elementplacering som visades i figur 33 kunde ett rektangulärt och 

utrymmeseffektivt tvärsnitt tas fram. Fyra olika konfigurationer av värmaren skapades digitalt 

och visas i figur 40. 

 

Figur 40 Fyra värmarkonfigurationer 

Elementrörens egenskaper gjorde att det var yteffekten som begränsade när det gällde spänningar 

på 355 V och uppåt, detta innebar att elementröret utvändigt såg likadana ut för alla dessa, varför 

det enbart skapats en konfiguration för 355–800 V. 

I 28,5 V konfigurationen ryms fyra U-bockade elementrör med diameter 14 mm och 

bockningsradie 22,5 mm. Bockningsradien är något under det som Backer rekommenderar men 

i mailkorrespondens med ansvarig på Backer meddelade denne att detta redan hade genomförts 

på prov med lyckat resultat. Elementen i denna konfiguration kryssades för att spara plats.  
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I konfigurationerna för 28,5 V 3 kW och 48 V 6 kW har istället tre elementrör använts men ställts 

i vinkel för att tillåta en avlångare form på det rektangulära värmarpaketet. Det som blir 

begränsande i dessa fall är yteffekten och inte strömmen i anslutningarna, elementrören 

anpassade för 48 V ska ge 2 kW vardera och behöver därför bli något längre än de som används 

för 28,5 V 5,7 kW konfigurationen för att inte anslutningarna ska överhettas. 

Konfigurationen för högspänningen (355 V–800 V) har bestyckats med fyra stycken 1,5 kW 

element med en geometri väldigt likt ett element som i dagsläget redan produceras. Istället för 

fyra separata element kan lika gärna ett kraftfullare spirallindat element användas för att förenkla 

monteringen då detta kräver färre ingående komponenter. 

 

Figur 41 3D-skriven prototyp 

En enklare prototyp med huvudsakligen 3D-skrivna och frästa delar sattes ihop för att lättare 

kunna undersöka konceptet, i figur 41 visas denna prototyp. Observera att en av de framtagna 

anslutningarna för blindnit använts för denna prototyp. 

 Nytt tvärsnitt (osymmetriskt) 

Konceptet med det rektangulära tvärsnittet som tidigare tagits fram innehöll lite outnyttjad volym 

längs värmarhusets utsida, det fanns också en del problem med att få plats med 

slanganslutningarnas fläns på insidan utan att öka bredden på värmarhuset. Om den outnyttjade 

volymen skulle kunna vändas, så den hamnade på insidan skulle detta räcka för att få plats med 

slanganslutningarna utan öka yttermåtten på värmarhuset. Till vänster i figur 42 är den 

outnyttjade utvändiga volymen markerad med grönt och i samma figur syns det tydligt hur nära 

det är mellan slanganslutningarnas fläns och elementrören.  

Ett par enkla skissar ritades upp och de mest lovande förändringarna modellerades sedan upp i 

datorn. I denna förändring ryms flänsarna på slanganslutningarnas insida i den outnyttjade del 

av geometrin som tidigare låg på värmarens utsida. Till höger i figur 42 syns hur de gröna 

outnyttjade områdena har placerats på värmarens insida och därigenom frigjort utrymme för 

slanganslutningarna utan att bygga något på yttermåtten. I övrigt var tanken att placeringen av 

element i de olika konfigurationerna ska vara snarlik det föregående konceptet. 
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Figur 42 Outnyttjad volym 

Den nya geometrin på tvärsnittet medförde utöver de redan nämnda förbättringarna även en del 

problem då det inre tvärsnittet inte längre var varken speglat eller symmetriskt, vilket tydligt syns 

på de två gröna områdena till höger i figur 42. En eventuell planpackning med fläns kan då inte 

användas till båda ändarna av värmarhuset, utan det behövs en specifik packning för över- 

respektive undersida. Ett alternativ hade varit en planpackning utan fläns som görs något bredare 

i den del med förändrat tvärsnitt och att den tillåts sticka ut lite på ena sidan.  

Även om själva formen på värmarhuset förbättrats något kvarstår den ursprungliga 

problematiken med att locket i så fall behöver tillverkas genom fräsning. Om en planpackning 

utan fläns används måste rentav metallocket få en fläns och kräver även i detta fall en mer 

komplicerad bearbetning för att säkerställa att planpackningen ligger kvar på plats.  

För de båda nämnda rektangulära tvärsnitten kvarstår problematiken med att gjuta in 

elementanslutningarna med PUR. Det enklaste hade varit att skruva fast elementfläns och ett 

plastlock med samma skruvar. Det är dock oklart hur spänningarna i skruvarna förändras över 

tid då de spänns mot plast. På BEV-heatern som går att se i figur 18 har de löst problemet genom 

en kombination av att försänka ner elelementflänsen i aluminiumhuset med ett plastlock. 

Skillnaden i tätning är att det cirkulära locket till BEV-heatern kan snäppas fast och tätas med en 

radiellt placerad O-ring, medan de rektangulära koncepten behöver ytterligare en planpackning 

och ett skruvförband. I figur 43 visas hur ett eventuellt plastlock skulle kunna utformas för de 

rektangulära koncepten. I plastlocket behövs också en kabelgenomföring. 
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Figur 43 Plastlock 

 Nytt tvärsnitt (kombination av rektangulärt och cirkulärt tvärsnitt) 

Ett försök till att kombinera det inre cirkulära- och yttre rektangulära tvärsnittet gjordes. 

Konceptet inleddes med en skiss som placerade ut fyra stycken elementrör av den grova 14 mm 

sorten i en cirkel, för att bygga vidare därifrån. Minst fyra av dessa element var som tidigare 

nämnts det som krävdes för att uppnå tillräcklig effekt vid användning av 28,5 V DC, vilket var 

den mest utrymmeskrävande av de olika spänningsfall som värmaren ska klara.  

Kvadraten i figur 44 ritades upp runt det cirkulära röret som en utgångspunkt. Därefter 

modellerades diverse olika finesser in likt i de föregående koncepten med rektangulärt tvärsnitt, 

mutterspår, glidskenor och diverse lättningar rymdes väl i den skapade geometrin.  

 

Figur 44 Cirkulär elementrörsplacering 

Den stora skillnaden mellan detta- och de tidigare extruderade koncepten med cirkulärt tvärsnitt 

var att detta hade en mer rektangulär yttre form, de tidigare koncepten var snarare ett rör med 

pålagda detaljer, detta sätt att modellera värmarhuset gjorde det mer robust och T-spåren passade 

bättre in och tog inte upp något extra utrymme, vilket var fallet på det föregående konceptet. 
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Ett bekymmer som uppstod med det cirkulära inre tvärsnittet var hur en eventuell slanganslutning 

skulle kunna fästas. Slanganslutningskonceptet med låsring, som de övriga konstruktörerna 

gillade kräver en platt yta på båda sidor av godset den är tänkt att täta, med utformningen av detta 

nya tvärsnitt var den inre ytan cirkulär medan den yttre ytan fortfarande var platt.  

Med en enkel modifikation kunde detta problem lösas. Om anslutningen tillverkas genom 

formsprutning kunde nämligen bottenflänsen på anslutningen göras med en krökt form, 

förslagsvis med samma radie som innermåttet på värmaren. I figur 45 syns den nya formen på, i 

övrigt är det ingen skillnad mot de tidigare koncepten på dessa slanganslutningar. 

 
Figur 45 Slanganslutning för cirkulära ytor 

Geometrin i värmarhusets väggar som var tänkt att hålborras för att fästa slanganslutningarna 

tillåter en största håldiameter på ungefär 30 mm vilket anses täcka in behovet väl, vanliga 

ytterdiametrar på anslutningar är 16, 19 och 26 mm. Geometrin för låsbrickan som ska låsa fast 

anslutningen bygger ytterligare några enstaka millimetrar, det gör dock inget om låsbrickan 

skulle sticka ut någon extra millimeter. Det blåa i figur 46 visar tätningsytan för O-ringen 

 

Figur 46 Tätningsyta 

Locket, eller elementflänsen som Calix vanligtvis benämner det kan i detta fall svarvas fram då 

den är cylindrisk. Likt elementflänsen på många andra av Calix värmare var tanken att svarva 

ner ett spår för låsring samt O-ring direkt i flänsens väggar, beroende på hur djupa dessa spår 

slutligen blir behöver flänsens diameter anpassas. O-ringen som ska användas är tänkt att täta 

genom exempel 3 från kapitel 4.7.2. 

När det gäller att fylla utrymmet vid elementrörsanslutningarna med PUR fungerar väggarna som 

behållare och ingen ytterligare tätning behövs. Ett estetiskt plastlock kan i efterhand snäppas på 

i ändarna för att dels göra produkten mer tilltalande men även skydda mot väder och vind samt 

förhindra att något skadar sig på kanterna av aluminiumhuset som eventuellt kan bli vassa. 
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4.9 Konceptval 

En konceptvalsmatris användes för att se vilket av koncepten som hade bäst förutsättningar att 

gå vidare med. Vilka parametrar som skulle vara med och hur dessa skulle viktas diskuterades 

med konstruktörerna men de var inte med på själva genomförandet. För att inte gå miste om all 

den erfarenhet som personalen besitter visades de tre koncepten även upp för dem enskilt för att 

få feedback, detta utan att de visste resultatet från konceptvalsmatrisen.  

Resultatet från både konceptvalsmatrisen och de enskilda samtalen med personalen var entydiga, 

båda urvalsmetoderna pekade på att ett av koncepten var en given vinnare. 

 Konceptvalsmatris 

En viktad konceptvalsmatris användes, Ulrich och Eppinger (2012) beskriver hur en sådan matris 

kan se ut. De egenskaper som finns med i matrisen har diskuterats med projektets handledare för 

att få en större bredd. 

Skillnaden mot den poängsättningsmatris som visas i litteraturen från (Ulrich & Eppinger, 2012) 

var att de där jämförde koncepten mot en referensprodukt, i detta fallet fanns ingen sådan 

referensprodukt utan de tre koncepten jämförs enbart mot varandra. 

Viktningen skedde genom att varje egenskap i matrisen multipliceras med 1, 2 eller 3. De mest 

avgörande egenskaperna multipliceras således med en faktor tre medan de minst viktiga 

egenskaperna inte skalas upp (faktor 1). Parametrarna från kravspecifikationen var det som 

huvudsakligen togs med i matrisen. Utöver egenskaperna i kravspecifikationen så var också 

tillverkning, modulerbarhet och tätning viktiga punkter. Varje egenskap i matrisen kunde ge upp 

till tre poäng, med viktningen inräknat kunde alltså full pott på vissa egenskaper ge 9 poäng. 

I bilaga 18 finns motivering till poängsättning samt konstruktörernas feedback. I Tabell 5 har 

vinnarkonceptet för varje egenskap fetmarkerats. Under varje koncept finns en kolumn för de 

oviktade- respektive viktade poängen. 

Tabell 5 Konceptvalsmatris 

Egenskap Viktning  Rektangulärt  Osymmetriskt  Kombinerat 

Byggbar volym 2 3 6 3 6 3 6 

Varierbar effekt 1 3 3 3 3 3 3 

Varierbar spänning 1 3 3 3 3 3 3 

Tilläggsmodul elektronik 1 2 2 2 2 3 3 

Sensor och tempskydd 1 2 2 2 2 1 1 

Miljötålighet och vibrationer 2 1 2 1 2 2 4 

Tillverkning  3 2 6 1 3 3 9 

Allmän modulerbarhet 3 2 6 3 9 3 9 

Tätning  2 2 4 1 2 3 6 

Totalt  - 20 34 18 33 23 44 

Det koncept som var en kombination av rektangulärt och cirkulärt tvärsnitt var således det som 

fick högst poäng. 

4.10 Detaljutveckling 

Ett extruderat tvärsnitt kräver vissa kompromisser och konstruktionsriktlinjer för att undvika 

olika defekter i tillverkningsprocessen. Aluminiumtillverkaren SAPA, numera Hydro har gett ut 

en bok för att hjälpa konstruktörer att konstruera i just strängpressad aluminium. I Handbok för 

konstruktörer (Handbok för konstruktörer, 2009) finns all information som behövs för att designa 

en aluminiumprofil, denna bok har använts flitigt under detta projekt.  
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Utöver designen av själva profilen tillkommer i detta kapitel också detaljer så som O-

ringsdimensionering, låsringsval, vidareutveckling av slanganslutningar och slutgiltig design av 

elementflänsen.  

 Aluminiumprofil 

Redan i konceptstadiet användes råden från Sapa för att inte designa något som inte gick att 

tillverka genom extrudering. Under detaljutvecklingen var det istället ett optimerat tvärsnitt, 

diverse toleranser och O-rings- respektive T-spårsdimensionering som fokus låg på. 

Toleranser på vissa av delarna av tvärsnittet är viktiga. Där det var möjligt och erfarenhet fanns 

kom samma toleranser som Calix redan har på liknande produkter att användas. I övrigt var 

tanken att de skulle arbetas fram efter rekommendationer från leverantör, lämplig litteratur eller 

erfarenhet från befintlig personal.  

Enligt SAPA:s litteratur håller inre extruderade hålrum med en dimension mellan 60 och 90 mm 

en generell tolerans på +/- 0,45 mm, detta i enighet med standarden EN-755-9 (Sapa Profiler AB, 

2009). För att få fram mer exakta värden behöver dock en leverantör kontaktas och eventuella 

prover med verktyget genomföras. 

Det finns många andra tillverkare som anger betydligt finare noggrannhet än vad standarden 

kräver, exempelvis MIFA säger att de kan tillverka vissa profiler med +/- 0,015 mm (MIFA, 

u.d.). Nästintill samtliga aluminiumprofilsleverantörer som undersökts skriver på sina respektive 

hemsidor att finare toleranser kan erhållas men att detta behöver studeras från fall till fall 

beroende på profilens utformning. Slutsatsen av detta blir att slutgiltig dimensionering behöver 

ske efter rådgivning med leverantör. Eventuellt kan även godset runt flänsarna behöva bearbetas 

för att erhålla lämplig funktion. 

En DXF-fil av tvärsnittet som visades i figur 44 skickades till två stora aluminiumleverantörer 

för att de skulle få ge sin syn på tvärsnittet. I slutskedet av projektet kom feedbacken från de 

båda. Således fanns inte tid att genomföra de förändringar som de rekommenderade inom 

tidsramen för detta projekt. 

Leverantör 1: -Vi har inte så mycket synpunkter förutom att gods 1,5 mm bör vara 2,5 mm. 

Godset bör vara jämntjockt runtom profilen, de tunnaste partierna bör göras något grövre. 

Tolerans på hålet blir svårt att få bättre än +/- 0,45 mm på 70 mm hålet. Verktygskostnad 25 000:- 

Leverantör 2: -Detta blir en utmaning. Godset i hörnet med två T-spår kommer bli komplicerat, 

försök tunna ur där. De två lättningshålen skulle behöva öppnas inåt eller utåt för att underlätta 

tillverkning. Vid något jämnare balans på materialet bör det gå att få +/- 0,35 på 70 mm hålet. 

Verktygskostnad 30 000:- 

 T-spår 

I matrisen för den tänkta aluminiumprofilen är det möjligt att lägga in spår för sexkantiga 

skruvhuvuden. Både SAPA och andra leverantörer i branschen har rekommendationer för hur 

dessa spår ska dimensioneras. Figur 47 visar vilka mått och toleranser för T-spår som 

rekommenderas för M5-skruv. 

 
Figur 47 T-spårsdimensionering (Profilgruppen, u.d.)  
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 O-ringsdimensionering 

För att kunna dimensionera O-ringar krävs att alla ingående mått är bestämda. Då varken 

värmarhus eller elementflänsen kunnat måttsättas är det inte heller möjligt att dimensionera O-

ringsspåret. I dokumentationen om funktionsprototypen finns däremot ett exempel på hur O-

ringstätningen dimensionerats för funktionsprototypen. 

Gummikvalitet på O-ringar förekommer i flera olika varianter ute på marknaden, Calix har 

genom testning konstaterat att O-ringar med gummiblandningen EPDM (Etenpropengummi) är 

att föredra när kylvätska och temperaturskiftningar förekommer. Värmaren i detta projekt jobbar 

efter samma förutsättningar som de övriga av Calix värmare varför EPDM anses som ett lämpligt 

materialval utan ytterligare motivering. 

 Låsringsdimensionering 

För den slutliga värmaren var tanken att använda något som kallas för snapring. Denna typ av 

låsring kan beskrivas som en öppen ring tillverkad av fjädrande stål. Snapringen går inte att lossa 

när den väl använts, då den saknar de två fästöron som SGH-låsringen, som använts för 

funktionsprototypen  har. Avsaknaden av öron gör att den är enklare att bygga in i exempelvis 

en elementrörfläns. Snapringar kommer med flera olika tvärsnitt, runt, platt och högt vilket visas 

i figur 48. Efter diskussion med konstruktörer hos uppdragsgivaren konstaterades att det i detta 

fall passar bäst med det runda tvärsnittet, då låsringen kommer att pressas ner genom värmarhuset 

tills det klickar fast i spåret. De andra två typerna av snapring har vassa kanter och kan skada 

aluminiumgodset i värmarhuset.  

 

Figur 48 Exempel på snapringar 

Vid montering komprimeras och ryms snapringen helt i ett spår i elementrörsflänsen, när den 

sedan pressas ner och hamnar i höjd med spåret i värmarhuset så fjädrar den ut och låser, en del 

av ringens tvärsnitt befinner sig då i värmarhusets spår och en annan del av tvärsnittet i 

elementrörsflänsens spår. 

För att undvika att snapringen trycks ihop igen när den utsätts för belastning dimensioneras spåret 

så att mer än 50 % av snapringens tvärsnitt hamnar i värmarhusets gods, detta förhindrar att 

snapringen kan komprimeras in i spåret i elementflänsen och därigenom öppnas. Figur 49 visar 

ett tänkt snitt i värmarhus, elementfläns och snapring och hur låsningen är tänkt att fungera. I 

den övre halvan i figuren visar flänsen i läge 1 hur snapringen sjunker in i spåret i elementflänsen 

när elementflänsen träs på plats. Den undre halvan av bilden visar flänsen i läge 2, där låsringen 

hoppat in i spåret i värmarhuset och låst, det visas även hur snapringens centrumlinje är något 

förskjuten mot godsets kant för att inte kunna hoppa ur sitt läge. Figuren är inte skalenlig. 
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Figur 49 Snapringsspår 

Den leverantör som Calix i dagsläget använder för denna typ av låsringar har inget fast sortiment 

utan tillverkar mot kundorder, slutliga spårtoleranserna behöver därför bestämmas efter att 

produktprover erhållits.  

 Elementrörskonfigurationer 

Två olika typer av elementrör används för de olika konfigurationerna. För spänningarna 28,5 V 

samt 48 V används de grova 14 mm elementrören, detta eftersom strömmen blir den begränsade 

faktorn och dessa element klarar upp till 50 A vardera. Beroende på spänning och önskad effekt 

används 2, 3 eller 4 elementrör. 

Vid 355 V och uppåt kan istället de tunnare 8,5 mm elementen användas, det som begränsar 

högspänningskonfigurationerna är elementens yteffekt. Detta innebär att alla önskade spänningar 

från 355 V och uppåt kan ha samma yttre geometri på sina elementrör, olika effekter ger olika 

längd på elementen men oberoende av spänningen. 

 Elementfläns 

Elementflänsen behöver komma i ett antal kombinationer för att passa alla olika 

elementkonfigurationer. De yttre måtten kommer alltid att vara desamma medan hålbilden för 

själva elementrören är det som skiljer. Med hänsyn till den plats som de kryssade elementrören 

tar behöver flänsen vara 70 mm i diameter, minus ett litet spel på några tiondelar som krävs för 

tillverkning och montering av O-ring.  

För att täta värmarhusets undersida kommer det även där att användas en fläns, men då med 

skillnaden att det inte kommer att vara några hål för elementrören borrade i den. Flänsarna är 

tänkta att tillverkas i Calix nuvarande maskinpark och likt många nuvarande flänsar är tanken att 

svarva fram dem i automatstål SS-1914. 

Höjden på elementflänsen bestäms av att spåren för både snapring och O-ring behöver rymmas 

inom denna. För fastlödningen av elementrör krävs ungefär 2–3 mm godstjocklek som minsta 

mått, men då O-ringen och snapringen tillsammans kräver åtminstone 7 mm flänstjocklek blir 

detta det som bestämmer höjden.  

För att få en lämplig spalt mellan elementrören och hålen i elementrörsflänsen har Calix i sina 

konstruktionsanvisningar definierat lämplig dimension och tolerans på hålen, dessa mått 

kopieras rakt av. Hålen för 14 mm elementrör har toleransen +0,11/-0 medan hålen för 8,5 mm 

elementrör har toleransen +0,07/-0. 

Vad gäller slutgiltiga yttermått på flänsen och snapringsspåret kan dessa inte bestämmas innan 

mer exakta toleranser på aluminiumprofilen och snapringen kan fastställas. Tillsvidare används 

därför måtten 69,5 mm för diametern samt 7 mm på höjden, snapringen antas bli 2 mm. Ingen 

toleranssättning genomförs för dessa mått 
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 Plastlock 

För att skydda de ingjutna elementrörsanslutningarna mot onödig kontakt med den omgivande 

miljön samt för att ge värmaren en snyggare finish är tanken att använda två enkla plastlock som 

snäpps på plats, förslagsvis genom att snäppa i T-spåren som redan finns i värmarhusets profil. 

En ytterligare fördel med plastlocken är att de kan förses med en Calix-logga som publicitet samt 

skydda slutmontörerna hos biltillverkarna mot de vassa grader som kan uppstå när den 

extruderade profil kapas till rätt längder. Förslaget på utformning behöver anpassas för att kunna 

tillverkas genom formsprutning, något som kan göras av uppdragsgivarens systerföretag 

Preciform. Figur 50 föreställer värmarkonceptet med plastlocket monterat. 

 
Figur 50 Värmare med plastlock 

 Kabelgenomföring 

I de fall styrelektronik ska användas finns ett glidspår placerat på värmarhusets ena utsida, tanken 

är att en kretskortslåda ska skjutas på plats. Med ett fräst spår i värmarhuset ena överkant kan 

kablaget gå ut på kretskortets baksida och direkt in i utrymmet vid elementrören som sedan ska 

gjutas igen. Detta innebär att underleverantören kan leverera kretskorten monterat och klart, det 

enda som behövs är lösa sladdändar för Calix monteringspersonal att koppla fast i elementrören 

och eventuella givare. När sedan utrymmet runt elementrörsändarna gjuts in blir även kablaget 

ingjutet och skyddat mot yttre påverkan. Det behövs inga dyra och utrymmeskrävande kontakter 

för högspänningskonfigurationerna då alla elkopplingar blir ingjutna. I figur 51 visas hur 

kretskortlådan ska skjutas på plats och kablaget hamna i det frästa spåret i värmarhuset. 

 

Figur 51 Kabelgenomföring 
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 Slanganslutning 

Till konceptleveransen skapades en slanganslutningskonfiguration för infästning mot cylindriska 

ytor och en konfiguration för infästning mot den platta elementrörsflänsen. Utformningen på 

vulsten blir densamma som på CFH-värmaren då denna passar bra för universella ändamål. 

Anslutningarna är tänkta att formsprutas och innan slutgiltig tillverkning behöver geometrin och 

måttsättningen ses över av sakkunnig för att ge ett tillfredställande slutresultat. I figur 52 visas 

exempel på de båda anslutningarna men med skillnaden att de är anpassade för 3D-utskrift vilket 

medför små ändring i geometri och måttsättning.  

 

Figur 52 Slanganslutningar 

En av handledarna, som arbetat med lite andra typer av flöden föreslog att kanten mellan det 

genomgående hålet och flänsen i slanganslutningarna borde studeras närmare, det var nämligen 

här som stora tryckfall kunde ske, speciellt på den av anslutningarna där kylvätskan lämnar 

värmarhuset. För att undersöka detta togs tre förenklade modeller fram, de var identiska förutom 

den nyss beskrivna kanten. En slanganslutning fick behålla den skarpa kanten, den andra fick en 

radie på 1,5 mm och den tredje fick en 45⁰ fasning på 1,5 mm vilket visas i figur 53. Alla tre 

varianter flödestestades sedan för att utröna om denna lilla förändring gjorde någon skillnad.  

 

Figur 53 Olika kanter på slanganslutning 

För att utröna vilken av ovanstående modifikation av slanganslutningarna som gav lägst tryckfall 

genomfördes tre flödessimuleringar. Simuleringarna och hur de är genomförda finns i sin helhet 

dokumenterade i bilaga 19. Resultatet visade att både radie och fasning gav avsevärt bättre värde 

på tryckfallet än att låta kanten förbli rak. Som visas i tabell 6 gav anslutningen med fasning 

lägst tryckfall och kom att användas både i de fortsatta simuleringarna och verkliga testerna. 
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Tabell 6 Resultat olika kanter på slanganslutning 

Slanganslutning  Rak kant Radie Fasning 

Tryckfall    1,45 (kPa)    1,03 (kPa)  0,97 (kPa) 

 FEM-analys av slutgiltigt koncept 

För att klargöra att värmaren håller för de påfrestningar den utsätts för genomfördes en FEM-

analys med avseende på vätsketrycket i värmaren. Vid normal drift är trycket inte speciellt högt 

men vid produkttestningen provtrycker Calix värmaren till 3 Bar för att klargöra att den klarar 

av eventuella haverier. Då flänsarna kommer tillverkas i tjockt stål och låsringarna som är tänkta 

att fästa dessa är godkända för i storleken tio gånger större kraft än vad 3 bar resulterar i 

undersöks enbart värmarhuset. 

Materialet valdes till Aluminium 6063-T6 vilket är ett mycket vanligt material i strängpressade 

profiler, I bilaga 20 finns de övriga ingående parametrarna dokumenterade. I figur 54 visas 

spänningen och deformationen. 

 

Figur 54 Spänning och deformation 

Både de uppkomna spänningarna och deformationerna var obetydliga i sammanhanget. Max 

deformation var 5,5 tusendels millimeter och högsta uppmätta spänningen var 5,8 MPa vilket ger 

en säkerhetsfaktor mot plasticering på nästan 40. Dessa värden var markant bättre än de som 

uppstod vid de tidigare FEM-analyserna av de rektangulära koncepten. 

 Framtagna grundkonfigurationer 

Fem olika grundkonfigurationer av den modulära värmaren har tagits fram, de är uppdelade efter 

vilken spänning och typ av elementrör de använder. Konfigurationerna uppfyller dels 

önskemålen från kravspecifikationen men innehåller ytterligare två koncept med mindre effekt. 

I tabell 7 redogörs de olika grundkonfigurationerna 

Tabell 7 Framtagna grundkonfigurationer 

Huvudgrupp Grundkonfiguration Antal element Dimension element 

Lågspänning 28,5 V 5,7 kW 4 14 mm 

Lågspänning 28,5 V 2,85 kW 2 14 mm 

Lågspänning 48 V 6 kW 3 14 mm 

Högspänning 355–800 V 6kW 1 8,5 mm 

Högspänning 355–800 V 4 kW 1 8,5 mm 
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4.11 Funktionsprototyp 

Utöver den modulära värmaren som kom i form av ett digitalt koncept tillverkades även en 

funktionsprototyp för testning i Calix provrigg.  

Värmarhuset för denna prototyp kom att fräsas fram ur ett solidt stycke aluminium och gav vissa 

andra förutsättningar i geometrin och delkomponenter än för ett slutgiltigt extruderat koncept. 

Prototypen tillverkades med hjälp av de maskiner som finns på MDH, slanganslutningarna är 

tillverkade i 3D-skrivare och flänsarna är svarvade i automatstål. Tätning erhölls genom olika O-

ringar och flänsarna låstes med hjälp av låsring av SGH-typ. Elementrören och stålflänsarna 

hårdlöddes samt PUR-fylldes i den ordinarie produktionslinan hos uppdragsgivaren  

I bilaga 21 finns information angående utveckling, tillverkning och ritningsunderlag för denna 

prototyp och de tillverkade komponenterna. I figur 55 nedan visas det färdiga exemplaret med 

givare, elementrör och slanganslutningar monterade. 

 

Figur 55 Funktionsprototyp 

4.12 Flödesimulering av värmarkoncept 

Flödessimuleringar gjordes på vardera grundkonfiguration som tagits fram och nämns i tabell 7. 

Alla olika konfigurationer testades först med flödet 15 l/min medan en utvald konfiguration, 28,5 

V 5,7 kW även testats med flera andra flöden, både högre och lägre. 

Initialt analyserades det hur de olika elementutformningarna, och indirekt olika värmarvolymer 

påverkade tryckfallet. Slanganslutningarna kunde placeras på nästintill ett oändligt antal olika 

kombinationer, därför testades alla olika grundkonfigurationerna med slanganslutningarna 

placerade i samma kombination, (i vinkel) för att detta inte skulle påverka olika. Därefter gjordes 

nya flödesanalyser på 28,5 V 5,7 kW konfigurationen där istället anslutningarnas placering 

ändrades för att undersöka hur detta påverkade tryckfallet. Likaså testades även olika 

orienteringar på värmarhuset och andra intressanta varianter. 

Flödessimuleringarna genomfördes innan laboratorietesterna av funktionsprototypen, således 

kunde inte mätvärdena från det testet användas som ingångsvärden. Istället användes vissa data 

från det tidigare examensarbetet skrivet av Andersson & Vasilevski (2013). Deras arbete gav en 

fingervisning om vad som kunde vara rimliga värden samt så användes samma inloppstemperatur 

som vid ett av deras test, 72,5 ⁰C. I bilaga 22 finns delar av deras tester beskrivet. 
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 Randvillkor och mesh 

När en flödessimulering genomförs behöver många kringliggande faktorer beaktas (Solidworks, 

2015). I största möjliga mån har dessa faktorer gjorts identiska för alla simuleringar. Det handlar 

om temperatur på omgivning, temperatur på ingående vätska, omgivningstryck, värmarens 

orientering och gravitationens inverkan samt material- och vätskeval. För att kunna räkna fram 

ett resultat måste även modellen delas upp i mindre celler, ett så kallat mesh. Fler och tätare celler 

ger ett mer trovärdigt resultat men ökar beräkningstiden. Ett antal test-simuleringarna gjorde att 

en lämplig meshtäthet kunde antas. Detta finns dokumenterat inför varje simulering. 

I Bilaga 23 finns randvillkor och mesh mer detaljerat beskrivet och motiverat. 

 Resultat flödessimuleringar 

Genom ett omfattande arbete med fler än 100 olika flödessimuleringar har slutsatser kunnat dras 

om hur det modulära tänket påverkar värmarens funktion och vilka faktorer som påverkar mest. 

De kvantitativa resultaten redovisas under detta kapitel medan de mer kvalitativa resultaten 

presenteras i kapitel 5, Resultat. 

Ett 40-tal flödessimuleringar finns dokumenterade i bilaga 24. Där finns de viktigaste detaljerna 

listade tillsammans med bilder på flödesbanorna och analyser från respektive simulering. I figur 

56 ges ett exempel på hur en del av ett simuleringsresultat kan se ut i form av flödesbanor som 

visar vätskans temperatur. 

 

Figur 56 Exempel på simuleringsresultat 

I tabellerna nedan redovisas de kvalitativa resultaten från de mest intressanta simuleringarna, 

övriga simuleringsresultat finns i Bilaga 24. Tabell 8 visar resultatet från flödessimuleringarna 

för de fem grundkonfigurationerna, flödet var 15 l/min. 

