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Abstract

Improvement & flow analysis of oil cooling

Honar Salim

This thesis is about flow analysis and improvement, with the help of 
CFD software, of heat exchange in a cooling plate. CFD software is a 
simulation tool that treats different types of flows and facilitates 
the testing of models. It is a numerical method to approximately 
solve  various issues concerning flow.

ScandiNova Systems AB, Uppsala, uses a heat exchanger, developed by 
themselves, in the smaller modulators. There is a tank containing 
transformer, electrical components and oil. When the transformer gets 
warm during operation, it emits heat to the oil in the tank. The oil 
flows through a cooling plate with the help of a pump to be cooled, 
which in turn cools the transformer.

The results of the CFD analysis showed that the company's existing
cooling plate was not utilized in the best way because the oil was
not distributed evenly over the channels in the cooling plate.
The channels in the cooling plate was redesigned which led to a more  
efficient heat exchange.

The oil has a temperature of 50 °C at the entrance of the cooling
plate. The original cooling plate showed an average temperature of
48.05 °C at its output. Then the heat exchange was improved and the 
average temperature went down to 46.16 °C. Which is an improvement of 
97% in the heat exchange. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om flödesanalys och förbättringsarbete, med hjälp av CFD 
program, av värmeväxling i en kylplatta. CFD program är ett simuleringsverktyg som 
behandlar olika typer av flöden och underlättar vid tester av modeller. Det är en 
numerisk metod som approximativt löser olika frågor kring strömning. 

ScandiNova Systems AB, i Uppsala, använder sig av en egenutvecklad värmeväxlare i 
de mindre modulatorerna. Det är en tank som innehåller transformator, elektriska 
komponenter och olja. När transformatorn blir varm under drift avger den värme till 
oljan i tanken. Oljan flödar igenom en kylplatta med hjälp av en pump för att kylas ner, 
som i sin tur kyler ner transformatorn.  

Examensarbetet är uppdelat i tre delar. Litteraturstudie genomfördes i början för att 
skapa en djupare förståelse kring arbetet och CFD. Sedan analyserades företagets 
ursprungliga kylplatta för att ta reda på dess effektivitet i värmeutväxling och i den sista 
delen av examensarbetet utvecklades kylplattan och oljekylningen förbättrades.  

Resultatet från CFD-analysen visade att företagets befintliga kylplatta inte utnyttjades 
på bästa sätt eftersom oljan inte fördelades jämnt över kanalerna i kylplattan. Kanalerna 
i kylplattan konstruerades om och det resulterade till att värmeväxlingen 
effektiviserades samt oljan fördelades jämnare över kanalerna.  

Vid kylplattans ingång har oljan en temperatur på 50 °C. Den ursprungliga kylplattan 
visade en medeltemperatur på 48.05 °C vid dess utgång. Efter att värmeväxlingen 
effektiviserades gick medeltemperaturen ner till 46,16 °C. Vilket innebär en förbättring 
på 97 % av värmeutbytet.  

 

Nyckelord: CFD, flödesanalys, värmeväxlare, oljekylning.   
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Förord 
Detta är ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid 
Uppsala Universitet. Examensarbetet är utfört på uppdrag av ScandiNova Systems AB 
under vårterminen, period 4, 2016. 

Jag vill rikta ett stort tack till Per Benkowski, min handledare på ScandiNova Systems 
AB i Uppsala som har gett mig möjligheten och förtroendet att utföra denna uppgift och 
stöttat mig under projektets gång.  

Även ett stort tack till Henrik Hermansson, min ämnesgranskare vid Uppsala 
universitetet som har hjälpt mig under arbetets gång med CFD-analysen.  

Andra jag vill tacka är min examinator Lars Degerman. 

 

Uppsala, Maj 2016 

Honar Salim 
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Terminologi 
Följande begrepp och förkortningar som förklaras nedan återkommer i rapporten: 

CFD = Computational Fluid Dynamics = Beräkningsströmningsdynamik 

VG = Volume goal = Volymmål 

AV = Averege value = Medelvärde  

Pressure = Tryck 

Goal name = Typ av mål 

l/min = Liter per minut 

Pa = Pascal  
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1  Inledning 
Inledningen ger en kortfattad bakgrundsbeskrivning samt vad som har utförts i detta 
examensarbete.  

