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SAMMANFATTNING 

Att starta en motor i minusgrader sliter mycket på invändiga komponenter. Detta då motoroljan 

på grund av högre viskositet inte smörjer lika bra, vilket i sin tur leder till att oljan inte kan 

cirkulera i motorn. Dessutom släpper en kall motor ut större mängder föroreningar i luften och 

förbrukar mer bränsle. Alla bilar är inte utrustade med motorvärmare och att eftermontera är 

både kostsamt och tidskrävande. 

 

Målet med projektet är att ta fram en universell motorvärmare med kapacitet att värma upp 

motoroljan i en personbil på ett effektivt sätt. Motorvärmaren ska inte kräva några speciella 

verktyg för att monteras och den ska vara lika lätt att montera som den ordinarie oljestickan.  

 

Motorvärmaren är konstruerad av ett elastiskt material likt en elsladd för att vara universellt 

passande. Den nedre delen i kontakt med motoroljan omsluter en resistor och har ett yttre hölje 

av stål för att ha god värmeöverföringsförmåga. Utmaningen är att konstruera en sticka som kan 

värma motoroljan tillräckligt snabbt och som är tunn nog att föras in i oljetråget utan hinder. 

 

En stor påverkande faktor gällande motorvärmarens prestanda är kontaktytan mellan 

motorvärmare och motorolja. Att värma upp 6 liter motorolja från -20 till -6° C tar drygt två 

timmar med oljestickans geometri. Med dubbla kontaktytan kan samma temperatur nås på drygt 

30 minuter och denna areaändring kan ske genom att ändra motorvärmarens design.  

 

Nyckelord: Oljesticka, värmeöverföring, termodynamik, motorolja, Syntetisk olja,  
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ABSTRACT 

Starting an engine in low temperatures creates unnecessary wear on components due to the 

insufficient lubrication of cold engine oil. A cold engine produces more emissions and consumes 

more fuel. Not all cars are equipped with engine heaters and installing an aftermarket heater is 

both expensive and time consuming. 

 

The aim with this project is to develop a universal engine heater with the ability to heat engine 

oil efficiently. Installing the engine heater should not require any special tools or expertise.  To 

create a universal engine heater the construction is flexible similar to an electric cable and the 

length can be modified. The lower part, in contact with the engine oil, contains a resistor with an 

outside cover of steel to efficiently transfer heat. The challenge is to create an engine heater that 

is efficient in heating the engine oil while being small enough to fit in most cars.   

 

The surface area of the heater plays a large role when it comes to transfer heat efficiently. To 

heat 6 liters of engine oil from - 20 ° to -6° C takes roughly 2 hours with conventional surface 

area. By doubling the area by using another design, the same temperature can be reached in 

about 30 minutes.  

 

 

Keywords: Dipstick, Heat transfer, Thermodynamics, engine oil, mineral oil, synthetic oil. 
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Area (m
2
) 

P Effekt (W) 

m Massa (kg) 

cp Specifik värmekapacitet (kJ/kgK)  

t Tid (s) 

α Värmeöverföringskoefficient (W/m
2
K) 

T Temperatur (°C) 

VI Viskositetsindex 

P/P Pour-Point (°C) Gränsvärde för övergång från flytande till fast stadium 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

PLM Product Lifecycle Management 

PAO Polyalphaolefin 

PAG Polyalkylene glycol 

PFPE Perflourinated polyether 

SAE  Society of Automotive Engineers 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Bakgrund 

Att använda en motorvärmare före kallstart har många fördelar både för miljön och motorns 

hållbarhet. Motoroljan har vid låga temperaturer hög viskositet vilket innebär att motorns 

invändiga mekaniska komponenter inte får optimal smörjning. Detta betyder högre friktion och 

nötning av rörliga delar. Komponenter i en motor är utvecklade för en viss arbetstemperatur. Vid 

stora temperaturändringar expanderar och krymper de invändiga delarna. Om motorn är kall kan 

detta innebära att kolvarna inte sluter tätt mot cylinderväggen. När olja läcker in i cylindrarna 

blir det både dåligt för miljön och dyrt då oljan förbränns och leder till större utsläpp och åtgång. 

 

Att utrusta bilen med en motorvärmare är en bra lösning för ovanstående problem och används 

främst i länder med kalla vinterklimat. I Sverige är motorvärmare en populärt och smidigt sätt att 

skona både motor och miljö. De motorvärmare som finns på marknaden kräver dock 

strömförsörjning via ett vägguttag alternativt laddstolpe.   Detta begränsar en stor kundgrupp 

från att montera motorvärmare då en stor del av Sveriges befolkning bor i lägenhet och parkerar 

bilen på kommunal gata utan eluttag.  

 

Om behovet av en motorvärmare och tillgång till eluttag endast uppkommer några få gånger per 

år är det för många inte motiverande att montera en motorvärmare. Det finns heller inte några 

billiga lättmonterade alternativ till de konventionella motorvärmarna.  

