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 Abstract/Sammanfattning 
Denna rapport beskriver det examensarbete som utförts på Calix AB under vårterminen 2013. Calix AB 

tillverkar värmare för bland annat batteri och kupé till fordonsindustrin. Uppdraget i detta 

examensarbete var att göra en omkonstruktion på BEV-heatern (Battery Electrical Vehicle) som är en 

batteri- och kupévärmare till el och hybridfordon. Problemet med den nuvarande konstruktionen är 

att den bygger på delar från äldre värmare till fordon med förbränningsmotorer, samt att 

konstruktionen inte är lämplig för produktion i större serier. Krav som Calix AB hade var: 

 Integrerat Chassi 

 Minimera tryckfall 

 Underlätta montering och tillverkning 

 Uppfylla standarder satta av fordonsindustrin 

 Kunna monteras ”in-line” i fordonet 

För att kunna genomföra projektet var vi till en början tvungna att få kunskap om hur den befintliga 

BEV-heatern fungerar. Efter en utförd förstudie hade vi skapat oss en uppfattning om hur vi skulle gå 

tillväga för att ta fram en omkonstruktion och hur vi skulle kunna säkerställa att resultatet uppfyller 

ställda krav. Valet föll på att genomföra flödesanalyser i SolidWorks Flow simulation. För att ha något 

att jämföra mot utfördes fysiska mätningar på BEV-heatern i Calix ABs testlabb. Med hjälp av mätning 

från testlabbet samt utförda beräkningar kunde vi jämföra mot flödesanalyser för att fastställa att 

denna metod fungerar. Resultatet visade att flödesanalyser utförda i Flow Simulation stämmer bra 

överens med fysiska mätningar och utförda beräkningar. 

För att ta fram en ny konstruktion idégenererade vi fram olika lösningar efter ställda krav. Från våra 

idéer tog vi fram tre olika koncept som vi ansåg vara lämpliga. På dessa koncept utförde vi 

flödesanalyser för att sedan utvärdera koncepten. Med rekommendationer från oss fick Calix AB välja 

ut det koncept som ansågs vara det mest intressanta för dem. Efter att ett koncept valts ut påbörjades 

vidareutvecklingsfasen. I vidareutvecklingsfasen tittade vi mer detaljerat på konstruktionen samt hur 

ställda krav ska uppfyllas. Det slutgiltiga konceptet blev en lösning där montering i fordonet är flexibel, 

in och utlopp på värmaren går att montera ”in-line” samt på samma sida. Storleken på 

omkonstruktionen håller sig inom ramarna för det önskade maxmåttet, där vi även minskade längden 

med 23,8mm, bredden med 2 mm samt höjden med 37 mm med hänsyn till maxmåtten. Effekten på 

värmaren höjdes från 3 – 4,5 kW till 6 kW. För att underlätta montering minskades antalet 

komponenter från 60 till 43, hänsyn togs även till att förhindra felmontering samt minimera 

komplicerade detaljer vilket höjde monteringvänligheten från 30 % till 39 %. Det bästa sättet att fästa 

värmaren i fordonet är horisontellt med in och utlopp på samma sida. Detta gav bäst resultat med 

hänsyn till flöde, värmespridning, uppvärmning och minimerat tryckfall. För att kontrollera utförda 

flödesanalyser på konceptet jämfördes dessa med flödesanalyser på den befintliga konstruktionen, 

mätningar från testlabb samt beräkningar på uppvärmning. Vilket visade att omkonstruktionen har en 

bättre uppvärmningsförmåga samt mindre tryckfall än den befintliga BEV-heatern. 

 

Nyckelord: BEV-heater, flödessimulering, flödesanalys, simulering, omkonstruktion 
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Ordlista 
Adiabatisk   Avsaknad av värmeöverföring. 

BEV   Battery Electrical Vehicle. 

Boundary conditions  Funktion i SolidWorks för att skapa randvillkor. 

CAD   Computer-aided design. 

CAM   Computer-aided manufacturing. 

CFD   Computational fluid dynamics. 

CFH   Controlled fluid heater. 

Computational Domain  Beräkningsvolym.   

 DFA2   Design for assembly 2. 

DFM   Design for manufacturing. 

DFMain   Design for maintenance. 

Flow trajectories  Verktyg för att visa flöden som strömlinjer. 

Fluid   En vätska eller gas. 

Flöde Ett mått på en kvantitet som passerar en viss yta under en 

viss tid.  

FMEA   Failure modes and effects analysis.  

Heater   Värmare. 

Heat sources   Funktion i SolidWorks för att skapa värmekällor.  

HRU   Heater relay unit.  

Isolering Något som är avskiljande. T.ex. en isolator leder inte 

elektriskström.  

Lid Funktion i SolidWorks för att skapa lock vars syfte är att 

hålla tätt. 

Mantelyta   Den välvda ytan av en cylinder eller kon. 

Mesh En CAD-modell som har blivit delad in till mindre fragment 

som används till beräkningar.  

Optimering Förbättra något till det bästa inom förutsättningar som 

ges. 

Poka-yoke   Misstags-säkring. T.ex. omöjligt att montera fel. 

Redesign   Steg i designprocessen när något ändras i form. 

Simulering   Ett sätt att återskapa verklighet i en kontrollerad miljö.  
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Standard   En norm. 

Termisk analys  En analys där värme studeras.  

Tryckfall   Motstånd i flöde. 

Värmekonduktivitet Förmåga hos ett material som anger hur pass bra det leder 

värme. 

VVS   Värme, ventilation och sanitet. 

Överslag   Isolation som inte håller för den spänning den är tänkt för. 
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1. Inledning 
Calix AB tillverkar i dagsläget en värmare för kupé och batteri till el och hybriddrivna fordon kallad 

BEV-heater (Battery Electrical Vehicle). Dagens design av BEV-heatern grundar sig på befintliga 

komponenter från traditionella värmare för bränsledrivna bilar. Detta för att kunna spara in på 

produktionskostnader då volymerna är relativt små. 

Fordonstillverkarna efterfrågar nu en mer lättplacerad värmare då det ofta är utrymmesbrist i 

fordonen. Det efterfrågas även att få en monteringsvänlig produkt där möjligheten för felmontering 

minimeras. Det är även önskvärt att produkten får en mer estetiskt tilltalande formgivning. För att 

kunna tillmötesgå framtida krav är det även önskvärt att höja värmarens prestanda. 

I denna rapport kommer projektet för re-design av BEV-heatern vi har utfört på Calix AB att redovisas. 

Tillvägagångssättet samt relevant teori för hur man genomför en flödesanalys i SolidWorks Flow 

Simulation kommer att beskrivas. 

2. Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att skapa förståelse för hur den befintliga BEV-heatern fungerar samt 
utföra flödessimuleringar för att kunna identifiera hur en omkonstruktion kan se ut. Målet är att ta 
fram en konstruktion som uppfyller ställda krav av fordonsindustrin. För att uppfylla ställda krav ska 
värmaren hålla sig inom specificerade maxmått (185x100x160 mm), vara enkel att placera i fordonet 
genom att erbjuda ”in-line”-montering samt erbjuda en mer flexibel montering, ha ett integrerat 
chassi med inbyggd elektronik, för framtida applikationer är det även önskvärt att värmarens effekt 
höjs från 3 – 4,5 kW till 6 kW, detta för att förbättra uppvärmningsförmågan. För att underlätta 
produktion och montering av produkten var även ett mål att få värmaren så monteringsvänlig som 
möjligt, detta genom att försöka minimera antalet komponenter samt skapa en konstruktion som 
förhindrar felmontering och ökar monteringsvänligheten.  
 
Genom att tillämpa kunskap om metoder, verktyg och processer vi fått på MDH skulle vi genomföra en 
omkonstruktion som uppfyller Calix AB och deras kunders krav på en kupé och batterivärmare. 

3. Projektdirektiv 
Examensarbetet kommer att utföras på plats hos Calix AB i Eskilstuna och på Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna.  

Eventuella resekostnader och hotellkostnader vid besök hos kund står Minst Innovation på 

Mälardalens Högskola för. Minst innovation står som kontakt mellan Calix AB och Mälardalens 

högskola för examensarbetet, därför kommer kontinuerlig rapportering av projektstatus till Minst 

Innovation att utföras. 

Akademiska krav som måste uppfyllas är satta av Mälardalens högskola och finns detaljerat beskrivet i 

Studiehandledning för examensarbete. 

4. Problemformulering 
I dagsläget grundar sig designen på BEV-heatern på komponenter från traditionella värmare. För att 

kunna uppnå kraven från fordonstillverkarna är produkten i behov av en omkonstruktion. Dels för att 
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kunna uppfylla framtida krav på prestanda men även för att kunna tillverkas på ett kostnadseffektivt 

sätt.  

Dagens BEV-heater är inte optimalt anpassad för dagens el och hybridbilar, då konventionella värmare 

inte kräver lika mycket effekt för att värma bilbatteriet. Detta då en förbränningsmotor hjälper till att 

värma upp under drift. En elbil har dock inte denna förmåga vilket medför att värmaren måste justera 

batteriets temperatur kontinuerligt, även under drift. För att kunna uppfylla fordonstillverkarnas krav 

har en punktlista över viktiga krav som måste uppfyllas sammanställts av Calix AB. 

 

 Tryckfall/Flöde: Ett så lågt tryckfall som möjligt över värmaren skall eftersträvas för den nya 

designen. Olika designförslag verifieras förslagsvis med datorsimuleringar/flödesanalys.  

 Termisk analys: Eftersom den värmda kylvätskan används för kylning av 

elektronikkomponenterna behöver en analys över värmeutbredningen för den nya designen 

genomföras. I dagens konstruktion kyls elektroniken dels genom kontakten mellan 

värmarenhetens och elektronikenhetens aluminiumkapsling, dels genom kylflänsar på 

elektronikenhetens hus mot den omgivande luften.  

 Integrerat chassi: Både värmarenhet och elektronikenhet skall vara integrerade i ett och 

samma hus/chassi. Täthetskrav IP6k9k enligt standard ISO 20653 gäller.  

 Anslutningar: Anslutningar för kylvätska, signalkablar och högspänningskablar skall vara 

utförda i enlighet med de standarder och den praxis som tillämpas inom fordonsbranschen.  

 Material: De materialval som görs för den nya designen måste överensstämma med de 

standarder och krav som tillämpas av fordonsbranschen. 

 Ny design: Den nya designen skall, förutom att den uppfyller kraven på att vara lättplacerad i 

fordonet, även vara estetiskt tilltalande. Produktionstekniska aspekter skall beaktas, t.ex. 

Poka-yoke. 

Utefter de ställda kraven från företaget utformade vi en frågeställning att svara på i projektet. 

1. Lämpligt sätt att analysera befintlig lösning? 

2. Hur kan en lösning på integrerat chassi se ut? 

3. Hur säkerställa att standarder uppfylls? 

5. Projektavgränsningar 
Konceptförslag med ny framtagen design för integrerat chassi, beräkningar och simuleringar med 

hänsyn till befintliga standarder och kravspecifikationer. Kunskap om kretskortslösningar/ellära finns 

hos underleverantörer och kommer inte utföras av oss, underleverantör tillhandahåller mått och 

väsentliga specifikationer på elektronik för att vi ska kunna konstruera ett chassi med utrymme för 

dessa komponenter. Fokus kommer ligga på framtagning utav teknisk lösning för integrerat chassi med 

tillhörande dimensionerat rörelement. I uppdragsbeskrivningen fanns önskemål om kostnadskalkyler 

för tillverkning av slutgiltigt koncept, detta är något vi inte kommer att behandla i det här projektet 

med hänsyn till tid samt att mer utförliga tester skulle behöva utföras för att fastställa en slutgiltig 

produkt för tillverkning. I mån av tid utföra hållfasthetsberäkningar med hänsyn till vibrationer, samt 

försöka simulera vibrationstester. Projektet på Calix AB är planerat att utföras på 20 veckor under 

vårterminen 2013 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I detta kapitel kommer en beskrivning av relevanta teorier för vårt projekt att beskrivas. En kortare 

introduktion till hur en generell produktutvecklingsprocess kan se ut ges samt vilka 

produktutvecklingsverktyg vi valt att använda oss av, med en kort beskrivning hur verktygen fungerar. 

6.1 Produktutvecklingsprocessen 
En produktutvecklingsprocess kan se ut på många olika sätt. Beroende på vilken typ av företag samt 

vilka typer av produkter som utvecklas kan produktutvecklingsprocessen struktureras och anpassas för 

det specifika ändamålet. I detta kapitel kommer en generell process som (Ulrich & Eppinger, 2008) tar 

upp i Product design and development att beskrivas. 

(Ulrich & Eppinger, 2008) beskriver i Product design and development den generella 

produktutvecklingsprocessen som en serie av olika faser, där varje fas ger ett delresultat som kan 

används i nästkommande faser. Detta ger ett metodiskt tillvägagångsätt som ökar chanserna för att 

resultatet blir lyckat, samt minimerar riskerna för misstag och felkonstruktioner. Den generella 

produktutvecklingsprocessen som beskrivs av (Ulrich & Eppinger, 2008) består utav sex olika faser, 

som kortfattat beskrivas nedan. 

 

Bild 1: Illustrering av produktutvecklingsprocess enligt (Ulrich & Eppinger, 2008). 

Phase 0: Planning 

I denna fas tittar man på möjligheterna att genomföra projektet. Marknadsanalys och tillgänglig 

teknologi tittas på för att göra en bedömning hur gångbart projektet är. Denna fas kan ses som en 

föregående fas till att ett projekt godkänns för uppstart. 

Phase 1: Concept development 

I denna fas identifieras kundbehov och kundkrav. Lösningar i form utav koncept tas fram. Koncepten 

utvärderas sedan och det mest lämpliga konceptet väljs ut. I denna fas tittas det även på ekonomiska 

möjligheter för produkten samt konkurrent-analys. 

Phase 2: System-level design 

I denna fas tittas mer detaljerat på produktens konstruktion, hur produkten ska tillverkas, vilka 

komponenter den består utav samt generella geometriska aspekter (mått mm). 

Phase 3: Detail design 
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Fas 3 är en mer ingående fortsättning från fas 2. Här tittar man mer i detalj på produkten. Material, 

toleranser och exakta geometrier bestäms här. Även aspekter som vart komponenter ska tillverkas, 

eller om komponenter ska beställas. Maskinverktyg förbereds och tittas på. 

Phase 4: Testing and refinement 

I denna fas påbörjas tester av produkten. Eventuella prototyper tas fram och testas och utvärderas. 

Vid eventuella brister kan man behöva gå tillbaka i faserna och justera produkten för att uppnå ställda 

produkt och kundkrav. 

Phase 5: Production ramp-up 

Den sista fasen där produkten sätts i produktion. Eventuella justeringar på produktionen genomförs 

för att optimera slutresultatet. 

6.2 Verktyg för produktutveckling 
För att kunna på ett strukturerat och metodiskt sätt utveckla och utvärdera en produkt finns det ett 

antal verktyg att tillgå. Beroende på produkt och projekt kan dessa verktyg anpassas för att uppfylla de 

krav som ställs. I detta kapitel kommer de verktyg som vi ansåg vara relevanta för vårt projekt att 

beskrivas. 

6.2.1 Ganttschema 
För att få en bättre överblick på hela projektet behöver man en enkel och överskådlig planering. Ett 

ganttshcema är ett planeringsverktyg som används för att på ett enkelt sätt lista projektets olika 

aktiviteter och faser. Ganttschemat har en struktur som ett stapeldiagram där ena axeln visar 

aktiviteter och den andra axeln visar tid. Tidsaxeln visar när varje aktivitet ska utföras samt även hur 

lång tid aktiviteten är beräknad att ta. För att kunna utvärdera planeringen finns det även utrymme för 

att fylla i planeringens faktiska utfall som separat stapel för varje aktivitet. På detta sätt kan man under 

projektets gång se ifall man hamnar efter i projektets planering. Det kan även vara bra att ha för att i 

efterhand kunna göra en uppföljning över planeringen.(Ulrich & Eppinger, 2008) 

 

          Bild 2: Ganttschema. 

6.3.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation kan ses som ett kontrakt mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Genom att 

lista kundkrav, produktkrav, standarder, marknadsunderlag osv i punktform får man en bra 

övergripande bild på vad produkten ska uppfylla. En kravspecifikation påbörjas oftast tidigt i 

produktutvecklingsprocessen, t ex genom en uppdragsbeskrivning från uppdragsgivaren, för att under 

projektets gång fyllas på allt eftersom. En viktig aspekt att tänka på vid utformning utav en 
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kravspecifikation är att ha en ordentlig marknadsundersökning som grund för att kunna fastställa vad 

produkten ska uppfylla. Se bilaga 4 för fullständig kravspecifikation. 

6.3.2 Funktionsanalys 
En funktionsanalys är ett verktyg som är användbart för att få förståelse kring vad en produkt har för 

funktioner och syfte. Funktionsanalysen är uppbyggd i en hierarkirisk struktur där högsta nivån är 

produktens huvudfunktion. Huvudfunktionen är den funktion som är produktens primära syfte. 

Huvudfunktionen grenas sedan ut i delfunktioner som är nödvändiga för att huvudfunktionen ska 

kunna uppfyllas. Förutom huvudfunktion och delfunktion finns det även en tredje kategori kallad 

stödfunktioner. Stödfunktioner är inte nödvändiga för att uppfylla produktens huvudfunktion men kan 

anses vara önskvärda funktioner som skapar mervärde till produkten. Mer utförlig information om hur 

man tillämpar en funktionsanalys (Jan 

Landqvist, 2001). Se bilaga 3 för fullständig 

funktionsanalys. 

 

6.3.3 QFD 
QFD (Quality function deployment) är ett verktyg som används för att översätta kundkrav till mätbara 

tekniska egenskaper. Syftet med QFD:n är enligt (Ulrich & Eppinger, 2008) inte att beskriva hur kraven 

ska lösas utan vad som krävs utav produkten. Verktyget är lämpligt att använda i början utav 

produktutvecklingsprocessen för att enklare få en överblick på ställda kundkrav. Men förutom att 

användas i början av PU-processen är en QFD även lämplig att använda vid utvärderingen utav 

koncept. Detta för att enklare kunna avgöra vilket koncept som är mest lämpligt. 

I QFD:n listas ställda kundkrav som sedan 

graderas på en skala mellan ett och fem, där 

fem är högst. I fältet för produktegenskaper 

fylls det i vilka produktegenskaper som behövs 

för att uppnå ställda kundkrav. För att avgöra 

hur kundkrav och produktegenskaper påverkar 

varandra graderas ett samband mellan dessa, 

den siffra man får fram här kallas egenskapsvikt 

vilket visar vilka produktegenskaper som är 

viktigast med hänsyn till kundkraven. Ur detta 

kan man sedan utvärdera hur väl de framtagna 

koncepten uppfyller kundkrav och 

produktegenskaper samt även jämföra dessa 

Bild 3: Struktur av funktionsanalys. 

Bild 4: Exempel på verb och substantiv för funktionsanalys. 

Bild 5: Arbetsblad i QFD 
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mot konkurrenter.  

6.3.4 Pugh’s matris 
Utvärdering av koncept är en viktig aspekt i produktutvecklingsprocessen. Ett verktyg som är 

användbart för att välja och utvärdera de framtagna koncepten är Pughs matris. I detta kapitel 

kommer en kort beskrivning över hur Pughs matris fungerar och hur den kan tillämpas. För en mer 

utförlig beskrivning se Production and design development (Ulrich och Eppinger, 2008). 

För att kunna använda verktyget behövs ett antal framtagna koncept att utvärdera. I Pugh-matrisen 

fylls satta kundkrav som produkten ska uppfylla. Dessa kundkrav viktas på en skala mellan 1 och 5 i 

tabellen. För att avgöra hur väl kraven uppfylls poängsätter man koncepten i relation med en 

referensmodell, referensen kan vara en befintlig lösning eller en konkurrents lösning. Beroende på 

vilken detaljnivå man vill bedöma koncepten kan man justera poängskalan, poängen – 1 till + 1 har 

mindre noggrannhet än t ex -2 till +2. 

När varje koncept i matrisen är poängsatt multiplicerar man poängen för varje krav med kravets vikt, 

för att sedan summera konceptets totala poäng. Det finns även andra sätt att utläsa resultatet på. En 

annan variant är att summera alla plus och minus på varje koncept, en stor spridning på plus och 

minus-tecken tyder på större ovisshet om konceptets slutsumma. För en mer detaljerad beskrivning se 

(Ulrich & Eppinger, 2008). 

Tabell 1: Exempel på Pugh’s matris. 

 Viktning Referens Koncept 1 Koncept 2 

Kundkrav 
1 

2 0 -1 1 

Kundkrav 
2 

5 0 1 2 

Kundkrav 
3 

4 0 2 -2 

     
Antal +   3 3 

Antal -   1 2 
Summa   11 12 

 

6.3.5 FMEA 
FMEA (Failure mode and effects analysis) är ett feleffektsanalys-verktyg. Syftet med en FMEA är att på 

ett metodiskt sätt försöka förutspå vilka typer av fel som kan tänkas uppstå med den befintliga 

produkten eller framtagna koncept, samt vad för konsekvenser dessa fel kan ha. I FMEA:n listar man 

olika typer av fel som kan uppstå på komponenter i produkten och vilken effekt felet har. Sen bedöms 

hur stor sannolikhet felet har att uppstå, hur allvarligt felet är samt hur enkelt man upptäcker att den 

felar. Dessa kategorier graderas på en skala mellan 1 och 10 för att sedan multipliceras med varandra 

för att få fram ett risktal, vilket sedan används för att bedöma vilka fel som bör prioriteras. 