 

1.1 Företaget 
ScandiNova Systems AB är världsledande inom utveckling och produktion 
av pulsgeneratorer. Dessa används inom medicinska applikationer som 
cancerbehandling och industriella applikationer som radar och röntgen. Företagets 
grundades år 2001 och har idag ca 60 anställda. Deras produktsortiment består av 
radiovågsystem, pulsgeneratorer och elektronkanoner.  

 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 
I de mindre modulatorerna använder sig ScandiNova Systems AB av en egenutvecklad 
värmeväxlare. Det är en tank som innehåller elektroniska komponenter, transformator 
och är fylld med transformatorolja. När transformatorn blir varm under drift avger den 
värme till oljan. Oljan behöver då kylas ned för att i sin tur kunna kyla ned 
transformatorn för att undvika överhettning och oönskad avstängning av maskinen.  

Med hjälp av en pump strömmar den varma oljan in i en kylplatta, som består av 
aluminium, och flödar emellan frästa spår/kanaler. När oljan kommer i kontakt med 
väggarna i de frästa kanalerna, kyls oljan ned och rinner sedan tillbaka in i tanken och 
blandas med den varmare oljan. På ovansidan av aluminiumplattan sitter kopparrör som 
kallt vatten flödar igenom och då uppstår det värmeväxling mellan den varma oljan som 
flödar igenom aluminiumplattan och det kalla vattnet på ovansidan.  

Produkten fungerar samt serietillverkas idag, men företaget är intresserade av att få veta 
hur effektivt kylningssystemet är och ifall det går att förbättra den genom att göra 
konstruktionsändringar på kylplattan. Detta ska analyseras samt förbättras. Teoretiska 
modeller baserade på existerande produkter skall först simuleras med hjälp av CFD 
(Computational Fluid Dynamics). Detta kan göras med hjälp av SolidWorks Flow 
Simulation eller annat motsvarande program. För detta examensarbete har SolidWorks 
använts eftersom programmet finns tillgänglig på Uppsala universitet och har utnyttjats 
under maskiningenjörsprogrammet. Därefter skall kylningssystemet förbättras, baserad 
på resultatet från CFD. För att sedan kunna sättas in i den befintliga produktionen. 
Nedan i figur 1.1 visas värmeväxlaren med förklarande text. 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på, med hjälp av CFD, effektiviteten i 
värmeväxlingen mellan den varma oljan på undersidan av aluminiumplattan och det 
kalla vattnet i kopparröret. Samt undersöka förbättringsalternativ genom att ändra 
konstruktionen på aluminiumplattans undersida där oljan flödar igenom. Detta för att 
transformatorn inne i tanken ska få så effektiv kylning som möjligt. 

 

1.4 Mål 
Examensarbetet består av två huvudmål. Det första målet är att analysera det befintliga 
oljekylda systemet för att identifiera dess effektivitet i värmeväxling. Det andra målet är 
att förbättra kylningssystemet för att höja effektiviteten. 

 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer huvudsakligen fokusera på att analysera företagets 
egenutvecklade värmeväxlare samt hitta förbättringsalternativ. Förbättringen begränsas 
till ökning av effektiviteten i värmeutväxlingen. Analysen tar endast hänsyn till 
kylplattan, kopparröret, en plåt under kylplattan, in- och utgångar till kylplattan samt 
vatten och transformatorolja som företaget använder sig av i systemet. Resten av 
maskinen med transformator och övriga komponenter har kopplats bort från analysen. 
Detta för att skära ner på komplexiteten av systemet så att det ska vara möjligt att kunna 
simulera värmeväxlingen och få fram resultat från CFD-analysen på ett snabbare sätt. 

 

1.6 Metodik 
Examensarbetet är uppdelat i tre delar: 

Figur 1.1 värmeväxlaren med de ingående 
komponenterna 

Tank 
(fylld med transformatorolja) 

Aluminium-/kylplatta 
(varm olja flödar igenom på 

undersidan) 

Kopparrör 
(kallt vatten flödar igenom) 

Pump 
(pumpar in olja för nedkylning) 
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• Litteraturstudie 
• CFD-Analys av befintligt system 
• Förbättring   

 

Litteraturstudien skedde i början av projektet för att skapa en djupare förståelse kring 
kylningssystem och examensarbetet. Under litteraturstudien gjordes Internetsökningar 
samt simuleringsmanualer i SolidWorks studerades. Även tutorials i SolidWorks 
genomfördes för att bekanta sig mer med CFD. Detta för att i nästa steg av projektet 
kunna analysera värmeväxlaren.  

