
 

  

Termisk hantering av litium-jon- 

batterier i elektriska drivsystem  

 

 

 

 

 

JOHAN BERGVALL 
SEBASTIAN JOHANSSON 

 

 

  

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2012 

 

 



  



 
 

 
 

Termisk hantering av litium-jon-batterier i 
elektriska drivsystem  

 
av 
 

Johan Bergvall 
Sebastian Johansson 

 
 

 

Examensarbete MMK 2012:59 MCE 277 

KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 

SE-100 44  STOCKHOLM 
  



  



I 

 

 
 

 Examensarbete MMK 2012:59 MCE 277 

 

Termisk hantering av litium-jon-batterier i 
elektriska drivsystem 

   
  Johan Bergvall 

Sebastian Johansson 

Godkänt 

2012-09-05 

Examinator 

Lars Hagman 

Handledare 

Lars Hagman 

 Uppdragsgivare 

Electroengine in Sweden AB  

Kontaktperson 

Gustav Alberius 

Sammanfattning 
Fordonsmarknaden genomgår idag en historisk förändring där striktare utsläppslagstiftningar och 

ständigt ökande bränslekostander har intensifierat sökandet efter effektiva alternativ till den 

konventionella förbränningsmotorn, vilket medfört en omfattande trend mot elektrifiering av drivlinor. 

Lagring av elektrisk energi utgör den fundamentala komponenten inom denna teknologi där litium-

jon-batterier idag anses som den mest adekvata lösningen.  Litium-jon-batterier är dock, såsom andra 

typer av batterier, temperatursensibla och kan endast brukas effektivt och durabelt inom ett specifikt 

temperaturområde.  

 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Electroengine in Sweden AB i Uppsala som har 

ett pågående projekt där ett modulärt batterisystem för elektriska drivlinor utvecklas. Projektet 

befinner sig i ett stadie där en initial prototyp framtagits vilken utgör fundamentet för ifrågavarande 

examensarbete. Genomförd studie har behandlat batterisystemets prestanda ur ett termiskt perspektiv 

med syfte att validera systemets förmåga att skapa en termiskt tjänlig miljö för ingående litium-jon-

battericeller. Arbetet har följaktligen fokuserats på att verifiera huruvida den befintliga konstruktionen 

tillgodoser satisfierande värmnings- och kylningsfunktioner. Utifrån valideringsgranskningen har den 

befintliga prototypens prestanda presenterats och förbättringsförslag framlagts.  

 

Via en omfattande förstudie berörande konkurrerande temperaturhanteringsystem, grundläggande 

termodynamik, potentiella vägar för värmetransport och battericellernas temperaturrelaterade 

egenskaper inhämtades en solid kunskapsbas inom berört område. Vidare genomfördes tester för 

erhållande av cellgenererad värmeeffekt vid varierande last, laddningsstatus och temperatur. 

Fortsättningsvis brukades testdata för upprättande av simuleringsmodeller i (COMSOL, 2012) och 

numerisk analys i (MATLAB, 2011) gällande batterisystemets termiska beteende för olika 

driftförhållanden för att därigenom verifiera systemets temperaturreglerande bärkraftighet och 

dimensionera erforderlig kylning och värmning.  

 

Slutsaten av genomförd studie är att den befintliga konstruktionen innehar godtagbar dimensionering 

av kyl- respektive värmningsfunktion för tilltänkt applikation. För vidareutveckling av 

batterisystemets temperaturreglerande funktion återfinns ett flertal systemförbättrande åtgärder där 

prioriterade förbättringar utgörs av adaptiv kylning som endast aktiveras vid behov och kylning via 

battericellernas kontaktbleck. Implementering av förbättringsförslag resulterar i förlängd livslängd för 

battericellerna samt högre total verkningsgrad för batterisystemet. 
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Abstract 
The automotive market is currently undergoing a historical change where stricter emission legislations 

and ever increasing fuel costs have intensified the search for effective alternatives to the conventional 

internal combustion engine, which has resulted in a substantial trend towards electrification of 

powertrains. Storage of electrical energy is the fundamental component in this technology where the 

lithium-ion batteries are currently considered as the most appropriate solution. Lithium-ion batteries, 

however, as other types of batteries, can only be used efficiently and durably within a specific 

temperature range.     

 

This Master thesis has been carried out in collaboration with Electroengine in Sweden AB, situated in 

Uppsala, which has an ongoing project regarding development of a modular battery system for electric 

powertrains. The project is at a stage where an initial prototype has been developed which provides the 

foundation for this thesis. The study has addressed the battery system performance from a thermal 

perspective, in order to validate the ability of the system to create a thermally serviceable environment 

for the lithium-ion battery cells. The work has therefore been focused on verifying whether the 

existing structure provides sufficient heating and cooling functions. Based on the validation review, 

the current prototype's performance is presented and suggestions for improvements are submitted. 

 

Knowledge in the relevant area has been acquired through an extensive pre study concerning 

competing temperature management systems, basic thermodynamics, potential pathways for heat 

transfer and temperature-related characteristics for battery cells. Further, testing was conducted to 

obtain cell-generated heat power at varying load, state of charge and temperature. Henceforth the test 

data was used for the creation of simulation models in (COMSOL, 2012) and numerical analysis in 

(MATLAB, 2011) regarding the battery system's thermal behavior for various operating conditions in 

order to verify the system's temperature-regulating sustainability and to design the required cooling 

and heating functions.  

 

The conclusion of the study indicates that the existing design possesses acceptable dimensioning of 

cooling and heating properties. For further development of the battery system's temperature regulatory 

functions, a number of system improvement measures are necessary. Prioritized improvements are 

adaptive cooling which is only activated when needed, and cooling through the connecting plates of 

the battery cells. Implementation of improvement measures will result in an extended lifespan of the 

battery cells, and higher overall efficiency of the battery system.  
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1 Inledning  

Det inledande kapitlet ger en introduktion till examensarbetet genom att kortfattat redovisa dess 

förutsättningar. Genom beskrivning av bakgrund och problem tillsammans med syfte och mål samt 

avgränsningar erhålls en uppfattning av vad som förväntas av arbetet. 

1.1 Bakgrund  

Ett internt utvecklingsprojekt på Electroengine in Sweden AB syftar till att bygga ett modulärt 

batterisystem. Systemet kommer att vara uppbyggt av moduler som innehåller c:a 18 celler vardera. 

Dessa moduler kan sedan kopplas ihop både i serie och parallellt till olika kapacitets- och 

spänningsnivåer. Tänkta applikationer är i första hand i fordon men på sikt även i energimasslagring 

och andra mer stationära uppställningar (Blomberg, 2012). 

 

Modulerna kommer att hängas upp i ett ramverk som ska vara så enkelt och flexibelt som möjligt så 

att batteripack av olika storlek och form kan konstrueras. I ramverket kommer det finnas möjlighet att 

låta ett kylmedium flöda (Blomberg, 2012). 

 

Under drift och laddning genererar battericellerna värme vilket i kombination med omgivande 

temperatur kan medföra att cellerna uppnår en allt för hög arbetstemperatur. Detta kan leda till att 

battericellerna bryts ner i en snabbare takt, resulterande i förkortad livslängd. Låga celltemperaturer 

medför reducerat möjligt effektuttag samt minskad laddningsacceptans (Blomberg, 2012). 

 

Tanken är att använda ramverket för att kyla modulerna som i sin tur kyler cellerna. 

Kylningsfunktionen sker genom kontaktytor mellan ramverk och modul och därefter från modulens 

gavel till kylplåtar inuti modulen vilka är placerade mellan cellerna. Dessa kontaktytors beskaffenheter 

är betydande för hur mycket värme som kan ledas bort från cellerna samt hur värmefördelningen inuti 

modulen utfaller. Fördelen med att använda anläggningskontakt mellan ramverk och modul för kyla är 

att montering och utbyte av moduler då kan ske utan att behöva bryta upp kylslingan (Blomberg, 

2012).  

 

För värmning kommer komponenter (resistorer eller motsv.) inuti modulen användas, alternativt kan 

kylmediet i ramverket även komma att användas för uppvärmning (Blomberg, 2012). 

 

Hela batteripaketet inklusive ramverk kommer att isoleras ifrån omgivningen genom något slags 

omgivande hölje så att temperaturen och miljön kring batterisystemet lättare kan kontrolleras och 

styras (Blomberg, 2012). 

1.2 Företagsbeskrivning  

Electroengine, med huvudkontor i Uppsala, specialiserar sig på skalbara drivsystem optimerade för 

elektriska fordon. Med flera patent inom batterihantering, batteripackning och elmotor-teknik 

koncentrerar sig företaget på skalbara och kostnadseffektiva lösningar för rena elbilar samt hybridbilar 

(Electroengine in Sweden AB). 

 

Inom batterihantering har Electroengine ett system de kallar för TEBS® vilket är ett system med aktiv 

balansering av batterier. Detta möjliggör ett högre utnyttjande av energin i batterierna, snabbare 

laddning, samt ökad livslängd hos batteripacket. Dessutom förenklas service av batterierna genom 

möjlighet att kunna byta ut enskilda moduler, vilket annars är ett förekommande problem för 

batterisystem (Electroengine in Sweden AB).  

 

Electroengine har även utvecklat en plattform för motorer som dem kallar TEHD®. Dessa motorer har 

den högsta energitätheten på marknaden för motorer inom dess område.  

De levererar hög effekt och vridmoment samtidigt som vikten är låg. De kan även kopplas direkt mot 

hjulen vilket eliminerar behovet av växellåda (Electroengine in Sweden AB). 
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1.3 Problembeskrivning  

Batteriers prestanda och livslängd påverkas markant av rådande termiska förhållanden, sålunda av 

egengenererad värme vid drift och laddning samt av omgivande temperatur. Batterisystem som 

opererar i applikationer där omgivande temperatur och belastningsgrad varierar kräver därför gedigna 

och väl kalibrerade kyl- och värmningslösningar för att uppnå och bibehålla en arbetstemperatur som 

är skonsam och fördelaktig för systemet (Blomberg, 2012).  

 

Battericellerna i modulerna måste följaktligen kunna kylas och värmas för att införlivas inom 

temperaturintervall där cellerna inte tar skada. Kylningen måste säkerställa att modulen inte överstiger 

en temperatur på 40°C under drift och laddning. Optimala förhållanden uppnås då temperaturen 

balanseras till att ligga konstant omkring 25°C eftersom detta medför bästa livslängd för cellerna. Då 

kallgrader avsevärt försämrar battericellernas prestanda måste värmningsfunktionen inom en bestämd 

tid värma batterimodulen till plusgrader. I enlighet med de temperaturtålighetskrav som förordnats 

inom fordonsbranschen skall batterisystemet även klara drift vid varierande omgivningstemperatur 

mellan -40°C och +85°C (Blomberg, 2012). 

 

I strävan efter en konstruktion som uppfyller uppsatta termiska kvar återfinns många parametrar att 

beakta och problem att lösa. För åstadkommande av jämn temperaturfördelning i batterimodulerna 

erfordras beräkningar för material- och komponentdimensionering. Vidare krävs beräkning på lämplig 

termisk isolering av batteripaketet som är monterat i systemets ramverk. För dimensionering av 

anläggningsytor måste algoritmer för överföring och förluster av värme upprättas. Därigenom kan 

kylkapaciteten dimensioneras samtidigt som flödet och temperaturen på kylmediet kravställs i relation 

till fordonet. Sedermera kräver utredandet av effekt- och isolationsbehov beräkningar och praktiska 

tester på uppvärmning av celler vid olika omgivningstemperaturer (Blomberg, 2012). 

1.4 Syfte och målformulering 

Berörd studie syftar till att utifrån befintlig prototyp utreda behovet av värme respektive kyla för ett 

batteripack primärt avsett för elbilsdrift. Studiens essens ligger i att frambringa simuleringsmodeller 

som tydligt åskådliggör behovet av värmning respektive kylning i förhållande till belastning och 

omgivande arbetsförhållanden. Modellernas verklighetsförankring ska verifieras genom termisk 

provning av prototypen där simulerad data ställs i relation till mätdata. Vid den praktiska provningen 

verifieras även konstruktionens termiska kompetens beträffande kylning och värmning av 

battericellerna. Resultaten framkomna ur simulering och testning skall sedermera utgöra fundament till 

förslag på konstruktionsförbättringar, kylmetod och kylmedium samt även verka som beslutsunderlag 

vid viktning av olika förbättringsalternativ.  

 

Vid examensarbetets avslut skall följande mål vara uppnådda. 

 Väl fungerande och verklighetsförankrade simuleringsmodeller av enklare karaktär, gällande 

värmnings och kylningsbehov av batteripack skall vara upprättade 

 Utifrån simuleringsmodellen och termisk provning skall prototypens termiska prestanda vara 

kartlagd 

 Konstruktions-, system- och dimensionsändringar som utvecklar det befintliga konceptets 

förmåga att styra battericellernas arbetstemperatur skall vara framlagda 

 Med utgångspunkt i identifierade förbättringar skall nya koncept beträffande hela systemet 

alternativt delsystem vara presenterade 

Simuleringsmodellerna ska vara av enklare och användarvänlig karaktär där kyl respektive 

värmningsbehovet tydligt framgår och viktiga parametrar redogörs. Med hjälp av modellerna i 

kombination med praktiska termiska tester ska tillräcklig information inhämtas för att på stadig grund 

framlägga förslag på konstruktionslösningar, aktiv kylmetod och kylmedium om så krävs.   
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1.5 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till att utifrån en grundlig förstudie upprätta en enkel och lättbegriplig 

simuleringsmodell för termisk analys av batteripack avsedda för en eldriven personbil. Praktiska tester 

av den befintliga prototypens termiska egenskaper ska genomföras för att verifiera modellen och 

nuvarande konstruktion ur ett termodynamiskt perspektiv. Studien innefattas av de termiska 

egenskaperna för upphängningsramverk, batterimoduler och inneslutande hölje. Externa kylare och 

värmare exkluderas. 

 

Slutsatser och rekommendationer som presenteras gällande konstruktionsändringar kommer primärt 

grundas på förbättrade termiska egenskaper och inte innefatta en mer ingående analys av förslagets 

hållfasthet och tillverkningsförfarande. Sålunda exkluderas hållfasthetsberäkningar och 

tillverkningsbeskrivning av presenterade konstriktionsförslag. Dessa aspekter ska dock beaktas vid val 

av koncept för att gallra bort helt orimliga lösningar. Likaså är det ej prioriterat att realisera valda 

konstruktionsförslag via CAD-modeller eller prototyper vilket medför att termisk provning inte kan 

genomföras på förslagen. 

1.6 Projektorganisation  

Kollaborativt företag Electroengine 

 

Beställare Electroengine   

 

Projektledare Gustav Alberius 

 

Styrgrupp Gustav Alberius, Johan Blomberg,  

Lars Hagman  

 

Projektutförare Johan Bergvall, Sebastian Johansson  

 

Referensgrupp Jacek Bielawski, Johan Blomberg,  

Gustav Alberius, Lars Hagman, Hans Havtun, 

Peter Hill, Peter Georén och Mikael Fredenberg 
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2 Lösningsmetodik 

I detta kapitel redovisas de metoder och tillvägagångssätt som använts i projektet, för att på så sätt 

klargöra arbetsgången och stärka arbetets trovärdighet. 

2.1 Förstudie 

Syftet med en förstudie är att generera en grundläggande utvärdering av problemet samt att minska 

osäkerheten kring projektet. Under förstudien ordnas projektets innehåll, projektets omfattning utreds 

och projektdirektiv fastställs. Detta är viktigt för att garantera att projektet påbörjas med korrekta 

förutsättningar (Tonnquist, 2004). 

 

I ett initialt skede för projektet utförs en förstudie vilken avser att medföra grundläggande information 

och kunskap kring elektriska drivsystem.  

 

Förstudien delas in i tre huvudområden: 

 

Nulägesanalys 

Det första steget i förstudien kommer vara en nulägesanlys med syftet att återge en klar bild av 

befintliga elektriska drivsystem med fokus på termisk hantering av batteripack. 

Informationsinhämtning kommer till största del ske genom sökning på internet samt från intressanta 

artiklar inom området. Vidare kommer kontakt initieras med leverantörer av befintliga batterisystem.  

 

Analys av befintlig konstruktion 

Vidare kommer den befintliga konstruktionen analyseras för att skapa bättre förståelse för den givna 

konstruktionen. Detta sker genom demontering av fysisk produkt tillsammans med handledare på 

företaget, samt genom att studera CAD-ritningar. 

 

Grundläggande termodynamik 

För att på ett tidigt stadie förstå viktiga och intressanta samband inom området termodynamik kommer 

en litteraturstudie genomföras. Informationsinhämtningen fokuseras kring värmeledning och 

strömning i fluider. Litteratur som kommer användas är (Ekroth & Granryd, 2006), (Havtun, 2012) 

och (Cengel, Turner, & Cimbala, 2008). 

2.2 Kravspecifikation 

Utifrån den initiala förstudien kommer viktiga krav och behov framkomma vilka sammanställs i en 

kravspecifikation. Denna kravspecifikation kommer i ett senare skede användas för att beskriva den 

befintliga konstruktionens prestanda samt för att utvärdera eventuella förbättringsförslag.  

Krav och behov kommer endast beröra termiska aspekter för elektriska drivsystem, således kommer 

mekaniska och elektriska krav och behov ej tas i beaktning. 

2.3 Tester 

För att erhålla information kring den befintliga prototypens prestanda i verklighetstrogna förhållanden 

samt samla indata till presumtiva simuleringar, utförs fysiska tester. Testerna sker i samverkan med 

Energisektionen på KTH där laborationsutrustning och expertis finns att tillgå.  

 

Testerna kommer utföras inom tre huvudområden: 

 

Celltest  

Värmeeffekten från de givna battericellerna kommer ha en betydande påverkan för noggrannheten av 

beräkningar och simuleringar, därav är det av intresse att utföra tester för den specifika batteritypen. 

Vilka tester battericellerna kommer genomgå fastställs utifrån den initiala förstudien och 

kravspecifikationen.  
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Komplett modul 

För att erhålla intressant data kring hur den befintliga prototypen fungerar i verklighetstrogna 

förhållanden kommer tester utföras med en komplett modul. Både kyl- och värmningsfunktion 

kommer att testas under omständigheter vilka utkommit från förstudien. Resultaten från dessa tester 

kommer även fungera som referens vid simuleringar och beräkningar. 

 

Nya koncept 

I det fall nya intressanta koncept framkommit i tidigt stadium kommer dessa testas och jämföras med 

den befintliga konstruktionen i testriggar av enklare karaktär. 

2.4 Simulering av termiska förlopp 

Med ingångsdata utifrån genomförda tester kommer intressanta simuleringsmodeller utformas med 

syftet att återspegla hur systemet fungerar vid skiftande förhållanden. Numerisk analys av 

kylningsförlopp kommer att genomföras i (MATLAB, 2011) och finita elementanalyser kommer att 

genomföras i (COMSOL, 2012). Dessa datorstödda analyser kommer att utgå från förutbestämda 

driftsfall omfattande specificerade värden gällande omgivande temperatur, laddningsstatus (SoC) och 

last.  

 

För verifiering av simuleringsmodellerna kommer utkommande resultat från den numeriska analysen 

respektve den finita elementanalysen ställas i relation mot varandra, samt jämföras med tester 

genomförda utefter liknande driftsfall. Simuleringsmodellernas utseende och noggrannhet kan komma 

att variera med modellens syfte och mål.  

2.5 Beräkningar av termiska förlopp 

Tester och simuleringsmodeller kommer att grundas på och understödjas av beräkningsförfaranden 

gällande termiska förlopp. Beräkningar kommer att genoföras löpande under test- och simuleringsfas. 

2.6 Förbättringsförslag 

Utifrån de resultat som framkommit under projektets gång kommer förbättringsförlag tas fram vilka 

avser att förbättra den befintliga konstruktionen med avseende på ställda krav och behov i 

kravspecifikationen. Förslagen presenteras med text och exemplifierande bilder men ej med någon typ 

av ritning eller prototyp då detta projekt avgränsats ifrån framtagande av konstruktionsunderlag. 

Vidare kommer förslag presenteras härrörande hur den befintliga prototypen kan användas för att 

erhålla högsta möjliga livslängd för battericellerna. 
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3 Förstudie 

Följande kapitel redogör för essentiell projektinformation omnämnande konkurrerande 

temperaturhanteringsystem, grundläggande termodynamik, potentiella vägar för värmetransport och 

battericellernas temperaturrelaterade egenskaper. Detta för att inhämta en solid kunskapsbas inom 

berört område. 

3.1 Nulägesanalys av befintliga batterisystem 

Fordonsmarknaden genomgår idag en historisk förändring där striktare utsläppslagstiftningar och 

ständigt ökande bränslekostander har intensifierat sökandet efter effektiva alternativ till den 

konventionella förbränningsmotorn, vilket medfört en omfattande trend mot elektrifiering av drivlinor 

(Heckenberger, 2009).  

 

Detta har medfört att den största nuvarande utvecklingen inom området för batterisystem återfinns i 

fordonsindustrin med elbilar som huvudområde. Den potentiella marknaden är stor och det investeras i 

utveckling av hela kedjan för framtagning av nya effektiva och billiga drivsystem för elbilar. 

Prestandakraven på samtliga komponenter i elektriska bilar är höga då de konkurrerar med de mer 

konventionella bränslebilarna, vilka har funnits under en längre tid och har därför utvecklats i större 

utsträckning både vad gäller prestanda och kostnadseffektivitet. Batterier i en elbil måste därför erhålla 

en stor mängd energi till låg vikt, kunna leverera en hög effekt samt ha en lång livslängd för att leva 

upp till prestanda- och priskrav (Canis, 2011).  

 

I dagsläget finns ingen allmänt erkänd batteriteknik som möjliggör val av spänning och energimängd i 

en enda battericell vilket medför att många mindre celler måste kombineras för att erhålla ett 

batteripack vilka kan användas i applikationer som kräver högre spänning och energimängd än vad 

som finns i enskilda celler. Detta ställer stora krav på batterihantering gällande jämn kvalitet på celler 

eftersom en enda felaktig cell kan göra ett helt batteripack med tusentals celler obrukbart. Det är även 

en säkerhetsrisk om någon cell fallerar då detta kan starta en kedjereaktion vilket kan få förödande 

konsekvenser för den applikation där batteriet används (Teslamotors, 2012). 

 

För att komma bort från detta problem använder vissa elektriska bilar sig av ett modulariserat system 

som vid modulfel direkt kopplar bort den felaktiga modulen från resterande batteripack vilket räddar 

batteripacket samt minskar risken för brand. Bilar som använder sig av detta är bland annat Tesla 

Roadster som delat upp sitt batteripack i moduler, vilket även medför möjlighet till att göra 

batteripacket större eller mindre beroende av efterfrågat behov (Teslamotors, 2012).  

Andra bilar som har ett liknande upplägg är GM Volt och Opel Ampera, dessa bilar kan dock inte 

ändra storlek på batteripack på förfrågan av kund (General Motors, 2010).  

 

Ett exempel på ett företag som innehar stora erfarenheter av utveckling av elbilar är Tesla. Tesla är en 

av de ledande tillverkarna av ”rena elbilar” och fokuserar på att utveckla bilar med hög prestanda i 

premiumklassen. Tesla var även tidiga med att använda litium-jon celler i sina bilar vilket har spelat 

en nyckelroll i utvecklingsarbetet av dessa prestandabilar. Med en acceleration av 0-100 km/h på 3,7 

sek och total körsträcka på nästan 400 km kan Tesla Roadster jämföras med högpresterande 

bränsledrivna bilar. Batterisystemet består av totalt 6831 cylindriska celler av typ litium-jon som 

delats in i 11 kartformade moduler vilka alla monteras i ett hölje vilket skapar en stabil miljö för 

batterierna. För att reglera arbetstemperaturen vid laddning och drift av batterisystemet används 

kylslingor innehållande 50/50 glykol och vatten. Vid laddning i kallare klimat kan vätskan i kylslingar 

värmas för att reglera temperaturen i batterierna till en nivå som tillåter en tillförlitlig uppladdning. 

Värmningsfunktionen används inte under drift vilket medför att effekttillgången blir kraftigt reducerad 

då temperaturen faller under 0°C (Teslamotors, 2012). 
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3.1.1 Termisk hantering av batterisystem 

Litium-jon-batterier kan endast arbeta inom ett smalt termiskt område för bästa livslängd och 

prestanda vilket får betydelse för en elbil då denna måste fungera i ett större termiskt område än 

batterierna själva. Lösningen som många elbilar använder idag är att använda någon typ av kylning 

och värmning av batteripaketet vilket utökar arbetsområdet för fordonet.  

 

Tidiga elbilar använde enklare typer av kylning vilket medför ett mindre komplicerat system och var 

därmed billigare att producera. Nackdelarna med ett sådant system blir att temperaturen i batterierna 

inte kan kontrolleras utan varierar med omgivande temperatur vilket medför risk för att batterierna tar 

skada av allt för höga temperaturer eller inte kan prestera optimalt i låga temperaturer.  

 

Mer avancerade kylsystem används i GM Volt och Opel Ampera, vilka är hybrider med elmotorer och 

bränsledrivna hjälpmotorer för att öka körsträckan. Båda fordonen har vätskebaserade kyl- och 

värmesystem som reglerar temperaturen i batteripacket med hjälp av ett antal sensorer utplacerade på 

intressanta platser i systemet. Dessa system kan värma och kyla både under uppladdning och under 

drift vilket ger ett system som är i det närmaste oberoende av yttertemperaturen (General Motors, 

2010). 

 

Figur 1 visar hur kyl- och värmesystemet för GM Volt och Opel Ampera fungerar. Vätskan i systemet 

kan gå tre olika vägar, A, B, C. Slinga A används då temperaturen i batteriet är låg och den omgivande 

yttertemperaturen inte kan värma batteriet till erforderlig temperatur. Vätskan cirkulerar då endast 

mellan batteriet och värmepaketet. Slinga B används vid hög batteritemp och då den omgivande 

temperaturen inte klarar att kyla batteriet. För detta används bilens A/C som då kombinerar kylning av 

kupén och kylning av batteriet. Slinga C går genom en kylare som kyls av luftflödet vid drift, denna 

slinga används i så stor utsträckning som möjligt då denna kylmetod kräver mindre energi än Slinga A 

och B (General Motors, 2010). 
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Figur 1. kyl- och värmesystem för GM Volt och Opel Ampera (General Motors, 2010) 

Tesla Roadster och Ford Focus EV använder sig av ett något förenklat system men som i sin helhet 

liknar GM Volt och Opel Ampera.  
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3.1.2 Luft- och fluidumbaserad värmeöverföring 

Batterisystemets kostnad och termiska ledningsförmåga har signifikant korrelation till valet av 

värmeöverföringsmedium. Värmeöverföringsmedium kan vara luft, vätska, gas, fasomvandlande 

material (PCM) eller en kombination av dessa medier. Luftbaserad värmeöverföring uppnås genom att 

rikta direktströmande luft eller luft flödande via en temperaturväxlare mot batterimodulerna. Vidare 

kan värmeöverföring med vätskemedium realiseras genom en rad olika metoder så som fluidledningar 

applicerade dikt an mot modulerna, en modulomgärdande mantel, nedsänkning av modulerna i 

dielektrisk vätska för direktkontakt eller placering av modulerna på en vätskeuppvärmd alternativt 

vätskekyld yta. I de metoder där vätskan inte är i direkt kontakt med modulen kan vatten och glykol 

eller andra vanligt förekommande flytande kylmedier brukas. Vid alternativ där modulerna är 

nedsänkta i vätskemediet måste vätskan ha dielektriska egenskaper likt kiselbaserade oljor eller 

mineraloljor för att undvika elektrisk kortslutning (Pesaran A. A., 2001).  

 

Inom båda teknologierna återfinns fördelar. Luftbaserade system kan utformas i enklare utförande till 

en lägre kostnad medan vätskebaserade system generellt är utrymmeseffektivare och tillåter hårdare 

belastning av batterierna utan risk för överhettning, vilket möjliggör ett högre effektuttag under 

drifttiden. Vätskesystem är även lättare att försegla och avskärma från omgivningen vilket resulterar i 

ett inneslutet system där battericellernas arbetstemperatur kan kontrolleras och styras. Ytterliggare en 

fördel är att vätskesystem inte är lika beroende av omgivande miljö (Garthwaite, 2010).  

 

Respektive teknologi medför även kompromisser i form av svagheter och risker. Bland svagheterna 

för ett vätskebaserat system återfinns risken för läckage, vilket kan orsaka elektrisk kortslutning. 

Dessa system kan även medföra en ökad kostnad för underhåll och reparation då de är mer komplext 

utformade, kräver fler komponenter och ofta väger mer än luftsystem. Luftbaserad värmeöverföring är 

generellt mindre effektiv vad gäller att uppnå och bibehålla en jämn temperturfördelning inom och 

emellan battericellerna i en batterimodul, vilket är en nyckelegenskap för att ernå lång livslängd på 

battericellerna. Därtill kan luftsystem inte transportera bort samma mängd värme lika snabbt som ett 

vätskesystem (Garthwaite, 2010).  

 

Vätskor har en större värmeöverförande massa än luft vilket innebär att om ett luftbaserat 

värmeöverföringssystem teoretiskt skall ge ekvivalent resultat med ett vätskebaserat system måste en 

så stor fläkt brukas att det erfordras en separat energikälla för att driva den. Luftbaserade system 

lämpar sig därav för applikationer som erbjuder lägre prestanda med ett lägre effektuttag eller i 

batterisystem som brukar större batterier. Detta eftersom ett större batteri kan leverera samma mängd 

effekt som ett mindre batteri vid lägre ström och därmed genereras mindre värme. Nyttjande av ett 

vätskebaserat system möjliggör således ett högre effektuttag ur mindre batterier än vad som är möjligt 

med ett luftbaserat system.  I elbilsapplikationer där massa och volym utgör betydande parametrar är 

därför vätskebaserade system tilltalande (Garthwaite, 2010). 