 

Detta projekt är ett alternativ för de bilägare som endast har behovet av motorvärmaren några få 

gånger per år. Den uppvärmbara oljestickan ska kunna monteras på kort tid av en lekman och 

sedan kunna sitta under en längre period, exempelvis en fjällsemester. Detta skulle innebära 

mindre utsläpp, mindre slitage och en mer lättstartad bil. Med ett billigt pris skulle den 

uppvärmbara oljestickan vara ett attraktivt alternativ till konventionella motorvärmare då det inte 

uppkommer några monteringskostnader. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en motorvärmare som monteras likt oljestickan i en 

personbil och värmer upp motoroljan på ett effektivt sätt.  Motorvärmaren bör konstrueras så att 

montering och användning kan ske av en lekman samt möjliggöra en effektiv uppvärmning av 

motoroljan.  

 

Motorvärmaren ska få plats i utrymmet avsett för oljestickan på ett flertal bilmodeller. Det ska 

även gå att använda bilen när motorvärmaren är monterad för att undvika att byta sticka vid varje 

start. Tekniken till motorvärmaren bygger på dagens doppvärmare. Detta arbete behandlar den 

yttre konstruktionens design samt konstruktionens effektivitet gällande uppvärmningen av den 

omkringliggande motoroljan.  

 

Syftet struktureras i följande frågeställningar:  

 

 Vilka geometriska begränsningar finns det för motorvärmaren? 

 Hur ska motorvärmaren utformas för enkelt kunna monteras och användas? 

 Hur lång tid tar det att värma upp 6 liter motorolja utifrån den framtagna geometrin samt 

referensramarna? 

 Hur kan motorvärmarens design ändras för att öka effektiviteten av motoroljans 

uppvärmning och minska uppvärmningstiden? 

1.3 Avgränsning 

Med ambitionen att få en hanterbar storlek på arbetet har följande avgränsningar fastställts: 

 

 Termiska modeller är förenklade vad gäller konduktion och konvektion. 

 Värmen antas vara jämt fördelad över motorvärmarens kontaktyta mot oljan.  

 Oljans värmeegenskaper är ersatt till viss del av vattens värmeegenskaper då mätdata 

avseende vatten är mer lättillgängligt. 

 Reglertekniska aspekter för temperaturstyrning utvecklas ej i detta projekt.  

 Inga marknadsundersökningar kommer att utföras. 

 Projektet tar ej hänsyn till ekonomiska aspekter av produktutvecklingen vad gäller 

marknad, priser och tillverkning. 

 Inga elektrotekniska beräkningar utförs på resistorn i värmeelementet. 

 Konstruktionen är endast avsedd för personbilar. 

 Konstruktionens hållfasthet beräknas ej.  
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1.4 Metodik 

Motorvärmarens geometriska begränsningar fastställs genom att undersöka hålet avsett för 

oljestickan på olika bilmodeller. Undersökningen utfördes på en bilfirma i Stockholmsområdet. 

Utifrån mätdata kunde en första design skapas och utvärderas i CAD-programmet SolidEdge.  

 

Motoroljans termiska egenskaper analyserades genom en litteraturstudie. Utifrån den inhämtade 

informationen och genom termodynamiska modeller kunde värmeöverföringen till motoroljan 

beräknas i beräkningsprogrammet Matlab. Den resulterande värmeöverföringen och 

uppvärmningstiden utvärderades mot det tilltänkta användningsområdet. Genom att ändra olika 

parametrar i beräkningarna kunde alternativa konstruktioner utvärderas med andra egenskaper.  
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2 REFERENSRAM 

2.1 Olja 

Motorolja är en viktig komponent för att en motor ska fungera effektivt. Oljan smörjer motorns 

invändiga mekaniska delar och bidrar till mindre slitage och högre effektivitet. Vid körning av 

motorn skapas sot och partiklar som sedan samlas upp av motoroljan och oljefiltret. Även 

kylningen använder sig av motoroljan som cirkulerar och kyler ner motorns varmaste delar. 

 

Råolja utvinns ur oljekällor runt om på jorden och består av olika typer av kolväten. Dessa 

kolväten kan separeras till många olika produkter så som fotogen och asfalt genom upphettning i 

ett oljeraffinaderi.  

 

Motoroljan i en modern bil utgörs i grunden av råolja och olika tillsatser. Råoljan sorteras efter 

storlek på kolväten i ett raffinaderi och de med önskvärd viskositet används sedan till 

framtagning av olika motoroljor. (OK-Q8)  

 

De vanligaste tillsatserna i syntetiska oljor är: (Klüber Lubrication, 2014)  

 

 Syntetiserad PAO (polyalphaolefin) 

 PAGs (polyalkylene glycol) 

 Estrar (naturliga eller syntetiserade)  

 PFPEs (perflourinated polyether).  

 

Mineralolja har inte tillräckligt bra termiska egenskaper för att effektivt smörja en motor. För att 

förbättre mineraloljans termiska egenskaper tillsätter oljeproducenterna olika additiv och 

konstruerar därmed en syntetisk olja som kan möta kraven som ställs på dagens motorer. 