Tabell 8 Resultat flödessimuleringar 

Konfiguration Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

28,5 V 5,7 kW 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104,3 kPa 101,3 kPa 3,0 kPa 

28,5 V 2,85 kW 75,1 ⁰C 84,8 ⁰C 2,6 ⁰C 103,9 kPa 101,3 kPa 2,7 kPa 

48 V 6 kW 77,6 ⁰C 99,7 ⁰C 5,1 ⁰C 104.4 kPa 1013 kPa  3,1 kPa 

355-800 V 6 kW 78,6 ⁰C 94,5 ⁰C 6,1 ⁰C 103,5 kPa 101,3 kPa 2,2 kPa 

355-600 V 4 kW 76,0 ⁰C 88,8 ⁰C 3,5 ⁰C 103,3 kPa 101,3 kPa 2,0 kPa 

Utöver de fem grundkonfigurationerna testades bland annat påverkan från andra modulära 

detaljer. Konfigurationen med 28,5 V och 5,7 kW har undersökts med avseende på ett antal olika 

parametrar. Tabell 9 redovisar hur värmarhusets orientering påverkar. Tabell 10 visar istället. 

hur flödets storlek påverkar tryckfall och temperaturväxling 
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Tabell 9 Resultat flödessimuleringar, orientering 

Orientering Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

Liggande 78,0 ⁰C 99,7 ⁰C 5,5 ⁰C 102,9 kPa 101,3 kPa 1,5 kPa 

Stående 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104,3 kPa 101,3 kPa 3,0 kPa 
Tabell 10 Resultat flödessimuleringar, flöde 

Flöde   Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

5 l/min 88,4 ⁰C 129,1 ⁰C 15,9 ⁰C 103,5 kPa 101,3 kPa 2,2 kPa 

10 l/min 80,6 ⁰C 106,1 ⁰C 8,1 ⁰C 103,8 kPa 101,3 kPa 2,5 kPa 

15 l/min 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104,3 kPa 101,3 kPa 3,0 kPa 

20 l/min 76,7 ⁰C 111,9 ⁰C 4,2 ⁰C 105,0 kPa 101,3 kPa 3,7 kPa 

Hur vätskans inlopp träffar elementrören spelade även det stor roll, i tabell 11 visas hur olika 

överlapp mellan inlopp och elementrör påverkar tryckfall och temperaturutbyte. Överlappstestet 

skedde med konfigurationen 28,5 V och 5,7 kW samt flödet 15 l/min. Elementrörseffektens 

påverkan visas i tabell 12 och använder samma konfiguration men med olika effekt. Under 

flödessimulering 6. i bilaga 24 finns det en illustration på vad som menas med överlapp 

Tabell 11 Resultat flödessimulering, överlapp 

Överlapp  Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

100 % 78,1 ⁰C 107,4 ⁰C 5,6 ⁰C 104,9 kPa 101,3 kPa 3,7 kPa 

50 % 78,2 ⁰C 104,8 ⁰C 5,7 ⁰C 104,5 kPa 101,3 kPa 3,2 kPa 

25 % 78,3 ⁰C 108,4 ⁰C 5,8 ⁰C 104,4 kPa 101,3 kPa 3,1 kPa 

0 % 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104,3 kPa 101,3 kPa 3,0 kPa 

Tabell 12 Resultat flödessimulering, elementrörseffekt 

Effekt / Yteffekt    Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

1kW      3W/cm2 73,4 ⁰C 76, 9 ⁰C 0,9 ⁰C 104,3 kPa 101,3 kPa 3,0 kPa 

3kW      9W/cm2 75,4 ⁰C 86, 5 ⁰C 2,9 ⁰C 104,3 kPa 101,3 kPa 3,0 kPa 

5kW    15W/cm2 77,4 ⁰C 94, 6 ⁰C 4,9 ⁰C 104,3 kPa 101,3 kPa 3,0 kPa 

Genom att både kvalitativt och kvantitativt tolka data från flödessimuleringarna kunde ett stort 

antal slutsatser dras om faktorer som påverkar, eller inte påverkar värmarens funktion. Detta 

redovisas i kapitel 5, Resultat. 

4.13 Validering genom befintlig CFH-värmare 

 

Figur 57 flödesbanor CFH 
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För att säkerställa att resultaten från datasimuleringarna var verklighetstrogna genomfördes även 

simuleringar på den befintliga CFH-värmaren. Denna värmare har tidigare genomgått en 

omfattande testning hos det tyska företaget IAV där bland annat tryckfallet vid olika flöden 

dokumenterats. Genom att jämföra resultaten från simuleringar av en cad-modell av CFH-

värmaren med materialet från de fysiska testerna kunde det konstateras att datasimuleringarna 

inte är identiska, men ändå rimliga. Simuleringarna av CFH finns dokumenterade i bilaga 25. 

Vid flödet 10 l/min visade datasimuleringarna på ett något högre tryckfall än det dokumenterade, 

differensen var ungefär 18 %. 

Vid 15 l/min blev istället tryckfallet i datasimuleringarna lägre än de verkliga värdena, ungefär 

25 % lägre. I figur 57 visas resultatet från flödessimuleringen i form av ”flow trajectories”.  

En hypotes var att ett flöde ungefär mittemellan 10 l/min och 15 l/min ger korrekta värden. Dock 

finns en hel rad andra faktorer som datasimuleringarna inte tar hänsyn till och har en inverkan 

på resultatet. Till exempel att ytfinheten i datamodellen är felfri och absolut jämn och att inga 

andra tillverkningsdefekter finns. Likaså framgår det inte exakt hur och var i prototypen IAV 

mätte tryckfallet.  

Slutsatsen var att datasimuleringarna inte var identiska med verkligheten men att resultatet ändå 

ligger så pass nära det verkliga att de kan accepteras för detta projekt. För att mer noggrant 

säkerställa validiteten i programmet rekommenderas en fysisk provning med avseende på 

tryckfallet av den nya prototypen och där tryckfallsmätningarna genomförs på exakt samma 

platser som i simuleringarna och med resterande del av vätskesystemet inräknat. 

4.14 Testning funktionsprototyp 

Genom att testa den tillverkade funktionsprototypen i laboratoriemiljö kunde värden på 

temperatur undersökas och jämföras mot simuleringar med samma ingångsvärden. Tryckfall 

kunde ej mätas i laboratorietestet. I bilaga 26 finns laboratorietesterna dokumenterade.  

 Laboratorietest av funktionsprototyp 

Två olika tester genomfördes, ett med 3 kW och ursprungsflödet 10 l/min samt ett test med 5,6 

kW och ursprungsflödet 15 l/min.  

Första testet skedde i rumstemperatur inne i laboratoriet. Genom att anpassa spänningen kunde 

värmarens effekt begränsas till 3 kW. 

Vid testet med den högre effekten ökades spänningen för att uppnå tillräcklig effekt, målet var 

att nå 6 kW men spänningsaggregatet klarade enbart av att leverera 5.6 kW. Trots det räckte inte 

provriggens kylsystem till varpå hela riggen rullades ut i kylkammaren. Testet kunde där 

genomföras men för att hålla kylkammaren kall används termostatstyrda fläktar, något som 

gjorde de yttre omständigheterna svåra att påverka samt replikera. 

Vätskeflödet i systemet ökade med ungefär 10 % när temperaturen ökade. Självcirkulationen 

som uppstod när vätskan blev varm hade således en förhållandevis stor inverkan. En kylfläkt 

inbyggd i testriggens vätskekrets användes för att hålla systemets temperatur i jämvikt. Fläktens 

hastighet korrigerades i små steg tills stabil temperatur erhållits, först från denna punkt har 

loggningen använts. 

Testet med 3 kW gav ett ΔT på 2,5 ⁰C medan testet med 5,6 kW gav ett ΔT på 3,5 ⁰C 

När data från testningen analyserades upptäcktes att givarnas ingångsvärden inte var helt 

konsekventa, ett extra test med avseende på givarnas utgångstemperatur genomfördes. Med en 

korrigering av temperaturskillnaden i givarna skrevs temperaturökningen upp med 0,5 ⁰C 

respektive 0,3 ⁰C för de två första testerna och resulterade i ett ΔT på 3,0 ⁰C respektive 3,8 ⁰C. 
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 Flödessimulering av funktionsprototyp 

Med samma invändiga geometri och värdena från laboratorietesterna av funktionsprototypen 

sattes nya digitala flödessimuleringar upp. Flöden, effekter och olika temperaturökningar fanns 

dokumenterade och kunde enkelt jämföras. Även de digitala flödessimuleringarna av 

funktionsprotypen finns dokumenterade i bilaga 26. 

Flödessimuleringarna gav en temperaturökning på 3,9 ⁰C vid 3 kW i rumstemperatur samt 4,5 ⁰C 

för 5,6 kW i kylkammaren. Detta var 0,9 ⁰C respektive 0,7 ⁰C mer än i laboratorietesterna.  

Även utvändig temperatur och tryckfall studerades i simuleringarna och finns dokumenterat i 

bilaga 26. 

Då de analytiska flödessimuleringarna sker under ideala förhållanden var det rimligt att de visade 

något bättre värden än de uppmätta. En rad andra faktorer som kan ligga till grund för skillnaden 

mellan simulering och verkligt test har punktats upp sist i bilaga 26.  

Några av osäkerheterna var hur programmet räknar på omgivande temperatur och luftflöden runt 

objektet som simuleras. Ett antal extra simuleringar med olika omgivning skapades, 

temperaturen på utgående vätska skiljde enbart några tiondels grader trots att omgivningen 

varierades 60 ⁰C och luftflödet utanför värmaren ökades i steg från 0 till 3 m/s. Även faktorer 

som mätutrustningens noggrannhet och placering kan spela en avgörande roll vilket även det 

diskuterats ytterligare i slutet av bilaga 26. 

Det upptäcktes också att vätskeflödet i laboratorietesterna ökade när elementrören slogs på, i 

simuleringarna påverkade däremot inte elementrörseffekten flödet, troligen beror detta på att 

simuleringarna är uppställda som så att de har ett givet flöde under hela körningen.  

 Resultat funktionsprototyp 

Den prototyp som byggdes och beskrivs i föregående stycke riggades upp och testades i Calix 

laboratorium under kontrollerade former. Två olika effekter testades i värmaren och resultatet 

från testningen jämfördes sedan mot flödessimuleringar med samma förutsättningar. En viss 

skillnad mellan de fysiska mätvärden och flödessimuleringarna erhölls. Ett antal felkällor som 

kunde påverka resultatet identifierades, vissa gick delvis att ta höjd för medan andra felkällors 

påverkan förblev okänd. Testet dokumenterades med både dataloggar och värmekamera, i bilaga 

26 finns materialet att tillgå. 

Tabell 13 jämför resultatet från de verkliga testerna med de simuleringar som ställdes upp. I 

tabellen har ΔT från de verkliga testerna korrigerats för ett fel i startvärdet hos en av 

temperaturgivarna i provriggen. 

Tabell 13 Testning funktionsprototyp 

Tillfälle Spänning Effekt Flöde Vätska in Vätska ut ΔT 

Test 1 (labb) 24,8 V 3 kW 11 l/min 72,1 ⁰C 75,1 ⁰C 3,0 ⁰C 

Simulering 1 - 3 kW 11 l/min 72,1 ⁰C 76,0 ⁰C 3,9 ⁰C 

Test 2 (kylrum) 33,9 V 5,6 kW 16,5 l/min 72,6 ⁰C 76,4 ⁰C 3,8 ⁰C 

Simulering 2 - 5,6 kW 16,5 l/min 72,6 ⁰C 77,1 ⁰C 4,5 ⁰C 

 Skillnader mellan laboratorietest och simulering 

Resultatet visade att flödessimuleringarna gav något högre temperaturökning än de verkliga 

testerna. Ett stort antal möjliga anledningar till detta diskuteras i bilaga 26. De mest troliga 

förklaringarna till differensen är att simuleringsprogrammet räknar på helt felfria konstruktioner 

med total ytjämnhet och perfekta flöden samt att det inte heller tar hänsyn till strålning mellan 

solider och fluider. Programmet avspeglar inte heller elementrörseffektens påverkan på flödet. 

Två osäkerheter på själva provriggen var flödesmätaren som inte var kalibrerad samt givarnas 

funktion.  
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5 RESULTAT 

Kapitlet beskriver de olika resultat som projektet ledde fram till. 

Genom projektet har olika resultat uppnått, dels i form av hur bra konceptet blev och hur väl 

målvärdena uppfyllts men också i form av vilka faktorer som påverkade värmarens funktion 

mest. Nedan redovisas de olika resultaten.  

I kapitel 4.12 och kapitel 4.14.  redovisas de kvantitativa resultaten från flödessimuleringar och 

laboratorietester. 

5.1 Koncept på modulär värmare 

Ett antal olika koncept på modulär värmare har tagits fram. Koncepten täcker in de spänningar 

och effekter som önskats genom uppdragsgivarens kravspecifikation. Utöver de konfigurationer 

som gav max önskad effekt har också två konfigurationer med lägre effekt tagits fram, detta för 

att visa på några av möjligheterna med den modulära värmaren. 

Två huvgrupper av värmare har tagits fram, en för lågspänning samt en för högspänning, 

skillnaden är huvudsakligen vilken dimension på elementrör som används. I dessa två grupper 

har sedan fem olika grundkonfigurationer har tagits fram.  

Grundkonfigurationerna visas i tabell 7 men utöver dessa kan värmaren också omkonfigureras 

för att passa andra spänningar, detta genom att sätta in elementrör med andra egenskaper. 

Tabell 14 Resultat, grundkonfigurationer 

Huvudgrupp Grundkonfiguration Antal element Dimension element 

Lågspänning 28,5 V 5,7 kW 4 14 mm 

Lågspänning 28,5 V 2,85 kW 2 14 mm 

Lågspänning 48 V 6 kW 3 14 mm 

Högspänning 355–800 V 6kW 1 8,5 mm 

Högspänning 355–800 V 4 kW 1 8,5 mm 

Ett urval av koncepten samt några av de egenframtagna kringkomponenterna och funktionerna 

finns redovisade i det kommande stycket, övriga komponenter och konfigurationer finns 

redovisade under punkt 4.9 Vidareutveckling av Värmare. Alla kringkomponenter är kompatibla 

med både hög- och lågspänningsvärmarna. 

 Lågspänningskonfigurationer 

Konfigurationerna med mindre än 60 V batterispänning använder U-bockade elementrör i 

dimensionen 14 mm. Elementrören har olika längd för att kunna kryssas över varandra, denna 

placeringsmetod kräver mindre plats än på de befintliga lågspänningsvärmarna.  

Beroende på spänning och önskad effekt varierar både antalet elementrör, längden på den aktiva 

delen samt höjden på värmarhuset. I figur 58 visas konfigurationen med 28,5 V och 5,7 kW, den 

använder fyra elementrör och den röda färgen representerar den aktiva delen av elementrören. 
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 Högspänningskonfigurationer 

Konfigurationerna som är tänkta för spänningar från 355 V till 800 V består i ett kortare 

värmarhus som innehåller ett spiralbockat elementrör i dimensionen 8,5 mm. Beroende på 

önskad effekt kan längden på spiralen samt värmarhuset ökas eller minskas. 

högspänningskonfigurationerna är även tänkta att ha en elektronikbox, fäst med glidspår utanpå 

värmarhuset. Den yttre geometrin på elementen för högspänningskonfigurationerna är oberoende 

av spänningen, detta förklaras utförligare i kapitel 4.11.5. 

I figur 59 visas ett exempel på en högspänningskonfiguration om 6 kW. I figur 61 visas en annan 

konfiguration av högspänningsvärmaren, då med effekten 4 kW. 

 
Figur 59 Högspänningsvärmare 

Figur 58 Lågspänningsvärmare 
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 Slanganslutningar 

De slanganslutningar som tagits fram i och med projektet kan fästas mot både platta och cirkulära 

inre ytor. De fästs genom en låsring på utsidan och håller tätt genom en O-ring som tätar radiellt 

mellan slanganslutningen och hålet i värmarhuset. Exemplen i figur 60 har en innerdiameter om 

16 mm men de är tänkta att anpassas efter kundernas önskemål i storlekar upp till 26 mm i 

innerdiameter. Slanganslutningarna kan fästas på värmarhusets alla plana yttre ytor samt på båda 

flänsarna. 

De två spåren i nederkant på slanganslutningarna i figur 60 är tänkta för O-ring respektive låsring. 

Observera att de nedre delarna är olika höga på de två slanganslutningarna eftersom den vänstra 

är tänkt att täta den cirkulära väggen i värmarhuset som är tunnare än den fläns som den högra 

är tänkt att täta. 

 
Figur 60 Slutgiltiga slanganslutningar 

 Ingjuten elektronik 

Elektroniken och elementrörsanslutningarna i främst högspänningskonfigurationerna är tänkta 

att gjutas in med flytande PUR för att minska risken för överslag och kortslutning. Geometrin i 

värmarhuset tillåter att detta sker utan några extra komponenter. En ytterligare fördel var att 

styrelektroniken kan placeras i direkt anslutning till elementrören och att kablaget kan gå direkt 

från styrboxen till elementrörsanslutningarna utan att behöva placeras på utsidan av värmarhuset. 

Figur 61 visar hur ingjutningen är tänkt att ske samt hur styrboxen och kablaget integreras. 

 
Figur 61 Ingjutning av elektronik 



64 (75) 

 

5.2 Målvärden 

Samtliga målvärden uppnåddes med de modulära koncept på värmare som togs fram. I bilaga 27 

finns en redogörelse för olika bakomliggande detaljer samt hur de olika målvärdena uppnåtts. 

• Den modulära värmaren ska täcka in de fem olika batterispänningar (28,5 V – 800 V) 

som uppdragsgivaren önskat samt kunna leverera upp till 6 kW per konfiguration.  

-Ja, de spänningskonfigurationer som tagits fram täcker in alla de spänningar som 

uppdragsgivaren önskat. Att ersätta de efterfrågade värmarna för fem olika spänningar med 

en enda modulär produkt kan spara i storleksordningen 2 miljoner kronor3. 

• Alla konfigurationer i det modulära konceptet ska dela huvudsakligt värmarhus. 

-Ja, samma extruderade aluminiumprofil används, bearbetad för olika konfigurationer. 

• Slanganslutningarna ska kunna bytas efter kundönskemål samt arrangeras på minst tre 

olika sätt, in line, vinkel och ”U”. 

-Ja, Slanganslutningarna kan orienteras på minst 56 olika sätt, vilket involverar ”in line”, ”U” 

och ”vinkel”. Slanganslutningarna byts enkelt med en låsring och kan sitta på minst 8 olika 

platser på värmaren. 

• Elementrören ska passa minst två olika värmarkonfigurationer vardera. 

-Ja, alla elementrör delar yttre geometri med minst ett annat. Genom att använda samma 

geometri erhålls en besparing på i storleksordningen några tiotusental kronor3.  

• Det modulära konceptet ska ha minst 5 % färre komponenter än i den befintliga värmaren 

BEV-heater som har 60 komponenter. 

-Ja, konfigurationen med flest komponenter har totalt 56 komponenter, 7 % färre. Observera 

att 24 av dessa 56 komponenter är standardiserade M6 muttrar och brickor. 

• Tätningen av värmaren ska standardiseras mellan de olika konfigurationerna samt 

förenklas mot nuvarande BEV-heater. 

-Ja, samma O-ringstätning används för samtliga konfigurationer. Genom att följa 

designriktlinjer från studerad litteratur har monteringen förenklats mot nuvarande värmare. 

Genom att använda O-ringar sparas upp till 16 kronor per värmare, jämfört med om 

planpackningar hade använts3. 

• Så många kringkomponenter som möjligt ska passa till alla värmarkonfigurationer 

-Ja, samtliga framtagna kringkomponenter passar till alla olika konfigurationer. 

• Elektronik och elektriska anslutningar ska kunna gjutas in och skyddas, helst utan några 

extra komponenter. 

-Ja, designen tillåter att flytande PUR gjuter in elektriska anslutningar direkt i värmarhuset, 

utan några extra komponenter. 

• Tryckfallet ska inte överstiga 5 kPa vid 15 l/min i någon av konfigurationerna. 

-Ja, flödessimuleringarna visar att tryckfallet i samtliga konfigurationer ligger under 5 kPa. 

5.3 Olika faktorers påverkan 

Nedan redovisas vilka faktorer som har störst påverkan på värmarens funktion enligt 

flödessimuleringarna och laboratorietesterna. I bilaga 24 och bilaga 26 finns hela arbete med att 

utröna olika faktorers påverkan dokumenterat. 

                                                 
3 Se bilaga 1 och bilaga 27. 
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 Elementrörseffekt 

Enligt simuleringarna hade effekten på elementrören ingen inverkan på tryckfallet eller flödet, 

däremot hade effekten en tillsynes linjär påverkan på värmeutbytet.  

Vid laboratorietesterna gav däremot en ökad elementrörseffekt ett ökat kylvätskeflöde i systemet. 

Det var inte möjligt att mäta tryckfallet under de fysiska testerna varför denna del av frågan 

förblir obesvarad.  

Att effekten och den uppvärmda vätskan inte ökar flödet i datasimuleringarna har sannolikt att 

göra med att det i randvillkoren förutbestäms hur stort flödet ska vara.  

Eftersom många av uppdragsgivarens värmare fungerar genom självcirkulation vore det orimligt 

att effekten inte påverkar flödet.  

 Elementrörens placering 

Hur elementrören placerades i förhållande till vätskans inlopp (slanganslutningarna) hade stor 

påverkan både för temperaturutbyte, tryckfallet och flödesbanorna i värmaren. Även små 

ändringar i elementrörens placering mot inloppet kunde ge stor skillnad i de ovan nämnda 

egenskaperna. Genom att placera elementen på ett sådant sätt att vätskan fick ett spirallikande 

flöde kunde överlag ett bra temperaturutbyte erhållas. 

Utöver elementrörens placering i förhållande till inloppet var deras påverkan inte påfallande, till 

exempel deras form och dimension. 

 Slanganslutningar 

Slanganslutningarnas inre geometri påverkade tryckfallet starkt, genom att undersöka tre olika 

utformningar med flödessimuleringar konstaterades det att en lite fasning på slanganslutningens 

insida sänkte tryckfallet med ungefär 50 %. Detta diskuteras i kapitel 4.11.10 samt bilaga 19.  

För att få ett bättre temperaturutbyte var det överlag bättre att inloppet träffade elementrörens 

kalla del och sedan flödade förbi den varma delen.  

Genom att ändra slanganslutningarnas placering på värmarhuset kunde tryckfallet ändras 

markant, skillnaden i höjd mellan inlopp av utlopp var det som huvudsakligen påverkade, om 

utloppet placerades lägre än inloppet erhölls ett negativt tryckfall, allt detta kan dock till stor del 

förklaras med tyngden av vattenpelaren. 

 Värmarhusets höjd 

Tyngden av vattenpelaren i värmarhuset bidrar till ett statiskt tryck, nästan 1000 Pa per decimeter 

vattenpelare ökar vätsketrycket och detta var en stor del av det totala tryckfallet som uppmättes 

i flödessimuleringarna. Höjden på respektive konfiguration samt hur vida värmarhuset 

orienterats stående eller liggande hade stor effekt på utfallet. I ett verkligt scenario är dock 

värmaren en del av ett större system varför denna effekt inte påverkar på samma sätt som när 

enbart den avgränsade värmaren undersöks. 

 Flöde 

Vätskeflödet i form av liter per minut påverkade tydligt tryckfallet, kurvan som erhölls bestod 

förvisso av få mätpunkter men tryckfallet förefaller öka kvadratiskt mot flödet. Detta stämmer 

väl överens med utfallet från de verkliga testerna hos det tyska företaget IAV. 

Temperaturökningen minskade tillsynes linjärt med ökat flöde, även detta stämmer väl överens 

med formler som finns för att beräkna detta.  

Sett till flödesbanorna inne i själva värmarens påverkade dessa i stor grad temperaturutbyte, ett 

jämnare och cirkulerande flöde gav större temperaturökning än ett rakare flöde som tenderade 

att passera genom värmaren utan att ta med all värme ut. 
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5.4 Värde 

Det modulära konceptet som tagits fram genom detta projekt skapar värde på flera olika plan.  

 Den enskilde 

För den enskilde bilägaren ligger värdet i att en kall vintermorgon kunna sätta sig i en varm och 

skön bil. Att temperera batterikretsen gör att räckvidden för fordonet ökar och att det därigenom 

går att köra längre på el, detta ger ett värde dels föraren, men också för omgivningen som slipper 

onödigt buller samt lukt från avgaser. 

 Uppdragsgivaren  

Värdet för uppdragsgivaren ligger i att de genom den modulära värmaren snabbt och enkelt kan 

erbjuda sina kunder en produkt som är anpassningsbar. Med standardiserade och förenklade 

tätningar samt gemensamma kringkomponenter som passar till alla olika konfigurationer går det 

att ta fram kundanpassade värmare utan tidskrävande utvecklingsarbete. 

Med det modulära konceptet kan personalen kan lägga fokus på att lära sig montera en typ av 

elbilsvärmare istället för tre, vilket är fallet idag. Därigenom blir de mer rutinerade och detta kan 

även höja kvalitén på slutprodukten.  

Värdet för uppdragsgivaren ligger också i att montering och lagerhållning förenklas av att 

kringkomponenter, elementrör och tätningar delas mellan olika värmarkonfigurationerna.  

Gemensamma kringkomponenter gör sannolikt att också tillverkningsvolymerna ökar och 

styckpriset därigenom minskar. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) tenderar ökade volymer också 

att ge en ökad kvalité på tillverkningen. Dessa parametrar kan bidra till en ökad vinst och/eller 

ökade konkurrensfördelar. 

Sammantaget kan det modulära konceptet stärka uppdragsgivarens position på marknaden samt 

hjälpa dem att komma in på ett nytt område när deras traditionella kundkrets tenderar minska i 

och med mindre användning av förbränningsmotorer i nya fordon.  

 Industrin  

För fordonstillverkarna ligger värdet i att de kan ha samma typ av värmare för olika fordonsslag 

och modeller. Detta kan ge dem mängdfördelar både vid inköp och för att lära upp 

monteringspersonal, likaså kan det förenkla framtagning av nya fordonsmodeller om de redan 

tidigt vet hur värmaren ser ut och vilka möjligheter den erbjuder. 

 Omvärlden  

För omvärlden ligger värdet i värmaren i att den gör att el- och hybridbilar fungerar bättre i kyla 

och därigenom ökar i attraktivitet och kan ersätta äldre fordon med enbart förbränningsmotor. 

Förutsatt att det påträffas en hållbar lösning för hur de ingående mineralerna till elmotorer och 

batterier bryts och återvinns kan en ökad andel el- och hybridbilar bidra till minskade 

koldioxidutsläpp och därigenom en hållbarare miljö.  
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6 ANALYS 

I detta kapitel analyseras de viktigaste beståndsdelarna i det slutförda projektet. 

6.1 F1 Hur kan en modulär värmare konstrueras, så att den kan anpassas efter 

kundönskemål utan tidskrävande utvecklingsarbete? 

Det koncept som tagits fram ger ett förslag på hur frågan kan besvaras. Resultatet blev en mycket 

flexibel värmare som går att modulera på ett stort antal sätt. Framförallt slanganslutningarnas 

design blev mycket lyckad och möjliggör minst 56 olika placeringar på värmarhuset. Detta 

gjorde att de kunde tillgodose alla kända placeringsönskemål som industrin har på 

slanganslutningar. Värmarhusets geometri möjliggör användning av slanganslutningar med en 

diameter upp till ungefär 30 mm vilket även det täcker in marknadens behov. Att fästa 

slanganslutningarna med låsringar gör montering och utbyte mycket enkelt och ger stora 

kostnadsfördelar mot idag, då anslutningarna sitter integrerade i en gjutform som kostar 

hundratusentals kronor. O-ringar som tätar slanganslutningarna radiellt säkerställer tätning även 

om förspänningen från låsringsförbandet minskar med tiden. 

Aluminiumextrudering, den tänkta tillverkningsmetoden för värmarhuset, tillåter att T:spår för 

skruv och mutter samt glidspår för elektronik integreras direkt i matrisen. Detta gör att behovet 

av efterbearbetning minskar samt att fästmöjligheterna utökas och kan anpassas efter kundernas 

egna önskemål. Det homogena tvärsnittet gör att längden på värmarhuset lätt kan anpassas efter 

effekten men tillåter samtidigt att alla kringkomponenter ändå passar till alla olika 

värmarkonfigurationer.  

Det nya tankesättet med kryssade elementrör som uppkom i och med projektet tillåter en avsevärt 

mindre värmarvolym för samma effekt när det kommer till lågspänningsvärmare. Eftersom att 

de kryssade elementen bygger på längden anpassas indirekt värmarvolymen efter effekten, vilket 

fanns med i kravspecifikationen. Den framtagna värmarkonfigurationen 28,5 V 5,7 kW kräver i 

princip samma vätskevolym som den befintliga ESS-heatern, trots att den sistnämnda använder 

samma sorts elementrör och enbart har halva effekten. Genom att placera elementen på detta sätt 

gick det att få plats med dem på en förhållandevis liten cirkulär yta, detta medförde att värmaren 

gick att täta med konventionella O-ringar. 

Elementrörsflänsarnas huvudmått är identiska för alla konfigurationer och de fästs och tätas på 

samma sätt. Bland annat detta gör att samma värmarhus kan användas till samtliga 

konfigurationer. Valet att använda icke demonterbara låsringar för elementrörsflänsarna 

medförde att låsringsspåret kunde placeras innanför tätningsytan för O-ringarna. Detta gjorde att 

rekommendationerna från Flitney (2014) och Leonard (1984) kunde följas, därigenom undveks 

att O-ringen träs över en vass kant, vilket var fallet idag. Vid monteringen av funktionsprototypen 

behövde O-ringarna träs över just en sådan vass kant och ledde till stora komplikationer och ett 

antal kasserade O-ringar, något som genom denna design undviks i den tänkta slutprodukten. 

Nackdelen med att använda denna typ av icke demonterbara låsringar är att de försvårar 

reparation, nedmontering och återvinning av värmaren. 

6.2 F2 vilka faktorer i det modulära byggsättet har störst inverkan på funktionen? 

Genom analytiska flödessimuleringar av det framtagna konceptet i programvaran Solidworks 

Flow Simulation samt laboratorietester av en funktionsprototyp undersöktes vilka faktorer i det 

modulära byggsättet hade störst inverkan på funktionen?  

Ett 100-tal simuleringar genomfördes för att få en bred insikt i hur det modulära byggsättet 

påverkar. Även om resultaten från flödessimuleringarna bör tolkas med viss försiktighet och 

kompletteras med fler verkliga tester pekar simuleringarna på en rad modulära detaljer som 

påverkar värmarens funktion. 



68 (75) 

 

Slanganslutningarna som undersöktes under punkt 4.11.9. visade sig ha stor påverkan på flöde 

och tryckfall. Att bryta en skarp inre kant med en fasning var den effektivaste lösningen enligt 

flödessimuleringarna, tryckfallet genom anslutningen minskade med ungefär 50 % genom denna 

åtgärd. Hur inlopp och utlopp placerades på värmaren bidrog däremot inte till några stora 

skillnader, temperaturutbytet blev något bättre om vätskans inlopp träffade elementrörens kalla 

del för att sedan flöda förbi den varma delen än om de placerades tvärtom. 

Valet av kryssade elementrör hade enligt simuleringarna inga direkt negativa inverkningar på 

varken temperaturutbyte, flöde eller tryckfall. I enstaka simuleringar fick några flödesbanor 

väldigt hög temperatur då de följde elementrörens geometri men samma symptom syntes även 

på andra konfigurationer av element. Hur vätskans inlopp träffade elementen hade däremot stor 

inverkan på funktionen vilket visas i tabell 11. Inget, eller ett litet överlapp gav bättre 

temperaturväxling och låg tryckfallsökning medan ett större överlapp gav högre tryckfall och 

sämre temperaturutbyte. Genom att styra överlappet mellan elementrör och inlopp gick det att 

förbättra flödet och därigenom temperaturutbytet, i ett fall ökade temperaturutbytet med 50 % 

och tryckfallet minskade enbart genom att justera överlappet från 0 till 25 %. 

Värmarvolymen hade i princip ingen inverkan på flöde eller tryckfall, däremot hade höjden av 

vattenpelaren samt hur anslutningar placerades höjdmässigt en markant påverkan. Eftersom det 

statiska trycket i en vätska är direkt beroende av höjden av vattenpelaren och ökar med strax 

under 1000 Pa per decimeter vattenpelare var det i efterhand givet att en stående värmare 

resulterade i högre tryckfall än om den var placerad liggande. Detta gjorde det svårt att jämföra 

olika resultat när värmarna var orienterade olika. Eftersom värmaren är en del av ett större 

vätskesystem styrs egentligen det statiska trycket av hur högt vätskans expansionskärl är placerat. 

Detta låg dock utanför projektets avgränsningar.  