En FMEA är användbar för att minimera konstruktionsmissar och användningssvårigheter på 

produkten. Verktyget kan därför med fördel användas tidigt i PU-processen för att sedan följa med 

under hela utvecklingsfasen. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

6.3.6 DFM 
DFM (Design for manufacturing) är ett verktyg som används för att bedöma produktutvecklingen med 

hänsyn till tillverkning. Genom att titta på tillverkningsmetoder under PU-processen kan man få en 
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bättre optimerad produkt samtidigt som man får en enklare och billigare produkt att tillverka. I DFM 

ligger fokus på komponenter i produkten, där man tittar på olika faktorer som påverkar 

tillverkningsbarheten och kostnader. Nedan beskrivs några faktorer som är lämpliga att undersöka 

innan tillverkning. 

Material 

En viktig faktor är materialval. Valet bör styras av vad produkten ska användas till och vilka krav som 

ställs med avseende på hållfasthet och materialegenskaper. 

Tillverkningsmetod 

Här tittar man på vilka tillverkningsmetoder som är möjliga, om det går att montera automatiskt eller 

manuellt. Även vart man tänkt tillverka den tittas på. En god förutsättning här är att man har insyn på 

vilken maskinpark som finns tillgänglig vid tillverkning. 

Komponenter  

Här tittar man på dimensioner på komponenter samt toleranser och ytjämnhet för att avgöra vad som 

krävs. Även möjligheten att köpa in färdiga komponenter tittas på. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

6.3.7 DFA och DFA2 
DFA (Design for assembly) är ett verktyg som används för att optimera montering utav en produkt 

med hänsyn till monteringskostnader. DFA-verktygen som beskrivs i detta kapitel här hämtade från 

(Eskilander, 2000). Detta görs genom att dela upp produkten i detaljer med egna ID-nummer som 

läggs in i ett DFA-dokument. I DFA-dokumentet görs sedan en monterings-analys för att sedan kunna 

räkna ut den aktuella monteringstid för detalj, total monteringstid för produkten(TM), 

monteringskostnad(CM) samt det teoretiskt minsta antalet detaljer(NM) som kan användas i 

produkten.  

För att kunna jämföra olika typer utav monteringsmetoder kan man ta fram ett så kallat DFA-index. 

 Definition: DFA-index=(3 x NM)/TM 

Förutom DFA finns det även DFA2 vilket är en vidareutveckling med fokus på optimering utav 

automatisk montering. På samma sätt som vid DFA skrivs alla detaljer in i ett dokument. Sedan 

bedöms och graderas varje detaljs monteringslösning med siffrorna 1,3 och 9. Där 9 är bäst, 3 

acceptabel och 1 oönskad lösning. Ur detta får man sedan en totalsumma som man sedan delar med 

produktens maxpoäng(antalet utvärderingsspalter multiplicerat med 9) multiplicerat med produktens 

antal detaljer för att få fram produktens monteringsvänlighet. För DFA2-arbetsblad och beskrivning se 

bilaga 8. 

                        
          

                         
 

För att optimera monteringsvänligheten finns det ett antal tumregler enligt (Ulrich & Eppinger, 2008) 

att gå efter och ta hänsyn till: 

 Minimera antalet komponenter 

 Minimera antalet fästanordningar 

 Välj lämplig baskomponent 

 Omplacera inte baskomponent 

 Välj effektiv monteringsordning 

 Underlätta komponentåtkomst 
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 Anpassa komponenter för monteringsmetod(manuellt, robot, specialmaskin?) 

 Bygg symmetriska komponenter 

 Bygg komponenter symmetriska med monteringsriktningen 

 Om osymmetriska komponenter låt de vara tydligt osymmetriska 

 Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet vid inpassningar 

 Maximera tillgänglighet vid montering 

 

6.3.8 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som kan användas vid problemlösning och att komma fram till nya idéer. 

Verktyget är lämpligt att använda där idéer behöver genereras snabbt utan att för den delen låsa 

kreativa tankar. 

En brainstorming session består utav en grupp människor som får i uppgift att komma på ett antal 

olika lösningar och idéer kring ett ämne eller problem.  Tanken är att alla ska få säga sitt och att 

gruppen ska vara öppen för alla olika förslag utan att kritisera och döma ut lösningen. Viktig aspekt här 

är att komma fram till så många lösningar som möjligt. Idéer och lösningar kan med fördel skissas ned 

på papper. När en mängd olika idéer och lösningar tagits fram kan gruppen börja vidareutveckla 

lösningarna mer. Här är det lämpligt att även vara kritisk till framtagna lösningar för att mer kunna 

säkerställa kvalitet. (Mathew F, Charlan J. N, 2008) 

6.4 Pressgjutning av aluminium 
Pressgjutning är en tillverkningsmetod som kom till runt 1800-talets mitt, metoden tillämpades då för 

att mer detaljrikt kunna gjuta bokstäver. Till en början göts detaljer i bly och ten, men senare övergick 

man mer till zink och aluminium. Genomslaget för tillverkningsmetoden kom dock senare när 

fordonsindustrin påbörjade sin massproducering. (Wikipedia1, 2013) 

Pressgjutning är en tillverkningsmetod som är lämplig vid tillverkning av större volymer, detta då 

kostnaden för att ta fram verktyget är relativt dyrt. Metoden har snabba genomloppstider och bra 

möjligheter att tillverka komponenter med komplicerade former, det kombinerat med hög 

repeterbarhet, noggranna toleranser samt god ytjämnhet gör att den initiala kostnaden oftast tjänas 

in. 

När man pressgjuter en detalj används en tvådelad gjutform som kan öppnas och slutas, för att hålla 

helt tätt. Detaljens utformning och geometri är därför begränsad till hur en gjutform kan tillverkas och 

utformas. Smält aluminium sprutas sedan in i gjutformen under högt tryck tills hela formen är fylld, för 

att sedan vätskekylas för att behålla rätt prestanda och livslängd. (Gnosjö, 2013) 

När metallen har stelnat delas gjutformen och detaljen plockas ut. Eventuell efterbearbetning på 

detaljen utförs, t ex slipa bort gjutskägg som bildas längsmed delningen på gjutformen. 



17(72) 

 

            Bild 6: Illustration över pressgjutning. 

 

Summering av pressgjutning som tillverkningsmetod: 

 God ytjämnhet 

 Noggranna toleranser 

 Hög repeterbarhet 

 Snabba genomloppstider 

 God förmåga för komplicerade geometrier 

 Kostnadseffektiv vid större produktionsserier 

6.5 CAD 
CAD (Computer-aided Design) är ett samlingsnamn för datorprogram som används inom olika 

områden i syfte till att konstruera ritningar och 3D-modeller. CAD-programmen arbetas idag främst i 

ett grafiskt gränssnitt där användaren kan konstruera både två- och tredimensionella modeller. 

Genom användning utav olika rithjälpmedel, kurvor och funktioner; kan modeller tas fram i form av 

solid-, tråd- eller ytmodeller.  

Följande är några exempel på användningsområden för CAD i produktutvecklingsprocessen: 

 Skapa ritningar och modeller som sedan enkelt kan ändras. 

 Tillsammans med CAM (Computer-aided manufacturing) kan CAD användas till att optimera 

tillverkning. 

 Ge underlag till att tillverka en modell eller prototyp i en friformsmaskin. 

 Simulera fysiska tester på CAD-modeller. 

 Skapa fotorealistiska bilder på CAD-modellen. (Wikipedia2, 2013) 

6.6 Simulering 
Simuleringar används som ett verktyg i produktutvecklingsprocessen för att kunna simulera produkter 

för tester som liknar de i verkligheten. Med hjälp utav datorers höga beräkningsmöjligheter kan de 

ofta komplexa uträkningarna hos simuleringar utföras.  

Simuleringar kan användas tidigt i under konceptfasen för att t.ex. avgöra om en konstruktion klarar av 

olika belastningar. Detta öppnar möjligheter för att spara in på kostnader som istället skulle krävas för 

att designa om, eller för att optimera en design och reducera materialkostnader.   
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Lämplig typ av simulering för detta projekt är CFD-analyser (Computer fluid dynamics), som används 

för att utföra flödesanalyser på fluiders rörelser och hur det påverkar andra solider och fluider. CFD-

analyser kan användas för att t.ex. beräkna luftmotstånd, värmespridning eller flödesvägar. Med hjälp 

utav dessa typer av simuleringar går det att studera flödets banor och därefter utföra designändringar.  

Oavsett vilken metod som används i CFD-analyser så följer de alla samma grundprincip. Denna process 

ser ut som följande steg:  

 Geometrin definieras. 

 Fluidvolymen delas in i celler (mesh). 

 Fysikaliska funktioner definieras. 

 Boundary conditions (randvillkor) och fluidens egenskaper definieras. 

 Simuleringen beräknas. 

 Analysens resultat presenteras. (Wikipedia3, 2013) 

6.7 Flödesanalyser i SolidWorks Flow Simulation 
Till CAD-programmet SolidWorks finns det möjlighet att utföra flödesanalyser med hjälp utav ett tillägg 

som heter SolidWorks Flow Simulation. Eftersom Flow Simulation är integrerat med SolidWorks så är 

det enkelt att utföra simuleringarna direkt på CAD-modellen. Följande teori har hämtats från 

SolidWorks Flow Simulation Training compendium (Pancoast, D., 2011) och nedanför beskrivs ett 

exempel på en lämplig process i SolidWorks Flow Simulation:  

 

Bild 7: Exempel på process i SolidWorks Flow Simulation. 

6.7.1 Förberedelser 
Det första steget i processen är att studera detaljen som skall simuleras för att kunna avgöra vilken typ 

av analys som ska utföras. Detta analysval infattar om det är en internal analysis (invändig 

flödesanalys) i fråga eller en External flow analysis (utvändig flödesanalys). Det är heller inte helt 

ovanligt att flera konfigurationer förbereds i SolidWorks för att enkelt kunna växla mellan vad som 

skall studeras.  
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I en invändig flödesanalys studeras flöden som finns inuti en geometris yttre ytor, dvs. att flödet går 

inuti detaljen från inlopp till ett utlopp. Detta innebär att modellen måste vara sluten i dess ändar med 

hjälp utav lids (lock). Typiska exempel på invändiga analyser är: flöden inuti rör, behållare, VVS-system 

etc.  

I en utvändig flödesanalys studeras flöden omkring och utanpå en geometri. Detta medför att 

simuleringen inte är begränsad till detaljens yttre ytor och lids, utan istället av simuleringens 

Computional domain (beräkningsvolym). Om både in- och utvärtes flödesanalyser utförs samtidigt, 

kommer SolidWorks att behandla dessa och beräkna dem som enbart en utvändig flödesanalys. 

Typiska exempel på utvändiga analyser är: luftströmmar kring ett flygplan, en bil eller en byggnad. 

6.7.2 Lids 
Lids (lock) är en funktion i SolidWorks vars syfte är att försluta och avgränsa flöden hos detaljer i 

invändiga flödesanalyser. Lids används också för att sätta Boundary conditions (randvillkor) där t.ex. 

flödesmängd eller tryck kan anges som parametrar för analysen.  

Ett lid skapas genom att använda verktyget Create lid mot en yta som ligger plant mot öppningen, 

alternativt går det att skapa ett lid manuellt utan det verktyget. 

Tjockleken hos ett lid spelar oftast ingen större roll, så länge det 

inte påverkar fluidens flöde t.ex. en snabb krökning hos 

geometrin. Detta kommer då att få en stor inverkan på hur 

fluidens flöde inte kommer röra sig längs geometrin. Det är viktigt 

att ta hänsyn till att det lid som skapas blir ordentligt extruderat in 

i detaljen med alternativet Mid plane angivet. Ifall detta inte 

utförs korrekt så kommer SolidWorks Flow Simulation att 

misslyckas att skapa ett korrekt kontaktområde för randvillkoren, 

vilket leder till att det inte kommer att kunna beräknas. Vid 

utvändiga analyser behövs inte lids skapas eftersom att flödet 

inte går mellan lidsen.  

 

6.7.3 Genomgång av processen 
När en ny analys skall utfärdas i SolidWorks Flow 

Simulation, kan programmet antingen skapa analysen 

med hjälp utav en Wizard (konfigurationsassist) eller 

manuellt. I bägge fallen ges användaren en förfrågan 

om att skapa en ny konfiguration eller om den 

dåvarande konfigurationen önskas.  

I Unit Systems-menyn kan välja att konfigurera vilka 

enheter som önskas till beräkningar och resultat. 

Detta ger möjlighet att kunna skräddarsy och 

kombinera olika enheter till vad som passar bäst för 

användningsområdet på studien. Ett typiskt exempel 

är att ändra standardenheten för temperatur från Kelvin till Celsius.  

I Analysis type-menyn bestäms bland annat om en invändig eller utvändig flödesanalys skall utföras 

samt andra parametrar för att styra scenariot i analysen. Gravitation kan konfigureras till önskad 

riktning, strålning från omgivningen, värmekonduktivitet i solider, tidbegränsningar m.m.  

Bild 8: Illustrationer av felaktigt  
placerade lids. 

Bild 9: Units Systems-menyn. 
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Fluider som ska studeras i analysen bestäms menyn 

Default fluid. Här kan ett flertal av fördefinierade vätskor 

och gaser användas till studien, och egendefinierade 

fluider kan också läggas till. Flödesegenskaper kan även 

konfigureras samt om fluiden skall ta hänsyn till kavitation.  

För att ange vilket standardmaterial solider använder 

bestäms i efterföljande meny, om värmekonduktivitet i 

solider har angetts.  

För att bestämma om en vägg i detaljen isolerar värme 

utförs i menyn Wall conditions. Här kan detaljens väggar 

anges med ett värde som bestämmer värmeflödet eller om 

det skall vara helt adiabatiskt. Även ytjämnheten hos väggen bestäms här om så önskas.  

Startvillkor och värden för temperatur anges i meny Initial conditions. Startvärden för tryck, 

flödeshastighet och turbolens anges också i denna meny. 

Menyn Results and geometry resolution ger användaren möjlighet att kunna justera nivån 

noggrannheten för beräkningarna och resultatet. Ett lågt värde på upplösningen gör att analysens 

beräkningstid kommer till en kostnad av resultatets kvalité, en analys med hög upplösning kommer ge 

ett noggrannare resultat men beräkningstiden ökar. Ett viktigt avvägande som krävs är att avgöra hur 

pass mycket noggrannhet som behövs offras för att kunna utföra beräkningarna på lämplig tid. 

Computation domain är ett koordinatsystem som definierar vilket område som beräkningarna skall 

utföras i. Standarddomänen skapar en omslutande låda kring yttermåtten hos detaljen, men kan även 

konfigureras till det område som passar bäst för simuleringen. 

Boundary conditions används för att antingen definiera var någonstans ett flöde kommer in eller ut i 

simuleringen. Här kan värden anges för flöden eller för tryck i simuleringen. I en invändig analys krävs 

det att in- och utloppen anges i Boundary conditions. 

För att kunna definiera tillförande värme i simuleringen används verktyget Heat sources, där 

användaren kan välja att antingen använda ytorna eller volymen (Surface/Volume Source) för att 

generera värme till ett flöde som det ligger i kontakt med. Om ytan anges; krävs ett värde för effekten 

i hänsyn till den area ytan har, dvs. mantelytan. Om volymen istället väljs, kommer materialets 

värmeledningsförmåga istället att beräknas tillsammans med den angivna effekten.  

6.7.4 Mesh 
Ett mesh delar upp domänen till mindre rektangulära celler, 

för att i varje cell kunna utföra beräkningarna. Ett 

noggrannare mesh består helt enkelt av fler celler som är 

mindre till storlek, för att kunna utnyttja möjligheten att göra 

flera beräkningar kring ett område. Nackdelen som medför är 

att ett mycket noggrant mesh tar avsevärt mycket längre tid 

att beräkna än ett grövre mesh. Därför är det 

rekommenderat att först skapa grovt mesh för att kontrollera 

att simuleringen beter sig som förväntat och sedan utföra 

beräkningarna med högkvalitativt som slutresultat. I vissa fall 

kan det även vara nödvändigt att utföra beräkningarna med 

ett medelkvalitativt mesh, för att det kan skilja för mycket på 

Bild 10: Analysis type-menyn. 

Bild 11: Exempel på mesh hos kylflänsar. 



21(72) 

grova meshet.  

För att kunna skapa ett mesh som är så effektivt som möjligt är det viktigt att avväga mellan kvalitet 

och beräkningstid. Till exempel: vid tunnväggiga och krokiga vägar är det nödvändigt med ett noggrant 

mesh, eftersom att flödets väg påverkas mycket utav detaljens geometri. Vid stora utrymmen där 

flödet får röra sig relativt fritt och opåverkat krävs inte alls ett så noggrant mesh.  

För att kunna optimera meshet, går det att justera storlek och områden för meshet i Flow Simulation.  

6.7.5 Förenkling 
För att kunna spara in på beräkningstid när ett mesh skapas är det i många fall nödvändigt att förenkla 

modellen. Ifall en detalj har många radier i dess form kan det ofta komplicera meshet, både till att det 

längre tid att skapa ett mesh kring radierna samt att meshet inte blir speciellt bra genererat. Vid 

sådana fall kan det vara lämpligt att byta radierna mot fasningar, då de är enklare att skapa ett bättre 

mesh kring. Detta medför naturligtvis ett resultat med en högre felmariginal än vad ursprungsdetaljen 

har, men det kan i vissa fall vara försumbart med tanke på möjligheten att spara in tid på. Detta är 

något som får jämföras och se om det är rimligt att förkorta beräkningstiden utan att påverka 

resultatet allt för mycket.  

6.7.6 Resultat 
När en beräkning är utförd i Flow Simulation, går det att visualisera resultatet i en mängd olika sätt. 

Några exempel på visualiseringar är:  

 Cut plot: Skapar ett plan som skär igenom flödet och visualiserar det som undersöks med hjälp 

utav olika färger. 

 Surface plot: Likt Cut plot, men visualiserar på valda ytor i detaljen istället för hos ett plan. 

 Flow trajectories: Skapar strömlinjer som motsvarar flödet. Dessa strömlinjer kan illustreras i 

form utav t.ex. tuber eller pilar.  

6.8 Fysiska tester 
När man simulerar i en virtuell miljö är det användaren utav mjukvaran som sätter parametrar och 

indata. Detta kan medföra att faktorer som påverkar det faktiska slutresultatet förbises. Även 

mjukvaran i sig kan sätta begränsningar för vad som faktiskt händer i ett verkligt scenario.  

För att säkerställa att simuleringar efterliknar verkligheten kan det vara bra att göra riktiga fysiska 

tester. Genom att sätta upp ett fysiskt test som sedan efterliknas i en simulering kan man utvärdera 

och jämföra testresultaten. På detta sätt kan man få en bekräftelse på att de simuleringar man gjort i 

en virtuell miljö överensstämmer med ett verkligt scenario.  

6.9 Aluminium 
Aluminium är en lättmetall som näst efter järn kan klassas som den mest använda metallen. Anledning 

till aluminiumets popularitet grundar sig på dess kombination av goda materialegenskaper. 

Aluminiumets viktigaste egenskaper är den låga vikten, höga hållfastheten, korrossionshärdigheten, 

god ledningsförmåga av värme och elektricitet samt goda förmåga att formas och bearbetas. 

Aluminium har en initial hög energiåtgång vid framställning. Men vid återvinning krävs endast ca 5 % 

av den energiinsatsen. Detta medför att aluminium är miljövänligt. Nedan beskrivs aluminiumets olika 

egenskaper enligt (Sapa, 2009). 
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6.9.1 Hållfasthet 
Aluminium har en draghållfasthet mellan 70 och 700 MPa beroende på legering. Till skillnad mot de 

vanligaste stålsorterna blir inte aluminium sprött vid nedkylning, istället ökar hållfastheten. Däremot 

påverkas hållfastheten vid uppvärmning. Vid kontinuerliga temperaturer kring 100⁰C påverkas 

hållfastheten i stor utsträckning, vilket bör tas hänsyn till vid konstruktion. (Sapa, 2009) 

6.9.2 Vikt 
Aluminium har en densitet omkring 2,7 g/cm3, vilket är nästan en tredjedel utav stålets densitet. Detta 

medför att materialet har ett brett användningsområde där minimering utav vikt är ett krav. (Sapa, 

2009) 

6.9.3 Korrosionshärdighet 
När aluminium kommer i kontakt med syre bildas ett tunt oxidskikt. Oxidskiktet är väldigt tätt och ger 

ett mycket bra skydd mot korrosion. Även om skiktet skulle skadas byggs det upp och återbildas på 

nytt igen. 