Motoroljan konstrueras utifrån önskad viskositet vid normal arbetstemperatur för att säkerställa 

god funktion vid kall omgivningsluft.  Syntetiska oljor tillverkas med additiv för att bland annat 

reducera slamavbildningar som byggs upp i motorn vid drift (Brandt, 2015). Det är viktigt att ha 

en viskositet som är tillräcklig trög för att upprätthålla god smörjning i motorn men tunn nog för 

att kunna cirkulera fritt. En för trögflytande olja kan inte ta sig runt motorns alla delar utan 

ansamlas med ökat slitage till följd på de komponenter som till följd inte smörjs. 

 

Motoroljan bildar en tunn hinna mellan motorns komponenter som separerar kontakten mellan 

metalldelarna i motorn med minskad friktion och slitage till följd. Med andra ord är motoroljan 

en vital del av motorns funktion.   

 

De flesta oljor kan hålla sig flytande vid låga minusgrader. I extremfall med temperaturer 

omkring -30°C kan oljan härdas och bli extremt viskös med förödande konsekvenser för 

motorn.  Mineralolja är extra utsatt för låga temperaturer på grund av höga paraffinhalter med 

risk för vaxavlagringar som förstör motorn. Figur 1 visar skillnaden mellan syntetisk olja 

(vänster) och mineralolja (höger) som har bildat vaxavbildningar vid kall temperatur 

(CanadianTireHD, 2011).  
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Figur 1. Jämförelse mellan syntetisk olja(vänster) och mineralolja (höger) vid kalla temperaturer. Mineraloljan har 

bildat vaxavlagringar och är extremt visköst. 

Nedanstående tabell beskriver skillnaden i prestation vid låga temperaturer för olika oljetyper. 

P/P står för Pour-Point och beskriver oljans övergång från flytande till fast. (Klüber Lubrication, 

2014) 

 

Viskositetsindex benämns VI och refererar till oljans förmåga att motstå skillnader i temperatur. 

Ett högt VI-tal är önskvärt då oljan är mindre känslig för temperaturskillnader och förblir 

flytande vid lägre temperaturer, Tabell 1 visar data för de olika komponenterna som utgör basen 

i modern motorolja. (Noria Corporation, 2013).  

 

Basolja VI P/P [°C] 

Mineralolja 80-100 0 

PAO 150-250 -40 till -50 

Estrar 140-175 < -50 

PAG 150-270 -40 till -50 

Silikonbaserad olja 190-500 < -50 

PFPE 50-350 -70 

Tabell 1. Viskositetsindex och Pour-Point för olika komponenter i modern motorolja. 

 

 

Oljans viskositets mäts främst i kinematisk viskositet med enheten centistoke (cSt - 

kvadratmillimeter per sekund) som beskriver hur snabbt oljan sprider sig i förhållande till 

massan på en plan yta (Noria Corporation, 2013). 

SAE-systemet används för att klassa oljans viskositet och består av två delar. en vinterklass som 

betecknas med en siffra följt av bokstaven W och en sommarklass med siffror. Den vanligaste 

syntetoljan är en kombination av vinter- och sommarklasser och betecknas exempelvis som 5W-
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40. Just 5W-40 är en bra olja för nordliga breddgrader då oljan har goda vinteregenskaper och är 

helsyntetisk. (OK-Q8) 

 

Figur 2. ITM – Viskositetens ändring vid temperaturökning, notera stora ändringar vid låga temperaturer.  
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2.2 Motorvärmare 

Att få bukt på frysta motorer är inte en ny företeelse. Den första konventionella motorvärmaren 

krediteras till amerikanen Andrew Freeman som patenterade motorvärmaren år 1948 och bestod 

av ett resistivt värmeelement monterat i en bult som i sin tur satt i topplocket på motorn. Detta 

blev en betydligt effektivare metod än att hälla varmvatten på motorn som bilister tidigare hade 

löst problemet med. Före Andrew Freemans motorvärmare förekom det även att bilister tappade 

ur motoroljan när det var kallt för inomhusförvaring i kantiner.  

 

En annan tidig metod var att värma upp motoroljan med en blåslampa riktad mot oljetråget, 

Detta var effektivt när motoroljan bestod mineralolja utan syntetiska tillsatser. Mineralolja har 

lägre viskositetsindex än syntetiska oljor och därmed även sämre temperaturegenskaper.  

Konventionella motorvärmare som installeras i motorhuset kan göra stora skillnader på en 

halvtimme. Enligt tester som utförts av Agricultural Engineering Department, University of 

Saskatchewan, är det inte lönsamt att värma motoroljan i mer än fyra timmar då uppvärmningen 

planar ut oberoende av omgivningstemperatur enligt Figur 3. 

 

 

Figur 3. Motorvärmares förmåga att värma upp oljan planar ut, oavsett initialtemperatur.  

Det finns flera olika typer av motorvärmare, alla delar samma princip, ett värmeelement som 

värmer upp en specifik del av motorn. Nedan är en kort lista på de vanligaste alternativen.  

 

 Kärnpluggvärmare 
o Installeras istället för en kärnplugg. 
o Värmer upp kylmedlet i bilen. 
o Permanent installation.  

 Doppvärmare 
o Värmer upp oljan direkt genom oljelocket. 