 Laboratorietest av funktionsprototyp 

Genom laboratorietesterna av funktionsprototypen kunde resultaten från simuleringarna 

jämföras mot verkligheten. Mycket stämde överens men även vissa skillnader upptäcktes. 

Temperaturutbytet var bättre i flödessimuleringarna än i laboratorietesterna. Eftersom 

simuleringarna sker i en perfekt miljö utan tillverkningsdefekter var detta väntat. En annan stor 

skillnad var omgivningens påverkan. I de verkliga testerna märktes skillnader beroende på 

omgivningens temperatur, olika simuleringar visade på att omgivningstemperaturens påverkan 

var obefintlig.  

När elementrören slogs på under laboratorietestet ökade flödet med 10 %, i simuleringarna hade 

elementrörseffekten ingen påverkan på varken flödet eller tryckfallet. Eftersom flödet bestämdes 

i simuleringarnas randvillkor är det givet att det inte kommer att ändras, för att kompensera för 

detta användes det flöde som uppmättes när elementrören var påslagna även under de 

motsvarande simuleringarna. Hur detta påverkade tryckfallet var dock oklart då det inte gick att 

mäta under laboratorietesterna.  

Funktionsprototypen bidrog till att konceptet och dess ingående komponenter kunde provas 

under verkliga förhållanden och därigenom bekräfta att de fungerar under både kalla och varma 

förhållanden. Den har även kunnat visats upp och demonstreras för olika intressenter hos Calix. 

6.3 Produktutvecklingsprocessen 

En anpassad variant av en befintlig produktutvecklingsprocess, huvudsakligen baserad på 

processen från Ulrich & Eppinger (2012) användes under projektet. Ulrich & Eppinger (2012) 

nämner själva att processen behöver anpassas efter förutsättningar i olika projekt. Genom att 

anpassa processen har arbetet underlättats och onödiga steg undvikits.  

Ulrich och Eppinger (2012) nämner att arbetet med framtagning av produkter vanligtvis sker i 

team. Deltagarna kan då ta hjälp av och inspireras av varandra.  
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Hela detta projekt har skett med bara en deltagare. Däremot har både uppdragsgivarens- och 

skolans handledare funnits till hjälp, likaså övrig personal hos uppdragsgivaren. I stort har det 

gått bra att arbeta ensam, vid viktiga val och andra krävande punkter har fler personer tillfrågats 

för att få bredare grund att stå på och undvika favorisering av olika koncept. Vid själva 

konceptgenereringen och framtagningen av koncept hade det däremot kunnat vara önskvärt med 

fler projektdeltagare för att därigenom kunna inspirera till nya- och diskutera befintliga koncept. 

Detta har i viss mån ändå gjorts med personalen hos uppdragsgivaren. I övrigt har det varit 

positivt att arbeta själv, Det passar arbetssättet som använts, planeringen har inte följts till pricka 

men tiden kunde disponeras jämt på ett bra sätt utslaget över hela perioden. 

I det stora hela ansågs inte ensamarbetet orsakat några väsentliga negativa inslag även om det 

som nämnt hade varit önskvärt med ett större team vid vissa händelser. Valen av verktyg 

misstänks inte heller ha orsakat några komplikationer. Många liknande arbeten använder en QFD 

(Quality Function Deployment) för att bryta ned problemet och översätta kundkraven till 

designkrav. Med all assistans av uppdragsgivarens personal har det inte ansetts nödvändigt, 

problemet har greppats och översatts väl ändå med deras hjälp. 

6.4 Svårighet att få svar från fordonsindustrin 

Den initiala tanken med projektet var att komplettera kunskapen och informationen från de 

anställda hos uppdragsgivaren med information från olika svenska fordonstillverkare. Trots bra 

kontakter och mailuppgifter till lämpliga personer visade det sig vara väldigt svårt. Efter att ha 

bollats runt mellan ett antal olika instanser och slutligen fått tag i rätt person hos en av tillverkarna 

ville de inte svara på några frågor utan ett kontrakt om sekretess och med förbehåll att få ett 

utkast av för att kunna censurera diverse stycken. Att få fordonstillverkarnas svar på några få 

basala frågor kändes inte nog värdefullt för att låta dem gå in och styra hur rapporten skulle 

utformas och vilka delar som var okej att publicera. 

6.5 Validitet och reliabilitet: 

I teorin lät det lätt att följa Fundins (2016) basala råd, men i praktiken vart det svårt.  

Inlärningen av simuleringsprogrammet skedde under projektets gång varför det sannolikt kan ha 

använts på ett icke optimalt sätt till en början. Data från simuleringarna bör tolkas försiktigt då 

det inte finns någon garanti att den är korrekt. Jämförelser av simuleringarna mot både tidigare 

professionell testning samt nya laboratorietester har dock visat att resultaten från simuleringarna 

i många avseenden inte är långt ifrån de verkliga. Vissa saker skiljer däremot mellan simulering 

och verklighet. Tipsen och instruktionerna som ges från läroboken Solidworks Flow Simulation 

(2015) har följts och de har underlättat arbetet och bör resultera i trovärdiga resultat. 

På grund av yttre omständigheter fick delar av laboratorietestningen utföras under förhållandevis 

ostabila förhållanden inne i en kylkammare med fläktar styrda av en termostat, detta var svårt att 

replikera i analytiska simuleringar. Att återskapa tidigare tester var även det svårt då de var dåligt 

dokumenterade, likaså tog inte simuleringsprogrammet hänsyn till alla parametrar, till exempel 

strålning mellan solider och fluider.   

Resultatet hade sannolikt blivit bättre och arbetsgången förenklats om laboratorietesterna skett 

innan flödessimuleringarna, så att randvillkor, flöden och motsvarande detaljer hade kunnat 

ställas upp med hjälp av de lärdomar som drogs från de verkliga testerna. 

Dessa parametrar tillsammans med att inga svar erhölls direkt från fordonsindustrin kan ha spelat 

stor roll i projektets validitet och reliabilitet. Genom att försöka dokumentera allting väl samt 

upprepa och genomföra flera liknande datainsamlingar samt vara lyhörd mot de mer erfarna 

konstruktörernas erfarenheter är ändå uppfattningen att projektet resulterat i trovärdiga resultat. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel diskuteras slutsatser och rekommendationer som uppstått i och med projektet. 

Arbetet har visat att ett modulärt vätskevärmarkoncept har potential att ersätta dagens sortiment 

av värmare. Genom aluminiumextrudering går det att tillverka värmarhus lämpliga för ett 

modulärt byggsätt, det homogena tvärsnittet gör att värmarhuset enkelt kan kapas till rätt längd 

och ändå använda samma kringkomponenter, volymen kan därigenom anpassas efter önskad 

effekt. Olika funktioner kan integreras direkt i extruderingsverktyget vilket ytterligare ökar 

möjligheten för kundanpassning. Det är i nuläget oklart om det krävs efterbearbetning för att 

erhålla tillräcklig tätningsförmåga av värmarhuset. Enligt aluminiumleverantörerna kan detta 

klargöras först vid de initiala produktproverna. 

Utbytbara slanganslutningar gör att det blir betydligt enklare att anpassa värmaren efter kunders 

olika önskemål vad gäller just placering och storlek på dessa. Genom att i hög grad använda 

standardkomponenter så som O-ringar och låsringar för att täta och fästa dessa går det att ta fram 

kundspecifika slanganslutningar utan att det kräver allt för mycket utvecklingstid. 

Styrelektronik används för vissa typer av värmare, ett glidspår i aluminiumprofilen tillåter 

montering av en box för styrelektronik utan att för den delen kräva någon extra bearbetning av 

värmarhuset. Genom en smart design tillåts även att elektronik, kablage och anslutningar gjuts 

in med PUR i värmarhuset utan att några extra komponenter krävs. 

Funktionsprototypen som tillverkats i och med projektet visar att konceptet fungerar och att även 

kringkomponenterna fungerar tillsammans med värmarhuset i både kalla och varma 

temperaturer. Fler tester med prototypen behöver genomföras för att bland annat se hur 

komponenter åldras, likaså har inga torrkokningsprover genomförts. Även om en del arbete med 

produktionsförberedelser återstår visar detta att det finns potential att förverkliga konceptet.  

Genom simuleringar och verkliga tester har det redogjorts hur en modulär elbilsvärmare kan se 

ut och vilka faktorer som påverkar dess funktion. Slutsatsen var att det modulära byggsättet 

påverkar värmarens funktion, olika parametrar påverkar olika mycket och på olika sätt. Det som 

undersökts var hur flöde, temperaturväxling och tryckfall påverkas genom olika ändringar som 

sker till följd av det modulära tänket.  

Flödessimuleringarna visade att ett lagom turbulent flöde gav bäst utdelning sett till tryckfall och 

temperaturutbyte. Ett allt för turbulent flöde gav ett högt tryckfall och ett allt för rakt flöde gav 

dåligt temperaturutbyte. Flödets beteende påverkades av flera olika detaljer.  

Slanganslutningarnas inre utformningen hade en betydande roll i tryckfall och flöde medan det 

inte spelade någon större roll i hur slanganslutningarna placerades på värmaren. Däremot var det 

något bättre om vätskan strömmade in i elementrörens kalla del än att de först träffade den varma. 

Enbart tre olika varianter av inre utformning på slanganslutningarna testades, fler testade 

varianter skulle sannolikt kunna leda till nya upptäckter.  

Elementrörens form och effekt hade måttlig eller ingen påverkan på flöde och tryckfall enligt 

simuleringarna. Hur elementrören placerades i förhållande till inloppet spelade däremot mycket 

stor roll för både tryckfall, flöde och temperaturutbyte. I laboratorietesterna hade 

elementrörseffekten istället stor inverkan på flödet, det ökade med ungefär 1,5 l/min vid 5,6 kW. 

Eftersom ett givet flöde bestäms inför simuleringen är det uppenbart att det inte ökar vid en 

ökning i elementrörseffekt, hur detta påverkar tryckfallet är däremot oklart och bör undersökas. 

Den provrigg som fanns att tillgå kunde dock inte mäta tryckfall. 

Genom att jämföra flödessimuleringarna mot verkliga tester, både med avseende på tryckfall och 

temperatur konstaterades det att de teoretiska värdena inte alltid visade samma sak men att de 

var tillräckligt representativa för att ge värde åt detta projekt.  
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Skillnaderna mellan teori och verklighet visar på att det var viktigt att tillverka en prototyp för 

att kunna jämföra resultaten. Fler och mer ingående testning skulle kunna leda fram till nya 

upptäckter vad gäller likheter och skillnader, en provrigg som kan mäta tryckfall skulle också 

kunna vara till hjälp för detta. 

Som oftast har många tillsynes små och obetydliga komponenter krävt en stor tidsåtgång. 

Värmaren består av ett flertal kringkomponenter som vid en första anblick skulle kunna tas direkt 

från befintliga produkter. Allteftersom arbetet fortlöpte visade dit sig dock att i princip alla dessa 

komponenter behövde anpassas eller designas om helt från grunden. 

Hela projektet har gett en bra insikt om att verkligheten inte alls är lika enkel som i högskolans 

teoretiska värld, där projekten oftast slutar med ett halvfärdigt koncept med rekommendationer 

om vad som behöver vidareutvecklas och testas för att produkten ska fungera. För att lösa de 

”små” kvarvarande detaljerna krävs mer tid än vad som vid en första anblick kan anas. 

Resultatet överträffade de egna satta förväntningarna och har gett ovärderlig erfarenhet för det 

annalkande arbetslivet. Även uppdragsgivaren är nöjd med arbetet och de uppskattade idéen med 

extrudering som tillverkningsmetod, detta ger nya designmöjligheter och kan eventuellt leda 

fram till en ny design även andra produkter i deras sortiment. 

7.1 Rekommendationer 

Rekommendationen för fortsatt arbete är att omarbeta tvärsnitten på värmarhuset efter de 

rekommendationer som erhölls från tillverkare. Då det var två vitt skilda svar från de båda 

tillverkarna bör vidare kontakt tas med dessa. 

I den första kravspecifikationen fanns önskemål om att miljö och vibrationsprova produkten, det 

insågs tidigt att det inte fanns utrymme eller budget för en sådan provning och innan tvärsnittet 

arbetats om finns inget värde i att göra ett sådant prov. När ett nytt tvärsnitt designats och 

provexemplar erhållits bör dessa däremot genomgå en rigorös testning för att säkerställa 

funktionen. 

Slanganslutningarna som använts i projektet tillverkades i 3D-skrivare, denna tillverkningsmetod 

gav komponenter som var mycket sköra mellan lagren och inte lämpade sig för kommersiellt 

bruk. Formsprutning var metoden som tidigt föreslogs för dessa anslutningar, modellen behöver 

anpassas för formsprutning och de färdiga komponenterna bör genomgå testning för att 

säkerställa vilken sorts plast som fungerar. Alternativa tillverkningstekniker är 3D-utskrivna 

anslutningar i metall eller pressgjutna i aluminium. Kostnaden för dessa bör då studeras närmare. 

En tanke som framkommit under arbetets gång är om det istället för ett gemensamt värmarhus 

skulle vara lämpligt att tillverka två olika. Det befintliga tvärsnittet används då för 

lågspänningskonfigurationer eftersom det är de grova elementrören som styrt storleken på det 

värmarhuset. Ett nerskalat tvärsnitt skulle kunna tillverkas för högspänningskonfigurationerna 

vars elementrör är smidigare att bocka och mindre utrymmeskrävande. Detta bör studeras 

närmare av uppdragsgivaren då det inte är säkert att ett enda modulärt koncept är den ultimata 

lösningen på deras problem, två olika modulära produkter kan rentav vara bättre och många av 

kringkomponenterna kan fortfarande delas mellan dem. 

Majoriteten av ovanstående rekommendationer lämpar sig väl att utföras av andra 

ingenjörsstudenter på MDH eller andra högskolor, antingen som deluppgifter i olika kurser eller 

som ett examensarbete. Att integrera ett företags verkliga problem direkt i skoluppgifter har 

genom bland annat detta projekt visat sig ge en bra introduktion till arbetslivet. 

 

 

Fredrik Beiertz, Maj 2018.  
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BILAGOR 

 

BILAGA 1, MÅLVÄRDEN 

• Den modulära värmaren ska minst täcka in de fem olika arbetsspänningar som 

uppdragsgivaren önskat samt kunna leverera upp till 6 kW per konfiguration. 

-Uppdragsgivaren har levererat en kravspecifikation där de anger att den modulära värmaren 

ska kunna användas med batterispänningarna 24 V, 48 V, 355 V, 650 V och 800 V. Varje 

sådan konfiguration ska också kunna leverera en effekt upp till 6 kW. Observera att en 

batterispänning på 24 V ger en nominell spänning på ungefär 28,5 V varför alla uträkningar 

sker med den senare spänningen.  

Genom att uppfylla detta målvärde kan den modulära värmaren även ersätta samtliga av 

uppdragsgivarens nuvarande elbilsvärmare samt prototyper. 

Att ta fram en ny elbilsvärmare kostar enligt uppdragsgivaren ungefär en miljon kronor, 

vilket gör att en modulär värmare som täcker in hela elbilssortimentet kan bidra till att spara 

in miljontals kronor åt uppdragsgivaren. 

• Alla konfigurationer i det modulära konceptet ska dela huvudsakligt värmarhus. 

-Huvuddelen i värmaren ska på ett eller annat sätt utgå från samma detalj eller kropp för att 

undvika höga kostnader i tillverkningen samt lagerhållning av flera olika komponenter. En 

lite mer avancerad gjutform för värmarhus kan kosta hundratusentals kronor och klarar bara 

ett visst antal skott. Att antingen helt byta tillverkningsmetod för värmarhuset eller minska 

ner antalet gjutformar kan därför spara stora summor.  

• Slanganslutningarna ska kunna anpassas efter kundönskemål samt arrangeras på minst 

tre olika sätt, in line, vinkel och ”U”. 

-Majoriteten av dagens värmare har slanganslutningarna orienterade på ett förutbestämt sätt, 

oftast integrerade i gjutformen. I de fall slanganslutningarna ändrats i efterhand har hela 

gjutformen fått göras om till stora kostnader.  

Olika kunder förespråkar olika placering av anslutningarna, vissa vill ha flödet rakt igenom 

värmaren (in line), andra vill ha inlopp och utlopp på samma sida (”U”) medan vissa vill ha 

dem i vinkel mot varandra. En stor valmöjlighet i hur anslutningarna placeras ökar 

attraktiviteten för värmaren.  

Olika fordonstillverkare har olika typer av slanganslutningar och att kunna byta 

slanganslutning efter kundönskemål är därför ett krav. 

• Elementrören ska passa minst två olika värmarkonfigurationer vardera. 

-När elementrören bockas till rätt form samt fixeras används två fixturer, en fixtur kostar ett 

antal tusen kronor att ta fram och tillverka. Genom att använda samma yttre geometri på ett 

element till två eller flera olika konfigurationer kan både pengar, och utrymme sparas.  

Genom att variera motståndet i elementrörets värmetråd eller anpassa elementets aktiva längd 

kan två på utsidan identiska elementrör ändå ge olika effekt och passa olika spänningar. 

• Det modulära konceptet ska ha minst 5 % färre ingående komponenter än i den 

befintliga värmaren BEV-heater som har 60 komponenter. 
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-Ett riktvärde för att underlätta monteringen och lagerhållning är att det framtagna konceptet 

i alla sina konfigurationer ska ha minst 5 % färre ingående komponenter än BEV-heatern, 

vilket är en nuvarande elbilsvärmare.  

Andersson & Vasilevski (2013) undersökte BEV-heaterns ingående komponenter och kom 

fram till att den bestod av 60 olika delar, varav 7 förenklade delar klassades som elektronik.  

Då styrelektronik inte ingår i detta projekt antas den nya värmarens elektronik ha samma 

antal komponenter som BEV-heatern. Sju delar kommer alltså adderas till vardera 

konfiguration. 

Genom att minska antalet komponenter förväntas kostnad för lagerplats och montering 

minska, likaså minskar kapitalet som är bundet i lagret. Det finns inga generella siffror på 

vad en lagerplats kostar då de är olika stora och ibland delas mellan flera olika 

produktgrupper. 

• Tätningen av värmaren ska standardiseras mellan de olika konfigurationerna samt 

förenklas mot nuvarande BEV-heater. 

I dagsläget används tre olika tätningsmetoder för de tre elbilsvärmare som finns hos 

uppdragsgivaren. Det är önskvärt att alla konfigurationer tätas på samma sätt då detta minskar 

antalet komponenter som behövs samt att personalen kan lägga mer fokus på ett enda 

monteringsförlopp istället för tre vitt skilda.  

Om det går att använda standardiserade O-ringar istället för specialpackningar kan ett antal 

kronor sparas per packning. 

Genom att följa designriktlinjerna från exempelvis Flitney (2014) och Leonard (1984) går 

det att förenkla monteringen gentemot dagens värmare samtidigt som detaljer som kan skada 

tätningen kan designas bort.  

• Så många kringkomponenter som möjligt ska passa till alla värmarkonfigurationer 

Genom att samma kringkomponenter kan användas till alla konfigurationer förenklas 

lagerhållningen. Personalen blir även mer van med att montera just de detaljerna vilket kan 

höja kvaliteten. 

När alla olika komponenter passar alla olika konfigurationer blir det också enklare att snabbt 

och enkelt sätta ihop en ny kundanpassad värmare utan något egentligt utvecklingsarbete. 

• Elektronik och elektriska anslutningar ska kunna gjutas in och skyddas, helst utan några 

extra komponenter. 

-För att isolera de elektriska anslutningarna på elementrören för högspänningsvärmarna gjuts 

de på vissa av de befintliga värmarna igen med flytande PUR. På BEV-heatern används ett 

extra plastlock med tillhörande O-ring för att undvika att PUR rinner ut. Dessa komponenter 

kräver både lagerplats och tar tid att montera varför det är önskvärt att integrera ingjutningen 

direkt i värmarhuset. 

• Tryckfallet ska inte överstiga 5 kPa vid 15 l/min för någon av konfigurationerna. 

- Uppdragsgivaren har satt en gräns på att tryckfallet genom värmaren inte får överstiga 5 

kPa vid ett vätskeflöde om 15 l/min. Detta värde är baserat på deras erfarenhet och uppmätta 

värden från tidigare värmare. 
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BILAGA 2, OLIKA BATTERITYPER 

 

Nedan ges en kort beskrivning av några olika typer av litiumbatterier. 

All information som listats om de olika typerna av Li-ion batterier är en sammanfattning av 

information från www.batteryuniversity.com. Sidan är skapad av Isidor Buchman, som startade 

företaget Cadex Electronics, som gör olika sorters test- och laddningsutrustning för batterier. 

Han är även författare till flera olika böcker som rör batterier. Buchman säger att hemsidan är 

baserad på hans egen expertis blandat med information från andra organisationer och 

batterianvändare. Huvudsyftet är att ge studenter, yrkesutövare och intresserade en grund att stå 

på. Hemsidan innehåller stora mängder information om alla typer av batterier och kringliggande 

ämnen. (Battery University, 2016) 

LCO (Litium-Koboltoxid) 

Detta är en energirik variant av Li-ion batteri som började användas i början på 90-talet. Typen 

används ofta i elektronik, så som mobiltelefoner och laptops. En svaghet är att de har kort 

livslängd och att det inte går att plocka ut höga strömmar, ungefär 2 A är max vad en normal cell 

kan ge. Energikapaciteten är däremot hög, ungefär 150 till 200 Wh/kg och i undantagsfall även 

något högre. De är betydligt mer känsliga för värme än andra typer och vid ungefär 150 ⁰C sker 

termisk rusning. (Battery University, 2017) 

LMO (Litium-Manganoxid) 

LMO-batteriet har en något speciell cellstruktur som underlättar flödet av joner inuti batteriet. 

Batteritypen klarar av att leverera höga strömmar, ungefär upp till 30 A men under kortare 

perioder även lite mer. Energitätheten är ungefär 100 till 150 Wh/kg och de används bland annat 

till elverktyg och elbilar. Termisk rusning inträffar vid ungefär 250 ⁰C. (Battery University, 2017) 

LFP (Litium-Järn-Fosfatoxid) 

LFP-batterierna togs fram i slutet av 90-talet och kan ge höga strömmar, upp till 40 A. Detta sker 

dock på bekostnad av energikapaciteten, vilken är 90–120 Wh/kg. Sammansättningen ger en 

något lägre spänning (3,2 V) än andra Li-ion batterier men fördelen är att fyra seriekopplade 

LFP-celler får ungefär samma spänning som dagens blyackumulatorer och därför passar bra som 

ersättare. Termisk rusning sker först vid 270 ⁰C och batteritypen är därför ansedd som den 

säkraste av Li-ion batterierna. LFP-batterierna passar bra för applikationer där hög effekt är 

viktigare än energikapacitet. (Battery University, 2017) 

NMC (Litium-Nickel-Mangan-Koboltoxid) 

För ungefär tio år sedan kom NMC-batterierna ut på markanden. Beroende på 

användningsområde går de att anpassa mängden nickel och mangan i cellerna för att antingen ge 

höga strömmar eller för en hög energikapacitet. Energikapaciteten är 150–220 Wh/kg och 

strömmen som går att plocka ut ur en cell är upp till 20 A. NMC-batterier har lång livslängd och 

används ofta i elcyklar, olika elfordon och inom industrin. Termisk rusning sker vid 210 ⁰C. 

(Battery University, 2017) 

NCA (Litium-Nickel-Kobolt-Aluminiumoxid) 

Egenskaperna för NCA liknar på många sätt de för NMC och batteritypen används i samma typ 

av applikationer som NMC. Skillnaderna är att NCA har något högre energikapacitet, 200–260 

Wh/kg samt lite kortare livslängd samt en något lägre gräns för termisk rusning, 150 ⁰C.     

(Battery University, 2017) 

LTO (Litium-Titanat) 

I LTO-batterierna har anoden som oftast består av grafit bytts ut till litiumtitanat. Oftast består 

katoden av samma ämnen som i NMC. Till skillnad mot de andra Li-ion batterierna har LTO bra 

http://www.batteryuniversity.com/
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egenskaper även vid kallt väder, upp till 80 % av kapaciteten behålls även vid -30 ⁰C, 

energikapaciteten är dock låg, ungefär 50 till 80 Wh/kg. LTO-batterierna har avsevärt längre 

livslängd än de andra varianterna, det klarar upp till 7000 laddningscykler och är klassat som ett 

av de säkraste när det kommer till termisk rusning. Det används bland annat i solcellslampor, 

elbilar och som ”energi back up”. (Battery University, 2017) 
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BILAGA 3, BERÄKNINGSEXEMPEL ELEMENTRÖR 

Ponera att ett element med Ø14 mm och spänningen 24V DC ska leverera 2500 W. 

Strömmen beräknas då enligt formeln I = P / U.  

I = 2500 W / 24 V = 104,2 A. Detta är nästan tre gånger mer än Backers rekommenderade värde 

för de grövsta elementen.   

Sett till den ursprungliga rekommenderade begränsningen i yteffekt på max 15 W/cm2 behöver 

elementröret vara 37,9 cm långt, baserat på dokumentation från Backer, som säger 4,4 cm2/cm 

för elementrören med Ø14. Elementröret behöver alltså vara ungefär 38 cm långt för att inte ha 

för hög yteffekt. 

Om istället elementtrådens minsta motstånd per meter beaktas konstateras det genom Backers 

beräkningsunderlag att ovan givna förutsättningar på elementlängd, spänning och effekt ger ett 

värde på ca 0,6 Ω/m. Detta värde är långt under minimivärdet på hur lite motstånd elementrören 

kan ge, gränsen ligger på 2 Ω/m för de element som Backer tillverkar.  

Omvänt skulle ett element som ger 2500 W behöva vara max 11,5 cm långt med avseende på 

motstånd per meter, och istället ha en yteffekt på 49,3 W/cm2.  

Som uträkningen ovan visar går det inte att sätta ihop ett elementrör hursomhelst utan alla ovan 

nämnda parametrar måste beaktas. 

I figur 3:1 visas de formler som Backer tillhandahåller. 

 

 

Figur 3:1 Beräkningsunderlag (Backer) 
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BILAGA 4, O-RINGAR, TÖJNINGSSAMBAND 

 
Graf 4:1 Samband vid o-ringstöjning (Leonard, 1984) 
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BILAGA 5, ELEKTRONIK 

Nuvarande styrelektronik 

Som exempel studerades den befintliga BEV-Heatern, den har elektronik som kan anses vara 

jämförbar med vad som kan komma att behövas i en ny värmare. Hela enheten kallas för HRU 

(Heater Relay Unit) och elektroniken är placerad i ett fräst aluminiumhus som sedan 

sammanfogats med PH-flaskan genom ett metalband och skruvar. Elektroniken reglerar effekten 

antingen genom PWM-styrning eller genom att slå igång ett, två eller alla tre värmeelement. 

Kretskortet mäter ungefär 60 x 55 mm och anslutningarna skruvas på plats med kabelskor, likaså 

är kablaget till värmeelementen fästa med kabelskor eller metallbläck. Matarkabeln som är tänkt 

att anslutas i fordonets elkrets är däremot utrustad med en högspänningskontakt. Kablaget som 

är tänkt för högspänning är sköldade och dubbelisolerat medans signal- och givarkablar istället 

använder 12V och går i tunna enkelisolerade kablar.  

Styrelektroniken, som både tillverkats av, och monterats i aluminiumhuset av företaget 

Eskilstuna Elektronikpartner AB har funnits med i sortimentet sedan 2010 men har numera 

utgått. Det kan antas att det i dagsläget behövs en mindre volym för att rymma nyutvecklad 

styrelektronik med motsvarande eller mer avancerade funktioner.  

Ovansidan på det frästa aluminiumhuset är rundat och utformat efter-, och ligger an mot PH-

flaskan, därigenom används spillvärmen från elektroniken för att värma vätskan samtidigt som 

elektroniken kyls av den i sammanhanget kalla vätskan.  

En givare slår ifrån strömmen om temperaturen i elektroniken blir för hög, likaså finns en givare 

inne i vätskebehållaren som säger åt elektroniken att slå ifrån om vattnet blir för varmt, skulle 

denna fallera finns också en temperatursäkring som brinner av vid en temperatur om ungefär 110 

⁰C. Skulle även denna funktion fallera brinner slutligen tråden i elementrören av vid en given 

temperatur som är satt för att undvika brand. Det finns alltså fyra olika skyddsfunktioner för 

denna värmare, det skiljer sig däremot mellan olika värmarmodeller då inte alla har 

styrelektronik. 

För att skydda elektroniken mot smuts och fukt sitter det ett lock som skydd samt så har alla 

kabelgenomföringar tätats med O-ringar. Hela tomrummet under locket har fylts med PUR för 

att säkerställa IP-klassningen, PUR är också elektriskt isolerande och förhindrar överslag mellan 

komponenter på kretskortet. Ingjutningen medför dock att elektroniken inte går att laga eller 

återvinna.  

Elektroniken och aluminiumhuset för denna står för en betydande del av totalkostnaden för 

värmaren och en förenkling av denna hade varit önskvärt.  

Avbränningselement och termisk säkring 

För att minska risken för överhettning och eventuellt brand vid exempelvis torrkokning i 

värmaren är flera av Calix produkter utrustade med olika lösningar. Avbränningselement innebär 

att kanthaltråden inuti elementröret brinner av vid en förutbestämd temperatur. Termiska 

säkringar eller övertemperatursskydd som de också kallas fungerar kort sagt som en vanlig 

keramiksäkring som finns i många hem men brinner av vid en viss temperatur istället för vid en 

viss ström. Till skillnad mot en vanlig säkring i hemmet är dessa termiska säkringar ofta ingjutna 

och går inte att byta när de väl löst ut. 

NTC (Negative Temperature Coefficient) 

Givarna som mäter temperaturen i Calix produkter fungerar genom NTC, när temperaturen stiger 

minskar motståndet genom givaren enligt ett givet mönster och elektroniken känner på så viss 

vilken temperatur omgivningen har. Genom styrelektroniken kan då värmaren programmeras att 

slås av eller ändra effekt vid olika värden på NTC:n. 
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PTC (Positive Temperature Coefficient) 

PTC-element fungerar genom att motståndet ökar när temperaturen ökar. Denna funktion 

används främst vid kupévärmare. När temperaturen är låg är motståndet lågt, kupévärmaren får 

då en hög effekt. När temperaturen sedan stiger ökar också motståndet och effekten blir lägre, 

genom att använda PTC på rätt sätt kan en kupéfläkt ha en mycket hög effekt vid låga 

temperaturer och en nästintill obetydlig effekt vid rumstemperatur och på så vis inte använda 

mer energi än nödvändigt.  

PWM (Pulse Width Modulation) 

CFH-värmaren använder något som kallas för PWM, pulsbreddsmodulering på svenska, för att 

reglera effekten. Det går till som så att elen är varierat på- och avslagen under en viss tid, en 

frekvens eller puls. Istället för att ge exempelvis halva effekten kontinuerligt kan det sägas att 

PWM-styrningen ger hela effekten men under halva tiden. Frekvensen är alltid densamma och 

programmeringen bestämmer helt enkelt under hur stor del av denna puls elen ska vara på- 

respektive frånslagen. Detta är ett mycket energieffektivt sätt att styra effekt och passar bra för 

”dumma” applikationer så som en el-värmare. Verkningsgraden är hög jämfört med liknande 

funktioner (Hirzel, u.d.).  

HV (High voltage) 

Spänningar över 60 V räknas i fordonsbranschen som HV, vid dessa spänningar ställs stora krav 

på bland annat kablar, kontakter och isolering (Fischer & Korthauer, 2016). Detta medför mer 

komplicerade konstruktioner och kontaktdonen är ofta både utrymmeskrävande och dyra. 