För att öka materialets korrosionshärdighet ytterligare kan man anodisera aluminiumet, vilket ökar 

oxidskiktets tjocklek. (Sapa, 2009) 

6.9.4 Ledningsförmåga 
Aluminium har god ledningsförmåga av värme och elektricitet. Detta medför att materialet är lämpligt 

i konstruktioner där värme behöver ledas bort, t ex kylning av elektronik. (Sapa, 2009) 

6.9.5 Formbarhet 
En viktig egenskap hos aluminium är dess formbarhet. Genom att aluminium är väldigt formbart kan 

en mängd olika tillverkningsmetoder samt bearbetningsmetoder användas. (Sapa, 2009) 

6.10 Standarder 
Fordonsindustrin har stora krav på komponenter som används i deras produkter. För att uppfylla alla 

dessa krav har standarder tagits fram för olika komponent-områden. I detta kapitel kommer några 

viktiga standarder som berör detaljer som innehåller elektriska komponenter att beskrivas. 

6.10.1 Miljökrav och miljöprovning för el och elektronikutrustning 
Vägfordon – miljökrav och miljöprovning för el och elektronikutrustning (ISO 16750) är en standard 

som är framtagen för att systematiskt kunna definiera eller applicera ett antal olika internationellt 

bestämda standarder för miljöförhållanden, tester och krav på drift, vilka är baserade på faktiska 

miljöförhållanden där produkten ska användas. Standarden tar upp följande miljöförhållanden: 

Världsgeografi och klimat 

Vägfordon används i nästan alla delar av världen. Klimat och miljöförhållanden varierar stort mellan 

alla dessa regioner, även stora variationer inom samma region kan förekomma beroende på årstid. 

Faktorer för dessa olika förhållanden tas med i beräkningarna för denna standard. Faktorer som 

temperatur, fuktighet, nederbörd samt atmosfäriska förhållanden som damm, pollen och höjd. 

Typ av fordon 

Miljöförhållanden i och på ett vägfordon kan bero på designaspekter som storlek på motor, typ av 

motor, fjädring, vikt på fordon, storlek på fordon, matningsspänning osv. Standarden tar hänsyn till 

fordon av typen tungalastbilar, personbilar samt bensin och diesel-motorer. 

Fordonets användningsförhållanden och användningsområden 
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Faktorer som kvalitet på vägen, vilket typ av underlag fordonet förs fram på, vilket 

användningsområde fordonet har (transport, personfordon osv) samt körförhållanden fordonet har tas 

med i beräkningen. 

Livscykel på utrustningen 

Den elektroniska utrustningens resistenta förmåga vid miljöförhållanden som tillverkning, frakt, 

reparation och montering tas med i beräkningen, t ex fallprov av komponent. 

Fordonets Matningsspänning 

Matningsspänning varier beroende på användning, elektriska störningar samt klimat. Fel som kan 

uppstå i elektroniska kretsar, t ex överspänning i systemet tas med i beräkningen i ISO 16750. 

Utrustningens placering i fordonet 

I dagens fordon sitter komponenter monterade nästan överallt. Komponentens miljöförhållande 

varierar kraftigt beroende på var i fordonet den sitter monterad, t ex skiljer temperaturen mycket om 

komponenten är monterad i motorutrymmet tillskillnad från om den är monterad i 

passagerarutrymmet. Detta gäller även faktorer som t ex vibrationer, som varierar beroende på vart i 

fordonet komponenten monteras. Ett annat exempel är att komponenter monterade i bildörrar 

utsätts för stötar av att man stänger dörren. ISO 16750 kategoriserar in olika områden i fordonet 

beroende på uppskattade miljöförhållande.  

ISO 16750 olika delar 

ISO 16750 är indelad i flera olika delar, där varje del tar upp ett specifikt område som standarden 

täcker, de olika delarna beskrivs kortfattat nedan. 

 Del 1: Generell 

 Del 2: Elbelastningar 

 Del 3: Mekaniska belastningar 

 Del 4: Klimatpåfrestningar 

Del 1: Generell 

Denna del i ISO 16750 behandlar potentiella miljöpåfrestningar för elektroniska komponenter i 

fordonet, samt behandlar rekommendationer och tester för monteringsplatser i fordonet. Denna del 

innehåller definitioner och allmänna anmärkningar beträffande ISO 16750. 

Del 2: Elbelastningar 

Denna del av ISO 16750 tar upp tester och rekommendationer som behandlar elbelastningar som den 

elektroniska utrustningen som är monterad i ett fordon utsätts för. Exempel på tester är hur 

komponenter klarar överspänningar. 

Del 3: Mekaniska belastningar 

Denna del av ISO 16750 tar upp mekaniska belastningar som komponenterna kan utsättas för. I denna 

behandlas t ex olika typer av vibrationer och vilka krav som ställs för att klara av dessa. 

Del 4: Klimatpåfrestningar 



24(72) 

I denna del av ISO 16750 beskrivs klimatpåfrestningar komponenterna behöver kunna utstå. Exempel 

på tester är att kolla hur komponenterna påverkas i olika temperaturer, både låga och höga 

temperaturer samt hur den klarar av snabba temperaturväxlingar. 

6.10.2 IP-klassning av elutrustning, skydd mot främmande föremål, 
vatten och åtkomlighet 

ISO 20653 är en standard framtagen för att klassificera täthetskrav på elutrustning. Standarden 

omfattar följande: 

1) Beteckningar och definitioner för elutrustning i hölje för att: 

- Skydda elutrustning mot damm 

- Skydda elutrustning mot vatten 

- Skydda personer från att komma åt farliga delar i elutrustningens hölje 

2) Krav för varje nivå 

3) Tester för att fastställa att kraven för varje nivå uppfylls 

Struktur av IP-klassningen 

IP-klassningen betecknas med två siffror och två bokstäver. Varje betecknings betydelse går att avläsa i 

tabellen i ISO 20653. Nedan visas strukturen IP-klassningen.  

 

Bild 12: Struktur på IP-klassningen. 

6.10.3 ECE 100 
ECE 100 är en standard som behandlar säkerhet och bestämmelser för vägfordon som endast har en 

elektrisk drivlina samt framförs snabbare en 25 km/h. Standarden ger direktiv för hur företag ska 

uppfylla bestämda krav när det gäller elektronik i vägfordon.  

6.10.4 Miljökrav enligt ELV 
End of life vehicle(ELV) är ett EU direktiv, fastställt den 18 september 2000, som behandlar åtgärder 

för att främst förebygga avfall från fordon samt behandla återanvändning och materialåtervinning hos 

uttjänta fordons olika komponenter. Målet är att minska bortskaffandet av avfall samt att höja 

miljöprestationen hos alla inblandade aktörer. 

6.11 Yteffekt på rörelement 
En faktor vi var tvungna att ta hänsyn till var yteffekten på rörelementen. Yteffekt mäts i Watt per 

kvadratcentimeter         och anger hur mycket värme som avges från rörelementets mantelyta. 

Backer AB har i sin produktkatalog specificerat rekommenderade yteffekter beroende på olika 

material som ska värmas upp (gaser, vätskor och fasta ämnen).  
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Tabell 2: Tabell över maximalt rekommenderade yteffekter vid uppvärmning av olika ämnen. 

 Yteffekt i       

Ämne Temp.,    Stål Rostfritt Koppar 
Luft, stillastående 50 1,7 6  
Luft, 3 m/s 200 1,5 5  
Luft, 10 m/s 200 3,5 10  
Olja, tunnflytande 50  6  
Vatten, stillastående 100  10 10 
Vatten, strömmande 80  15 15 

 

I detta fall ser vi att Backer AB (Backer AB, 2013) inte rekommenderar en yteffekt större än 15       

för BEV-heatern, då vätskan är strömmande och materialet är rostfritt stål. Något som också är viktigt 

att tänka på är att yteffekten direkt påverkar livslängden på rörelementet, högre yteffekt ger sämre 

livslängd. För att beräkna yteffekten kan nedanstående formel användas. 

         
 

     
 

L = Elementets aktiva längd      

P = Anslutningseffekten     

M= Värde som är beroende av rörelementets tjocklek 

      - För rörtyp 064 - 2,01 cm2/cm 

      - För rörtyp 085 - 2,67 cm2/cm 

      - För rörtyp 140 – 4,40 cm2/cm 

Genom att modifiera denna formel kan man räkna ut vilken längd rörelementet måste ha för en viss 

yteffekt. 

  
 

     
 

6.12 Termodynamik 
För att kunna validera att simuleringen visar värden som stämmer överens med verkligheten, behövde 

vi utföra beräkningar som bekräftar detta. Calix AB hade tillgång till formler lämpade för att beräkna 

uppvärmningen av en vätska samt lämpliga värden för dessa.  

6.12.1 Storheter 
Densitet 

Densitet, ρ, är det mått för ett ämnes täthet, dvs. hur tätt ämnet är packat på en yta. Densiteten anges 

vanligtvis i enheten          eller        . (CES Selector1, 2012) 

Densitet är relativt för termodynamiken eftersom ett ämnens densitet ändra tillsammans med värmen 

i materialet. Calix AB använder idag en blandning av vatten och etylenglykol (50/50) för att kyla ner 

värmaren.  
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Tabell 3: Tabell över olika vätskors densiteter från Calix AB. 

Vätska Densitet, ρ 

Vatten          
50/50-blandning (-10°C)              
50/50-blandning (+20°C)              
50/50-blandning (+60°C)              

 

Specifik värmekapacitet 

Specifik värmekapacitet, Cp, är den storhet som anger den mängd energi som krävs för att värma upp 1 

kg av ett ämne med temperaturgrad. Enheten för specifik värmekapacitet är         . (CES Selector2, 

2012) 

Detta är en nödvändig variabel för att kunna beräkna hur mycket en vätska värms upp efter att ha 

passerat värmaren. Calix AB har försätt oss med data för deras blandningar: 

Tabell 4: Tabell över olika vätskors specifika värmekapacitet från Calix AB. 

Vätska Specifik värmekapacitet, Cp 

Vatten             
50/50-blandning (-10°C)             
50/50-blandning (+20°C)             
50/50-blandning (+60°C)             

 

Utvidgningskoefficient 

Utvidgningskoefficienten, α, är den konstant hos ett material som anger hur mycket materialet i 

utvidgar sig i fast form när det värms upp. Utvidgningskoefficienten anges i enheten      . (CES 

Selector4, 2012) 

Värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmåga, λ, är den konstant hos ett material som anger hur snabbt materialets förmåga 

är att leda värme. Värmeledningsförmåga anges i enheten          . (CES Selector3, 2012) 

Det är nödvändigt att känna till värmeledningsförmågan hos ett material i detta projekt, just för att 

kunna se hur det påverkas ut av uppvärmningsförmågan hos värmaren.  

6.12.2 Uppvärmning av vätska 
För att kunna verifiera att simuleringar och mätningar visar rätt resultat krävdes beräkningar för detta 

utförande. För att beräkna uppvärmning av vätskan samt för att kunna kontrollera 

temperaturskillnaden har denna formel från Calix AB databas tagit fram: 
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   Bild 13: Illustration av formeln för uppvärmning. 

            

P = Effekt     

Q = Flöde       

ρ = Densitet          

Cp = Specifik värmekapacitet          

ΔT = Temperaturskillnad     (= T2 – T1) 

Värden för flöde, Q, behöver räknas om från Calix ABs enhet         till      . En grads 

temperaturökning i     motsvarar en grads ökning i     . Det som skiljer de olika temperaturskalorna 

är att kelvin har sin nollpunkt vid den absoluta nollpunkten (273.15°C), celsius har sin nollpunkt vid 

den temperatur där vatten fryser till is. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
I detta kapitel kommer arbetet som utförts i projektet att beskrivas. Vi har valt att använda oss av en 

struktur i flera olika faser, dessa faser och dess innehåll beskrivs nedan. 

7.1 Processen 
För att kunna lösa uppgiften i vårt projekt använde vi oss utav en modifierad processtruktur hämtad 

från (Ulrich & Eppinger, 2008). I denna del av rapporten kommer dessa att utförligt beskrivas. Nedan 

visas en övergripande bild över den projektstruktur vi valt att använda oss utav. 

 

 

FAS 1 

Planering 

- Uppdragsbeskrivning 

- Tidsplan 

- Planeringsrapport 

- Uppstartsmöte 

Förstudie 

- Problemidentifikation 

- Litteraturstudie 

 

Analys befintlig konstruktion 

- Benchmarking  -    Funktionsanalys 

- CAD-simulering -    QFD 

- FMEA  -    DFA2 

Optimering 

- Framtagning koncept 

- Utvärdering koncept 

- Konceptval 

Resultatredovisning 

- Rapport 

- Presentation 

 

FAS 2 

 

FAS 3 

 

FAS 4 

 

FAS 5 

Bild 14: Produktutvecklingsprocessen som använts i projektet. 
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7.2 Fas 1: Planering 
Den första fasen inleddes med en uppdragsbeskrivning från företaget (se 2. Syfte och mål). Krav och 

önskemål från företaget upprättades kontinuerligt under projektets gång, fullständig kravspecifikation 

kan ses i bilaga 4.  

7.2.1 Planeringsrapport 
Efter att vi fått uppdragsbeskrivningen skapades en planeringsrapport. Planeringsrapporten skulle 

innehålla projektformalia med uppdragsbeskrivning, projektdirektiv, avgränsningar och en uppskattad 

tidsplan Detta för att få en bättre överblick av projektet. Planeringsrapporten gicks sedan igenom med 

handledare på skolan samt företaget för att försäkra att alla var överens om vad som skulle göras. För 

fullständig planeringsrapport, se bilaga 1. 

7.2.2 Ganttschema 
För att få en överskådlig bild på vad som behöver göras i projektet skapades ett ganttschema. I 
ganttschemat skapades aktiviteter som ansågs vara lämpliga för projektet. För ganttschemat, se bilaga 
2. 
 
Här bestämdes även hur processen i projektet skulle utformas och hur arbetet skulle läggas upp. Då 
detta projekt inte handlar om att ta fram en helt ny produkt utan om att konstruera om en befintlig 
valde vi en process där vi analyserar den befintliga konstruktionen. För att sedan kunna avgöra vad 
som måste göras för att uppfylla de ställda kraven. Mer om dessa delar kommer beskrivas i respektive 
fas i rapporten. 
 
Projektplaneringen sträcker sig från vecka 5 till vecka 24 då arbetet ska presenteras. Projektet inleds 
vecka 5 med uppdragsbeskrivning, projektdirektiv samt övrig projektformalia. Detta följdes sedan upp 
med att utföra en förstudie med insamling av relevant information. Förstudien var viktig för att kunna 
utföra en analys av den befintliga konstruktionen. Efter analys av befintlig konstruktion kunde vi börja 
med att optimera och omkonstruera den befintliga konstruktionen. För att kunna uppfylla ställda krav 
från Calix AB samt MDH skapade vi hållpunkter att följa. Vi utgick från PU- verktygen som vi skulle 
använda oss av i projektet, dessa fick agera hållpunkter. Detta för att enklare kunna kontrollera att 
hållpunkterna uppnåddes. Förutom PU-verktyg som hållpunkter användes även viktiga datum satta av 
MDH, t ex inlämning av rapportutkast till handledare, inlämning av rapport till examinator och datum 
för presentation av projektet. 

7.3 Fas 2: Förstudie 
I detta kapitel kommer förstudien som utfördes i projektet att beskrivas. För att lyckas med uppdraget 

var det viktigt att få god insikt i hur produkten fungerar samt vilka eventuella problem som kan finnas, 

samt försöka avgöra vilket tillvägagångssätt som var lämpligt för att gå vidare senare i projektet. För 

att samla in information och få kunskap valde vi att genomföra en studie där relevanta ämnesområden 

tittades på. Förutom information och data kring den befintliga konstruktionen tittade vi även på vilka 

lämpliga verktyg som kan komma till användning i projektet. Resultatet utav denna fas kommer 

användas som underlag för att kunna optimera produkten. 

I förstudien som genomfördes ville vi samla in relevant information och data som berörde 

ämnesområdet. En viktig aspekt var att få förståelse och kunskap om hur produkten fungerar och vilka 

faktorer som påverkar. Detta var väldigt viktigt i vårt projekt då vi saknade tidigare erfarenheter och 

kunskap om denna typ utav produkt. 

Innan informationssökningen påbörjades diskuterade vi igenom vilka ämnesområden som ansågs vara 

relevanta för att få den information och kunskap som krävdes för att utföra uppdraget. Ur denna 



30(72) 

diskussion kom vi fram till tre viktiga frågor vi behövde undersöka. Dessa frågor fick agera grundpelare 

i förstudien.  

1. Hur fungerar den befintliga BEV-heatern? 

2. Vad är ett lämpligt sätt att göra en flödesanalys på? 

3. Vilka standarder måste efterföljas? 

 

7.3.1 Utmaningar för kupé och batteri-värmare 
För att få en bättre insikt i BEV-heaterns funktioner och användningsområden var det viktigt att ta 

reda på vilka utmaningar kupé och batteri-värmare har. Genom att studera produktspecifikationer 

samt kundkrav som tillhandahållits samt även genom möten med representanter från företaget kunde 

få en bättre förståelse för värmarens utmaningar. 

Lithium-Ion batterier 

 En stor utmaning för kupé och batteri-värmare i eldrivna fordon är att hålla batteriet vid en optimal 

arbetstemperatur. Specifika utmaningar med hänsyn till lithium-Ion batterier listas nedan. 

 Specifik arbetstemperatur (runt + 35 C) 

 Låg effektivitet utanför batteriets arbetstemperatur 

 Risk för skada på batteri vid för låg temperatur 

 Låg värmeutveckling för självvärmning 

För att lithium-Ion batteriet ska fungera optimalt måste temperaturen ligga inom ett specifikt intervall. 

Den mest optimala temperaturen är runt + 35 C. Vid högre och lägre temperatur minskar batteriets 

effektivitet. När temperaturen kommer ner i 0 C ger batteriet inte tillräckligt med effekt för att kunna 

uppfylla sin funktion, batteriet kan vid denna temperatur heller inte laddas. Om temperaturen sjunker 

ytterligare påverkas batteriets livslängd. Även högre temperaturer är skadligt för batteriet, gränsen för 

vad ett lithium-Ion batteri inte bör gå över är runt + 90-120 C. En annan utmaning med lithium-Ion 

batterier är att de har väldigt låg värmeutveckling, detta bidrar med att batteriet inte värmer sig själv 

vid användning. Detta medför att batteriet behöver extern värmning för att hålla optimal 

arbetstemperatur. (Languang Lu et al., 2012)  

Vibrationer 

En viktig faktor att ta hänsyn till är vibrationer som uppstår vid drift av fordonet som värmaren sitter i. 

Vibrationer är något som fordonsindustrin och dess underleverantörer har väldigt stor respekt för. För 

att minimera risken för skador av vibrationer är det viktigt att ta hänsyn till konstruera produkten för 

att kunna motverka självsvängningar som kan uppstå under drift. Här gäller även att tänka på kraftiga 

stötar som också naturligt uppstår under fordonets framfart. Krav som komponenter måste klara med 

hänsyn till vibrationer tas upp under standarder för fordonsindustrin. 

Tryckfall 

En annan faktor som är viktig att ta hänsyn till är tryckfall i värmaren. Tryckfall uppstår när kylvätskan i 

värmaren får det svårare att transporteras. För att minimera tryckfall är det viktigt att kylvätskan har 

ett så jämnt flöde genom värmaren som möjligt. Möjliga orsaker till tryckfall kan t ex vara hur inlopp 

och utlopp är placerade i värmaren, eller hur gott utrymme det finns för kylvätskan i värmarens 

behållare samt hur rörelementen i värmaren är utformade. 
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7.3.2 Nuvarande konstruktion BEV-heater 
För att kunna genomföra en omkonstruktion på BEV-heatern behöver vi veta hur den nuvarande 

fungerar. I denna del av projektet valde vi att undersöka BEV-heaterns olika komponenter och 

funktioner. Detta kommer sedan att fungera som underlag för analysfasen samt för optimeringsfasen.  

 

Bild 15: BEV-heatern. 

Rörelement 

Rörelementen som sitter i Calix AB olika värmare är konstruerade utav Backer AB. Rörelementens 

funktion är att värma upp kylvätskan till önskvärd temperatur. Det finns ett antal olika varianter på 

rörelement beroende på behov och användningsområde, i detta fall är elektriskuppvärmning där 

elementen är infört i mediet som ska värmas upp mest lämpligt. För att avgöra vilken typ av 

rörelement som behövs har Backer tagit fram en guide att följa. Viktig faktor att ta hänsyn till vid 

bestämmelse av rörelement är effektbehov, yteffekt på mantelytan, materialkrav samt 

bockningsradie.  

Effektbehovet kan bestämmas med hjälp av en formel ur Backer ABs produktkatalog, se kapitel 6.11 

Yteffekt på rörelement. I vårt fall fick vi från början specificerat vilket effektbehov som krävs för 

omkonstruktionen av BEV-heatern, vilket går att läsa i kravspecifikationen. 

Med hjälp av beräkningsformeln och tabellen över maximalt rekommenderad yteffekt för olika ämnen 

som redovisas i kapitel 6.11 kan vi räkna fram vilken längd rörelementet behöver ha för att uppnå 

kravet för anslutningseffekten. 