 Motorfilt 
o Täcker motorhuset, eller installeras på motorhuvens insida. 
o Fungerar som en elektrisk filt. 

 Oljetrågsvärmare 
o Fästes på utsidan av oljetråget, eller med magneter.  
o Värmer upp oljan direkt genom att värma upp tråget.  

 
 Motorvärmare kopplad till kylsystem 

o Installeras i kylningssystemet. 
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o Värmer upp motorns kylmedel. 
o Finns varianter med pumpar som cirkulerar medlet runt motorn.  

 Motorblocksvärmare 
o Extern installation. 
o Värmer upp genom direktkontakt. 

 
 

Utöver slitagereduktion är det bevisat att en uppvärmd motor släpper ut mindre föroreningar. 

Enligt en studie utförd av Sierra Research i Anchorage, USA, reduceras utsläppen från en 

personbil med 60% jämfört med en kallstartad bil (Municipality of Anchorage, 2006). Figur 4 

illustrerar resultatet av studien.  

 

Figur 4. Skillnader i utsläpp mellan varm och kall bil, figuren visar att en uppvärmd motor släpper ut cirka 60% 

mindre kolmonoxid.  
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3  GENOMFÖRANDE 

För att bestämma motorvärmarens yttre geometriska krav ansågs det relevant att undersöka 

storleken på hålet avsett för oljestickan i motorn på personbilar. Detta gjordes på ett trettiotal 

olika bilmodeller hos en bilfirma i Stockholmsområdet. Hålets storlek undersöktes genom att 

mäta den tillhörande oljestickans längd och bredd samt diametern på det förslutande locket. 

Bilmodeller utan konventionell oljesticka togs ej med i resultaten. Dessa bilar använder sensorer 

i motorrummet för att reglera oljenivå och kvalité. 

Under mätningarna undersöktes även oljestickans placering i motorn för att tillsammans med 

mätdata utgöra grund till motorvärmarens design och konstruktion. 

Konstruktionen designades i CAD-programmet SolidEdge i skalenlig modell utifrån de 

geometriska kraven. CAD-modellen delades upp i olika Parts-filer för att lätt möjliggöra 

modifikationer på motorvärmarens olika komponenter under arbetets gång.  

Motorvärmarens effektivitet utvärderades genom att beräkna den begränsade geometrins 

potentiella värmeöverföringsförmåga. Detta gjordes med termodynamiska ekvationer. Den 

värmeeffekt som kan överföras mellan två material beskrivs med ekvation (1) 

 
𝑃 = 𝛼 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇    (1) 

 
För att stor effekt ska erhållas bör värmeövergångstalet 𝛼, ytans area A och temperaturskillnaden 

mellan materialen ΔT ska vara så stora som möjliga. Värmeövergångstalet 𝛼1 mellan 

motorvärmarens hölje och omgivande oljan är baserat på värmeöverföringstalet mellan stål och 

vatten.  

 

Parallellt med uppvärmningen sker en avkylning från oljan till omgivande oljetråg. Oljetråget 

antas ha en temperatur som konstant motsvarar utomhustemperaturen. Värmeövergångstalet 𝛼2 

mellan oljan, oljetråget och den omkringliggande luften baseras på värmeövergångstalet mellan 

vatten, stål och luft. 

 

Utifrån ovanstående resonemang är den tillförda effekt som ökar oljans temperatur differensen 

mellan värmarens ingående effekt och oljetrågets avkylande effekt. Detta kan beskrivas med 

ekvation (2).  

 
𝑃𝑜𝑙𝑗𝑎  = 𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑢𝑡     (2) 

 

Energin som går åt till att värma upp ett ämne ΔT beror av ämnets massa m och värmekoefficient 

cp. Effekten som går åt till att värma upp ett ämne beror i sin tur på kvoten mellan energi och tid 

enligt följande. 
 

𝑃𝑜𝑙𝑗𝑎 =
𝑚 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝑜𝑙𝑗𝑎 − 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 )

𝑡
        (3) 

 

Ekvation (2) och (3) kan slås samman så att ekvation (4) skapas. 

 
𝑚∗𝑐𝑝∗(𝑇𝑜𝑙𝑗𝑎−𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)

𝑡
= (𝑇𝑣ä𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 − 𝑇𝑜𝑙𝑗𝑎) ∗ 𝛼1 ∗ 𝐴𝑣ä𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 − (𝑇𝑜𝑙𝑗𝑎 − 𝑇𝑜𝑙𝑗𝑒𝑡𝑟å𝑔) ∗ 𝑎2 ∗ 𝐴𝑜𝑙𝑗𝑒𝑡𝑟å𝑔     (4) 

 

Ur ekvation (4) kan oljans temperatur sedan lösas ut som funktion av tiden.  