Som alternativ till kontaktdon kan i vissa fall hela kopplingen gjutas in med isolerande material, 

likt det som gjorts på elektroniken i BEV-heatern. Enligt intern information från Calix så sjunker 

priserna och komplexiteten på olika komponenter i takt med att el- och hybridfordon blir 

vanligare men jämfört mot de komponenter som används i traditionella motorvärmare är de 

fortfarande dyra och skrymmande. Kablar avsedda för HV är vanligtvis orangea för att 

uppmärksamma omgivningen om riskerna HV medför. (Calix.se, u.d.) 
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BILAGA 6, ANDRA SÄTT ATT VÄRMA ELFORDON 

IR-strålning 

Genom att använda IR-strålning går det att värma upp passagerarna, utan att för den delen värma 

hela kupén. Med denna metod går det alltså att välja vart i kupén det ska bli varmt, prototyptester 

genomförda hos en stor bilproducent visar att en behaglig temperatur kan uppnås redan efter en 

minut. En ytterligare fördel är att det inte behövs några fläktar eftersom IR-strålningen just 

strålar. Därigenom går det att spara både energi och vikt samtidigt som det blir en tystare 

förarmiljö. (Electricity.com, 2012) (Allen, Innovative Approaches for Heating Electric Vehicles, 

2012) 

En möjlig komplikation det inte skrivs något om är hur kylning av fordonet ska ske under en 

varm sommardag om fläktar inte behövs.  

Värmepump 

Enligt Allen (2012) är luftvärmepump ett annat sätt att värma. Luftvärmepumpen tar vara på 

energin i utomhusluften genom värmeväxling. Luftvärmepumpen har i sammanhanget en mycket 

hög verkningsgrad, det går att plocka ut ungefär fem gånger mer värmeenergi än den tillförda 

elektriska energin, då huvuddelen av energin tas från omgivningen. En annan stor fördel med 

värmepumpar är att de kan användas både för att värma och för att kyla beroende på 

utomhustemperatur. (Thermia, 2009) 

En luftvärmepump är däremot uppbyggd av många komponenter (Thermia, 2009) och är jämfört 

med en vanlig Calix-värmare mycket skrymmande, komplicerad, tung och dyr. Trots detta finns 

det flera elfordon som använder denna metod, bland annat Toyota Prius (Toyota Sverige, 2017). 

PTC-element 

Istället för rörelement kan PTC-element användas för att värma antingen luft eller vätska, vissa 

konkurrenter använder denna princip, det är en förhållandevis utrymmeseffektiv metod och 

tillåter höga effekter (Eberspächer, 2018).  

Calix har gjort ett försök med detta i en vätskeburen batterivärmare men har upplevt en rad 

svagheter med metoden. Eftersom PTC-elementens effekt beror på temperaturen så jobbar de 

element som kylvätskan först träffar väldigt hårt, medans elementen sist i flödeskretsen knappt 

ger någon effekt alls, då vätskan redan uppnått än hög temperatur när dessa träffas. Däremot har 

Calix en PTC-värmare med lägre effekt som fungerar tillfredställande (Calix.se, u.d.). När det 

gäller uppvärmning av luft fungerar däremot metoden bra och används nästan uteslutande i Calix 

kupévärmare.  

Värme i rutor och stolar. 

För att använda batterienergin på ett sparsamt sätt förespråkas mer uppvärmning av speciella 

komponenter. Till exempel rutor, stolar, nackstöd och ratt. Genom att värma exempelvis rutorna 

förhindras kondensbildning även om HVAC systemet inte är lika kraftigt som det behöver vara 

i nuläget. (Fischer & Korthauer, 2016) 

Precis som med IR-värmarna kan en potentiell svaghet med att ha ett klenare HVAC-system vara 

möjligheten att kyla kupén en varm sommardag. 

Dieselvärmare 

Sett till att utvinna värme är förbränning av kolväten väldigt effektivt. En liter diesel innehåller 

ungefär 10 kWh (SPBI, 2016). Mindre än ett kilo diesel innehåller alltså mer energi än vad många 

av hybridbilarnas batterier har när de är fulladdade och används under de allra gynnsammaste 

förhållandena. Att använda just diesel skulle bidra med ökade koldioxidutsläpp med den finns 

flera alternativ som är förnyelsebara (SPBI, 2016).  
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Att använda en liten mängd kolväte eller motsvarande bränsle för att värma kupé och batteri kan 

utöka räckvidden på elfordon mångdubbelt och med mycket små utsläpp i jämförelse mot fordon 

med förbränningsmotor. På en hybridbil med förbränningsmotor skulle denna metod också 

minska utsläppen eftersom verkningsgraden på att värma något genom att bränna kolväte är 

betydligt högre än att driva en förbränningsmotor. Den extra effekt som går att få ut ur batteriet 

genom bränslevärmning är betydligt miljövänligare än om förbränningsmotorn skulle behöva 

hoppa igång tidigare. (Moore, 2016) 

Förvärma vid anslutning till elnätet 

Genom att förvärma, eller förkyla elfordonet när det är anslutet till elnätet kan stora mängder 

batterienergi sparas. Det drar nämligen mindre energi att hålla en redan befintlig temperatur 

jämfört med att värma eller kyla kupén och batteriet direkt från utomhus temperatur. (Allen, 

Innovative Approaches for Heating Electric Vehicles, 2012) 

Calix har redan denna kunskap och i kravspecifikationen för detta projekt finns redan 

parkeringsvärmare nedskrivet.
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BILAGA 7, GANTTSCHEMA 

 
Figur 7:1 Ganttschema 
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BILAGA 8, FRÅGOR TILL MÖTET 29/1 

• Kombinationer 

-ska alla likströmsspänningar kunna kombineras med 230/120 V AC? 
 

-Ja, alla batterispänningar ska kombineras med antingen 230 eller 120 V AC. Då det 

föreligger olika krav för värmeelement som fungerar genom inkopplad nätspänning samt 

batterispänning är det önskvärt att ej kombinera olika spänningstyper i samma element. 

 

• Modulerbarhet 

-varierbar volym, olika fästen för elektronik, olika fästen för hela modulen, olika 

möjligheter för inlopp/utlopp och plats för alla olika tänkbara varianter av element. Ska 

allt utgå från ”samma” eller kan det vara okej med två eller fler olika grundkroppar?  

 

-Som ovan, en grundkropp ska användas 

 

• Volym 

-är det relevant med 1–5 liter eller är det egentligen effekten man vill åt, räcker det med 

nog volym för att få in effekten eller är det specifikt volymen som efterfrågas. Mitt förslag 

baserat på det lilla jag hunnit ta in är kanske 0.5–1,5 liter i byggbar volym. 

 

-Volymen ska anpassas efter effekten och flödet, går det att göra modulen mindre är det 

önskvärt 

 

• Effekt vid olika spänningar 

-det framstår som svårt att få ut hög effekt genom låga spänningar utan stora strömmar, 

finns det några riktvärden att förhålla sig till vad gäller lågspänning och effekt? 

 

-Det föreligger önskemål från kunderna att ta ut hög effekt även vid låga spänningar, 

räkna med 5–6 kW även vid så låg spänning som 28,5 V (24 V). 

 

• Backers begränsningar 

-ohm/m och max A, det går alltså rent fysiskt att plocka ut för mycket effekt ur elementen 

vid låga spänningar, lägre effekt eller flera små element? Enligt C-G Jernsjö är ohm/m 

lite i överkant men 20 A, 25 A och 35 A gäller på rörelementen, någon erfarenhet av det? 

 

I nuläget är strömmen ca 45 A på 14 mm element som används till 28 V och fungerar, 

max ström i 14 mm röret bör vara runt 50 A enligt tidigare tester. 

 

• Samband 

-samband mellan de överstående faktorerna? Mindre spänning = mindre effekt = mindre 

volym? 

 

Ja och nej, samband mellan volym och effekt, men inte spänning och effekt. 

 

• Kretskort 

-hur djupt ska jag gå, räcker det med att det finns plats för att placera ev. kretskort eller 

bör jag kontakta underleverantören för att få en genomgång? Många olika sorters 

kretskort baserat på olika spänningar/effekter eller alltid samma? 
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-olika kretskort för olika spänningar, fokus bör ligga på modulära fästanordning och 

möjlighet för placering av en tänkt box av kretskortets storlek samt att det ska fungera 

med kablar mellan kretskort och elementhus. 

 

• Sekretess 

-finns det något ni redan vet nu som inte är lämpligt att ha med i rapporten, tex 

tester/jämförelse med typ BEV-heater. (sekretess) 

 

I nuläget inte, kontinuerlig diskussion bör hållas.  

 

• Köpt eller tillverkat/bearbetat på plats 

-är det något ni föredrar, vill ni ha så mycket som möjligt gjort i Eskilstuna? 

 

-Uppdragsgivaren ser sig som en ”assembly plant” och köper helst in färdiga 

delkomponenter som monteras på plats. 

 

• Begränsningar i tillverkningsteknik 

-vilka möjligheter har ni att själva bearbeta komponenter på plats? 

 

-svarvning, viss rörbockning och formsprutning av kontakter förekommer, övriga 

tekniker främst i manuella maskiner för verktygs/fixtur/prototyptillverkning. Önskvärt 

om alla sådana operationer kan genomföras hos underleverantör. 

 

• Gamla Rapporten 

-är innehållet fortfarande aktuellt, är det ni som ”äger” den? Hur ska jag behandla den? 

 

-Den anses fortfarande aktuell och informationen kan med fördel användas även i detta 

arbete 

 

• Dokumentation i allmänhet om era produkter/ingående komponenter 

-PTC, isolering, avbränning, tätningar… finns det något dokumentarkiv för era ingående 

komponenter?? 

 

-Det finns en konstruktionshandledning, i övrigt inget förutom produktblad för färdiga 

produktgrupper, ej för ingående komponenter. 

 

• Hållbarhet/återvinning 

-hur tänker ni kring att montera isär ingående komponenter för återvinning/återbruk, detta 

kräver lite annorlunda uppbyggnad av kringkomponenter som ex ingjutna kretskort. 

(Taget ur minnet) ska ca 85 % av materialet återvinnas i bilindustrin, samma sak för 

värmaren? 

 

-värmarna går inte under samma regler för återvinning som resten av bilen, elsäkerheten 

och funktion går först då havererade värmare kan leda till både motorhaveri och brand. 
 

• Interna system, Monitor/PDM/befintliga element 

-går det att få tillgång till era interna system och eventuell lathund? 

 

ja 
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• Mäta temperatur på vätska 

-ska det mätas på samma ställe varje gång? Inlopp utlopp? Samma givare varje gång? 

 

-Det räcker med att kunna mäta på en punkt, det finns redan många sensorer runt om i 

bilarnas kylsystem. 

 

• Slanganslutningar 

-Standarder? Finns det något dokument från kunder eller går ni bara på erfarenhet?  

 

-Nej, men det finns ett antal olika varianter som är vanligare, det föreslogs att närmare 

efterforskning ska göras på bland annat Volvo Cars kopplingar då de är en viktig kund. 

Norma tvist kallas deras anslutningar. 

 

• Tätningar 

-Använder ni något annat än hårdlödning och/eller gummipackning/O-ring? 

 

-Nej 

Feedback på framtagna koncept 

De enkla koncept som hittills tagits fram visades upp, antingen genom pappersutskrifter av 

cadfiler eller utskrivna som 3D-modeller, deltagarna fick ge synpunkter på det som tagits fram. 

Huvudsakligen handlar det om tre olika grundidéer, ett extruderat koncept, en gjuten flaska 

samt ett gjutet hus. Koncepten är mest tänkta för att illustrera hur en modulär enhet kan tänkas 

konstrueras och är inte färdiga koncept. Det konstaterades att kunderna efterfrågar ”platta 

paket” vilket då blir enklare att placera i dagens något trånga motorutrymmen. 
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BILAGA 9, RUNDVANDRING I LOKALEN 

Tillsammans med projektets tekniske handledare genomfördes en rundvandring i lokalerna där 

uppdragsgivaren huserar. 

 

• Säkerhetsgenomgång 

Rundturen startade med en säkerhetsgenomgång och utdelning av lämplig 

skyddsutrustning.  

 

• Station 1 rörelement 

Den första stationen på rundvandringen var den som internt kallas elementgruppen, det 

är också denna station som relevant för detta projekt.  

Här börjar arbetet med rörelementen och det som i slutändan blir motorvärmare. Vanligt 

är seriestorlekar från några tiotal upp till några hundratal enheter, varför det mesta av 

arbetet ännu sker manuellt. 

Elementens resa börjar vid bockningsstationen. Här bockades de element som inte redan 

kom färdigbockade från leverantör. Med hjälp av olika matriser och justerbara verktyg 

anpassas maskinen för den elementtyp som skulle bockas.  

De färdigbockade elementen placerades därefter i en produktspecifik fixtur i en 

fixeringsmaskin, där elementen monterades på elementflänsen och en press såg till att de 

satt fast. Nästa steg var att lägga på lodringar samt att svetsa på kontaktbläck.  

Sammanställningen placerades sedan på långa rack som därefter kördes in i en stor ugn 

där lodringarna smälte och tätade glipan mellan elementrören och flänsen.  

Efter att ha svalnat fylldes ändarna på rörelementen med PUR, dels för att förhindra att 

fukt tränger in i magnesiumoxiden, som rörelementen fyllts med för att isolera 

kanthaltråden från höljet, men även för att förhindra överslag mellan anslutningsstiften 

och mantelrören. Elementrören placeras därefter i ett ventilerat torkskåp i väntan på att 

plasten skulle härda. 

Nästa steg var att gjuta på själva kontakten. Calix har en egen kontakt för sina olika 

komponenter. Den halvklara motorvärmaren placerades i en fixtur i en 

formsprutningsmaskin och en plastkontakt gjöts på runt de tidigare monterade stiften. 

När plasten stelnat utfördes ett eltest för att kontrollera funktion och säkerhet. 

Sista steget i elementtillverkningen var att montera gummipackning på elementflänsen 

och kontrollera täthet. Detta gjordes med en speciell fixtur för de olika värmarna och 

genom att provtrycka med luft kontrollerades att läckaget inte var högre än uppsatta 

värden. 

 

• Station 2 kablage 

Utöver värmarna gör Calix även sina kablar själva, detta ingår egentligen inte i projektet 

men var ändå bra att känna till.  

Calix köper in själva ledarna på rulle och de har ett antal olika varianter av kabel för olika 

ändamål. De skalar höljet, pressar dit bläck, gjuter kontakter, monterar metallhöljen och 

mycket annat själva. De tillverkar också modellspecifika kablar till olika fordonsmodeller 

och placerar då ut olika fästen och etiketter på kablaget enligt olika mallar på specifika 

stationer.  

Efter att alla delar monterats på kablaget eltestades även dessa för att kontrollera att inga 

defekter fanns. 
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• Station 3 kupévärmartillverkning 

På nästa station monterades kupéfläktar, under rundvandringen var det en nyinförd 

modell som producerades. De ingående komponenterna som kom från många olika 

leverantörer monterades och fästes på olika sätt i värmaren. Den färdigmonterade 

produkten kopplades därefter in på elnätet och funktion samt elsäkerhet kontrollerades. 

  

• Station 4 övrig montering 

Vissa mindre komponenter monteras av en person, under rundturen passerades ett flertal 

monteringsstationer för detta. Bland annat montering av relädosor, kupéuttag och 

grendosor. 

  

• Station 5 svarvning 

De flesta av elementflänsarna till motorvärmarna är rotationssymmetriska och kan då 

svarvas fram. Denna procedur är den enda storskaliga bearbetningen av metall som 

genomförs i Calix lokaler, ett flertal olika automatiska svarvar fanns tillgängliga för 

ändamålet. 

 

• Preciform 

I Calix lokaler huserar även Preciform, som ingår i samma företagsgrupp. Preciform 

tillverkar huvudsakligen pressade plåtdetaljer till fordonsindustrin men arbetar även en 

del med formsprutning i plast, även inom detta segment är fordonsindustrin och andra 

företag inom samma koncern kunder. En kort rundvandring bland deras maskiner 

genomfördes samtidigt och några av produkterna undersöktes närmare. 
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BILAGA 10, FMEA 

Tabell 9:1 FMEA 

 Påverkad 

funktion 

Potentiella 

fellägen 

Potentiella 

feleffekter 

Anledningar till 

fel 

Rekommenderade 

åtgärder 

1 Anslutning 

till vätske-

systemet 

Läcker mot 

kylslang 

Vätskenivån 

sjunker 

Fel utformning Studera fordons-

tillverkarnas 

standarder 

  Läcker mot 

värmare 

Vätskenivån 

sjunker 

Tätning skadad Provtryckning 

  Går av Vätskan borta För klent 

dimensionerad 

Dimensionering 

och materialval 

   Vätskan borta Utmattningsbrott Vibrationstest 

2 Värma 

vätska 

Blir för varmt Temperatur-

säkringen 

utlöser 

Dåligt flöde Simulera flöde 

   Temperatur-

säkringen 

utlöser 

Luftfickor i 

värmaren 

Monterings-

anvisning 

3 Fästa 

värmare 

Värmare lossnar Totalhaveri utmattningsbrott Vibrationstest 

4 Volym Värmare läcker Vätskenivån 

sjunker 

Tätning skadad Provtryckning 

  Värmare brister Totalhaveri Utmattningsbrott, 

värmarhus trasigt 

Dimensionering 

och 

utmattningstest 

 

I tabell 9:1 visas den FMEA som användes för att initialt identifiera olika fellägen. Vissa av 

rekommendationerna kunde tas i beaktande under projektet medan andra kan göras först senare 

 



Bilaga 11 sida 1 (1) 

 

BILAGA 11, SAMMANFATTNING KONKURRENSANALYS  

Sammanfattningsvis visade det sig att alla undersökta konkurrenter utom DEFA, den norska 

konkurrenten hade ett sortiment som huvudsakligen skiljer sig markant från Calix, antingen 

genom uppvärmningsmetod, tillverkningsmetod av värmarhuset eller både och.  

Formen och geometrierna på de olika värmarna skiljde sig stort mellan tillverkarna och slutsatsen 

som kunde dras av detta var att olika uppvärmningstyper ger olika form på värmarna samt att 

kunder önskar olika utformning och funktion på sina värmare. Gemensamt var att i de fall ett 

värmarhus används var det tillverkat i metall, vanligtvis aluminium. Samtliga värmarhus är 

utrustade med två slanganslutningar. 

Det finns diverse ingångar eller kontakter för att koppla in el, de studerade värmarna tenderar att 

ha någon sorts standardiserad eller företagsspecifik kontakt för elanslutningar 

Det finns ingen uppenbar metod för hur de olika ingående delarna har tätats mot varandra, vissa 

har tydliga spår av hårdlödning, andra kan misstänkas använda O-ringar eller planpackningar 

medan det för vissa av modellerna inte går att dra några egentliga slutsatser angående 

packningsval. Vad gäller själva tillverkningsmetoden tenderar pressgjuten aluminium vara 

vanligast för de modellerna med ett värmarhus. DBK:s elbilsvärmare såg ut att vara tillverkad i 

djupdraget rostfritt stål medans Webastos elbilsvärmare istället verkar bestå av flertalet 

metallkomponenter som antingen pressats eller gjutits för att sedan sammanfogas mekaniskt. 
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BILAGA 12, KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikation 1.0 

• Moduler med byggbar värmarvolym 1–5 liter  

• Effekt, 1000–6000 W 

• Inspänning DC: 24 V, 48 V, 350 V, 650 V, 800 V 

• Inspänning AC: 120 V, 230 V  

• Möjlighet att i samma värmare kombinera minst två olika inspänningar. 

• Tilläggsmodul för elektronikstyrning. 

• Lågt tryckfall, typvärde 5 kPa vid 15l/minut 

• Möjlighet att montera en temperatursensor och eller överhettningsskydd. 

• Uppfylla fordonskrav med avseende på Miljötålighet och vibrationer.  

Kravspecifikation 1.1 

• Moduler med byggbar värmarvolym 1-5 liter Moduler med anpassad värmarvolym. 

• Effekt, 1000–6000 W 

• Inspänning DC: 24 V, 48 V, 350 V, 650 V, 800 V 

• Inspänning AC: 120 V, 230 V   

• Möjlighet att i samma värmare kombinera minst två olika inspänningar. 

• Tilläggsmodul för elektronikstyrning. 

• Lågt tryckfall, typvärde 5 kPa vid 15l/minut 

• Möjlighet att montera en temperatursensor och eller överhettningsskydd. 

• Uppfylla fordonskrav med avseende på Miljötålighet och vibrationer.  

Kravspecifikation 1.2 

• Moduler med anpassad värmarvolym 

• Effekt, 1000–6000 W 

• Inspänning DC: 24 V, 48 V, 350 V, 650 V, 800 V 

• Inspänning AC: 120 V, 230 V   

• Möjlighet att i samma värmare kombinera minst två olika inspänningar. 

• Tilläggsmodul för elektronikstyrning. 

• Lågt tryckfall, typvärde 5 kPa vid 15l/minut 

• Möjlighet att montera en temperatursensor och eller överhettningsskydd. 

• Uppfylla fordonskrav med avseende på Miljötålighet och vibrationer.  

Slutgiltig kravspecifikation 1.3 

• Moduler med anpassad värmarvolym 

• Effekt, 1000–6000 W 

• Inspänning DC: 24 V, 48V, 350 V, 650 V, 800 V 

• Tilläggsmodul för elektronikstyrning. 

• Lågt tryckfall, typvärde 5 kPa vid 15l/minut 

• Möjlighet att montera en temperatursensor och eller överhettningsskydd 
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BILAGA 13, FRAMTAGNA KONCEPT 

 

 
Figur 13 1 Extruderat rör 

 

 

 
Figur 13:2 Prototyp, extruderad kvadrat 
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Figur 13:3 Tillverkning av prototyp 
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BILAGA 14, FEM-ANALYS AV PLATT PAKET 

Nedanstående simuleringarna kördes med grova inställningar för att ge en ungefärlig bild av vad 

som händer, de kan således inte antas visa helt korrekta värden men bör ge en bra föraning om 

vad som sker. Materialvalet för de olika komponenterna som simulerats var baserad på vilka 

material som skulle kunna användas. För värmarhusen har aluminium 6063-T6 använts och för 

locken har det rostfria stålet AISI 316 valts. 

I samtliga fall har skruvhålen valts som fästpunkter, däri har randvillkoren satts som fast inspänt, 

vilket kan ses som gröna pilar i bilderna.  

Meshparametrarna är desamma för alla simuleringar, ”curvature mesh” valdes och största tillåtna 

storlek är 5 mm medan minsta tillåtna storlek är 0,4 mm. Den pålagda kraften representerades av 

ett invändigt tryck motsvarande de 3 bar som Calix provtrycker med. 

Det som undersöktes i simuleringarna var enbart deformationen i komponenterna, eventuella 

spänningskoncentrationer eller liknande bortses det ifrån i detta stadie. 

Initialt antogs locket i figur 14:1 vara den svaga länken i värmarkoncepten, det kan sägas bestå 

av en tunn plåt med en fläns på som packningen senare är tänkt att fästas mot. 

 

Figur 14:1 Elementfläns/lock 

En första simulering gjordes på ett lock som enbart hade skruvhål ute i hörnen. Resultatet som 

visas i figur 14:2 visade på en största deformation på 0,14 mm. Runt det område där packningen 

är tänkt att sitta är deformationen något mindre, runt 0,08 mm som mest. 
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Figur 14:2 Deformation 4-hål 

En ny simulering där det utöver skruvhålen ute i hörnen även placerats ett hål på vardera 

långsidan kördes. Resultatet i figur 14:3 visade på en avsevärt mindre deformation. Max 

deformation var ungefär 0,025 mm och ute i området för tätningen var deformationen knappt 

märkbar. 

 

Figur 14:3 Deformation 6-hål 
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Nästa steg var att undersöka tryckets inverkan på värmarhusen i aluminium. Hittills hade fokus 

legat på att göra värmarhusen så lätta som möjligt och använda tunnväggigt material, väggarna 

på värmarhuset som visas i figur 14:4 är på de flesta delar av profilen 2 mm. Resultatet visade 

att det givna trycket gav upphov till en utbuktning på mer än en millimeter på elementhuset, 

vilket mycket väl var tillräckligt för att tappa tätningsförmågan.  

 

Figur 14:4 Deformation 4-hål 

Lösningen på detta blev att utöver ett fästhål i vartdera hörnet även placera ett skruvhål i mitten 

av respektive långsida, då det nya konceptet som visas i figur 14:5 hade ett mer avlångt tvärsnitt. 

Resultatet gav lägre värden. Deformationen i det område som angränsar mot locket och tätningen 

begränsades till ungefär 0,15 mm.  



Bilaga 14 sida 4 (4) 

 

Figur 14:5 Deformation 6-hål 

Slutsatsen som kunde dras av dessa något enkla simuleringar var att det var värmarhuset, inte 

locket som var den begränsande delen när det kom till rektangulära koncept av denna typ. Genom 

att addera ett skruvhål på vardera långsida kunde deformationerna begränsas i både lock och 

värmarhus. Godstjockleken 2 mm var i underkant av vad som borde användas i den fortsatta 

konceptutvecklingen av liknande värmarhus. 
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BILAGA 15, KONCEPTVALSMÖTE 8/3 

Vid mötet deltog förutom undertecknad även tre erfarna konstruktörer samt utvecklingschefen. 

Under mötet redovisades de olika koncept som hittills tagits fram. Koncepten diskuterades var 

och ett och redan identifierade styrkor och svagheter lyftes fram. Mötesdeltagarna fick också ge 

feedback på respektive koncept. 

Koncepten visades först upp ett och ett och en kort beskrivning av de olika idéerna presenterades 

för mötesdeltagarna.  

De olika koncepten diskuterades flitigt och eventuella frågetecken rörande några av koncepten 

avhandlades, några potentiella lösningar baserade på deltagarna erfarenhet togs upp. Bland annat 

diskuterades möjligheten att göra elementrörsflänsarna i plast och gjuta eller limma fast 

elementrören. Denna idé med plastlock förkastades dock då temperaturen i anslutningarna på 

elementen blir uppemot 120 ⁰C när de belastas med 50A vilket kan vara fallet i 28.5 V 

konfigurationen. Även om det skulle fungera för de övriga elementen måste fortfarande en 

ytterligare lösning tas fram. 

Därefter gicks alla koncept igenom en gång till och deltagarna fick utifrån deras egna 

uppfattningar och erfarenheter ge feedback på alla koncepten.  

Sammanfattningsvis var deltagarnas uppfattning väldigt likartade och även nya idéer som byggde 

vidare på ett av koncepten uppdagades. Deltagarna var eniga om att de koncept som inte gick att 

modulera volymmässigt (gjuten låda och gjutet halvrör) inte hade potential att vidareutvecklas. 

De var även överens om att den varierbara gjutna flaskan inte passade in i den geometri som 

kunderna förespråkar, det var även svårt att fästa styrelektronik på flaskan varför den också 

förkastades.  

De extruderade koncepten var de som ansågs fungera bra med det modulära tänket. Av de olika 

extruderade koncepten var det främst det rektangulära och cirkulära tvärsnittet från figur 20 och 

21 i huvuddelen av rapporten som mötesdeltagarna gillade och såg flest fördelar med. Det beslöts 

att det var på vidareutveckling av dessa extruderade koncepten som den återstående tiden skulle 

läggas. 

Gjuten flaska 

+täta med O-ring 

+låsring 

+okomplicerad gjutning 

+beprövad form på värmarhuset 

volymen kan ändras men kräver olika gjutformar eller olika svarvade bakstycken. Skulle gå att 

spegelvända två olika bakstycken och därigenom få olika storlek. 

-kräver bearbetning av tätningsytan på båda delarna (svarv) 

-går inte att löda elementen (om bakstycket är gjutet, stål = tungt) 

-inte ”platt paket” 

-endast gängade eller ingjutna anslutningar 

 

Gjutet halvrör 

+mycket plana ytor 

+plats för integrerat kretskort undertill 

+olika sorters slanganslutningar 

volymen kan ändras men kräver olika gjutformar. Elementen kan lödas fast men detta kräver en 

platta av rostfritt och extra tätning för denna.  
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-komplicerad tätning 

-utnyttjar inte volymen bra 

 

Gjutet platt paket 

+bra form, platt 

+påminner om UMV = gjutbart 

+lock i rostfritt = lödbara element 

+olika sorters slanganslutningar 

 

-svårt med kretskort 

-går ej att ändra volym, kräver i så fall flera skalade modeller 

 

Extruderat fyrkantigt  

+plana ytor 

+extruderat = billigt 

+skruvfickor, hål och spår i profilen 

+varierbar volym 

+olika slanganslutningar 

+lock i rostfritt = lödbara element 

+plats för kretskort 

+fästen i skruvspår 

 

-kräver lock på båda sidor 

-planpackning eller komplicerat lock för O-ring 

-utnyttjar inte volymen bra 

 

Extruderat rektangulärt 
+bra form, platt 

+Plana ytor 

+extruderat = billigt 

+skruvfickor, hål och spår i profilen 

+varierbar volym 

+olika slanganslutningar 

+lock i rostfritt = lödbara element 

+utrymmeseffektiv 

+plats för kretskort 

+fästen i skruvspår 

 

-kräver lock på båda sidor 

-planpackning eller komplicerat lock för O-ring 

 

Extruderat rör 

+extruderat = billigt 

+skruvfickor, hål och spår i profilen 

+varierbar volym 

+täta med O-ring  

+eventuellt låsring 

+olika slanganslutningar (eventuellt) 
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+lock i rostfritt = lödbara element 

+utrymmeseffektiv 

+fästen i skruvspår 

 

-kräver lock på båda sidor 

-få plana ytor för slanganslutningar 

-svårt med kretskort 

-svårt att få in nog med effekt 

Diskussion med anknytning till konceptsållningen 

Konceptsållningen följdes av en diskussion av hur det rektangulära konceptet skulle kunna tätas 

då det är en viktig men svår del av arbetet. O-ring, planpackning och plastlock var alternativ som 

diskuterades. Plastlocket förkastades som tidigare nämnts baserat på temperaturen, men de andra 

två alternativen behöver undersökas vidare. O-ringstätning ger en mer standardiserad 

dimensionering men kan komma att kräva mer komplicerad bearbetning av detaljerna än 

planpackningen, som däremot är svårare att tillverka och dimensionera.  

Alternativen som ansågs rimliga var således att använda ett något mer komplicerat lock i 

kombination med en O-ring, eller att använda ett plant lock i kombination med en planpackning. 

En annan idé som diskuterades var materialval för locket, för att kunna löda fast elementrören 

behöver locket vara tillverkat i stål, då aluminium smälter vid lägre temperatur än lodet som 

används vid hårdlödning. Jämfört med aluminium är stål både tungt och svårarbetat, en lösning 

på detta skulle kunna vara ett lock i aluminium men att elementen istället gjuts fast med PUR, 

ett ämne vilket redan används i monteringslinan, både för att täta elementrör och för att gjuta in 

elektronik. Svårigheten med detta var enligt konstruktörerna att flytande PUR är mycket 

lättrunnet och kapillärt innan det härdat, erfarenheten de har är att det rinner igenom hålrum 

enklare än vad vatten gör.  

Det beslutades att det i ett första skede skulle genomföras ett enkelt test med PUR för att se om 

det rinner igenom spalten mellan elementrören och hålet eller om det är tillräckligt trögflytande. 

Om det visar sig fungera kan sammanfogningsmetoden eventuellt undersökas vidare. Om det 

visar sig läcka ansågs det inte finnas nog med tid för att undersöka det vidare. I bilaga 16 testas 

sammanfogning med hjälp av PUR. 

Andra viktiga detaljer som togs upp under mötet var att det ansågs överflödigt att kombinera 

batterispänningen med vanlig nätspänning, alltså 230 eller 115 V AC. Detta eftersom el och 

hybridbilar som är inkopplade till elnätet enligt den äldsta och mest erfarna konstruktören ändå 

använder sig av en DC-omvandlare för att göra om nätspänningen till erforderlig 

systemspänning. Värmaren kan därför köras på denna spänning även i parkerat läge. Denna 

ändring förenklar avsevärt arbetet då det inte behöver användas olika kablage och blandas 

elsäkerhetsklasser bland de ingående komponenterna.  