Elementröret består av ett mantelrör (ytterhölje) av 

antingen stål, koppar eller rostfritt material. Inuti 

röret ligger en tunn spiralformad tråd. Runt denna 

tråd ligger magnesiumoxid. På varje ände av 

elementröret krävs en anslutningsbult. Eftersom 

elementröret innehåller en spiralformad tråd samt 

magnesiumoxid finns det en begränsning på hur 

mycket man kan bocka röret. Detta för att innehållet 

inte ska deformeras allt för mycket och gå sönder. 

Krav på hur nära anslutningsbultarna radier får 

bockas finns även, radier får inte bockas närmre än 

10 mm från anslutningsbultarna. 

 

Bild 16: Rörelementen i BEV-heatern. 
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Tabell 5: Tabell över bockningsradier för olika material. 

 

Bild 17: Bockningsradie för rörelement. 

Ovan visas en tabell från (Backer AB, 2013) över minsta tillåtna bockningsradie vid mantelrör för olika 

material. För bild över olika varianter på utformning och bockning av rörelement som Backer AB 

rekommenderar se bilaga 15.   

 

Elektronik 

Elektroniken Calix AB använder kommer ifrån Eskilstuna elektronikpartner AB (EEPAB). Elektronikdelen 

(HRU-delen) i BEV-heatern utgörs av ett kretskort med mjukvara och komponenter som styr värmaren 

samt kopplar den mot fordonets elektronik. Kretskortet består utav en högspänningsdel (HV) och en 

lågspänningsdel (LV), där högspänningsdelen har hand om inmatningsspänning och lågspänningsdelen 

har hand om mjukvara som styr värmaren samt signal. 

I projektet tittade vi inte direkt på lösningar för kretskortet och elektroniken, detta var något som 

utfördes utav EEPAB, men det var några viktiga funktioner samt restriktioner som elektroniken har 

som vi behövde ha kännedom av. För att få mer kunskap om kretskortet och elektroniken som sitter i 

BEV-heatern hade vi ett möte med EEPAB där elektroniken samt förutsättningar för densamma gicks 

igenom. 

Några viktiga aspekter att hålla koll på är hur mjukvaran fungerar och reagerar i olika scenarion, då 

detta direkt är kopplat till hur värmaren fungerar. Mjukvaran i värmaren styr och håller koll på 

inmatningsspänningen i relation till temperaturer på elektronik samt kylvätskan i behållaren på 

värmaren. En sensor mäter temperaturen på HRU-delen och stänger av inmatningsspänningen om 

temperaturen överstiger 95 °C. Det finns även en sensor i behållaren som mäter temperaturen och slår 

ifrån om vätskan överstiger ca 90 °C. Detta för att undvika att luftbubblor runt rörelementen bildas när 

vätskan närmar sig sin kokpunkt. Om vatten börjar koka bort och rörelementen exponeras för luft när 

inmatningsspänningen fortfarande är risken stor för att rörelementet går sönder och även orsaka 

Rörelement 
typ 

Koppar 
C12200 

Stål 
Grade -D 

Rostfritt 
AISI 316L 

Rostfritt R 
323 

Rostfritt 
Incoloy 

800 

Rostfritt 
UNS 

S31254 

S/Titan 20 

064 - 10 10 - 12,5 10,5 - 
085 12,5 12,5 12,5 15 - 15 - 
140 25 25 25 - 30 25 35 
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brand. Förutom två elektroniska säkerhetssystem finns det även en mekanisk termisk säkring. Den 

termiska säkringen fungerar som ett sista skydd ifall det elektroniska säkerhetssystemet inte fungerar. 

Den termiska säkringen är kopplad till rörelementets kontaktanslutningar. Vid temperatur kring 110 °C 

brinner denna säkring av och förhindrar att värmaren ska börja brinna. När den termiska säkringen 

brunnit är värmaren obrukbar och heller inte möjlig att reparera. Därför är det önskvärt att den 

elektroniska säkringen fungerar som den ska. 

Något som även är viktigt att ta hänsyn till är hur kretskorten kan utformas. Olika komponenter på 

kretskortet kräver ett visst avstånd från andra komponenter med hänsyn till avskärmning osv, detta 

styr direkt hur stort kretskortet i slutändan kommer att bli. För att kringgå detta krav på avstånd har 

EEPAB och Calix AB valt att gjuta in HRU-delen i polyuretan. Genom att gjuta in kretskortet skärmas 

komponenter av från varandra och kretskortet kan därmed bli mindre, gjutmassan skyddar även bra 

mot fukt och damm. En nackdel med att gjuta in elektroniken är att den blir omöjlig att återvinna, 

vilket är önskvärt av vissa kunder. 

Behållare 

Behållaren i den nuvarande BEV-heatern är en konstruktion helgjuten i aluminium. Behållaren är 

utformad för att rymma rörelement, dykrör för temperatursensor samt in och utlopp för vätskan. En 

viktig aspekt hos behållaren är att den ska vara stryktålig och klara av stötar som den kan utsättas för 

under drift av fordonet.  

Anslutningar 

I den befintliga BEV-heatern finns det två stycken kontakter. En kontakt är för högspänningskabel och 

den andra är för signal. Förutom dessa kontakter finns det även en koppling mellan 

högspänningsdelen på HRU-delen och rörelementens anslutningar. 

7.3.3 Konstruktion på CFH-värmaren 
För att få inspiration på hur man kan omkonstruera BEV-heatern 

tittade vi även på en annan värmare som Calix har. CFH-värmaren 

är en prototyp som till skillnad mot den befintliga BEV-heatern 

(4,5kW)är tänkt att klara en effekt på 6kW. På samma sätt som med 

BEV-heatern består CFHn utav komponenterna rörelement, HRU, 

behållare. En stor skillnad på hur man har konstruerat CFHn mot 

BEVen är att HRU-delen är integrerad i chassit/behållaren, samt att 

man använder sig utav en annan form på rörelement och placering 

av in och utlopp. Nackdelarna med CFHn är att placering av in och 

utlopp samt kontakter gör att den inte går att montera i fordon på 

det sätt som vissa kunder vill (”in-line”). 

7.3.4 Lämpligt sätt att analysera BEV-heatern 
 

Flödesanalyser 

För att kunna beräkna och studera värmeutvidgningen som uppstår i värmaren samt flödets vägar på 

ett så effektivt sätt som möjligt, valde vi att använda oss utav flödessimuleringar. Simuleringsverktyg 

idag är väldigt kraftfulla och kan generera bilder och resultat som gör det enkelt att tolka för både 

erfarna och oerfarna användare.  

Bild 18: CFH-värmaren. 



34(72) 

CAD-programmet SolidWorks har en tilläggsmodul som heter Flow Simulation. Denna modul är 

integrerad med SolidWorks vilket gör det enkelt att bearbeta CAD-filerna i en bekant, samt att kunskap 

om denna modul finns tillgänglig på skolan. Då dessa typer av beräkningar är komplexa att utföra för 

hand krävs inte samma nivå av kompetens för att ut simuleringar. Calix AB eftertraktade 

flödessimuleringar och såg gärna att vi använde oss utav dem. 

Fysiska tester 

För att kunna verifiera att flödessimuleringarnas resultat stämmer överens med verkligheten, behövs 

resultaten jämföras mot fysiska tester. Calix AB har ett testlabb där BEV-heatern kan monteras i en 

rigg och mätningar kan utföras.  

Materialdata 

För att flödessimuleringar skall kunna utföras krävs materialdata till CAD-filerna. Värden för t.ex. 

värmekonduktivitet m.m. är nödvändiga för att simuleringen ens skall kunna utföras. Vissa av 

komponenterna har material angivet från SolidWorks materialdatabas. Resterande material hämtas 

från databasprogrammet CES Selector. Denna databas finns tillgänglig för oss på skolans datorer, där 

materialdatafiler kan exporteras ur databaser. 

7.3.5 Fordonsindustrins standarder och krav 
För att veta vilka krav som ställs på BEV-heatern var det viktigt att titta på vilka standarder som måste 

uppfyllas. Genom Calix AB fick vi en lista samt dokument på standarder och krav som fordonsindustrin 

har, denna lista kan ses i kravspecifikationen. Dessa dokument gicks sedan igenom och 

sammanfattades. Sammanfattning på fordonsindustrins standarder går att läsa i teori-delen, 6.10 

Standarder.  

Exakt vilka standarder som produkten måste uppfylla och ta hänsyn till är något som diskuteras med 

den specifika kunden. Några viktiga standarder som behöver uppfyllas på BEV-heatern är täthetskrav, 

där den måste vara helt damm och vattentät för att inte elektronik ska skadas eller skada personer. 

Även krav på att klara vibrationer och stötar är en viktig faktor att ta hänsyn. 

Hur kontrollera att standard uppfylls i projektet? 

För att kunna fastställa att värmaren uppfyller standarder och krav har fordonsindustrin tagit fram 

tester som måste utföras. Dessa tester och hur de utförs finns detaljerat beskrivet i dokumentet för 

respektive standard. Eftersom vi inte kommer ha någon prototyp kommer det inte gå att utföra dessa 

tester. Detta medför att det inte går med säkerhet att säga om det framtagna konceptet i projektet 

uppfyller alla nödvändiga standarder.  

Ett sätt att delvis kontrollera att omkonstruktionen följer standarderna är att titta på den befintliga 

konstruktionen och se hur den uppfyller kraven. Genom att titta på den befintliga konstruktionen kan 

vi se vad som fungerat tidigare och tillämpa denna kunskap vid en omkonstruktion. 

7.4 Fas 3: Analys av befintlig konstruktion 
I detta kapitel beskrivs hur vi gick tillväga för att analysera den befintliga BEV-heatern. Syftet med 

analysen var att se var förbättringar kunde göras. Analysen på den befintliga konstruktionen användes 

sedan som underlag för optimeringsfasen där en omkonstruktion togs fram. 

7.4.1 Funktionsanalys 
För att få en övergripande vy över BEV-heaterns viktiga funktioner skapades en funktionsanalys. 

Genom att titta på produktens funktioner kunde vi avgöra dess huvudfunktion samt nödvändiga 
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delfunktioner. Även funktioner som var önskvärda för kund tittades på. Vi identifierade 

huvudfunktionen till att värma kupé och batteri, delfunktioner den hade var att värma vätska och 

transportera vätska. Viktiga stödfunktioner var att kyla komponenter, medge monteringsbarhet, 

medge lågt tryckfall samt uppfylla standarder. Genom att identifiera BEV-heaterns olika funktioner 

kunde vi enklare skapa en QFD för att identifiera viktiga egenskaper för att uppfylla sagda funktioner. 

För hela funktionsanalysen se bilaga 3. 

7.4.2 QFD 
Efter att funktionsanalysen var framtagen kunde vi enklare se vilka funktioner som var viktiga för BEV-

heatern. Men vi ville även ta reda på vilka produktegenskaper som var väsentliga för produkten med 

avseende på ställda kundkrav. För att ta reda på detta använde vi oss utav en QFD. I QFDn fyllde vi in 

vilka kundkrav som var satta samt vilka egenskaper som krävdes för att uppfylla dessa. Genom att 

gradera kundkraven kunde vi därefter få fram egenskapsvikten för de olika egenskaperna. Detta gav 

oss vilka egenskaper som var viktig för produkten för att kunna uppfylla satta kundkrav. För hela QFDn 

se bilaga 8. Det QFD’n visade var att viktiga egenskaper för produkten är att den ska ha få detaljer, 

kunna transportera vätska effektivt samt att vertikalmontering utav värmaren är att föredra. 

7.4.3 FMEA 
För att kunna avgöra vilka riskfaktorer som finns hos BEV-heatern valde vi att utföra en FMEA på den 

befintliga konstruktionen. Det vi främst tittade på var fel som kunde uppstå med koppling till 

elektroniken och rörelementen. Detta då dessa komponenter kan orsaka den största faran både för 

produkten i sig och för omgivningen. Viktiga faktorer att tänka på med hänsyn till säkerhet är att 

minimera risken för att vatten kokar bort, samt att om det sker att sensorer känner av i tid för att slå 

ifrån. För framtagen FMEA se bilaga 9. 

7.4.4 DFA2 
Ett av kraven från uppdragsgivaren var att den nya konstruktionen skulle vara enkel att tillverka samt 

underlätta montering. För att kunna ta reda på vad som är i behov av förbättring på den nuvarande 

konstruktionen tittade vi på hur den monteras och utvärderade detta i en DFA. Genom DFA2n kunde vi 

sedan se hur monteringsvänlig BEV-heatern är samt vart förbättringar behöver och kan göras. 

BEV-heatern delas in i tre olika komponenter som monteras på Calix AB (rörelement, HRU och kåpa). 

Vi tittade på hur dessa komponenter monterades var för sig, för att få fram hur monteringsvänlig varje 

del var. Sen tittade vi på hur monteringsvänlig hela BEV-heatern var. Det DFA2 visade oss var att BEV-

heatern är väldigt omständlig att montera. Mycket beror på att det inte direkt finns några fixturer som 

underlättar monteringen, men även att vissa komponenter innehåller väldigt mycket detaljer och 

monteringsmoment. Nedan visas en tabell över resultatet från DFA2, för komplett DFA2 se bilaga 24. 

Tabell 6: Tabell över resultat från DFA2-analys på BEV-heatern. 

DFA2         

    Antal detaljer Total Summa Monteringsvänlighet 

Rörelement 27 474 28% 

HRU   7 216 49% 

Kåpa   26 439 27% 

BEV-heater 60 1129 30% 
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7.4.5 Fysisk mätning i testlabb 
För att säkerställa att våra flödessimuleringar skulle bli korrekta behövde vi referensvärden att jämföra 

med. För att få fram lämpliga referensvärden på den befintliga konstruktionen valde vi att testa BEV-

heatern i Calix ABs testlabb.  

I testlabbet finns det utrustning för att simulera olika scenarion och miljöförhållanden för BEV-

heatern. Ett stort kylrum med plats för en bil finns tillgänglig för att testa värmarna i temperaturer ned 

till minus 40 °C. Utrustningen som användes i testriggen listas nedan. 

 BEV-heater 

 Vattenpump med reglerbart flöde (4 – 20 l/m) 

 Kylanordning för att kunna reglera temperatur på vattnet 

 Högspänningsaggregat (inmatningseffekt upp till 3,5 kW) 

 Givare för temperatur vid inlopp och utlopp 

 Värmekamera 

 

              Bild 19: BEV-heater uppsatt i testrigg. 

Test av temperaturskillnader behållare BEV-heater 

För att kolla temperaturskillnader testade vi ett antal olika flödeshastigheter genom BEV-heatern. 

Temperatur vid in och utlopp mättes och dokumenterades. Detta gav oss några referensvärden att 

kunna jämföra våra flödessimuleringar mot. 

Nedan visas tabeller över mätningarna som utfördes i testlabbet. 

Tabell 7: Tabell över resultat från mätningarna i testlabbet. 

Volymflöde 4 l/min Volymflöde 5 l/min Volymflöde 8 l/min 

temp in 60 °C temp in 70 °C temp in 73 °C 

ΔT 10 °C ΔT 11,2 °C ΔT 6,9 °C 

temp ut 70 °C temp ut 81,2 °C temp ut 79,9 °C 

         Volymflöde 4 l/min Volymflöde 5 l/min Volymflöde 10 l/min 

temp in 70 °C temp in 75 °C temp in 72,5 °C 

ΔT 11,8 °C ΔT 10,6 °C ΔT 5,3 °C 

temp ut 81,8 °C temp ut 85,6 °C temp ut 77,8 °C 
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Test temperatur HRU-del 

För att kontrollera hur varm HRU-delen blir stresstestade vi BEV-heatern. Genom att låta värmaren 

utsättas för max-inmatningseffekt och max-flöde från pumpen kunde vi mäta hur varm ytan på HRU-

modulen blev. Vid full belastning kom HRU-delen upp i temperaturer kring 92-95 °C. Anledning till att 

temperaturen inte stiger mer är att mjukvara i elektroniken slår ifrån inmatningen vid 95 °C Nedan 

visas bilder från mätningen med värmekamera.  

 

          Bild 20: Temperaturmätning på HRUn. 

 

7.4.6 Flödessimulering 
Efter att vi utfört fysiska tester och mätningar på BEV-heatern analyserade vi den i SolidWorks Flow 

Simulation. Mätningarna från de fysiska testerna användes som referens för att kunna se om 

resultatet från flödessimuleringarna överensstämde med verkligheten. Denna analys användes sedan 

som grundpelare för optimeringsfasen. Nedan beskrivs tillvägagångsättet och vad vi fick ut av 

flödessimuleringen. 

Förberedelser 

Första steget i simuleringen var att förbereda CAD-modellen över BEV-heatern för simuleringen. Här 

studerades den kompletta sammanställningen för att se vilka komponenter som var nödvändiga för 

flödesanalysen. Detta medförde att vi ansåg att enbart behållaren med rörelement var nödvändiga för 

att kunna prova och se hur flödet rör sig i BEV-heatern.  
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Bild 21: Namn på komponenter i BEV-heatern. 

HRU 

Flödet endast går igenom behållaren och i testerna från var HRUn bortkopplad från behållaren, detta 

innebär att värmen från HRUn inte kommer att påverka flödet och är därför inte nödvändig i 

simuleringen eftersom att det endast komplicerar meshet och ökar beräkningstiden för analysen.  

För att i senare fall kunna simulera värme från HRUn har vi kommit fram till att det bästa sättet att 

göra det på är att: skapa en yta mot behållaren som ger ifrån sig samma temperatur som den ytan från 

HRUn. Detta är för vi har valt att avgränsa oss från elektroniken och saknar data och kompentens för 

att göra en realistisk simulering över kretskortet. 

Bygeln som spänner fast HRUn med tillhörande skruvar har också tagits bort ur analysen som inte 

heller har någon innebörd över huvudtaget för flödet. 

Täcklock och högspänningskomponenter 

Täcklocket som sitter emot baksidan på behållaren har en tunnväggig konstruktion med text 

extruderat in i lock vilket gör det tar längre tid att skapa ett mesh kring samt att det inte har någon 

inverkan på flödet.  

Mellan kontakterna på rörelementen sitter det kablar och anslutningar. Dessa fyller inget syfte i 

simuleringen då värmen kommer att genereras från rörelementens mantelytor. Värmen som generas i 

högspänningsdelen har avgränsat oss ifrån i detta projekt.  

Jordstiftet och den termiska säkringen har plockats ur simuleringen av samma skäl. 
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Bild 22: Förenkling av BEV. 

Tätningar till rörelementen, O-ringen och låsringen har ersatts med lids för att reducera tidsåtgången 

för att generera meshet samt för att garantera det är helt tätt för simuleringen. Läckage är inget som 

studeras i denna simulering. 

Dekalerna på behållaren har också tagits bort då de inte har någon påverkan för flödet men än att öka 

tiden för att generera meshet.  

Förenklingar 

Därefter behövdes CAD-modellen att förenklas för att kunna reducera beräkningstiden och för att 

förenkla meshet i simuleringen. Radier och fasningar som finns placerade vid den stora öppningen 

ansågs inte ha någon betydelse för flödet och togs därför bort från modellen. Texten och andra 

markeringar på behållaren togs även bort. 

 

 

 

 

 

Lids 

Lids placerades vid in- och utloppet på behållaren, samt i plattan där rörelement sitter emot för att 

garatantera att system är slutet vid simuleringen.  

 

Bild 23: Placering av lids på BEV-heater. 
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Startvärden 

Analysen som utfördes var av typen Internal Analysis, eftersom att flödet 

inuti behållaren endast var av intresse för att jämföra mot testresultatet. 

Heat conductivity in solids har angetts för att låta värmen färdas genom 

solider. 

Gravitationen ändrades till den riktning som BEV-heatern är tänkt att 

monteras på dvs. med utloppet uppåt.  

Vatten valdes som fluid eftersom att vi inte hade tillgång till materialdata 

för en 50/50 blandning mellan vatten och glykol. 

Ytjämnheten definierades som 0 µm då inget annat fanns angivet i 

ritningar. Ytjämnheten ansågs vara försumbar i dessa simuleringar. 

Material 

Materialen hämtades från komponenternas ritningar. I vissa 

komponenter fanns material redan förvalt i dess CAD-modell, resterande 

materialdata fanns tillgängliga i databasprogrammet CES Selector där de 

hämtades ifrån.  

Tabell 8: Material som användes på komponenterna i simuleringen. 

Komponent Material 

Behållare Aluminium, EN AC-46000 
Dykrör Stainless steel, AISI 316L 
Fästplatta till 
rörelementen 

1023 Carbon Steel Sheet (SS) 

Rörelement Stainless steel, AISI 304 

 

Tabell 9: Relevant materialdata för varje material. 