 

Användning av luft som värmeöverföringsmedium är det enklaste alternativet men ger samtidigt inte 

samma effektiva värmeöverföring som med ett vätskemedium.  Värmeöverföringsnivån mellan 

modulväggarna och värmeöverföringsfluiden beror på värmeledningsförmågan, viskositet, densitet 

och flödeshastighet. Vid samma flödeshastighet är värmeöverföringsnivån mycket högre för 

direktkontaktvätskor så som olja än för luft, beroende på tunnare gränsskikt och högre termisk 

ledningsförmåga. På grund av oljans högre viskositet med högre pumpeffekten som följd används 

dock en lägre flödeshastighet för olja vilket medför att oljans värmeöverföringskoefficient endast blir 

1,5 till 3 gånger högre än för luft. Indirekta kontaktvätskor såsom vatten eller vatten/glykollösningar 

har generellt lägre viskositet och högre termisk ledningsförmåga än de flesta oljor vilket resulterar i 

högre värmeledningskoefficienter. Emellertid måste värmen ledas genom anläggningsytor vilket 

medför minskad effektivitet (Pesaran A. A., 2001).    
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3.1.3 Aktiva och passiva system 

På grund av kostnads-, vikt- och utrymmesaspekter i samband med en tilltänkt begränsad användning 

till endast milda klimat utrustades batterisystem i tidiga el- och hybridbilar inte med värmande eller 

kylande enheter. Temperaturhanteringen baserades istället helt på strömning av omgivande luft vid 

drift för att transportera bort värme från batterierna, så kallad passiv luftvärmeöverföring. Exempelvis 

använde tidiga modeller av Honda Insight och Toyota Prius kabinluften för värmning och kylning av 

batteripacken. Även fast denna lösning innebär att luften värms eller kyls av fordonets 

luftkonditionering respektive värmepaket så betraktas detta värmeöverföringssystem som passivt. 

Detta eftersom det inte tillförs någon energi direkt avsedd för batteriernas temperaturreglering samt 

eftersom systemet saknar direktverkande styrning (Pesaran A. A., 2001).  

 

Passiv termisk hantering refererar till värmeöverföringssystem som helt förlitar sig på 

termodynamiken i ledning, konvektion och strålning utan tillförd extern kyleffekt. Dessa system är 

vanligt förekommande, har låg kostnad och är lätta att implementera. En frekvent brukad passiv 

värmeöverföringsmetod är kylflänsen, vilken är en massa av termiskt ledande material såsom koppar 

eller aluminium som monteras i direkt anslutning till en värmeavgivande komponent. Ytterliggare 

exempel på passiva system är värmespridare i form av en termiskt ledande metallplatta eller folie, 

värmeledningar innehållande en fluid vars ena ände är ansluten till en värmeväxlare och den andra 

änden till en värmesänka, termiska gränssnittsmaterial innefattande termiska kuddar, limmer, geler och 

fetter (Kawa, 2011). 

 

Den uppenbara svagheten för passiva system är att temperaturen och flödeshastigheten på 

värmeöverföringsmediet inte kan regleras efter behovet av värmning och kylning. Sålunda är passiva 

system i högre grad beroende av den omgivande temperaturen med ett erforderligt temperaturintervall 

begränsat till milda temperaturer (ca 10°C-35°C) för att den termiska hanteringen ska fungera, vid 

kalla och varma förhållanden riskerar annars battericellernas prestanda att ta skada.  För att uppnå 

fullgod termisk hantering utanför dessa förhållanden krävs aktiva komponenter (Pesaran A. A., 2001).    

 

Aktiv termisk hantering avser tekniker som introducerar tillförsel av energi för att öka den 

värmeöverförande processen. En essentiell fördel är att dessa system reglerar fluidflödet vid 

konvektion efter kyl- respektive värmningsbehov vilket markant ökar hastigheten på bort- och 

tillförsel av värme. Till nackdelarna hör behovet av elektricitet för drift, potentiell källa för emittering 

av buller och ljud samt att ifrågavarande system är mer komplexa och kostsammare än passiva system. 

Fläktgenerad forcerad luft är ett exempel på aktivt värmeöverföringssystem vilket åstadkoms genom 

att en fläkt ökar det direkta luftflödet mot en värmeavgivande komponent eller en värmesänka. 

Flödeshastigheten kan sedermera styras via olika fläktkonfigurationer och flödesbanan optimeras 

genom korrekt placering och orientering. Avancerade aktiva luftsystem använder elektronisk 

fläktstyrning för att hantera dessa variabler baserade på återkopplad information från 

temperatursensorer (Kawa, 2011).  

 

En annan typ av aktiv värmehantering är värmeöverföring med pumpdriven vätska. Dessa system 

består vanligtvis av en sluten slinga där ett vätskemedium cirkuleras med hjälp av en pump via en 

värmeväxlare för att efter behov värma respektive kyla batterisystemet. Fast tillståndsvärmepump är 

ytterligare ett alternativ på aktivt system. Dessa halvledarkomponenter är kompakta och placeras 

vanligen mellan en värmekälla och en värmesänka för snabbare värmeledning. När spänning 

appliceras på tillståndspumpen skapas en temperaturdifferential mellan pumpens sidor vilket 

möjliggör värmeöverföring via ledning. I jämförelse med andra aktiva system är 

tillståndsvärmepumpar inte särskilt effektiva, likväl överförs fortfarande en betydande mängd värme 

och de har lång livslängd. De är ideala för applikationer som erfordrar punktvärmning/kylning och om 

strömmen över tillståndspumpen reverseras så växlar värmeöverföringsflödet riktning, vilket 

möjliggör växelvis kylning och värmning för exakt temperaturkontroll (Kawa, 2011).   
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3.2 Litium-jon-batterier och värmetransort 

Lagringsanordningen för elektrisk energi utgör den fundamentala komponenten i elektriska drivsystem 

där litium-jon-batterier anses vara den mest attraktiva av alla nuvarande lagringsmetoder. I förhållande 

till de tidigare nickel-metall-hydrid baserade batterierna innehar litium-jon-batterierna fördelar vad 

gäller bättre prestanda och energidensitet, kompakta fysiska dimensioner, hög laddnings- och 

urladdningseffektivitet samt hög cyklingsförmåga (Heckenberger, 2009).   

 

Ifrågavarande batterityp har även lång livslängd vilket är en förutsättning för implementeringen av 

eldrivna farkoster på fordonsmarknaden. Om eldrift ska bedömas som ett gångbart alternativ till 

förbränningsmotorer och hybridlösningar måste batterisystemet tillgodose en brukarfas på minst tio år 

innan batteribyte erfordras. Sålunda är det inte godtagbart att batteribyte, som är förknippat med 

signifikanta kostnader, krävs redan efter några få användningsår (Heckenberger, 2009).  

 

Litium-jon-batterier är dock, såsom andra typer av batterier, temperatursensibla och kan endast brukas 

effektivt och durabelt inom ett specifikt temperaturområde. Vid drifttemperaturer över 40°C minskar 

batteriets livslängd och vid låga temperaturer under - 10°C erhålls en markant reducering av batteriets 

prestanda och effektivitet. Vidare är även en enhetlig temperaturfördelning betydelsefull för 

batterisystemets livslängd där tillåten temperaturgradient inom en battericell och från cell till cell inom 

ett batteripack är begränsad till 5°C (Heckenberger, 2009).   

 

Vid tillfälliga maxbelastningar så som acceleration och inbromsning (återvinning av bromsenergi) 

måste batterierna generera ett högt effektuttag på kort tid vilket kräver kraftiga elektriska ur- och 

uppladdningsströmmar. Till följd av battericellernas inre resistans ger elströmmarna sedermera 

upphov till betydande uppvärmning som förorsakar en temperaturhöjning av battericellerna. Kopplat 

till att den omgivande temperaturen fristående kan medföra en drifttemperatur utanför det tjänliga 

intervallet, tydliggörs att litium-jon baserade batterisystem utan temperaturreglering inte är ett hållbart 

alternativ. Om temperaturregleringen är otillräcklig eller oenhetlig kommer battericellerna vid höga 

temperaturer att degenerera snabbare med minskad prestanda och kapacitet som följd. I ett vidare 

perspektiv resulterar detta i att battericellerna inte uppnår den föreskrivna brukstiden på minst tio år 

(Heckenberger, 2009). 

 

Utan tillfredsställande temperaturreglering får således en brukarfas på tio år ses som orealistisk och för 

att möta det uppsatta kravet erfordras att ett termsikt icke-kritiskt tillstånd under 40°C kan bibehålls 

för samtliga driftfall. För temperaturreglering av litium-jon-batterier föreligger två principiella 

tillvägagångsätt i värmetransport via luft eller värmetransport via anläggningsyta (Heckenberger, 

2009). 

3.2.1 Cellstruktur och potentiella vägar för värmetransport 

Uppbyggnaden av ett litium-jon-batteri kan schematiserat förtecknas med att cellen består av pläterade 

metallelektroder som tillgodoser lagring av litiumjoner och som inbördes isoleras via en icke elektriskt 

ledande men litium-jontransfererande separator. Sålunda förhindras transport av elektrisk potential 

mellan elektroderna samtidigt som förflyttning av litiumjoner alltjämt möjliggörs. Elektrolyten i denna 

celltyp består av ett organiskt lösningsmedel i vilket ledande salter har upplösts (Heckenberger, 2009).  

 

Det finns för närvarande tre olika typer av cellutföranden Figur 2.  

 

1. Cylindriska celler: anod, separator och katod är ihoprullade och infogas i ett cylindriskt hölje 

av aluminium. 

2. Prismatiska celler: ingående detaljer är planförpackade i ett rektangulärt aluminiumhölje.  

3. Pouch eller coffee bag celler (pås-celler): individuella skikt av aktiva material är staplade eller 

vikta och packas i en flexibel film av aluminiumkomposit.  
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Figur 2. Celltyper (Heckenberger, 2009) 

 

Från ett övergripande termiskt perspektiv är celler av prismatisk och pouch typ bättre lämpade till 

användning i elfordonsapplikationer, vilket återkopplas till celltypernas olika geometrier. Ty det 

cylindriska cellutförandet innehar en relativt liten anläggningsarea tillgänglig för transport av värme 

från cellens interiör. Följaktligen medför detta högre interna/externa radiella temparturgradienter. 

Vidare förhindrar den krökta karaktären på cellens yttre yta optimal kontakt med 

värmetransporterande element vilket försvårar värmeavledningen (Heckenberger, 2009).  

 

I termer gällande ett materials fysikaliska egenskaper betyder allmängiltigt god elektrisk 

ledningsförmåga även god värmeledningsförmåga. Värmeledningsförmågan är därför markant högre 

längs de metalliska elektroderna i förhållande till värmeledningsförmågan vinkelrätt mot elektroderna. 

Anledningen till detta kan härledas till att separatorn som är positionerad mellan elektroderna verkar 

som en termisk isolator (Heckenberger, 2009). 

 

 
Figur 3. Primära koncept för temperaturreglering (Heckenberger, 2009) 

Figur 3 illustrerar de primära koncepten för temperaturreglering av battericeller på cellnivå. Som 

tidigare nämnts är luftbaserad värmetransport samt värmetransport via termisk anläggningskontakt två 

kontrasterande utformningar på värmetransporterande system. I luftbaserade system uppnås 

värmetransport genom att luft strömmas mot cellernas fritt åtkomliga ytor vilket ger upphov till 

värmeledning mellan cellyta och ankommande luft Figur 3a. Denna metod kan tillämpas för samtliga 

celltyper men från ett fluidmekaniskt perspektiv erbjuder i detta samanhang dock den cylindriska 

celltypen vissa fördelar. 
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Luftbaserade system har relativt enkel utformning men är samtidigt inte utrymmeseffektiva då 

erforderligt utrymme för luftkanaler mellan cellerna, kanaler för in- och utflöde från batterimodulen 

och en eventuell mikroluftkonditionering är betydande. Vidare är värmetransportens effektivitet 

otillfredsställande samtidigt som det är svårt att uppnå homogenitet i temperaturregleringen varvid 

oenhetliga celltemperaturer uppträder (Heckenberger, 2009).  

 

Ett långt mer praktiskt alternativ i fråga om paketeringsutrymme och värmetransportens effektivitet är 

metoder där battericellerna placeras i termisk kontakt med en anläggningsyta från vilken 

värmetransporten kanaliseras via fluidkanaler. Dessa metoder innebär emellertid även utmaningar i 

fråga om utformning och konfiguration av den termiska anläggningskontakten eftersom det i många 

fall krävs elektrisk isolation mellan kylenhet och cellhölje. För celler med låg höjd och med tillräcklig 

väggtjocklek är termisk kontakt enbart vid cellfoten eller cellhuvudet tillräcklig Figur 3b. I dessa fall 

kan battericellerna placeras tätt packade direkt på en termisk anläggningsyta vilket minimerar det 

erforderliga paketeringsutrymmet. Celler av Pouchtyp är olämpliga för denna typ av metod för 

temperaturreglering eftersom värmen primärt leds via cellhöljets vägg till cellfoten eller cellhuvudet 

och vidare till den termiska anläggningsytan. Pouchceller har en omslutande fog i den yttre 

aluminiumkompositen som förhindrar optimal termisk kontakt (Heckenberger, 2009).   

 

Om värmeledningen via cellhöljeväggarna är otillräcklig kan värmetransporterande element i form av 

värmeledande flänsar Figur 3c eller plattor med interna fluidkanaler Figur 3d installeras mellan 

battericellerna. Ifrågavarande alternativ, i synnerhet det senare, medför monteringsvårigheter vid 

serieproduktion då battericellerna måste monteras mellan de värmetransporterande elementen, vilket 

försvårar monteringsförfarandet och ställer högre krav på monteringsprocessen (Heckenberger, 2009).  

 

Kontaktblecksvärmeöverföring Figur 3e utgör en effektiv metod för temperaturreglering av 

battericeller, varigenom cellens inre kyls alternativt värmas direkt via kontaktblecken och 

elektroderna. Här används sålunda den fysikaliskt metalliska väg som battericellernas elektroder 

erbjuder direkt för att upprätta en förbindelse för god termisk ledningsförmåga. Pouchceller är särdeles 

lämpliga för denna metod av temperaturreglering, ty denna celltyp har platta kontaktbleck som 

erbjuder en tillräckligt stor termisk anläggningsyta (Heckenberger, 2009).  

 

I samtliga alternativ med värmetransport via termisk anläggningsyta leds spillvärme från cellen till 

anläggningsytan, varifrån värmen absorberas av kylmediet och avleds till omgivningen via fordonets 

kylsystem eller luftkonditioneringssystem (Heckenberger, 2009).  

3.2.2 Integrering av batterisystemet med fordonets luftkonditionering 

Den potentiella räckvidden för elfordon utgör ett viktigt kriterium för deras användningsområde och 

deras etablering på fordonsmarknaden. Räckviddsaspekten korrelerar till batteriernas prestanda och 

kapacitet men även till energikonsumtionen av samtliga komponenter i fordonet, inklusive 

luftkonditioneringssystemet som är en betydande förbrukare. Ett energieffektiviserande alternativ är 

att integrera batterisystemets temperaturreglering med fordonets luftkonditionering (Kroner, 2009).  

 

Om batterisystemets temperaturreglering är luftbaserad kan luft dras medelst en fläkt direkt från 

fordonets luftkonditionerade kupé Figur 4 alternativt via en separat mikroluftkonditioneringsenhet 

specifikt avsedd för batterierna som ansluts till fordonets befintliga klimatsystem Figur 5.  

Installationsutrymmet som krävs för luftkanalerna till batterierna och den extra vikt som fläkten eller 

mikroluftkonditioneringsenheten medför är betydande svagheter i denna utformning. Potentiell 

uppkomst av fläktgenererade bullerstörningar i kupén är ytterligare en nackdel. Även 

säkerhetsaspekten i samband med användningen av kabinluften motiverar till särskild uppmärksamhet 

till följd av den direkta kopplingen mellan kupén och battericellerna (Heckenberger, 2009). 
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Figur 4. Kylning med kabinluft (Heckenberger, 2009) 

 
Figur 5.  Självständig luftkylning (Heckenberger, 2009) 

Direkt köldmediumbaserad temperaturreglering Figur 6 är mer kompakt, varvid en separat förångare 

avsedd för batteripacket ansluts parallellt med huvudköldmediekretsen och placeras i direkt kontakt 

med batteripacket i form av en termisk anläggningsyta. Endast två extra köldmedieledningar erfordras, 

en sugledning och en tryckledning. Svårigheter återfinns i att koordinera hela kretsen, då en 

köldmediekrets ska betjäna både batterisystemet och kupén vilka besitter starkt kontrasterande 

operativa egenskaper. En viss andel av luftkonditioneringssystemets utgående kompressoreffekt måste 

reserveras för kylning, denna effekt är dock låg i komparation med den effekt som erfordras i 

alternativet där kabinluften nyttjas (Heckenberger, 2009). 

 

 
Figur 6. Direkt köldmediebaserad kylning (Heckenberger, 2009) 
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Dessa alternativ inkluderar ingen värmningsfunktion vilket medför att battericellerna inte kan värmas 

under vinterförhållanden. I hybridfordon är detta tolerabelt eftersom den låga temperaturen i extrema 

fall endast begränsar hybridfunktionen samtidigt som framdrivningen av fordonet alltjämt är 

realiserbar via förbränningsmotorn.  I elfordon krävs emellertid förvärmning av batterierna för att 

fordonet ska fungera tillförlitligt under vintern (Heckenberger, 2009).  

 

Aspekten angående energieffektivitet och temperaturreglering är viktig med beaktande till batterierna 

som brukas i elfordon, eftersom den energi som åtgår till den termiska hanteringen direkt kan påverka 

fordonets räckvidd. Vid extremt kalla väderförhållanden är dessutom tillgängligheten till elektrisk 

energi beroende av systemets batteriuppvärmning (Heckenberger, 2009).  

 

Genom att utöka fordonets befintliga luftkonditioneringssystem med en sekundär slinga för strömning 

av ett kylmedel inbegrips även en uppvärmningsfunktion i systemet Figur 7. Detta eftersom kylmedel i 

kontrast till köldmedium kan värmas och sålunda erbjuda effektiv batteridrift även vid kallgrader. 

Systemuppställningen skulle i detta fall realiseras enligt följande. Den sekundära kylmedelslingan 

arbetar kylande i temperaturintervallet 15-30°C och om den externa temperaturen överstiger det 

föreskrivna intervallet stödkyls den sekundära slingan av luftkonditioneringssystems köldmediekrets. 

Vid kallgrader värms kylmedlet i den sekundära slingan för att höja celltemperaturen till tjänlig nivå.   

Energivinster återfinns i att energiåtgången för drift av kylmedelkretsen är lägre än i relation till 

energiåtgången för att driva luftkonditioneringens köldmediekrets, eftersom den erfordrar drivande av 

luftkonditioneringens kompressor. Denna systemlösning medför dock ett ökat antal komponenter, 

vilket är förenat med ökat installationsutrymme, ökad vikt och komplexitet samt högre kostnader 

(Heckenberger, 2009).   

 

 
Figur 7. Strömning via sekundär slinga (Heckenberger, 2009) 

Genom att samordna batterisystemet med fordonets luftkonditioneringssystem kan minskad 

energiförbrukning även ernås via styrning av luftkonditioneringens prestanda, för att vid behov 

reducera belastningen av batterierna. Genom exempelvis olika körlägen såsom komfortläge, 

räckviddsläge och kompromissläge kan luftkonditioneringens belastningsandel regleras efter rådande 

förhållanden. I räckviddsläget kan luftkonditioneringen reduceras genom att förslagsvis sänka 

hastigheten på temperaturregleringen, tillåta en högre kabintemperatur eller minska luftflödet genom 

kupén. Härigenom sänks belastningen på batterierna med ökad räckvidd som följd, dessutom innebär 

en lägre belastningsgrad även ett reducerat behov av temperaturreglering som resulterar i vidare 

energibesparing och ökad räckviddsprestanda (Kroner, 2009).       
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3.3 Litium-jon-batteriets värmerelaterade egenskaper 

Den värme som en specifik battericell alstrar under drift och laddning utgör en fundamental parameter 

med betydande inverkan på det temperaturreglerande systemets utformning. Därav är det essentiellta 

att inneha förståelse för battericellens värmegenerativa egenskaper och de variabler som påverkar 

magnituden av egengenererad värme (Pesaran & Keyser, 2001).  

 

Värme generaras i en battericell dels av entalpiförändringar till följd av elektrokemiska reaktioner 

samt av Joules effekt även kallad ohmsk uppvärmning eller elektrisk resistiv uppvärmning som 

orsakas av resistiva förluster då ström transporteras genom interna resistanser under laddning och 

urladdning. Mängden genererad värmeeffekt beror av flertalet faktorer; 

 

 Batterikemi och konstruktion 

 Initial och slutlig laddningsnivå (State of Charge, SoC) 

 Batteritemperatur  

 Laddnings- och urladdningsprofil  

Battericellens inre resistans är temperaturberoende och ökar vid avtagande temperatur och omvänt 

minskar då celltemperaturen stiger. Eftersom ökad resistans medför förhöjd värmegenerering och 

minskad resistans medför reducerad värmegenerering producerar följaktligen cellerna mer värme vid 

låga temperaturer och mindre värme vid högre temperaturer. Ur ett temperaturstyrande perspektiv är 

detta en gynnsam egenskap eftersom den medför att batterierna generara mer egenvärme vid 

temperaturer då batterierna måste värmas och mindre värme då batterierna måsta kylas (Pesaran A. A., 

2001). 

 

Vidare beror nivån av generade värme på laddnings och urladdningsprofilerna. Detta eftersom snabba 

förändringa, såsom accelerationer, erfordrar höga urladdningshastigheter vilket följaktligen medför 

höga strömmar som sedermera ligger till grund för en ökad värmealstring (Pesaran A. A., 2001). 

 

Som tidigare omnämnts är litium-jon-batterier starkt påverkade av dess operativa termiska miljö. Då 

batterietcellen exponeras för höga temperaturer (>40°C) under längre tid degenererar cellen i snabbare 

takt. Vid låga temperaturer (<-10°C) minskar förmågan att leverera urladdningsström och försörja 

fordonet med elektrisk energi. Låga temperaturer verkar även negativt på laddningsacceptansen 

(Cohen & Puglia, 2011).  

 

Om stora temperaturgradienter (>5°C) utvecklas i en enskild battericell eller mellan olika celler i 

batteripacket orsakas heterogenitet i elektrodreaktionsgrad och elektrolytdistribution.  Eftersom 

battericellernas handlingssätt influeras av de elektrokemiska och kemiska processerna som uppstår 

inuti cellen under laddning och urladdning påverkar denna heterogenitet battericellens prestanda (Gu 

& Wang, 2001). 

 

Detta kan härledas till att oenhetlig temperaturfördelning medför fluktuerande urladdningsnivå i 

cellerna, där de varma områdena cyklas djupare än de kalla. Initialt urladdas de varma områdena mer 

än de kalla, utfallande i att dessa områden slits ut först. Eftersom urladdningstakten mellan de kalla 

och varma områdena varierar återfinns fortfarande kapacitet kvar i de kalla områdena då de varma är 

helt urladdade. Beroende på batteristyrningssystemet resulterar detta i att kapaciteten förblir 

oförbrukad då styrsystemet bryter urladdningen då ett område nått den lägsta tillåtna spänningsnivån. 

Alternativt kan den kvarvarande kapaciteten medföra att styrsystemet uppfattar cellens elektriska 

laddning som tillräcklig och vidhåller urladdningen, resulterande i att de områden med högst 

urladdningshastighet ernår spänningsnivåer under den tillåtna gränsen varefter cellen kan ta skada 

(Smith, Kim, & Pesaran, 2009).   
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Senare in i batteriets brukstid när dessa områden är påtagligt degenererade cyklas istället de resterande 

områdena djupare för att leverera erforderlig elektrisk energi. Inhomogen cykling medför sålunda att 

battericellen arbetar intermittent, vilket skapar en obalans i elektrisk laddning inom cellen som tilltar 

kontinuerligt under cellens användningsfas. I relation till om cellen arbetar enhetligt med jämn 

förslitning som följd orsakar den elektriska obalansen prestandaförluster då kapaciteten inte nyttjas 

maximalt samtidigt som ett uttjänt område i cellen kan medföra att hela battericellen havererar och 

måste kasseras i förtid (Smith, Kim, & Pesaran, 2009).   

 

Temperaturvariationerna leder sålunda till ett elektriskt obalanserat batteripack med minskad kapacitet 

som följd (Cohen & Puglia, 2011). 

3.3.1 Fysikaliska egenskaper 

Litium-jon-batteriets fysikaliska egenskaper efterliknas ett anisotropt material, vilket innebär att 

batteriet besitter olika egenskaper i olika riktningar. Detta återspeglas i batteriets 

värmeledningsförmåga som är flertalet gånger högre längs de metalliska elektroderna i förhållande till 

vinkelrätt mot elektroderna. Figur 8 illusterar värmeledningsförmågan i en battericell där X-riktningen 

motsvara den längsgående konduktiviteten och R-riktningen den tvärgående konduktiviteten (Kim & 

Smith, 2008).  

  

 
Figur 8. Battericellens värmeledningsförmåga (Kim & Smith, 2008) 

Specifika värmekapaciteten och densiteten är ytterligare två egenskaper med inverkan på cellens 

termiska beteende. Battericellens densitet anges av tillverkaren till 2265kg/m
3
. Specifika 

värmekapaciteten måste dock beräknas utifrån testning.  

3.4 Analys av befintlig prototyp 

3.4.1 Uppbyggnad 

Den befintliga modulkonstruktionen innehar battericeller av typ Litium-polymer och erhåller en 

nominell spänning av 22,2V och en kapacitet av 60Ah. Detta uppnås genom att koppla 3 celler av 

20Ah styck parallellt och därefter seriekoppla 6 parallellkopplade paket. En batterimodul erhåller 

därav en total energimängd av ca 1300Wh. Battericellerna innesluts av täckplåtar och modulgavlar i 

aluminium samt sidor i POM. Kylplåtar av aluminium är placerade mellan battericellerna vilka har till 

uppgift att avleda genererad värme från battericellerna till den undre modulgaveln. Den undre 

modulgavel är i sin tur i direkt kontakt med ett extern ramverk vilket innefattar två kylkanaler vari 

kylmediet kan strömmas.  

 

Modulen innefattar även en värmningsfunktion vilken består av effektmotstånd placerade på 

värmeblock vilka är monterade mot kylplåtarna för att överförra generad värme från effektmotstånden 

till battericellerna.  

 

I den befintliga prototypen isoleras utrymmet mellan battericellerna och kylplåtarna med en tunn 

plastfilm i PET vilken är elektriskt isolerande men samtidigt ej besitter god termisk ledningsförmåga. 
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3.4.2 Materialanalys 

Allmängiltigt är ett material med fullgod termisk ledningsförmåga även en kompetent elektrisk ledare. 

Korrelationen mellan dessa olika ledningsförmågor medför problem vid temperaturreglering av 

battericeller via anläggningsytor. Således är det viktigt att tillgodose att isolationsmaterialet verkar 

termiskt ledande men samtidigt elektriskt isolerande. Utöver att batterisystemets temperaturreglerande 

funktion måste tillgodose en gynnsam och jämn temperaturfördelning i batteripaketet så har även 

viktminimering av konstruktionen betydelse. Denna aspekt medför att valet av material utgör en viktig 

faktor i systemets värmetransporterande förmåga, konstruktion och säkerhet. (Tong, 2011).  

 

I den befintliga prototypen återfinns ett behov av material som möjliggör elektrisk isolation samtidigt 

som värmeledningsförmågan är fullgod. I dagsläget används en tunn plastfilm mellan kylplåtarna och 

battericellerna. Plastfilmen är av typ PET och har en värmeledningsförmåga på 0,29 W/m · °C 

(Nordbergstekniska, 2012) vilket ska jämföras med aluminium i kylplåtarna där 

värmeledningsförmågan är 227 W/m · °C (matweb, 2012). Skillnaden är markant och beror på tidigare 

omnämnt fenomen att elektrisk ledningsförmåga och termisk ledningsförmåga ofta är relaterade till 

varandra, vilket således skapar problem i de tillfällen då endast en av dessa ledningsförmågor är 

önskad.  

 

Nedan omnämns några tekniska keramer som besitter god värmeledningsförmåga men som samtidigt 

verkar elektriskt isolerande. 

 

Aluminumnitrid är en teknisk konstruktionskeram med goda dielektriska egenskaper och hög termisk 

ledningsförmåga på             . Nitriden besitter även låg termisk expensionskoefficient och 

är beständig mot vanligen förekommande processkemikalier och gaser. Främsta användningsområde 

återfinns inom kylutrustning så som kylflänsar och som bärarmaterial för elektroniska paket 

(Accuratus, 2002).  

 

Även Bornitrid är ett exempel på en konstruktionskeram som lätt kan bearbetas till komplexa former 

med standardiserade hårdmetallverktyg. Materialet har hög termisk ledningsförmåga     
       , låg termisk utvidgning och har samtidigt hög elektrisk resistans. Bruksområden är bland 

annat kylelement, substrat för elektriska komponenter och fixturer i högtemperatursugnar (Accuratus, 

2002).   

 

Silikonkarbid är ytterligare ett alternativ på en teknisk keram med hög termisk ledningsförmåga 

         och låg värmeutvidgning. Silikonkarbid används främst i tätningar, lager, värmeväxlare 

och i varmgasfoder. Silikonnitrid är en liknande kiselbaserad teknisk keram med hög hållfasthet inom 

ett brett temperaturområde som vanligen används i motorers rörliga delar så som ventiler och 

turboaggregatsrotorer samt i slitagedelar som ventillyftare och ventilshims.  Silikonnitrid har en 

termisk ledningsförmåga runt         (Accuratus, 2002).  