Kravspecifikationen reviderades efter denna förändring till version 1.2 

En ytterligare fråga från en av konstruktörerna var hur det var tänkt att gjuta igen elektroniken 

med PUR. I monteringslinan finns en station där flytande PUR appliceras på bland annat 

elementrörens ändar för att försluta dessa. Detta flytande PUR är som nämnt mycket lättrunnet 

och tar sig lätt ut igenom springor och andra håligheter. Den initiala tanken var att använda ett 

plastlock som snäpps på och fungerar som behållare för ohärdat PUR. Konstruktörernas 

erfarenhet var att detta inte skulle fungera utan att det i sådana fall krävdes någon form av 

packningen mellan plastlocket och värmarhuset. De föreslog att om själva elementflänsen kunde 

sänkas ner en bit i det extruderade huset så skulle ett avtätat plastlock inte behövas utan husets 

väggar skulle fungera som behållare under gjutningen. Detta togs i beaktande under den 

kommande vidareutvecklingen av koncepten. 
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BILAGA 16, FÄSTA ELEMENTRÖR MED PUR  

Under konceptvalsmötet den 8/3 bestämdes att det skulle undersökas hur vida PUR, som redan 

används i produktionen skulle kunna fungera för att sammanfoga elementrören med 

elementrörsflänsen. Flytande PUR är mycket lättrunnet och därför ansågs det att ett första test 

skulle genomföras för att se om det ens var möjligt att använda PUR i denna tillämpning. Risken 

var att flytande PUR helt enkelt skulle rinna ut igenom den lilla spalt på ungefär 0.05 mm som 

finns mellan elementrören och hålen i elementrörsflänsen. 

Av en slump upptäcktes en befintlig elementrörsfläns formad som en liten behållare, perfekt för 

att fylla med PUR för att undersöka problemet. Ritningen för denna fläns hämtades från Calix 

databas och två exemplar tillverkades i MDH:s metallverkstad. Skillnaden mot originalet var att 

dessa två exemplar tillverkades i aluminium. Genom att använda svarven som visas i figur 17:1 

samt pelarborr kunde alla för ändamålet viktiga geometrier återskapas inom de toleranser som 

framgick av ritningsunderlaget. 

 

Figur 17:1 Svarvning  

En fixtur tillverkades för att senare kunna hänga upp de PUR-fyllda flänsarna över två 

engångsbehållare. Fixturen skrivs ut i två exemplar i företagets 3D-skrivare och anpassades för 

att passa två pappmuggar av lämplig dimension. 

De två specialgjorda elementrörsflänsarna i aluminium bestyckades med elementrör och de 

placerades i tillhörande matris i fixeringsmaskinen. I maskinen pressas två kilar ner runt vardera 

elementrör och klämmer ihop godset runt elementrören så att de sitter fast hårdare i hålet. När 

stålflänsar används kläms inte godset ihop mer än att det med våld fortfarande går att flytta 

flänsen upp och ner på elementrören. Flänsen i aluminium gick däremot att flytta nästintill 
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obehindrat med handkraft. Fixeringsmaskinen ställdes in på ett högre tryck och proceduren 

upprepades. Elementrören fäste ändå inte och försöket avbröts.  

Hålen i elementrörsflänsen kontrollmättes efter att elementrören dragits ut, likaså mättes 

diametern på själva elementrören, det visade sig att hålen låg precis i överkant på, eller strax över 

toleransen och elementrören låg precis i nederkant på sina toleranser, förutsättningarna blev alltså 

värsta tänkbara. Frågan diskuterades och det beslöts att två nya elementrörsflänsar skulle 

tillverkas, en med håldimensionen 6,4 mm +0,07 och en med 6,45 mm +0,07. Med denna 

justering går det att se om aluminium kräver samma toleranser som stål för att erhålla en lämplig 

fixering. 

De föregående stegen upprepades och de två nya flänsarna samt elementrören förbereddes och 

kontrollmättes, denna gång med mikrometer. Hålen i den på MDH borrade flänsen var mellan 

6.40 och 6.43 mm, den fläns som borrades upp till 6,45 mm hos uppdragsgivarens kunde inte 

kontrollmätas med mikrometer men det digitala skjutmåttet visade 6,45 mm i varje hål. Det 

jämnare resultatet är en förmodad effekt av att pelarborren på Calix var jämnare i gången än 

skolans.  

Den teoretiska spalten mellan hålen och elementrören blev mindre än vid det tidigare tillfället, i 

flänsen med 6,4 mm hål krävdes det lite arbete med att få ner båda elementrören, det kärvade lite 

grann. I den andra flänsen med 6,45 mm hål gick det lättare.  

båda aluminiumflänsarna med elementrör placerades återigen i fixeringsmaskinen. Denna gång 

satt rören ordentligt fast efter att stansarna gått ner i aluminiumflänsen.  

Sista steget i detta test var att fylla behållaren i flänsen med PUR. Det gjordes på den station i 

monteringslinan som i vanliga fall tätar ändarna på elementrören med flytande PUR. De två 

flänsarna fylldes med härdplasten och de placerades i sina fixturer över två muggar för att fånga 

upp eventuellt läckage. Det ohärdade PUR som används hade en lång härdtid så de två proverna 

lämnades i ett dragskåp över natten 

De två härdade testerna inspekterades noggrant och i figur 17:2 syns resultatet. Inget PUR hade 

läckt igenom spalterna, i det provet med 6,45 mm stora hål kunde det i underkant i två spalter 

antydas PUR, men det hade inte flödat igenom, vilket var hypotesen.  

För att kunna använda PUR som slutgiltig sammanfogningsmetod behöver omfattande tester med 

avseende på miljö, tålighet mot kylvätska samt vibration genomföras. I avvaktan på 

vidareutvecklingen av hela värmarkonceptet lades PUR-projektet på is, för att se om tätningen 

gick att lösa på konventionellt sätt, annars kan detta sidoprojekt återigen tas i beaktande. 
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Figur 17:2 Före och efter 
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BILAGA 17, ANALYS AV BEFINTLIGA SLANGANSLUTNINGAR  

Nedan exemplifieras några av de slanganslutningar som finns på marknaden idag. 

Norma, Quick Connectors, Twist II. 
kopplingar i figur 16:1 tillverkas av det 

amerikanska företaget Norma Group och 

används av bland annat i många av Volvo Cars 

olika fordon. Det är en snabbkoppling anpassad 

för både vätska och gas och den går att kombinera 

ihop med slangar och rör av både stål, plast och 

aluminium.  

kopplingarna är tillverkade av värmetålig 

glasfiberförstärkt PA-plast och de är 

typgodkända för temperaturer upp till 180 ⁰C och 

är därigenom lämpliga även för kylvatten. 

Anslutningarna kommer i ett antal olika 

dimensioner, vinklar och anslutningsmöjligheter. 

När kopplingen sluts hörs ett distinkt ”klick” som 

visar att delarna sitter på plats och tätar som de 

ska. (Norma Group, 2018) 

Gardena  
Det tyska företaget Gardena kanske mest 

förknippas med slangmunstyckena i figur 16:2. 

Själva snabbkopplingen och dess enkla funktion 

är väl beprövad, den kom redan på 60-talet och 

funktionen har sett likadan ut enda sedan dess. 

Gardena tillverkar utöver slangtillbehören en stor 

mängd olika applikationer som involverar 

trycksatt vatten, bland annat pumpar, pipelines, 

styrboxar och hela bevattningssystem. Deras 

snabbkoppling tätar genom en O-ring i han-delen 

av anslutningen och en motsvarande tätningsyta 

på hon-delen. Likt Norma-anslutningarna hörs 

ett distinkt ”klick” när de två delarna satts ihop 

tillfredställande. (Gardena, 2018) 

Vulst 
Flera av Calix befintliga värmare, bland annat 

BEV-Heatern som syns i figur 16:3 använder en 

enkel hullingsformad topp på sina 

slanganslutningar, kallad vulst. Flera olika 

fordonstillverkare använder sig av en liknande 

princip, men givetvis med sina egna mått och 

geometrier. Denna något enkla anslutning 

fungerar genom att slangen träs på och en 

slangklämma spänner åt förbandet, hullingen gör 

att slangklämman inte kan åka av även om det blir 

dragspänningar i slangen. 

 

Figur 16:1 kopplingar från Norma. (Norma Group, 2018) 

Figur 16:2 Gardenas snabbkoppling. (Gardena, 2018) 

Figur 16:3 Slanganslutning BEV-heater 
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BILAGA 18, KONCEPTVALSMATRIS 

Viktningen av egenskaperna sattes tillsammans med personalen hos arbetsgivaren, den har 

diskuterats fram i samråd med dessa och motiveras inte vidare. 

Poängsättningen i matrisen som visas i tabell 18:1 motiveras i nedanstående stycken: 

På de tre första punkterna, byggbar värmarvolym, varierbar effekt och varierbar inspänning 

har de tre koncepten i princip samma förutsättningar. Alla koncepten lever upp till de ställda 

kraven och får således full poäng, 3 av 3. 

Tilläggsmodulen för elektronik: Det rektangulära- och det osymmetriskt rektangulära 

konceptet har ett glidspår för infästning av elektronik. Eventuellt kablage behöver däremot gå ut 

ur en låda och sedan passera in genom plastlocket för att nå anslutningarna på elementen. Båda 

koncepten får 2 av 3 poäng. 

På konceptet med kombinerat tvärsnitt finns också ett glidspår för elektronik, däremot finns det 

även möjlighet att dra in kablaget direkt i värmarhuset, se vidare beskrivning under punkt 4.11.7 

kabelgenomföring. Detta gör att slutprodukten blir något bättre varför konceptet får 3 av 3 poäng. 

Sensor och tempskydd: Inget av koncepten har någon given plats för dessa men de kan 

inrymmas på ett antal platser runt om värmaren och elementhusflänsen/locket. Då flänsen/locket 

är större på det rektangulära- och osymmetriskt rektangulära tvärsnittet får de 2 av 3 poäng 

medan konceptet med kombinerat tvärsnitt har något mindre fläns och därigenom får lägre 

poäng, 1 av 3. 

Miljötålighet och vibrationer: Inget av koncepten har genomgått tester för att undersöka dessa 

egenskaper utan det kommer behövas vidare analyser av exempelvis vibrationer. Detta krav 

ströks även ur kravspecifikationen inför version 1.3. Däremot är värmarhusen på samtliga 

koncept tillverkade i aluminium som genom erfarenhet från Calix brukar klara miljön utan 

problem. Den stora skillnaden är hur elementflänsen/locket fästs. På konceptet med kombinerat 

tvärsnitt fästs det med en beprövad snapring, något som visat sig fungera på många av Calix 

värmare. De andra två koncepten jobbar istället med ett skruvförband och aluminiumgängor som 

eventuellt kan slitas med tiden. Ett annat problem som kan uppstå är spänningen i skruvförbandet 

då tanken är att samma skruvar ska användas även för det skyddande plastlocket. Detta skulle 

kunna leda till plasten sjunker ihop och förspänningen försvinner så att skruvarna vibrerar loss 

med tiden. 

Det kombinerade konceptet får därför 2 poäng för sin beprövade sammanfogningsmetod med 

snapring medan de två andra koncepten får 1 poäng vardera för sina lite mer obeprövade 

skruvförband med inslag av ett lager plast. 

Tillverkning: Alla tre värmarhus är tänkta att tillverkas genom extrudering, den delen av 

tillverkningen ger samma förutsättning för alla tre koncept. Det som är den stora skillnaden är 

elementfläns/lock samt packning. Det rektangulära konceptet har ett lock som behöver fräsas 

alternativt laserskäras fram men kan använda en och samma packning för båda öppna ändar, 

därför får konceptet 2 av 3 poäng.  

Det osymmetriska rektangulära tvärsnittet behöver ett mer komplicerat lock som eventuellt 

behöver komma i två konfigurationer för under- respektive översida. Packningen blir inte optimal 

för ändamålet och behöver även den komma i två konfigurationer för att fungera. Därför får detta 

koncept 1 poäng av 3. 

Konceptet med kombinerat tvärsnitt använder en elementfläns som är tillverkad med samma 

metod som är fallet med majoriteten av dagens värmare, nämligen svarvning. Packningen består 
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i en standardiserad O-ring som kan köpas in och inte behöver tillverkas specifikt för detta projekt. 

Därför för detta koncept 3 av 3 poäng. 

Allmän modulerbarhet: På hur många olika sätt kan slanganslutningarna sättas, hur kan 

värmaren fästas på bilen och går det att få dit tilläggsdetaljer som elektronik och sensorer? Alla 

tre koncepten är relativt jämförbara på dessa punkter. Alla tre koncept kan bestyckas med 

slanganslutningar på alla 4 sidor av den extruderade profilen samt på båda elementflänsarna. Den 

stora skillnaden ligger i att det rektangulära tvärsnittet har ont om plats på insidan för att få plats 

med slanganslutningar, det finns risk att de kommer för nära de varma elementrören. Därför får 

det rektangulära konceptet 2 poäng medan de andra får 3 poäng vardera. 

Tätning: Tätningen har varit ett stort bekymmer för det rektangulära- och det osymmetriskt 

rektangulära konceptet. De kommer att kräva komplicerade elementflänsar/lock och även 

specialtillverkade tätningar på det. Det osymmetriska rektangulära konceptet kräver fler och mer 

komplicerade komponenter än det rektangulära konceptet. För att erhålla en säker funktion 

kommer omfattande och tidskrävande testning att behöva göras med dessa koncept.  

Konceptet med kombinerat tvärsnitt har ett cirkulärt värmarutrymme som tätas med O-ring. Detta 

är en välbeprövad metod och dimensioneringstabeller finns att tillgå, därför får detta koncept 3 

av 3 poäng, det rektangulära konceptet får 2 av 3 poäng medan det osymmetriska rektangulära 

endast får 1 av 3 poäng. 

Tabell 18:1 Konceptvalsmatris 

Egenskap Viktning Rektangulärt Osymmetriskt Kombinerat 

Byggbar volym 2 3 6 3 6 3 6 

Varierbar effekt 1 3 3 3 3 3 3 

Varierbar inspänning 1 3 3 3 3 3 3 

Tilläggsmodul elektronik 1 2 2 2 2 3 3 

Sensor och tempskydd 1 2 2 2 2 1 1 

Miljötålighet och vibrationer 2 1 2 1 2 2 4 

Tillverkning  3 2 6 1 3 3 9 

Allmän modulerbarhet 3 2 6 3 9 3 9 

Tätning  2 2 4 1 2 3 6 

Totalt  - 20 34 19 33 24 44 

 

Feedback från konstruktörer 

För att få någon slags bekräftelse av utgången i konceptvalet tillfrågades delar av personalstyrkan 

om deras åsikt rörande de tre koncepten. Detta utan att de visste om att konceptvalsmatrisen 

redan var genomförd.  

Feedbacken från konstruktörerna gav i princip samma resultat som poängsättningsmatrisen. Alla 

konstruktörerna gillade att det gick att täta värmarhuset i konceptet med kombinerat tvärsnitt 

med en konventionell elementfläns och radiellt placerad O-ring. Detta skulle underlätta framtida 

testning avsevärt. En annan fördel de påtalade var att det i detta koncept även gick att gjuta igen 

alla anslutningar med PUR utan att något extra plastlock och tätning behövdes.  

Att en eventuell elektronikbox hamnar på sidan av värmarhuset såg de också som en fördel, på 

många nuvarande modeller sitter elektroniken under själva värmarhuset och ett kylvätskeläckage 

riskerar i de fallen att läcka in i elektronikboxen och orsaka haveri.  

Formen på det rektangulära- och det rektangulära osymmetriska konceptet gillade de då de gav 

ett mer ”platt paket”. Problematiken med den komplicerade tätning som formen orsakade ansåg 

de däremot vägde till konceptens nackdel. De gillade att det i det koncept med osymmetriskt 
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rektangulärt tvärsnitt gått att integrera slanganslutningarna bättre på värmarhusets insida, de 

påtalade dock problematiken detta innebär för packningsvalet. 

Den samlade åsikten var att fördelarna med konceptet med kombinerat tvärsnitt var övervägande 

och att det var detta som bör fullföljas. 
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BILAGA 19, FLÖDESTESTER AV SLANGANSLUTNINGAR 

Det som var intressant i detta avseende var att jämföra trycket i inloppet med trycket i utloppet, 

på så sätt erhålls tryckfallet som uppstår i värmaren.  

För simuleringarna de tre olika slanganslutningarna valdes en värmarkonfiguration med längden 

185 mm samt med tre 14 mm elementrör ut som referensobjekt. Flödet sattes till 15 l/min, det 

var det flödet som uppdragsgivaren har satt som referensvärde för tryckfall i kravspecifikationen. 

Alla onödiga detaljer som inte påverkar flödet förenklades bort för att underlätta simuleringen, 

till exempel utanpåliggande plastlock samt lås- och O-ringar. Slanganslutningarna placerades i 

en vinkel, det vill säga att flödet kommer in genom ena långsidan på värmaren och ut genom 

flänsen, vilket visas i figur 19:1, däremot togs ingen hänsyn till gravitationen i simuleringarna. 

 

Figur 19:1 Inlopp och utlopp 

För att åskådliggöra flödet och trycket i värmaren finns det ett antal olika metoder, ett alternativ 

är med ”flow trajectories” eller flödesbanor översatt till svenska, i figur 19:2 visas exempel på 

sådana flödesbanor. Flödet illustreras då som linjer och färgen visar trycket. Ett annat sätt att 

analysera simuleringen är att göra en ”cut plot”, ett snitt i ett visst plan, med denna metod går det 

då att se trycket över hela snittet uttryckt i samma färgskala som för flödesbanorna.  

Ett tredje sätt är ”surface parameters” då kan programmet själv räkna ut medeltrycket på en yta.  

I figur 19:2 visas flödesbanorna för respektive slanganslutning, Själva värmarhuset och 

anslutningarna har släckts ner för att tydligare visa flödesbanorna. Då färgerna är förhållandevis 

lika ser det vid en första anblick ut som att även trycket skulle vara lika för de tre olika 

simuleringarna. Vid en närmare titt på bland annat inlopp och utlopp går det dock att se en del 

skillnader. På anslutningen med rak kant är trycket i inloppet något högre, färgen är gulare än på 

de övriga två. Anslutningen med fasning har något grönare flödesbanor i inloppet och således 

lägst tryck av de tre. 

Vad gäller utloppet är även anslutningen med rak kant något sämre, flödesbanorna är något blåare 

än de övriga två. Mellan anslutningen med radie och den med fasning går inga skillnader att se 

med blotta ögat.  

I den del där vätskan lämnar utloppsanslutningen är trycket detsamma i alla tre varianter, detta 

på grund av hur programmet räknar. På simuleringarna i figur 19:2 syns det dock att det i själva 

utloppet sker ett tryckfall. För att få ut skillnaderna gjordes ett ”cut plot” 32 mm ner i utloppet, 

detta är precis ovanför där fasningen och radien slutar och övergår i ett vanligt cylindriskt rör 

och även där det största tryckfallet sker. I detta snitt valdes sedan fem punkter ut och ett 

medelvärde räknades fram för snittet. I figur 19:2 syns detta snitt tydligt som en cylindrisk skiva 

i nederkant på det blå-gröna området. 
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I inloppet går det istället att använda den inbyggda funktionen ”surface parameters” så att 

programmet själv räknar ut medelvärdet på snittet, ytan där vätskan strömmar in valdes som den 

att analysera.  

 

Figur 19:2 Flödesbanor 

I tabell 19:1 visas de olika framtagna värdena samt tryckfallet för respektive 

anslutningskonfiguration. 

Tabell 19:1 Resultat slanganslutningar 

Slanganslutning  Rak kant Radie Fasning 

Medelvärde inlopp  102585 (Pa) 102346 (Pa) 102293 (Pa) 

Utlopp punkt 1  101158 (Pa) 101312 (Pa) 101278 (Pa) 

Utlopp punkt 2  101102 (Pa) 101316 (Pa) 101316 (Pa) 

Utlopp punkt 3  101048 (Pa) 101252 (Pa) 101294 (Pa) 

Utlopp punkt 4  101060 (Pa) 101266 (Pa) 101284 (Pa) 

Utlopp punkt 5  101316 (Pa) 101458 (Pa) 101461 (Pa) 

Medelvärde utlopp  101137 (Pa) 101321 (Pa) 101327 (Pa) 

Tryckfall  1448 (Pa) 1025 (Pa) 966 (Pa) 

Som visas i Tabell 19:1 är anslutningarna med radie och fasning att föredra framför den 

obearbetade anslutningen med avseende på tryckfallet. Skillnaden mellan de två bearbetade 

varianterna är inte så stor men av simuleringen att döma är den variant med fasning något bättre. 

Detta skulle dock behöva valideras genom vidare studier och verkliga tester, något som inte finns 

möjlighet att göra inom ramen för detta projekt.  

Genom ovanstående flödessimulering fastslås att det för detta projektet är slanganslutningen med 

fasning som kommer att användas för de resterande flödessimuleringarna och testerna.  
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BILAGA 20, FEM-ANALYS AV SLUTGILTIGT KONCEPT 

En femanalys i programmet Solidworks Simulation genomfördes för att studera hur vätsketrycket 

påverkar aluminiumprofilen i värmarhuset på det slutgiltiga konceptet. Målet var att få ut värden 

för både spänning och deformation vilket också uppnåddes.  

Randvillkoren för simuleringen ges här nedan.  

Materialval 

Aluminium 6063-T6 valdes för simuleringen, detta är en mycket vanlig legering för 

strängpressade profiler och även den legering som avses användas i en eventuell slutgiltig 

produkt. I figur 20:1 visas ett skärmklipp på materialdata som redan finns i Solidworks. 

 

Figur 20:1 Materialegenskaper 6063-T6 

Inspänning 

För att påverka deformationen i det cylindriska hålet så lite som möjligt valdes två hörn i 

glidspåret som inspänningspunkt. ”Fast inspänd” valdes som infästningsmetod och syns som 

gröna pilar i det högra övre hörnet på figur 20:2. 

 

Figur 20:2 Inspänning 
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Pålagd kraft 

Ett inre tryck på 0,3 MPa, motsvarande 3 Bar lades på det blåmarkerade området i figur 20:3. 

Området motsvarar den del av värmaren där kylvätskan utövar tryck mot väggarna. 

 

Figur 20:3 Inre tryck 

Mesh 

För att kunna genomföra en FEM-analys behöver programmet dela upp modellen i trianglar, så 

kallat mesh. Hur dessa trianglar ser ut kan till viss mån styras av användaren. För denna 

simulering användes Curvature based mesh. På det blåmarkerade området i figuren ovan 

användes mesh controll, en möjlighet att lägga in ett tätare mesh på valda delar för att få mer 

exakta värden i intressanta områden. Storleken på trianglarna i detta område sattes till 1,5 mm, 

det är halva godstjockleken på materialet i den delen av värmaren.  

Meshet förfinades och simuleringen upprepades till dess att värdena blev stabila. De 

meshparametrar som finns angivna i figur 20:4 motsvarar de slutgiltiga inställningarna. 

 

 

 

 



Bilaga 20 sida 3 (4) 

 

Figur 20:4 Mesh 

Spänning 

Spänningarna som uppstod och visas i figur 20:5 var låg och långt ifrån materialets sträckgräns, 

ingen risk för haveri på grund av vätsketrycket anses finnas. Godstjockleken i värmaren styrs av 

låsringsspåren som ska fräsas in och behöver därför ha en viss tjocklek. Med avseende enbart på 

spänningarna hade godset kunnat minskas avsevärt. 
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Figur 20:5 Spänningar (Von Mises) 

Deformation 

Likt spänningarna är även deformationerna mycket små, några få tusendelars millimeter, vilket 

syns figur 20:6. Detta är betydligt mindre än tillverkningstoleranserna på strängpressade profiler 

och är att anse som helt försumbart i sammanhanget. På grund av inspänningsvillkoren, med fast 

inspänd i ett hörn så blir deformationens illustrering något missvisande då deformationen utgår 

från det inspända hörnet. I detta fall har det dock ingen större inverkan då deformationerna är 

mycket små.  

 

 

Figur 20:6 Deformation (URES) 
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BILAGA 21, FUNKTIONSPROTOTYP 

Prototypen som byggdes för att kunna genomföra olika tester i labbet består av ett stort antal 

delar samt tillverkades med en rad olika maskiner och tekniker, nedanstående stycke beskriver 

framtagning och tillverkning av prototypen. 

Aluminiumprofil prototypvärmare 

Själva aluminiumprofilen anpassas för fräsning, radier tas bort och där det är möjligt förenklas 

den yttre geometrin, men de vitala delarna i värmarens inre påverkas ej. Då tanken är att kunna 

plocka isär prototypen efter test så kommer den ej att gjutas igen med PUR. Detta medför att 

det av säkerhetsskäl är spänningen 28,5 V som kommer att användas i prototypen. Då det inte 

går att få hem specialgjorda elementrör på kort varsel kommer befintliga elementrör användas 

och en cadmodell konfigureras efter dessa förutsättningar. Då det värsta scenariot ur 

flödessynpunkt är att använda 4 stycken 14 mm elementrör så kommer det beställas hem ett 

”dött” elementrör vars syfte är att vara i vägen för flödet. 

Det som begränsar fräsningen är höjden på värmarhuset, det cylindriska hålet kan göras strax 

under 100 mm djupt med de verktyg som finns att tillgå, genom att vända blocket går det 

således att bearbeta det från båda håll och få en höjd på huset som ligger strax under 200 mm.  

I den tänkta konfigurationen 28,5 V 5,7 kW är värmarhuset 220 mm högt, genom att sätta de 

bockade elementrören lite tätare samt genom att minska den del av profilen som är tänkt att fyllas 

med PUR går det dock att få plats med 4 elementrör trots det något kortare värmarhuset. Ändarna 

på elementrören tillåts då sticka ut ur värmarhuset. Skillnaden mellan prototypen och den 

nämnda 5,7 kW konfigurationen visas i figur 21:1, observera att enbart ena slanganslutningen är 

med i figuren 

 

Figur 21:1 Aluminiumprofil 

Ritningsunderlag för aluminiumprofilen för funktionsprototypen finns på sidan 8 i denna bilaga. 
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Låsring prototypvärmare 

För att kunna plocka isär prototypen efter testerna behöver andra typer av låsringar användas än 

de som är tänkta i det riktiga konceptet.  

För prototypbygget används därför låsringar av SGH-typ, vilka visas i figur 21:2. Den typen av 

låsring kan appliceras och tas bort med en vanlig låsringstång. För att få rätt funktion kommer 

en låsring placeras över- respektive under elementhusflänsen och bottenflänsen. Detta kräver 

således fyra låsringsspår i värmarhuset. Låsringarna som kommer att användas är anpassade för 

invändiga hål med måttet 70 mm i diameter. Låsringen är 2,5 mm hög och leverantören 

rekommenderar ett spårdjup på 73 mm, För att kunna ta upp eventuella fel i elementflänsen som 

kommer att svarvas fram manuellt kommer spåren att göras 2,6 mm.   

 

Figur 21:2 Låsring SGH 

O-ring prototypvärmare 

O-ringsdimensioneringen underlättas även den av att geometrin fräsas fram och därigenom kan 

hålla små toleranser. För att spara tid och minska antalet inköpta komponenter till prototypen 

används som tidigare nämnts den O-ring som redan använts på BEV-heatern och således finns i 

lager. Måtten på denna är innerdiameter 64,5 mm och tvärsnitt 3 mm. O-ringsdimensioneringen 

kunde i detta fall genomföras enligt konstens alla regler. För att kunna använda den befintliga O-

ringen behöver dock kompressionen ligga i övre kant av vad som rekommenderas.  

Steg ett blir att räkna ut töjning, spårdjupsdiameter och nytt tvärsnitt. Därefter kan 

kompressionen i förbandet räknas fram. Enligt Leonard (1984) ger 2 % töjning i omkrets en 

minskning av tvärsnittet med 3 %. De använda formlerna ges även de av Leonard (1984) 

 

𝑇ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 = (𝑆𝑝å𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 − 𝑂𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)/𝑆𝑝å𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

 

0,02 = (65,82 𝑚𝑚 − 64,5 𝑚𝑚) / 65,82 mm 

 

𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 = 𝑂𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 ∗ (1 − 0,03) 

 

2,91 𝑚𝑚 = 3 𝑚𝑚 ∗ 0,97 

 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = (1 −
(𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑎𝑟ℎ𝑢𝑠 − 𝑆𝑝å𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)/2

𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡
 

 

0,28 = (1 −
(70 𝑚𝑚 − 65,82 𝑚𝑚)/2

2,91 𝑚𝑚
 

 

http://webshop.industripartner.se/Img/105/32/1053277l.jpg
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Töjning:   2 % 

Spårdjupsdiameter:  65,82 mm 

Nytt O-ringstvärsnitt:  2,91 mm 

Kompression:  28 % 

Spårhöjd:   4 mm (från tabell) 

 

För att underlätta tillverkningen något kommer spårdjupet sättas till 65,8 mm, det ger en skillnad 

på 0,2 % i kompression och kommer inte påverka resultatet. 

Elementfläns prototypvärmare 

Elementflänsen för prototypen får samma yttermått som den tänkta men spåret för O-ringen 

anpassas efter ovan nämnda förutsättningar. Dessutom kommer låsringarna inte att sitta i flänsen 

varför dessa spår tas bort. Elementflänsen svarvas ut ur ett stycke automatstål i kvalitet 1914. 

Spelet mellan cylinderväggarna i värmaren och flänsen sätts till 0,2 mm, det är samma spel som 

i BEV-heatern som har liknande dimensioner, O-ring och tillverkningsmetod. Hålen för 

elementrören borrades upp till 14 mm. 

Ritningsunderlag för elementflänsen finns på sidan 11 i denna bilaga. Den fläns som tätar andra 

ändan av värmaren har identiska yttermått som elementflänsen men hålbilden för elementen har 

tagits bort och ersatts av ett centrumhål med diametern 22,5 mm för att passa slanganslutningen. 

Slanganslutning prototypvärmare 

Slanganslutningarna skiljer sig inte utformningsmässigt från de som är tänkta att användas i den 

slutgiltiga produkten, skillnaden blir att de skrivs ut med 3D-skrivare i materialen PC 

(Polykarbonat) och XT-CF20, slanganslutningen för inloppet blir i XT-CF20 då den är mer 

komplicerad att tillverka och detta materialet ger en bättre yta medan anslutningen för utloppet 

blir i PC då den ska klara högre temperatur. Ritningsunderlag finns på sidan 9 och 10 i denna 

bilaga. 

Tillverkning prototypvärmare 

Genom CNC-maskiner, 3D-skrivare och andra verkstadsmaskiner kom prototyperna att 

tillverkas. Fyra exemplar av värmarhuset frästes fram ur solida aluminiumblock medan flänsarna 

svarvades fram från stänger av automatstål för att i efterhand hålborras för elementrören. De 

estetiska plaständarna till värmaren samt slanganslutningarna skrevs ut med 3D-skrivare, ett 

flertal olika plastmaterial testades för slanganslutningarna då de var tvungna att klara den 

uppkomna temperaturen i värmaren. 

Arbetet inleddes med att beställa hem de specialverktyg som behövdes för fräsningen, T-

spårsfräsar för att kunna tillverka de längsgående mutterspåren samt skivfräs för att kunna skapa 

låsringsspåren i värmarhuset. 

Fräsarbetet inleddes av att rigga upp ett skruvstäd på fräsbordet där aluminiumblocken kunde 

spännas fast liggandes. Alla långsidor på aluminiumblocken planfrästes för att garantera att de 

blir raka. En vinkelfixtur riggades därefter upp och skruvstädet spändes fast på detta. Med hjälp 

av dessa fixturer kunde aluminiumblocken spännas fast ståendes, detta tillät bearbetning av det 

stora cylindriska hålet som går igenom hela värmaren. Värmarhuset skulle bli 185 mm högt, men 

verktygen klarade endast att fräsa ner ungefär 100 mm, varför arbetsstycket behövde vändas och 

operationen upprepas från andra hållet. Även fasning och låsringspår frästes fram i den operation 

med arbetsstycket ståendes. De två små lättingshålen i profilen gjordes endast 20 mm djupa då 

det är nästintill omöjligt att fräsa tillräckligt djupt med små fräsdiametrar. 

Nästa steg var att ta bort vinkelfixturen och återigen rigga skruvstädet på fräsbordet, därigenom 

kunde de längsgående mutterspåren, glidskenorna och fasningarna fräsas fram genom olika 

vändningar av arbetsstycket.  
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Sammanlagt fyra prototyper av värmarhuset frästes fram, på grund av den ursprungliga 

materiallängden kunde inte alla fyra värmarhus göras lika långa, två blev 185 mm och två blev 

194 mm.  