 

𝑇𝑜𝑙𝑗𝑎 =
𝑚 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡  +  𝑇𝑣ä𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒𝛼1𝐴𝑣ä𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒𝑡 + 𝑇𝑜𝑙𝑗𝑒𝑡𝑟å𝑔 ∗ 𝛼2  ∗ 𝐴𝑜𝑙𝑗𝑒𝑡𝑟å𝑔 ∗ 𝑡

𝑚 ∗ 𝑐𝑝 +  𝛼1  ∗ 𝐴𝑣ä𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑡 +  𝛼2  ∗ 𝐴𝑜𝑙𝑗𝑒𝑡𝑟å𝑔 ∗ 𝑡
       (5) 
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Med de aktuella parametrarna för värmekoefficienten cp, värmeöverföringstalet α, temperaturen 

t och arean A kan den erhållna värmen på oljan, 𝑇𝑜𝑙𝑗𝑎, beräknas och plottas under ett givet 

tidsintervall i beräkningsprogrammet Matlab.   

Utifrån resulterade uppvärmningstid kunde motorvärmarens konstruktion utvärderas mot syfte 

och referensramar. De olika ingående parametrarna i ekvation (5) analyserades och modifierades 

för att göra uppvärmningen effektivare. Modifieringarna utvärderades sedan utifrån påverkan på 

resultat och möjlighet till implementering i design. I de fall då modifieringen gjorde avsevärd 

skillnad på resultatet och ansågs rimlig att implementera skapades nya konstruktioner som 

förslag på idéer att jobba vidare med.  
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4 RESULTAT  

Under den geometriska undersökningen av olika bilmodellers oljestickor visade det sig att 

flertalet nya bilar inte hade en vanlig konventionell oljesticka. Dessa bilmodeller hade en 

elektronisk oljesticka som läser av oljenivå och genom en digital servicebok meddelar när det är 

dags för oljebyte. Av de undersökta bilmodellerna med vanlig konventionell oljesticka visade det 

sig att vissa tillverkare använde olika dimension på oljestickan i sina olika bilmodeller.  

De undersökta bilarna med vanlig konventionell oljesticka visas i tabell 2. 

 

Märke  Modell Årsmodell Märke Modell Årsmodell 

Audi A3 1.4 G-tron 2014 Opel Astra 1.4T 2012 

Ford Focus 2.0 TDCI 2012 Seat  Ibiza 1.4 TSI 2008 

Ford Ka 1.2 Bensin 2013 Subaru Outback 2.0 D 2015 

Ford S-Max 2.0 TDCI 2010 Volvo V40 D2 2013 

Kia Ceed 1.6  2013 Volvo V50 D2 2011 

Lexus IS 300h 2015 Volkswagen Caddy 2.0 TDI 2013 

Lexus RX 450h 2014 Volkswagen Caddy 2.0 Eco 2011 

Mazda CX-5 2.0 DE 2014 Volkswagen Passat 2.0 TDI 2008 

Mini Cooper D 2.0 2014 Volkswagen T6 150 TDI 2016 

Tabell 2. Undersökta bilmodeller från bilhall i Stockholm. 

 

Den förslutande pluggen på oljestickan är den del som försluter röret till oljetråget och förhindrar 

att olja tar sig ut och smuts tar sig in i röret. Även denna del ska passa på flera olika bilmodeller 

för få en universal motorvärmare. På de undersökta bilmodellerna var den förslutande toppen 

tillverkad av hårdplast med en eller flera tätningar i gummi. Den största uppmätta 

pluggdiametern var 15 [mm] och delades av 3 stycken olika bilmodeller från två olika 

tillverkare. Den minsta uppmätta pluggdiametern var 8 [mm] och delades av 6 stycken olika 

bilmodeller från 4 olika biltillverkare. De uppmätta diametrarna visas i Figur 5. 
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 Figur 5. Uppmätt pluggdiameter för oljestickor. 

 

Längdskillnaden mellan den kortaste och den längsta uppmätta oljestickan var 219 [mm]. Vid 

undersökning av längden visade det sig att endast en kort bit av oljestickan var i kontakt med 

motoroljan. Längden på denna del av oljestickan var svår att mäta då det inte gick att se om 

oljestickan nuddade botten av oljetråget. Genom att mäta hur högt upp på oljestickan det fanns 

motorolja gjordes en bedömning att ca 100 [mm] var en trolig längd på kontaktytan. Längden på 

oljestickan fördelade sig enligt Figur 6. 
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Figur 6. Uppmätt längd för oljestickor. 

 

Av de undersökta bilarna hade de flesta platta oljestickor och några få hade runda. Bredden 

alternativt diametern skiljde som mest 3 [mm] mellan den smalaste och den tjockaste. Vid 

undersökningen uppmärksammades ett mellanrum mellan oljestickan och röret på flertalet bilar. 

Detta indikerade att en tjockare oljesticka kunde få plats. En oljesticka med bredden 5 [mm] 

trycktes ned i röret avsett för en 4 [mm] bred oljesticka. Oljestickan med bredden 5 [mm] hade 

ungefär samma längd som den avsedda oljestickan till hålet och fick passade utan några problem. 

Bredden alternativt diametern fördelade sig enligt Figur 7: 

 

Figur 7. ITM –Uppmätt bredd på oljesticka. 