Med hjälp av CFD analyserades sedan det befintliga oljekylda systemet och dess 
effektivitet i värmeutväxling identifierades. I CFD-analysen visades bland annat flödets 
karaktär för oljan i kylplattan och med hjälp av detta var det enklare att se var 
förbättringar behövs i kylplattan för att få ett jämnare flöde för oljan. 
Förbättringsförslag genererades genom brainstorming tillsammans med ScandiNova 
Systems AB för att höja det befintliga systemets värmeväxling. 

Olika konstruktions-/förbättringsförslag togs fram genom brainstorming allt eftersom 
CFD-analysen avslöjade var bristerna befann sig i kylplattan. Eftersom förslagen 
testades direkt med CFD programmet och det mest effektiva alternativet redan visades 
där, behövdes inte någon metod användas som till exempel Pugh-matris för att välja ut 
det bästa alternativet. 
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2 Teori 
Under detta kapitel beskrivs teorier relaterad till utfört arbete.  

 

2.1 CFD 
CFD [1] (Computational Fluid Dynamics), kallas beräkningsströmningsdynamik på 
svenska. I CFD tillämpas matematik, fysik och beräkningsprogram [2] för att visualisera 
vad en vätska eller gas har för karaktäristiska drag i olika flöden samt hur CAD-
modellen påverkas av gas eller vätska som flödar förbi/igenom. Det är ett billigare 
alternativ för att tidigt under ett projekt se ifall ett koncept är mjöligt att genomföra. En 
modell som simuleras delas upp i flera element, dessa element kallas för mesh. Fler 
element (finare mesh) kräver mer beräkningstid [3].  

SolidWorks Flow Simulation använder CFD-analys för att det ska vara möjligt att på ett 
snabbt och effektivt sätt kunna simulera värmeöverföring och vätskeflöde samt förstå 
konsekvenserna som uppstår i CAD-modellen. Detta är ett kraftfullt verktyg som kan 
användas kontinuerligt under designprocessen för att minska behovet av kostsamma 
prototyper, eliminera omarbetningar samt spara tid och utvecklingskostnader.  

I CFD-program kan vätska som passerar genom eller runt CAD-modellen simuleras. 
Det vill säga om flödet är inuti objektet eller utanför. Analysen som utförs kan vara 
mycket komplicerad. Det kan till exempel innehålla beräkningar av värmeöverföring, 
blandning av olika vätskor och komprimerbara flöden. Att förutse effekterna av sådana 
flöden med anseende på produktens dimensioner och prestanda är tidskrävande och 
kostsamt utan någon form av simuleringsverktyg.  

Analyserna i CFD-programmet kan utföras på två olika sätt, antingen vid jämvikt 
(steady state) eller tidsberoende (transient) [4]. Vid steady state visas hur simuleringen 
kan komma att se ut efter en längre tid och transient innebär att simuleringen visar vad 
som sker under ett bestämt tidsintervall.  

 

2.2 Använda CFD i SolidWorks 
Med kunskap i SolidWorks Flow Simulation kan en konstruktör optimera sin CAD-
modellegenskap för flödesprestanda, bland annat tryckfall, värmeledning och 
kylningsprestanda redan innan prototyptillverkning [5].  

För att ta reda på hur SolidWorks genomför CFD-analysen i Flow Simulation och vilka 
matematiska formler som används, kan technical reference tittas igenom från sida 3-20 
(hittas under Help, SolidWorks Simulation, Flow Simulation Technical Reference). 
CFD-analysen kan i princip delas upp i tre steg. Nedan presenteras de enkla grunderna 
för hur flödessimulering går till i SolidWorks [6]:  

 

2.2.1 Förberedelse av modellen 
Det första steget är att aktivera SolidWorks Flow Simulation (hittas under Tools, add 
ins, SolidWorks Flow Simulation) om den inte redan är aktiverat. Det kan vara praktiskt 
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att titta igenom options (hittas under Tools, Flow Simulation, Tools, Options) för att 
anpassa inställningarna efter sina behov. Sedan förbereds modellen för simulering.  

För att det ska vara möjligt att genomföra CFD-analys i Flow Simulation, måste 
modellen som undersöks vara vattentät. Men hjälp av Check geometry tool (hittas under 
Tools, Flow Simulation, Tools, check geometry) kan läckage detekteras. Create Lids 
(hittas under Tools, Flow Simulation, Tool, Create Lids) är ett snabbt verktyg som kan 
användas för att stänga in- och utgången på modellen för att det ska bli vattentät.  