 

Nackdelen med de tekniska keramerna är den erforderligt höga sintringstemperatur vilket medför 

fördyrning av dessa material (Hing & Ma, 2000). 

 

Andra typer av material som är elektriskt isolerande men med högre termisk ledningsförmåga än PET 

plast är exempelvis: 

 

Epoxy, vilket är en typ av härdplast och används bland annat som limförband där det ställs krav på 

hög hållfasthet. Det är elektriskt isolerande men har hög termisk värmeledning, upp till 26 W/m · °C 

(epoxies, 2012). 

 

Termiska ledningsplaster, är ett samlingsnamn över en stor variation av plaster som alla är speciellt 

utformade för att leda värme på ett effektivt sätt. Värmeledningsförmåga upp till 10 W/m · °C 

(Ensinger, 2012).  
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Aluminiumoxid, bildas då aluminium utsätts för oxid i luft. Oxidlagret som bildas naturligt är tunt och 

kan inte användas som isolator, men om aluminium behandlas genom eloxering erhåller det ett 

betydligt djupare lager av aluminiumoxid vilket kan användas som elektrisk isolator och har en 

värmeledningsförmåga på 35 W/m · °C (Accuratus, 2012). 

3.4.3 Kylmedium 

I den befintliga konstruktionen används en vatten-glykolblandning som kylmedium, vilken flödar i 

ramverkets interna kylkanaler.  

3.5 Introduktion till värmetransport 

Värme definieras som den form av energi som kan transporteras från ett system till ett annat till följ av 

en temperaturdifferens (Cengel, Turner, & Cimbala, 2008).  

 

Inom området för maskinkonstruktion är utformning, dimensionering och funktion av många 

komponenter och system starkt korrelerat med hur värme till- eller bortförs. Vid behandling av 

frågeställningar inom ämnet är det således essentiellt att inneha förståelse för de lagar som angår 

värmetransport samt för de fenomen som uppträder. Vidare är det centralt att kunna förstå och tolka 

resultat från litteratur eller prov för att nyttjad dessa på ett produktivt sätt (Ekroth & Granryd, 2006).  

 

Termodynamikens andra huvudsats påvisar att ¨värme kan ej av sig självt övergå från en kallare till en 

varmare kropp¨. Värmetransport sker emellertid alltid spontant från en varmare till en kallare kropp, 

där temperaturdifferensen verkar som drivande storhet och ger upphov till värmetransporten. 

Värmeflödets omfattning bestäms inte uteslutande av temperaturdifferensen mellan medierna utan vid 

värmeflöde genom exempelvis en vägg besitter väggens storlek, utformning och material liksom 

ämnesegenskaper och strömningsförhållandet för de värmeutbytande medierna betydande relevans 

(Ekroth & Granryd, 2006). 

3.5.1 Olika former av värmetransport 

De tre olika huvudformerna av värmetransport utgörs av ledning, konvektion och strålning (Ekroth & 

Granryd, 2006). 

 

Ledning är den form av värmetransport som berör fasta eller stillastående medium och sker via direkt 

molekylär växelverkan, sålunda genom energitransport mellan intilliggande partiklar i substansen som 

innehar olika energinivå Figur 9. Ledning sker även i gaser och vätskor genom molekylernas 

kollisioner och diffusion men i lättrörliga medier överlagras emellertid dessutom ofta den 

värmetransport som uppkommer till följ av omblandning av mediet (konvektion) (Ekroth & Granryd, 

2006).  

  

 
Figur 9. Värmetransport via ledning (Cengel, Turner, & Cimbala, 2008) 

Fouriers lag utgör fundamentet för hantering av värmeledningsproblem. Värmeflödet  ̇ som förflyttas 

via en tvärsnittsarea  , är stående i proportion till temperaturgradienten -∂t/∂x över tvärsnittet. 
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Minustecknet kommer av att  ̇ kalkyleras positivt i x-led samt att värme alltid förflyttas från varmt till 

kallt, sålunda mot nedgående temperatur t. Ur detta tecknas Fouriers lag enligt (Ekroth & Granryd, 

2006): 

 

  ̇        
  

  
 (1) 

 

Proportionalitetskonstanten   utgörs härstädes av materialets värmeledningsförmåga med SI-enhet 

W/(m*K). Vid stationär värmeledning genom en plan vägg är  ̇ lika i alla tvärsnitt av väggen, vilket 

medför att temperaturförloppet utfaller rätlinjigt och gradienten -∂t/∂x = Δt/Δx där Δt är 

temperaturdifferensen och Δx svarar mot väggtjockleken. Härur erhålls för detta fall sambandet 

(Ekroth & Granryd, 2006): 

 

  ̇       
  

  
 (2) 

 

Konvektion är den typ av värmetransport som uppstår genom omblandning av medieelement inom en 

vätska eller en gas. Konvektion delas huvudsakligen in i två former som härleds av hur strömnigen 

inom mediet åstadkoms. Då strömningen sker fritt inom mediet till följd av densitetsdifferenser, som i 

sin tur orsakas av temperaturdifferenser, betecknas konvektionen som ’’fri konvektion’’ eller 

”egenkonvektion”. Omvänt då strömningen istället framkallas på mekanisk väg, via exempelvis en 

pump, uttrycks konvektionen som ”forcerad” eller ’’påtvingad konvektion’’ (Ekroth & Granryd, 

2006).  

 

Då värme övergår från en fast yta till en intilliggande gas eller vätska erhålls ett temperaturförlopp 

översiktligt analogt med Figur 10 (Ekroth & Granryd, 2006).  

 

 
Figur 10. Konvektivt temperaturförlopp (Ekroth & Granryd, 2006) 

Värmeflödet  ̇ vid väggen bestäms med hjälp av följande ansats, som inrättades av Newton (Newtons 

avkylningslag) (Ekroth & Granryd, 2006).  

 

  ̇          (3) 

 
Där   betecknar väggarean och Δt temperaturdifferensen mellan vägg och medium (tv-t). Slutligen 

utgörs α av värmeövergångstalet som i SI-systemet uttrycks i W/(m
2
K). Värmeövergångstalet står i 

direkt förhållande med en rad olika storheter, såsom ytans dimensioner och geometriska 

beskaffenheter, strömningsvillkor vid ytan samt ett antal ämneskonstanter för det strömande mediet. 

Många former av konvektiv värmetransport är även beroende av temperaturdifferensen Δt. 

 

Strålning är en form av värmetransport där värme emitteras via elektromagnetiska vågrörelser, 

liknande det synliga ljuset. Våglängdsområdet där värmeenergi överförs (värmestrålning eller infraröd 

strålning) utgörs av ett smalt område i strålningsspektrum mellan det synliga ljuset och radiovågor. 
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Värmeöverföring via strålning kan inträffa mellan kroppar med stort inbördes avstånd och genom 

vakuum, exempelvis mellan solen och jorden. Flertalet gaser, däribland luft förefaller helt transparent 

vid värmestrålning resulterande i att värmestrålningen passerar genom gasen utan att absorberas. Till 

sin karaktär är således denna form av värmetransport markant skild från de två tidigare omnämnda 

förfarandena (Ekroth & Granryd, 2006). 

 

Vid beräkning av värmetransporten  ̇  vid strålning mellan ytor används ett tänkt 

strålningsvärmeövergångstal, αs. Där  ̇  beräknas enligt: 

 

  ̇         (     ) (4) 

 
Där (t1- t2) är temperaturdifferensen mellan ytorna, 1 och 2, som strålar mot varandra och A1 betecknar 

den betraktade kroppens area. Yttemperatur, ytornas geometri och ytornas strålningsegenskaper 

(emissionstal), har betydande inverkan på strålningsvärmeövergångstalet.  

3.5.2 Mediers strömning 

Inom projektet behandlade strömningsberäkningar utgår från några viktiga begrepp vars definitioner är 

betydelsefulla att känna till.       

 

Stationär och instationär strömning definieras av strömningsfältets hastighet och riktning. Stationär 

strömning gäller då hastigheten i strömningsfältets samtliga punkter ej ändrar storlek eller riktning 

över tid. Instationär strömning innebär sålunda att hastighetsvektorn i en given punkt ändras med tiden 

(Ekroth & Granryd, 2006).  

 

Strömlinjer och strömrör representerar medieelementens väg vid strömningsförloppet. Mer ingående 

utgörs en strömlinje av den kurva som hastighetsvektorn tangerar i samtliga elementpunkter (Ekroth & 

Granryd, 2006).  

 

Inom tekniken kan många strömningsförlopp, exempelvis strömning i rör och kanaler, anses 

endimensionella. Häri betraktas hela strömningstvätsnittet som ett strömrör där hastighetsvariationer 

över rörets tvärsnitt försummas och beräkningar utförs med ett medelvärde av hastigheten (Ekroth & 

Granryd, 2006). 

 

Grundekvationen som gäller vid behandling av endimensionell strömning är kontinuitetsekvationen. I 

stationära strömningsförlopp genom rör måste samma medieflöde passera genom varje tvärsnitt av 

röret.  Om medieflödet betecknas  ̇ och rörets strömningsarea   erhålls sambandet: 

 

  ̇                      (5) 

 
Vid vilket ρ betecknar mediets densitet och w strömningshastigheten samt där 1 och 2 indexerar om 

storheterna gäller för in- respektive utloppsisdan (Ekroth & Granryd, 2006).   

 

Utifrån skilda förhållanden kan strömning i rör ske enligt två principiella strömningsförfaranden, 

nämligen laminärt och turbulent.  Vid låga strömningshastigheter kan strömlinjen för en partikel 

passera genom röret utan att korsa en annan partikels strömväg, medförande att partikeln inte blandas 

med resten av det strömande mediet. Partiklarna i mediet rör sig således i räta, parallella banor vilket 

är karakteristiskt för den laminära strömningsformen (Ekroth & Granryd, 2006).  

 

Då strömningshastigheten ökas börjar strömlinjerna röra sig mer oscillerande. Vidare hastighetsökning 

resulterar i att strömlinjerna suddas ut genom upplandnigen av det strömande mediet, strömning har 

därmed tagit turbulent form. Mediepartiklarnas väg beskrivs nu itsället av en oregelbunden, 

slumpmässigt utformad bana (Ekroth & Granryd, 2006).  
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Hastighetsprofilen, alltså mediepartiklarnas hastighet vid olika avstånd från rörets centrum påverkas 

av strömningssättet. Vid laminärt strömningsförlopp erhålls en parabelformad hastighetsprofil och vid 

turbulent strömning en något plattare profil med jämnare hastighetsfördelning över hela tvärsnittet 

enligt Figur 11 (Ekroth & Granryd, 2006).     

 
Figur 11. Laminärt- och Turbulent strömningsätt (Integrated)   

Skiftet mellan laminär och turbulent strömning beror inte enbart av strömningshastigheten, utan att 

även mediets viskositet och kanalens dimensioner påverkar. Strömningssättet bestäms enligt följande 

dimensionslösa faktor som benämns Reynolds tal: 

 

    
   

 
 (6) 

 

Där w är medelhastigheten i röret (=  ̇/A) och d rörets diameter samtidigt som υ betecknar mediets 

kinematiska viskositet (υ= μ/ρ där μ är dynamisk viskositet och ρ mediets densitet) (Ekroth & 

Granryd, 2006).  

 

För långa, släta, cirkulära rör är ett kritisk värde på Reynolds tal 2300. Vid strömning med Reynolds 

tal, gäller generellt att då Re<2300 är strömningen laminär och då Re>2300 är strömning turbulent 

(Ekroth & Granryd, 2006). 

3.5.3 Värmetransport vid påtryckt strömning 

Vid beräkning av värmeutbytet mellan en fast yta och ett omgivande, strömmande medium måste 

värmeövergångstalet α som uppträder intill ytan bestämmas. Genom tillämpning av Nusselts tal enligt 

formeln: 

 

    
   

 
 (7) 

 

Där L är strömningsförloppets karakteristiska längd, vid strömning i rör används rörets diameter d och 

k är mediets värmeledningstal. Storleken på Nusselts tal beror sedermera på strömningsvillkoren vid 

ytan (Ekroth & Granryd, 2006).  

 

Nusselts tal opererar vanligen som en funktion av olika beräkningsbara storheter och då Nusselts tal 

beräknats genom ett sådant funktionssamband, erhålls värmeövergångstalet direkt ur sambandet: 

 

      
 

 
 (8) 

 
I geometriskt likformiga system kan temperaturfältet uttryckas som en funktion av två storheter, 

nämligen  

 

 
   

 
              (   ) (9) 

och 

 

 
    

 
             (    ) (10) 



23 

 

 

Där w är mediets strömningshastighet, L är den karakteristiska längden (= d vid strömning i 

rör), υ= μ/ρ betecknar mediets kinematiska viskositet, μ är mediets dynamiska viskositet, ρ mediets 

densitet, Cp mediets specifika värmekapacitet och k mediets värmeledningstal. Reynolds tal används 

som tidigare nämnts i samband med strömning. Vad gäller Prandtls tal är det en sammansättning olika 

ämneskonstanter för strömmediet (Ekroth & Granryd, 2006).  

 

Eftersom funktionssambandet kan utryckas med hjälp av bland annat Re och Pr samt även Graetz tal 

Gz och Rayleighs tal Ra kan således värmeövergångstalet beskrivas med ett funktionssamband av 

typen: 

 

     (           ) (11) 

 
Funktionssambandets faktiska utseende beror sedermera av rådande strömningsförhållanden, 

dimensioner och geometrier (Ekroth & Granryd, 2006).  
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4 Kravspecifikation 

Avsnittet behandlar ur förstudien identifierade gränsvärden som innehar betydande inverkan på 

battericellernas termiska miljö.  

 

Utifrån den initiala förstudien har viktiga krav och behov framkommit vilka sammanställts i en 

kravspecifikation. Denna kravspecifikation kommer i senare avsnitt användas för att beskriva den 

befintliga konstruktionens prestanda samt för att utvärdera eventuella förbättringsförslag.  

 

Krav och behov berör endast termiska aspekter för elektriska drivsystem, således tas mekaniska och 

elektriska krav och behov ej i beaktning. Termiska gränsvärden enligt Tabell 1. 

 
Tabell 1. Kravspecifikation 

  

Max/Min temperatur för enskillda celler Maximal temperatur någonstans i battericellen 
är 40°C långvarigt och 50°C kortvarigt både med 
och utan belastning. 
Minimal temperatur någonstans i battericellen 
är -10°C under användning. Ingen undre gräns 
för cell i vila.  
För maximal livslängd bör celltemperaturen vara 
konstant 25°C. 

Max/Min omgivande temperatur för komplett 
system. 

Maximal temperatur är 85°C och minimal 
temperatur är -40°C. 

Temperaturgradient enskilda celler Temperaturgradienten mellan varmaste 
respektive kallaste punkten i battericellen får ej 
överstiga 5°C. 

Temperaturgradient komplett system Temperaturgradienten mellan varmaste 
respektive kallaste battericellen i ett komplett 
system, mätt i cellens medeltemperatur, får ej 
överstiga 5°C.   

Värmningsfunktion Batterisystemet skall möjliggöra värmning av 
battericeller från -20°C till 0°C under tidsrymden 
1h.  
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5 Termiska tester och tillhörande beräkningar 

Följande kapitel beskriver testens genomförande utifrån de metoder som tidigare presenterades i 

kapitel 2, Lösningsmetodik. 

5.1 Förberedande beräkningar 

I avsikt att erhålla indata till simulering och en god förståelse för battericellernas termiska beteende 

genomförde tester på både cell- och modulnivå. Testfasen inleddes dock av förberedande beräkningar.  

5.1.1 Urladdningsnivå 

För att testa battericellerna i verklighetsförankrade test, kartlades vilka urladdningsströmmar 

batterisystemet belastas med under olika driftförhållanden. Under driftcykler får kylning ses som den 

primära temperaturregleringsformen eftersom batterierna då alstrar värme. Sålunda är medbelastning 

och maxbelastning intressanta områden i belastningsspektret eftersom cellernas värmealstring inom 

dessa områden kommer verka dimensionerande på temperaturregleringen.  

 

För att kartlägga vilka urladdningsströmmar som svarade mot medel- respektive maxbelastning 

insamlades gedigen data gällande nuvarande elbilars prestanda. Informationen samanställdes i ett 

formulär enligt Tabell 2, där medel- och maxurladdning presenteras i urladdningstalet C.  

 

Urladdningstalet C är ett mått på den hastighet med vilken batteriet urladdas i förhållande till batteriets 

maximala kapacitet. Ett urladdningstal på 1C innebär att urladdningsströmmen laddar ur hela batteriet 

på en timme. För ett batteri med kapaciteten 100Ah motsvarar detta en urladdningsström på 100A. Ett 

urladdningstal på 5C skulle följaktligen innebära en urladdningsström på 500A för detta batteri (MIT, 

2008).    

 
Tabell 2. Urladdningstal för ett urval av befintliga elbilar 

 
  

Modell (2012)

Batterikapacitet 

[kWh]

Motoreffekt 

[kW]

Förbrukning landsväg 

/160 km [kWh]

Hastighet 

[km/h]

Medelurladdning 

[C]

Max urladdning 

[C]

Nissan Leaf 24 80 37 77,28 0,74 3,33

Mitsubishi i-MiEV 16 66 34 77,28 1,03 4,13

Ford Focus BEV FWD 23 107 34 77,28 0,71 4,65

Tesla Roadster 53 225 26 77,28 0,24 4,25

CODA 31 100 50 77,28 0,78 3,23

Chevrolet Volt (Endast Eldrift) 16 111 37 77,28 1,12 6,94

Median 0,76 4,19
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Beräkningarna grundas på en Amerikans körcykel för landsvägkörning, Figur 12, med 

medelhastigheten 77,73 km/h (48,3 mph) (Fueleconomy, 2012). Förbrukning i kWh per 160 km (100 

miles) efterföljs enligt fordonsspecifikation för respektive elbil (Fueleconomy, 2012). 

 

 
Figur 12.  Körcykel för landsvägskörning (Fueleconomy, 2012) 

 

Där medelurladdningstalen i Tabell 2 bestämdes enligt: 

 

Ansätter t som 

             (12) 

 
använder sambandet mellan sträcka, hastighet och tid  

 

       (13) 
 

   
 

 
 (14) 

definierar C som  

 

        
 

 
 (15) 

 

        
 
 

 

 
 

 
 (16) 

 
och sträckan som batteripackens kapacitet dividerat med förbrukningen per 160 km  

 

   
                

               
 (17) 

 
insättning och omflyttning ger 

 

        
             

                    
 (18) 

 

 
Maxurladdningen beräknades ur 

 

      
             

                
 (19) 
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De undersökta elbilarna återfinns inom vitt skilda marknadssegment med en kraftig 

prestandadivergens som följd. För att erhålla representativa resultat tillämpades således medianer vid 

sammanställningen av framräknade urladdningstal.  

 

Då batterierna som brukas i batterisystemet innehar en kapacitet på 20 Ah omräknades medel- och 

maxurladdningarna från urladdningstal C till strömstyrka i A enligt: 

 

                         (20) 

 

                     (21) 

 
Utifrån formel (20) och (21) beräknades medelurladdningen till 16A/cell och maxurladdningen till 

80A/cell. Här valdes även att inkludera en tredje testström i form av 50A/cell då denna ström ligger 

strategiskt mellan framräknade strömmar samt för att denna strömnivå direkt kunde jämföras mot 

tillverkarens tester.   

5.1.2 Urladdningskurva för körcykel 

Eftersom den elektriska last som brukades under testerna saknade programmerbar styrning så kunde 

körcykeltestet inte genomföras genom att lasten automatiskt varierades efter en bestämd funktion. 

Härtill varierar förbrukningen och belastningen i körcykeln beroende på vilket fordon som testas samt 

fordonets prestanda. För att möjliggöra ett test på en batterimodul som utgick ifrån belastningar 

överensstämmande med en reell körcykel, krävdes följaktligen förberedande behandling i form av 

beräkningar och cykelkalibrering.   

 

Körcykelkalibreringen utgick ifrån en eldriven Volvo V40 med ett batteripack på 400V som skulle 

genomföra en modifierad urban körcykel enligt Figur 13.  

 

 
Figur 13. Körcykel för statskörning (Fueleconomy, 2012) 

För att möjliggöra test av körcykel enligt Figur 13 approximerades körcykeln till att endast omfatta 

konstanta accelerationer och konstanta hastigheter. Accelerationerna och hastigheterna konverterades 

sedermera till motsvarande effektuttag och därigenom erforderlig urladdningsström. 

 

Ur körcykeldiagramet, Figur 13, avlästes de mest förekommande maxhastigheterna v, utfallande i två 

hastighetsnivåer 48 km/h respektive 91 km/h. Utöver dessa avlästa hastighetsnivåer kompletterades 

körcykeln med en maxhastighet av 120 km/h vilken utkom från maximal acceleration av 4 C, eller 80 

A/cell enligt 5.1.1 under 10 sek. Detta för att erhålla ett test på batterimodulen utifrån ett värsta-fall-

scenario. Maxaccelerationerna införlivades vid tidpunkterna 750s och vid 870s. 
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Hastighetsnivåerna kategoriserades enligt följande: 

 

 Lågfartsnivå: 48 km/h 

 Medelfartsnivå: 91 km/h 

 Högfartsnivå: 120 km/h 

För att bestämma hur stora urladdningsströmmar som lågfarts- respektive medelfartsnivån i körcykeln 

motsvarade, beräknades först erforderlig effekten på drivande hjul för respektive hastighet. Följande 

uttryck för effekten ställdes upp: 

 

        (22) 

 
Där Fx betecknar fordonets totala rörelsemotstånd och v den aktuella hastighetsnivån. 

Rörelsemotståndsekvationen för ett fordon definieras av följande samband: 

 

    (    ) ̈    (           )  
 

 
     ̇

  (23) 

 
Där följande storheter inkluderas: 

m= massa  

mj= ekvivalent tröghetsmassa 

 ̈= fordonets acceleration 

g= gravitationskonstanten  

fr= konstant för rullmotstånd/friktionsmotstånd 

α= underlagets vinkel 

Cx= konstant för viktat aerodynamiskt motstånd  

A= fordonets frontarea 

ρ= luftens densitet 

 ̇= ankommande lufthastighet 

 

Vid kombination av (22) och (23) erhålls uttrycket: 

 

   ((    ) ̈    (           )  
 

 
     ̇

 )    (24) 

 

 

Där  ̇ sattes lika med v och accelerationen  ̈ bestämdes med hjälp av körcykeldiagramet, där 

accelerationen för låg- och medelfartsnivåerna antogs utgöras av en standardacceleration som utfördes 

under olika lång tid beroende på vilken hastighetsnivå som skulle ernås. Accelerationen bestämdes 

genom att mäta hastighets- och tidsdifferensen i diagramet för en hastighetsförändring enligt: 

 

   
  

  
 (25) 

 
Accelerationen för låg- och medelfartsnivåerna bestämdes till 1,5 m/s

2
 och maxaccelerationerna till 

2,0 m/s
2
. Här beräknades även erforderlig accelerationstid för att uppnå respektive hastighetsnivå 

enligt: 

 

    
  

 
 (26) 
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Utfallande i följande accelerationstider: 

 

 0-48 km/h= 9 s (1,5 m/s
2
) 

 0-91 km/h=17 s (1,5 m/s
2
) 

 48-120 km/h=10 s (Dessa accelerationer utgjordes av kompletterande fulleffektsaccelerationer 

vid a=2,0 m/s
2
) 

Sedermera bestämdes accelerationseffekten för respektive hastighet och acceleration enligt (24). 

Därtill bestämdes även hålleffekten, sålunda den effekt som erfordras vid konstant hastighet för 

respektive hastighetsnivå, enligt (24) men där accelerationen ansattes till 0 m/s
2
. Med effekten och 

spänningen som kända storheter beräknades urladdningsströmmarna utefter: 

 

   
 

 
 (27) 

 
Vilket resulterade i följande håll- och accelerationsströmmar: 

 

 Hållström vid 48 km/h = 7 A  

 Hållström vid 91 km/h = 27A 

 Hållström vid 120 km/h = 52 A 

 Accelerationsström, från 0 till 48 km/h = 80 A 

 Accelerationsström, från 0 till 91 km/h = 165 A 

 Accelerationsström, från 48 till 120 km/h = 240 A 

Med kännedom om dessa strömmar samt ingreppstiderna för accelerationerna och områdena med 

konstant hastighet möjliggjordes manuell styrning av den elektriska lasten efter önskad modifierad 

körcykel. Detta genom att sammanfoga en tidpunkt med en specifik urladdningsström och därigenom 

löpande belasta batterimodulen med korrekt ström vid respektive tidpunkt. Vid belastning med 

accelerationsströmmar reglerades urladdningsströmmen linjärt under accelerationstiden från 

föregående strömnivå till angiven accelerationsström.  

 

Numeriska värden brukade vid beräkning återfinns i Bilaga Ingående värden vid körcykel. Dessa 

värden utkommer från föreläsning (Drugge, 2011) och uppgift (Drugge, 2011).  

5.2 Test på cellnivå 

Test som utfördes på enskilda celler med fokus på cellgenererad värmeeffekt samt på battericellernas 

fysikaliska egenskaper i fråga om värmeledningsförmåga och specifik värmekapacitet. I Bilaga 

Inventarielista för tester återfinns samtlig utrustning som brukades under testfasen. 

5.2.1 Värmeledningsförmåga och specifik värmekapacitet  

Battericellernas värmeledningsförmåga utgör en viktig fysikalisk egenskap som påverkar 

utformningen av batterisystemets temperaturreglerande funktion. Testet som behandlade cellernas 

värmeledningstal genomfördes med syfte att erhålla en referens till källangivet värmeledningstal. 

Detta för att kontrollera så att de brukade cellernas värmeledningstal inte divergerade för kraftigt från 

det värmeledningstal som omnämns i avsnittet 3.3.1.  

 

Testets fundament låg i att värma en battericell från en sida tills uppträdandet av ett stationärt förlopp 

och under förloppet registrera temperaturerna på den värmande respektive den mottagande sidan för 

att därigenom detektera en temperaturdifferens.   
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Testet genomfördes genom att en värmeplatta placerades mellan två svartmålade uttjänta battericeller. 

Svartmålade för att minimera störningar från reflekterande ljus vid dokumentation med FLIR-kamera 

samt för att erhålla kännedom om cellens strålningsegenskaper (emissionstal). Termoelement, anslutna 

till digitala termometrar, applicerades sedan invändigt mellan en battericell och värmeplattan och på 

motsvarande plats på vederbörande cells utsida. Detta så att termoelementen placerades direkt i 

jämnhöjd mot varandra. Vidare förslöts hela förpackningen väl och placerades i en fritt hängande 

position i ett laborationsstativ. Laborationsuppställningens bakgrund täcktes med svarta täckplattor för 

att även här undvika att FLIR-kameran registrerade reflektioner från infallande ljus. FLIR-kameran 

placerades sedermera framför förpackningen för att möjliggöra termisk dokumentation av förloppet 

samt för att erhålla en initial kontroll till om termoelementen visade korrekt temperatur. Uppställning 

enligt Figur 14.  

 

 
Figur 14. Testuppställning för test av värmeledningsförmåga 

Värmeplattan belastades sedan med ca 25 W via ett spänningsaggregat varpå temperaturerna för inre 

respektive yttre termoelement registrerades varje minut och förloppet dokumenterades med hjälp av 

FLIR-kameran. Efter ca 15 minuters ingreppstid övergick förloppet till att vara stationärt och 

belastningen bröts.  

 

Temperaturdifferensen mellan uppmätt inre- och yttre temperatur vid tidpunkten för frånslaget 

identifierades och värmeledningstalet beräknades enligt omflyttning av (2): 

 

   
    

     
 (28) 

 

Där Δt betecknar temperaturdifferensen mellan cellens in- och utsida, A betecknar värmeplattans area 

varefter 2A kommer av att värmeplattan värmer två invändiga areor, vilket medför att pålagd effekt 

leds åt två separata håll. P betecknar den pålagada effekten.  

 

Vidare beräknads den specifika värmekapaciteten enligt följande uttryck: 

 

    
     

         
 (29) 
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Där tiden betecknar testets ingreppstid, m betecknar battericellens massa och Δtmedel betitlar 

medeltemperaturdifferensen mellan cellens in- och utsida.  

5.2.2 Värmegenerering  

En essentiell del av studien var att kartlägga cellgenererad värmeeffekt vid varierande last, 

laddningsnivå (SoC) och begynnande celltemperatur.  

 

Grundtesen för värmegenereringstesterna var att cellerna testades för de tre urladdningsströmmarna 

enligt avsnitt 5.1.1 Urladdningsnivå, det vill säga 16, 50 och 80A vid begynnelsetemperaturerna -5°C, 

20°C och 40°C och laddningsnivåer på 20,50 och 100 %. Där resultaten från testen registrerades i 

temperaturförändring under en bestämd tid. Testresultaten i kombination med battericellens massa och 

specifika värmekapacitet skulle sedan utgöra fundament för beräkning av generarad 

medelvärmeeffekt. 

 

Begynnelsetemperaturerna valdes enligt ovan för att undersöka batteriernas termiska beteende vid låga 

temperaturer, rumstempertur samt vid höga temperaturer. Eftersom battericellernas 

urladdningskapacitet begränsas vid kallgrader ansattes den lägre temperaturgränsen till -5°C för att 

möjligöra strömuttag för så många av de specificerade urladdningsströmmar som möjligt. Vid lägre 

temperaturer är endast urladdning med lägre strömmar möjlig. Den övre gränsen 40°C utgörs av 

battericellernas övre temperaturgräns för tjänlig drift. Över denna gräns degenererar batterierna 

snabbare och riskerar att ta skada.  

 

Laddningsnivåerna (State of Charge, SoC), sålunda föreliggande batterikapacitet i procent av maximal 

kapacitet, ansattes till 20,50 och 100 % för att inkludera mätpunkter från samtliga områden i 

kapacitetsskalan och därigenom erhålla insikt i laddningsnivåns inverkan på cellernas termiska 

handlingssätt. Tabell 3 ger en god överblick av de värmegenerativa celltesterna.   