Det uppmärksammades att flertalet av bilmodellens rör avsett för oljestickan hade en krök. Detta 

för att oljestickan ska nå ner till oljetråget under motorn då oljestickan är monterad vid sidan av 

motorn. På de undersökta bilmodellerna varierade oljestickans position. Dock fanns det alltid 

mellanrum mellan oljestickans handtag och ovanliggande motorhuv. Detta avstånd mättes ej utan 

uppskattades till att vara tillräckligt stort för att en kabel skulle kunna gå rakt upp från 

oljestickan och sedan krökas.  

Motorvärmaren konstrueras så att den ska passa alla de undersökta bilmodellerna. Längden kan 

varieras genom att den förslutande pluggen skjuts längs med konstruktionen. Pluggen är 

fastspänd på konstruktionen genom en slangklämma som kan spännas och släppas genom att 

lossa på ett skruvförband som visas Figur 8. Längden på motorvärmarens nedstuckna del kan 

därmed varieras mellan 0 till 700 [mm].  
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Figur 8. Detalj av fästpunkt mellan element, plugg och eluttag. 

Pluggen konstrueras med konisk form för att passa varierande storlek på ingångshål i motorn 

enligt Figur 9. Konens diameter varierar mellan 5,8 [mm] och 18 [mm].  Materialet är hårdplast 

likt de undersökta bilarnas pluggar och har fyra gummitätningar i varierande diameter. 

Diametern på motorvärmarens nedstickande del är 5 [mm] och har en cirkulär geometri.  

 

Figur 9. Detaljbild av Plugg med spännband. 
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Den nedre delen av motorvärmaren som är i kontakt med motoroljan omsluter ett värmeelement i 

form av en resistor och har ett yttre hölje av stål. Denna del har en kontaktyta mot motoroljan på 

0,0016 [m
2
]. Ovanför uppvärmningsdelen är motorvärmaren konstruerad som en böjbar sladd för 

att klara den krök som finns på flertalet bilmodeller, dock tillräckligt styv för att inte göra det 

svårt att trycka ner motorvärmaren i röret. I Figur 10 visas hela motorvärmaren.   

 

Figur 10. Modell av motorvärmaren med sladd. 

Motorvärmaren får ström genom en sladd som leds från konstruktionen, över motorn, till 

mellanrummet mellan motorhuv och vindruta för att kunna kopplas in till ett vanligt eluttag.  

Värmeövergångstalet mellan stål och vatten är 230 [W/m
2
K] (Engineering Toolbox, 2017).  

 

Motorolja har en specifik värmekapacitet på 1,76 [kJ/kgK] och en densitet på 908 [kJ/m3] vid  

-13,5 °C (Zhang, 2010). En antagen volym på 6 [l] ger en massa på 5,39 [kg] och en yta mot 

oljetråget på 0,13 [m
2
] där värmeöverföringstalet från vatten till stål till luft är 7,9 [W/m

2
K] 

(Engineering Toolbox, 2017). 

 

Oljetråget antas vara ca 3–4 [mm] tjock och tillverkat i stål. Oljetrågets begynnelsetemperatur är  

-20°C som svarar mot att fordonet står ute en vinterdag. Motoroljan har en arbetstemperatur runt 

100 [°C] och den högsta tillåtna temperaturen är satt till 120 [°C] i beräkningarna för att undvika 

skador på motoroljan. Detta regleras med en termostat så att motorvärmarens yttre temperatur, 

TVärmare, inte överstiger 120 [°C] för att undvika skador på oljan. Vid en yttertemperatur på -20 

[°C] fås en temperaturökning enligt Figur 11. 
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Figur 11. Uppvärmningstid för konventionell area där linjen visar motoroljans temperatur. 

 

Oljans temperatur ökar från -20 [°C] till -6,3 [°C] på 2 [h] och till -2,6 [°C] på 5 [h]. 

Temperaturkurvan planar ut efter 5 [h] och går mot en slutlig temperatur på 1,2 [°C] vid ca 100 

[h], vilket tolkas som att värmeökningen planar ut efter fem [h], i enlighet med forskning från 

University of Saskatchewan. Erhållna data visar dessutom att viskositeten för 5w-40 olja är 

exponentiellt proportionell mot temperaturen och vid minusgrader har motoroljan hög viskositet. 

Konsekvensen av detta är att även en liten temperaturökning vid låga temperaturer påverkar 

oljans viskositet avsevärt. Genom att dubbla motorvärmarens area till 0,0032 [m
2
] blir 

värmeöverföringen större med en snabbare uppvärmningstid som visas i Figur 12.  

 

  

Figur 12. Uppvärmningstid för dubbel kontaktyta där linjen visar motoroljans temperatur. 

 

Oljans temperatur ökar då från -20 [°C] till 5 [°C] på 2 [h] och till 11[°C]  på 5 [h]. 
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Ökas arean ytterligare till tio gånger den ursprungliga arean erhålls en väldigt effektiv 

uppvärmning enligt figur 13.  

 

 

 

Figur 13. Uppvärmningstid för en Kontaktyta tio gånger normal där linjen visar motoroljans temperatur. 

 

En ökning av arean på tio gånger värmer upp motoroljan till 26 [°C] på 30 [h].  