Efter att modellen är vattentät, kan Wizard (hittas under Tools, Flow Simulation, 
Project, Wizard) användas för att bestämma vilken typ av analys som ska utföras. Där 
bestäms projektnamn, enhetssystem, typ av analys (såsom bland annat flöden på insidan 
eller utsidan av modellen, värmeväxling, tidsberoende och gravitation), vätska (även 
gas), vägg förhållande, initialtillstånd och sist väljs kvaliteten på mesh. Meshing tar den 
volymen som analyseras och bryter upp den i lösningsbara matematiska delar. Vid 
högre kvalitet på mesh, det vill säga mindre matematiska delar, desto längre tid tar det 
för datorn att genomföra analysen men samtidigt ger det noggrannare resultat.      

 

2.2.2 Mål och villkor  
I nästa steg ska bland annat målen specificeras. På det sättet får programmet veta vad 
det ska lägga extra tyngd på under beräkningen. Olika mål som kan anges är till 
exempel temperatur, tryck och hastighet. Målen kan även anges på olika nivåer, dessa 
mål kan då anges som global, punkt, yta, volym eller som ekvationer. Globala mål 
anges för hela systemet som analyseras och inga specifika delar av modellen behöver 
anges. I de andra målen behövs specifika delar anges i samband med målen.  

Förutom målen ska även randvillkoren specificeras. Här anges exempelvis vad som 
kommer in i modellen vid dess ingång och vad som kommer ut ur modellen vid dess 
utgång. Oftast är det lämpligt att ange vilken vätska som kommer in i modellen, med 
vilken hastighet och temperatur. Det vill säga om vätskan flödar igenom modellen och 
inte utanför den. Samt ange vad som sker vid utgången av modellen. Oftast kräver 
programmet att trycket ska anges, därför är det lämpligt att ange atmosfärtrycket vid 
utgången om det råder atomsförtryck på utsidan. Randvillkoren anges alltid på insidan 
av locken (som har skapats i första steget ovan för att göra modellen vattentät) på 
modellen vid in- och utgången. Det som återstår är att köra igång analysen och låta 
datorn genomföra de beräkningar som har angivits via de olika målen genom att klicka 
på Run (hittas under Tools, Flow Simulation, Solve, Run).  

 

2.2.3 Resultat av analysen 
Samtidigt som SolidWorks håller på med att simulera resultaten av målen, kan 
utvecklingen av dessa mål som har angivits ses under beräkningstiden för att snabbare 
kunna bilda en uppfattning av resultaten. Efter att simuleringen har kört klart, laddas 
resultaten upp och där finns det olika möjligheter till att visualisera flöden och se de 
effekter som uppstår. Bland annat kan ett snitt med specifikt mål göras i modellen för 
att visualisera effekterna som uppstår i just det planet och med hjälp av olika färger 
förstå det som sker när det gäller tryck, temperaturändringar eller vad det nu än önskas i 
det snittet. På samma sätt kan en ytas effekter visualiseras om det önskas.  

Med hjälp av Flow Trajectories kan vätskeflödet spelas upp och se hur vätskan beter sig 
i modellen. Flow Trajectories kan ge bättre förståelse för de effekterna som uppstår i 
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modellen. En fördel med denna är när värmeväxling undersöks i olika kanaler. Här fås 
inte endast kunskap om hur pass effektiv kylningssystemet är, utan även hur flödet 
fördelas i de olika kanalerna. Med hjälp av Flow Trajectories blir det därför lättare att se 
ifall flödet inte är jämnfördelad i kanalerna och var förbättringar behövs.  

Resultaten kan även fås i siffror, tabeller och diagram. Dessa resultat kan även 
exporteras till Excel- eller Worddokument.  

 

2.3 Värmeväxlare 
Den grundläggande principen för en värmeväxlare är att värmeenergi överförs från ett 
medium till ett annat. Det är en teknisk lösning som oftast handlar om vatten eller luft 
men även andra vätskor och fasta material kan förekomma. Värmeväxlare kan hittas i 
flera olika tekniska lösningar såsom värmeelement (överför värme till luften med hjälp 
av varmvatten) i ett hus och kylskåp (kyler luften i kylskåpet med hjälp av ett 
kylmedium). Det finns även värmeväxlare i bilar (motorvärmare och kylare) [7].  