 
Tabell 3. Schematisk överblick av värmegenereringstester 

Strömstyrka [A] Temperatur [°C] Approximativ 

Ingreppstid 

[min] 

SoC [%] 

 – 5 20 40   
16 D ̅ D ̅ D ̅ 10 20 

16 D ̅ D ̅ D ̅ 10 50 

16 D ̅ D ̅ D ̅ 10 100 

50 D ̅ D ̅ D ̅ 5 20 

50 D ̅ D ̅ D ̅ 5 50 

50 D ̅ D ̅ D ̅ 5 100 

80 D ̅ D ̅ D ̅ 1 20 

80 D ̅ D ̅ D ̅ 1 50 

80 D ̅ D ̅ D ̅ 1 100 

       

 

Vid värmegenereringstesterna användes till stora delar samma uppställning som brukades vid 

värmeledningstestet. Battericellerna bereddes genom svartlackering med mattsvart färg och håltagning 

av kontaktblecken. Det senare nämnda för att erhålla ett gränssnitt till vilket den elektriska lasten 

kunde anslutas. De initiala värmegenereringstesterna utfördes i rumstemperatur (20°C) och 

laddningsnivå 100 %, varvid en svartmålad battericell med specificerad laddningsstatus placerads i en 

fritt hängande position i ett laborationsstatvi framför en svart bakgrund. Vid dessa test brukades 

kablarna till den elektriska lasten som upphängningsanordning Figur 15.  
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Figur 15. Celluppställning vid värmegenereringstest 

Tre termoelement, anslutna till digitala temperaturmätare, applicerades på battericellens lodräta 

symmetrilinje med olika avstånd från kontaktbläcken och med inbördes lika avstånd. Således 

placerades ett termelement på cellens översta del, ett i cellens mittpunkt och ett på cellens understa del 

enligt Figur 15.  Ett termoelement placerades även på avstånd från uppställningen, fritt hängande i 

luften som omgivande referens för att upptäcka eventuelle temperaturfluktuationer.  FLIR-kameran 

positionerades framför uppställningen för dokumentation och som referens till termoelementens 

detekterade temperaturer. Genomförandetiden för respektive test varierade beroende på last, 

laddningsnivå och begynnelsetemperatur och anpassades efter dessa variabler samt efter åtgången tid 

att påvisa en eftersökt temperaturförändring.   

 

Sedermera kopplades den elektriska lasten till battericellen genom att två hålförsedda aluminiumblock 

anbringades till var sida om respektive kontaktbleck via skruvförband, som löpte genom 

kontaktbleckens och metallblockens urtag. Därjämte var kablarna till den elektriska lastens plus- och 

minuspol anslutna till ett av aluminiumblocken vid battericellens plus respektive minuspol Figur 15.   

 

Initialt belastades cellen med 16 A under 15 minuter via kontaktblecken Figur 16. De tre 

temperaturerna på cellen samt den omgivande temperaturreferensen avlästes varje minut och 

sammanställdes i ett testformulär som återfinns i Bilaga Värmegenerering i battericeller.  

Ett sådant testformulär utformades för samtliga korrelerande strömmar, laddningsnivåer och 

begynnelsetemperaturer. 
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Figur 16. Belastning av battericell vid värmegenereringstest 

Efter att testet avslutats fullföljdes urladdningen av battericellen ner till 50 % laddningsnivå för att 

förbereda cellen inför nästa test. För att verifiera vilken föreliggande laddningsnivå battericellerna 

förfogade över, avlästes batteriet kvarvarande kapacitet på den elektriska lasten. När cellen ernått 

eftersökt laddningsstatus placerades den på avsvalning och en ny fulladdad cell monterades i 

uppställningen där termoelementen flyttades över till den nya cellen, samtidigt som den elektriska 

lasten kalibererdes till 50A för genomförande av testen på nästa strömnivå. Testförfarandet för denna 

urladdningsström efterliknade det föregående testet för 16A men dokumenterades endast i 5 min 

eftersom temperaturförändringarna uppträder snabbare vid högre strömmar. När battericellen laddats 

ur till 50 % demonterdes cellen ur uppställningen för att göra utrymme för en ny fulladdad cell till 

genomförandet av 80A testet. Testförfarande enligt beskriven metod men med avläsning av 

temperaturer var 30:e sekund och en genomförandetid på endast 2 min.  

 

När samtliga tre urladdningsströmmar var testade för 100 % laddningsnivå, upprepades testen enligt 

samma tillvägagångssätt och turordning för 50 % laddningsnivå. Vid dessa test laddades cellerna ur 

till 20 % laddningsnivå som förberedelse inför lågkapacitetstesten.  Rumstemperaturtesterna 

konkluderades sedermera med att genomföra urladdningar med respektive urladdningsström utefter 

framställd metod från 20 % laddningsnivå och dokumentera och sammanställa uppmätta temperaturer 

under förloppets gång. 
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Vidare utfördes låg- och högtemperaturtesterna i en klimatkammare. Initialt utfördes 

högtemperaturtesterna varpå klimatkammaren justerades till 40°C, Figur 17. Till detta test brukades tre 

nya celler med initial laddningsnivå på 100 %. Första testet utfördes liksom vid 

rumstemperaturtetesterna för urladdning med 16 A. Battericellen hängdes upp i klimatkammaren 

varefter tre termoelement applicerades på cellens yta utefter överensstämmande princip med tidigare 

test samt ett termoelement i fri position som referens, celluppställning enligt Figur 18.  

 

 
Figur 17. Styrsystem för klimatkammare 

 

 

 
Figur 18. Celluppställning vid värmegenereringstest i klimatkammare 
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Den elektriska lasten kopplades till battericellens kontaktbleck och klimatkammaren förslöts. När 

celltemperaturen återtagit korrekt begynnelsetempertur påbörjades belastningen. Eftersom 

klimatkammaren ej erbjöd möjlighet till att använda FLIR-kameran invändigt exkluderades denna i 

låg- och högtemperaturtesterna, medförande att temperaturreferenser från FLIR-kameran uteblev i 

dessa tester. I övrigt utfördes testerna enligt föregående princip där första testet utfördes med 16 A 

urladdning och temperaturerna registrerades varje minut i 7 min.  

 

Den lägre avläsningsperioden kan härledas till att cellerna vid 40°C generar liten mängd värme och 

därigenom uppträder ett stationärt förlopp tidigare.  Efter avläsningstiden laddades cellen ur till 

laddningsnivå 50 % för att på samma sätt som tidigare förbereda för nästa testnivå. Fortsättningsvis 

utfördes samma test för urladdning med 50A och 80A där cellerna laddades ur till 50 %. Sedermera 

upprepades testproceduren för samtliga urladdningsströmmar på laddningsnivå 50 % och 20 %. 

 

Klimatkammaren kalibrerades om till -5°C för att genomföra lågtemperaturtesterna. Även vid denna 

ändring av begynnelsetemperaturen användes en ny uppsättning om tre fulladdade celler. Testen på 

denna temperatur utfördes analogt med testen på de tidigare temperaturnivårena där samtliga 

urladdningsströmmar först applicerades på fulladdade celler, sedan på celler med laddningsnivå 50 % 

och slutligen med 20 %. För detta test erhölls dock inga värden för urladdning med 80 A vid 

laddningsnivå på 50 % och 20 % samt vid urladdning med 50 A vid laddningsnivå 20 %. Detta på 

grund av att den låga temperaturen medför en ökad intern resistans som i sin tur medför att den 

nominella spänningen i battericellerna sjunker snabbare vid belastning, ner till nivåer som omöjliggör 

urladdning med dessa höga strömmar.  

 

Till dessa test brukades således 9 initialt fulladdade battericeller, tre stycken för respektive 

begynnelsetemperatur. I förhållande till att endast bruka 3 celler som sedan laddades fullt inför 

testerna på nästa begynnelsetemperatur, medförde detta tillvägagångssätt betydande tidsvinster och 

förkortade projektets testfas.  

 

Samtliga test för samtliga kombinationer av last, laddningsnivå och begynnelsetemperatur 

sammanställdes i testformulär enligt Bilaga Värmegenerering i battericeller, där formulären är 

uppbyggda på följande sätt: 

 

Referenstemperaturen och de tre celltemperaturerna förs in på föreskrivna platser. Utifrån 

celltemperturerna i respektive mätpunkt beräknas en medelcelltemperatur. Vidare beräknas 

temperaturdifferensen löpande mellan föreliggande och nästkommande medelcelltemperatur, sålunda 

differensen mellan den medelcelltemperatur som råder vid en tidpunkt och den som börjar gälla vid 

efterföljande tidpunkt. För att erhålla en temperaturdifferens till omgivningen, för beräkning av 

strålning och konvektion, beräknades avvikelsen mellan medelcelltemperatur och motsvarande 

referenstemperatur i respektive mätpunkt.  

 

Den cellgenererade värmeenergin beräknades med sambandet: 

 

           (30) 

 
Där Cp betecknar battericellens specifika värmekapacitet, m bakteriecellens massa och Δt 

temperaturdifferensen mellan medelcelltemperaturerna.  

 

Varpå generarad värmeffekt beräknades enligt: 

 

  ̇  
 

  
 (31) 

Där  

 ̇  = Genererad värmeeffekt [W] 

   = Tid för uppvärmning [sek] 
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Denna effekt utgjordes av den genererade värmeeffekten helt utan hänsyn till den andel värmeeffekt 

som avleds via konvektion och strålning.  Således erfordrades beräkning av dessa faktorer för att 

addera den avledda effekten till den initiala effekten  ̇ .   
 

För beräkning av avledningen via konvektion beräknades inledningsvis värmeövergångstalen för en 

vertikal plan yta med följande antaganden: 

 

1. Stationärt fall 

2. Omgivande luft är en ideal gas 

3. Lufttryck = 1 atm 

Beräkningarna utgick ifrån Rayleighs nummer: 

 

     
  (     ) 

 

  
    (32) 

 
Där g betecknar gravitationskonstanten, β luftens volymexpansionskoefficient, tb 

medelcelltemperaturen, tr referenstemperaturen, sålunda omgivande temperatur, L geometrins 

karakteristiska längd, υ luftens kinematiska viskositet.  

 

Vidare beräknades Nusselts tal för en vertikal plan yta: 

 

           
    (33) 

 
Ekvation (8) i kombination med (31) ger 

 

    
 

 
     (

  (     ) 
 

  
   )

   

 (34) 

 
Den värmeeffekt som konvektionen avledde gavs av (3) i sammanställning med (32) : 

 

  ̇  
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  (     ) 
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      (35) 

 

 
Beräkningarna som behandlade avledd värmeeffekt via strålning utgick ifrån (4) där 

värmeövergångstalet vid strålning gavs av: 

          (
  
    

 

     
) (36) 

 
För koncentriska kroppar (Ab<<Ar) gäller       , eftersom battericellens area är mycket mindre än 

omgivande area gäller detta samband. Således erhölls sambandet: 

 

         (
  
    

 

     
) (37) 

 
Där σ betecknar Stefan-Boltzmanns konstant (= 5,67*10

-8
 W/(m

2
*K

4
)) och εb batteriets emissionstal 

och eftersom battericellerna var svartmålade medförde det ett emissionstal på 0,95. 

 

Ekvation (35) i (4) ger 

 

  ̇       (
  
    

 

     
)       (38) 
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Här betecknar Δt temperaturdifferensen mellan medelcelltemperaturen och omgivande 

referenstemperatur. Slutligen adderades värmeeffekterna enligt: 

 

  ̇     ̇   ̇   ̇  (39) 

 
Varefter de totala värmeeffekterna för respektive mätpunkt sammanställdes i ett medelvärde 

presenterat som cellens genererade medelvärmeeffekt. Denna procedur genomfördes sedermera för 

samtliga testkonfigurationer.  

 

Indata och numeriska värden för beräkning återfinns i Bilaga Värmegenerering i battericeller. 

5.3 Test på modulnivå 

Test som utfördes på hopmonterad batterimodul med fokus på kartläggning av kylnings- respektive 

värmningsfunktionen.  

5.3.1 Kylning  

Fundamentet för modultestet av kylningsfunktionen var att kartlägga uppkomsten av 

temperaturgradienter och varma områden vid varierande last, i rumstemperatur och vid konstant 

kylmedieflöde för att därigenom utvärdera modulens kylande prestanda.   

 

Uppställningen för testerna som behandlade kylningsfunktionen inrättades enligt följande. Den 

hopmonterade batterimodulen sammanfogades med en ramverksdel av samma längd som modulen. 

Mellan modul och ramverk applicerades kylpasta för förbättrad termisk kontakt. Modulen med 

tillhörande ramverkssektion placerades i en uppställning med underlag och bakgrund beklädda av 

svarta täckskivor. Därpå monterdes slangnipplar till ramverkets strömrör varpå slangledningar fästes 

till nipplarna. På strömmediets utflödande sida kopplades in- och utlopp i en returnerande loop och på 

strömmediets inflödande sida kopplades inloppet till ett vattenreglage och utloppet till ett avlopp. 

Uppställning enligt Figur 19.   

 

 
Figur 19. Uppställning vid test av kylningsfunktionen 

Vidare placerades termoelement på modulens inbyggda Radsok anslutningar (anslutningar för 

laddning och strömuttag), i det strömmande vattnet (inlopp), på battericellernas lodräta centrumlinje 

med olika avstånd från kontaktblecken, på modulgavelns mittpunkt, på ramverkets mittpunkt samt i 

den omgivande luften som referens.   
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Den elektriska lasten kopplads till modulens Radsokanslutningar och FLIR-kameran placerades i 

position med överskådande betraktningsvinkel. Därefter kalibrerades volymflödet för kylvattnet 

genom att manuellt reglera vattenreglaget till ett flöde, som sedan bestämdes genom att mäta 

erforderlig tid för att fylla upp en liter med ifrågavarande flöde. Volymflödet bestämdes via denna 

metod till 2,7 L/min.  

5.3.1.1 Körcykel 

Initialt testades kylning med belastning motsvarande den modifierade körcykeln för statskörning från 

5.1.2. Via en förutbestämd talföljd innehållande tider och motsvarande belastningar reglerades 

urladdningsströmmen manuellt via den elektriska lastens reglage. Belastningen reglerades sålunda i 

förhållande till rådande tidpunkt i körcykeln samt utefter respektive urladdningsströmms ingreppstid. 

Förloppet filmades med FLIR-kameran och termoelementens temperaturer registrerades och infördes i 

testformulär varannan minut. Total utförandetid uppgick till 22 minuter.  

 

Vid teststart var batterimodulens laddningsstatus 100 % SoC. Omgivande referenstemperatur var 23°C 

och kylmedietemperaturen var ca 20°C. 

5.3.1.2 Konstanta belastningar 

Batterimodulen testades även för de specificerade konstanta urladdningsströmmarna 16, 50 och 80 A 

per cell. Vid dessa test belastades batterimodulen via Radsokanslutningarna med konstant 

urladdningsström. Initial laddningsstatus var 50 % SoC, omgivande referenstemperatur var 23°C och 

kylmedietemperaturen ca 20°C.  

 

Först urladdades batterimodulen med 16A per cell, sålunda 48A totalt då tre celler i modulen är 

parallellkopplade. Förloppet filmades med FLIR-kameran och uppmäta temperaturer registrerades 

varje minut i 5 minuter. Detta test är resultatmässigt jämförbart med ett kortare test enligt en 

landsvägskörcykel, eftersom denna typ av körcykel innehar en förhållandevis homogen 

hastighetsprofil med 16 A medelurladdningen. Av denna anledning valdes därför en körcykel enligt 

statskörning för körcykeltestet och inte en landvägskörcykel. För genom användning av ett test med en 

körcykel enligt statskörning och ett test med en konstant medelurladdning enligt landsvägskörning 

erhölls data gällande batterimodulens termiska beteende inom båda driftområdena.  

 

Vidare genomfördes konstant urladdning med 50 A per cell (totalt 150A) med registrering av testdata 

varje minut i 3 minuter och urladdning med 80A per cell (totalt 240A) med registrering av testdata var 

30:e sekund i 1,5 minuter. Dessa test genomfördes för att notera hur modulens termiska beteende 

verkade under extrema belastningar.   
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5.3.2 Värmning  

Modultesterna av värmningsfunktionen syftade till att kartlägga värmefördelning i modulen vid 

uppvärmning via resistorer. Testet utfördes vid en omgivande referenstemperatur på 23°C.  

 

I detta test brukades samma testuppställning som vid kylningstestet enligt 5.3.1, dock utan kylningen 

inkopplad. Termoelement som tidigare var placerade på kylvattnet och ramverket omplacerades till 

modulens värmeblock respektive till infästningen för battericellernas kontaktbleck eftersom dessa 

områden innehade större betydelse för värmningsstudien. Uppställning enligt Figur 20.  

 

 
Figur 20. Uppställning vid test av värmningsfunktionen 

Modulens två värmeblock, vilka var direkt anslutna till kylplåtarna i modulen, utrustades med två 

resistorer vardera. Resistorerna kopplades sedermara in till ett spänningsaggregat varpå motstånden 

belastades med ca 130W, Figur 20. Temperaturerna erhållna från termoelementen registrerades varje 

minut samtidigt som det termiska förloppet dokumenterades med FLIR-kameran, Figur 21.  

 

 
Figur 21. Dokumentation av värmningsförlopp   
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5.4 Komparation av kylmetod 

Följande test avsåg att ställa den befintliga kylningen via kylplåtar i relation till direkt kylning via 

cellernas kontaktbleck. Avsikten var här att undersöka vilken kylmetod som renderade lägst maximal 

temperatur och lägst temperaturgradient i cellerna. Härigenom skulle en bedömningsgrund erhållas 

beträffande vilken metod som erbjöd mest gynnsam kylning av systemet. För att erhålla objektiva 

testresultat och för att möjligöra testet med kylning via kontaktblecken, orienterades berörda test till 

att endast omfatta en battericell.        

 

Genomförandet erfordrade således två separata testuppställningar med kylningsfunktioner anpassade 

till en battericell. Även vid dessa test brukades testuppställning enligt kylningstestet i 5.3.1. För de två 

deltesten uppmättes referenstemperaturen till 24°C och initial laddningsstatus för cellen i respektive 

test var 100 % SoC. Kylvattentemperaturen för testen vara ca 20°C.  

5.4.1 Kylning via kylplåtar  

Vid testet av den befintliga kylningen via kylplåtar nedmonterades den tidigare använda 

batterimodulen till att omfatta en battericell, två kylplåtar, nedre modulgavel och ramverkssektionen 

med inkopplad kylslinga, Figur 22. Sålunda var endast en battericell fastkilad mellan två kylplåtar i 

modulgaveln som i sin tur var ansluten till ramverket.    Den nedmonterade modulen placerades i den 

mörklaggda uppställningen ståendes på ramverket med kylslingan inkopplad sedan tidigare 

sammansättning. Termoelement placerades i likhet med tidigare genomförda test på battericellens 

lodräta symmetrilinje med olika avstånd från kontaktblecken, på kylvattnets inlopp, på modulgavelns 

mittpunkt under battericellen samt på ramverkets mittpunkt, Figur 23. Därpå bestämdes volymflödet 

på kylvattnet enligt tidigare nämnd procedur till 2,8 L/min. 

 

Vidare kopplades den elektriska lasten till battericellens kontaktbleck varefter cellen belastades med 

50A. Uppmätta temperaturer avlästes minutvis och fördes in i testformulär under genomförandetiden 

på 10 minuter.      

 

 
Figur 22. Uppställning kylning via kylplåtar 
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Figur 23. Infästning av termoelement 

5.4.2 Kylning via kontaktbleck  

Hypotesen gällande kylning via kontaktblecken testades genom att modifiera gränssnittet mellan 

battericellens kontaktbleck och kablarna till den elektiska lasten. De hålförsedda aluminiumblocken 

som användes till kopplingen mellan kontaktbleck och kablage förseddes med ytterligare två skruvhål 

vinkelrätt mot de två tidigare urtagen. Till dessa hål skruvades därefter en tunn aluminiumplåt till 

respektive metallblockspar. Vidare applicerades värmeledande pasta och värmeledande men elektrisk 

isolerande duk på ramverkssektionens anläggningsyta, varefter aluminiumplåtarna med tillhörande 

aluminiumblock förbands till anläggningsytan via tejp. Sammansättningen inrättade en modifierad 

modulgavel enligt Figur 24.  

 

 
Figur 24. Modifierad modulgavel för kontaktbleckskylning 
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Ramverket med inkopplad kylslinga och med det fastmonterade kontaktblecksgränssnittet hängdes 

sedermera upp i ett laborationsstativ, efter vilket battericellen monterades till gränssnittet, Figur 25. 

Under batterimonteringen vidtogs stor försiktighet för att undvika kortslutning av cellen och när cellen 

förankrats i position genomfördes ordentliga spänningsmätningar av uppställningen för att säkerställa 

att battericellen var elektriskt isolerad från ramverket.  

  

 
Figur 25. Uppställning vid test av kontaktbleckskylning 

Då denna testuppställning erfordrade demontering av testet via kylplåtar avbröts flödet mellan testen 

vilket medförde omkalibrering av flödet inför kontaktbleckstestet. Enligt metod kalibrerades flödet 

återigen till 2,8 L/min.  

 

Slutligen belastades battericellen med 50A under 10 minuter där mätvärden loggades varje minut för 

att sedan föras in i upprättat testformulär.   
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6 Simulering och tillhörande beräkningar 

Detta avsnitt beskriver tillämpad lösningsmetodik vid upprättande av simuleringsmodeller, utifrån de 

metoder som tidigare presenterades i kapitel 2, Lösningsmetodik. 

6.1 Numerisk analys av kylningsförlopp i MATLAB 

För att analysera erforderlig kylning numeriskt upprättades ett program i (MATLAB, 2011). Syftet 

med analysen var att utifrån erkända beräkningsmetoder kunna dimensionera kylvattnets volymflöde i 

förhållande till olika driftförhållanden. Vidare skulle den numeriska analysen verka som referens till 

kommande finita elementanalyser.     

 

Den numeriska analysen av kylningsförloppet utgår ifrån att bestämma minsta erforderliga volymflöde 

utifrån cellgenererad värmeeffekt, kylmediets temperatur och antalet brukade moduler i 

batterisystemet. 

 

Programmet byggdes upp kring en intuitiv meny där flödesdimensioneringen enkelt kan väljas för 

olika begynnelsevillkor Figur 26. Vid exekvering av programkoden åskådliggörs menyn varpå 

användaren kan välja önskad beräkning. När önskad beräkning är vald efterfrågar programmet indata 

gällande kylmedietemperetur tvatten in, genererad värmeeffekt per cell  ̇ samt modulantalet för det 

aktuella batteripacket. Då programmet förutsätter att kylsystemet saknar adaptiv reglering av 

kylmedietemperturen kan följaktligen kylmedietempereturen likställas med rådande 

omgivningstemperatur. Programmet utgår även från att kylmediet i respektive kylkanal strömmar 

inbördes medströms. De fyra första menyvalen utgörs av flödesberäkning vid olika intervall på 

kylmedietemperaturen (omgivande temperaturen). Nästkommande menyval utgörs av en beräkning för 

ett känt flöde för att bestämma tillhörande termiska värden som svarar mot ifrågavarande flöde. Det 

sista menyvalet utgår från samma lösningsalgoritm som för de initiala flödesberäkningarna men med 

skillnaden att den omgivande temperaturen testas i förhållande till ett ansatt flöde för att bestämma 

maximal omgivningstemperatur innan temperaturadaptiv kylning erfordras. Här efterfrågar 

följaktligen programmet efter ett känt flöde istället för en känd kylmedietemperatur. 

 

Figur 26. Beräkningsmeny och kommandofönster i (MATLAB, 2011) 

 

Programmets beräkningsalgoritm konstruerades att utifrån angiven indata testa ett stort intervall av 

flödeshastigheter för samtliga dimensionerande faktorer och därigenom presentera det minsta möjliga 

volymflöde som satisfierade samtliga villkor. Formler enligt (Havtun, 2012). 
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Flödeshastigheten w ansattes i en matris från 3 till 0,0001 m/s med steg om 0,0001 m/s. Motiveringen 

till det låga stegringstalet är att små ändringar i flödeshastighet vid gränsvärdet kring Re = 2300 kan 

medföra att flödet övergår från laminärt till turbulent med betydande skillnad i värmeöverförningstal 

som följd. 

 

Flödeshastigheterna kontrollerades sedan genom följande beräkningsalgoritm utgående från (5).               

 

  ̇     ̇       (40) 

 
Där Δ är temperaturgradienten i vattnet enligt 

 

                         (41) 
(5) och (41) i (40) gav 

 

  ̇              (                     ) (42) 

 

Varvid  ̇    betecknar den totalt pålagda effekten, det vill säga effekten per cell multiplicerat med 18 

celler per modul multiplicerat med angivet modulantal (W/cell*18 celler*modulantal). Vidare 

betecknar ρ och Cp vattnets densitet respektive specifika värmekapacitet för den aktuella temperaturen 

och As benämner strömningsarean, således tvärsnittsarean för båda strömrören.   

 
Utbrytning av t vatten ut 

            
 ̇   

        
            (43) 

 
Då t vatten in betecknar den kylmedietemperatur som programmet initialt efterfrågar så beräknades 

temperaturgradienten i vattnet enligt (41). Härstädes sparas även samtliga värden av flödeshastigheten 

w och temperaturgradienten i vattnet Δ i matriser.  

 

Vidare konverteras samtliga flödeshastigheter w m/s till volymflöden  ̇ L/min, vilka därefter sparas i 

en matris.  ̇ bestäms via sambandet: 

 

  ̇               (44) 

 
Beräkningarna utgår dock fortgående efter flödeshastigheten och konverteringen genomförs endast för 

resultatvisning.  

 
Reynolds och Prandtls tal bestämmas enligt (6) respektive (10) varvid programmet kategoriserar 

samtliga värden för Reynolds tal, w och  ̇  utefter villkoret Re<= 2300 som avgör om värdena bidrar 

till laminärt respektive turbulent flöde. Om framräknade värden för respektive storhet uppfyller 

villkoret kategoriseras värdena som laminära och om villkoret ej satisfieras som turbulenta.  Värdena 

på storheterna sparas sedermera i olika matriser beroende på vilken strömningsform respektive värde 

tillhör.    

 

Efter den initiala fasen av numerisk behandling utförs den första kontrollen av flödeshastighetens 

validitet i relation till villkoret att temperturgradienten i vattnet Δ inte får överstiga 5°C:   

 

       (45) 

 
Om detta villkor uppfylls bryts programmet och minsta möjliga flöde presenteras. Eljest fortgår 

beräkningsförfarandet med beräkning av den termiska anloppsträckan vid laminärt flöde med formeln:  
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                  (46) 

 
Där d karakteriserar strömrörets diameter. Den termiska anloppsträckan Lt betecknar den sträcka som 

fordras för att det laminära flödets temperaturprofil ska hinna utbildas, således det avstånd från 

inloppet efter vilket värmeövergångstalet blir konstant. Detta påverkar sedermera beräkningen av 

Nusselts tal då en korrektion av Nu krävs om förhållandet mellan anloppsträckan och strömrörets 

totala längd Lt/L inte understiger gränsvärdet 0,05. Följaktligen erfordrar strömning i långa rör ingen 

korrektion av Nu samtidigt som strömning i korta rör kräver korrektion. Värdena för anloppsträckan 

sparas enligt rutin i en matris.  

 

Vidare utförs först en kontroll om ankommande flöde är laminärt enligt, 

 

         (47) 

 
om flödet är laminärt utförs sedan en kontroll av anloppsträckan enligt, 

 

 
  

 
      (48) 

 
Förutsatt att villkoret i (48) satisfieras, beräknas strömningens storheter för laminär strömning i ett 

långt rör, utfallande i att ingen korrektion av Nu krävs och att värmövergångstalet då kan beräknas 

enligt: 

 

      
 

 
    

 

 
      (49) 

 
Framräknade värden på värmeövergångstalet sparas sedan i en matris. Därpå beräknas 

medeltemperturdifferensen mellan kylvattnet och strömrörens väggar utifrån (3)  med sambandet 

 

     
 ̇   

       
 (50) 

 
Av benämner den värmeöverförande arean, sålunda strömrörets längd multiplicerat med dess omkrets 

där produkten sedan multipliceras med 2 eftersom två kylkanaler brukas (L*O*2). Samtliga värden på 

Δtm sparas ned i en matris. Efterföljande beräknas även temperaturdifferensen i sektionen av modul 

som sträcker sig från strömrörens väggar i linje med rörens centrum upp till battericellernas lägsta 

punkt samt även temperturdifferensen i battericellerna från cellernas lägsta till mellersta punkt. 

Beräkningarna utgår ifrån (2) med utbrytning av Δt tillämpat enligt nedan: 

 

              
 ̇             

(                 )
 

 ̇                

(                       )
 (51) 

respektive 

 

        
 ̇    

      
 

(           ) (                 )
 (52) 

 
Där Δtmodulgavel redogör för temperaturdifferensen mellan kylkanalernas väggar och battericellernas 

lägsta punkt. Den första termen utgör temperaturdifferensen i kylplåtsektionen mellan battericellens 

lägsta punkt och modulgavelns högsta punkt varvid  ̇ betecknar genererad effekt per cell vilken 

multipliceras med 18 celler, Δxkylplåt betecknar längden av kylplåtarna inom sektionen, kkylplåt är 

kylplåtarnas värmeledningsförmåga, alltså värmeledningsförmågan för aluminium och Akylplåt 

benämner kylplåtarnas samanlagda tvärsnittsarea.  Den andra termen beskriver temperaturdifferensen i 

modulgaveln och ramverkssektionen mellan modulgavelns högsta punkt och kylkanalerans väggar. 