 

Motorvärmarens kontaktyta kan göras större genom att ändra de yttre geometriska 

begränsningarna eller genom att ändra motorvärmarens design inom de yttre geometriska 

gränserna. För att öka kontaktytan utan att ändra de yttre måtten kan motorvärmaren göras ihålig 

och perforerad vid den del som är i kontakt med oljan, Figur 14 visar en sådan perforerad 

oljesticka. För att uppnå en tiofaldig areaökning krävs ett annat angreppssätt med annan design. 

Ett exempel är att låta oljestickan ersätta oljepluggen för att kunna sätta ett värmeelement längs 

oljetrågets långsida med en betydligt större kontaktarea till följd.  

 

Figur 14. Oljesticka med perforerad nedre del. 
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 5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 Diskussion 

För att göra undersökningen träffsäker valdes en bilfirma med ett stort utbud av bilar som 

vanligtvis syns på de svenska vägarna. Det visade sig dock att många nya bilmodeller från bl.a. 

Volvo, Audi, BMW och Mercedes inte har någon oljesticka utan de använder istället en 

elektronisk oljesticka som läser av oljenivå och tillsammans med en digital servicebok meddelar 

när det är dags för oljebyte. Nackdelen med en oljesticka är att biltillverkarna lägger ansvaret för 

att kontrollera oljenivån och skicket på motoroljan hos kunden. Denna kund kanske inte har 

någon tidigare erfarenhet eller utbildning kring vad motorolja ska ha för färg, konsistens eller hur 

mycket olja som anses tillräckligt. Utifrån detta kan det anses rimligt att nya bilar byggs med en 

digital oljesticka som känner av oljenivån och tillsammans med en digital servicekalender 

meddelar kunden när det är dags att byta oljan.  

De undersökta bilmodellerna som var utrustade med en oljesticka hade olika dimensioner och 

design men samma princip, en sticka monterad på en plugg med tätningar. Motorvärmarens 

längd bör kunna varieras mellan 400 och 700 [mm] för att kunna användas på flera olika 

bilmodeller.  

 

Det finns många olika varianter på hur mekaniken bakom denna längdändring skulle kunna se ut. 

Liknande produkter har undersökts och tekniker som upprullning på spole eller förlängning 

liknande en tältpinne har valts bort då dessa ger ökad komplexitet och skörhet. Motorvärmaren 

bör även kunna böjas ovanför den förslutande pluggen så att den får plats under en stängd 

motorhuv. En utdragbar sticka bedömdes inte vara aktuell då röret kröker sig under pluggen samt 

är väldigt smalt. För att konstruera en värmare som från en liten storlek dras ut till en stor storlek 

krävs en större tillåten geometrisk diameter för att kablar ska få plats inuti och för att den ska 

vara tillräckligt slittålig. Utifrån den geometriska begränsningen skulle pinnens väggar bli 

alldeles för tunna och sköra, detta kan jämföras med hur lätt en tältpinne kan knäckas.  

Den valda konstruktionen med en plugg som kan lossas och skjutas längs med motorvärmaren är 

en enkel konstruktion som tillsammans med en något böjbar konstruktion på motorvärmarens 

utskjutande del, innebär robusthet och en enkel montering. Att motorvärmaren är böjbar 

möjliggör att den övre delen ovanför pluggen kan böjas under motorhuven. Motorvärmaren 

övergår sedan till en vanlig elsladd och dras till mellanrummet mellan vindruta och motorhuv. 

Detta innebär att motorvärmaren kan användas utan att motorhuven behöver öppnas vilket är 

smidigt vid kallgrader utomhus.  

 

Motorvärmaren designades för att ha gott om plats för det värmeelement som är tänkt att 

placeras i den nedre delen som nuddar motoroljan. Denna del är även tänkt att ha ett hölje av stål 

för god värmeöverföringsförmåga.   

 

Vid de termodynamiska beräkningarna används de termiska egenskaperna hos vatten istället för 

motorolja. Detta då en större mängd mätdata finns tillgänglig på vatten och då vattens termiska 

egenskaper antas vara tillräckligt lika motoroljans för de beräkningar som presenteras i denna 

rapport. Med denna rapport är det tänkt att visa att idén fungerar för att sedan i framtida arbete 

göra noggrannare beräkningar med korrekt data.   

 

Eftersom motorn inte är igång när motorvärmaren används finns det inget som mekaniskt bidrar 

till cirkulation av oljan. En viss cirkulation kommer att uppstå på grund av temperaturskillnader, 

dock kan denna antas vara liten då viskositeten av kall olja är hög.  
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Det största problemet för att motorvärmaren ska värma upp oljan tidseffektivt är den begränsade 

geometrin. Som figur 11 och 12 visade ger en dubbelt så stor area ett avsevärt bättre resultat. För 

att motorvärmaren ska få plats i röret för oljestickan kan tjockleken inte göras större. Ett 

alternativ för att göra ytan större vore att göra motorvärmaren längre. Det som talar emot en 

längre motorvärmare är att det finns en risk att de rörliga komponenterna i motorn, exempelvis 

vevstake och vevaxel krockar med värmaren. Att göra motorvärmaren längre och låta den gå 

längs med oljetråget under vevaxeln skulle fungera så länge motorn var avstängd. När motorn 

startas är risken överhängande att det blir en kollision där antingen motorvärmaren eller någon 

invändig komponent skadas. Om motorvärmaren endast kan vara monterad när motorn är 

avstängd minskar användarvänligeten eftersom motorhuven då måste öppnas och motorvärmaren 

monteras varje gång den ska användas.  