Elementhusflänsarna svarvades fram ur en solid stång av automatstål, SS-1914. Svarven 

kalibrerades först manuellt med hjälp av en mikrometer för att garantera ett bra slutresultat. Olika 

skär- och borrverktyg användes för att plana ytorna samt skapa spåret för O-ringen och hålen för 

slanganslutning respektive temperaturgivare.  

Totalt åtta flänsar svarvades fram, fyra som skulle vidarearbetas till elementflänsar och fyra som 

var klara och skulle fungera som bottenflänsar. Efter att flänsarna svarvats klart togs de fyra 

elementflänsarna till pelarborren för att borra hål för elementrören. Pelarborren har ett program 

för att borra hål i cirkel, det räcker med att utgå från centrum av flänsen och därefter visar den 

digitala displayen koordinaterna för vart nästa hål skall borras. 

Plaständan till värmarhuset tillverkades av i 3D-skrivaren, på grund av komponentens geometri 

delades den upp i två halvor för att ge ett bättre slutresultat utan användning av stödmaterial. 

Halvorna limmades ihop så att en solid ände erhölls, ett antal sådana ändar tillverkades i olika 

färger och material för att se vilket som blev bäst estetiskt.  

Slanganslutningarna tillverkades även de genom 3D-utskrifter. Då de kommer att utsättas för 

mycket höga temperaturer samtidigt som de kräver en bra finish för att fungera testades ett antal 

olika material för ändamålet. PLA (Polylaktid) som är en vanlig plast för trådskrivare mjuknar 

redan runt 60⁰C och är därför olämpligt även för en funktionsprototyp. Istället gjordes prover 

med PC, XT-CF20 (kolfiberförstärkt co-polyester). Båda sorterna kräver högre temperatur i 

munstycket vid utskrift än standardmaterial och bör därför även ha bättre värmeegenskaper. 

Slanganslutningar skrevs ut i de olika materialen, de utskrivna i XT-CF20 fick en mycket bra 

ytfinish medan de i PC blev något grövre. Provbitarna placerades sedan i en kastrull med varmt 

vatten. Vattnet hettades sedan upp stegvis varpå manuella tester gjordes på de olika 

slanganslutningarna. Vid 70 ⁰C började den kolfiberförstärkta plasten mjukna för att stegvis bli 

ännu mjukare, vid ungefär 95 ⁰C var motståndet nästintill obefintligt. Vid kokande vatten (100 

⁰C) var fortfarande bitarna av PC opåverkade vid olika sorters manuell påverkan.  

Då plastbitarna svalnar mycket fort efter att de tas upp ur vattnet fanns ingen direkt möjlighet till 

mer exakta tester än att klämma och böja manuellt i direkt anslutning till kastrullen.  

Elementrör 

För 28,5 V applikationer har Calix endast en variant på elementrör, längden på dessa elementrör 

gör att det endast räcker till att kryssa tre gånger, ett fjärde ”dött” elementrör har därför beställts 

av tillverkaren för att ändå få rätt flöde genom värmaren. Det döda röret illustreras med grått i 

figur 21:3. För att kompensera effektförlusten från det döda röret kommer effekten i de tre 

fungerande rören ökas något genom att höja spänningen. Ursprungligen har de tänkta elementen 

en effekt på 1,25 kW och en yteffekt på 14,9 W/cm2. För att uppnå rätt totaleffekt i värmaren 

behövs i prototypen 2 kW per rörelement, detta ger en yteffekt på strax under 24 W/cm2. Även 

om detta är högre än det som rekommenderas säger erfaren personal att detta inte har någon 

påverkan under den korta tid prototypvärmaren ska köras. Begränsningen är satt för att 

elementrören ska hålla under många år ute i tuffa miljöer. 
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Figur 21: 3 Elementrör prototyp 

Montering 

Elementrören fixerades manuellt i elementflänsen och hårdlöddes fast med hjälp av personal från 

monteringen, detta skedde på samma sätt som vid tillverkning av många andra motorvärmare i 

sortimentet.  

Slanganslutningarna med tillhörande O-ringar och låsringar fixerades på respektive plats, en i ett 

förberett hål i värmarens långsida och en i hålet i centrum på bottenflänsen.  

Plaständan som förberetts med ett hål för att passa slanganslutningen klickades fast i ena ändan 

på värmarhuset. 

Elementflänsen och bottenflänsen fick varsin O-ring och därefter monterades de i värmarhuset 

med hjälp av låsringarna. Värmarprototypen som visas i figur 21:4 var nu komplett och redo för 

provning. 

 

Figur 21:4 Funktionsprototyp 
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Eftersom att värmarhusets tvärsnitt behöver anpassas efter de nyinkomna rekommendationerna 

från tillverkarna har ingen större vikt lagts på ritningar som ändå behöver göras om. De ritningar 

som visas på följande sidor var de som användes för bygget av funktionsprototypen. 

Tillverkningen skedde i skolans maskinpark med en CNC-styrd fräs, manuell svarv och pelarborr 

samt 3D-skrivare, noggrannheten mellan maskinerna skiljer stort. Ritningarna är därför inte 

toleranssatta korrekt utan komponenterna tillverkades så noga som det var möjligt med 

utrustningen som fanns att tillgå. Viktiga mått kontrollmättes och sedan jämfördes de olika 

komponenterna mot varandra för att se att de fungerade ihop.  

Calix tilldelar sina parter och sammanställningar ett ritningsnummer som genereras automtiskt 

av deras PDM-system. Då filerna för detta exjobb är skapade med en studentlicens var det oklart 

huruvida dessa får laddas upp på deras server. I avvaktan på detta och för att undvika 

missförstånd tilldelas inte filerna några specifika nummer utan får enbart ett förklarande namn. 

Calix använder standardiserade ritningsmallar, dessa har också använts för ritningsunderlaget 

nedan, de innehåller redan den generella toleranssättning som de vanligtvis jobbar med, ISO 

2768-1,2. Ritningarna som skapats har alltså inte de toleranserna. Inte heller lägestoleranser eller 

ytfinheten som anges i ritningsmallen är representativt för den tillverkade prototypen. Viss 

modifikation av ritningsmallarna har genomförts. 

Vid produktionsförberedelse av konceptet bör toleranser och andra detaljer tas fram i samråd 

med de olika leverantörerna och erfaren personal. 

På kommande fem sidor följer delar av det ritningsunderlag för som ingick vid bygget av 

funktionsprototypen: För fullständig måttsättning användes cadfilerna. 

Figur 21:5 sammanställningsritning 

Figur 21:6 värmarhus 

Figur 21:7 slanganslutning för cirkulära ytor 

Figur 21:8 slanganslutning för platta ytor 

Figur 21:9 elementfläns 

Ritningarna är gjorda i A3 format, vid en eventuell utskrift blir skalan felaktig. 
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Figur 21:5 Prototypunderlag, sammanställning 
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Figur 21:6 Prototypunderlag, värmarhus 
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Figur 21:7 Prototypunderlag, slanganslutning för cirkulära ytor 
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Figur 21:8 Prototypunderlag, slanganslutning för platta ytor 
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Figur 21:9 Prototypunderlag, elementfläns 
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BILAGA 22, FLÖDESTEST TIDIGARE EXAMENSARBETE 

Då den tidigare testade BEV-heatern och de nyframtagna koncepten i detta projekt skiljer sig 

stort, är det framförallt inloppstemperatur som är intressant då den bör vara liknande oavsett 

värmarens utformning. Övriga värden som till exempel ΔT kan också ge en fingervisning om 

att simuleringarna är korrekta. Likaså har Andersson & Vasilevski (2013) samlat in uppgifter 

om fysikaliska skillnader mellan vatten och kylvätska vad gäller uppvärmning. 

Andersson & Vasilevski (2013) genomförde flera laboratorietester med ett antal olika flöden, 

delar av deras resultat visas i tabell 22:1. 

Tabell 22:1 Flöde och temperatur 

Flöde  Temp in  Temp ut  ΔT  

5 (l/min) 70,0 (⁰C) 81,2 (⁰C) 11,2 (⁰C) 

8 (l/min) 73,0 (⁰C) 79,9 (⁰C) 6,9 (⁰C) 

10 (l/min) 72,5 (⁰C) 77,8 (⁰C) 5,3 (⁰C) 

Vid testet med 10 l/min, som ligger närmast de 15 l/min som är aktuella för detta projekt, var 

inloppstemperaturen 72,5 ⁰C och ΔT var 5,3 ⁰C. Samma inloppstemperatur som ovan kom att 

användas vid de genomförda flödessimuleringarna och ΔT förväntades bli ungefär lika stor. 

En komplikation med laboratorietestet var att det i de testerna användes en kylvätska med 

blandningsförhållande 50/50 vatten och glykol, medan det i simuleringarna var rent vatten som 

använts, eftersom kylvätskan inte finns inlagd i databasen i programmet. 

Skillnaden i vätskan är dock något Andersson & Vasilevski (2013) har tagit i beaktande i sina 

beräkningar enligt rapporten, men som de samtidigt nämner som en osäkerhetsfaktor. Enligt 

Andersson & Vasilevski (2013) har kylvätskan som användes vid laboratorietesterna de 

egenskaper (vid 60 ⁰C) som visas i tabell 22:2. Enligt värdena i tabellen skiljer det ungefär 15 % 

i värmekapacitet mellan vatten och kylvätskan när hänsyn tas till densiteten.  

Tabell 22:2 Specifik värmekapacitet 

Vätsketyp Densitet  Specifik värmekapacitet  Värmekapacitet per liter 

Vatten 1 kg/dm3 4180 J/kg*K 4180 J/kg*K* (kg/dm3) 

Kylvätska (vid 60⁰C) 1,04 kg/dm3 3490 J/kg*K 3630 J/kg*K* (kg/dm3) 
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BILAGA 23, RANDVILLKOR OCH MESH 

Randvillkoren för de genomförda simuleringarna sattes alla satta på liknande sätt. Flödet 

bestämdes till i de första simuleringarna 15 l/min eftersom att det är vid det värdet 

kravspecifikationen har ett referensvärde på tryckfallet. Inloppstemperaturen bestämdes till 72,5 

⁰C för att efterlikna testerna med BEV-heatern från det föregående examensarbetet. 

Gravitationen togs även i beaktande under simuleringarna, beroende på de olika 

konfigurationerna valdes olika orienteringar av värmaren, hur gravitationen valts redovisas i 

varje simulering.  

Trycket i inlopp och utlopp jämfördes för att studera tryckfallet. Utöver tryckfallet studerades 

även temperaturen i värmaren, dels för att få ut ΔT men även för att få en uppfattning om att 

temperaturen inte är allt för ojämn inne i värmaren så att kokning uppstår. Då hela vätskesystemet 

är trycksatt uppstår kokning först vid ungefär 120 ⁰C. själva analysen av temperaturen inne i 

värmaren sker genom att studera ”flow trajectories” med avseende på temperatur. 

Temperaturen på ingående och utgående vätska samt tryckfall mättes direkt i ett snitt i 

värmarens inlopp respektive utlopp. 

Mesh 

Genom att dela upp modellen med ett mesh kan programvaran räkna ut efterfrågad data. Meshet 

består i kuber av olika storlek. Ett tätare mesh med mindre kuber innebär korrektare resultat men 

längre uträkningar, ett glesare mesh med större kuber innebär istället kortare uträkningar men 

inte lika verklighetstrogna resultat. 

De senaste versionerna av Solidworks Flow Simulation har en inbyggd funktion som gradvis 

förfinar meshet på egen hand på de platser det är nödvändigt. Användaren ställer in ett ”basic 

mesh” som definierar hur tätt meshet initialt ska vara. Under körningen genererar sedan 

programvaran ett gradvis finare mesh där den anser att det behövs. (Solidworks, 2015) 

Detta mesh skiljer sig lite från de olika konfigurationerna, därför redovisas inför varje ny 

simulering hur många celler meshet resulterade i. Figur 23:1 ger ett exempel på hur meshet kan 

se ut i en snittvy. Själva värmarhuset har släckts ner för att underlätta för betraktaren. 

 

Figur 23:1 Exempel på mesh 
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BILAGA 24, SIMULERINGSDOKUMENTATION 

Flödessimulering på olika elementrörskonfigurationer 

Utöver ett enormt antal simuleringar som genomförts för att förstå programvaran kördes ett 40-

tal olika simuleringar på värmarkonfigurationer under projektet. Vilka konfigurationer som valts 

ut för simulering och varför finns motiverade i huvuddelen av rapporten. 

I nedanstående bilaga redovisas resultaten från dessa flödessimuleringar. Viktiga in- och utdata 

har placerats i tabeller för att lätt kunna jämföra de olika simuleringarna mot varandra. Resultaten 

som redovisas i tabellerna är hämtade genom inbyggda funktioner i programvaran där den själv 

räknar ut medelvärden, i dessa fall medelvärde i tryck och temperatur för inlopp respektive utlopp 

i värmarhuset. 

Hur simuleringen ställts upp samt resultat i form av flow trajectories med avseende på tryck och 

temperatur redovisas med bilder för varje körd simulering, skalorna för respektive egenskaper är 

desamma för samtliga simuleringar och illustrationer. Förutom flow trajectories finns andra sätt 

att redovisa tryck och temperatur, till exempel med ett snitt i ett plan, genom olika tester som 

genomförts anses dock flow trajectories vara den mest pedagogiska redovisningsmetoden. 

Eventuella intressanta detaljer från simuleringarna har förstorats upp och exemplifierats för att 

tydliggöra dessa. En kort analys om flödessimuleringen och resultatet för respektive 

konfiguration finns i slutet på varje stycke. 

Alla ingående komponenter som inte direkt påverkar flödet har förenklats bort, det vill säga 

låsringar, O-ringar och plastlocken. Dessa komponenter hade bidragit till en längre beräkningstid 

utan att tillföra nämnbart på resultatet. Vissa mått har dessutom fått korrigeras för att det inte ska 

uppstå några glipor i modellen, elementflänsarna har exempelvis satts till 70 mm istället för 69,5 

mm. 

På de tre första flödesimuleringarna med 14 mm elementrör är inloppet av kylvätska satt så att 

det träffar mittemellan två elementrör vilket visas i figur 24:1, andra varianter av 

inloppsplacering testas senare i simuleringskapitlet men när någon annan träffbild för strålen än 

”mittemellan” används visas det med en bild inför dessa flödessimuleringar.  

 

Figur 24:1 Elementrörens initiala placering 

 

  



Bilaga 24 sida 2 (35) 

Flödessimulering 1. (28,5 V 5,7 kW) 

Detta var den hypotetiskt värsta konfigurationen sett ur ett flödesperspektiv då dessa rörelement 

är de som tar upp mest plats och således blockerar flödesbanorna mest. Figur 24:2 visar hur 

elementrören är orienterade samt hur kylvätskan flödar genom värmaren. 

 
Figur 24:2 Flödessimulering 1, startvillkor 

 

I tabell 24:1 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 
Tabell 24:1 Flödessimulering 1, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:2. Temp. ut, tryck in och 

tryck ut är alla medelvärden som programvaran själv räknat ut. 
Tabell 24:2 Flödessimulering 1, resultat 

Konfiguration Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

28,5 V 5,7 kW 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104 298 Pa 101 264 Pa 3 034 Pa 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 408 169 216 804 191 2365 105 294 

Omgivningstemp Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 168 Y -9,81 m/s2 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:3, både med avseende på tryck och temperatur. 

Rörelementen valdes att visas för att illustrera kylvätskans flöde runt rören medan resterande 

delar av värmaren är nedsläckta för att underlätta för åskådaren. 

 
Figur 24:3 Flödessimulering 1, flödesbanor 

Ett extra intressant område visas i figur 24:4, maxtemperaturen uppstod i en liten del av 

värmaren samt att några flödesbanor i dess direkta närhet också var något varmare, resterande 

del av kylvätskan var avsevärt svalare. Färgskalan för temperaturen är densamma som i figuren 

ovan. 

 
Figur 24:4 Flödessimulering 1, närbild flödesbanor 
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Utvändigt: Utöver att se hur vätskan beter sig inne i behållaren är det även möjligt att se hur 

värmen sprider sig ut till ytterhöljet, i detta fall värmarhusets yta samt flänsar och 

slanganslutningar. Genom att välja material och omgivningstemperatur går det således att se hur 

varm ytan blir. Då de kringliggande faktorerna för hur en potentiell motorvärmarprodukt placeras 

i fordonen blir det stora skillnader i både temperatur och fartvind runt värmaren. På grund av 

detta har ingen vikt lagts på att redovisa dessa yttemperaturer, i figur 24:5 ges ett exempel på hur 

detta kan se ut.   

 
Figur 24:5 Yttertemperatur exempel 

Analys: Som väntat gav denna konfiguration med grova elementrör ett relativt högt tryckfall, 

strax över 3 kPa. Det är dock med marginal under gränsvärdet på 5 kPa @ 15 l/min som gavs av 

kravspecifikationen. Temperaturen var relativt jämn i behållaren förutom i några få punkter där 

den steg avsevärt. Flödet tenderade att fördelas jämnt runt elementrören och vätskan lämnade 

värmaren i en något ojämn temperatur (syns som olika blåa nyanser i figuren ovan).  
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Flödessimulering 2. (28,5 V 2,85 kW) 

I denna konfiguration fanns mer utrymme för kylvätskan att flöda fritt mellan elementrören, 

effekten är också halverad mot föregående. Figur 24:6 visar hur elementrören är orienterade 

samt hur kylvätskan flödar genom värmaren. 

 
Figur 24:6 Flödessimulering 2, startvillkor 

 

I tabell 24:3 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:3 Flödessimulering 2, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:4.  

Tabell 24:4 Flödessimulering 2, Resultat  

Konfiguration Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

28,5V 2,85kW 75,1 ⁰C 84,8 ⁰C 2,6 ⁰C 103 935 Pa 101 274 Pa 2 661 Pa 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 278 412 145 035 133 377 70 446 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 238 Y -9,81 m/s2 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:7, både med avseende på tryck och temperatur.  

 
Figur 24:7 Flödessimulering 3 flödesbanor 

 

Analys: Denna konfiguration gav lägre värden på både tryckfall, ΔT och maxtemperatur än 

föregående simulering. Detta är rimligt då effekten var lägre och kylvätskan hade färre hinder att 

passera på vägen genom värmaren. För övrigt tenderar flödet att fördelas jämt över hela värmaren 

och temperaturen i utloppet var jämnare än i simuleringen av den första konfigurationen. Det 

sker inga direkta temperaturstegringar runt elementrören och trycket ökar förhållandevis jämnt 

ju längre in i värmaren kylvätskan har kommit.  
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Flödessimulering 3. (48 V 6 kW) 

Denna konfiguration var ett mellanting mellan de två tidigare konfigurationerna, den har tre 

elementrör vilket gav lite mer utrymme åt kylvätskan att flöda men samtidigt har den 6kW vilket 

bör ge liknande temperaturer som den första simuleringen. Figur 24:8 visar hur elementrören är 

orienterade samt hur kylvätskan flödar genom värmaren. 

 
Figur 24:8 flödessimulering 3, startvillkor 

 

I tabell 24:5 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:5 Flödessimulering 3, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:6.  

Tabell 24:6 Flödessimulering 3, resultat 

Konfiguration Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

48 V 6 kW 77,6 ⁰C 99,7⁰C 5,1 ⁰C 104 384 Pa 101 262 Pa  3 122 Pa 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 411 536 230 413 181 123 98 680 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 189 Y -9,81 m/s2 17.6 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:9, både med avseende på tryck och temperatur.  

 
Figur 24:9 Flödessimulering 3, flödesbanor 

Ett intressant fenomen var att nästan all vätska som strömmade in i behållaren följde den bakre 

väggen direkt till utloppet utan att blandas runt ordentligt, delar av elementrören fick därför 

väldigt lite flöde förbi sig. Figur 24:10 visar hur elementrören på den sida som inloppet sitter 

på knappt får något flöde förbi sig. 

 
Figur 24:10 Flödessimulering 3, närbild flödesbanor 

Analys: Resultatet blev inte det förväntade mellantinget mellan de två tidigare simuleringarna. 

Av någon anledning blev flödet väldigt ojämnt i behållaren, det mesta av väskan tenderade att 

strömma längs väggen på motsatt sida av inloppet och därefter gå direkt mot utloppet. 

Temperaturskillnaden mellan in- och utlopp i denna värmare blev lägre trots att effekten var 

något högre än i den första simuleringen. Likaså blev tryckfallet marginellt högre än i 

konfigurationen med fyra elementrör trots att det i denna fanns mer utrymme för kylvätskan att 

flöda, det skulle kunna bero på att flödet har en högre hastighet när det träffar utloppet. 

Maxtemperatur blev något högre än i den första simuleringen och stannade strax under 100 ⁰C, 

trots att det i denna konfiguration fanns mer utrymme mellan elementrören.  
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Flödessimulering 4. (355–800 V 6 kW) 

I denna konfiguration fanns mer utrymme för kylvätskan att flöda fritt mellan det spirallindande 

8,5 mm elementröret än i de konfigurationer med U-bockade 14 mm elementrör, effekten är dock 

fortfarande hög. Figur 24:11 visar hur elementrören är orienterade samt hur kylvätskan flödar 

genom värmaren. 

 
Figur 24:11 Flödessimulering 4, startvillkor 

 

I tabell 24:7 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:7 Flödessimulering 4, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:8.  

Tabell 24:8  Flödessimulering 4, resultat 

Konfiguration Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

355-800V 6 kW 78,6 ⁰C 94,5 ⁰C 6,1 ⁰C 103 517Pa 101 285 Pa 2 232 Pa 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 265 989 126 101 139 888 68 231 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 150 Y -9,81 m/s2 19,7 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:12, både med avseende på tryck och temperatur.  

 

 
Figur 24:12 Flödessimulering 4, flödesbanor 

 

Analys: Denna konfiguration med ett spirallindat 8,5 mm elementrör får bättre värden på både 

tryckfall och maxtemperatur än de tidigare simuleringarna med U-bockade 14 mm elementrör. 

Figur 24:12 visar att flödet blandas jämt runtom i hela värmaren och inga direkta spikar sker i 

temperatur. Även ΔT blir något bättre och uppgår till 6,1 ⁰C, det är ungefär 1 ⁰C bättre än 

resultaten från flödessimulering 1 och 3 som med de U-bockade 14 mm elementrören men som 

samtidigt har ungefär samma effekt.  
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Flödessimulering 5. (355–800 V 4 kW) 

I denna konfiguration finns mer utrymme för kylvätskan att flöda fritt mellan elementrören, 

effekten är också lägre än den föregående simuleringen som var på 6 kW. Figur 24:13 visar hur 

elementrören är orienterade samt hur kylvätskan flödar genom värmaren. 

 

 
Figur 24:13 Flödessimulering 5, startvillkor 

 

I tabell 24:9 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:9 Flödessimulering 5, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:10.  

Tabell 24:10  Flödessimulering 5, resultat 

Konfiguration Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

28.5V 2.85kW 76,0 ⁰C 88,8 ⁰C 3,5 ⁰C 103 259Pa 101 294 Pa 1 965 Pa 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 265 989 126 101 139 888 68 231 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 150 Y -9,81 m/s2 19,7 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:14, både med avseende på tryck och temperatur.  

 
Figur 24:14 Flödessimulering 5, flödesbanor 

Analys: Även denna flödessimulering gav bättre egenskaper än de med U-bockade 14 mm rör. 

Som det misstänktes blev både tryckfallet och maxtemperaturen bättre än i den föregående 

flödessimuleringen (Flödessimulering 4), detta beror sannolikt på att både effekten, det 

spirallindade elementröret och värmarvolymen är mindre än i 6kW konfigurationen.  

Sett till den instoppade effekten blev dock ΔT något lägre än i 6 kW konfigurationen. 

Temperaturen på den utgående vätskan tenderar däremot att hålla en mer jämn temperatur än i 

den föregående simuleringen.  
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Flödessimuleringar med avseende på andra parametrar 

Förutom hur själva elementrören ser ut finns det andra saker som misstänks kunna påverka 

tryckfallet och flödet. Där annat inte nämnts är det konfigurationen med 28.5V 5.7kW som 

använts under de kommande flödessimuleringarna 

Flödessimulering 6. Stråle in i elementrör 

Den första simuleringen som kördes, Flödessimulering 1. med konfigurationen 28.5V 5.7kW 

baserades på att inloppsstrålen träffade mittemellan elementrören, i denna simulering 

undersöktes istället det motsatta, att kylvätskan strömmar rakt in i ett elementrör. Utöver att 

inloppsstrålen träffar rakt in i röret testades också ett överlapp på 50 % respektive 25 % (baserat 

på vinkelförskjutning av elementrörsflänsen, 100 % överlapp = 22.5⁰ vinkelförskjutning). I övrigt 

var ingångsvärdena desamma som för den första simuleringen. I figur 24:15 visas orienteringen 

av elementrör samt överlappen. 

 
Figur 24:15 Flödessimulering 6, startvillkor 

I tabell 24:11 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:11 Flödessimulering 6, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:12. Det görs även en 

jämförelse mot den tidigare simulering av samma elementrörskonfiguration, där inloppsstrålen 

träffade mittemellan två elementrör, nedan benämnd som 0 % överlapp. 

Tabell 24:12 Flödessimulering 6, resultat 

Överlapp  Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

100 % 78,1 ⁰C 107,4 ⁰C 5,6 ⁰C 104 915 Pa 101 264 Pa 3 651 Pa 

50 % 78,2 ⁰C 104,8 ⁰C 5,7 ⁰C 104 489 Pa 101 262 Pa 3 227 Pa 

25 % 78,3 ⁰C 108,4 ⁰C 5,8 ⁰C 104 369 Pa 101 263 Pa 3 106 Pa 

0 % 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104 298 Pa 101 264 Pa 3 034 Pa 

  

Överlapp Basic mesh Antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delade celler 

100 % 5 412 216 218 123 194 094 107 758 

50 % 5 409 913 217 597 192 316 106 237 

25 % 5 411 301 218 939 192 363 106 955 

0 % 5 409 993 217 343 192 650 106 016 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,0 5⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 220-227 Y -9,81 m/s2 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:16 och 24:17, både med avseende på tryck och 

temperatur.  

 

 
Figur 24:16 Flödessimulering 6, flödesbanor temperatur 

 

 
Figur 24:17 Flödessimulering 6, flödesbanor tryck 
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I figur 24:18 syns konfigurationen med 25 % överlapp, den är sedd från samma håll som 

kylvätskan strömmar in. Det är tydligt att flödet i behållaren är starkare på ena sidan av värmaren 

och att flödesbanorna på andra sidan därigenom följer elementrören för att sedan vika av mot 

värmarens mitt där det är som mest effekt, detta kan vara anledningen till de höga temperaturerna 

i denna konfiguration. I de övriga konfigurationerna med överlapp är inte denna effekt lika 

påtaglig. 

 
Figur 24: 18 Flödessimulering 6, närbild 

Analys: Som väntat gav den konfiguration som strömmade rakt in i elementröret upphov till ett 

högre tryckfall, den konfiguration som träffar rakt in i elementröret hade högst tryckfall och 

därefter sjönk det gradvis beroende på hur mycket överlapp respektive konfiguration hade. 

Däremot resulterade överlappet även i ett jämnare flöde inne i värmarhuset. Alla tre 

konfigurationer där inloppsstrålen krockar mer eller mindre med elementröret får ett jämnare 

flöde genom värmaren och likaså får de ett bättre värmeutbyte, den konfiguration med 25 % 

överlapp var den som fick bäst värmeväxling. Maxtemperaturen blir däremot högre i de tre 

testade konfigurationerna än i den första, där inloppsstrålen träffar mittemellan elementrören, 

även i detta avseende var det konfigurationen med 25 % överlapp som erhöll högst värden, 108 

⁰C.  

I figurerna som visar flödesbanor med avseende på temperatur syns att det i fallet med 0 % 

överlapp tenderar att vara en jämnare temperatur på flödet i utloppet än i de övriga.  
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Flödessimulering 7. Stråle 25 % överlapp elementrör (48 V 6 kW) 

Då den tidigare simuleringen av ovan nämnda konfiguration resulterade i ett mycket ojämnt flöde 

testades 25 % överlapp även på denna. Figur 24:19 visar hur elementrören är orienterade, hur 

kylvätskan flödar genom värmaren samt hur elementrören är placerade direkt framför inloppet 

till värmaren. 

 
Figur 24:19 Flödessimulering 7, startvillkor 

I tabell 24:13 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:13 Flödessimulering 7, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:14. Det görs även en 

jämförelse mot den tidigare simulering av samma elementrörskonfiguration, där inloppsstrålen 

träffade mittemellan två elementrör, nedan benämnd som 0 % överlapp. 

Tabell 24:14  Flödessimulering 7, resultat 

Överlapp  Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

25 % 80,2 ⁰C 116,5 ⁰C 7,7 ⁰C 104 282 Pa 101 260 Pa  3 022 Pa 

0 % 77,6 ⁰C 99,7 ⁰C 5,1 ⁰C 104 384 Pa 101 262 Pa  3 122 Pa 

 

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 410 143 230 858 179 285 97 931 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 260 Y -9,81 m/s2 17,6 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:20, både med avseende på tryck och 

temperatur.  

 
Figur 24:20 Flödessimulering 7, flödesbanor 

En intressant upptäckt som visas i figur 24:21 var att ett flertal av flödesbanorna följer 

elementrören för att sedan vika av mot värmaren mitt och får därigenom väldigt hög temperatur 

 
Figur 24:21 Flödessimulering 7, närbild 

Analys: Genom att placera ett elementrör lite snett framför inloppet blir cirkulationen inne i 

värmaren avsevärt bättre än i flödessimulering 3. där inloppet ligger mittemellan två elementrör. 

Temperaturskillnaden (ΔT) mellan inlopp och utlopp steg ca 2,5 ⁰C och därigenom blir 

konfigurationen avsevärt effektivare i avseende på temperaturökning per instoppad effekt. 

Maxtemperaturen i värmaren steg däremot till 116 ⁰C vilket är mycket nära kylvätskans 

kokpunkt, ett flertal flödesbanor i simuleringen fick temperaturer över 100 ⁰C vilket är 

förvånande då flödet tenderar att vara jämnare fördelat. En möjlig förklaring är att strålen från 

inloppet fördelas åt två olika håll när den träffar bakre väggen. Det svagare av dessa flöden viker 

efter ett tag (när vätskan hunnit bli uppvärmd) in mot värmarens mitt där den högsta effekten 

finns. 
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Flödessimulering 8. Liggande värmarhus 

Geometrin i denna konfiguration är identisk med den första som kördes (Flödessimulering 1.) 

skillnaden var att värmaren orienterades liggande istället för stående. Figur 24:22 visar hur 

elementrören är orienterade samt hur kylvätskan flödar genom värmaren. 

 
Figur 24:22 Flödessimulering 8, startvillkor 

 

I tabell 24:15 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:15 Flödessimulering 8, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:16. Den ursprungliga 

simuleringen med en stående värmare har lagts in som referens, nedan benämnd som just stående. 

Tabell 24: 16 Flödessimulering 8, resultat 

Konfiguration Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

Liggande 78,0 ⁰C 99,7 ⁰C 5,5 ⁰C 102 852 Pa 101 325 Pa 1 527 Pa 

Stående 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104 298 Pa 101 264 Pa 3 034 Pa 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 408 169 216 804 191 265 105 294 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 173  X 9,81 m/s2 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:23, både med avseende på tryck och temperatur. 

De två mindre inklippta bilderna på två värmarna illustrerar värdena när värmaren står upp, 

skalorna är desamma. 

 

 
Figur 24:23 Flödessimulering 8, flödesbanor 

 

Analys: Den liggande konfigurationen får bättre värden på de flesta analyserade egenskaper. I 

flödesbanorna märktes inga direkta skillnader mot den stående konfigurationen mer än att 

vätskan lämnar behållaren i ett något spiralliknande flöde.  

Genom simuleringen konstateras det att ΔT blir 0,3 ⁰C högre än i simulering 1, maxtemperaturen 

blev däremot ca 3 ⁰C varmare, dock fortfarande med marginal till kylvätskans kokpunkt.  