Δxmodulgavel betecknar längden på ifrågavarande sektion, kmodulgavel benämner sektionens 
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värmeledningsförmåga, vilken även här utgörs av värmeledningsförmågan för aluminium och Akylplåt 

betitlar sektionens tvärsnitsarea. 

 
       beskriver en approximativ beräkning av temperaturgradienten i battericellerna som ponerar att 

all värme genereras i cellernas mittersta tvärsnitt. Här utgör        battericellernas längd, vilken enligt 

approximationen divideras med 2 för beräkning i det mittersta tvärsnittet. Vidare benämner kcell 

battericellernas längsgående värmeledningsförmåga och Acell betecknar battericellernas sammanlagda 

tvärsnittsarea.  Härtill inkluderas även kkylplåt och Akylplåt enligt tidigare benämningar för att representera 

kylplåtarna i den del av modulen där battericellerna återfinns.  

 
Temperaturgradienterna i modulen och kylvattnet tillsammans med kylmedietemperaturen vid 

utloppet lägger sedermera grunden till räkneoperationen för ernådd maximal temperatur i 

battericellerna enligt, 

 

                                             (53) 

 
Den maximala temperaturen beräknas således för den sista cellen i batteripacket, således där kylvattnet 

har passerat igenom systemet och uppnår sin högsta temperatur. Erhållna maxtemperaturer sparas i en 

matris. Därefter utförs kontroll av flödeshastighetens validitet i förhållande till att maximal 

temperaturgradient i cellerna ej får överstiga 5°C samt i relation till att maximall celltemperatur ej får 

överstiga 40°C. För att tillåta fler beräkningar är gränsvärdet för temperaturgradienten i battericellen 

dock införd till 10°C i programmet, men då gradienten överstiger 5°C visas ett varningsmeddelande att 

temperaturgradienten uppnått ett för högt värde. Villkorskontrollen utförs genom,      

 

             (54) 
Och 

 

               (55) 

 
Om något av dessa villkor satisfieras avbryts beräkningsgången och minsta möjliga flödeshastighet 

redovisas.  

 

Ovannämnt beräkningsförfarande gäller som sagt då både (47) och (48) uppfylls. Att (48) ska 

satisfieras får emellertid ses som ett specialfall för stora batteripack, då strömrörens längd i betraktad 

applikation ur ett strömningsperspektiv generellt ses som korta.  I de fall då endast (47) uppfylls, 

beräknas strömningens storheter för laminärt strömningsförlopp i korta rör vilket medför att en 

korrektion av Nu krävs. Detta realiserades genom att tillämpa Graetz tal Gz enligt, 

 

    
       

 
 (56) 

 
och följande samband för korrektion av Nu  

 

          
             

               
 (57) 

 
Där Nuref betecknar ett referensnummer av Nusselts tal som är beroende av systemets geometri och 

randvillkor. Här förutsätts att strömrören utsätts för ett konstant värmeflöde, medförande att Nuref kan 

ansättas till 4,36. Denna information utmynnar i sambandet,  

 

      
 

 
 (      

             

               
) (58) 
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Efter uträkning av värmeövergångstalet följer sedermera beräkningsförfarandet för denna 

villkorssamansättning den för laminär strömning i långa rör där (50) brukas för att bestämma 

medeltemperaturdifferensen mellan kylvattnet och strömrörens väggar. Vidare tillämpas (51) och (52) 

för att bestämma temperaturgradienterna från modulgavel till cell respektive i battericellerna. Med 

(53) beräknas maximal celltemperatur varpå flödeshastigheternas validitet testas genom villkoren (54) 

och (55). 

 
Dessa två villkorssammansättningar gäller för laminära flödesförlopp för långa respektive korta rör. I 

de fall då varken villkor (47) eller (48) satisfieras är strömningen turbulent, medförande att 

strömningens storheter beräknas för turbulent strömningsförlopp. Inledande beräknas 

värmeövergångstalet enligt definitionen       

 

       
 

 
    

 

 
                   (59) 

 
När värmeövergångstalet för det turbulenta strömningsförloppet är bestämt följer sedan 

lösningsmetoden samma procedur som för de två tidigare fallen via genomarbetning av (50)-(53) och 

validitestskontroll via (54) och (55).  

 

När flödeshastigheterna genomgått den numeriska behandlingen och kontrollerats av de tre 

dimensionerande villkoren initieras resultatpresentationen. Beroende på om den minsta erforderlig 

flödeshastighet understiger den minsta turbulenta flödeshastigheten visas både det minsta laminär och 

det minsta turbulenta flödet. Det laminära flöde som presenteras är även beroende av strömrörets 

längd, som tidigare omnämnts är dock långa rör ovanliga för denna applikation. Då den minsta 

erforderliga flödeshastigheten likställs med eller överstiger den minsta turbulenta flödeshastigheten 

presenteras således endast det turbulenta flödet. Respektive flödeshastighet som presenteras 

åskådliggörs med ett antal medföljande resultat, såsom volymflöde, värmeövergångstal, 

temperaturdifferensen i battericellerna och maximal celltemperatur. 

 

Det efterföljande menyvalet för ett specificerat flöde följer samma beräkningsalgoritm men här utförs 

beräkningarna endast för ifrågavarande flöde. Även menyalternativet som behandlar beräkning av 

maximal omgivningstemperatur följer samma lösningsmetodik, men här utförs beräkningarna istället 

utifrån en varierande kylmedietemperatur i intervallet 20-40°C med steg om 0,001°C som ställs i 

relation till ett angivet flöde.      

 

Under exekveringen av programmet sparas samtliga essentiella storheter i matriser vilket förlänger 

exekveringstiden men samtidigt möjliggör gedigen dataanalys där olika storheter kan ställas i relation 

till varandra. Samtliga matriser av data påverkar inte programmets huvudfunktion och kan således 

exkluderas ur koden för snabbare exekvering, men då beräkningarna inte är krävande erbjuder detta 

endast en liten vinst i förhållande till erhållen mängd data.     

6.1.1 Interpolation av genererad värmeeffekt 

Utifrån testresultat härrörande genererad värmeeffekt har ett MATLAB-program för interpolering 

tagits fram med syftet att konvertera lastfall till genererad värmeeffekt inom ett bredare lastspektra än 

de tre testade urladdningsströmmarna.  

 

De tre specificerade urladdningsströmmarna gav för respektive test tre mätpunkter, vilka tillsammans 

med viloläge för battericellen utgjorde fyra mätpunkter som sedermera låg till grund för uppbyggnad 

av en last-effekt-kurva via interpolation.  
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Interpolationen utgick från flertalet inbyggda interpolationsverktyg i (MATLAB, 2011) som 

tillsammans ger en god interpoleringskurva med tillhörande funktion. I MATLAB-programmet förs 

testströmmar med motsvarande värmeeffekter in varpå programmet via interpolationsverktygen 

konstruerar och presenterar värmeeffekten som funktion av lasten. 

6.2 Finit elementanalys av generarad värmeeffekt från kontaktbleck i COMSOL 

För att erhålla information kring den totala värmeeffekten från en komplett modul är det av intresse att 

undersöka värmeeffekten, eller förlusteffekten utifrån de kontaktbleck som kopplar samman samtliga 

celler i modulen.  

 

En simuleringsmodell togs fram med syftet att finna spänningsfallet över kontaktblecken vid 

intressanta lastfall. Modellen representerar en sammanställning av samtliga kontaktbleck där ström 

kan flöda mellan kontakter på vardera sida av modulen. Ström flödar enligt kopplingsschema för den 

befintliga modulen, d.v.s. 6 celler i serie och 3 i parallell. Cellerna representeras av kontaktbleck 

vilkas dimensioner är identiska med de givna cellerna, dock är dess ledningsförmåga    vilket 

symboliserar att cellerna antas vara oändlig ledande. Detta antagande orsakades av att värmeeffekten 

utifrån cellernas kontaktbleck redan studerats i sedan tidigare utförda celltester.  

 

Simuleringar utfördes för tre intressanta lastfall för komplett modul: 

 

 48 A, standardbelastning 

 150A 

 240A, maxbelastning 

Utifrån resultat av simuleringarna i form av spänningsfall kunde värmeeffekten beräknas enligt 

 

       (60) 

Där 

P = Värmeeffekt [W] 

U = Spänningsfall [V] 

I = Last [A] 

6.3 Finit elementanalys av kylningsförlopp i COMSOL 

Med utgångsdata från simuleringar i (MATLAB, 2011) har simuleringsmodeller uppförts i 

(COMSOL, 2012) med syftet att redogöra för olika kylningsmetoder i varierande omgivande 

omständigheter.  

 

För att erhålla intressant information kring dessa kylningsförfaranden har två modeller tagits fram 

enligt Figur 27 och Figur 28 vilka representerar två olika tvärsnitt i modulen. Tvärsnitten utgår från en 

förenklad modell av den befintliga konstruktionen där kretskort för styrning av modulen tagits bort 

samt där övriga detaljer genomgått mindre förändringar. Förenklingarna anses dock vara av mindre 

betydelse för de simuleringar där modellerna avser att användas. 

 

De två modellerna är av likartat utseende där intressanta ingående delar finns åskådliggjorda såsom 

battericeller, kylplåtar, modulgavlar, täckplåtar samt ramverk. Den avgörande skillnaden mellan 

modellerna är att modell 1 enligt Figur 27 visar modulen med kontaktbleck och modell 2 enligt Figur 

28 visar modulen med värmeblock och effektmotstånd.  
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Figur 27. Kylning modell 1 med kontaktbleck 

1. Modulgavel 

2. Kontaktbleck 

3. Täckplåt 

4. Kylplåt 

5. Battericell 

6. Kil 

7. Modulgavel 

8. Ramverk 

9. Kylkanal 
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Figur 28. Kylning modell 2 med värmeblock och effektmotstånd 

1. Modulgavel 

2. Effektmotstånd 

3. Värmeblock 

4. Täckplåt 

5. Kylplåt 

6. Battericell 

7. Kil 

8. Modulgavel 

9. Kylkanal 

10. Ramverk 
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Då modellerna representeras genom tvärsnitt kan simuleringar endast ske i två dimensioner vilket 

medför vissa förenklingar och antaganden kring modulens utseende. En simulering i 2D ser modellen 

som kontinuerlig i djupled vilket inte överensstämmer helt med verkligheten då till exempel 

kontaktbleck och värmeblock inte är kontinuerliga över modulens djup samt att det finns ett 

mellanrum mellan battericellerna vilket inte kan tas i hänsyn i en 2D-simulering. Dessa förenklingar 

förväntas dock ha en försumbar inverkan på resultatet.  

 

Den inledande förstudien visar att värmeledningen för de givna battericellerna är kraftigt 

riktningsberoende och kan därför inte ses som ett homogent isotropiskt material. Detta tas i beaktning i 

samtliga simuleringsmodeller vilka inkluderar battericeller. Värmeledning för battericeller enligt 

Tabell 4. 

 
Tabell 4. Värmledning battericeller för x- och y-led 

x-led 0,8 [W/m·K] 

y-led 29 [W/m·K] 
 

Initiala beräkningar för reducerad kyleffekt på grund av den isolerande PET-filmen mellan battericell 

och kylplåt enligt (2) indikerar att dessa förluster är försumbara vid dimensionering av kylsystem 

varför ingen PET-film finns representerad i simuleringsmodellerna.   

 

6.3.1 Verifiering av simuleringsmodell 

För att verifiera den framtagna simuleringsmodellen har resultat från denna korrelerats med utförda 

tester under likvärdiga förhållanden. Vid simulering har modell 1 enligt Figur 27 använts då 

värmeeffekt från kontaktbleck inverkar på resultatet. Simuleringar har genomförts vid lasten 48 A där 

de initiala villkoren utkommit från tester enligt Bilaga Modultester kylning samt finns åskådliggjorda i 

Tabell 5. Vid testtillfället fanns differenser i initial temperatur längs cellens utsträckning vilket fick till 

följd att simuleringsmodellen optimerades mot temperaturen mitt i cellen. 

 
Tabell 5. Initiala villkor vid verifiering av simuleringsmodell 

Initiala villkor 

    

Korrelation mot utförda tester 48 A 

Initial temperatur [°C] 19,5 

Värmeeffekt cell [W] 1,1 

Värmeeffekt kontaktbleck [W] 0,14 

Flöde vätska [liter/min] 2,69 

Temperatur vätska [°C] 17,6 

 

Verifiering utfördes genom att studera temperaturen för cellen vid de mätpunkter som användes under 

testerna. Jämförelsen har genomförts vid tiden 5 minuter efter att lasten initierats då mätdata från 

testerna inte stäcker sig längre i tid. I de fall dessa temperaturer samanfaller mellan simulering och 

resultat utifrån tester anses simuleringsmodellen vara verifierad.  

6.3.2 Kylning standardfall 

Utifrån den initiala förstudien samt diskussioner med intressenter på företaget har två standardfall 

tagits fram vilka representerar kylningsförlopp intressanta omgivande omständigheter och laster. 

Målet med dessa simuleringar var att erhålla information om värmespridning i modulen genom 

grafiska bilder, samt undersöka värmespridning vid varierande tidpunkter, vilket de tidigare 

beräkningarna i (MATLAB, 2011) ej kan återge.  
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Simuleringar har utförts med modell 1 enligt Figur 27 viken inkluderar modulens kontaktbleck. 

Värmeeffekter från battericeller utkommer från tester enligt Bilaga Värmegenerering i battericeller 

och flödeshastighet utkommer från avsnitt 6.1. 

 

Standardfall 1 

Detta kylningsförlopp avser normal last vid 50 % SoC och omgivande tempertur 20°C vilket 

representerar en normal körcykel. Övriga initiala villkor enligt Tabell 6. Kylvätskan har antagits 

erhålla identisk temperatur som omgivande temperatur. 

 
Tabell 6. Initiala villkor Standardfall 1 

Initiala villkor 

    

Standardfall 1   

Initial temperatur [°C] 20 

Last [A/cell] 16 

SoC [%] 50 

Värmeeffekt cell [W] 1,1 

Värmeeffekt kontaktbleck [W] 0,14 

Flöde vätska [liter/min] 1,9 

Temperatur vätska [°C] 20 

 

Standardfall 2 

Kylningsförlopp avser normal last vid 50 % SoC och omgivande tempertur 35°C vilket representerar 

en normal körcykel under förhöjd omgivande temperatur. Övriga initiala villkor enligt Tabell 7 och 

antaganden enligt standardfall 1. 

 
Tabell 7. Initiala villkor Standardfall 2 

Initiala villkor 

    

Standardfall 1   

Initial temperatur [°C] 35 

Last [A/cell] 16 

SoC [%] 50 

Värmeeffekt cell [W] 0,6 

Värmeeffekt kontaktbleck [W] 0,14 

Flöde vätska [liter/min] 1.4 

Temperatur vätska [°C] 35 

 

Simuleringar har utförts för Standardfall 1 och 2 vid stationärt förlopp, samt vid tidsberoende förlopp 

för standardfall 1. Det tidberoende förloppet representerar en hel körcykel från 100 % till 0 % för en 

modul med antagandet om konstant värmeutveckling i cellerna enligt Tabell 7. Tid för total körcykel 

beräknades för den normala belastningen 0,8C enligt 

 

   
 

 
 

 

   
        (61) 

Där 

t = tid för urladdning [h] 

C = urladdning/kapacitet av batteri [dim. lös] 
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6.3.3 Temperatursensor i värmeblock 

För att på ett effektivt sätt erhålla möjligheten att styra kylning och effektuttag från batterisystemet är 

det av intresse att registrera varje ingående moduls temperatur med hög noggrannhet. Vid drift och 

kylning av systemet är battericellernas maximala temperatur av intresse för att reglera flödeshastighet 

hos kylvätskan och därigenom skydda celler mot överhettning och allt för höga temperturgradienter. 

Ett önskemål från företaget var att mäta celltemperaturen via temperatursensorer på modulens 

värmeblock. 

 

Denna simulering avser att undersöka huruvida temperatursensorer placerade i värmeblock är en 

godtagbar lösning. Resultaten kommer sedermera framställas såsom temperaturskillnad mellan 

värmeblock och maximal celltemperatur.  

 

Simuleringsmodellen som användes vid simulering var modell 2 enligt Figur 28 där värmeblock finns 

representerat, vilket medför att värmeutveckling i kontaktbleck försummas i dessa simuleringar. 

Simuleringar har genomförts för stationärt fall vid varierande värmeeffekt från cellerna för att finna 

eventuella sambanda mellan värmeeffekt och temperaturgradient emellan värmeblock och battericell. 

Vidare har en tidsberoende simulering utförts för att se huruvida temperaturgradienten varierar under 

urladdningsförlopp. Initiala villkor för stationära förlopp enligt Tabell 8 och tidsberoende förlopp 

enligt Tabell 9. 

 
Tabell 8. Initiala villkor simulering temperatursensor i värmeblock, stationärt förlopp 

Initiala villkor 

    

Temp. Sensor i värmeblock   

Initial temperatur [°C] 20 

Last [A/cell] 16 

SoC [%] 50 

Värmeeffekt cell [W] 1, 2, 3, 4, 5 

Värmeeffekt kontaktbleck [W]                - 

Flöde vätska [liter/min] 1.9 

Temperatur vätska [°C] 20 
 

 
Tabell 9. Initiala villkor simulering temperatursensor i värmeblock, tidsberoende förlopp 

Initiala villkor 

    

Temp. Sensor i värmeblock   

Initial temperatur [°C] 20 

Last [A/cell] 16 

SoC [%] 50 

Värmeeffekt cell [W] 1,1 

Värmeeffekt kontaktbleck [W] - 

Flöde vätska [liter/min] 1.9 

Temperatur vätska [°C] 20 
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6.3.4 Drift utan kylning 

Hitintills har samtliga simuleringar och beräkningar utförts med antagandet att kylning av 

batterisystemet är en nödvändighet för att bibehålla en skonsam temperatur för cellerna. Denna 

simulering avser att undersöka urladdningsförlopp utan extern kylning. 

 

För att erhålla verklighetstrogna resultat kring den totala temperaturökningen för modulen har 

simuleringen delats upp i tre tidsberoende steg vilka representerar battericellernas värmeeffekt vid 

olika SoC utkomna från avsnitt 5.2.2. De tre stegen var: 

 

 100-50 % SoC med värmeeffekten 1,0W 

 50-20 % SoC med värmeeffekten 1,1 W 

 20-0 % SoC med värmeeffekten 2,1 W 

Varje nästföljande simulering erhöll den tidigare simuleringens avslutande värden som initiala villkor 

vilket möjliggjorde att de tre simuleringarna kunde ses som en kontinuerlig simulering där 

battericellens värmeeffekt varierade enligt utförda tester.  

 

Modell 2 enligt Figur 28 användes i dessa simuleringar där de initiala villkoren för 100-50 % SoC var 

enligt Tabell 10. 

 
Tabell 10. Initial villkor vid drift utan kylning 

Initiala villkor 

    

Drift utan kylning   

Initial temperatur [°C] 20 

Last [A/cell] 16 

SoC [%] 50 

Värmeeffekt cell [W] 1,1 

6.3.5 Initierad kylning 

Vid drift utan kylning är det av intresse att ansätta kylning i det fall celltemperaturen överskrider 

önskad arbetstemperatur, vilket enligt kravspecifikationen infaller vid 40°C. Därför har 

kylningsförlopp studerats genom uppställning av en simuleringsmodell som avser att undersöka 

huruvida det är möjligt att erhålla ett fullgott kylförlopp då den initiala celltemperaturen är 39°C och 

normal last infinner sig. I denna simulering används modell 2 enligt Figur 28 och initial villkor enligt 

Tabell 11. 

 
Tabell 11. Initiala villkor Initierad kylning vid 39°C 

Initiala villkor 

    

Initierad kylning   

Initial temperatur [°C] 39 

Last [A/cell] 16 

SoC [%] 50 

Värmeeffekt cell [W] 0,6 

Flöde vätska [liter/min] 1.4 

Temperatur vätska [°C] 20 
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Ytterliggare ett intressant fall är att använda utfallet från avsnitt ”Drift utan kylning” (där en hel 

körcykel genomförs helt utan kylning) som initiala värden och därefter initiera fullgod kylning utifrån 

beräkningar i (MATLAB, 2011). En anledning till att initiera kylning efter fullbordad körcykel kan 

vara att uppladdning initieras vilket ytterligare ökar temperaturen i batteripacket. Samma modell som i 

föregående simulering och initiala villkor enligt Tabell 12. 

 
 Tabell 12. Initiala villkor, Initierad kylning, initiala villkor från ”drift utan kylning” 

Initiala villkor 

    

Initierad kylning   

Initial temperatur [°C] Utifrån simulering "drift utan kylning" 

Last [A/cell] 16 

SoC [%] 50 

Värmeeffekt cell [W] 1,1 

Flöde vätska [liter/min] 1.4 

Temperatur vätska [°C] 20 

 
Vidare har simuleringar utförts vilka avser att finna den högsta temperaturskillnad mellan omgivande 

temperatur och medeltemperatur för battericeller där kylning kan initieras utan att 

temperaturgradienten i battericellerna överskrider 5°C enligt kravspecifikation.  

6.3.6 Analys av med- och motströmning  

Vid kylning av den befintliga konstruktionen utnyttjas det externa ramverket vilket leder bort värme 

från batterimoduler med hjälp av vätskefyllda kylkanaler. I ramverket finns två kylkanaler vilket 

medför möjligheter att leda vätskan i varierande riktningar.  

 

Denna simuleringsmodell avser att studera hur batterisystemet påverkas när kylvätska strömmar 

genom kylkanalerna i varierande riktningar samt finna det bäst lämpade alternativet.  

 

Simuleringsmodellen bestod av en förenklad modell av ett komplett batterisystem där samtliga 

moduler antogs bestå av en detalj vilken var placerad på ett ramverk med kylkanaler enligt Figur 29.  

 
Figur 29. Modell vid simulering av med- och motströmning 

Modulerna antogs bestå av ett homogent material där endast battericeller och kylplåtar fanns 

representerad då endast temperaturgradienter i battericeller var av intresse.  
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Intressanta materialegenskaper beräknades enligt (62) för specifik värmekapacitet, (63) för densitet 

och (64) för värmeledning. 

 

          
         

         
 (62) 

 

        
          

         
 (63) 

Och 

 

        
    

     
      (  

    

     
)        (64) 

 

Där 

 

         = Specifik värmekapacitet för komplett modul [J/kg·K] 

          = Värmekapacitet för kylplåtar och battericell [J/K] 

          = Total massa kylplåtar och battericell [kg] 

       = Medeldensitet för komplett modul [kg/m³] 

       = Värmeledning modul [W/m·K] 

     = Värmeledning kylplåtar [W/m·K] 

      = Värmeledning battericeller [W/m·K] 

     = Volym kylplåtar [m³] 

      = Volym battericeller [m³] 

 

 

Dessa beräkningar gav upphov till materialegenskaper enligt Tabell 13. 

 
Tabell 13. Homogent material för moduler för modell vid med- och motströmning 

Komplett moduls sett som ett homogent material 

  
 

  

Densitet modul [kg/M³] 
 

2325 

Specifik värmekapacitet modul [J/kg*K] 1148 

Värmeledning [W/m·K]   56 

 

Samtliga simuleringar har utförts för standardfall 1 enligt Tabell 6. Resultat från simuleringarna har 

sammanställts och jämförts för att erhålla den bäst lämpade kylmetoden. 

6.3.6.1 Medströms 

Den första simuleringen behandlar kylningsförloppet då vatten flödar i samma riktning för vardera 

kylkanal enligt Figur 30. Det angivna flödet från standardfall 1, Tabell 6, är det totala flödet för 

samtliga kylkanaler. Detta är den strömningsmetod vilken används för den befintliga konstruktionen.  

 

 
Figur 30. Schematisk bild vid medströmning 



57 

 

6.3.6.2 Motströms 

Denna simulering representerar ett kylningsförlopp där vatten flödar motströms varandra genom att 

inlopp och utlopp för de två kylkanalerna ansatts på motstående sidor enligt Figur 32. Det totala flödet 

enligt standardfall 1 är uppdelat för de två kylkanalerna. 

 

 
Figur 31. Schematisk bild vid motströmning 

6.3.6.3 Cirkulerande strömning 

Den sista simuleringen avser strömning då det flödande vattnet låts cirkulera i ramverket genom att 

ansätta en loop på ramverkets ena kortsida, enligt Figur 32. I denna simulering ansätts hela flödet 

utifrån standardfall 1 till inloppet vilket medför en högre flödeshastighet än i de två tidigare fallen.  

 
Figur 32. Schematisk bild vid cirkulerande strömning 

6.4 Beräkning av värmningsförlopp 

Enligt kravspecifikation får celltemperaturen ej understiga -10°C vid laddning och drift vilket medför 

ett värmningsbehov vid omgivande temperaturer < -10°C. Även om cellerna uppfyller ställda krav vid 

-10°C är dess prestanda kraftigt reducerad, därför är det av intresse att värma cellerna till 0°C för att 

på så sätt öka cellernas prestanda. Ytterligare krav från kravspecifikationen är att tiden för 

uppvärmningen från -20°C till 0°C ej får överstiga 60 min.  

 

Beräkningar enligt (67) har utförts med syftet att dimensionera erforderlig värmeeffekt på 

effektmotstånden avsedda för uppvärmning av modulen. 

 

Erforderlig värmeeffekt härleddes enligt följande: 

 

           (65) 

 

Och 

 

   
 

 
 (66) 

 

Vilket ger 

 

   
       

 
 (67) 
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Där 

 

  = Energi [J] 

  = Massa [kg] 

   = Specifik värmekapacitet [KJ/kg·K] 

   = Temperatur [°C] 

  = Effekt [W] 

t = Tid [sek] 

 

Dessa beräkningar har omfattat en komplett modul som har delats upp i samtliga ingående delar med 

syftet att addera värmekapaciteten för varje enskild detalj till en total värmekapacitet för hela modulen 

enligt Bilaga Beräkning av värmningsförlopp, Beräkning av erforderlig värme/kyleffekt. Samtliga 

delars egenskaper, såsom volym och material, utkom från CAD-ritningar av modulen i fråga. De givna 

beräkningarna tar ej hänsyn till värmeledning inom modulen eller avkylning/värmning från omgivande 

miljöer. 

 

Uppställningen möjliggjorde att varierande förhållanden kunde studeras genom att välja ΔT samt tid 

för uppvärmning. Utifrån kravspecifikationen kunde två intressanta fall studeras: 

 

 Uppvärmning -20°C till 0°C för att dimensionera effekten hos effektmotstånden. 

 Uppvärmning -40°C till 0°C med dimensionerad effekt utifrån föregående försök med syfte att 

finna tidåtgången för denna uppvärmning. Detta krävde omskrivning av uttryck enligt 

 

   
       

 
 (68) 

 

Resultat från beräkningarna ställdes sedermera i relation till tidigare genomförda tester för att bedöma 

till vilken grad beräkningsmodellen stämde överens fysiska tester av modulen. Insamlad data från test 

användes för att beräkna medeltemperaturen i battericellerna, enligt 5.2.2. Denna temperatur antogs 

representera medeltemperauren i hela modulen. Därpå användes uttrycket (67) med ingångsvärden 

från det givna testet. Resultatet från denna beräkning ställdes sedermera i relation till den använda 

effekten i testet. 

6.5 Finit elementanalys av värmningsförlopp i COMSOL 

De sedan tidigare utförda beräkningarna berörande värmningsförloppet för batterisystemet tar ej 

hänsyn till värmespridning i modulen över tid. Därför har simuleringar i (COMSOL, 2012) upprättats 

vilka avser att medföra ytterligare intressant information kring olika värmningsförlopp.  

 

Samtliga simuleringar är utförda med Modell 2 enligt Figur 28 där effektmotstånd och värmeblock 

finns representerade. Simuleringar är i genomförda i 2 dimensioner vilket medför antagandet att hela 

modellen anses vara kontinuerlig i en tredje dimension. Då värmeblock och effektmotstånd ej är 

kontinuerliga över modulens djup anses modellen som något förenklad men där intressant information 

ändå förväntades utkomma.  

6.5.1 Verifiering av simuleringsmodell 

För att verifiera den framtagna simuleringsmodellen har resultat från denna korrelerats med utförda 

tester under likvärdiga förhållanden. En sammanställning av initiala villkor åskådliggörs enligt Tabell 

14. 
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Tabell 14. Verifiering av simuleringsmodell, värmning 

Initiala villkor 

    

Verifiering simuleringsmodell, värmning 

Initial temperatur [°C] 25,3 

Omgivande temperatur [°C] 25,3 

Tidsrymd [min] 10 

Värmeeffekt [W] 127,5 

 

 Utfall från simulering korrelerades sedermera med resultat från motsvarande modultest. 

6.5.2 Värmningsförlopp 

Simuleringar härrörande värmningsförlopp för modulen avser att verka som ett kompletterande 

verktyg till de sedan tidigare utförda beräkningarna genom att undersöka värmespridning och 

temperaturgradienter under värmning från -20°C till 0°C.  

 

Tidigare beräkningar för värmning av modulen visade att en ansatt värmeeffekt av 80W på 

effektmotstånden möter ställda krav utifrån kravspecifikationen. Därför utfördes en simulering med 

värmeeffekten 80 W under 1 h med initiala villkor enligt Tabell 15. 

 

Vid eventuell styrning av värmningsförloppet bör modulens celltemperatur registreras med 

temperatursensorer. Då det finns önskemål från företaget om att placera dessa temperaturcensorer i 

modulens värmeblock studeras även temperaturskillnader mellan värmeblock och battericeller under 

ovannämnda simulering. 