En metod att öka arean utan att ändra motorvärmarens yttre dimensioner vore att perforera 

motorvärmaren likt en bromsskiva på en bil. Nackdelarna med denna metod är att konstruktionen 

blir mindre robust och svårare att tillverka då resistor och kablar måste få plats. Till skillnad från 

luften runt bromsskivan har oljan mycket högre viskositet och oljan kommer därmed inte att 

flyta lika lätt genom hålen. För att öka cirkulationen av olja och därmed skapa konvektion skulle 

en roterande oljesticka kunna vara ett alternativ. Detta skulle tillsammans med perforeringen 

göra oljestickan betydligt effektivare. Dock skulle detta göra konstruktionen mer komplicerad 

vilket kan leda ömtåligare produkt med kortare livsläng som följd. Att oljestickans rör är krökt 

gör också att en konstruktion där oljestickan ska kunna rotera blir svår ta fram.  

 

Att öka arean tio gånger ger en effektivitet som motsvarar andra motorvärmare på marknaden, 

detta skulle dock innebära flera utmaningar gällande utrymme och konstruktion. En lösning vore 

att istället för att byta ut oljestickan så skulle oljepluggen kunna bytas ut mot en uppvärmd 

sådan.  En uppvärmbar oljeplugg skulle at större utrymme då värmeelementet kan ligga längs 

med oljetrågets botten utan att störa vevaxeln och vevstakarna.  Att byta ut oljeplugget är mer 

komplicerat än att byta ut oljestickan då bilen måste hissas upp och oljan tömmas. Detta skulle 

kunna göras i samband med den årliga servicen men det skulle minska användarvänligheten.  

 

Huruvida det är mer önskvärt att köpa en något långsammare men mycket mer lättmonterad 

motorvärmare än en effektiv motorvärmare som endast kan monteras i samband med service, är 

något som kan diskutteras vidare. Däremot kan en oljepluggsvärmare fungera för bilar utan 

oljestickor då alla bilar med en förbränningsmotor har en oljeplugg för att kunna tappa ur 

motoroljan.   

5.2 Slutsatser 

 

 För att motorvärmaren ska passa i utrymmet ämnat för oljestickan på de undersökta 

bilmodellerna bör den inte ha en diameter större än 5 [mm]. Längden bör kunna varieras 

mellan 400 [mm] och 700 [mm]. För att motoroljan inte ska läcka ut och smuts komma in 

behöver det finnas en plugg som försluter hål med varierande diameter från 8 [mm] till 

15 [mm]. 

 

 Motorvärmaren monteras på samma sätt som oljestickan. Längden ändras genom att man 

lossar ett skruvförband och förskjuter den förslutande pluggen längs med motorvärmaren. 

Sladden dras ovanpå motorn fram till utrymmet mellan motorhuven och vindruta där den 

lätt kan kopplas till ett eluttag utan att öppna motorhuven.  

 

 Utseendet liknar en vanlig oljestickas och motorvärmaren klarar att värma upp 6 [l] 

motorolja med en temperatur på -20 [°C] till -6,3 [°C] på 2 [h].  
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 Genom att göra kontaktytan mellan motorvärmaren och motoroljan större kan 

värmeöverföringens effektivitet ökas. En dubbelt så stor kontaktyta medför att motorolja 

med en temperatur på -20 [°C] kan värmas upp till 5 [°C] på 2 [h]. En större kontaktyta 

kan skapas utan att ändra de yttre geometriska randvillkoren genom att ändra 

motorvärmarens design. Ett sådant exempel är att göra motorvärmaren ihålig och 

perforerad.  
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Rekommendationer 

För liknande arbeten gäller följande rekommendationer. 

 Motorvärmaren bör ha en så stor area som möjligt.  

 Undersök alternativa konstruktioner då oljestickor börjar försvinna från nya bilmodeller.  

 Motorvärmaren behöver inte vara effektiv vid höga temperaturer utan det är vid 

temperaturer under 0 [°C] som viskositeten har störst derivata.  

6.2 Framtida arbete 

 

De beräkningar som har gjort är baserade på vattens termiska egenskaper. Nästa steg är att räkna 

med korrekt data på syntetisk motorolja och mer avancerade värmeöverföringsmodeller.  

 

För att konsturera en fullt fungerande produkt bör ett reglersystem som hindrar oljan från 

överhettning designas. Även ett lämpligt värmeelements som får plats i motorvärmaren behöver 

hittas alternativt byggas.  

 

Materialval och kostnader behöver fastställas tillsammans med en marknadsundersökning om 

efterfrågan och konkurerande produkter.  
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