Parameter EN AC-46000 AISI 316L 1023 Carbon Steel AISI 304 

Densitet                                             

Utvidgningskoefficient                                                  
Värmeledningsförmåga                                                   

Specifik värmekapacitet                                                     

Mesh 

Meshet skapades först med en nivå på 6 för Level of initial mesh, samt med alternativen Advanced 

narrow channel refinement och Optimize thin walls resolution för att öka noggrannheten för meshet 

kring rörelementens ytor. Detta gav en relativt hög noggrannhet, men ett mesh med ännu högre 

noggrannhet skapades av skälet att flödet kommer att röra sig kring rörelementens rundade ytor 

ansåg vi att det var en nödvändig tidsuppoffring för att få goda resultat.  

Tabell 10: Manuella värden för meshet. 

Parameter Värde 

Small solid features refinement level 3 

Curvature refinement level 3 

Curvature refinement criterion 0.389760733 rad 

Tolerance refinement level 1 

Tolerance refinement criterion 0.00416251524 m 

Bild 24: Riktning på BEV-
heater i rymden. 
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Characteristic number of cells across 
a narrow channel 

10 

Narrow channels refinement level 3 

  

Tabell 11: Antalet celler för meshet som användes i simuleringen. 

Cell typ Antal 

Fluid cells 566955 
Solid cells 195969 
Partial cells 265186 

 

 

Bild 25: Mesh på BEV-heater. 

 

Boundary conditions 

Inloppets randvillkor placerades vid dess lid för att simulera varifrån vatten pumpas in i behållaren. 

Lämplig typ av randvillkor för vårt inlopp var Inlet Volume Flow där fluidens volymflöde definieras. I 

Calix ABs testlabb angavs volymflödet i enheten         vilket behövdes räknas om till enheten 

       för att kunna anges i SolidWorks Flow Simulation. Värdena som användes till simuleringarna är 

desamma som i testlabbet för att kunna jämföra resultaten mellan simuleringarna och testerna i 

labbet. Följande värden omvandlades för att kunna anges i programmet:  
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Temperaturen för fluiden bestämdes enligt temperaturen som vattnet hade i respektive mätning i 

testlabbet.  

Vid utloppet valdes typen Static Pressure med standardvärdet 101325 Pa.  

Heat sources 

För att ange rörelementen som värmekällor 

valdes typen Surface Heat Generation av det 

skälet det skulle bli mycket mindre komplex och 

svårsimulerad. För att kunna göra en simulering 

med Volume Heat Generation skulle termisk data 

för tråden och pulvret krävas som i sin tur skulle 

öka beräkningstiden. Eftersom att simuleringen 

inte gick ut på att undersöka rörelementens 

interna funktion utan bara värmeeffekten från 

rörelementens mantelyta, var Surface Heat 

Generation ett bättre val.  

Eftersom att BEV-heatern använder 3 st 

rörelement för att värma upp vattnet, 

dividerades totaleffekten med avseende på 3 för 

att kunna beräkna manteleffekten enligt formeln 

från Backer AB. Manteleffekten som angavs i 

simuleringarna är 11.5      . 

Utförande 

Sedan utfördes provsimuleringar för att kontrollera att flödet fungerade som tänkt. Därefter matades 

samma värden för flödet som de fysiska tester som utfördes i testlabbet, för att kunna säkerställa att 

SolidWorks Flow Simulations resultat är pålitliga.  

Lämpligast sätt att utföra simuleringarna för uppvärmning var att jämföra temperaturen på vätskan vid 

inloppet och sedan vid utloppet. Detta beror på att BEV-heatern har en dator som automatiskt stänger 

av uppvärmningen av rörelementen om temperaturen bli för hög.  

Mätosäkerheter 

Faktorer som har en påverkan på resultat är fluiden i simuleringen och meshet. Fluiden som används i 

SolidWorks Flow Simulation är vatten då det i testriggen är en blandning av vatten och glykol. Detta 

påverkar hur pass vattnet värms samt dess flöde. Eftersom att vi inte har kunnat hitta någon sådan 

fluid i SolidWorks Flow Simulations databas ansågs vatten en godkänd fluid till simuleringen utav Calix 

AB. Vi behövde vi dock jämföra hur mycket det skiljde från varandra. Meshets noggrannhet och 

utformning kring vissa områden har också en viss påverkan i resultatet som presenteras.  

En begränsning med SolidWorks Flow Simulation är att det inte går att skapa simuleringar i slutna 

system, dvs. att samma vatten som har blivit uppvärmt återgår till inloppet. Därför ansågs det 

lämpligast att mäta temperaturförändringen i vätskan. 

Slutsatser från flödessimuleringen 

Bild 26: Heat sources på BEV-heatern. 
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Eftersom att flödets tvärsnittsarea är olika varm i områden antogs ett ungefärligt medelvärde på hur 

varm fluiden var. Detta visade att simuleringarna gav ett resultat som avvek från 

referenstemperaturerna med ungefär ±3-4 °C. Detta ansåg Calix AB att ligga inom den godkända 

felmarginalen. 

 

Bild 27: Bild på flödets tvärsnittsarea. 

Med hjälp utav Flow trajcetories var det tydligt att det bildades stort tryckfall direkt vid första 

kontakten med rörelementen. Detta uppstår eftersom att fluiden åker rakt in i rörelementen och 

sedan göra en vändning på 90° för att ta sig ur behållaren. Fluidens värme över tvärsnittsarean blir 

jämnare då ett högt volymflöde anges. Genom att beräkna skillnaden i trycket hos in- och utloppet hos 

BEV-heatern fick vi ett mätvärde att jämföra de senare koncepten med. Se bilaga 12 för resultat av alla 

simuleringar på BEV-heatern.  
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7.4.7 Beräkningar 
För att validera att simuleringens resultat var korrekta med verkligheten utfördes beräkningar enligt 

formeln från 6.12. För fullständiga beräkningar, se bilaga 10. 

            

P = Effekt     

Q = Flöde       

ρ = Densitet          

Cp = Specifik värmekapacitet          

ΔT = Temperaturskillnad     

Tabell 12: Materialdata för vätskorna samt vid olika temperaturer. 

Vätska Densitet, ρ Specifik värmekapacitet, Cp 

Vatten                      
50/50-blandning (-10°C)                          
50/50-blandning (+20°C)                          
50/50-blandning (+60°C)                          
 

Simuleringarna och mätningarna i testlabbet utfördes med en temperatur kring 70°C. Detta medför att 

värdena för 50/50-blandningen som används är de för +60°C.  

Eftersom att det var temperaturskillnaden som söktes behövde vi först göra om formeln för att kunna 

beräkna ΔT. 

Tabell 13: Resultat från beräkningar. 

Flöde, Q Temperaturskillnad, ΔT Temperaturskillnad från labb Avvikelse från labb 

                             
                             
                           
                            
 

Resultatet från beräkningarna skiljer sig inte allt för mycket gradmässigt. Vi anser att avvikelsen vid 

        beror främst på att det låga flödet i labbet, gjorde att uppvärmningen blev ojämn då det var 

svårt att hålla flödet jämnt på        . De andra värdena anses vara godtyckliga. 

Bild 28: Flödet på BEV-heater. 

Bild 29: Tryck i BEV-heater. 
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Tabell 14: Temperaturskillnad mellan vatten och blanding vid olika effekter. 

Effekt, P ΔTblandning ΔTvatten 

                 
                   

 

Detta visar att temperaturskillnaden mellan vanligt vatten och 50/50-blandingen inte är allt för stor. 

Detta medför att resultaten från en simulering med vatten inte kommer att skilja sig för mycket från 

vad den skulle ha gjort om 50/50-blandingen fanns tillräcklig. Detta tas i hänsyn då temperaturen på 

vätskan som ska komma in genom inloppet är     . Genom att ha validerat att beräkningarna 

stämmer överens med mätningarna från testlabbet samt att simuleringens resultat ligger tillräckligt 

nära, anser vi att det är lämpligt att använda oss utav simuleringar.  

7.5 Fas 4: Optimering 
I denna fas började vi titta på hur man skulle kunna utföra en omkonstruktion på BEV-heatern. Här 

kommer kunskap och information som samlats från förstudien samt analys av befintlig konstruktion 

att fungera som underlag och stöd för optimering och omkonstruktion av befintlig lösning. 

7.5.1 Idégenerering 
I idégenereringen satte vi oss ned och brainstormade kring olika lösningar för omkonstruktion av 

värmaren. Vid idégenereringen ville vi få fram många olika tankar om lösningar att sedan jobba vidare 

på vid konceptgenereringen. 

Fokus under idégenereringen var på följande komponenter. 

- Rörelement 

Rörelementen är en avgörande komponent i BEV-heatern som påverkar många faktorer. 

Rörelementet påverkar direkt flödet beroende på vilken form elementet har, desto mer plats 

röret tar desto trögare blir det för vätskan att ta sig förbi. Även värmarens inmatningseffekt 

regleras av storlek och längd på rörelementet, eftersom yteffekten på elementet inte får 

överstiga 15 W/cm2 måste elementets längd bestämmas utefter vilken inmatningseffekt som 

värmaren ska använda. Rörelementet påverkar därför hur stor värmaren blir beroende på hur 

stort rörelement som krävs. 

- HRU-delen 

kretskortslösningen är inte något vi tittat på i detta projekt, detta utfördes av EEPAB. Aspekter 

vi var tvungna att tänka på med hänsyn till elektroniken var hur mycket utrymme den behöver, 

hur den ska monteras i värmaren samt ta hänsyn till att elektroniken behöver kylas ned under 

drift.  

- Chassi 

Ett av de stora kundkraven var ett integrerat chassi. Därför var det viktigt att alla framtagna 

koncept skulle uppfylla detta. Tillverkningsaspekten var även viktig att ta hänsyn till här då vi 

ville att komponenten skulle vara möjlig att gjuta. 

Med hjälp av funktionsanalysen och QFDn kunde vi se vilka funktioner och egenskaper som var viktiga 

samt önskvärda. Detta gav oss underlag att brainstorma runt. Potentiella lösningar och förslag 

skissades sedan ned. 

För bild över skisser se bilaga 13. 
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7.5.2 Framtagning av koncept 
I denna fas tittade vi på idéerna vi kommit fram till under vår idégenerering. Ur detta skapade vi tre 

olika koncept som ansågs lämpliga och realistiska att gå vidare med. Normalt vid konceptgenerering 

vill man ha många olika koncept, gärna upp mot ett hundratal stycken. Detta var något vi inte ansåg 

vara möjligt i vårt projekt Anledningen till detta var för att vi ville göra en flödessimulering på samtliga 

koncept vilket skulle ta väldigt lång tid vid för många koncept. DFM-verktyget var något vi hade med 

oss i bakhuvudet vid framtagningen utav koncepten, detta för att vi ville försäkra oss om att koncepten 

var lämpliga för tillverkning. Förklaring på de framtagna koncepten ges nedan. 

Koncept 1 – BR 

Detta koncept grundar sig i kravet om ha koncept designat i ”in-line”, för att utnyttja möjligheten att 

reducera tryckfallet hos vätskan. HRUn är tänkt att vara placerad under utloppet inne i chassit med en 

skiljevägg som skyddar komponenterna mot vätskan. Kontakterna är tänkta att vara placerade på 

samma sida på konceptet. Formen på behållaren utnyttjar maximal volym på de mått som önskas utav 

Calix ABs kunder, men har rundade hörn för enklare föra flödet. Rörelementen följer samma 

formspråk som behållaren, en fyrkantspiral som går tillbaka med polerna bredvid varandra. Chassit är 

tänkt att gjutas i två delar. 

En utmaning med detta koncept blir att se till att hela HRU-delen får plats under utloppet.  

Koncept 2 – DD 

Detta koncept har sin HRU-del placerad längs rörelementet likt CFH-värmaren, men har sina in- och 

utlopp placerade ”in-line” med chassit för att ha ett minimalt tryckfall som möjligt. Rörelementet är 

tänkt att ha formen utav en spiral för att kunna utnyttja maximal effekt på en så liten volym som 

möjligt. In- och utloppet är tänkt att vara placerad i höjd med rörelementet för att vätskan skall kunna 

ta sig rakt igenom spiralens mitt, och därmed inte behöva bryta dess bana och försämra flödet. Chassit 

kan tänkas bli designad symmetriskt, det skulle leda till att det endast behövs ett verktyg för att gjuta 

fram två delar. 

En utmaning med detta koncept kan bli monteringen ifall den designas att bli symmetrisk.  

Bild 30: CAD-bilder på koncept 1. 



47(72) 

 

Koncept 3 – RT 

Detta koncept följer en unik design från de andra koncepten, dock som inte är in-line. Detta koncept 

har istället en cylindrisk form där in- och utloppet är placerade radiellt med mot cylindern. Detta 

medför att flödet får en bana som följer cylinderns insida uppåt. Tillsammans med ett spiralformat 

rörelement blir vätskan snabbt och jämt uppvärmd. HRUn placeras i botten av chassit, vilket ger 

möjlighet för vätskan som kommer in via inloppet att kyla ner elektroniken. Chassit kan gjutas i två 

delar. 

 

7.5.3 Konceptutvärdering 
För att avgöra vilket koncept som var det lämpligaste hade vi en utvärderingsfas. I utvärderingsfasen 

utförde vi flödessimuleringar på de tre framtagna koncepten. Detta var avgörande för att se hur väl 

koncepten uppfyllde ställda krav. Viktigt att tänka på här är att 3D-modellerna som är framtagna här 

för simuleringen inte är kompletta, utan endast ger svar på hur väl flödet fungerar i respektive 

koncept. Simuleringarna på koncepten utfördes på samma sätt som simuleringen på BEV-heatern för 

att få en rättvis jämförelse. Förutom simulering utfördes även en Pughs matris på framtagna koncept. 

Flödessimuleringar på Koncept 1 

Flödet i koncept 1 rör sig igenom fyrkantspiral bra till en början, men när det senare träffar 

Bild 31: CAD-bilder på koncept 2. 

Bild 32: CAD-bilder på koncept 3. 
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skiljeväggen till dess HRU slås flödet tillbaka och bildar virvlar. Detta medför ett stort tryckfall och 

resultatet utav denna design visade sig inte vara speciellt effektiv. 

 

 

 

 

Flödessimuleringar på Koncept 2 

Simuleringen över koncept 2 visar att flödet påverkas minst av tryckfall utav de tre koncepten, då dess 

flöde går rakt igenom spiralen. Koncept 2 har en relativ jämn uppvärmning med några enstaka 

strömmar som avviker från resten. 

 

 

 

 

Flödessimuleringar på Koncept 3 

Flödet i koncept 3 rör sig som förväntat längs cylinders vägg i en virvels bana. Vätskan som kommer in i 

rörelementets spiral blir snabbt varmare än vätskan som går längs väggen. Vilket medför att 

uppvärmningen blir mer ojämn än förväntat. Simuleringen visar även att blir ett väldigt högt tryckfall i 

flödet som gör att konceptet inte står sig lika attraktiv som koncept 2. 

Bild 33: Flödesanalys på koncept 1. 

Bild 34: Flödesanalys på koncept 2. 
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Bild 35: Flödesanalys koncept 3. 

Pughs matris på framtagna koncept  

För att på ett strukturerat sätt kunna jämföra de olika koncepten med varandra tog vi fram en Pughs 

matris på samtliga koncept och CFH-värmaren med BEV-heatern som referens. Detta för att kunna 

avgöra hur väl kundkraven på omkonstruktionen står sig mot den nuvarande konstruktionen, sen även 

hur koncepten står sig mot CFH-prototypen. För fullständig Pugh-matris, se bilaga 5. 

7.5.4 Konceptval 
Efter att vi gjort en utvärdering på framtagna koncept var det dags att välja det lämpligaste att jobba 

vidare med. Genom den framtagna Pugh-matrisen hade vi fått en indikation på vilket koncept som 

skulle uppfylla satta kundkrav bäst. 

Men för att avgöra vilket koncept vi skulle fokusera på och vidareutveckla hade vi ett möte med 

representanter för företaget. På mötet visades de framtagna koncepten upp med tillhörande 

flödessimuleringar samt jämförelsen av koncepten utförda i Pugh-matrisen. Företaget fick sedan 

avgöra vilket koncept de ansåg vara intressantast samt ge synpunkter på förändringar de skulle vilja se. 

Eftersom företaget har många års erfarenhet inom detta område samt uppdragsgivare ansåg vi det 

lämpligt att dem fick vara med och avgöra vilket koncept dem ville ha. 

Valt koncept 

Det koncept som företaget tyckte var mest intressant var koncept 2. Detta blev det koncept som vi 

fortsatte att vidareutveckla. 

7.5.5 Vidareutveckling av valt koncept 
Efter att det koncept som ansågs mest lämpligt valts ut påbörjades vidareutvecklingen av konceptet. I 

vidareutvecklingen började vi titta mer specifikt hur konstruktionen skulle se ut, med hänsyn till 

dimensionering av rörelement och storlek och värmespridning på HRU-delen. Detta steg kom sedan 

att leda till underlag för det slutgiltiga konceptet. 

Synpunkter från Calix AB 

För att kunna påbörja vidareutvecklingen fick representanter från företaget ge synpunkter och tankar 

på konceptet. Här dök några faktorer upp som vi inte hade tänkt på tidigare under 

konceptframtagningen. En synpunkt var på behållaren där vi inte hade tänkt på att luftbubblor inte får 

bildas när kylvätska fylls på. För att undvika detta måste in och utlopp vara placerade på ett sätt att 

luftfickor inte kan bildas när kylvätskan fylls på i fastmonterat läge på fordonet. Behållaren som vi tagit 
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fram i konceptet skulle fungera att fylla upp med vatten, men tillgång till en vakuumpump skulle vara 

nödvändig. 

Andra synpunkter som vi tillsammans med Calix AB kom fram till var att chassits delning skulle tittas 

på, då den delning vi haft hittills varit provisorisk för att visa idén hur ett chassi skulle kunna gjutas i 

två delar. Även hur andra varianter på rörelementet kunde se ut diskuterades, samt eventuella 

fördelar och nackdelar med dessa. 

Dimensioner på omkonstruktion 

Calix AB tillhandahöll dimensioner på 

omkonstruktionen som var önskade av kunder. Vid 

vidareutvecklingen av konceptet var detta något vi 

utgick ifrån och försöka uppnå. In- och utloppens 

samt kontakternas längder ingick inte i denna 

måttskiss.  

 

 

Dimensionering av rörelement 

Ett av kraven var att göra konceptet så litet som möjlig till storlek, därför var det nödvändigt att 

designa rörelementet att det utnyttjar ett så litet utrymme som möjligt för att kunna värma vätskan. 

Efter att ha studerat möjliga former på rörelement som Backer AB kan tillverka, kom vi fram till att den 

mest lämpliga formen är en spiralform.  

Vi valde att utgå från det befintliga rörelementet från CFH-värmaren eftersom att vi att den klarar av 

en effekt på 6 kW. Med hjälp utav Backer ABs formel (se kapitel 6.11), kunde vi beräkna den längd på 

röret som krävs för att mantelytan ska kunna uppnå önskad effekt. Den längd för den aktiva delen på 

rörelementen behövda ha en längd på 1500 mm.  

  
 

     
 

 

  
    

         
        

Rörelement från CFH-värmaren har en rördiameter på Ø8.4 mm och längd på 194 mm. Dessa mått 

visste vi att de fungerade och utgick därifrån för att kunna dimensionera nya rörelement. Polerna från 

CFH-värmarens rörelement var placerade på vardera ända av spiralen.  

Under mötet med Calix AB då koncept valdes gavs det förslag om att göra spiralen koniskt formad, för 

att kunna styra in flödet in i spiralen. Olika rörelement gjordes med koning vid början, mitten och i 

slutet av rörelement. Resultatet blev att längden på rörelementet blev alldeles för att kunna uppnå 

önskad effekt samt att flödet inte alls styrdes den väg som önskades. Denna idé övergavs istället för 

att fortsätta med.  

Från önskemål utav Calix ABs kunder om att ha en separat hög- och lågspänningsdel, skulle det kräva 

att polerna var placerade på samma ände av spiralen. För att uppnå denna önskan gjordes ett 

rörelement som var dubbellindad och gick tillbaka samma väg i spiralen. Detta var enligt Backer ABs 

Bild 36: Mått önskat av kunder. 
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katalog möjligt. Till skillnad från en spiral som går tillbaka genom spiralen, påverkare inte den 

dubbellindade flödet då det inte är i vägen.  

Ett problem med spiralformade rörelement är att de blir känsligare för vibrationer och egensvängning. 

För att motverka detta gjorde vi ”klackar” på behållarens insida som är tänkta att hålla fast 

rörelementet. Detta har vi inte haft möjlighet att simulera under detta projekt. 

Elektronik (HRU) 

För att underlätta hantering av HRU-delen ville vi att den skulle komma färdigmonterad som en modul 

precis som till BEV-heatern. Eftersom elektroniken måste gjutas in var det enklare om detta redan var 

gjort när HRU-delen kommer till Calix AB för montering, en förutsättning för att detta ska fungera är 

att konstruktionen tillåter att HRU-delen monteras med elektroniken ingjuten och klar med hänsyn till 

kontakter. Ett önskemål från kunder är att elektroniken inte ska vara ingjuten, detta med hänsyn till 

miljömål och återvinningsbarhet på komponenten. Om elektroniken gjuts in går den inte att återvinna. 