Det finns olika typer av värmeväxlare, i vissa typer av värmeväxlare blandas vätskorna 
(det vill säga om systemet innehåller olika vätskor) medan i andra typer kan det finnas 
en vägg(i form av fast material) som hindrar de olika vätskorna att blandas. I de typerna 
av värmeväxlare med en vägg som separerar vätskorna brukar väggytan göras så stor 
som det går, för att värmeväxlingen ska vara så effektiv som möjligt. Samtidigt som 
vätskeflödets motstånd ska vara så litet som möjligt [8].   
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3 Genomförandet av CFD-analys 
Det gjordes flera tester på olika kylplattor av företagets egenutvecklade värmeväxlare 
för att kunna bestämma effektiviteten i värmeväxlingen av den befintliga kylplattan 
samt konstruera om kylplattan och analysera den. Idéer för utveckling av kylplattan 
genererades genom brainstorming allt eftersom flödesanalysen avslöjade bristerna i den 
analyserade kylplattan. Efter varje CFD-analys togs en ny eller en vidareutvecklad 
konstruktion fram och jämfördes med den ursprungliga kylplattan för att kunna avgöra 
vilken konstruktion som är mest fördelaktigt för att kyla ner den varma oljan så effektivt 
som möjligt.  

Det som har varit mest i fokus var hur kanalerna, som oljan flödar igenom, var 
konstruerade. Dessa kanaler skulle konstrueras om för att testas ifall ett annat 
konstruktionsförslag kan effektivisera oljekylningen. Denna ändring skulle kunna göras 
relativt fort utan att behöva konstruera om allt för mycket i resten av maskinen senare 
vid prototyptillverkning om företaget väljer att testa den nya konstruktionen i 
verkligheten.  

Principen för att oljan ska kunna kylas ned så bra som möjligt är att det ska finnas så 
stor kylningsarea som möjligt för oljan att komma i kontakt med. Eftersom oljan kyls 
ned först när den pumpas in i kylplattan och träffar de kallare väggarna när den flödar 
igenom kanalerna, måste den delen av kylplattans area ökas och utnyttjas på bästa 
möjliga sätt samt fördela oljan jämnt över kanalerna.  

Eftersom CFD-analysen innehåller två olika vätskor, vatten och olja, skiljer programmet 
inte på de två olika vätskorna om medeltemperaturen av någon specifik vätska önskas. 
Istället anges en medeltemperatur på de sammanlagda vätskorna som har simulerats. 
Detta problem uppstår endast om det finns fler än en vätska i simuleringen. I Flow 
simulation måste därför den önskade vätskans volym specificeras och anges som 
Volume goals, det vill säga att ange önskade mål för en specifik volym. Detta är något 
komplicerat om det inte har utövats förut, men grunden är att skapa en solid del av den 
önskade vätskans volym. Denna del som representerar vätskans volym ska sedan föras 
in i sammanställningen, utan att den blir en del av simuleringen.   

Företaget som ScandiNova Systems AB köper in oljan ifrån kontaktades för mer 
information angående oljan som används i systemet för att sedan kunna få resultat från 
CFD-analysen som speglar verkligheten bättre. De nya parametrarna för oljan såsom 
värmeledningsförmåga, specifik värme, viskositet och densitet sattes in i Engineering 
Database i SolidWorks.   

Flödeshastigheten för oljan genom kylplattan styrs av pumpen. Den maximala 
flödeshastigheten som pumpen kan generera beror på trycket som uppstår i kylplattan 
när oljan färdas igenom för nedkylning. Jo större tryck som uppstår i kylplattan desto 
lägre flödeshastighet kan pumpen bidra med. Trycket som uppstår i kylplattan kan vara 
0-1500 Pa, vilket kan genererar en flödeshastighet från 11-0 l/min. I figur 3.1 visas tre 
olika kurvor, kurvan som gäller för denna pump är den som har nummer 10 ovanför. De 
andra två kurvorna, 6 och 6Z, är inte relevanta för detta examensarbete. I vertikal 
riktning visas trycket och den horisontella riktningen visar flödeshastigheten. Nummer 1 
i vertikal riktning står för 1000 Pa. Vid ett tryck på 1000 Pa i kylplattan kan pumpen 
maximalt generera en flödeshastighet med 5,5 l/min.  
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  Figur 3.1 Pumpkurva, 10, med maxflöde 11 l/min [9] 

 

Kylplattan har förenklats. Radier, små hål och annat som inte påverkar värmeväxlingen 
har tagits bort från den ursprungliga modellen för att simuleringarna på datorn ska 
kunna genomföras snabbare. I figur 3.2 visas, genom en sprängskiss, vilka delar som 
ingår i simuleringarna.  