 
Tabell 15. Initiala villkor värmning 80W från -20°C 

Initiala villkor 

    

Värmning 80 W från -20° 

Initial temperatur [°C] -20 

Omgivande temperatur [°C] -20 

Tidsrymd [min] 60 

Värmeeffekt [W] 80 

 
Vidare var det av intresse att undersöka värmespridning i modulen efter avslagen värmeeffekt varpå en 

ny simulering genomfördes vilken ansattes initial temperatur utifrån föregående simulering. Denna 

simulering ansattes ingen värmeeffekt utan syftade endast till att redogöra för hur värme fördelades i 

modulen. Temperaturskillnad mellan värmeblock och battericeller studerades även i denna simulering. 

 

Resultat av dessa två simuleringar visade att medeltemperaturen i battericellen ej övergick 0°C under 

värmning i 60 minuter från -20°C vilket ej följde ställda krav utifrån kravspecifikation. Därför 

utfördes ytterligare simuleringar med ökande värmeeffekt med syftet att erhålla erforderlig 

värmeeffekt för att efterfölja ställda krav.  

6.6 Finit element analys av batterisystemets isolerande hölje 

För att erhålla ett batterisystem med stabila termiska egenskaper samt skydda mot yttre våld krävs ett 

omgivande isolerande hölje. Även om detta hölje stabiliserar termiska egenskaper inom batteripacket 

kommer viss påverkan från omgivande omständigheter förbli. Därför har en simuleringsmodell tagits 

fram vilken avser att studera intressanta aspekter kring ett isolerande hölje.  
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Cellplast har valts som isoleringsmaterial där egenskaper utkommer standardiserade material i 

(COMSOL, 2012) vid materialvalet ”Foam [solid, 101kPa]”. Värmeledning i detta material är 

temperaturberoende enligt 

 

                                                          (69) 

 

Där  

  = Värmeledningskonstant [W/m·K] 

  = Temperatur [K] 

 

Simuleringsmodellen som använts under dessa simuleringar är en förenklad modell där samtliga 

moduler antagits bestå av ett homogent material med egenskaper utkommande från den befintliga 

modulkonstruktionen. För att erhålla ett sådant material har modulens egenskaper i form av specifik 

värmekapacitet och densitet beräknats enligt 

 

          
    

    
 (70) 

Och 

        
    

    
 (71) 

Där 

         = Specifik värmekapacitet för komplett modul [J/kg·K] 

     = Värmekapacitet för samtliga ingående delar i modulen [J/K] 

     = Total massa för samtliga ingående dalar i modulen [kg] 

       = Medeldensitet för komplett modul [kg/m³] 

     = Total volym av modulens yttre avgränsningar [m³] 

 

Resultat för dessa beräkningar åskådliggörs i Tabell 16 där total massa, värmekapacitet och volym 

utkommer från Bilaga Beräkningar av värmeförlopp. 

 
Tabell 16. Homogent material för modul vid simulering av isolerande hölje 

Komplett moduls sett som ett homogent material 

  
 

  

Total massa [kg] 
 

12,15 

Total värmekapacitet [J/K] 
 

13300 

Total Volym [M³] 
 

0,00730 

      

Densitet modul [kg/M³] 
 

1665 

Specifik värmekapacitet modul [J/kg*K] 1094 

 

Simuleringsmodellen avser att representera ett komplett batteripack varför ett batterisystem på 400V 

nominell spänning och 18 stycken seriekopplade moduler har valts. Detta medför en total energimängd 

av 24 KWh vilket enligt inledande förstudien anses vara en godtagbar energimängd för nyttjande i en 

eldriven personbil.  

 

Den framtagna modellen består av batterimoduler, isolerande cellplast och ett omgivande av 

aluminium enligt Figur 33. Dimensioner som följer: 

 

Batterimoduler 

Bredd = 648 mm 

Höjd = 338 mm 

Djup = 600 mm 
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Isolerande cellplast 

Djup = 20 mm 

 

Omgivande hölje i aluminium 

Djup = 5 mm 

 
Figur 33. Simuleringsmodell för isolerande hölje 

Det omgivande höljet utsattes för naturlig konvektion samt strålning med emissivitetstal = 0,95 då 

höljet antas vara målat med mattsvart färg. Eventuell värmeledning från fastsättningselement vid 

montering ansågs försumbar. 

6.6.1 Kyleffekt från isolerande hölje undre drift 

Vid dimensionering av kylsystem för det givna batterisystemet är det av intresse att klarlägga huruvida 

det isolerande höljet har en signifikativ påverkan för systemet i form av kyleffekt från omgivande 

temperatur. Simuleringar har satts upp för urladdningsförlopp enligt standardfall 1, Tabell 6 och 2, 

Tabell 7 där modulerna ansatts en medeltemperatur för respektive fall enligt Tabell 17 och  

Tabell 18 där medeltemperaturen beräknades enligt 

 

              
        

 
 (72) 

Där 

       = Medeltemperatur samtliga moduler [°C] 

      = Medeltemperatur battericell [°C] 

         = Temperaturökning vatten i kylslinga [°C] 

 
Tabell 17. Beräkning av medeltemperatur för batterisystem, standardfall 1 

Medeltemperatur batterisystem, standardfall 1 

  Temperatur [°C] 

Medeltemperatur cell 23,1 

Temperaturgradient vatten 2,6 

Medeltemperatur batterisystem 24,4 
 

Tabell 18. Beräkning av medeltemperatur för batterisystem, standardfall 2 

Medeltemperatur batterisystem, standardfall 2 

  Temperatur [°C] 

Medeltemperatur cell 36,55 

Temperaturgradient vatten 1,98 

Medeltemperatur batterisystem 37,54 



62 

 

 

Simuleringar resulterade i temperaturskillnader mellan in- respektive utsidan av den isolerande 

cellplasten. Utifrån dessa temperaturskillnader kunde sedermera kyleffekten beräknas enligt 

 

  ̇  
      

 
 (73) 

Där 

 ̇ = Kyleffekt 

  = Värmeledningskonstant för cellplast [W/m·K] 

  = Total värmeöverförande area [m²] 

   = Temperaturskillnad in- resp. utsida av isolerande cellplast [°C] 

  = Djup cellplast [m] 

6.6.2 Tid för nedkylning vid vila 

Denna simulering avser att finna tidsrymden för nedkylning av batteripacket från 0°C till -10°C vid 

omgivande temperatur = -20°C enligt Tabell 19. Detta för att undersöka hur lång tid efter erforderlig 

uppvärmning som upp- eller urladdning kan initieras då lägsta möjliga arbetstemperatur för 

battericellerna är -10°C.   

 
Tabell 19. Initiala villkor vid nedkylning under vila 

Initiala villkor 

    

Nedkylning under vila   

Initial temperatur [°C] 0 

Omgivande temperatur [°C] -20 

 

Genom att utföra en tidsberoende simulering av avkylningsförloppet kunde tidspunkten vid -10°C 

registreras. 

6.6.3 Kyleffekt och värmeeffekt för att bibehålla önskad celltemperatur  

Enligt kravspecifikation finns kravet att batterisystemet skall kunna utnyttjas i temperaturer upp till 

85°C vilket kräver extern kylning då den maximala celltemperaturen ej får överstiga 40°C under en 

längre tidsrymd. Denna simulering avser att finna erforderlig kyleffekt för att hålla temperaturen i 

battericellerna under 40°C vid omgivande temperatur 85°C enligt Tabell 20. 

 
Tabell 20. Initiala villkor för kyleffekt under förhöjd omgivande temperatur 

Initiala villkor 

    

Kyleffekt under förhöjd omgivande temperatur 

Initial temperatur [°C] 40 

Omgivande temperatur [°C] 85 

 

Simuleringen utfördes genom att testa ett flertal kyleffekter där celltemperaturen studerades för att 

finna erforderlig kyleffekt där celltemperaturen var ≈ 40°C. 

 

Det var även av intresse att erhålla erforderlig värmeeffekt för att hålla celltemperaturen över 0°C vid 

omgivande temperatur = -20°C. Därav utfördes simuleringar på med identiskt upplägg som ovan men 

med andra initiala villkor enligt Tabell 21 
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Tabell 21. Initiala villkor för hålleffekt vid celltemperatur = 0°C och omgivande temp. =-20°C 

Initiala villkor 

    

Värmeeffekt under vid omgivande temp = -20°C 

Initial temperatur [°C] 0 

Omgivande temperatur [°C] -20 
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7 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet. Då resultatdelen i detta projekt är omfattande 

införlivas även korta resultatanalyser efter respektive delresultat. 

7.1 Test på cellnivå 

7.1.1 Värmeledningsförmåga 

Battericellernas tvärgående värmeledningsförmåga illustreras enligt Tabell 22 och cellernas specifika 

värmekapacitet redovisas i Tabell 23. Figur 34 åskådliggör temperaturfördelningen i cellen efter 1, 5 

och 10 minuters uppvärmning via värmeplattan. . I Bilaga Värmeledning och specifik värmekapacitet 

återfinns utkommen mätdata och indata för utförda beräkningar.   

 
Tabell 22. Battericellernas tvärgående värmeledningsförmåga 

Värmeledning 

Antag kontinuerligt fall vid t=15 min 

    

Värmeledningskonstant, k [W/m K] 0,40 

 

 
Tabell 23. Battericellernas specifika värmekapacitet 

Beräkning av Specifik värmekapacitet 

    

Effekt [W] 26,18 

Medeltemperaturdifferens [°C] 23,15 

Massa 2 celler [kg] 0,852 

Tid 900 

    

Specifik värmekapacitet [J/kg·K] 1195 
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Figur 34. Temperaturfördelning i cellen vid 1, 5 och 10 minuters ingreppstid 

Resultatanalys 

Framräknad värmeledningsförmåga avviker från referens med en faktor 2, men påvisar samtidigt att 

den tvärgående värmeledningsförmågan är låg och återfinns i samma del av värmeledningsskalan som 

referensvärdet. En differens på 0,4W/m K tvärgående utgör likaså ej signifikant inverkan på systemets 

sammanlagda värmeledningsförmåga. 
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Differensen mellan framräknat värde och referensvärdet kan ha sitt ursprung i att det termoelement 

som applicerades på battericellens insida vid testet obestridligt placerades på battericellens 

anläggningsyta mot värmeplatan, utfallande i att termoelementet presenterade en något förhöjd 

invändig temperatur. Följaktligen blir temperaturdifferensen mellan invändig och utvändig temperatur 

större vilket i sin tur resulterar i en minskad ledningsförmåga.  

På grund av att den längsgående konduktiviteten inte kunde framställas på ett tillförlitligt sätt 

samtidigt som differensen mellan framräknad konduktivitet och referenskonduktiviteten inte ansågs 

som betydande beslutades att det efterkommande arbetet skulle genomföras med referensvärdena.              

7.1.2 Cellgenerarad värmeffekt 

Framräknad cellgenererad värmeeffekt presenteras i Tabell 24. Temperaturfördelningen i 

battericellerna vid urladdning med 16, 50 och 80A redovisas i Figur 35. För grafisk illustration av 

genererade värmeeffekter se Bilaga Värmegenerering i battericell. 

 
Tabell 24. Cellgenererad värmeeffekt 

 
 

Test Temperatur [°C] SoC [%] Last [A] Värmeeffekt [W]

-5 °C, 100 % SoC -5 100 16 4,4

-5 100 50 33,4

-5 100 80 68,6

-5 °C, 50 % SoC -5 50 16 4,7

-5 50 50 33,8

-5 50 80 N/A

-5 °C, 20 % SoC -5 20 16 6,5

-5 20 50 N/A

-5 20 80 N/A

20 °C, 100 % SoC 20 100 16 1,0

20 100 50 10,9

20 100 80 23,9

20 °C, 50 % SoC 20 50 16 1,1

20 50 50 11,2

20 50 80 27,1

20 °C, 20 % SoC 20 20 16 2,1

20 20 50 18,9

20 20 80 37,5

40 °C, 100 % SoC 40 100 16 0,6

40 100 50 4,9

40 100 80 13,5

40 °C, 50 % SoC 40 50 16 0,4

40 50 50 7,1

40 50 80 16,8

40 °C, 20 % SoC 40 20 16 1,5

40 20 50 15,5

40 20 80 22,5

Resultat
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Figur 35. Temperaturfördelning i battericellerna vid testavslut för urladdning med 16, 50 respektive 80A, 

omgivande temp. 20°C, SoC 100 % 

Resultatanalys 
Resultaten påvisar sambanden mellan genererad värmeeffekt och de tre påverkande variablerna 

laddningsstatus, temperatur och last. Vid en sänkt temperatur generarar battericellerna mer värme och 

konträrt vid höjd temperatur minder värme. Likaledes generarar battericellerna mer värme djupare ner 

i urladdningscykeln, således då kvarvarande kapacitet minskar.  
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Trots att en relativt mild lägsta temperaturgräns på -5°C valdes för kallgradstesterna erhölls inga 

värden för urladdning med 80 A vid laddningsnivå på 50 % och 20 % samt vid urladdning med 50 A 

vid laddningsnivå 20 % för detta test. Detta på grund av att den låga temperaturen medför en ökad 

intern resistans som i sin tur medför att den nominella spänningen i battericellerna sjunker snabbar vid 

belastning, ner till nivåer som omöjliggör urladdning med dessa höga strömmar. Testen markeras med 

N/A i Tabell 24.  

 

Battericellernas framräknade värmeeffekt är kraftigt beroende av testade urladdningsströmmar. Den 

ansatta medelurladdningen beror i sin tur av de undersökta elbilarna i avsnitt 5.1.1, vilka återfinns 

inom vitt skilda marknadssegment med en kraftig prestandadivergens som följd. Denna 

prestandadifferens kan medföra osäkerheter kring framräknad medelurladdning men då utbudet av 

elbilar på dagens marknad är kraftigt limiterat måste ett brett undersökningsområde brukas. Att 

inkludera samtliga marknadssegment kan även medföra fördelar då en diversifierad bild av 

urladdningsspektret erhålls, vilket sedermera kan underlätta marknadsprofilering vid lansering av 

systemet. Den breda undersökningsbasen kan sedermera representativt sammanställas via medianer av 

framräknade urladdningstal.   

7.2 Test på modulnivå 

7.2.1 Körcykel 

Under körcykeltestet detekterad maximal celltemperatur och temperaturgradient i cellerna utföll vid 

sista mätpunkt enligt Tabell 25.   

 
Tabell 25. Modultest för urban körcykel 

Modultest kylning under körcykel 

Maximal celltemperatur Temperaturgradient i battericellerna 

25°C ≈2,5°C 

 

Resultatanalys  

Resultaten konstaterar att befintligt kylsystem är korrekt dimensionerat för avsett operativt område. 

Vid belastning enligt en körcykel för stadskörning och ca 20°C omgivande temperatur uppträder 

endast en mindre termisk inverkan på batterisystemet. Således bör detta driftfall kunna genomföras 

helt utan aktiverad kylning, vidare simuleringar för driftfallet får bekräfta denna hypotes.      

7.2.2 Konstanta belastningar 

Vid konstant belastning av modulen med 48, 150 respektive 240A erhölls resultat vid testavslut enligt 

Tabell 26.  

 
Tabell 26. Modultest för konstant belastning via 48, 150 och 240A 

Modultest kylning 48A Modultest kylning 150A Modultest kylning 240A 

Max celltemp. Gradient Max celltemp. Gradient Max celltemp. Gradient 

20,2°C 0,9°C 24,3°C 1,4°C 27,4°C 2,1°C 
 

Resultatanalys  

Likaledes bekräftar dessa resultat konstruktionens bärkraftighet. Testet för 48A kan resultatmässigt 

jämföras med ett kortare test enligt en landsvägskörcykel, eftersom denna typ av körcykel innehar en 

förhållandevis homogen hastighetsprofil med medelurladdningen 0,8 C. Utkomna resultat från detta 

test påvisar att systemet innehar god termisk prestanda även inom detta driftområde. 
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Anledning till att en körcykel enligt statskörning valdes för körcykeltestet och inte en 

landvägskörcykel återfanns just i aspekten att genom användning av ett test med en körcykel enligt 

statskörning och ett test med en konstant medelurladdning enligt landsvägskörning, erhölls data 

gällande batterimodulens termiska beteende inom båda driftområdena. 

 

Vidare påpekar testen för konstant urladdning med 50 A per cell (totalt 150A) och urladdning med 

80A per cell (totalt 240A) att konstruktionen erbjuder satisfierande kylning även under hög belastning 

såsom vid accelerationer etc. 

7.2.3 Värmning 

Resultaten erhållna från test av modulens värmningsfunktion presenteras i Tabell 27. 

Temperaturfördelningen i modulen vid värmning redovisas i Figur 36. 

 
Tabell 27. Modultest värmning 

Modultest värmning 

Maximal 
celltemperatur 

Temperaturgradient 
i cellerna 

Maximal temperatur i 
värmeblocken 

Temperaturdifferens mellan 
maximal celltemperatur och 
värmeblock 

32,8°C 4,9°C 56,9°C 24,1°C 
 

 
Figur 36. Temperaturfördelning i modulen vid uppvärmning 

 

Resultatanalys  

Vid uppvärmningen via effektmotstånden erhöll värmeblocken en markant högre temperatur än 

battericellernas maximala temperatur. Detta kan medföra att styrningen av värmningsförloppet via 

temperatursensorer placerade i värmeblocket försvåras. Till följ av den detekterade 

temperaturdifferensen som uppkommer under värmningsfunktionens ingrepp blir de två 

temperaturerna ojämförbara varpå ingen information inhämtas gällande battericellernas faktiska 

temperatur. 
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7.3 Komparation av kylmetod 

Resultaten från likhetsgranskningen mellan kylmetoderna utföll enligt Tabell 28. Figur 37 och Figur 

38 redogör för uppkommen temperaturfördelning i battericellerna för respektive kylmetod.  

 
Tabell 28. Komparation av kylmetod 

Komparation av kylmetod 

Kylning via kylplåtar Kylning via kontaktbleck 

Maximal 
celltemperatur 

Temperaturgradient i 
cellen 

Maximal 
celltemperatur 

Temperaturgradient i 
cellen 

31,5°C 4,2°C 32,6°C 2,1°C 
 

 

 
Figur 37. Temperaturfördelning i battericellen vid kylning via kylplåtar 

 

 
Figur 38. Temperaturfördelning i battericellen vid kontaktbleckskylning 
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Resultatanalys  

Testresultaten från dessa test då en battericell belastades med 50A i rumstemperatur under 10min, 

påvisar att temperaturgradienten vid kylning via kontaktblecken ger en betydligt lägre 

temperaturgradient än vid kylning via kylplåtar. Vid kylplåtskylning uppkom en gradient på 4,2°C och 

vid kontaktbleckskylning en gradient på 2,1°C, sålunda halverades cellens temperaturgradient vid 

kontaktbleckskylningen. Detta beror av att kontaktbleckskylningen nyttjar battericellernas elektroder 

vilket medför att cellerna värms homogent från insidan, utfallande i lägre interna temperaturgradienter 

 

Vid testerna uppmättes dock en högre maximal celltemperatur för kylningen via kontaktblecken där 

maximal celltemperatur vid testavslut var 32,6°C i jämförelse med 31,5°Cvid kylning via kylplåtar. 

Denna differens kan emellertid härledas till att termoelementen vid kylplåtstesterna ofrånkomligt 

placerades på cellens anläggningsyta mot kylplåten som innehar lägre temperatur än battericellen, 

medförande att termoelementen erhåller ett lägre värde än cellytans faktiska temperatur. Vidare 

testning bör genomföras för att klarlägga om denna hypotes är reell eller om kylplåtskylningen faktiskt 

medför en lägre maximal celltemperatur.  

 

Enligt illustrationer för temperaturfördelningen påvisas att uppkommen gradient i battericellen vid 

kylplåtskylning är större än vid kontaktbleckskylning. I redovisade figurer ser battericellen vid 

kontaktbleckskylningen ut att inneha en mycket högre temperatur än cellen vid kylplåtskylningen. 

Detta beror av att bilden i kontaktbleckstestet är tagen direkt på cellen och i kylplåtstestet är bilden 

tagen på kylplåten.   

7.4 Simulering och tillhörande beräkningar 

7.4.1 Numerisk analys av kylningsförlopp i MATLAB 

Den numeriska analysen i (MATLAB, 2011) erbjuder ett diversifierat beräkningsområde för 

framtagning av erforderliga volymflöden över temperaturspektret 20-40°C. Analysen ombesörjer även 

beräkning av maximal omgivningstemperatur innan temperaturadaptiv kylning krävs. Till följd av 

programmets bredd kan således beräkningar utföras för många olika driftsfall. Följaktligen kan inte 

alla resultat presenteras då det blir en ansenlig mängd data. Här presenteras ett urval av intressanta 

beräkningspunkter.    

 

Resultaten av specificerade driftsfall utföll enligt.   

  

 Vid driftfallet, medelurladdning 16A/cell vid omgivande temperatur på 20°C 

(kylmedietemperatur) där respektive battericellerna generarar 1,1W är det minsta möjliga 

turbulenta volymflödet 1,96 L/min. Maximal celltemperatur blir här 26.01°C och 

temparaturgradienten i kylvattnet är 2,62°C samt gradienten i battericellerna 2,13°C. 

 

 Vid driftfallet, medelurladdning 16A/cell vid omgivande temperatur på 35°C 

(kylmedietemperatur) där respektive battericellerna generarar 0,6W är det minsta möjliga 

turbulenta volymflödet 1,42 L/min. Maximal celltemperatur blir här 38,88°C och 

temparaturgradienten i kylvattnet är 1.99°C samt gradienten i battericellerna 1.16°C. 

 

 Vid driftfallet, medelurladdning 16A/cell där respektive battericell antas generera 0,6W 

eftersom temperaturen kommer att införlivas i intervallet 35-40°C samt med ett volymflöde 

på 7 L/min (av företaget specificerat flöde) är maximal omgivningstemperatur 38°C innan 

temperaturadaptiv kylning krävs. Maximal celltemperatur blir här 40°C och 

temparaturgradienten i kylvattnet är 0.40°C samt gradienten i battericellerna 1.16°C. 
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Presenterade flöden är de minimiflöden som uppfyller samtliga kriterier, sålunda att hålla 

temperaturgradienterna i kylvattnet och battericellerna under 5°C samt maximal celltemperatur under 

40°C. Maximalt tillåten omgivningstemperatur utgör den gräns, för det angivna volymflödet, varefter 

temparturadaptiv kylning krävas för att hålla maximal celltemperatur under 40°C.  

 

Resultatanalys  

Presenterade volymflöden svarar mot de lägsta möjliga turbulenta flödeshastigheterna. Grunden till att 

endast turbulenta flöden redovisar är för att ett turbulent strömningsförlopp medför en markant ökning 

av värmeöverföringstalet mellan kylmedium och kylkanalernas väggar, resulterande i bättre kylning.  

 

I första driftfallet vid omgivningstemperatur på 20°C är även laminär strömning möjlig med en 

flödeshastighet på 0,14 m/s motsvarande 1,03 L/min och resulterar i ett värmeöverföringstal på 

341,2W/m
2
*C och en maximal celltemperatur på 31,1°C. Motsvarande värden för det presenterade 

turbulenta flödet på 1,96 L/min som motsvarar 0,26m/s är ett värmeöverföringstal på 1628,6W/m
2
*C 

och en maximal celltemperatur på 26°C. Följaktligen innebär den marginell ökning av 

flödeshastigheten att flödet övergår till turbulent, utfallande i markant förbättrad kylning.   

 

En intressant aspekt att beakta är att det krävs ett högre volymflöde vid omgivande temperatur 20°C 

(1,96 L/min) än vid 35°C (1,42 L/min). Detta beror på att presenterade volymflöden utgörs av de 

lägsta möjliga turbulenta flödeshastigheterna vilka i sin tur beror av kylvattnets egenskaper som 

ändras med förändrad kylmedietemperatur. Vattnets temperaturberoende egenskaper medför sålunda 

att ett turbulent strömningsförlopp ernås snabbare vid högre temperaturer, utfallande i att ett lägre 

volymflöde erfordras. Vidare anledning till att ett lägre volymflöde erfordras vid den högre 

temperaturen är att battericellerna genererar mindre värme vid högre omgivande temperatur. 

 

Här bör även nämnas att vid driftfall med högre belastning och vid temperaturer närbelägna 

gränsvärdet 40°C kommer ett markant högre volymflöde att erfordras.          

 

Utkommande ur den numeriska analysen var även att den befintliga konstruktionen erbjuder att hålla 

temperaturgradienten i cellerna under gränsvärdet på 5°C för en maximal värmegenerering per cell på 

2,6W, vilket motsvarar en konstant urladdning med 1,2C.  Vid jämförelse med standardfallet där 

cellerna genererar 1,1W vid medelurladdning på 0,8C och omgivande temperatur 20°C åskådliggörs 

att batterisystemet således otvivelaktigt klarar av medelurladdningen samt även arbetsammare driftfall. 

 

Ur den numeriska analysen klargörs således att ett turbulent strömningsförlopp är att rekommendera. 

Detta eftersom endast en marginell ökning av flödeshastighet medför att störningen övergår från 

laminärt- till turbulent strömningsförlopp, resulterande i en markant ökning av värmeöverföringstalet 

mellan kylmedium och kanalvägg.    
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7.4.2 Interpolation av genererad värmeeffekt 

Figur 39 åskådliggör en interpolerad kurva med tillhörande funktion framtagna utifrån resultat vid test 

av värmegenerering vid 20°C och 50 % SoC.  

 

 
Figur 39. Generarad värmeeffekt vid 20°C och 50 % SoC 

Resultatanalys 

Framtagen interpolation med tillhörande funktion kan användas för att konvertera varierande lastfall 

till generarad värmeeffekt, vilket kan ligga till grund för utveckling av adaptiv kylning. Denna 

interpolation kan via framtaget MATLAB-program utföras för samtliga testade driftsfall. 

Interpolationen fungerar bäst inom det testade intervallet från 16 till 80A per cell. Utanför detta 

intervall uppstår osäkerheter kring konverteringen av last till värmeeffekt. För bärkraftigare 

konvertering krävs fler test vid varierande lastfall. 

7.4.3 Finit elementanalys av värmeeffekt från kontaktbleck 

Det totala spänningsfallet för last = 48A, 150A och 240A visas i Tabell 29 där även den totala 

värmeeffekten är beräknad. 
Tabell 29. Värmeeffekt från Kontaktbleck 

Värmeeffekt från kontaktbleck   

   

Belastning [A] Spänningsfall (V) Effekt [W] 

48 0,00289 0,14 

150 0,00903 1,35 

240 0,01445 3,47 

Resultatanalys 

Resultaten indikerar att spänningsfallet över kontaktblecken är lågt vilket medför en marginell 

värmeeffekt. Vid medelbelastning 48A är värmeutvecklingen i kontaktblecken endast 0,14 W vilket 

ska jämföras med 19,8 W för cellerna (1,1W/cell x 18 celler) vid samma villkor. 
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7.4.4 Finit elementanalys av kylningsförlopp i COMSOL 

7.4.4.1 Verifiering av simuleringsmodell 

I Figur 40 åskådliggörs resultat från test och simulering under likvärdiga omständigheter. Linjen 

representerar de simulerade resultaten och punkterna representerar mätdata från tester. Både 

simuleringar och tester är utförda för celler placerade centrerat i modulen. X-axeln representerar 

cellens höjd där värdet 0 är närmast det kylande ramverket.  

 

 
Figur 40. Korrelation mellan test och simulering vi last = 48 A 

Resultatanalys 

Enligt Figur 40 finns mindre avvikelser mellan data från tester och simulerade resultat, speciellt i de 

yttre regionerna av cellen. Detta beror på att de initiala villkoren vid testtillfället varierade utefter 

cellens höjd i men där simuleringsmodellen ansattes en kontinuerlig temperatur vilken optimerades för 

cellens mittpunkt. Vid jämförelse av cellens mittpunkt är differensen mellan simulerad modell och 

testdata < 0,05°C vilket indikerar att den givna simuleringsmodellen kan anses som en fullgod modell 

för vidare försök. 
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7.4.4.2 Kylning standardfall 

Resultat från simuleringar av standardfall 1 åskådliggörs i Figur 41 där tre tidpunkter från den 

tidberoende simuleringen samt det stationära fallet finns representerat.  Temperaturgradient i cellerna 

finns att beskåda i Figur 42 och Figur 43. 

 

 
Figur 41. Kylförlopp standardfall 1, stationärt och tidsberoende 

 

 
Figur 42. Standardfall 1, stationärt förlopp, temperatur över cellens längd 
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Figur 43. Standardfall 1, tidsberoende förlopp, temperatur över cellens längd 

I Figur 44 och Figur 45 åskådliggörs resultaten från simulering av kylningsförlopp vid standardfall 2 

där den initiala temperaturen var 35°C. 

 

 
Figur 44. Kylförlopp standardfall 2, stationärt förlopp 
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Figur 45. Standardfall 2, stationärt förlopp, temperatur över cellens längd 

Resultatanalys 

Resultaten indikerar att temperaturgradienter förekommer i modul och battericeller men att inga krav 

utifrån kravspecifikationen överskrids, vilket medför att den befintliga konstruktionen anses fungera 

på ett fullgott sätt. 

 

De tidsberoende simuleringarna för standardfall 1 visade att temperaturgradienten cellerna ökar med 

tiden men att det krävs en full urladdning innan resultaten kan likställas med det stationära fallet. 

 

Simulering med standardfall 2 enligt Figur 44 och Figur 45 visade på en lägre värmeutveckling och 

temperaturgradient än i standardfall 1, vilket beror på att värmeutvecklingen i cellerna är lägre vid en 

förhöjd initial temperatur. 
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7.4.4.3 Temperatursensor i värmeblock 

Resultat utifrån simuleringar vid stationära förlopp åskådliggörs i Figur 46 genom grafer av cellens 

och värmeblockets temperatur.  

 
Figur 46.Temperatur cell och värmeblock, stationärt förlopp 

 

I Tabell 30 har de maximala celltemperaturerna jämförts mot värmeblockets medeltemperatur vilket 

resulterade i ”ΔT batteri värmeblock” vilket är temperaturgradienten mellan battericellen och 

värmeblocket. Figur 47 visar en graf över temperaturgradienter vid stegrande driftstid. 