Men om elektroniken inte gjuts in blir problemet att kretskortet kommer bli mycket större, med 

hänsyn till kravet på minsta avstånd mellan olika högspänningskomponenter som inte är isolerade från 

varandra. 

För att lösa detta problem föreslog EEPAB att man kunde göra HRU-delen moduluppbyggd med 

separat högspänningsdel (HV) och lågspänningsdel (LV). På detta sätt skulle man kunna gjuta in HV-

delen men låta LV-delen ligga fritt. EEPAB kollade upp vilka komponenter som behövs på kretskorten 

och tog fram vilka mått HV och LV-delen skulle behöva ha. Utefter dessa mått skapade vi en HRU-

modul som skulle gå att montera direkt i chassit på värmaren.  

 

Tabell 15: Mått för modulerna. 

 HV-delen LV-delen 

Mått 55x65x20 mm 55x50x15 mm 
 

HRU-modulens utformning är gjord för att 

underlätta vid montering, den inbyggda 

skiljeväggen mellan HV och LV-delen går en 

bit utanför för att omöjliggöra felmontering i 

chassit. 

 

En viktig aspekt för elektroniken är den 

termiska säkringen. Vid eventuellt fel på 

värmaren, t ex torrkokning, måste säkringen snabbt känna att det blir för varmt och brinna av för att 

undvika eldsvåda eller att värmaren blir strömförande. Viktigt här är att den har god kontakt med 

rörelementet. Här har vi valt att montera den termiska säkringen plant mot ytan i behållaren, precis 

vid rörelementets kontakter. Förutom den termiska säkringen behövs även två stycken sensorer för att 

kunna mäta temperatur i behållaren, samt även kunna mäta temperaturskillnader som uppstår i den. I 

dagens konstruktion sitter en sensor i ett dykrör mitt i behållaren. Problemet är dock att om vatten 

kokar bort eller läcker ut och rörelementen exponeras för luft, blir de varma väldigt fort. Men 

eftersom luft är en relativt dålig ledare tar det relativ lång tid innan sensorn som ligger i luften känner 

av den höga temperaturen som rörelementen får. För att förbättra detta ville vi placera dessa sensorer 

på ett sätt att de snabbare känner av temperaturändringar som sker i behållaren. Det lämpligaste 

Bild 37: CAD-modell på HRU-modulen. 
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sättet är här att försöka mäta temperaturen direkt på rörelementet. För att lösa detta valde vi att göra 

nedsänkningar i behållaren precis vid klackarna som håller fast och dämpar vibrationerna för 

rörelementet. Genom att ha sensorerna i dessa nedsänkningar får dem bättre kontakt mot 

rörelementet och kan snabbare känna av temperaturskillnader. 

 

Bild 38: CAD-modell som visar nedsänkningar för sensorer. 

Chassi/behållare 

En faktor som vi tidigare inte hade räknat med dök upp när vi satt ned med representanter från Calix 

AB och diskuterade vårt koncept. Vi hade inte tänkt på att behållaren ska kunna fyllas med vätska när 

den sitter monterad på fordon utan att luftfickor bildas. På det framtagna konceptet skulle luftfickor 

bildas ovanför utloppet på värmaren om den var monterad horisontellt. För att undvika luftfickor 

skulle man kunna använda en vakuumpump vid montering, detta var dock ingen önskvärd lösning 

eftersom det skulle ställa krav på extra utrustning för kunderna. Vi var därför tvungna att försöka 

bygga bort detta problem i konstruktionen. 

 

Bild 39: CAD-modell som visar bildandet av luftfickor. 

För att undvika detta problem flyttade vi in och utloppen från att ligga i mitten på ändarna till att 

utloppet sitter högst upp och inloppet längst ned på ändarna. Denna justering medförde att värmaren 

kunde fyllas med vatten hur den en var monterad i fordonet utan att luftfickor bildades. 
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Bild 40: CAD-modell som visar lösning för att förhindra luftfickor. 

Ett annat problem var det sätt som behållaren var delad för att kunna gjutas. Den vertikala flänsen 

bidrog med komplikationer vid montering av rörelementet. Vi tittade därför på andra sätt att dela 

behållaren på. Med anledning av att vi flyttat på in och utlopp var det nu möjligt att sätta flänsen 

horisontellt istället, på samma sätt som CFH-värmaren är delad. Genom att ha flänsen på detta sätt 

underlättades monteringen av rörelementet och behållaren fick möjligheten att även ha både in och 

utlopp på samma sida, detta då behållarens två delar blir symmetriska. Detta medför att värmaren blir 

mer flexibel med hänsyn till montering i fordonet. 

 

Fäste för värmaren 

Här tittade vi på hur värmaren skulle kunna fästas i ett fordon. Eftersom det inte finns någon standard 

för fästen var det svårt att veta exakt hur ett sådant skulle se ut, olika kunder har olika varianter. Vi 

valde därför att göra utrymme i behållarens gjutgods för att kunna borra hål för fäste. 

 

Bild 41: CAD-modell som visar ny delning samt hur in och utlopp kan placeras på samma sida. 

Bild 42: CAD-modell som visar fästanordning. 
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7.5.6 Flödessimulering på slutgiltigt koncept 
Förberedelser 

När ett slutgiltigt koncept hade tagits fram utfördes likvärdiga simuleringar som på BEV-heatern. I den 

slutgiltiga simuleringen för konceptet angavs därför värden som matchar BEV-heaterns simulering 

bortsett från effekten på rörelementen istället har höjts till effekten 6kW. Tidiga simuleringar på 

konceptet visade olika resultat på flödet beroende om det var placerat lod- eller vågrätt. Därför valde 

vi att göra simuleringar på bägge scenarion samt simuleringar där in- och utloppet är placerat på 

samma sida.  

Riktvärden 

Eftersom att         är det tänkta flödet för konceptet att arbeta med, valde vi att göra en simulering 

på BEV-heatern där den värmer upp vätskan från     . Detta för att ha jämna värden att jämföra mot.  

Tabell 16: BEV-heaterns värden som koncepten riktas mot. 

Skillnad in/ut Värde 

Temperatur, ΔT      
Tryck, Δp          
 

För alla resultat se bilaga 12. 

HRU 

När simuleringarna som utfördes på BEV-heatern, var inte HRUn påkopplade mot behållaren. Detta 

medförde värmen som finns i elektroniken behövdes inte simuleras och kunde därför bortses. I det 

slutgiltiga konceptet är HRUn integrerad i chassit och måste därför ta hänsyn till i simuleringen. På den 

nuvarande BEV-heatern kyler flödet ner elektroniken som gör att den kan jobba effektivare utan att 

behövs stängas av lika ofta. Med hjälp utav simuleringen kan vi då se hur pass bra klackarna och 

plattformen som HV-delen sitter på, hjälper att leda bort värmen från HRUn.  

Eftersom att vi har avgränsat oss från elektroniken har vi valt att inte göra någon koppling mellan HV-

delen på modulen till resterande komponenter. Detta innebär att de komponenter som behövs tas 

bort ur simuleringen är LV-delen av modulen samt den termiska säkringen. LV-delen har inte samma 

värmeutvecklingsförmåga som HV-delen och är därför försumbar. Både LV-delen och den termiska 

säkringen bidrar enbart till att en förlängd tidsåtgång till skapande av meshet.  

Förenklingar 

Uppbyggnaden av den ursprungliga BEV-heaterns CAD-modell gjorde det svårare att förenkla 

modellen till simuleringen. Det togs i hänsyn när det slutgiltiga konceptet designades, för att enkelt 

kunna modellen mer simuleringsvänlig.  

Nästan alla radier har tagits bort ur CAD-modellen av för att de ökar tiden att genera meshet avsevärt. 

De enda radier som har behållits är de som placerade inuti behållaren där de har en stor inverkan på 

flödet. Radierna placerade på chassits hörn har inte varit möjliga att tas bort ur simuleringen. 

Fasningarna på klackarna ha valt att behållas då även de påverkar flödet.  

Överlappningarna kring delningsflänsen gjorde att tidsåtgången ökade oerhört mycket när meshet 

generades. De har inte någon inverkan på flödet och tätningen kontrolleras inte under denna 

simulering. Istället valde vi att göra flänsen sammanfogad vilket medförde att överlappningarna 

förenklades till en gemensam solid. Denna åtgärd visade sig att spara mycket tid vid mesh 

genereringen.  
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O-ringar, täcklocket och skruvar med deras fästen har även de plockats bort ur simuleringen, som 

tidigare nämnt undersökts inte tätheten på konceptet. Kontakterna som är kopplade till modulen har 

tagits bort och väggen de är fästa på har kortats ner, då de inte har någon funktion eller anledning att 

vara med i simuleringen.  

Rörelementet har förenklats till en hel solid istället för att vara ihålig. Det gjorde meshningen enklare 

och snabbare. 

                   

Bild 43: Förenkling av koncept för simulering. 

Lids 

Eftersom att detta är en invändig analys krävs det lids där flödet skall passera. Ett vardera lid 

placerades vid ändarna på in- och utloppet. 

Startvärden 

Analysen som utfördes var av typen Internal Analysis, eftersom att flödet inuti behållaren endast var 

av intresse för att jämföra mot testresultatet. Heat conductivity in solids har angetts för att låta 

värmen färdas genom solider.  

Vatten valdes som fluid eftersom att vi inte hade tillgång till materialdata för en 50/50 blandning 

mellan vatten och glykol. Vatten som fluid i simuleringarna ansågs vara godtyckligt utav Calix AB. 

Ytjämnheten definierades som 0 µm då inget annat fanns angivet i tidigare ritningar. Ytjämnheten 

ansågs vara försumbar i dessa simuleringar.  

Gravitationen ändrades till de riktningar som det slutgiltiga konceptet är tänkt att monteras på dvs. 

med täcklocket nedåt och vertikalt. Med följande placeringar av det slutgiltiga konceptet utfördes 

simuleringarna med.  



56(72) 

 

Bild 44: Bild över startvärden på koncept för simulering. 

Material 

Materialen som används i det slutgiltiga konceptet är desamma som finns att återhämta från den 

ursprungliga BEV-heatern och CFH-värmaren, av motiveringen att de fungerar för idag samt att vi att 

det går att tillverka från de materialen. Materialet till modulen är desamma som för HRUn på 

ursprungliga BEV-heatern. Följande tabell visar de material användes på komponenterna i 

simuleringen:  

Tabell 17: Material som användes på komponenterna i simuleringen. 

Komponent Material 

Chassi Aluminium, EN AC-46000 
Modul Aluminium, 2024 Alloy (SN) 
Rörelement Stainless steel, AISI 304 
 

Tabell 18: Relevant materialdata för varje material. 

Parameter EN AC-46000 2024 Alloy (SN) AISI 304 

Densitet                                  

Utvidgningskoefficient                                     
Värmeledningsförmåga                                      

Specifik värmekapacitet                                        

 

Mesh 

För att få noggranna resultat skapades ett automatiskt mesh med nivån 8 för Level of initial mesh, 

samt med alternativen Advanced narrow channel refinement och Optimize thin walls resolution. Det 

mesh som skapades var inte alls tillräckligt tätt kring rörelementet. Där ansåg vi det vara ett område 

som är mycket viktigast och beroende för att få goda resultat för att flödet påverkas oerhört mycket av 

rörelementets geometri. Istället skapades ett manuellt mesh med följande värden:  
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Tabell 19: Manuella värden för meshet. 

Parameter  Värde 

Small solid features refinement level 3 

Curvature refinement level 3 

Curvature refinement criterion 0.389760733 rad 

Tolerance refinement level 1 

Tolerance refinement criterion 0.00416251524 m 

Characteristic number of cells across 
a narrow channel 

10 

Narrow channels refinement level 3 

 

Tabell 20: Antalet celler för meshet som användes i simuleringen. 

Cell typ Antal 

Fluid cells 1185590 
Solid cells 352799 
Partial cells 460283 
 

 

Bild 45: Mesh på koncept för simulering. 

Boundary conditions 

Den typ av randvillkor som valdes till inloppet var Inlet Volume Flow för att kunna simulera ett angivet 

flöde. Flödet som användes i simulering var        , detta motsvarar                 som är ett 

godtyckligt sätt att utrycka det i SolidWorks Flow Simulation.  

Utloppet definierades precis som typen Static Pressure med standardvärdet 101325 Pa. 
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Heat sources 

För att simulera värmen från rörelement valdes 

Surface Heat Generation på rörelementets 

mantelyta, precis som i simuleringen på BEV-

heatern. Manteleffekten på rörelement angavs 

värdet 15      , och eftersom att rörelementet 

bara består utav en komponent behövs inte det 

värdet att divideras på 3 som med BEV-heatern.  

I denna simulering ville vi även ta med värmen 

från HV-delen och valde därför att ta ange den 

delen av modulen med Volume Heat Generation, 

eftersom att det inte är möjligt att ange en 

temperatur på en yta i SolidWorks Flow 

Simulation. Temperaturen som HV-delen angavs 

var 92 °C, då detta var max temperaturen som HRUn hade innan datorn i den bröt strömmen. I labbet 

var effekten på rörelementen 3.5 kW och i denna simulering är effekt 6 kW. Detta är dock irrelevant 

för simuleringen på HV-delen då datorn bryter vid samma temperatur. Det som var intressant är hur 

värmen från både HV-delen och rörelementet påverkar flödet samt hur väl klacken som ligger närmast 

HRUn; ledet bort värmen från HRUn. LV-delen valde vi att ta bort ur simuleringen av det skäl att den 

inte uppnår lika hög temperatur som HV-delen.  

 

Slutsatser från flödessimuleringen på det slutgiltiga konceptet med in- och utloppen i ”in-line” 

Tvärsnittsarean kring utloppen visar en jämn uppvärmning hos vätskan när den har passerat värmaren, 

både den lod- och vågräta placering visar ett jämnt resultat i uppvärmningen. Temperaturen i 

tvärsnitten visar att vattnet värms upp från 70°C till cirka 80°C vid volymflödet        . Riktvärdet 

från BEV-heatern visade att den endast klarade att värma vätskan till 75°C vid samma volymflöde 

Snittbilderna på flödets temperatur visar att godset mellan HV-delen och rörelementet kyls ned av den 

kallare vätskan som kommer från inloppet. Tyvärr går det inte att simulera hur mycket HV-delen kyls 

utav fluid pga. att SolidWorks Flow Simulation anger den att vara konstant 92 °C och därmed inte blir 

kallare i simuleringen. Detta kunde verifieras då en simulering med en lägre temperatur på HV-delen ej 

lyckades värmas upp högre.  

På den vågräta simuleringen syns det att flödet blir mycket varmare ovanför rörelementet vid 

inloppet. Uppvärmningen i den lodräta jämnare men har också en lite varmare del vid samma ställe. 

Denna höga temperatur är lite missledande då fluiden hela tiden är i rörelse och för sedan vidare 

vätskan ut ur värmaren, även fast fluiden är som varmast kring detta område. 

Bild 46: Bild över heat sources för simulering. 

Bild 47: Vågrät snittvy. Bild 48: lodrät snittvy. 
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Flow trajectories visar att den största delen av flödet tar fram både under rörelement och igenom 

rörelementets spiral hos båda, men det visar sig även att gå väldigt direkt mot utloppet. Detta visar att 

tryckfallet inte påverkar fluid allt för mycket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tryckundersökningen visade sig den vågräta ha ett mindre tryckfall än den lodrättplacerade. Den 

vågräta fick en tryckskillnad på         och den lodrätas tryckskillnad hamnade på         . Se 

bilaga 11 för beräkning av tryckskillnad.  

Bild 49: Flödesanalyser på koncept i vågrät och lodrät montering. 

Bild 50: Flödesanalys av koncept i lodrät och vågrät montering. 



60(72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsatser från flödessimuleringen på det slutgiltiga konceptet med in- och utloppen på samma sida 

Båda simuleringarna med placeringarna av in- och utloppet på samma sida visar att de värmer upp 

jämt emot varandra. Simuleringen visar att de lyckas värma upp till cirka 82°C, vilket är 2°C mer än vad 

de som ligger ”in-line”.  

 

 

Båda snittbilderna på temperaturen visar att uppvärmningen blir betydligt jämnare än de som ligger 

”in-line”. Detta beror troligtvis på att vattnet får blanda runt sig i behållaren vilket göra det blir en 

jämnare uppvärmning. Uppvärmningen är något jämnare på den lodräta.  

Bild 51: Bilder som visar tryckfall. 

Bild 52: Snittbild vågrät montering med in- och 
utlopp på samma sida. 

Bild 53: snittbild lodrät montering med in- och utlopp 
på samma sida. 
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Flow trajectories visar att vattnet strömmar sig längs den sidan som är närmast HRUn, som i det 

verkliga scenariot skulle kyla ner elektroniken. När flödet kommer till änden av behållaren blandas det 

runt innan det tvingas upp igen. Här syns det hur den lodräta drar fördelen av att utloppet längst uppe, 

då vatten istället väljer att lägga sig över rörelement i den vågräta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryckskillnaden i den vågräta är        , vilket är lite högre än den vågrättplacerade ”in-line”-

simuleringen. Däremot får den lodräta ett väldigt mycket lägre värde än alla de andra, som hamnar på 

       . 

Bild 54: Flödesanalys in- och utlopp på samma sida i vågrät 
och lodrät montering. 

Bild 55: Bild på flödet med in- och utlopp på samma sida i 
vågrät och lodrät montering. 
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7.5.7 DFA2 på ny konstruktion 
För att kontrollera om konceptet är monteringsvänligt gjorde vi även en DFA2 på omkonstruktionen 

och jämförde mot resultatet av DFA2 på den befintliga konstruktionen. Viktigt att tänka på här är att 

detta endast blir en uppskattning på hur den nya konstruktionen eventuellt kan monteras. Detta då 

det inte finns fullständigt och fastställt konstruktionsunderlag för produkten. För DFA2 på koncept se 

bilaga 9. DFA2 på konceptet visade en monteringsvänlighet på 39 %, detta jämfört mot den nuvarande 

konstruktionen som har en monteringsvänlighet på 30 %. Även fast det nya konceptet får ett bättre 

resultat i DFA2 jämfört mot den nuvarande var inte ökningen speciellt stor, endast 9 % mer 

monteringsvänlig. 

Tabell 21: Resultat från DFA2-analys på nya konceptet. 

DFA2 
Koncept 

        

    Antal detaljer Total Summa Monteringsvänlighet 

Rörelement konc. 13 349 43% 

HRU konc. 30 709 38% 

          

Koncept   43 1058 39% 

 

7.6 Fas 5: Resultatredovisning 
Resultatet från detta projekt kommer att presenteras muntligt på Mälardalens högskola inför 

företaget och examinator. En opponeringsgrupp kommer granska rapporten och bedöma dess innehåll 

och struktur. 

 

  

Bild 56: Bild på tryckfall med in- och utlopp på samma 
sida i vågrät och lodrät montering. 
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8. Resultat 
I detta kapitel presenteras det slutgiltiga konceptet på omkonstruktionen för BEV-heatern, för en 

tydligare beskrivning om hur vi kom fram till de olika lösningarna se kapitel 7 Optimering. För att visa 

slutresultatet av omkonstruktionen har vi delat in kapitlet efter de olika komponenterna för att 

tydligare kunna jämföra den nya konstruktionen med den befintliga konstruktionen.  

8.1 Rörelement 
Det slutgiltiga konceptet på rörelementet jämfört med den nuvarande konstruktionen kan ses nedan:   

            

 

 

Eftersom effekten på värmaren skulle höjas från 4,5 kW till 6 kW behövde rörelementet vara längre, 

detta då den maximala yteffekten på mantelytan enligt Backer AB inte bör överstiga 15 W/cm2. För att 

inte behöva göra värmaren större då rörelementen måste vara längre behövdes en annan utformning 

på rörelementet. Valet föll på en dubbelspiralformad konstruktion hämtad ur Backer ABs 

produktkatalog. Genom denna form på rörelementet kunde vi få ut mer mantelyta samtidigt som den 

tog mindre plats än det befintliga rörelementet i BEV-heatern. Istället för att ha tre separata 

rörelement som kopplas ihop består det nya rörelementet endast av en del med två anslutningsbultar 

i vardera ända. Detta medför att montering av rörelementet underlättas då färre detaljer krävs för att 

koppla rörelementet till elektroniken, istället för sex anslutningsbultar har det nya rörelementet 

endast två. 

8.2 HRU 
Det slutgiltiga konceptet på HRU-delen jämfört med den nuvarande konstruktionen kan ses nedan:  

               

Bild 59: Bild på nuvarande konstruktion av HRU. 

Bild 57: Bild på nuvarande BEV-
heaterns rörelement. Bild 58: Bild på nya konceptets rörelement. 

Bild 60: Bild på nya konceptets HRU. 
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Målet vi hade med HRU-delen var att den skulle levereras som en färdig modul av EEPAB, precis som 

den nuvarande HRU-delen gör. Önskemål finns från kunder att undvika att gjuta in elektroniken för att 

möjliggöra återvinning. Detta skulle dock medföra att kretskortet skulle bli väldigt mycket större då ett 

visst avstånd krävs mellan högspänningskomponenterna. För att delvis kunna uppfylla detta krav valde 

vi att göra HRU-delen i två moduler, en högspänningsdel och en lågspänningsdel. Där 

högspänningsdelen gjuts in för att spara utrymme samtidigt som den skyddas bra mot fukt och damm. 