 

Gemensamma parametrar för alla CFD-analysen är följande: 

• Varm olja på 50 °C pumpas in i kylkanalerna med 0,1 kg/s 
• Förutom att ange var oljan går ut, inget annat specificerats för oljans utgång.   
• Kallt vatten på 20 °C flödar igenom kopparröret på ovansidan med 0,1 kg/s 
• Vid vattnets utgång gäller atmosfärtryck, 101 325 Pa.  

Oljeutgång 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Ingående komponenter i CFD-analysen 

Kopparrör 

 

 

 

 

 

 

Kylplatta 

 

 

 

 

 

 

Plåt under kylplattan 
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• Systemet befinner sig i en 25 °C miljö.  
• Analysen utförs vid jämvikt (steady state)  

Nedan presenteras de olika kylplattorna som simulerades med hjälp av CFD. 

 

3.1 Företagets befintliga kylplatta  
Företagets befintliga kylplatta simulerades först för att kunna ta reda på effektiviteten i 
värmeväxlingen mellan det kalla och det varma mediet med hjälp av CFD i SolidWorks 
Flow Simulation och sedan kunna jämföra de ändrade konstruktionerna med originalet. 
Originalplattan består av 9 raka, frästa kanaler med sex millimeters djup. Den totala 
längden och bredden som kanalerna befinner sig i är 216,5 mm respektive 55,5 mm. De 
åtta väggarna mellan kanalerna är 3 mm breda, 6 mm djupa, 199,5 mm långa och har 
3,5 mm avstånd från varandra. I figur 3.3 visas företagets ursprungliga kylplatta och 
konstruktionen av kanalerna. 

 
Figur 3.3 företagets ursprungliga kylplatta 

 

3.2 Kylplatta 3x3x6 
Denna konstruktion togs fram och testades för att kunna jämföra med företagets 
ursprungliga kylplatta och se hur värmeväxlingen och trycket som uppstår i kylplattan 
ändras. Detta för att ta reda på om denna konstruktion ger en effektivare oljekylning. 
Denna kylplatta består av fyrkantiga pelare som är 3x3x6 mm (längd, bredd och djup). 
De pelarna som har hamnat på kanten har getts en radie med hänsyn till 
tillverkningssättet. I figur 3.4 visas konstruktionen av kylplattan.  

  
Figur 3.4 3x3x6 
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3.3 Kylplatta cirklar 
Även denna konstruktion i form av runda pelare togs fram där värmeväxlingen och 
trycket i kylplattan undersöktes. Denna kylplatta består av 4 mm i diameter, 6 mm djup 
och minsta avståndet mellan pelarna, eller mellan pelaren och kanten, är 2 mm. Minsta 
avståndet mellan pelarna sattes till 2 mm eftersom mindre dimensionering än detta 
skulle försvåra möjligheten att kunna tillverkas.  I figur 3.5 visas konstruktionen av 
kylplattan.   

 
Figur 3.5 Cirklar 

 

3.4 Kylplatta 1 mm extra djup 
I denna variant undersöktes hur värmeväxlingen skulle förändras då djupet, den delen 
som kyler oljan, ökades från 6 mm till 7 mm. Vilket i sin tur minskar avståndet till 
kopparöret från 3 mm till 2 mm, samtidigt som arean för nedkylningen av oljan ökas. I 
figur 3.6 visas dimensionen, resten av dimensionerna hämtas från den ursprungliga 
plattan. 

  
Figur 3.6 1 mm extra djup 

  

3.5 Kylplatta 7 mm djup, 6,5 mm djup vägg 
Denna kylplatta har djupet på 7 mm men väggarna som oljan flödar emellan är på 6,5 
mm. Lösning genererades för att skapa en större area som kommer i kontakt med oljan. 
I de tidigare koncepten ovan utnyttjas inte toppytan på väggarna, istället är det endast 
sidorna som kommer i kontakt med oljan. Toppytan ligger tätt mot plattan som är under 
kylplattan och oljan kan inte komma emellan, teoretiskt i alla fall. Figur 3.7 och 3.8 
visar djupet samt uppsättningen av väggarna för denna kylplatta.  Som figur 3.8 visar, 
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väggarna har olika längder. Detta gjordes för att den varma olja ska få en jämnare 
fördelning mellan kanalerna. Det finns dessutom en liten radie vid början av kanalen för 
att underlätta för oljan att komma in i de frästa spåren utan större turbulens.   