 
Tabell 30. Temperaturgradient battericell till värmeblock 

Temperturgradient battericell till värmeblock     

  
   

  
Effekt [W] Max temp batteri [°C] Medeltemp. värmeblock [°C] ΔT batteri värmeblock [°C] ΔT från förgående effekt [°C] 

1 23,29 23,18 0,10 0,10 
2 26,57 26,37 0,20 0,10 
3 29,86 29,55 0,30 0,10 
4 33,14 32,74 0,40 0,10 
5 36,43 35,92 0,51 0,10 
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Figur 47. Temperatur cell och värmeblock, tidsberoende förlopp 

Resultatanalys 

Vid normal belastning är värmeeffekten från en cell 1,1 W vilket kan likställas med 1 W i simulering 

med stationärt förlopp. För värmeeffekten 1 W skiljer det endast 0,1°C mellan varmaste punkten av 

battericellen och medeltemperaturen i värmeblocket. Vidare finns ett direkt samband mellan utvecklad 

effekt i battericellen och temperaturgradient mellan battericellen och värmeblock vilket återspeglas i 

Tabell 30 i den sista kolumnen, ΔT från förgående effekt, där skillnaden i temperaturgradient från 

föregående värmeeffekt finns att utläsa. Då detta värde är konstant kan ett direkt samband förmodas 

där temperaturgradienten ökar 0,1°C då värmeeffekten höjs 1 W. 

 

Figur 47 visar en graf över temperaturgradienter vid stegrande driftstid. Graferna vid de olika 

tidspunkterna har ett likartat utseende vilket påvisar att förändringar i temperaturgradient över tid ej 

komplicerar utläsning av temperaturer vid värmeblocken. 
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7.4.4.4 Drift utan kylning 

Efter en hel körcykel vid normal last och initial temperatur = 20°C utföll värmespridningen enligt 

Figur 48. Temperaturgradienten i battericellen för samma simulering kan utläsas ur Figur 49. 

 

 
 

Figur 48. Drift utan kylning efter hel körcykel, 0 % SoC 

 
Figur 49. Temperaturgradient i cell vid drift utan kylning, 0 % SoC 
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Resultatanalys 

Intressanta resultat utifrån utförda simuleringar är att modulens temperatur ej överstiger maximal 

temperatur 40°C vid normal drift utan kylning. Den totala temperaturökningen i modulen uppgick till 

endast ≈ 7,2°C. Den varmaste punkten vid drift utan kylning återfinns centrerat i modulen till skillnad 

från förlopp vilka inkluderar kylning där den högsta temperaturen återfinns i cellerna längst ifrån det 

kylande ramverket. Temperaturgradienten mellan en högsta respektve lägsta temperaturen i 

battericellen är ≈ 0,3°C enligt Figur 49, vilket är ett avsevärt lägre värde än i de fall där kylning är 

inkluderad. 

 

Sammanfattat bildas mindre temperaturgradienter både i celler och mellan moduler vilket bör leda till 

en ökad livslängd av batterisystemet. 

7.4.4.5 Initierad kylning 

I det fall erforderlig kylning med kyltemperaturen 20°C initieras för en modul med den initiala 

temperaturen 39°C utfaller temperaturgradienten i battericellen enligt Figur 50.  

 
Figur 50. Temperaturgradient vid initierad kylning från 39°C 
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Temperaturgradienter i battericellen vid initierad kylning efter hel körcykel utan kylning finns 

åskådliggjorda i Figur 51.  

 

 

 
Figur 51. Temperaturgradient vid initierad kylning med initiala villkor från ”drift utan kylning” 

Den högsta temperaturskillnad mellan omgivande temperatur och medeltemperatur för battericeller där 

kylning kan initieras utan att temperaturgradienten i battericellerna överskrider 5°C är 9°C vid last 

enligt standardfall 1. 

 
Analys av resultat 
Vid tidpunkten t = 10 min för initial temperatur = 39°C är temperaturgradienten mellan högsta 

respektive lägsta punkten i battericellen ≈ 10°C vilket inte följer ställda krav utifrån 

kravspecifikationen. Vid simulering med initiala villkor utifrån resultat av drift utan kylning blir den 

högsta temperaturgradienten är ≈ 4°C vilket följer ställda krav utifrån kravspecifikation. Den högsta 

temperaturskillnaden mellan celltemperatur och omgivande temperatur där kylning kan initieras utan 

att temperaturgradienten överskrider 5° är 9°C. Detta medför att batterisystemet kan tillåtas öka i 

temperatur utan kylning till den tidpunkt då skillnaden mellan celltemperatur och omgivande 

temperatur är 9°C. 
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7.4.4.6 Analys av med- och motströmning  

Utifrån simuleringar för varierande strömningsförfarande utkom resultat i form av 

temperaturfördelning enligt Figur 52 

 

 
Figur 52. Temperaturfördelning för varierande strömningsförfaranden 
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I Tabell 31 åskådliggörs de maximala och minimala medeltemperaturerna för battericeller i respektive 

strömningsmetod samt den maximala temperaturgradienten mellan celler i batterisystemet.  

 
Tabell 31. Temperaturgradient mellan celler i komplett batterisystem 

Strömningsförfarande Mintemp. Cell [°C] Maxtemp. Cell [°C] Temperaturgradient [°C] 

  
  

  

Medströms 23,07 25,36 2,29 

Motströms 24,16 24,87 0,71 

Cirkulerande strömning 23,64 24,93 1,28 

 

Resultatanalys 

Simuleringarna indikerar att ett motströms strömningsförfarande är att föredra då både den maximala 

temperaturen i battericellerna samt temperaturgradienten är lägre än för övriga strömningsmetoder. Ett 

medströms flöde medför en högre maximal temperatur och temperaturgradient men följer ändå krav 

utifrån kravspecifikation vid belastning enligt standardfall 1.  

7.4.5 Beräkning av värmningsförlopp 

Erforderlig effekt vid uppvärmning -20°C till 0°C för tid < 60 min resulterade i >74W enligt Tabell 

32. 

 
Tabell 32. Erforderlig effekt vid uppvärmning -20°C till 0°C för tid < 60 

Erforderlig effekt vid uppvärmning -20°C till 0°C för tid < 60  

  
  

  

Värmekapacitet [J/K] 13239 
 

  

Tid[min] 60 
 

  

ΔT [°C] 20 
 

  

Effekt [W] 74     

 

För vidare beräkningar och simuleringar kommer effekten 80W att brukas då denna effekt används i 

den befintliga prototypen samt är >74W och då möter ställda krav utifrån kravspecifikationen.  

 

Tidsåtgång för uppvärmning -40°C till 0°C vid 80W resulterade i 110 minuter enligt Tabell 33. 

 
Tabell 33. Tidsåtgång för uppvärmning -40°C till 0°C vid 80W 

Tidsåtgång för uppvärmning -40°C till 0°C vid 80W 

  
  

  

Värmekapacitet [J/K] 13239 
 

  

ΔT [°C] 40 
 

  

Effekt [W] 80 
 

  

Tid [min] 110     
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Förhållandet mellan beräkningsmodellen och fysiska tester av modulen uppkom till 91 % enligt Tabell 

34. 
Tabell 34. Test: Effekt vid uppvärmning 

Test: Effekt vid uppvärmning    

    

Värmekapacitet [J/K] 13239 

Tid[min] 10 

ΔT [°C] 5,27 

Beräknad effekt [W] 116 

    

Reell effekt [W] 127,5 

Beräknad effekt/Reell effekt [%] 91 

 

Resultatanalys 

Beräkningarna visar att en effekt av >74W är tillräckligt för att värma hela modulen 20°C på 60 

minuter enligt krav utifrån kravspecifikation. Dessa beräkningar tar dock ej hänsyn till värmespridning 

vilket kan påverka dessa resultat.  

7.4.6 Finit elementanalys av värmningsförlopp i COMSOL 

7.4.6.1 Verifiering av simuleringsmodell 

Figur 53 representerar battericellens temperaturgradient för simulering och test där den högsta 

temperaturen återfinns närmast värmeblocket. Cellens medeltemperatur efter uppvärmning vid test och 

simulering återfinns i Tabell 35. 
 

 
Figur 53. Verifiering värmningsförlopp 
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Tabell 35. Medeltemperatur battericell för simulering och test 

Medeltemperatur i battericell 

  Temperatur [°C] 

Test 30,6 

Simulering 29,2 

Differens 1,4 

 

Resultatanalys 

Vid granskning av resultaten återfanns vissa temperaturskillnader mellan simulering och test vid två 

av de tre mätpunkterna som användes under testerna. Uppmätt värde vid cellens mittpunkt divergerar 

från simulerat värde i motsvarande punkt, vilket medför att cellens testtemperaturprofil erhållen en 

konvex kurvatur. Mätningen i cellens mittpunkt kan därför förmodas vara felaktig då 

temperaturprofilen intuitivt bör vara av konkav kurvatur med avtagande temperatur för ökat avstånd 

från värmblocket. Vidare fanns skillnader i cellens medeltemperatur enligt Tabell 35 vilken även kan 

ha påverkats av felaktig mätdata vid test. Dessa skillnader ansågs dock ej signifikanta varpå 

simuleringsmodellen ansågs som en fullgod modell för simulering av värmningsförlopp. 

7.4.6.2 Värmningsförlopp 

Simulering av uppvärmning med en total effekt på effektmotstånden av 80 W under 60 minuter med 

initial temperatur = -20°C resulterade temperaturgradienter i modulen enligt Figur 54. Figur 55 visar 

temperaturgradienten i battericellen vid olika tidpunkter under värmningsförloppet. 

 
Figur 54. Värmning 80 W från -20°C efter 60 minuter 
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Figur 55. Värmning 80 W från -20°C efter 60 minuter, temperatur i battericell 

Figur 56 visar en jämförelse mellan temperatur i battericell och värmeblock. I Figur 57 åskådliggörs 

temperaturgradienten i battericellen vid specificerade tidpunket efter avslag av värmning. 

 

 
Figur 56. Värmning 80 W från -20°C efter 60 minuter, battericell mot värmeblock 
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Figur 57. Temperatur i battericell efter avslag vid värmning 80 W från -20°C under 60 minuter 

 

Temperaturskillnad mellan battericell och värmeblock efter avslag av värmning åskådliggörs i Figur 

58.  

 
Figur 58. Temp. i battericell och värmeblock efter avslag vid värmning 80 W från -20°C under 60 minuter 

 

Medeltemperaturen i battericellen efter uppvärmning med 80 W under 60 minuter från -20°C 

resulterade i -1,35°C vilket ej överensstämmer med ställda krav utifrån kravspecifikationen där kravet 

är en uppvärmning -20° till 0°C på < 60 minuter. Därför utfördes ytterligare simuleringar för att 

erhålla erforderlig värmeeffekt för att följa ställda krav. Utfall fån dessa simuleringar finns 

sammanställda i Tabell 36. Erforderlig värmeeffekt är >85 W då medeltemperatur i cellen vid 

värmeeffekten 85 W var ≈ 0°C. 
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Tabell 36. Temperatur vid värmning under 60 minuter 

Temperatur vid värmning under 60 min   

  
  

  
Effekt 
[W] 

Tid 
[min] Temp. Hel modul [°C] Temp. Battericell [°C] 

81 60 1,21 -0,95 

82 60 1,47 -0,71 

83 60 1,73 -0,48 

84 60 1,99 -0,24 

85 60 2,26 -0,01 

 

Resultatanalys 

Figur 55 åskådliggör temperaturgradienten i battericellen under värmningsförloppet vilket resulterade i 

en kontinuerlig gradient av ≈ 8°C. Denna temperaturgradient medför att battericellerna ej kan utsättas 

för upp- eller urladdning under värmningsförloppen då den maximala temperaturgradienten är 5°C 

enligt kravspecifikationen. Efter 5 minuter är temperaturgradienten i cellen dock < 5°C vilket 

möjliggör upp- eller urladdning av modulen.  

 

Temperaturen i värmeblocken erhåller en betydligt högre temperatur än battericellens 

medeltemperatur enligt Figur 56, vilket kan försvåra eventuell styrning av värmningsförloppet med 

temperatursensorer placerade i värmeblocken. Det krävs att värmeeffekten är avslagen i minst 15 

minuter innan temperaturskillnad mellan värmeblock battericeller är < 1°C vilket medför godtagbara 

mätvärden. Att mäta temperatur i värmeblocken är därför inte att rekommendera då inga gotagbara 

mätvärden finna att tillgå under värmningsförloppet. 

7.4.7 Finit element analys av batterisystemets isolerande hölje 

7.4.7.1 Kyleffekt från isolerande hölje undre drift 

Kyleffekt från omgivande hölje vid standardfall 1 resulterande i 10,2 W enligt Tabell 37, och 6,4 W 

vid standardfall 2 enligt Tabell 38. 

 
Tabell 37. Kyleffekt från omgivande hölje vid standardfall 1 

Kyleffekt hölje standardfall 1   

    

Omgivande temperatur [°C] 20,7 

Medeltemperatur modul [°C] 24,4 

Konduktivitet cellplast [W/m²·K] 0,0340 

Värmeöverförande area [m²] 1,62 

Höjd cellplast [m] 0,02 

    

Kyleffekt [W] 10,2 
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Tabell 38. Kyleffekt från omgivande hölje vid standardfall 2 

Kyleffekt hölje standardfall 2   

    

Omgivande temperatur [°C] 35,4 

Medeltemperatur modul [°C] 37,5 

Konduktivitet cellplast [W/m²·K] 0,0369 

Värmeöverförande area [m²] 1,62 

Höjd cellplast [m] 0,02 

    

Kyleffekt [W] 6,4 

 

Resultatanalys 

Dessa kyleffekter är små i förhållande till den totala värmeeffekt som utvecklas i battericellerna vilket 

är 356 W för standardfall 1 och 194 W för standardfall 2 vid batterisystem enligt modell för isolerande 

hölje. Därför anses dessa kyleffekter försumbara vid dimensionering av kylsystem för givet 

batterisystem.  

7.4.7.2 Tid för nedkylning vid vila 

Resultat från simulering angav att tidsrymd för nedkylning av batteripacket från 0°C till -10°C vid 

omgivande temperatur = -20°C var 23 timmar. 

7.4.7.3 Kyleffekt för att bibehålla önskad celltemperatur  

Simulering med kyleffekten 120 W gav upphov temperaturer enligt Figur 59 där medeltemperaturen i 

batteripacket är ≈ 40°C. Erforderlig kyleffekt för att hålla celltemperaturen under 40°C vid omgivande 

temperatur = 85°C är därför > 120 W. 

 
Figur 59. Kyleffekt vid omgivande temp = 85°C  
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Erforderlig värmeeffekt för att hålla celltemperaturen över 0°C vid omgivande temperatur = -20°C var 

≥ 47 W enligt Figur 60. 

 

 
Figur 60. Erforderlig värmeeffekt vid celltemperatur över 0°C vid omgivande temp. = -20°C 

Resultatanalys 

De resulterande värme- och kyleffekterna utifrån dessa simuleringar medför att gottagbara 

temperaturer kan hållas i batteripacket även vid dessa termiska extrempunkter.  
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8 Rekommendationer och förbättringsförslag 

Följande kapitel behandlar och analyserar rekommendationer gällande hur det befintliga systemet 

bör användas. Här framläggs även förbättringsförslag för vidare utveckling av batterissystemet.  

8.1 Kylning  

8.1.1 Placering av temperatursensor i värmeblocket vid kylning  

För att säkerställa att battericellerna opererar inom en termiskt tjänlig drifttemperatur utgör sålunda 

placeringen av temperatursensorer i modulen en viktig parameter i avsikt att uppnå fullgod 

temperaturreglering.  

 

Önskad placering av temperatursensorerna utgjordes av modulernas värmeblock. Detta till följd av 

värmeblockens strategiskt fördelaktiga placering med nära anslutning till modulens styrande enhet och 

i direkt anläggningskontakt med kylplåtarna. Simuleringar genomförda inom området påvisar att 

placering av temperatursensorerna på värmeblocken erbjuder en satisfierande temperaturåtergivning, 

där temperaturdifferens mellan maximal celltemperatur och medeltemperaturen i värmeblocket endast 

uppgår till 0,1°C vid medelurladdning i rumstemperatur. Vidare konkretiserades ett direkt samband 

mellan cellgenerarad värmeeffekt och temperaturgradineten där gradienten ökar med 0,1°C per 1W 

förhöjd värmealstring. Resultaten från simuleringarna klarlägger även att sambandet gäller för 

temperaturgradientens tidsberoende förändring. 

 

Utifrån denna vetskap kan således temperatursensorerna placeras på värmeblocken för att indirekt 

erhålla information om battericellernas maximala temperatur och sedermera styra kylfunktionen och 

effektuttaget från batterisystemet för att reglera celltemperaturen. Följaktligen får 

värmeblocksplaceringen av temperatursensorerna vid kylning ses som en godtagbar lösning. 

8.1.2 Typ av kylningsdrift  

Vilken typ av kylningsdrift som brukas i batterisystemet är essentiellt i avseendet att minimera 

energiåtgången samtidigt som kylningen tillgodoser satisfierande temperaturreglering som uppnår 

samtliga termiska krav. Olika kylningsdrifttyper kan utgöras av konstant kylning via ett flöde som 

dimensionerats mot att klara samtliga driftsfall eller adaptiv kylning där flödet (och 

kylmedietemperaturen) kan regleras efter behov.         

 

Simuleringsresultaten från 7.4.4.4 konstaterar att det under drift med medelurladdning vid 

begynnelsetemperatur 20°C inte erfordras någon kylning. Efter en fullständig urladdningscykel (100-0 

% SoC) utan kylning uppträde en högsta celltemperatur på 27°C och en temperaturgradient i cellerna 

på endast 0,3°C. Detta medför således att batterisystemet klarar drift med medelurladdning inom detta 

temperaturområde helt utan aktiverad kylfunktion.  

 

Förevarande aspekt gör det intressant att endast aktivera kylfunktionen då maximal celltemperatur går 

mot den kritiska gränsen på 40°C. Problematiken med detta kylförfarande är att då kylningen väl 

initieras får temperaturdifferensen mellan kylvatten och maximal celltemperatur inte vara för stor. 

Detta eftersom att en påtaglig temperaturdifferens ger upphov till en värmetransport som skapar 

temperaturgradienter i battericellerna och kylvattnet som överstiger gränsvärdet på 5°C. Resultaten i 

7.4.4.5 bekräftar detta då initierad kylning med kylmedietemperatur 20°C vid maximal celltemperatur 

på 39°C ger upphov till en temperaturgradient i battericellerna på 10°C vilket markant överstiger 

gränsvärdet. Ifrågavarande fall utgör dock ett sällsynt specialfall då battericellerna endast i 

undantagsfall kommer nå en maximal temperatur på 39°C vid omgivande temperatur på 20°C. 

Resultaten i 7.4.4.5 påvisar även att då kylningen initieras med kylmedietemperatur 20°C vid en 

maximal celltemperatur på 27°C uppgår temperaturgradienter i cellerna endast till 4°C vilket 

understiger gränsvärdet på 5°C. Följaktligen är denna kylmetods gångbarhet beroende av 

temperaturdifferensen mellan kylmedium och maximal celltemperatur, utfallande i att kylningen måste 

dimensioneras mot att aktiveras innan temperaturdifferensen överstiger ett kritiskt värde. 
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Simuleringsdata från 7.4.4.5 påpekar att den kritiska gränsen återfinns vid en temperaturdifferens på 

9°C, vilket således utgör gränsvärdet där kylningen senast måste aktiveras för att motverka 

uppkomsten av otjänliga temperaturgradienter i systemet. Vidare gäller dimensioneringen mot 

temperaturdifferens så länge det är möjligt att tillåta en differens på 9°C utan att gränsvärdet på 40°C 

överskrids. När flödet sedermera aktiveras måste ett tillräckligt stort volymflöde initieras direkt på 

systemet eftersom en långsam uppbyggnad av flödet resulterar i stora gradienter mellan modulerna i 

batteripacket.       

 

Detta kylningsförfarande kan ställas i relation till att bruka konstant kylning med ett specificerat 

volymflöde som kyler oföränderligt så länge batterisystemet är i drift. Eftersom många driftfall inte 

erfordrar någon aktiv temperaturreglering, kyler det konstanta kylningsförfarandet i många fall över 

fordrad nivå och verkar därmed energiödslande. Det konstanta kylningsförfarandet kan även utökas 

med en av/på funktion varpå flödet endast aktiveras vid behov. Härstädes erfordras följaktligen en 

dimensionerande parameter som redogör för när flödet måste aktiveras.    

 

Vid adaptiv kylning regleras volymflödet istället dynamiskt efter rådande driftförhållanden. Denna typ 

av kylningsdrift verkar således mer energieffektivt än det konstanta kylningsförfarandet då tillförd 

kylning alltid motsvarar den av behovet påkallade nivån. Adaptivt kylningsförfarande kräver dock 

kontinuerligt adekvat information gällande värmegenerativt styrande parametarar såsom cellernas 

arbetstemperatur, laddningsstatus (SoC) och urladdningsströmar. Då omgivande temperatur går mot 

40°C kan satisfierande kylning inte längre tillgodoses enbart via reglering till ett högre volymflöde. 

Här kommer sålunda temperaturadaptiv kylning, där kylmedietemperaturen kan regleras till lägre 

temperatur än omgivningen, erfordras för att motverka att celltemperaturen överstiger 40°C. Vid 

medelurladdning och kylning via ett volymflöde på 7 L/min kommer temperaturadaptiv kylning att 

erfordras vid omgivande temperatur på >38°C.   

 

Utifrån 7.4.1 klargörs att ett turbulent strömningsförlopp är att rekommendera. Detta eftersom endast 

en marginell ökning av flödeshastighet medför att störningen övergår från laminärt- till turbulent 

strömningsförlopp, resulterande i en markant ökning av värmeöverföringstalet mellan kylmedium och 

kanalvägg.    

 

Rekommenderad typ av kylningsdrift utgörs följaktligen av ett adaptivt kylsystem som i de 

temperaturområden där kylning fordras aktiveras då temperaturdifferensen mellan omgivande och 

maximal celltemperatur når 9°C eller då maximal celltemperatur går mot 40°C. Kylningen som 

initieras vid respektive aktiveringspunkt styrs löpande mot värmegenerativa storheter gällande 

celltemperatur, laddningsstatus och urladdningsström.     

8.1.3 Kylning via kontaktbleck  

Ett intressant alternativ till den befintliga kylningen via interna kylplåtar är kylning via battericellernas 

kontaktbleck. Realisering av detta kylförfarande skulle dock erfordra omfattande omkonstruktion av 

den befintliga uppbyggnaden.   

 

Kylning via kontaktblecken medför en rad fördelar men även utmaningar i förhållande till befintligt 

utförande. Utmaningarna återfinns inom ett konstruktionsmässigt perspektiv då kylningen appliceras i 

direkt anslutning till den elektriskt överförande delen av systemet och som tidigare nämnts innebär 

allmängiltigt god termisk ledningsförmåga även god elektrisk ledningsförmåga. För att motverka att 

kylslingan och i värsta fall hela fordonet blir spänningsförande ställs således höga krav på att 

anläggningsytan mellan kylslingan och den elektriska kopplingsenheten är gediget elektriskt isolerad 

samtidigt som den medger termisk ledning. Denna elektriskt isolerade men termiskt ledande 

anläggningsyta kan exempelvis realiseras via värmeöverförande duk, termisk ledningsplast eller en 

teknisk keram. Vidare skulle modulernas styrande enhet fordra omkonstruktion och omplacering 

eftersom kylningen i detta fall skulle monteras till styrenhetens nuvarande position. 
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Vidare osäkerhet gällande kontaktbleckskylning är huruvida det är möjligt att erhålla en god 

värmetransport från battericellen via dess kontaktbleck då dessa innehar en begränsad 

värmeöverförande tvärsnittsarea. Vidare testning krävs för att fastställa om kylning via kontaktbleck 

tillgodoser erforderlig kylning. 

 

Kontaktbleckskylningens vinster i jämförelse med kylning via kylplåtar återfinns såväl 

konstruktionsmässigt som termiskt. Till följ av att kontaktbleckskylningen nyttjar battericellernas 

elektroder värms cellerna homogent från insidan, utfallande i lägre interna temperaturgradienter. 

Testresultaten från 7.3, då en battericell belastades med 50A i rumstemperatur under 10min, påvisar 

att temperaturgradienten vid kylning via kontaktblecken ger en betydligt lägre temperaturgradient än 

vid kylning via kylplåtar. Vid kylplåtskylning uppkom en gradient på 4,2°C och vid 

kontaktbleckskylning en gradient på 2,1°C, sålunda halverades cellens temperaturgradient vid 

kontaktbleckskylningen. Vid testerna uppmättes dock en högre maximal celltemperatur för kylningen 

via kontaktblecken där maximal celltemperatur vid testavslut var 32,6°C i jämförelse med 31,5°C vid 

kylning via kylplåtar. Denna differens kan dock härledas till att termoelementen vid kylplåtstesterna 

ofrånkomligt placerades på cellens anläggningsyta mot kylplåten som innehar lägre temperatur än 

battericellen, medförande att termoelementen erhåller ett lägre värde en cellytans faktiska temperatur. 

Därtill är det lättare att kontrollera den maximala celltemperaturen än temperaturgradienten i cellerna. 

Detta eftersom celltemperaturen kan sänkas genom ökad kylning, vilket inte påverkar 

temperaturgradient i samma omfattning då den beror av den värmetransporterande kroppens 

dimensioner och fysikaliska egenskaper    

 

Vidare fördelar som kontaktbleckskylning inhämtar är att termiska komponenter såsom kylplåtar och 

värmeblock kan exkluderas ur konstruktionen, resulterande i sänkt massa och volym. Att kylplåtarna 

kan exkluderas medför även inga isolerande plastfilmer av PET krävs mellan battericellerna. 

Dessutom medför exkluderingen av mellanliggande kylplåtar och isolerfilmer att 

monteringsförfarandet markant underlättas då dessa komponenter utesluts ur monteringsoperationen, 

samt eftersom battericellerna kan packas och monteras som en färdig enhet.  Till följd av att 

battericellerna själva ombesörjer värmetransporten i modulen kan komponenter såsom täckplåtar och 

nedre modulgavel som idag är utförda i aluminium, ur termiskt synpunkt istället tillverkas i 

polymermaterial med ytterligare viktreduktion som resultat.   

 

Implementeringen av kontaktbleckskylning kräver som sagt omkonstruktion av modulerna men då 

denna kylmetod medför betydande förbättringar och fördelar rekommenderas vidare studier inom 

berört område för att undersöka huruvida realisering av kylning via kontaktbleck är möjlig för 

ifrågavarande konstruktion.                               

8.1.4 Tilltagna kylplåtar 

I den befintliga konstruktionen förefaller kylplåtarna dimensionerande vad gäller temperturgradienten 

i battericellerna. Detta eftersom kylplåtarnas värmeöverförande area påverkar mängden värme som 

kan transporteras via kylplåtarna.  Den befintliga konstruktionen erbjuder att hålla 

temperaturgradienten i cellerna under gränsvärdet på 5°C för en maximal värmegenerering per cell på 

2,6W, vilket motsvarar en konstant urladdning med 1,2C.  Vid jämförelse med standardfallet där 

cellerna genererar 1,1W vid medelurladdning på 0,8C och omgivande temperatur 20°C åskådliggörs 

att batterisystemet således otvivelaktigt klarar av medelurladdningen samt även arbetsammare driftfall. 

Ytterliggare referens av intresse är driftfallet med medelurladdning 0,8C vid 20 % SoC och 20°C 

omgivande temperatur varvid cellerna genererar 2,1W. Följaktligen är kylplåtarna korrekt 

proportionerade för applikationen, likväl är det alltjämt betydelsefullt att beakta kylplåtarna som 

dimensionerande faktor i aspekten huruvida batterisystemets operativa område kan diversifieras 

genom ökad godstjocklek på kylplåtarna.         

8.1.5 Strömningsförfarande  

Vilken typ av strömningsförfarande som brukas för strömning av kylmediet har betydande inverkan på 

uppkomna maximala celltemperaturer och temperaturgradienter mellan modulerna. Detta till följd av 
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de olika strömningsförfarandenas varierande inloppsansättning och genomströmningstid. 

Simuleringsresultaten från 7.4.4.6 påvisar att motstömningsförfarandet i förhållande till med- och 

cirkulationsströmning ger fördelaktig termisk profil i batteripacket med en maximal celltemperatur på 

24,87°C och en temperaturgradient mellan varmaste och kallaste cell på 0,71°C. Motsvarande data för 

medströmning var maxtemperatur 25,36°C och gradient 2,29°C samt för cirkulerande strömning 

maxtemperatur 24,93°C och gradient 1,28°C.  

 

Följaktligen rekommenderas nyttjande av motströmning då denna strömningstyp medför enhetligast 

temperaturfördelningen och lägst maximal celltemperatur. Det skall även poängteras att samtliga 

strömningsförfaranden uppfyller uppsatta krav.   

8.2 Värmning 

8.2.1   Placering av temperatursensor i värmeblocket vid värmning  

Vid uppvärmning via effektmotstånden erhåller värmeblocken en markant högre temperatur än 

battericellernas medeltemperatur, utfallande i att styrningen av värmningsförloppet genom 

temperatursensorer placerade i värmeblocket försvåras. Till följd av den stora temperaturdifferensen 

som uppkommer under värmningsfunktionens ingrepp blir de två temperaturerna ojämförbara varpå 

ingen information inhämtas gällande battericellernas faktiska temperatur.  Följaktligen 

rekommenderas inte styrning av värmningsförloppet med temperatursensorer placerade i 

värmeblocken.  

 

Enligt fallet med värmning 80W från -20°C till 0°C under 60 minuter inhämtas första godtagbara 

mätpunkt från värmeblocken ca 15 min efter frånslag, då temperaturskillnaden mellan battericellen 

och värmeblocket ernått ≈ 1°C.  