Lågspänningsdelen gjuts däremot inte in och kan därmed återvinnas. 

För att underlätta montering av HRU-delen i chassit har modulen fått en utformning som endast kan 

monteras på ett sätt. Precis som med den befintliga konstruktionen kommer HRU-delen komplett med 

nödvändiga kablar. 

8.3 Chassi 
Det slutgiltiga konceptet på chassit jämfört med den nuvarande konstruktionen kan ses nedan:  

  

Bild 61: Bild på nuvarande konstruktion av chassi.  

Den omkonstruerade BEV-heaterns chassi består utav ett två-delat chassi som är designad en 

integrerad HRU-del och behållare i samma chassi. Chassits delar gjuts båda i ett varsitt stycke som hålls 

samman med skruvförband. Den omkonstruerade BEV-heater är designad för att underlätta både 

montering och tillverkning. Placeringen av in- och utloppet ger möjlighet att fylla på med vätska utan 

någon risk för att det bildas luftfickor, det kräver därför ingen vakuumpump. Eftersom att den nedre 

halvan av konceptet är symmetriskt, finns möjligheten att placera både in- och utlopp på samma sida.  

Inuti behållaren sitter det klackar vars syfte är att hålla fast rörelementet och reducera vibrationer. 

Klacken närmast HRU-delen har två spår i sig, där det finns plats för att placera en sensor i vardera 

spår. Fördelen med detta är att aluminiumet leder värmen bättre än luft, som innebär att värmaren 

kan bryta strömmen snabbare ifall rörelementen blir för varma.  

På HRU-delen finns två platåer som modulen monteras på. Syftet med dessa är att skapa en bättre 

värmeledare för att den kallare vätskan som kommer in i behållaren ska kunna kyla ned elektroniken.  

Måtten på det slutgiltiga konceptet är följande:  

Längd: 161.2 mm, minskning med 23.8 mm. 

Bredd: 98 mm, minskning med 2 mm. 

Bild 62: Bild på nya konceptets chassi. 
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Höjd: 123 mm, minskning med 37 mm. 

Kontakterna, in- och utloppet är exkluderade ur dessa mått.  

8.4 Sammanställning 
Det slutgiltiga konceptet jämfört med den nuvarande konstruktionen kan ses nedan:  

 

 

Bild 60: Jämförelsebild av nuvarande BEV-heater med framtagen omkonstruktion. 

Det nya konceptet har en integrerad HRU-del i samma chassi till skillnad från den nuvarande 

lösningen. Detta medför att man slipper lösa kablar som kommer från värmare, eftersom att kontakter 

kan istället placeras direkt mot chassit. Hos Calix ABs kunder finns det önskemål om att kunna 

återvinna elektroniken. Detta har tagits i åtanke och eftersom att LV- och HV-delar är separata är det 

möjligt, då LV-delen på den färdiga modulen inte kommer med någon gjutmassa i.   

Det nuvarande konceptet har en omständig monteringsprocess där flera små komponenter måste 

kopplas samman. Detta har tagits hänsyn till när det nya konceptet har designats, just kunna förenkla 

monteringen.  

Fästet på den nuvarande BEV-heater har en hålbild där den fästs i bilen som inte passar alla kunder. 

För att förenkla för kunderna ger nya lösningen möjlighet för kunden själva att borra hål för sina egna 

fästen.  

Det nya konceptet gör det även möjligt för kunden att placera både in- och utloppet på samma sida 

om så önskas. 
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8.5 Jämförelse mellan simuleringar 
Det slutgiltiga konceptets simuleringsresultat jämfört med den nuvarande konstruktionen kan ses 

nedan:  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom att det slutgiltiga konceptet har en effekt på 6 kW på dess rörelement, ger det den fördelen 

av att snabbare kunna värma upp vätskan. Det slutgiltiga konceptet har även en jämnare uppvärmning 

utöver hela behållaren.  Följande tabell visar uppvärmningsförmågan mellan BEV-heater och det nya 

konceptet, med dess olika konfigurationer:  

Tabell 22: Resultat från simuleringen på det nya konceptet. 

  ”In-line” In- och utlopp samma sida 

 BEV Vågrät Lodrät Vågrät Lodrät 
Temperaturökning                              
Tryckskillnad                                           
 

Bild 64: Koncept 
monterat ”in-line” 
vertikalt. 

Bild 65: Koncept 
monterat horisontellt 
med in och utlopp på 
samma sida. 

Bild 61: Nuvarande BEV. 

Bild 62: Koncept monterat ”in-line”. Bild 63: Koncept med in och utlopp 
på samma sida. 
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Tabellen visar att temperaturen värms upp snabbare i alla nya konfigurationer än vad BEV-heater 

klarade av att göra. Uppvärmningen är något högre och jämnare på konfigurationerna med in- och 

utloppet på samma än de som ligger ”in-line”. Över lag presterar de lodräta bättre än de vågräta i 

jämn uppvärmning. Tryckfallet är mindre i nästan alla konfigurationer av det nya konceptet, endast 

den lodrätplacerade ”in-line”-konfigurationen har ett högre tryckfall.  

9. Analys 
Efter att ett slutgiltigt koncept på omkonstruktion av BEV-heater tagits fram kunde vi sammanställa 

svar på frågor vi ställde i problemformuleringen. Frågorna delades upp och bröts ned i relevanta 

underrubriker i detta kapitel.  

9.1 Lämpligt sätt att analysera befintlig lösning? 
För att kunna analysera BEV-heater på ett lämpligt sätt valde vi först att studera det som var mest 

intressanta för oss i den; uppvärmning, flöde och tryckfall. Flödesanalyser var något som vi hade 

tillgång till från skolan samt att kunskap fanns till förfogande i skolan om det var något vi behövde 

hjälp med. Detta skulle ge möjlighet till att kunna studera hur flödet påverkas av designen och verkade 

därför som ett lämpligt verktyg att använda i projektet. Calix AB var intresserade av att få se de 

visuella resultat som SolidWorks Flow Simulation kan presentera och önskade därför att vi använde 

oss av den mjukvaran.  

För att ha något att kunna mäta och jämföra mot behövde vi först ta reda på riktvärden till det som 

söktes. För att kunna studera värmen i BEV-heater valde vi att använda oss av den utrustning som 

fanns tillgänglig hos Calix ABs egna testlabb. Vi ansåg den lämpligaste metoden att simulera var att 

sätta upp simuleringen så att den liknar BEV-heater i testriggen till högsta möjliga mån. Genom att 

mäta vätsketemperaturen innan och efteråt det hade blivit uppvärmt, kunde vi på ett enkelt sätt 

simulera samma scenario. Det fanns även lämpligt underlag hos Calix AB för att kunna göra egna 

beräkningar på uppvärmningen. Då det har använts tidigare hos dem ansåg vi att det var nödvändigt 

att utföra dessa beräkningar för att ytterligare kunna validera att simuleringarna stämmer. Eftersom 

att SolidWorks Flow Simulation inte har 50/50-blandning med etylenglykol i sin databas, behövde även 

validera att beräkningen för uppvärmning av vatten stämde. När detta hade utförts visste vi hur 

mycket en simulering med vatten skulle avvika från ett verkligt scenario med 50/50-blandningen. 

Lämpligast sätt för att jämföra tryckfallet mellan koncepten ansåg vi vara att beräkna tryckskillnaden 

på samma sätt i simuleringen, där den ursprungliga BEV-heaterns resultat används som ett riktvärde 

till konceptens simuleringar.  

9.2 Hur kan en lösning på integrerat chassi se ut? 
Vid framtagning av ett nytt koncept på BEV-heater var det ett antal olika krav som behövde uppfyllas. I 

kravspecifikationen finns fullständig lista på ställda krav på omkonstruktionen. Viktiga krav att uppfylla 

listas nedan. 

- Minimera tryckfall i värmaren 

- Integrerat chassi 

- Material som uppfyller fordonsindustrins standarder 

- Kunna monteras ”in-line” 

- Enkel tillverkning och montering 
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9.2.1 Minimera tryckfall i värmaren 
En viktig faktor att tänka på var flödet och tryckfallet i värmaren. Något vi kom fram till under 

projektet var att flödet i värmaren påverkas beroende på hur den är monterad samt hur in och utlopp 

är satta. Om kylvätskan stöter på för mycket motstånd i värmaren påverkas flödet negativt. Det bästa 

flödet fås genom att undvika att ha geometri er i konstruktionen som hindrar kylvätskan att ta sig 

förbi. Ett sätt att lösa detta är att försöka ha strömlinjeformad geometri på komponenter som måste 

finnas i behållaren på värmaren. 

Våra flödessimuleringar visade att det optimala sättet med hänsyn till flöde, tryckfall och 

värmefördelning var att placera in- och utlopp på samma sida i lodrät position på värmaren.  

Enligt erhållen kunskap från Calix AB var det viktigt för flödet att inloppet på värmaren var placerat på 

ett sätt att det hamnar under utloppet. Detta för att det värmda vattnet stiger i förhållande till det 

svalare vattnet. Med hjälp av denna kunskap kunde vi omkonstruera BEV-heater med hänsyn till 

optimal placering av in- och utlopp. Flödesanalyser utförda i Flow Simulation visar även att trycket 

påverkas minimalt i det framtagna konceptet. 

9.2.2 Integrerat chassi 
Ett av huvudkriterierna för omkonstruktionen av BEV-heater var att Calix AB ville ha ett integrerat 

chassi. För att uppfylla kravet tog vi fram ett chassi som var tvådelat, detta för att göra det möjligt att 

pressgjuta i aluminium. För att säkerställa att konstruktionen håller ställda krav tittade vi på tidigare 

lösningar från Calix AB. Chassit i det slutgiltiga konceptet är även testat i SolidWorks för att kontrollera 

att det går att gjuta. Resultatet från det testet visar att chassit är gjutbart, förutom ett par radier kring 

in och utlopp inuti chassit som kan ställa till problem enligt den gjutkunskap vi har. Radierna är 

dessutom nödvändiga för flödet och kan därför inte tas bort. Detta är något som kan åtgärdas med 

efterbearbetning av chassit, eller om eventuell annan teknik för att gjuta chassit finns som vi inte har 

vetskap om.  

9.2.3 Material som uppfyller fordonsindustrins standarder 
För att säkerställa att konceptet uppfyller kraven har vi här använt oss av material som Calix AB 

använder för andra produkter och är prövade för att uppfylla fordonsindustrins satta standarder. 

Viktigt att tänka på här är att inga hållfasthetstester är utförda på framtagna komponenter, 

konstruktionerna är baserade på tidigare beprövade lösningar och kunskap.  

9.2.4 Kunna monteras ”in-line” 
Ett önskemål som kunder till Calix AB ställt är att värmaren ska kunna monteras ”in-line”, där inlopp är 

på ena sidan och utlopp på andra sidan, detta gäller även för kontaktanslutningarna. Detta för att 

underlätta deras placering av värmaren i fordonet. Det framtagna konceptet är konstruerat med 

inlopp, utlopp och anslutningskontakter på motsattsida av varandra för att möjliggöra ”in-line”-

montering.  

9.2.4 Enkel tillverkning och montering 
För att förenkla tillverkningen tog vi fram en konstruktion som skulle vara möjlig att pressgjuta. 

Framtagningen av verktyg för pressgjutning är initialt dyrt, men vid större produktion sparas detta in 

snabbt och tillverkningsmetoden tillåter även snabba ledtider.  

För att kontrollera att konceptet blir vänligt för montering använde vi oss utav DFA2-verktyget. DFA2 

togs fram på både den befintliga konstruktion samt på vår omkonstruktion. Resultatet visade att det 

nya konceptet har färre komponenter och högre monteringsvänlighet. 
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Den nuvarande BEV-heater är väldigt komplicerad att montera med mycket småkomponenter. Många 

utav dessa komponenter har eliminerats eller förenklats. Rörelementet på den befintliga hade t ex en 

omständlig monteringsprocess där lödning av separata elementrör var nödvändiga. Detta var något 

som helt eliminerades genom att ha ett spiralformat rörelement som inte behövde lödas ihop och som 

dessutom har två anslutningsbultar istället för sex. Detta medförde även att bryggkopplingarna som 

satt på den befintliga inte heller var nödvändiga i det nya konceptet. Detta gör att vi blev något 

förvånade över att det nya konceptet inte fick speciellt mycket högre monteringsvänlighet jämfört 

med den befintliga BEV-heater. Vi ansåg att DFA2 är ett svårt verktyg att använda för att jämföra olika 

konstruktioner på detta sätt, även fast mycket har underlättats på den nya konstruktionen har vi svårt 

att verkligen visa detta i DFA2-verktyget. Eftersom verktyget är väldigt tidskrävande hade mer tid 

behövt läggas ned för att säkerställa monteringsvänligheten. 

9.3 Hur säkerställa att standarder uppfylls? 
För att ta reda på vilka standarder som behövde uppfyllas utförde vi i projektet en förstudie på 

fordonsindustrins standarder. Vi lärde oss att fordonsindustrin innehåller en mängd olika standarder 

och krav. Vilka av alla dessa standarder en produkt måste uppfylla är något som diskuteras mellan 

företaget och kund. Från Calix AB fick vi en lista över vilka standarder som är relevanta för BEV-heater, 

som listas nedan. 

 ISO 16750 – Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el och elektronikutrustning 

 ISO 20653 – Vägfordon - IP-klassning av elutrustning, skydd mot främmande föremål, vatten 

och åtkomlighet 

 ECE 100  

 Miljökrav enligt ELV-direktiv 

Dessa standarder och krav är väldigt omfattande och täcker in krav på all elektronik som sitter i 

vägfordon. Av denna anledning och med hänsyn till tidsbegränsning valde Calix AB ut mer specifika 

krav att uppfylla. Standarder att fokusera på var ISO 16750 och ISO 20653 med hänsyn till täthetskrav 

och hållfasthet (stötar och vibrationer). Även miljökrav enligt ELV med hänsyn till återvinning var något 

vi försökte få med. ECE 100 var en för oss komplex standard då fokus i denna låg främst mot elektronik 

och utrustning i fordon med elmotor som drivlina, något som vi valt att avgränsa oss ifrån i detta 

Tabell 23: Jämförelse mellan nuvarande konstruktion och nya konceptet. 
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projekt. Att standarder för elektronik uppfylls är något som underleverantören EEPAB har haft koll på 

när de dimensionerat HRU-modulen åt oss. 

För att säkerställa att en produkt uppfyller sagda standarder och krav behöver den genomgå 

framtagna tester för respektive standard. Dessa tester finns detaljerat beskrivet i ISO-dokumenten. 

Eftersom vi i detta projekt inte kunnat ta fram en prototyp har vi inte haft möjligheten att utföra några 

sådana tester. Detta har medfört att det varit svårt att garantera att standarder faktiskt uppfylls. För 

att ha något att gå på har vi därför tittat på tidigare lösningar hos BEV-heater och CFH-värmaren. 

Genom att ta till oss tidigare erfarenheter från Calix AB har vi tillämpat beprövade metoder och 

lösningar. Vid dimensionering av chassit har vi tittat på godstjocklek hos tidigare värmare som testats 

och uppfyller standard för vibrationer och stötar. På samma sätt har vi tittat på hur täthetskraven 

uppfylls på BEV-heater och CFH-värmaren för att kunna uppskatta vad som krävs för att 

omkonstruktionen ska uppfylla detta krav. Viktigt att tänka på här är att vi inte kan garantera att 

standarderna och kraven verkligen uppfylls då inga fysiska testar har kunnat genomföras.  

10. Slutsatser och rekommendationer 
För att kunna utföra en omkonstruktion av BEV-heater var vi i början av projektet tvungna att samla in 

relevant information för att få en förståelse om hur batteri och kupé-värmare generellt fungerar samt 

få kunskap om hur man lämpligast kan utföra en flödesanalys. För att säkerställa att flödessimuleringar 

utförda i SolidWorks Flow Simulation var tillförlitliga jämfördes dessa med resultat från fysiska 

labbtester och beräkningar på uppvärmning. Detta var extra viktigt eftersom vi inte hade tillgång till 

korrekt materialdata i Flow Simulation för kylvätskan, istället för vatten/glykol-blandning använde vi 

endast vatten i simuleringarna. Resultatet av jämförelsen av testlabbsmätningar, beräkningar och 

simuleringar visade att skillnaden i uppvärmning mellan vatten och vatten/glykol-blandningen var 

marginell. Av detta drog vi slutsatsen att använda materialdata för vatten i flödessimuleringar istället 

för vatten/glykol-blandning gav ett tillräckligt bra resultat i detta fall.  

Vid framtagning utav koncept tog vi hänsyn till ställda kundkrav och önskemål. Det slutgiltiga 

konceptet tar hänsyn till att underlätta flödet i värmaren samt minimera tryckfall. Omkonstruktionen 

tillåter även ”in-line”-montering av värmaren, men även möjligheten att montera värmaren med in 

och utlopp på samma sida är möjlig på grund av chassits symmetriska utformning. Den symmetriska 

utformningen på chassit medför en mer flexibel lösning. Genom att titta på tidigare produkter hos 

Calix AB kunde vi se vilka lösningar och konstruktioner som fungerar med hänsyn till att uppfylla satta 

standarder från fordonsindustrin. Viktigt att tänka på här är att inga tester eller simuleringar på 

hållfasthet med hänsyn till stötar och vibrationer har kunnat utföras på grund av begränsad tid. 

Dimensionering av konstruktionen har förlitat sig på tidigare erhållen beprövad kunskap hos Calix AB. 

För att säkerställa att det framtagna konceptet fungerar utförde vi flödesanalyser att jämföra mot den 

befintliga BEV-heater. Resultatet från flödesanalysen visade att uppvärmningen och flödet fungerade 

bra, men att montering av värmaren precis som i BEV-heater påverkar uppvärmningen och flödet. För 

bästa resultat bör värmaren monteras vertikalt om man vill ha ”in-line”-montering, om man vill 

montera värmaren horisontellt rekommenderas att utnyttja värmarens flexibla konstruktion och ha in 

och utlopp monterat på samma sida. Bäst resultat med hänsyn till uppvärmning, värmespridning, flöde 

och minimerat tryckfall var att ha värmaren monterat horisontellt med in och utlopp på samma sida. 

Framtida rekommendationer är att göra utförliga vibrationstester för att säkerställa att 

omkonstruktionen verkligen håller måttet. Eftersom vi inte har fokuserat något på själva elektroniken i 

detta projekt, förutom att följa satta dimensioner för en HRU-modul framtagen av EEPAB, är det även 
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rekommenderat att göra en mer detaljerad lösning på den delen. I det framtagna konceptet används 

mycket lösningar på elektroniken från befintliga BEV-heater och CFH-värmaren med hänsyn till 

anslutningar, sensorer och säkringar. Detta medför att det kanske finns bättre lösningar på dessa 

komponenter som EEPAB kan ta fram som vi inte har haft tid att undersöka. 
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Bilaga 1 - Planeringsrapport 

Planeringsrapport 

 

Syfte och direktiv 
Calix AB tillverkar idag en värmare, BEV-heater, avsedd för temperering av kupé och 

batterier för el- och hybridfordon (BEV=Battery Electrical Vehicle). Dagens design grundar sig 

i att befintliga artiklar från traditionella motorvärmare använts i så stor utsträckning som 

möjligt för att spara in på verktygskostnader. Detta eftersom tillverkningsvolymerna för 

värmare till el- och hybridfordon har legat på en relativt låg nivå. En typisk spänningsnivå för 

värmaren är 420Vdc och strömmar på upp till 15A. Max effekt för dagens BEV-heater är ca 

4kW. En effekt på upp till 6kW är önskvärt för en framtida applikation. Fordonstillverkare 

efterfrågar en mer lättplacerad värmare eftersom det ofta är utrymmesbrist i fordonen. 

Även rent estetiskt behöver värmaren få ett nytt utseende. Ur produktions- och 

monteringshänseende finns det också en del övrigt att önska. Dagens värmare kräver en del 

handpåläggning för att monteras rätt. Den omdesignade värmaren skall vara enkel att 

producera och möjligheten att montera den felaktigt i produktionen skall till största möjliga 

nivå byggas bort redan i konstruktionen. 

Uppdragsbeskrivning: 

1. Tryckfall/Flöde 

Ett så lågt tryckfall som möjligt över värmaren skall eftersträvas för den nya 

designen. Olika designförslag verifieras förslagsvis med 

datorsimuleringar/flödesanalys. 

2. Termisk analys  

Eftersom den värmda kylvätskan används för kylning av elektronikkomponenterna 

behöver en analys över värmeutbredningen för den nya designen genomföras. I 

dagens konstruktion kyls elektroniken dels genom kontakten mellan 

värmarenhetens och elektronikenhetens aluminiumkapsling, dels genom kylflänsar 

på elektronikenhetens hus mot den omgivande luften. 

3. Integrerat chassi 

Både värmarenhet och elektronikenhet skall vara integrerade i ett och samma 

hus/chassie. Täthetskrav IP6k9k enligt standard ISO 20653 gäller. 