Den största förbättringen i denna liggande konfiguration finns dock i tryckfallet, det nästintill 

halverades genom att lägga flaskan ned och uppmättes till strax över 1500 Pa. Eftersom att 

trycket som erhålls genom vattenpelarens tyngd inte hade beaktats tidigare valdes det att räkna 

ut hur stor roll den spelar in på minskningen av tryckfall. Det statiska trycket ges av formeln: 

𝑷 =
𝒎 × 𝒈

𝑨
 

Formeln ger trycket 982 Pa per decimeter vattenpelare, denna tryckökning påverkar resultatet 

markant och kan inte förbises. Skillnaden mellan en liggande och stående värmare blev på grund 

av denna vattenpelare mellan 1000 och 2000 Pa beroende på konfiguration. Detta fenomen 

diskuteras vidare i kapitlet slutsats längst bak i denna bilaga.  
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Flödessimulering 9. Annan ordning på elementrör 

Istället för att ha elementrören sorterade i längdordning som på den ursprungliga konfigurationen 

av 28,5 V 5,7 kW har ordningen kastats om. Skillnaden mellan rörelementens placering visas i 

figur 24:24 där den vänstra bilden representerar den omkastade ordningen.  

 

 
Figur 24:24 Flödessimulering 9, startvillkor 

I tabell 24:17 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:17 Flödessimulering 9, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:18. Temp ut, tryck in och 

tryck ut är alla medelvärden som programvaran själv räknat ut. Den ursprungliga simuleringen 

med en elementrören i storleksordning har lagts in som referens, nedan benämnd som Ordning. 

Tabell 24:18 Flödessimulering 9, resultat 

Konfiguration Temp ut  Max temp  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

O-ordning 78,0 ⁰C 102,8 ⁰C 5,5 ⁰C 104 300 Pa 101 264 Pa 3 036 Pa 

Ordning 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104 298 Pa 101 264 Pa 3 034 Pa 

 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 414 111 220 712 193 399 106 389 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 179 Y -9,81 m/s2 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:25, både med avseende på tryck och temperatur.  

 
Figur 24:25 Flödessimulering 9, flödesbanor 

Några extra intressanta områden baserade på analysen av flow trajectories visas i figur 24:26, 

maxtemperaturen uppstår i en ytterst liten del av värmaren, resterande del av kylvätskan är 

betydligt svalare. Färgskalan för temperaturen är densamma som i figur 24:25. 

 
Figur 24:26 Flödessimulering 9, närbild 

Analys: skillnaden mot konfigurationen med elementrören placerade i storleksordning var 

mycket liten. Flödesbanorna vart något jämnare fördelade runtom om i värmaren och 

temperaturökningen blev försumbart högre, 0,3 ⁰C. maxtemperaturen blev några få grader 

varmare men ändå med marginal inom gränsen för vattnets kokpunkt. 

Tryckfallet var i princip detsamma mellan de både placeringsalternativen av elementrören vilket 

bör antyda att elementens inbördes placering inte är avgörande för värmarens funktion.  



Bilaga 24 sida 22 (35) 

Flödessimulering 10. Olika flöden 

Under detta stycke undersöktes hur olika flöden påverkar värmarens funktion. Enligt personalen 

hos uppdragsgivaren har fordonen som värmaren är tänkt att användas i egna system som reglerar 

flödet i kombination med effekten, ett lågt flöde tillsammans med hög effekt är därför inget som 

kommer att tillämpas ute på marknaden. Däremot kan det vara av intresse att se vad som händer 

när flödet regleras medan effekten fortfarande är på max. Konfigurationen som testas är 28,5 V 

5,7 kW. Flödena som undersökts var 0–20 l/min med intervaller om 5 l/min. i figur 24:27 visas 

startvillkoren. 

 
Figur 24:27 Flödessimulering 10, startvillkor 

I tabell 24:19 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. Observera 

att meshet är detsamma för alla 5 nedanstående körningar då det enda som ändrats är flödet, inte 

geometrin i modellen. 

Tabell 24:19 Flödessimulering 10, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:20. Temp. ut, tryck in och 

tryck ut är alla medelvärden som programvaran själv räknat ut.  

Tabell 24: 20 Flödessimulering 10, resultat 

Flöde   Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

5 l/min 88,4 ⁰C 129,1 ⁰C 15,9 ⁰C 103 473 Pa 101 257 Pa 2 216 Pa 

10 l/min 80,6 ⁰C 106,1 ⁰C 8,1 ⁰C 103 793 Pa 101 262 Pa 2 531 Pa 

15 l/min 77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2 ⁰C 104 298 Pa 101 264 Pa 3 034 Pa 

20 l/min 76,7 ⁰C 111,9 ⁰C 4,2 ⁰C 105 003 Pa 101 266 Pa 3 737 Pa 

Flöde  Basic mesh Antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delade celler 

5-20 5 408 169 216 804 191 2365 105 294 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 162–281 Y -9,81 m/s2 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:28 och 24:29, både med avseende på tryck och 

temperatur. I figur 24:30 visas en graf över sambandet mellan flöde och tryckfall. 

 
Figur 24:28 Flödessimulering 10, flödesbanor temperatur 

 
Figur 24:29 Flödessimulering 10, flödesbanor tryck 
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Figur 24:30 Flödessimulering 10. samband mellan flöde och tryckfall 

Analys: Som väntat blev tryckfallet lägst i den konfiguration med flödet 5 l/min, därefter ökade 

tryckfallet ju högre flödet som applicerades. Hur tryckfallet påverkades verkar inte vara helt 

förutsägbart, mellan 5 l/min och 10 l/min skiljer bara 300 Pa medan det mellan 15 l/min och 20 

l/min skiljer mer än 700 Pa. Som grafen i figuren ovan visar tenderar tryckfallet att öka 

kvadratiskt mot flödet, vilken överensstämmer med de siffror som erhållits från en extern 

provning av en annan värmare hos uppdragsgivaren. Att det kvadratiska sambandet faktiskt är 

fallet bör vid intresse undersökas vidare. 

Temperaturökningen på den utgående vätskan var även den starkt beroende av flödet på ingående 

vätska, Temperaturökningen minskade linjärt med ökat flöde vilket verkar logiskt. En dubblering 

i flöde gav ungefär en halvering i temperaturökning. Detta framstår som sannolikt då 

vätskeuppvärmning är en linjär funktion. 
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Flödessimulering 11. olika effekter 

Under detta stycke undersöktes hur olika effekt påverkar värmarens tryckfall och värmeutbyte. 

Värmarkonfigurationen som testas är 28,5 V 5,7 kW och flödet är satt till 15 l/min på samtliga 

flödessimuleringar under detta stycke, värmaren är orienterad ståendes som figur 24:31 visar.  

Effekterna som undersöktes var 5,7 kW, 5 kW, 4 kW, 3 kW, 2 kW och 1 kW. 

 
Figur 24: 31 Flödessimulering 11, startvillkor 

I tabell 24:21 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata. Observera att meshet är 

detsamma för alla 5 körningar då det enda som ändrats är effekten, inte geometrin i modellen. 

Tabell 24: 21 Flödessimulering 11, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:22. Temp. ut, tryck in och 

tryck ut är alla medelvärden som programvaran själv räknat ut.  

Tabell 24:22 Flödessimulering 11, resultat 

Effekt  /  Yteffekt    Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfall  

1kW        3W/cm2 73,4 ⁰C 76, 9⁰C 0,9 ⁰C 104 302 Pa 101 268 Pa 3 034 Pa 

2kW        6W/cm2 74,4 ⁰C 80, 3⁰C 1,9 ⁰C 104 297 Pa 101 267 Pa 3 030 Pa 

3kW        9W/cm2 75,4 ⁰C 86, 5⁰C 2,9 ⁰C 104 301 Pa 101 267 Pa 3 034 Pa 

4kW      12W/cm2 76,4 ⁰C 91, 8⁰C 3,9 ⁰C 104 299 Pa 101 266 Pa 3 033 Pa 

5kW      15W/cm2 77,4 ⁰C 94, 6⁰C 4,9 ⁰C 104 296 Pa 101 265 Pa 3 031 Pa 

5.7kW  17 W/cm2 77,7 ⁰C 96, 5⁰C 5,2 ⁰C 104 298 Pa 101 264 Pa 3 034 Pa 

Effekt  Basic mesh Antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delade celler 

1-5,7kw 5 408 169 216 804 191 2365 105 294 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 162–281 Y -9,81 m/s2 3–17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:32 och 24:33 nedan, både med avseende på tryck 

och temperatur.  

 
Figur 24:32 Flödessimulering 11, flödesbanor temperatur 

 
Figur 24:33 Flödessimulering 11, flödesbanor tryck 

 

Analys: Tryckfallet förändras i princip ingenting av skillnaden i effekt, det skiljer som mest 4 

Pa mellan de olika simuleringarna. Både ΔT och maxtemperaturen har en ganska linjär ökning 

med effekten, en ökning i effekt på 1kW tenderade att ge en ökning i ΔT på ganska precis 1 ⁰C. 

Flödesbanorna är mycket lika varandra för alla konfigurationerna trots de olika effekterna.  

Slutsatsen av detta är att effekten i sig inte påverkar flödet i värmaren och att värmen i det 

temperaturspann som testats beter sig förhållandevis linjärt i förhållande till effekten. 
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Flödessimulering med olika slanganslutningskombinationer  

Förutom att flödessimulera de tre nedanstående varianterna av anslutningskombinationer görs 

också tester med att vända flödet, det vill säga att inloppet istället blir utlopp och vice versa.  

Då varm vätska stiger så behöver även själva värmarhuset vändas uppochner när flödet vänds, 

vid simuleringarna på omvänt flödes roteras alltså gravitationen 180⁰.  

På en av simuleringarna, ”U-sväng” undersöks också vad som händer om värmarhuset vänds 90⁰ 

respektive 270⁰ och på simuleringen ”in line” testas värmaren både liggandes och ståendes. 

Under detta kapitel är värmaren orienterad på många olika sätt i förhållande till gravitationen 

under de olika simuleringarna. När gravitationen är satt till -Y betyder det att värmaren är 

orienterad stående, -Y betyder att värmaren är stående, fast uppochner. När gravitationen verkar 

i X och -X betyder att värmaren ligger ned. I figurerna som illustrerar resultatet efter varje 

simulering visas det interna koordinatsystemet som gravitationen har som referens. Alla 

simuleringar har samma koordinatsystem, det som ändras är i vilken riktning gravitationen drar.  

Samtliga simuleringar i nedanstående stycke om olika placering av slanganslutningar 

genomfördes med konfigurationen 28,5 V 5,7 kW.  

Förutom de testade slanganslutningarna som har 16 mm i innerdiameter som i huvudsak används 

på personbilar förväntas det även komma större dimensioner för exempelvis bussar, lastbilar och 

entreprenadmaskiner. Då större dimensioner innebär ett lägre tryckfall kommer inga 

flödessimuleringar göras på dessa, om anslutningarna med mindre innerdiameter får godkända 

tryckfallsegenskaper så kommer de grövre dimensionerna få ännu bättre resultat. 
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Flödessimulering 12 ”90⁰ vinkel” 

Detta är egentligen samma konfiguration som har testats i de flesta tidigare simuleringar, 

skillnaden blir dock att det även testades att vända på flödet och i samma simulering även vända 

värmarhuset uppochner. Ljusblått inlopp hör ihop med ljusrött utlopp, detsamma gäller mörkblått 

inlopp och mörkrött utlopp. Figur 24:34 visar hur elementrören är orienterade samt hur 

kylvätskan flödar genom värmaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 24:34  Flödessimulering 12, startvillkor 

I tabell 24:23 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:23 Flödessimulering 12, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:24. Temp. ut, tryck in och 

tryck ut är alla medelvärden som programvaran själv räknat ut.  

Tabell 24:24 Flödessimulering 12, resultat 

Konfiguration Temp ut  Max temp  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfal Gravitation 

 Ljust Inlopp  77,7 ⁰C 96,5 ⁰C 5,2⁰C 104 298 Pa 101 264 Pa 3 034 Pa Y -9,81 m/s2 

 Mörkt Inlopp  78,0 ⁰C 113,3 ⁰C 5,5⁰C 104 903 Pa 101 814 Pa 3 089 Pa Y 9,81 m/s2 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 408 169 216 804 191 2365 105 294 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 168 Se nedan 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figuren nedan, både med avseende på tryck och 

temperatur.  

 

 
Figur 24: 35 Flödessimulering 12, flödesbanor 

 

Analys: Sett till tryckfallet uppmättes inga direkt stora skillnader mellan de olika placeringarna 

av slanganslutningar, det skiljde ungefär 55 Pa till den första simuleringens fördel. 

Flödesbanorna tenderar även att fördelas något jämnare i den första simuleringen än i den där 

flödet vänts och värmarhuset placerats uppochner.  

Skillnaden i maxtemperatur var däremot nästan 20 ⁰C, varmast var det i den uppochnedvända 

värmaren med omvänt flöde. ΔT ökade däremot endast med 0,3 ⁰C.   
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Flödessimulering 13 ”in line” 

Enligt det tidigare examensarbetet som genomförts hos uppdragsgivaren efterfrågar en del 

kunder en värmare med anslutningar placerade ”in line”. Simuleringarna har gjorts både på en 

stående och liggande värmare. Figur 24:36 visar hur slanganslutningarna är placerade vid denna 

montagemetod samt hur elementrören är orienterade och hur kylvätskan flödar genom värmaren. 

Vid simuleringen av den liggande värmaren användes det ljusblåa och ljusröda in- respektive 

utloppet. 

 
Figur 24:36 Flödessimulering 13, startvillkor 

I tabell 24:25 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24:25 Flödessimulering 13, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 14:26. Temp. ut, tryck in och 

tryck ut är alla medelvärden som programvaran själv räknat ut. 

Tabell 24:26 Flödessimulering 13, resultat 

Konfiguration Temp ut  Max temp  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfal Gravitation 

 Ljust Inlopp  77,3 ⁰C 94,0 ⁰C 4,8⁰C 104 754 Pa 101 259 Pa 3 495 Pa Y -9,81 m/s2 

 Mörkt Inlopp  76,9 ⁰C 99,0 ⁰C 4,4⁰C 104 830 Pa 101 310 Pa 3 520 Pa Y 9,81 m/s2 

Liggande  77,5 ⁰C 90,3 ⁰C 5,0⁰C 102 210 Pa 101 325 Pa 885 Pa X 9,81 m/s2 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 445 938 240 876 205 062 114 479 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 200–290 Se nedan 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figur 24:37, både med avseende på tryck och temperatur.  

 
Figur 24:37  Flödessimulering 13, flödesbanor 

 

Analys: Hur vida inloppet strömmade in i den varma eller kalla delen av rörelement verkade inte 

ha något större betydelse för tryckfallet med avseende på den stående värmaren, det var 

försumbart högre i det fallet inloppsstrålen träffade den varma delen först. Värmeväxlingen blev 

däremot något bättre i det fall då inloppet låg vid den kalla delen av rörelementen. Båda de testade 

varianterna visade däremot förhållandevis låga värden på vätskans maxtemperatur, båda låg 

under 100 ⁰C 

Att lägga värmaren ned hade en stor inverkan på både tryckfall och värmeväxling. Tryckfallet 

slutade på 885 Pa, lägst av alla hittills testade värmarkonfigurationer. Utgående vätska slutade 

på 77,5 ⁰C vilket är något bättre än de två andra varianterna av ”in line” men inget 

anmärkningsvärt i förhållande till resterande simuleringar som gjorts. 
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Flödessimulering 14 ”U-sväng” 

På exempelvis CFH-värmaren sitter istället anslutningarna på samma sida, denna metod används 

även av flera konkurrenter, till exempel Webasto. I denna konfiguration testades ett stort antal 

vändingar av flöden samt rotationer av värmarhuset. Mörkblåa inlopp hänger samman med 

mörkröda utlopp, detsamma gäller ljusblåa inlopp och ljusröda utlopp. Figur 24:38 visar hur 

slanganslutningarna är placerade vid denna montagemetod samt hur elementrören är orienterade 

och hur kylvätskan flödar genom värmaren.  

 
Figur 24:38 Flödessimulering 14, startvillkor 

I tabell 24:27 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 24: 27 Flödessimulering 14, olika indata 

 

 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 24:28. Temp ut, tryck in och 

tryck ut är alla medelvärden som programvaran själv räknat ut. I figur 24:38 visas det vilka 

nummer som hör ihop med respektive konfiguration i tabellen nedan. Observera att det finns två 

varianter av ”Mörkt inlopp 1”, i det avseendet är det i hur gravitationen är satt som skiljer dem 

åt. 

Tabell 24:28 Flödessimulering 14, resultat 

Konfiguration Temp ut  Max temp  ΔT Tryck in Tryck ut Tryckfal  Gravitation 

Ljust Inlopp 1 77,9 ⁰C 96,3 ⁰C 5,4⁰C 103 775 Pa 101 277 Pa 4 454 Pa Y -9,81 m/s2 

Mörkt inlopp 1 77,4 ⁰C 96,8 ⁰C 4,9⁰C 100 371 Pa 100 836 Pa -465 Pa Y -9,81 m/s2 

Mörkt inlopp 1 77,1 ⁰C 96,7 ⁰C 4,6⁰C 104 268 Pa 101 814 Pa 2 554 Pa Y 9,81 m/s2 

Ljust inlopp 2 77,9 ⁰C 103,2 ⁰C 5,4⁰C 102 866 Pa 101 941 Pa 925 Pa X -9,81 m/s2 

Mörk inlopp 2 77,8 ⁰C 104,0 ⁰C 5,3⁰C 102 957 Pa 101 941 Pa 1 016 Pa X -9,81 m/s2 

Ljust inlopp 3 77,6 ⁰C 104,3 ⁰C 5,1⁰C 101 629 Pa 100 708 Pa 921 Pa X 9,81 m/s2 

Mörk inlopp 3 78,3 ⁰C 96,8 ⁰C 5,8⁰C 102 897 Pa 101 941 Pa 956 Pa X 9,81 m/s2 

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 415 553 221 409 194 144 108 083 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp. inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 72,5 ⁰C 168–401 Se nedan 17 W/cm2 
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En översikt av flow trajectories visas i figurerna nedan, både med avseende på tryck och 

temperatur. Bilderna har delats upp efter respektive orientering av värmarhuset. Första bilderna 

(figur 24:39 och 24:40) visar de flödessimuleringarna som innefattar ett stående värmarhus 

(benämnd 1). Därefter de med liggande värmarhus och slanganslutningarna uppåt (benämnd 2) 

och sist de med värmarhuset liggande och slanganslutningarna nedåt (benämnd 3). I figur 24:39 

och 24:40 har därefter varje simulering placerats efter den ordning de stod i den ovanstående 

tabellen. 

Stående värmarhus: från vänster 

inlopp i nederkant, utlopp i överkant 

inlopp i överkant, utlopp i underkant 

inlopp i nederkant, utlopp i överkant 

 
Figur 24:39  Flödessimulering 14 stående, flödesbanor temperatur 

 

 

Figur 24:40 Flödessimulering 14 stående, flödesbanor tryck 

Analys: Denna konfiguration visade på stora skillnader i tryckfall beroende på värmarens 

orientering i kombination med vilket riktning flödet ges. Temperaturutbytet blev bäst i det fall 

inloppet träffade elementens kalla del och sedan virvlade upp förbi de varma delarna och sedan 

ut. Värmarkonfigurationen som hade inloppet placerat högre än utloppet fick ett negativt 

tryckfall, detta misstänks bero på vattenpelarens höjd och fysikens lagar. Detta diskuteras vidare 

i stycket slutsats som avslutar denna bilaga. 
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Figur 24:41 visar Liggande värmarhus med slanganslutningarna uppåt: Från vänster,  

inlopp till vänster, utlopp till höger 

inlopp till höger, utlopp till vänster 

 

 
Figur 24:41  Flödessimulering 14 liggande uppåt, flödesbanor 

 

Figur 24:42 visar Liggande värmarhus med anslutningarna nedåt: Från vänster,  

inlopp till vänster, utlopp till höger 

inlopp till höger, utlopp till vänster 

 
Figur 24:42  Flödessimulering 14 liggande neråt, flödesbanor 

Analys: Inga större skillnader i varken tryckfall eller temperaturväxling uppmättes i dessa 

flödessimuleringar av liggande värmarhus. Däremot är tryckfallet avsevärt lägre än i de olika 

konfigurationer med stående värmarhus, likt föregående stycke antas detta bero på att 

vattenpelarens höjd är avsevärt mindre när värmarhuset ligger ned.  

Sett till temperaturväxlingen framstår det även för denna konfiguration som att det är något mer 

gynnsamt om inloppet för vätskan ligger i den kalla delen och virvlar upp förbi de varma 

elementrören för att sedan lämna värmaren. Överlag framstår flödesbanorna som jämna och 

täcker in elementrören väl. 
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Slutsats Flödessimuleringar 

Elementrörens placering i förhållande till vätskans inlopp hade en viss påverkan på både flöde 

och tryckfall och temperaturväxling. Genom flödessimulering 6 som. konstaterades det att 

tryckfallet var direkt beroende av hur strålen från inloppet träffade elementrören. En träff rakt på 

ett elementrör gav högst tryckfall, det avtog sedan ju mindre överlappet blev, när strålen träffade 

helt mellan två elementrör blev tryckfallet som lägst. Temperaturen visade däremot inget direkt 

samband med hur elementen placerats i förhållande till inloppet. Ett inlopp helt mellan 

elementrören gav sämst temperaturväxling medan ett överlapp på 25 % gav bäst 

temperaturväxling för den konfiguration.  

Elementrörens form har däremot inte visat på någon direkt skillnad i utbyte av värme utan detta 

påverkas till synes mest av hur flödet passerar elementrören, ett jämnare flöde tenderar att ge ett 

bättre utbyte. Hur vätskan flödar genom värmaren hade också stor påverkan på värmeutbytet. I 

flödessimulering 9. studerades detta. Konfigurationen med 48 V 6 kW hade mycket glesa 

flödesbanor i en del av värmaren, genom att placera elementrören på ett sådant sätt att 

inloppsstrålen snuddade dessa förbättrades flödet inne i värmaren och temperaturhöjningen 

ökades med 2,5 ⁰C trots att övriga förutsättningar var desamma. Dessutom minskade tryckfallet med 

100 Pa till följd av det jämnare flödet. 

En annan faktor som starkt påverkade tryckfallet var orienteringen och geometrin på 

värmarhuset, vissa orienteringar av värmarhus och slanganslutningar gav avsevärt lägre tryckfall. 

Det konstaterades att detta indirekt berodde på vattenpelarens höjd i värmarhuset. En viss höjd 

på vattenpelaren ger ett visst tryck, detta märks av när man exempelvis dyker i en simbassäng 

och det slår lock på öronen vid ett visst djup. Utan hänsyn till elementrörens utformning och 

volym ger värmarens geometri och fysikens lagar ett statiskt tryck på 982 Pa per decimeter 

vattenpelare. Det fås av formeln nedan. 

𝑃 =
𝑚 × 𝑔

𝐴
 

Därigenom blir det uppenbart att en värmare som är placerad stående ger ett högre tryckfall än 

en värmare som är placerad liggande. Likaså spelar det stor roll hur slanganslutningarna är 

orienterade. Som det visas i ett av exemplen i flödessimulering 14 fås ett negativt värde på 

tryckfallet genom att låta inloppet vara placerat högre än utloppet. I praktiken är däremot 

värmaren en del av ett större system som består av ett flertal komponenter placerade på olika 

höjd i förhållande till själva värmaren, varför ingen större vikt läggs på detta. Däremot gjorde 

detta konstaterade att det blev svårt att dra några direkta slutsatser mellan värmarhus placerade 

på olika sätt. Jämförelser drogs därför snarare mellan värmarhus med samma orientering men 

olika inre förutsättningar så som effekt, flöde och elementrörsplacering. 

Vätskeflödet hade även det en påverkan på tryckfallet, högre flöde gav högre tryckfall och 

sambandet framstår vara kvadratiskt beroende, detta stämmer överens med siffror från den 

externa testning som genomförts på en av uppdragsgivarens värmare. Temperaturskillnaden 

minskade linjärt med det ökade flödet vilket även det framstår naturligt då formler för 

vätskeuppvärmning visar på ett linjärt samband. 

Genom att undersöka olika effekters inverkan på en annars identisk värmare uppdagades det att 

elementrörens effekt inte hade någon påverkan på tryckfallet men däremot på temperaturutbytet, 

temperaturen ökade i princip linjärt med effektökningen vilket även det stämmer överens med 

hur detta beräknas. Olika placering av slanganslutningar hade även de viss effekt på resultatet. 

Inga stora skillnader uppmättes men överlag gav det något bättre temperaturväxling om inloppet 

träffade den kalla delen av elementrören, några undantag fanns dock varför detta inte är helt 

säkerställt. Tryckfallet påverkades inte nämnvärt av inloppets och utloppets placering så länge 

höjden mellan dem var oförändrad.
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BILAGA 25, VALIDERING GENOM CFH 

En av Calix prototypvärmare har genomgått en rigorös testning i Tyskland där bland annat 

tryckfallet dokumenterats genom verkliga tester. Genom att ställa upp en simulering med 

liknande villkor som i instruktionen för det verkliga testet går det att se om de hittills genomförda 

datasimuleringarna har resultat som efterliknar det som uppmätts fysiskt. Då det genom tidigare 

simuleringar påvisats att effekten från elementören har obetydlig påverkan på flödet och 

tryckfallet har detta inte tagits i beaktande vid denna simulering. Det fanns inte heller någon 

information angående temperatur tillgänglig från de verkliga testerna. Flödena 10 l/min och 15 

l/min testades i flödessimuleringar för att se hur väl de stämde med uppmätta värden. 

Figur 25:1 visar hur slanganslutningarna är placerade vid denna montagemetod samt hur 

elementrören är orienterade och hur kylvätskan flödar genom värmaren. 

 
Figur 25:1 Validering CFH, startvillkor 

Den erhållna cadmodellen förenklades, alla detaljer som inte var i direktkontakt med kylvätskan 

togs bort för att inte påverka beräkningstiderna negativt. 

 

I tabell 25:1 visas meshparametrarna samt andra viktiga indata från simuleringarna. 

Tabell 25: 1 Validering CFH, olika indata 

 

 

  

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delad celler 

5 492 898 271 464 221 434 112 136 

Omgivningstemp. Omgivningstryck Temp inlopp Iterationer Gravitation Yteffekt 

20,05 ⁰C 101 325 Pa 20,05 ⁰C 193 Y 9,81 m/s2 - 
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I figur 25:2 visas ett av diagrammen som erhållits från de verkliga testerna genomförda av IAV 

i Tyskland, ur detta går att läsa att de genomfört fysiska tester på upp till ungefär 18 l/min samt 

mätt vad detta gav upphov till för tryckfall. 

 
Figur 25:2 Uppmätta testvärden från Tyskland 

Resultat: De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 25:2. Temp. ut, tryck in och 

tryck ut är alla medelvärden som programvaran själv räknat ut. 

Tabell 25:2 Validering CFH, resultat 

Konfiguration flöde Tryck in Tryck ut Tryckfall  

Verkligt test  10 l/min - - Ca 1 450 Pa 

Verkligt test 15 l/min - - Ca 2 800 Pa 

Simulering 10 l/min 102 351 Pa 100 649 1 702 Pa 

Simulering 15 l/min 102 861 Pa 100 650 2 213 Pa 

I Figur 25:3 visas flow tracetories med avseende på tryckfall från respektive simulering. 

Eftersom det inte fanns några fysiska mätvärden på temperatur redovisas ej heller dessa siffror 

från simuleringarna. 
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Figur 25:3 Validering CFH, flödesbanor 

Analys: Även om inte resultaten från simuleringarna stämmer helt överens med de från de 

verkliga testerna är resultaten ändå förhållandevis nära varandra vid de flöden som simulerats, 

det är även inom de flöden som de flesta andra simuleringar inom detta projekt genomförts.  

Vid flödet 10 l/min visade simuleringarna på något högre tryckfall än i verkligheten, drygt 18 % 

för högt. Vid flödet 15 l/min visade istället simuleringarna på lägre tryckfall än i verkligheten, 

skillnaden var då ca 25 % för lite. Detta visar att simuleringarna inte skiljer allt för mycket från 

verkligheten men att de ändå inte är helt korrekta i det använda spannet på flöden som använts. 

Resultatet skulle också kunna betyda att ett flöde mellan 10 l/min och 15 l/min skulle kunna ge 

korrekta värden på tryckfallet. Det kan också vara andra faktorer som spelar in som 

datasimuleringarna inte tar hänsyn till, till exempel defekter i geometrin i prototypen eller olika 

turbulens på den inströmmande vätskan. Likaså räknar dataprogrammet med en perfekt yta i 

skiktet mellan vätskan och soliden, i verkligheten är det givetvis inte så. Inte heller framgår det 

vart och hur tryckfallet mättes under det verkliga testet som genomfördes 2010. I figur 25:4 visas 

en instruktion för hur värmaren skulle fästas fanns att tillgå men inte specifikt vart trycken mättes, 

i simuleringen mättes trycket direkt vid inlopp respektive utlopp utan några slangar emellan. 

En annan betydande orsak som upptäcktes efter att denna simulering genomförts var att flödet i 

simuleringarna inte påverkas av effekten i elementrören. Däremot visade testet av 

funktionsprototypen på en ökning i flöde på ungefär 10 % när elementrören startades. Eftersom 

att flödet är dokumenterat i det tyska testet är det oklart hur detta påverkar själva  tryckfallet. 

Figuren nedan visar installationsanvisningen som fanns tillsammans med materialet från det 

verkliga testet. 
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Figur 25:4 Installationsinstruktion CFH 
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BILAGA 26, LABORATORIETEST OCH SIMULERING AV FUNKTIONSPROTYP 

Laboratorietest dag 1 

Testet kördes inne i laboratoriet i rumstemperatur, ett spänningsaggregat med max spänning 80 

V och max ström 120 A användes under testet. För att cirkulera vätskan fanns en steglös 

vattenpump med tillhörande flödesmätare, denna mätare var dock inte kalibrerad. För att kyla 

kretsen användes en modifierad bilkylare som även den gick att ställa steglöst.  

T-spåren i värmarhuset användes för att skruva fast två vinkelfästen i värmaren som sedan 

hakades på i själva provriggen, kylvätskeslangar fästes på värmarens anslutningar och systemet 

luftades innan testet startade. Testriggen kördes utan övertryck i systemet, således skulle vattnet 

börja koka om temperaturen steg över 100 ⁰C. 

En temperaturgivare placerades i värmarens mitt för att säkerställa att inte temperaturen inuti 

värmaren blev för hög. Omgivningstemperatur, vattentemperatur in, vattentemperatur ut samt 

temperaturen inuti värmaren loggades var 5:e sekund, värdena sparades både som grafer och 

tabeller. Omgivningstemperaturen som loggades var inte pålitlig varför denna mättes manuellt 

till 26⁰C med en vanlig termometer i anslutning till själva värmarhuset.  

Temperaturgivarna som mätte vätskans temperatur satt placerade ungefär 20 cm innan 

anslutningen till värmaren samt 50 cm efter värmaren, varför en viss avsvalning av vätskan 

förväntades ske mellan mätpunkterna. 

Eftersom endast tre aktiva elementrör användes behövde spänningen ökas för att få ut mer effekt 

ur elementen. Motstånden i elementrören som användes kontrollmättes med en 4-punktsmätare, 

en apparat som mäter motstånd mer exakt än multimetrar. Ohm-värdet på elementrören är enligt 

tillverkaren 0,65 Ω men med felmarginal +/- 7 %. När kanthaltråden blir varm ökar dess 

motstånd, vid normala drifttemperaturer är denna ökning ungefär 4 %. I tabell 26:1 ges de 

uppmätta värdena i rumstemperatur samt de beräknade värdena för drifttemperatur. 

Tabell 26:1 Motstånd i rörelement 

Förutsättning  Rörelement 1 Rörelement 2 Rörelement 3 

Rumstemp. ca 20 ⁰C 0,594 Ω 0,603 Ω 0,578 Ω 

Drifttemp. ca 400 ⁰C 0,618 Ω 0,627 Ω 0,601 Ω 

I tabell 26:2 ges de övriga förutsättningarna för det första laboratorietestet. 