8.2.2 Stabiliseringstid efter uppvärmning  

Under uppvärmningsförloppet uppträder en kontinuerlig temperaturgradient på 8°C i battericellerna, 

vilken överstiger den maximalt tillåtna gradienten på 5°C. Eftersom gradienten under 

värmningsfunktionens ingrepp överstiger det högsta gränsvärdet riskerar således batterierna att ta 

skada om de urladdas eller laddas under värmningsförloppet. Därmed erfordras en stabiliseringstid 

efter celluppvärmningen för att battericellerna ska ernå en temperaturgradient under föreskrivet 

gränsvärde. Enligt värmningssimuleringarna med 80W från -20°C till 0°C under 60 minuter krävs en 

stabiliseringstid på 5 minuter efter frånslagen värmningseffekt för att temperaturgradienten i cellerna 

ska återta ett värde av < 5°C.  

 

Till följd av att battericellerna förslits snabbare då de brukas med höga interna temperaturgradienter, 

utgör följaktligen stabiliseringstiden en viktig faktor att ta i beaktning vid inrättning och styrning av 

värmningsfunktionen för at uppnå fullgod brukstid på batterisystemet. Det är även av värde att 

inkludera stabiliseringstiden i den värmningstid som förmedlas till användaren via ett 

användargränssnitt, exempelvis via en timer.   

 

Då uppvärmning erfordras samtidigt som laddning eller urladdning (ex. under natten vid laddning) kan 

värmningen appliceras med lägre effekt under längre tid för att undvika uppkomsten av höga 

temperaturgradienter i battericellerna.         

8.2.3 Värmning via kontaktblecken  

I det fall då kylningen appliceras via kontaktblecken bör även celluppvärmningen ansättas medelst 

kontaktblecken. Detta realiseras genom att effektmotstånden monteras i direkt anslutning till 

kontaktbleckens infästning i modulernas kopplingspaket istället för som i den befintliga 

konstruktionen där motstånden monteras till värmeblocken.      
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8.2.4 Värmning via kylvattnet  

Ett kompletterande alternativ till uppvärmning genom belastning av effektmotstånd är uppvärmning 

via vattnet i kylkanalerna. Detta alternativ medför dock att vattnets termiska massa först måste värmas 

för att sedan genom strömning värma battericellerna. Följaktligen måste en större total termisk massa 

värmas samtidigt som metoden förutsätter drift av cirkulationspumpen. Dessa aspekter utfaller i en 

ökad energiåtgång och en lägre verkningsgrad i relation till direkt uppvärmning via effektmotstånd. 

Således ses uppvärmning via det strömande vattnet ej som ett prioriterat alternativ.      

8.3 Isolerande hölje 

För att möjliggöra precis styrning och kontroll av battericellernas termiska miljö krävs en isolerande 

inkapsling. Enligt simuleringar inom ifrågavarande område påvisas att en inkapsling bestående av 20 

mm cellplast med omgärdande ytterhölje av 5 mm aluminium besitter tillräckligt isolerande 

egenskaper för att ombesörja goda möjligheter till kontroll av cellernas termiska miljö. 

 

För en inkapsling enligt detta utförande uppkommer en värmetransport på ca 10W värme ut genom det 

isolerande höljet vid driftfallet med omgivande temperatur på ca 20°C och medeltemperaturen i 

modulerna på ca 25°C. I relation till den totalt generade effekten för detta driftfall på 355W får 10W 

anses som ett försumbart kylande bidrag. Likaledes uppkommer en värmetranport på ca 6W värme via 

inkapslingens vägg ut till omgivningen vid omgivande temperatur på ca 35°C och modultemperatur på 

ca 37°C. Även detta kylande bidrag är litet i jämförelse med den totalt utvecklade värmeeffekten på 

195W och får därigenom anses som försumbart. Kontentan av detta är att det isolerande höljet endast 

tillåter ett litet kylande bidrag från omgivningen vilket medför att omgivningens kyleffekt är 

försumbar vid dimensionering av kylsystemet. 

 

Vidare erbjuder det isolerande höljet goda värmebevarande egenskaper då det tar 23 timmar för den 

invändiga temperaturen att sänkas från 0°C till -10°C vid omgivande temperatur -20°C. Detta medför 

en betydande tidsperiod där laddning och urladdning kan initieras efter att batterisystemet värmts via 

drift eller uppvärmning utan att ytterligare värmetillförsel krävs. Således blir batterisystemet inte lika 

beroende av värmningsfunktionen för att undvika temperaturer under den prestandasänkande gränsen -

10°C.    

 

Med en isolerande inkapsling erhålls även information gällande den kyl- respektive värmeeffekt som 

vid vila krävs för utjämning av den värmetransport som uppkommer till följd av temperaturdifferensen 

mellan invändig och utvändig temperatur. Detta är framför allt intressant i temperaturspektrets yttersta 

gränser. För att bevara en tjänlig invändig temperatur under 40°C vid den övre gränsen med 

omgivningstemperatur på 85°C fordras en bortförsel av >120W för utjämning av tillförd värme från 

omgivningen. Motsatt krävs en tillförsel av ≥ 47 W för att bibehålla celltemperaturen över 0°C vid 

omgivande temperatur på -20°C.  
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9 Diskussion 

I följande kapitel tas tankar angående genomförandet av arbetet och dess osäkerheter upp samt även 

rekommendationer till fortsatt arbete. 

 

Följande avsnitt behandlar intressanta aspekter kring det utförda projektet genom att diskutera viktiga 

beslut och antagenden vilka har haft en stark inverkan på utkomna resultat. Vidare diskuteras 

projektets genomförande i allmänhet med planering och förutsättningar. 

 

I förstudien utfördes beräkningar för medelbelastning av batteripack i bilar med elektriska drivsystem. 

Resultatet utifrån dessa beräkningar har därefter haft en stark inverkan på presenterade resultat och 

slutsatser då den befintliga konstruktionens termiska egenskaper bedömts utifrån denna belastning. Då 

belastningen på batteripacken varierar kraftigt mellan olika bilmodeller och batterisystem bör utförda 

simuleringar i framtiden även genomföras för den specifika applikationens belastningar och krav. 

 

Utifrån den initiala förstudien togs en kravspecifikation fram varifrån den befintliga konstruktionen 

samt nya koncept har bedömts. Denna kravspecifikation är enkel i sitt utförande och berör endast 

termiska aspekter för batterisystemet. Anledningen till denna avgränsning var att projektet avsåg att 

endast beröra dessa termiska aspekter på grund av dess tidsrymd. För vidare arbete och 

dimensionering av kylsystem bör en mer komplett kravspecifikation tas fram vilken även berör 

elektriska och mekaniska aspekter av batterisystemet. 

 

Vid utförda tester av termiska egenskaper för battericeller fanns vissa intressanta felkällor vilka kan ha 

påverkat resultatet utifrån dessa tester. 

 

Vid test av värmeledning i battericellen fanns frågetecken om huruvida dessa tester var nödvändiga då 

information om detta redan existerade genom artiklar från trovärdiga källor. Testet utfördes för att 

verifiera information från källor samt för att erhålla mätdata för beräkning av specifik värmekapacitet. 

 

Tester för värmeutveckling i battericeller genomfördes vid varierande temperaturer varpå låga och 

höga temperaturer genomfördes i en klimatkammare. Vid beräkning av konvektion och strålning 

antogs klimatkammaren vara ett stabilt termiskt utrymme utan påtvingad konvektion, men där 

klimatkammaren i verkligheten erhåller skiftande termiska egenskaper då luften cirkulerar. Detta kan 

ha inverkat på resultaten av testerna även då dessa förändringar bör ha varit försumbara. 

 

Vid test av komplett modul antogs vattenflödet utan erforderliga beräkningar vilket påverkade 

resultaten från testerna. Simuleringarna kunde dock erhålla samma villkor som testerna vilket 

möjliggjorde verifiering av simuleringsmodellen. För vidare utveckling är det av intresse att testa 

kylningsförlopp med beräknade vattenflöden för att säkerställa god kylfunktion. 

 

För samtliga tester med komplett modul placerades temperatursensorer mellan battericell och kylplåt 

för mätning av celltemperatur. Detta kan ha resulterat i felaktiga mätresultat då den uppmätta 

temperaturen kan ha uppkommit från en medeltemperatur av battericell och kylplåt vilket inte var 

mätningens syfte.  

 

Ovanstående problem uppkom under testerna i samtliga fall där termoelement placerades mellan en 

värmekälla och en värmesänka, eftersom då termoelementet placerades på anläggningsytan mellan 

källan och sänka kan termoelementen antagit ett gränsskiktsvärde och inte battericellens faktiska 

yttemperatur. Följaktligen resulterade detta i approximativa mätvärden som kan påverka framräknad 

data.   

 

Vid värmelednings- och modulvärmningstesten är pålagda effekter inte tagna direkt ur luften utan 

bygger på estimat av den energi som åtgår för att värma berörd massa under den förutbestämda 

testtiden, i avsikt att uppnå efterfrågad temperaturdifferens.    
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Simuleringar i (MATLAB, 2011) var grundläggande för dimensionering av vattenflöde i kylkanalerna. 

I dessa simuleringar antogs ett medströms flöde i kylkanalerna vilket utifrån senare simuleringar i 

(COMSOL, 2012) inte är att rekommendera. Erhållna flöden utifrån simuleringar i (MATLAB, 2011) 

fungerar dock väl även för cirkulerande och motströms flöde men resultat såsom maximal temperatur i 

systemet överensstämmer endast för medströms flöde. 

 

Undersökningar av ett isolerande material förutsatte ett isolerande skikt av 20 mm. Denna tjocklek av 

isolering erhölls genom tidigare erfarenheter inom företaget där denna typ isolering använts för 

batterisystem med goda resultat. 

 

Rekommendationer efter utfört projekt antyder att drift utan kylning är att föredra i så stor 

utsträckning som möjligt då detta skapar de minsta temperaturgradienterna i batterisystemet och därav 

ökar dess livslängd. Vidare medför drift utan kylning mindre förluster i form av elektricitet vilket för 

ett system med batterier som enda energikälla får en betydande fördel i form av förlängd potentiella 

körsträckan. Ett väl dimensionerat kylsystem är dock av stor vikt vid förhöjda omgivande temperaturer 

och/eller flera körcykler och laddningscykler i följd där temperaturen i batteripacket inte hinner återgå 

till initial temperatur mellan cyklerna. 

 

Arbetet har till största del utförts i Electroengines kontor i Uppsala där förutsättningar för projektet har 

varit goda med kontinuerligt stöd från handledare och tillgång på nödvändiga resurser i form av 

datorer och labborationsutrustning. Närhet till givna fysiska produkter har medfört en god förståelse av 

den befintliga konstruktionen. Dagliga projektmöten på företaget har medfört en väl grundad 

helhetsbild av hur detta examensarbete ingår i ett större projekt där många intressenter måste 

sammarbeta för att uppnå ett gemensamt mål. 

 

Samtliga tester är utförda i energisektionens laborationssalar där förutsättningar tillhandahållits genom 

värmekameror och annan nödvändig laborationsutrustning. Råd från experter inom området för 

värmeledning har varit av stor betydelse vid beräkningar och uppställning av utförda tester.  

 

Valet att använda programvaran (COMSOL, 2012) som verktyg vid simulering av termiska förlopp 

har medfört möjligheter att undersöka många intressanta aspekter kring den befintliga konstruktionen 

vilka i annat fall hade lämnats outforskade. Vidare har simuleringar i (COMSOL, 2012) medfört 

grafiska bilder vilka betingat en god förståelse över varierande termiska förlopp. 

 

Den initiala tidsplanen över projektet har följts i så stor utsträckning som möjligt även om vissa 

korrigeringar var nödvändiga efter en förlängd tidperiod för förstudien. Vid slutskedet av projektet 

togs beslutet att förlänga projekttiden med 1 månad, detta för att i större utsträckning erhålla ett mer 

komplett resultat. Beslutet har medfört att fler intressanta aspekter kring batterisystemet undersökts 

och analyserats. 
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9.1.1 Rekommendation till fortsatt arbete 

Nästkommande steg i behandlingen av den termiska problemställningen bör vara att konstruera ett 

komplett batterissystem bestående av berörda batterimoduler för att validera systemets termiska 

prestanda fysiskt i dess operativa miljö. Fälttesterna kan sedermera utvärderas integrerat med 

resultaten från genomförd studie.    

 

Ett område där vidare studier rekommenderas är implementeringen av kontaktbleckskylning. Denna 

kylmetod kommer erfordra betydande omkonstruktion av det befintliga systemet men potentiella 

förbättringar och fördelar motiverar en fördjupning inom ämnet. Nästa steg skulle här vara att upprätta 

konstruktionsunderlag för en modulgavel som erbjuder kylning via battericellernas kontaktbleck. 

Härigenom erhålls även underlag för simuleringar i form av CAD-modeller. För att genomföra 

adekvata simuleringar för denna kylmetod krävs att battericellernas simuleringsgeometrier byggs upp 

efter reell konstruktion och materialförteckning. Batterisimuleringsmodulen i (COMSOL, 2012) kan 

verka stödjande i uppbyggnaden av simuleringsgeometrier. Erhållna simuleringsresultat kan sedermera 

ställas i relation till resultaten som presenteras i denna studie. Vidare rekommenderas framtagning av 

en prototyp för kontaktbleckskylningen. Detta eftersom kylning via kontaktblecken medför 

konstruktionsutmaningar ifråga om elektrisk isolation men termisk ledning. Här kan även de båda 

kylmetodernas prototyper jämföras operativt och fysiskt för att upprätta en gedigen beslutsgrund för 

val av prioriterad kylmetod.              

 

Genomförd studie bestämmer battericellernas värmegenerering utifrån tester. För att erhålla en 

referens till teorin i testerna och för att kunna utöka studien till att omfatta fler urladdningsströmmar, 

laddningsnivåer och temperaturer kan vidare batterisimulering genomföras med simuleringsmodulen 

för batterier i (COMSOL, 2012). Härvid krävs dock en gedigen förståelse för battericellernas 

uppbyggnad och ingående material.   

 

Upprättade 2D-simuleringar ger fullgoda resultat för dimensionering av den temperaturreglerande 

funktionen, samtidigt är det av intresse att upprätta simuleringar även i 3D för att betrakta systemet i 

sin helhet.   Simuleringar genomförda i 2D minimerar exekveringstiden och erfordrad beräkningskraft 

men innebär även att simuleringen beräknas approximativt. Följaktligen utgör 3D-simuleringar ett 

förordat nästa steg i simuleringsförfarandet, där en mer komplett bild av de termiska förloppen kan 

erhållas. För att ytterligare stärka simuleringarnas verklighetsförankring kan battericellernas 

geometrier i 3D-simuleringarna kopplas till batterimodulen i (COMSOL, 2012) för korrekta 

fysikaliska och kemiska egenskaper. 

 

Vidare rekommendationer till fortsatt behandling av den termiska problemställningen är att översätta 

genererade värmeeffekter till motsvarande C-tal och utöka MATLAB-algoritmen till att även erbjuda 

beräkning av erforderligt volymflöde i förhållande till ett urladdningstal C.    

 

Fortsatt arbetet bör även genomföras för att upprätta en adaptiv styrning av batterisystemets 

temperaturreglerande funktion som aktiveras då temperaturdifferensen mellan omgivande och 

maximal celltemperatur når 9°C eller då maximal celltemperatur går mot 40°C och som styrs mot de 

värmegenerativa storheterna celltemperatur, laddningsstatus och urladdningsström.  
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10 Slutsatser 

Följande kapitel presenterar slutsatser och utvärderingar utifrån arbetets resultat. 

 

Den befintliga konstruktionen kan brukas på ett sådant sätt att samtliga krav utifrån 

kravspecifikationen följs. Vidare aspekter av intresse anges här i punktform. 

10.1 Kylning av befintlig konstruktion 

 Kylning bör endast användas då den maximala celltemperaturen är ≥ 40°C eller då 

celltemperaturen är 9°C högre än omgivande temperatur vid last = 0,8C och om 

celltemperaturen förväntas överskrida 40°C. 

 Alternativt kan kylning vara kontinuerligt initierad men detta medför högre 

temperaturgradienter i systemet med kortare livslängd som följd. 

 Rekommenderat minsta flöde vid kylning med omgivande temperatur = 20°C och last = 0,8C 

är 1,96 liter/min.  

 Rekommenderat minsta flöde vid kylning med omgivande temperatur = 35°C och last = 0,8C 

är 1,43 liter/min. 

 Maximal omgivande temperatur innan aktiv kylning av kylvätska krävs är 38°C vid flödet 7 

liter/min. 

 Motströms flöde i kylkanalerna rekommenderas för att minska temperaturgradienter mellan 

moduler. 

 I förhållande till laminära strömningsförlopp medför turbulenta strömningsförlopp en markant 

ökning av värmeöverföringstalet mellan kylmedium och kylkanalernas väggar.  

 Temperatursensor kan vara placerad i värmeblocken för godtagbar temperaturåtergivning 

under drift, men vid värmning erhålls inga användbara mätvärden. 

 Max kontinuerlig urladdning för batterisystemet infaller vid värmeeffekt/battericell = 2,6W, 

vilket motsvarar 1,2C urladdning vid celltemperaturen 20°C och 50% SoC. 

10.2 Värmning av befintlig konstruktion 

 Rekommenderad total värmeeffekt över effektmotstånden är 85W. 

 Efter avslutad uppvärmning från -20°C till 0°C avvakta minst 5 minuter innan initiering av 

uppladdning/urladdning. 

 Vid temperatursensor i värmeblock kan celltemperaturen ej registreras under 

uppvärmningsförloppet. Tidigast 15 minuter efter avslutad uppvärmning kan godtagbara 

mätvärden erhållas. 

10.3 Omgivande hölje 

Ett isolerande hölje av 20 mm cellplast bör användas för att skapa en stabil termisk miljö för 

batteripacket. 

 Vid normal medellast = 0,8C med erforderlig kylning och initial temperatur = omgivande 

temperatur = 20°C är påverkan av yttre temperatur försumbar. 

 För att erhålla en stabil temperatur vid 0°C av ett batteripack med 18 moduler (400 V och 

60A) där omgivande temperatur = -20°C krävs en värmeeffekt av 47W. 

 För att erhålla en stabil temperatur vid 40°C av ett batteripack med 18 moduler (400 V och 

60A) där omgivande temperatur = 85°C krävs en kyleffekt av 120W. 
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10.4 Förslag till konstruktionsändring 

Den befintliga modulens konstruktion bör ändras så att kylning sker via kontaktblecken för 

battericellerna. Detta medför minskade temperaturgradienter i battericellerna vilket ökar dess 

livslängd. Vidare kan konstruktionen förenklas då behov av kylplåtar ej längre existerar.  
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Bilagor  

Inventarielista för tester 

 Värmeplatta 

- R = 0,9Ω 

- Dimensioner = 150 x 85 x 2 mm 

 IR-kamera 

- Flir Kamera, Thermacam researcher professional editition, version 2.8 SR-3, December 

21 2006 

 Digital termometer 

- Fluke 54 2 Thermometer 

 T-element 

- Omega 

 Stativ 

 Sladdar (labbsladd) 

 Kablar med kontaktbleck för battericeller 

 Kablar med anslutningar till modul 

 Svarta skivor för bakgrund vid användning av IR-kamera 

 Last, digitalt inställningsbar 

 Nätaggregat 

 Krokodilklämmor 

 Tejp 

 Värmeledande duk 

 Slang 

 Slangklämmor 

 Slangnippel 

 Klimatkammare 

- Angelantoni Industries, ACS enviromental Chambers  division, version HYGROS 1200 

- Kratos styrsystem för klimatkammare 
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Värmeledning och specifik värmekapacitet battericell 

Tabellvärden värmeledning och specifik värmekapacitet 

Densitet [kg/m³]   2265 

Specifik värmekapacitet [KJ/kg°C] 1,114 

Djup [m] 
  

0,0072 

Total area [m²] 
 

0,055 

Area gavel [m²] 
 

0,00276 

Area sida [m²] 
 

0,0261 

Area för värmeplatta [m²] 
 

0,01275 

Massa [kg]     0,426 

 

 

 

 
  

Tid [min] Effekt [W] Temp. Ref. [°C] Temp. Utsida [°C] Temp. Insida [°C] ΔT [°C]

0 26,18 23 23 23 0

1 26,18 23 24 34 10

2 26,18 23 25,2 37,2 12

3 26,18 23 26,8 39,8 13

4 26,18 23 28,1 41,9 13,8

5 26,18 23 29,3 43,5 14,2

6 26,18 23 30,4 45,2 14,8

7 26,18 23 31,3 46,7 15,4

8 26,18 23 32,2 48,3 16,1

9 26,18 23 33,1 49,8 16,7

10 26,18 23 33,9 51 17,1

11 26,18 23 34,7 52,3 17,6

12 26,18 23 35,6 53,5 17,9

13 26,18 23 36,2 54,4 18,2

14 26,18 23 36,9 55,4 18,5

15 26,18 23 36,8 55,5 18,7

16 0 23 37 47 10

17 0 23 36,8 42,6 5,8

18 0 23 35,8 40 4,2

19 0 23 34,8 38,3 3,5

20 0 23 34 37,1 3,1
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Värmegenerering i battericeller 

Tabellvärden samtliga tester   

Massa, m [kg] 
  

0,426 

Total Area [m²] 
  

0,055 

Specifik värmekapacitet, Cp [J/kg·K] 1114 

    

Specifik värmemassa [J/K]   474,564 

 

Tabellvärden test - 5°C   

Gravitation, g [m/s²] 
 

9,81 

Film-temperatur [K] 
 

273 

volymexpansions-koefficient [1/K] 0,003663004 

Höjd batteri, L [m] 
 

0,196 

Kinematisk viskositet, [m²/s] 1,34E-05 

Prandtls tal, Pr 
 

0,7362 

Emissivitet, Ԑ  
 

0,95 

Stefan-Boltzmann konstant [W/m²·K⁴] 5,67E-08 

Area konvektion, [m²] 0,0537824 

Area, strålning [m²] 
 

0,0547184 

Värmeledning luft, k [W/mK] 0,02364 

    Tabellvärden test 20°C   

Gravitation, g [m/s²] 
 

9,81 

Film-temperatur [K] 
 

293 

volymexpansions-koefficient [1/K] 0,003412969 

Höjd batteri, L [m] 
 

0,196 

Kinematisk viskositet, [m²/s] 1,56E-05 

Prandtls tal, Pr 
 

0,7296 

Emissivitet, Ԑ  
 

0,95 

Stefan-Boltzmann konstant [W/m²·K⁴] 5,67E-08 

Area konvektion, [m²] 0,0537824 

Area, strålning [m²] 
 

0,0547184 

Värmeledning luft, k [W/mK] 0,02551 
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    Tabellvärden test 40°C   

Gravitation, g [m/s²] 
 

9,81 

Film-temperatur [K] 
 

313 

volymexpansions-koefficient [1/K] 0,003194888 

Höjd batteri, L [m] 
 

0,196 

Kinematisk viskositet, [m²/s] 1,70E-05 

Prandtls tal, Pr 
 

0,7255 

Emissivitet, Ԑ  
 

0,95 

Stefan-Boltzmann konstant [W/m²·K⁴] 5,67E-08 

Area konvektion, [m²] 0,0537824 

Area, strålning [m²] 
 

0,0547184 

Värmeledning luft, k [W/mK] 0,02662 

 

 

 

 
 

Figuren ovan är en grafisk sammanställning av samtliga tester för värmegenerering i 

battericeller. 
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Tabellen nedan exemplifierar ett test för värmegenerering i battericeller. 
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Modultest kylning 

 
 

 

 

 

 

  

Last [A] 48

SoC [%] 50

Tid [min] Temp. Cell Topp [°C] Temp. Cell centrum [°C] Temp. Cell botten [°C] Temp. kylvatten [°C] Temp. Ramverk [°C] Temp. Modulgavel [°C]

0 19,8 19,5 18,9 17,6 17,8 18,2

1 19,8 19,6 18,9 17,6 17,8 18,2

2 19,9 19,7 19,0 17,6 17,7 18,3

3 20,0 19,8 19,1 17,9 18,0 18,7

4 20,1 19,9 19,2 18,1 18,0 18,7

5 20,2 20,0 19,3 18,2 18,0 18,9

Last [A] 150

SoC [%] 50

Tid [min] Temp. Cell Topp [°C] Temp. Cell centrum [°C] Temp. Cell botten [°C] Temp. kylvatten [°C] Temp. Ramverk [°C] Temp. Modulgavel [°C]

0 20,2 19,9 19,2 18,0 18,0 18,3

1 20,9 20,9 20,2 18,3 18,0 19,2

2 22,4 22,4 21,4 18,6 18,2 19,9

3 24,3 24,3 22,9 18,9 18,3 20,5

Last [A] 240

SoC [%] 50

Tid [min] Temp. Cell Topp [°C] Temp. Cell centrum [°C] Temp. Cell botten [°C] Temp. kylvatten [°C] Temp. Ramverk [°C] Temp. Modulgavel [°C]

0 23,2 24,8 21,3 17,8 17,9 18,5

1 23,7 27,5 22,5 17,8 17,9 18,6

2 25,0 29,6 23,7 18,0 18,0 18,9

3 27,4 31,6 25,3 17,8 18,3 19,3

Modultest kylning

Modultest kylning

Modultest kylning



111 

 

Modultest körcykel 

 
  

Last [A] Varierande

SoC [%] 100

Omgivande temp. [°C] 25

Flöde [liter/min] 2,7

Tid [min] Temp. Cell [°C] Temp. kontaktbleck [°C] Temp. kylvatten [°C] Temp. Ramverk [°C] Temp. Modulgavel [°C]

0 23,5 25,1 19,7 20,0 20,6

2 22,8 25,8 19,0 19,0 19,9

4 23,0 29,4 18,9 18,9 20,0

6 22,9 28,7 18,8 18,9 19,6

8 22,8 28,9 18,6 18,7 19,5

10 22,8 30,3 18,5 18,6 19,5

12 22,7 31,3 18,5 18,6 19,3

14 23,5 35,6 18,5 18,7 19,8

16 24,2 39,3 18,5 18,8 20,0

18 24,3 34,0 18,5 18,8 19,8

20 24,5 38,6 18,3 18,6 19,9

22 24,3 32,7 18,3 18,7 19,4

Modultest körcykel
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Modultest värmning 
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Kylning via kylplåtar  

 
  

Last [A] 50

SoC [%] 100

Omgivande temp. [°C] 24

Flöde [liter/min] 2,8

Tid [min] Temp. Cell Topp [°C] Temp. Cell centrum [°C] Temp. Cell botten [°C] Temp. kylvatten [°C] Temp. Ramverk [°C] Temp. Modulgavel [°C]

0 24,5 24,4 23,9 22,7 23,0 23,2

1 25,5 25,1 24,4 22,3 22,6 22,8

2 26,6 26,2 25,1 21,9 22,3 22,6

3 27,5 27,0 25,7 21,6 22,1 22,5

4 27,8 27,8 26,1 21,3 21,8 22,3

5 28,4 28,5 26,5 20,9 21,5 22,1

6 29,2 28,9 26,8 20,7 21,1 21,9

7 30,3 29,4 27,0 20,4 20,9 21,6

8 30,8 29,8 27,1 20,1 20,6 21,4

9 31,1 30,0 27,2 19,9 20,4 21,3

10 31,5 30,3 27,3 19,7 20,2 21,1

Kylning via kylplåtar (befintlig konstruktion)
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Kylning via kontaktbleck 

 
  

Last [A] 50

SoC [%] 100

Omgivande temp. [°C] 24

Flöde [liter/min] 2,8

Tid [min] Temp. Cell Topp [°C] Temp. Cell centrum [°C] Temp. Cell botten [°C] Temp. kylvatten [°C] Temp. Ramverk [°C] Temp. Kontaktbleck [°C]

0 24,0 24,7 24,8 18,2 18,4 18,8

1 24,9 25,7 25,6 18,0 18,2 18,8

2 25,9 26,8 26,6 17,9 18,0 18,9

3 26,8 27,9 27,5 17,8 17,9 18,9

4 27,9 29,2 28,7 17,7 17,8 19,0

5 28,3 29,7 29,2 17,7 17,9 19,0

6 28,9 30,4 29,9 17,5 17,6 18,9

7 29,3 30,9 30,4 17,5 17,6 19,0

8 29,8 31,6 30,9 17,5 17,7 18,9

9 30,3 32,0 31,4 17,5 17,6 18,9

10 30,5 32,6 31,8 17,5 17,6 18,9

Kylning via kontaktbleck
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Beräkning av värmningsförlopp 

Tabellvärden 
värmningsförlopp - 5°C     

Gravitation, g [m/s²] 
 

9,81 

Film-temperatur [K] 
 

273 

volymexpansions-koefficient [1/K] 0,003663004 

Höjd batteri, L [m] 
 

0,288 

Kinematisk viskositet, [m²/s] 1,34E-05 

Prandtls tal, Pr 
  

0,7362 

Emissivitet, Ԑ  
  

0,5 

Stefan-Boltzmann konstant [W/m²·K⁴] 5,67E-08 

Area konvektion, [m²] 
 

0,214272 

Area, strålning [m²] 
 

0,235872 

Värmeledning luft, k [W/mK] 0,02364 
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Ingående värden vid körcykel 

 

Ingående värden vid beräkning av körcykel   

    

Eldriven Volvo V40 Kombi   

    

Massa, m [kg] 1435 

Ekvivalent tröghetsmassa [kg] 15 

Gravitationskonstanten [m/s²] 9,81 

Konstant för rullmotstånd/friktionsmotstånd [dimlös] 0,0097 

Underlagets vinkel [deg] 0 

Konstant för viktat aerodynamiskt motstånd [dimlös] 0,43 

Fordonets frontarea [m²] 2,05 

Luftens densitet [kg/m³] 1,226 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 