4. Anslutningar 

Anslutningar för kylvätska, signalkablar och högspänningskablar skall vara utförda i 

enlighet med de standarder och den praxis som tillämpas inom fordonsbranschen. 

5. Material 

De materialval som görs för den nya designen måste överensstämma med de 

standarder och krav som tillämpas av fordonsbranschen. 

6. Ny design 

Den nya designen skall, förutom att den uppfyller kraven på att vara lättplacerad i 

fordonet, även vara estetiskt tilltalande. Produktionstekniska aspekter skall beaktas, 

t.ex. Poka-yoke. 

7. Resultat 

Resultatet av examensarbetet presenteras i en teknisk rapport med designförslag, 

beräkningar och resultat samt eventuellt en kostnads- och investeringskalkyl. 
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Litteratur 
Främst artiklar från tillgängliga databaser samt lämplig litteratur tillgänglig via 

skolbiblioteket. 

Avgränsningar 
Konceptförslag med ny framtagen design, beräkningar och simuleringar med hänsyn till 

befintliga standarder och kravspecifikationer. Kunskap om kretskortslösningar/ellära finns 

hos företaget och kommer därför inte utföras av oss. Fokus kommer ligga på framtagning 

utav teknisk lösning, detaljerad kostnads och investeringskalkyl kommer att utelämnas. 

Fysisk modell kommer inte att tas fram. 

Ansats och metod 
 Beräkningar 

 Simuleringar (CAD) 

 

Kontaktuppgifter 
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Bilaga 2 – Ganttschema 
 

 

  



 5 

Bilaga 3 – Funktionsanalys 
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Bilaga 4 – Kravspecifikation 
 

1. Tillverkning 

1.1. Enkel tillverkning 

1.2. Gjutbart chassi 

2. Montering 

2.1. Underlätta montering av produkt 

2.2. Möjliggöra horisontell montering i fordon 

2.3. Möjliggöra vertikal montering i fordon 

2.4. Konstruktion som förhindrar felmontering 

3. Konstruktion 

3.1. Minimera tryckfall 

3.2. Integrerat chassi (önskat max mått 185 x 100 x 160 mm) 

3.3. Material måste överensstämma med angivna standarder 

3.4. Kyla ned elektronik 

3.5. Estetiskt tilltalande 

4. Komponenter 

4.1. Högspännings-modul på HRU (55 x 65 x 20 mm) 

4.2. Lågspännings-modul på HRU (55 x 50 x 15 mm) 

4.3. Rörelement 

4.3.1. Aktiv längd 900 mm för 4 kW 

4.3.2. Aktiv längd 1500 mm för 6kW 

4.4. Termisk säkring 

4.5. Givare temperatur 

5. Anslutningar 

5.1. Två Anslutningar för kylvätska (Ø 19-20 mm innerdiameter) 

5.2. Signalkabel 

5.3. Högspänningskabel 

5.4. Följa standarder för fordonsindustri 

6. Standarder och miljökrav 

6.1. ISO 16750 – Road vehicles – environmental conditions and testing for electric 

equipment 

6.2. ISO 20653 – Road vehicles- degrees of protection (IP-code) – protection of electrical 

equipment against foreign objects, water and access 

6.3. ECE 100 – Battery electrical vehicles with regard to specific requirements for the 

construction, functional safety and hydrogen emission 

6.4. Miljökrav enligt ELV 

7. Säkerhet 

7.1. Diagnostiksystem för strömbrytare, säkerhetsbrytare, NTC sensorer och spänning 

7.2. Säkring för överhettning 

8. Teknisk data 

8.1. Önskad uteffekt 4.5 - 6 kW 

8.2. Arbetstemperatur: -40 – 110 °C 

8.3. Arbetstemperatur värmning: -40 – 90 °C  



 7 

Bilaga 5 – Pughs matris 
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Bilaga 6 – QFD 
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Bilaga 7 – FMEA 
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Bilaga 8 – DFA2 utvärderingsmall 

DFA-analys enligt Eskilander. 

 
Eskilander (2000) kallar sin DFA-metod för DFA2. 

DFA2-metoden bygger på konstruktionsregler funna i litteraturstudier 30 år tillbaka. 

I metoden används begreppen: 

detalj = minsta enhet i en produkt 

komponent = två eller flera sammansatta detaljer 

modul = detaljer och komponenter sammansatta i byggblock med fastställda gränssnitt 

produkt = färdig slutprodukt 

 

Varje objekt har en rak (ej avbruten av submontage) monteringsordning som utgår från 

en första grunddetalj, även kallad basobjekt. (Objektet kan vara en modul eller en 

komponent i en produkt eller en hel produkt). 

DFA2 är uppdelad i två delar, där del 1 utgör produktnivån som behandlar 

frågeställningar som är generella för hela objektet. 

Produkten genomgår en bedömning vid olika utvärderingsstationer. 

 

Utvärderingsstationer, del 1 

 
 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

Del 2 utgör detaljnivån som beskriver hur varje detalj i en produkt kan utformas för att 

bli så monteringsvänlig som möjligt. I övningen kommer vi inte att använda oss av del 1 

av metoden då monteringen av styrlådan är rak, seriell, utan modulariserade gränssnitt 

och DFA2 del 1 bygger på att produkten är modulindelad eller har klart avgränsade 

”objekt”. 

 

Produktnivå (frågor per produkt/modul) 

Reducera antalet detaljer 

Unika detaljer 

Basobjekt 

Utforma basobjekt 

Monteringsriktningar 

Parallella operationer 

Toleranskedjor 

Demontering 

Packning 
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Figur 2  Montering i serie (Holbrook, 1988) 

 

Utvärderingsstationer, del 2 
 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

Detaljnivå (frågor för  

monteringsprocessen) 
Måste detaljen monteras? 

Fasthakning 

Form 

Vikt 

Längd 

Monteringsrörelser 

Åtkomst 

Inpassning 

Toleranser 

Hålla fast monterade detaljer 

Fästmetod 

Sammanfogning 

Kontroll/justering 

 

 Figur 1  Modulindelad montering (Holbrook, 
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DFA2 har fokus på automatisk montering. En produkt som är utformad för automatisk 

montering är även enkel att montera manuellt (Maczka 1985, s.17). Men det omvända 

gäller sällan. En del ”utvärderingsstationer” som enbart gäller för automatisk montering 

har uteslutits ur del 2 av DFA2. Det gäller ”Felfrekvens”, ”Orientering”, ”Oömma 

detaljer”, ”Tyngdpunkt” och ”Gripning”. Även utvärderingsstation ”Sammanfogning” 

har uteslutits därför att den inte verkar genomtänkt. 

 

Arbetsplats 
 

Arbetsplatsen ser ungefär som på bilden nedan. Detaljerna är bulkhanterade och 

monteras en i taget. 

 
 

Poäng 
Till varje utvärderingsstation finns en tregradig poängskala: 

      

    Bästa lösningen: 9 poäng 

   

      

   Acceptabel lösning: 3 poäng 

 

      

  Oönskad lösning: 1 poäng 

 

Den analyserade produkten får sammantaget en procentsiffra som visar hur nära den 

”perfekta” produkten den ligger. 

 

%  iindex  
poäng maximal

poäng total
  

 

Till varje utvärderingsstation finns också kommentarer och rekommendationer. 

Genomgång av utvärderingsstöd. 

 Måste detaljen monteras? 

 

Försök integrera och minimera antalet detaljer i produkten. Om någon av 

nedanstående frågor besvaras med ”ja” bör detaljen vara separat, i annat fall kan den 

integreras eller elimineras. 
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1) Rör sig detaljen relativt andra redan monterade detaljer under den färdiga 

produktens normala användning? 

2) Måste detaljen vara av annat material än tidigare monterade detaljer eller 

isolerad från dessa? 

3) Måste detaljen vara skild från tidigare monterade detaljer på grund av att 

montering eller demontering annars omöjliggörs? 

 

Måste detaljen monteras? 

Detaljen har skäl att vara separat (”ja” på minst en av de tre frågorna). 

 
9 

Detaljen skulle kunna integreras/elimineras (de tre frågorna besvaras 

samtliga med ”nej”) men finns ändå kvar som separat detalj i produkten. 
1 

 

 

 Fasthakning 

 

Undvik detaljegenskaper som gör att detaljer fastnar eller nästlar ihop sig med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur   3  Undvik fasthakning (Eskilander 2000) 

 

 

Risk för fasthakning. 

Detaljerna kan inte haka i varandra. 9 

Detaljerna kan haka i varandra. 1 

 

 Form 

 

Antingen helt symmetriska detaljer eller påtagliga asymmetrier. 

 

 

 

 

 
Figur 4  Geometriska egenskaper som påverkar hantering (B&D, 1994) 

 

Detaljen skall vidare ha minimalt antal viktiga riktningar. Sannolikheten att rätt 

orientering uppstår för kuben till vänster i Figur 5 är 1/24 (1/6 för att få ett visst 

”nummer” på ”tärningen” gånger 1/4 för att få en viss sida åt rätt håll) medan 

sannolikheten för rätt orientering för kuben till höger är 1/12. 
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Figur 5  Olika antal viktiga                                                         Figur 6  Antal insättningsriktningar: 

 riktningar (Eskilander, 2000) bra, mindre bra, dåligt (Holbrook,1988)                                             

 

Indelning i symmetrier: 

 
Figur 7   - och -symmetrier för några olika kroppar (Eskilander, 2000) 

 

Alfasymmetri betecknar vilken vinkel detaljen vrids runt en axel vinkelrät mot 

insättningsaxeln för att detaljen ska återupprepa sina geometriska egenskaper. 

Betasymmetri betecknar vilken vinkel detaljen vrids runt insättningsaxeln för att 

detaljen ska återupprepa sina geometriska egenskaper. 

 
Figur 8   - och -symmetrier för några olika kroppar (B&D, 1994) 
 

Form beräknas som summan av 

 - och  - symmetri. 

 +  < 360 9 

360   +   540 3 

540 <  +   720 1 
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 Vikt 

 

Påverkar val av monteringsutrustning. 

0.1 g < G < 2 kg 9 

0.01 g < G < 0.1 g  eller  2kg < G < 6 kg 3 

G < 0.01 g  eller G > 6 kg 1 

 

 Längd 

 

Längden är den längsta sidan på ett omslutande 

prisma. 

5 mm < L < 50 mm 9 

2 mm < L < 5 mm  eller  50 mm < L < 200 mm 3 

L < 2 mm  eller  L > 200 mm 1 

 

 Monteringsrörelser 

 

Detaljerna bör utformas så de kan monteras med en hand. Sträva efter enkla 

monteringsrörelser. Fästmetoder som innebär en tryckande monteringsrörelse är mest 

fördelaktiga. 

 

Snabbast      Långsammast  

monteringsrörelse    monteringsrörelse 

 

Tryck   Drag  Slidrörelse 

 Vridning 

I varje operation bör endast en detalj monteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteringsrörelser. 

Monteringsrörelsen består av en tryckrörelse med en detalj som monteras 

till redan monterade detaljer. 
9 

Monteringsrörelsen består av annan rörelse än tryckrörelse, alternativt 

montering av två rörliga detaljer som monteras med tryckrörelse till redan 

monterade detaljer. 

3 

Monteringsrörelsen innebär att flera rörliga detaljer samtidigt ska monteras 

till redan monterade detaljer med andra rörelser än tryckrörelser. 
1 

 Åtkomst 

 

Figur 9  Montera i linje en sak i 

taget (Willkrans, 1995) 
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Konstruera detaljerna så att det finns utrymme för gripdon och monteringsverktyg runt 

detaljen vid själva inpassningen. Konstruera så att utrymmet för vidare montering inte 

begränsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10  Underlätta åtkomst (B&D, 1994) Figur 11  Undvik ”dold” montering (Willkrans, 1995) 

 

 

Åtkomst vid monteringsoperationen får inte vara 

begränsad. All inpassning bör ske i samma riktning. 

Inget hinder vid inpassning. Samma inpassningsriktning som föregående 

detalj. 
9 

Åtkomsten är något begränsad och kräver ett speciellt verktyg eller gripdon 

Annan inpassningsriktning än vid föregående detalj. 
3 

Åtkomsten är begränsad och kräver flera speciella verktyg eller gripdon 

samtidigt för att utföra monteringsoperationen. 
1 

 

 

 Inpassning 

 

Reducera behovet av exakt positionering vid inpassning. Sätt lägsta möjliga 

toleranskrav. Inför fasningar på mötande detaljer. Utforma detaljen så att antalet 

riktningar för inpassning minimeras.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 12  Fasning underlättar insättning (B&D, 1994) Figur 13 Fasning underlättar insättning (Willkrans,    

1995 
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Använd sandwichprincipen (top down).  Undvik att flera styrytor måste 

inpassas samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14  ”Top down montering (B&D, 1994)  Figur 15  Underlätta insättning (B&D, 

1994) 

 

 

Sträva efter rotationssymmetri runt den axel längs vilken inpassning sker. 

Undvik ”byrålådseffekter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16  Exempel på ”byrålådseffekt” (B&D, 1994) 

 

Angående skruvar gäller följande:  

fasade hål minskar risken för att de första gängorna skadas; hål med koniskt inlopp 

äntras lättare; skruv med konisk eller rund ände underlättar äntring. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17  Fasning (Holbrook, 1988) 

 

 

Inpassning underlättas avsevärt om det finns fasade 

kanter eller annan styrning på detaljerna.  

Inpassning längs en axel (linjär rörelse). Fasningar finns som underlättar 

inpassningen. 
9 

Linjär inpassning utan fasningar, men annan styrning som underlättar 

inpassning finns. 
3 

Inpassningar längs flera axlar. Fasning eller annan styrning saknas. 1 

 

 Toleranser 
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Undvik om möjligt toleranskrav på detaljer. 

 

Vid för små toleranser ökar risken för att 

inpassningen misslyckas och processen blir osäker. 

Tolerans > 0.5 mm 9 

0.1 mm  Tolerans  0.5 mm 3 

Tolerans < 0.1 mm 1 

 

 

 Hålla fast monterade detaljer 

 

När detaljen är placerad i sitt monteringsläge ska den kunna ligga kvar utan yttre 

påverkan. Minimera behovet av fasthållning genom att utforma detaljen så att den 

stannar kvar i monterat läge med t.ex. snäppfästen, bra placering av tyngdpunkt, 

stödkanter, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 18  Självlokaliserande detaljer (B&D, 1994)  Figur 19  Detaljer som hålls fast 

(Willkrans, 1995) 

 

Om det finns risk att detaljen kan tappa orientering 

och läge efter inpassning innebär det en osäker 

monteringsprocess. 

Detaljen säkras direkt vid inpassning. 9 

Detaljen behåller orientering och läge men är inte säkrad efter inpassning. 3 

Detaljen måste hållas fast efter inpassning för att behålla orientering och 

läge. 
1 

 

 

 Fästmetod 

 

Antalet fästelement i en produkt påverkar ofta monteringstiden och bör därför 

minimeras. Det kan ske genom integrering av fästelement i övriga detaljer (t.ex. 

snäppfästen) eller genom standardisering så att en produkt inte innehåller olika 

skruvdimensioner, skruvtyper eller behöver olika fästmetoder. 
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Figur 20  Integrerade fästmetoder (Willkrans, 1995) Figur 21  En eller flera 

insättningsriktningar (Ullman, 1997) 

 

Infästningen bör för att underlätta automatisk montering kräva få, enkla rörelser. 

Service, underhållsmöjligheter och demonterbarhet måste beaktas vid val av 

fästelement. 

 

Fästmetod. 

Ingen fästmetod alls eller enbart snäppfästen. 9 

Skruvoperationer, pressoperationer. 3 

Limning, svetsning, lödning, nitning. 1 

 

 

 Kontroll/justering 

 

Undvik konstruktioner som kräver justering under monteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduktion av antalet detaljer ger färre kontrolloperationer. 

Utforma detaljerna så att alla risker för felmontage elimineras. ”Idiotsäker” eller ”Poka 

Yoke” på japanska. Det ska vara omöjligt att göra fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22  Undvik justeringar (B&D, 1994) 

Figur 23  Eliminera möjligheten att 

montera fel (Willkrans, 1995) 
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Kontroll/justering ska idealt inte behövas om 

produkten är ”idiotsäkert” utformad. Det får inte 

finnas någon risk att detaljen kan felmonteras. 

Inte nödvändigt att kontrollera; det går inte att montera fel. 9 

Nödvändigt att kontrollera att detaljer är på plats. 3 

Nödvändigt att justera eller återorientera detaljen. 1 

 

 

Monteringsvänlighet 

 
Vid varje utvärderingsstation får detaljen 9, 3 eller 1 poäng. . Max poäng för varje detalj 

är antal utvärderingsstationer  9. 

Poängen summeras för varje detalj. Totalsumman är poängsumman av detaljerna 

 

Monteringsvänlighet (M) definieras som: M =
detaljer antalpoängmax 

summa total
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Monteringsordning (siffra inom parantes anger lokalt nummer på ritning). 

 
Montering av kretskort på ram. 

 
En plastram ligger med undersidan upp på en bänk. Den behöver ni inte utvärdera, 

utan den utgör ett basobjekt på vilken de andra komponenterna monteras. 

 

Montera kondensatorkort (3) på undersida av ram (2) med grå kabel i 

monteringsriktning nedåt, med 4 plåtskruv (22) dragna av den batteridrivna 

skruvdragaren. Det går att placera kortet 180 fel och upp och ner. 

 

Tag diodkort (5) ur låda. Vänd kortet så att svart kabel kommer uppåt, genom 

försänkningen i ramen. Drag fast med två plåtskruv (22). Det går att lägga kortet 180 

fel. 

 

 
Tag spänningsdelarkort (6) ur låda. Vänd kortet så att kablar pekar nedåt i 

monteringsriktning och rättvänd. Det går att lägga kortet 180 fel. Drag fast med två 

plåtskruv (22). 

 

Hjälptabell till DFA2 för utvärderingsstationerna  Storlek, Tjocklek och Vikt. 

 

Artikel/aktivitet ID-nr + [] 
Storlek 

[mm] 

Tjocklek 

[mm] 

Vikt 

[g] 

Ram 2  250 42 455 

Kondensatorkort 3  195 20 281 

Spänningsdelarkort 6  96 9 27 

Diodkort 5  96 17 24 

Plåtskruv 22  6 3 0.5 

 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Artikel/aktivitet 

 

Montering av tre kretskort på 
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2 - - - - - - - - - - - - - - Ram 

3 1              Kondensatorkort 

6 1              Spänningsdelarkort 

5 1              Diodkort 

22 8              Plåtskruv 

 

 

 

 

Monteringsvänlighet (M) = 



    11108

  M     
detaljer   antal9)12poäng(max 

summa total  

 

 

 
total summa 
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Monteringsvänlighet (M) = 



           108

  M     
detaljer   antal9)12poäng(max 

summa total
 

  

total summa 
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Bilaga 9 – DFA2 resultat 
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26 
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Bilaga 10 – Beräkningar för uppvärmning 
 

            

P = Effekt [ ] 

Q = Flöde [   ] 

ρ = Densitet [      ] 

Cp = Specifik värmekapacitet [      ] 

ΔT = Temperaturskillnad [ ] 

Vätska Densitet, ρ Specifik värmekapacitet, Cp 

Vatten                      
50/50-blandning (-10°C)                          
50/50-blandning (+20°C)                          
50/50-blandning (+60°C)                          

 

            

    
 

      
 

Beräkning, P =        , Q =                     

            
    

                 
                             

 

Beräkning, P =        , Q =                     

            
    

                 
                             

 

Beräkning, P =        , Q =                     

            
    

                 
                           

 

Beräkning, P =        , Q =                      

            
    

                 
                           

 

Flöde, Q Temperaturskillnad, ΔT Temperaturskillnad från labb Avvikelse från labb 
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Beräkning, P =        , Q =                     

            
    

                 
                           

         
    

             
                        

 

Beräkning, P =     , Q =                     

            
    

                 
                           

         
    

             
                        

 

Beräkning, P =     , Q =                     

            
    

                 
                             

         
    

             
                          

 

Effekt, P ΔTblandning ΔTvatten 
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Bilaga 11 – Tryckskillnadsberäkningar på slutgiltiga konceptet 
 

             

Flöde =         

In-line, vågrät 

                      

In-line, lodrät 

                       

Samma sida, vågrät 

                      

Samma sida, vågrät 

                      

 
 In-line, vågrät In-line, lodrät Samma sida, vågrät Samma sida, vågrät 

Tryckskillnad,                                     
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Bilaga 12 – Simuleringar på BEV-heatern 
Simulering:      ,        ,        . 

 

 

Simulering:      ,        ,          . 
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Simulering:      ,        ,          . 
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Simulering:      ,        ,        . 

 

 

Simulering:      ,         

 



 
 

33 

 

 

Simulering:      ,        ,          . 
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Simulering:       ,          ,          . 

 

 

Simulering:       ,        ,          . 
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Bilaga 13 – Skisser 

 

 

 

 



 
 

37 

Bilaga 14 – Bilder slutgiltigt koncept 
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40 
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Bilaga 15 – Exempel på rörelement enligt Backer AB 
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Bilaga 16 – Ritningar 
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