Tabell 26:2 Laboratorietest 1, övriga förutsättningar  

Omgivningstemperatur Kylmedium Flöde (t0) 

ca 26 ⁰C Vatten 10 l/min 

Värmaren placerades så som visas i figur 26:1, viktiga komponenter i testriggen är utpekade och 

namngivna. På baksidan av riggen sitter kylaggregatet som kan liknas en något modifierad kylare 

från en personbil. De gröna kablarna går till olika temperaturgivare fästa runtom på testriggen. 
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Figur 26:1 Testriggen 

Testet startades med att cirkulationspumpen justerades in till 10,0 l/min, efter att vätskan fått 

flöda runt några minuter startades nätaggregatet och elementrören slogs på, strömmen ökades 

stegvis. Det konstaterades att aggregatet inte klarade av att ge den spänning som motståndet i 

elementrören behövde för att ge rätt effekt. När aggregatet var satt på max var inte spänningen 

högre än 24,8 V trots att aggregatet skulle klara 80 V.  

Med ovanstående uppmätta motstånd i elementrören gav detta en total effekt på ganska exakt 3 

kW, ungefär hälften av vad som förväntades.  

När temperaturen på kretsen började nå 70 ⁰C startades kylfläkten för att låta uppvärmningen 

plana ut och kunna börja logga mätvärdena, efter en del reglering uppnåddes en jämnvikt mellan 

värme- och kyleffekt och mätningarna kunde börja. Vätskeflödet ökade något ju mer 

temperaturen steg och slutade på 11 l/min. 

Loggningen pågick i ungefär 45 minuter och resulterade i ungefär 500 mätpunkter, efter 35 

minuter öppnades en av lastbilsportarna och temperaturen i vätskan sjönk ungefär en grad. Därför 

räknades de sista 10 minuterna bort från testet. På de resterande 35 minuterna räknades ett 

medelvärde fram för ingående- samt utgående vätska. 

Resultat laboratorietest 1 

Grafen i figur 26:2 visar de loggade parametrarna, Y-axeln visar temperatur och X-axeln visar 

tid. Mörkblått motsvarar omgivningstemperatur (ej pålitlig), lila är temperaturen i ett av T-spåren 

på värmarens utsida, grönt är ingående vätsketemperatur, orange är temperaturen i värmarens 

mitt samt så är rött temperaturen på utgående vätska 
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Figur 26:2 Laboratorietest 1, Graf över dataloggar  

Tabell 26:3 Laboratorietest 1, resultat  

Test  Spänning Effekt Flöde Vätska in Vätska ut ΔT 

Test 1 24,8 V 3 kW 11 l/min 72,1 ⁰C 74,6 ⁰C 2,5 ⁰C 

I tabell 26:3 visas resultatet från det första laboratorietestet. I figur 26:3, 26:4 och 26:5 visas ett 

antal bilder tagna med värmekamera under testet, observera att blanka metalliska ytor, så som 

värmarhuset i aluminium ger för låga värden. Den ”varma” ytan i överkant på värmarhuset 

skapades genom att sätta en bit svart eltejp på metallen och motsvarar värmarens egentliga 

temperatur. 

 

Figur 26:3 Laboratorietest 1, värmekamera bild 1,  
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Figur 26:4 Laboratorietest 1, värmekamera bild 2,  

 

Figur 26:5 Laboratorietest 1, värmekamera bild 3,  
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Identiskt test med starkare strömkälla 

Efter att testriggen fått svalnade beslöts att koppla in en kraftfullare strömkälla, två seriekopplade 

batteriladdare för lastbilar som var kapabla att ge totalt 48 V och 400 A anslöts till värmaren som 

i övrigt hade samma förutsättningar som tidigare. Batteriladdarna klarade av att ge 34,5 V och 

strömmen mättes till just över 168 A.  

Genom att räkna ut effekten genom motståndet i elementen och spänningen (P=U2/R) 

konstaterades effekten bli lite under 6 kW. Med hänsyn till ökningen i motstånd som sker vid 

drifttemperatur som visas i tabell 26:1 blev effekten istället 5,6 kW. Om effekten istället räknades 

fram med uppmätt spänning och ström (P=U*I) blev resultatet 5,66 kW. Eftersom multimetern 

inte var godkänd för så starka strömmar antog mätetalet från 4-punktsmärningen, uppräknat med 

4 % vara det korrekta. 

Flödet i riggen ökades till 15 l/min eftersom effekten dubblerats, efter några minuters flöde 

startades elementören. Temperaturen i vätskan steg kraftigt och vid 60 ⁰C sattes kylaren därför 

på max, temperaturkurvan började då plana ut men steg fortfarande sakta uppåt, vid en 

vätsketemperatur på 98⁰C avbröts testet för att undvika kokning. 

Eftersom testerna tagit lång tid och arbetsdagen led mot sitt slut föreslog laboratorieansvarig att 

testet skulle återupptas nästkommande dag men att luften till kylaggregatet skulle kopplas in mot 

en kylkammare med en temperatur om ungefär -25 ⁰C och därigenom förhoppningsvis kunna 

kyla testriggen för att hålla vätsketemperaturen under kokpunkt. 

Laboratorietest dag 2 

Dagens test sattes upp på samma sätt som det föregående testet som avbröts när temperaturen 

närmade sig kokpunkten men med skillnaden att kylluften togs från en kylkammare med 

temperaturen -25 ⁰C. I övrigt var alla ingångsvärden desamma.  

Vätskeflödes startades och fick cirkulera några minuter innan elementrören slogs på. Vid en 

vätsketemperatur på ungefär 60 ⁰C startades kylfläkten och sattes på max, temperaturen började 

sakta avta något. Efter ungefär 15 minuters körning började vätsketemperaturen återigen närma 

sig 100⁰C och testet avbröts. Att använda kallare luft för att kyla räckte uppenbarligen inte. 

Det beslutades att istället rulla in hela testriggen i kylkammaren varpå temperaturen i utrymmet 

ställdes in till -20 ⁰C, med denna modifikation skulle både kylaren och själva värmarkretsen få 

avsevärt mer kylning. Spänningen från laddarna mättes till 33,9 V i kylan. 

Tabell 26:4 visar de övriga förutsättningarna vid det andra laboratorietestet  

Tabell 26:4 Laboratorietest 2, övriga förutsättningar  

Omgivningstemperatur Kylmedium Flöde (t0) 

ca -20 ⁰C (-36 ⁰C) Vatten 15 l/min 

Testet startades på samma sätt som tidigare, temperatur steg långsammare och effekten på 

kylfläkten fick sänkas för att tillåta temperaturen att stiga ytterligare, efter att antal korrigeringar 

av kylfläkten planade temperaturen i värmaren ut, inloppstemperaturen låg kring 72,5 ⁰C och 

temperaturen i kylkammaren var ungefär -18 ⁰C enligt loggen på utsidan, värmekameran sa 

istället att temperaturen runt riggen var -36 ⁰C.  

Riggen stod igång i ungefär en timma från det att värdena stabiliserats, detta resulterade i nästan 

1000 mätpunkter. Likt det tidigare testet räknades medelvärden fram för temperaturen på 

ingående- och utgående vätska samt ΔT. Likt föregående test ökade flödet, till 16,5 l/min. 
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Resultat laboratorietest 2 

Figur 26:6 visar en graf över de loggade parametrarna, mörkblått motsvarar 

omgivningstemperatur (ej pålitlig), lila är temperaturen i ett av T-spåren på värmarens utsida, 

grönt är ingående vätsketemperatur, orange är temperaturen i värmarens mitt samt så är rött 

temperaturen på utgående vätska (orange och rött är nästintill identiska) 

 

 

Figur 26:6 Laboratorietest 2, graf över dataloggar  

Tabell 26:5 visar resultaten från laboratorietest 2.  
Tabell 26:5 Laboratorietest 2, resultat  

Test  Spänning Effekt Flöde Vätska in Vätska ut ΔT 

Test 2 33,9 V 5,6 kW 16,5 l/min 72,6 ⁰C 76,1 ⁰C 3,5 ⁰C 

 

Kylfläktar användes för att hålla kylkammaren kall, vinddraget från fläktarna gör att 

vätsketemperaturen mellan mätpunkterna, som sitter innan och efter värmaren sannolikt hinner 

sjunka något, det vill säga att temperaturen på vätskan som går in i värmaren sannolikt hann bli 

något lägre än vad givaren visade, likaså bör den uppvärmda vätskan som passerat värmaren 

hinna kylas något innan den når fram till givaren ca 50 cm längre bort. Även värmaren i sig, som 

innefattar ett hus i aluminium kyls sannolikt påtagligt av vinddraget. Sammantaget ger detta 

sannolikt en lägre loggad temperaturökning än vad som verkligen skett, hur mycket är dock svårt 

att säga.  

Termometern för själva kylkammaren visade ungefär -18 ⁰C medan värmekameran visade 

ungefär -36 ⁰C. Eftersom prototypen ger nästan 6 kW värme är det rimligt att luften från 

kylfläktarna är avsevärt kallare än -18 ⁰C för att kylkammaren ska hålla en jämn temperatur. 

I figurerna 26:7, 26:8, 26:9 och 26:10 visas bilder tagna med värmekamera under testet. 
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Figur 26:7 Laboratorietest 2, värmekamera bild 1,  

 

Figur 26:8 Laboratorietest 2, värmekamera bild 2,  
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Figur 26:9 Laboratorietest 2, värmekamera bild 3,  

 

Figur 26:10 Laboratorietest 2, värmekamera bild 4,  
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Referenstest 

Som det nämns i sammanfattningen längre ner i denna bilaga upptäcktes det att givarnas värden 

inte helt samspelade med varandra, därför gjordes en ny testning vars huvudsakliga syfte var att 

kontrollera givarnas utgångsvärden. Detta gjordes genom att starta flödet men inte elementrören 

och köra testriggen under en längre period för att logga temperaturunder ordande omständigheter. 

Det konstaterades att givaren för utgående vätska visade ungefär 0,25 ⁰C lägre än den ingående 

vätskan. Slutsatsen blev att någon av givarna visade för lite. Givaren för temperaturen inne i 

värmaren visade 0,6 ⁰C lägre än det ingående och var inte heller den till någon hjälp för att reda 

ut om det var ingående eller utgående temperatur som var korrekt. 

När ändå allt var uppriggat gjordes ytterligare test med själva värmaren, det genomfördes med 

det mindre spänningsaggregatet och som tidigare levererade detta 3 kW. Även detta test kördes 

i rumstemperatur men vattnet var utbytt mot kylvätska, vilket har lägre specifik värmekapacitet. 

Testet genomfördes under ungefär en timma och värdena i de kommande tabellerna är 

medelvärden beräknade på de delar av testet som skett under stabila förhållanden. I tabell 26:6 

visas de övriga förutsättningarna för detta test. 

Tabell 26:6 Referenstest 3. övriga förutsättningar  

Omgivningstemperatur Kylmedium Flöde (t0) 

ca 29 ⁰C Kylvätska 50 % 10 l/min 

Då kylvätska och rent vatten har olika fysikaliska egenskaper vad gäller uppvärmning så behöver 

dessa värden tas i beaktande. Under det tidigare exjobbet på Calix har Andersson & Vasilevski 

(2013) redan tagit fram dessa uppgifter då de gjorde sina simuleringar med rent vatten men de 

verkliga testerna med kylvätska med samma blandningsförhållande. De kom fram till att det 

skiljer 15 % i specifik värmekapacitet. Värdena i temperaturskillnad från detta test skrevs därför 

ned med 15 %. I bilaga 22 finns information om kylvätskans egenskaper. 

Resultat referenstest 3 

Det lila sträcket i grafen nedan motsvarar omgivningstemperatur i anslutning till värmaren, den 

givaren flyttades under testet varför värdet varierar. Blått är temperatur inne i rummet, grönt är 

ingående vätsketemperatur, orange är temperaturen i värmarens mitt samt så är rött temperaturen 

på utgående vätska. Grafen visas i figur 26:11 
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Figur 26:11 Referenstest 3, graf över dataloggar  

Tabell 26:7 Referenstest 3, resultat  

Test Spänning Effekt Flöde Vätska in Vätska ut ΔT 

Test 3 24,8 V 3 kW 11 l/min 72,4 ⁰C 75,9 ⁰C 3,6 ⁰C 

Tabell 26:7 visar de icke korrigerade resultaten från referenstest 3. 15 % av temperaturökningen 

togs bort med hänsyn till den lägre specifika värmekapaciteten hos kylvätskan. Detta gav ett 

hypotetiskt ΔT på 3,0 ⁰C. Om även värdefelet på givarna beaktas ger det ytterligare 0,25 ⁰C 

höjning och bör motsvara ett ΔT på 3,25 ⁰C om rent vatten hade använts. 

Inga simuleringar eller vidare analyser gjordes på detta referenstest då osäkerhetsfaktorn med att 

kylvätska användes under testet. 

Flödessimulering med samma ingångsvärden som laboratorietesterna  

Två nya flödessimuleringar ställdes upp med liknande förutsättningar som i de två 

laboratorietester som genomförts.  

Utöver de två simuleringarna som motsvarar laboratorietesterna gjordes ett stort antal ytterligare 

simuleringar för att utröna olika faktorers påverkan, bland annat hur olika luftflöden och 

omgivningstemperaturer påverkar. 

Till skillnad från de tidigare genomförda simuleringarna tas även omgivningen i beaktande under 

dessa simuleringar, i kylrummet var vinddraget från fläktarna påtagligt. Luftflödena i 

kylkammaren har mätts men då det blir mycket turbulens är det svårt att fastställa. 

Lufthastigheten är därför uppskattningar som skett baserat på uppmätta värden. I tabellen nedan 

framgår vilka de viktigaste ingående parametrarna var vid simuleringarna. 
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Tabell 26:8 Flödessimulering 1 och 2, olika indata baserat på laboratorietesterna  

Egenskap   Simulering 1 (labb) Simulering 2 (kylkammare) 

Effekt 3 kW 5,8 kW 

Yteffekt 11,9 W/cm2 22,7 W/cm2 

Flöde 11 l/min 16,5 l/min 

Ingående vätska 72,1 ⁰C 72.,6 ⁰C 

Omgivning  26 ⁰C -36 ⁰C  

Luftflöde 0 m/s 2 m/s 

Omgivningstryck 101 325 Pa 101 325 Pa 

 

Figur 26:12 visar elementrörens placering samt flödena i simuleringarna. Stor blå pil är vart kallt 

vatten kommer in och röd pil är vart varmt vatten kommer ut. De mindre ljusblåa pilarna visar 

luftflödets riktning. 

 

Figur 26:12 Flödessimulering 1 och 2, startvillkor 

I tabell 26:9 visas meshparametrarna från simuleringarna. 

Tabell 26:9 Flödessimulering 1 och 2, olika indata  

Resultat Simulering 1 

De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabellen nedan. Temp. ut, tryck in och tryck ut är 

alla medelvärden som programvaran själv räknat ut och de visas i tabell 26:10. Även om inte 

tryckfallet kunde mätas under det verkliga testet redovisas resultatet från simuleringarna. 

Tabell 26:10 Flödessimulering 1, resultat 

Konfiguration Temp in Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryckfall  

3k W  72,1 ⁰C 76,0 ⁰C 85,5 ⁰C 3,9 ⁰C 2 371 Pa 

 

Basic mesh Totalt antal celler Antal vätskeceller Antal solidceller Antal delade celler 

6 684 417 453 561 230 856 166 340 



Bilaga 26 sida 12 (15) 

Figur 26:13 visar en översikt av flow trajectories med avseende på temperatur i vätskan samt 

yttemperaturen på utsidan av värmarhuset visas i figuren nedan. Temperaturskalan för flow 

trajectories har valts till densamma som för övriga simuleringar, detta för att enklare kunna 

jämföra resultaten. 

 

Figur 26:13 Simulering 1, flödesbanor och yttertemperatur 

Utvändigt: Temperaturen på värmarens utsida varierar runtom, den är som högst i på toppen av 

värmaren, detta är logiskt då det är där den varma vätskan befinner sig. Resultatet från 

simuleringarna kunde i viss mån även jämföras mot bilderna tagna med värmekameran, dessa 

bilder är däremot inte allt för pålitliga när det gäller blanka metalliska ytor. Ett stort antal bilder 

från värmekameran har studerats och temperaturen i den varmaste punkten skiftar ungefär 5 ⁰C 

mellan bilderna, medelvärdet från samtliga bilder (fler än de som finns med i bilagan) ger ungefär 

81 ⁰C. Värdet från simuleringarna visar istället på en högsta temperatur på strax över 76 ⁰C. En 

differens på 5 ⁰C. Detta trots att vätsketemperaturen i simuleringarna vart högre än i de verkliga 

testerna. 

Invändigt: vätskeflödet ser stabilt och inga direkt stora temperaturspikar går att se bland 

flödesbanorna. Vätskan strömmar runt i någon spiralliknande bana och alla elementrör täcks in 

av flödet. Tryckfallet blev 2 371 Pa vilket var ungefär hälften av maxvärdet. 

Resultat Simulering 2  

De viktigaste värdena från simuleringen visas i tabell 26:11. Temp. ut, tryck in och tryck ut är 

alla medelvärden som programvaran själv räknat ut. Även om inte tryckfallet kunde mätas under 

det verkliga testet redovisas resultatet från simuleringarna. 
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Tabell 26:11 Simulering 2, resultat 

Konfiguration Temp in Temp. ut  Max temp.  ΔT Tryckfall  

5.6 kW  72,6 ⁰C 77,1 ⁰C 88,5 ⁰C 4,5 ⁰C 3 164 Pa 

Figur 26:14 ger en översikt av flow trajectories med avseende på temperatur i vätskan samt 

yttemperaturen på utsidan av värmarhuset visas i figuren nedan. Temperaturskalan för flow 

trajectories har valts till densamma som för övriga simuleringar, detta för att enklare kunna 

jämföra resultaten. 

 

Figur 26:14 simulering 2, flödesbanor och yttertemperatur 

Utvändigt: Den högsta uppmätta temperaturen på värmarens utsida finns på baksidan av 

ovanstående bild, den uppgår till just över 76 ⁰C. Ytan på framsidan har en maxtemperatur på 

75,25 ⁰C och det är denna yta som fotograferats med värmekameran. Medelvärdet från bilderna 

tagna med värmekameran blev 77 ⁰C på motsvarande yta. En differens på ungefär 1,75 ⁰C.  

Invändigt: Även i testet med högre flöde och effekt visar flödesbanorna på en spiralformad 

rörelse som väl täcker inte alla elementrör. Maxtemperaturen stannar på 88 ⁰C vilket är lägre än 

andra konfigurationer med motsvarande effekt, detta skulle dock kunna förklaras med det något 

högre flödet. Tryckfallet blev 3 164 Pa vilket fortfarande är under det satta maxvärdet, detta var 

snarlikt de andra simuleringarna med samma värmarhus och elementrörskonfiguration, trots att 

flödet i denna simulering var ungefär 10 % högre. 

Sammanfattning av prototyptestningen 

Resultatet från de verkliga testerna och simuleringarna är förhållandevis lika, det skiljer förvisso 

lite i ΔT, ungefär 1 ⁰C men det finns många saker i det verkliga testet som inte simuleringarna 

tar hänsyn till. Exempelvis hur mycket vätskan hinner svalna mellan mätpunkterna, det är 

ungefär 70 cm mellan givarna för inlopp och utlopp medan de i simuleringarna är precis vid 

inlopp respektive utlopp.  
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Enligt laboratrieansvarig kan den loggade temperaturen även bero på hur givarnas spetsar är 

placerade inne i kylslangarna, sitter spetsen inte i mitten av slangen blir den uppmätta 

temperaturen lägre. I efterhand kontrollmättes dessa givarspetsar och det konstaterades att 

givaren från utloppet låg förskjuten närmare kanten på slangen och därigenom bör värdena för 

temperaturen i utloppet visa något för låg temperatur i loggen. 

Vid en kontroll av ingångsvärdena i loggen för en av testerna, för tidsintervallet innan 

elementrören slogs på visas en skillnad i temperatur i inlopp och utlopp, det är ungefär 0,5 ⁰C 

kallare i utloppet, trots att både vätskan, riggen och omgivningen håller rumstemperatur utan 

inverkan av fläktar eller andra faktorer. Då alla temperaturer i detta fall bör vara desamma pekar 

det på att en av givarna visar för lite. Då både givaren för utlopp och den inne i värmaren visade 

i princip samma siffra antogs det att det är givaren i inloppet som visar fel. 

För att kontrollera detta gjordes ett referenstest, felet mellan inlopp och utlopp var liknande fanns 

kvar men visade denna gång ungefär 0,25 ⁰C fel, givaren inne i värmaren visade en ännu lägre 

temperatur, ca 0,6 ⁰C kallare än inloppet. Det gick därför inte att dra någon slutsats om vilken 

eller vilka givare som visade oriktiga värden, däremot kunde det konstateras att det fanns en 

differens på mellan 0,25 ⁰C och 0,5 ⁰C mellan givarna i inlopp och utlopp.  

Resterande testningar genomgicks och även där fanns en differens på mellan 0,25 ⁰C och 2 ⁰C 

mellan inlopp och utlopp. Vid alla tester som loggades från rumstemperatur kunde denna skillnad 

räknas ut, den var 0,5 ⁰C vid 3 kW testet inne i laboratoriet och 0,3 ⁰C vid det avbrutna 5,6 kW 

testet som startades i rumstemperatur. 

En annan aspekt som kan förklara skillnaden i temperaturstegring är att det i simuleringarna inte 

tas hänsyn till att energi strålar ut från värmarhuset, dataprogrammet kan bara beräkna strålning 

mellan solider, inte mellan solider och fluider varför detta blir en osäkerhetsfaktor. En annan 

viktig faktor var att flödet i laboratorietesterna ökade i samband med att effekten slogs på, i 

simuleringarna påverkades inte flödes alls av effekten. 

Ett antal extra simuleringar gjordes med olika temperatur och luftflöden på omgivning för att 

utröna hur mycket detta påverkade simuleringarna. Det visade sig att varken temperaturskillnad 

på omgivningen eller luftflödet hade nämnbar påverkan på vätskans utloppstemperatur i 

simuleringarna. 

Det turbulenta vinddraget inne i kylkammaren var svårt att mäta upp, för att säkerställa att ett en 

skillnad i vinddrag inte påverkar resultatet nämnvärt gjordes en simulering med luftflödet 3 m/s 

och en med 1 m/s. Resultatet från de både skiljde mindre än 0,1 ⁰C varför själva vindhastigheten 

inte anses påverka nämnvärt. Åtminstone inte i hur dataprogrammet räknar på det. Vid testet inne 

i laboratoriet påverkar inte denna faktor alls då det var vindstilla.  

En skillnad i omgivande temperatur på 60 ⁰C i simuleringarna gav mindre än 0,5 ⁰C i skillnad på 

den utgående vätskan. I de verkliga testerna märktes däremot stora skillnader i temperatur på den 

utgående vätskan när de omgivande förutsättningarna förändrades, det är däremot oklart om detta 

beror på direkt kylning av värmarhuset eller om det är testriggens kylare som påverkas. 

Skillnaden i temperatur på utsidan av värmarhuset skiljde ett par grader mellan simuleringarna 

och i de verkliga testerna, värmekamerabilderna från laboratorietesterna visade båda på ett par 

grader varmare än motsvarande simuleringar. Det test som genomfördes i kylrum med fläktar på 

visade mer lika värden mot simuleringen än den som genomfördes i laboratoriemiljö. 

Med hänsyn till de 0.5⁰ som skiljde mellan givarna i de två första testerna korrigeras resultatet 

från labbtestet och utloppstemperaturen ökades med 0,5 ⁰C för 3 kW testet samt med 0,3 ⁰C för 

5,6 kW testet. detta redovisas i tabell 26:12. 
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Tabell 26:12 jämförelse flödessimulering och laboratorietest 

Tillfälle  Spänning Effekt Flöde Vätska in Vätska ut ΔT 

Test 1 (lab) 24.8 V 3 kW 11 l/min 72,1 ⁰C 75,1 ⁰C 3,0 ⁰C 

Simulering 1 - 3 kW 11 l/min 72,1 ⁰C 76,0 ⁰C 3,9 ⁰C 

Test 2 (kylrum) 33.9 V 5,6 kW 16,5 l/min 72,6 ⁰C 76,4 ⁰C 3,8 ⁰C 

Simulering 2 - 5,6 kW 16,5 l/min 72,6 ⁰C 77,1 ⁰C 4,5 ⁰C 

Skillnaden i ΔT mellan simuleringarna och laboratorietesterna blev 0,9 ⁰C för 3 kW testerna 

respektive 0,7 ⁰C för 5,6 kW testerna vilket går att utläsa från tabell 26:12. 

Differensen mellan test och simulering blir som syns mindre när hänsyn tas till de 0,5 ⁰C 

respektive 0,3 ⁰C som givarna visade fel från början. Tillsammans med effekten av de övriga 

felkällorna som listats ovan konstateras det att värdena från simuleringarna är rimliga och att de 

för detta projekt kan antas vara tillräckligt korrekta. 
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BILAGA 27, UTFALL MÅLVÄRDEN 

• Den modulära värmaren ska täcka in de fem olika batterispänningar (28,5 V – 800 V) 

som uppdragsgivaren önskat samt kunna leverera upp till 6 kW per konfiguration.  

-Ja, de spänningskonfigurationer som tagits fram täcker in alla de spänningar som 

uppdragsgivaren önskat. Att ersätta de efterfrågade värmarna för fem olika spänningar med 

en enda modulär produkt kan spara i storleksordningen två miljoner kronor. 

Konfigurationer har tagits fram för 24 V (28,5 V), 48 V, 355 V, 650 V och 800 V. 

Att ta fram en ny elbilsvärmare kostar enligt uppdragsgivaren omkring en miljon kronor. Den 

modulära värmaren kan ersätta värmare för alla fem spänningar som efterfrågats. Då två av 

spänningarna redan täcks av dagens värmare går det inte att ”slippa” utvecklingskostnaden 

för dessa två. Åtminstone tre av de efterfrågade spänningarna finns dock inte med i dagens 

sortiment och det skulle det hypotetiskt gå att säga att det modulära konceptet kan ersätta 

dessa med en enda värmare och därigenom spara ungefär två miljoner. (3 miljoner i besparing 

– 1 miljon i utveckling för den modulära). 

 

• Alla konfigurationer i det modulära konceptet ska dela huvudsakligt värmarhus. 

-Ja, samma extruderade aluminiumprofil bearbetad för olika konfigurationer. 

Samma ursprungsprofil används till samtliga konfigurationer, den kapas sedan till olika längd 

och bearbetas på olika sätt för att passa de olika kraven. 

 

• Slanganslutningarna ska kunna bytas efter kundönskemål samt arrangeras på minst tre 

olika sätt, in line, vinkel och ”U”. 

-Ja, Slanganslutningarna kan orienteras på minst 56 olika sätt, vilket involverar ”in line”, ”U” 

och ”vinkel”. Slanganslutningarna byts enkelt med en låsring och kan sitta på minst 8 olika 

platser på värmaren. 

Alla tre önskemål rörande slanganslutningarnas placering har uppnåtts. Totalt går det att sätta 

anslutningarna på 56 olika sätt och även om alla kombinationer sannolikt inte är lämpliga ur 

ett flödesperspektiv är det möjligt att orientera dessa på långt fler sätt än de uttalade 

önskemålen. 

Slanganslutningarna med en dimension upp till 30 mm passar på värmarhuset och detta täcker 

in alla de önskemål som finns i nuläget.   

 

• Elementrören ska passa minst två olika värmarkonfigurationer vardera. 

-Ja, alla elementrör delar yttre geometri med minst ett annat. Genom att använda samma 

geometri erhålls en besparing på i storleksordningen några tiotusental kronor. 

Alla elementrör delas mellan olika konfigurationer, för högspänningskonfigurationerna delas 

de två elementrören mellan samtliga konfigurationer med samma effekt. När det kommer till 

lågspänningskonfigurationerna delar 28,5 V 5,7 kW sina kortare elementrör med 28,5 V 2,85 

kW och sina längre elementrör med konfigurationen 48 V 6 kW. 

Det totala antalet unika elementrör för de olika konfigurationerna uppgår till 13 stycken, men 

det är bara sex stycken olika yttre geometrier. Således har sju fixturer sparats in, varje fixtur 
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kostar ett eller ett par tusen kronor vilket resulterar i en besparing på i storleksordningen 

några tiotusental kronor.  

 

• Det modulära konceptet ska ha minst 5 % färre komponenter än i den nuvarande 

värmaren BEV-heater som har 60 komponenter. 

-Ja, konfigurationen med flest komponenter har totalt 56 komponenter, 7 % färre. Observera 

att 24 av dessa 56 komponenter är standardiserade M6 muttrar och porslinsbrickor. 

28,5 V 2,85 kW  56st 

28,5 V 5,7 kW  48st 

48 V 6 kW  50st 

355-800 V 4 kW  31st 

355-800 V 6 kW  31st 

Observera att anslutningarna till elementrören står för majoriteten av komponenterna för 

lågspänningskonfigurationerna. I beräkningen används isolator-mutter-bläck-mutter på varje 

elementrörsanslutning för lågspänning, detta resulterar i att elementrören med anslutningar 

står för 34st av komponenterna i den konfigurationen med flest komponenter. Detta är 

standardkomponenter som används till flera olika värmare varför siffrorna låter mer 

skrämmande än de egentligen är.  

Givare och elektronik räknas som tidigare nämnts ihop till 7 komponenter, samma antal som 

för BEV-heatern, detta då elektroniken var satt som en avgränsning i detta projekt. 

Komponenterna är fördelade enligt nedan: 

Elementrör med anslutningar  3-34st 

Elektronik och givare  7st 

Slanganslutningar x2  6st 

Flänsar x2  6st 

Plastlock x2  2st 

Värmarhus  1st 

Totalt   31-56st  

 

  

• Tätningen av värmaren ska standardiseras mellan de olika konfigurationerna samt 

förenklas mot nuvarande BEV-heater. 

-Ja, samma O-ringstätning används för samtliga konfigurationer. Genom att följa 

designriktlinjer från studerad litteratur har monteringen förenklats mot nuvarande värmare. 

Genom att använda O-ringar sparas upp till 16 kronor per värmare, jämfört med om 

planpackningar hade använts. 

En O-ringstätning används för att täta värmarhuset och flänsar medan en annan används för 

att täta mellan slanganslutningar och värmarhus. 

Risken för haveri minskar då rekommendationer följts och O-ringen inte längre behöver träs 

över en kant vid montering. 

O-ringar i valda dimensioner kostar i storleksordningen 1 krona medan en planpackning 

kostar ungefär 5 kronor. Varje packning sparar därför in 4 kronor jämfört med om 

planpackningar använts, då det finns fyra tätningar per värmare kan upp till 16 kronor per 

värmare ha sparats in på detta sätt.  
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• Så många kringkomponenter som möjligt ska passa till alla värmarkonfigurationer 

-Ja, samtliga framtagna kringkomponenter passar till alla olika konfigurationer. 

Alla framtagna komponenter är designade för att passa ihop med alla olika konfigurationer. 

Då värmarhusets tvärsnitt är konstant möjliggör det denna egenskap. 

 

• Elektronik och elektriska anslutningar ska kunna gjutas in och skyddas, helst utan några 

extra komponenter. 

-Ja, designen tillåter att flytande PUR gjuter in elektriska anslutningar direkt i värmarhuset, 

utan några extra komponenter. 

Geometrin i värmarhuset gör att det kan gjutas igen utan att riskera att flytande PUR kan 

rinna igenom eller läcka ut i omgivningen. Samma O-ring som tätar värmaren så att vätska 

inte läcker från insidan tätar även mot att PUR inte läcker in i värmaren. 

Det behövs inga extra komponenter för ingjutningen och jämfört med den nuvarande BEV-

heatern sparas två komponenter in på detta moment. 

 

• Tryckfallet ska inte överstiga 5 kPa vid 15 l/min i någon av konfigurationerna. 

-Ja, flödessimuleringarna visar att tryckfallet i samtliga konfigurationer ligger under 5 kPa. 

Samtliga genomförda simuleringar pekar på ett lägre tryckfall än 5 kPa vid det utsatta flödet. 

 