 
Figur 3.7 6,5 mm djup vägg 

 

 
Figur 3.8 6,5 mm djup vägg 

 

3.6 Kylplatta 1 mm extra djup, förlängd 
Kanalerna fick fräsas i sneda spår vid oljeingången för en jämnare fördelning av oljan 
mellan kanalerna. Det första sneda spåret är ett litet fräs, lite större på den mellersta och 
störst på den tredje och sista sneda spåret. I figur 3.9 visas konstruktionen på kylplattans 
undersida.  
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Figur 3.9 Sneda spår 

 

3.7 Kylplatta längre sträcka  
Tanken med denna kylplatta var att få oljan att flödas en längre sträcka genom 
kanalerna. Tanken med att oljan ska kunna stanna längre i kanalerna och färdas en 
längre sträcka var väldigt intressant att jämföra med den ursprungliga plattan för att 
avgöra vilka idéer som det ska satsas på. Den har samma djup som den ursprungliga 
kylplattan. Vid varje vändning av oljan finns små fyrkantiga väggar för bättre 
fördelning av oljan mellan kanalerna. I figur 3.10 visas konstruktionen.  

 
Figur 3.10 Längre flödessträcka 

 

3.8 Kylplatta längre sträcka, 7 mm 
Denna kylplatta fortsätter på samma idé från föregående (figur 3.10). Det som skiljer 
dessa åt är att denna kylplatta konstruerats i omvänd riktning för oljeflödet, 7 mm djup 
samt hela kylningsarean har förstorats då det visade sig att det fanns möjlighet att kunna 
öka denna area samt ha längre väggar då. Effektiviteten i oljekylningen bör ökas något, 
samtidigt som trycket i kylplattan ökas och det leder till att pumpen tvingas ner till lägre 
flödeshastighet. I figur 3.11 visas konstruktionen.  
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Figur 3.11 längre sträcka, 7 mm 

 

3.9 Kylplatta längre sträcka, alternativ 2 
Denna kylplatta är en utvecklad version av föregående kylplatta (figur 3.11). Små 
detaljer har lagts till i denna för att få en jämnare oljefördelning under drift. Oljan 
kommer in och fördelas på tre kanaler, sedan vänder oljan och fördelas på fyra kanaler 
och till sist gör oljan ännu en vändning och fördelas på fyra nya kanaler för att sedan 
rinna ut ur kylplattan. I den föregående kylplattan fördelas oljan på trekanaler i början 
vid dess ingång, sedan tre nya kanaler och sista vändningen blev fem kanaler. Det gör 
att tryckskillnaderna blir för stora och företaget önskar en jämnare tryckskillnad.  

 
Figur 3.12 Längre sträcka alternativ 2 
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3.10 Kylplatta längre sträcka, alternativ 3 
Denna kylplatta är ännu en vidareutveckling av kylplattan ovan, i figur 3.11, för att 
effektivisera kylningen av oljan och få en jämnare flödesfördelning.  

 
Figur 3.13 Längre sträcka alternativ 3 
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4 Resultat och analys 
Resultatet från CFD-analyserna som gjordes på de olika kylplattorna presenteras nedan i 
samma ordning som i genomförandet. Med visualisering av flödesanalyserna över 
kylkanalerna, olika snitt samt tabeller för värmeväxlingen kan effektiviteten uppskattas. 
Analys för de undersökta kylplattorna presenteras även här under detta kapitel för att 
lättare kunna följa utvecklingen av kylplattan.  

Eftersom medeltemperaturen på oljan samt trycket i kylplattan är de intressanta att få 
reda på har resultaten fokuserats mot dessa mål. I beräkningarna har gravitationen inte 
tagits med eftersom denna modul monteras lite hur som helst i större moduler, beroende 
på företag som köper in dessa. Därför är det inte givet åt vilket håll denna modul 
kommer att ligga för att veta riktningen på gravitationskraften. 

 

4.1 Företagets befintliga kylplatta 
Flera analyser gjordes för att kunna ta reda på hur effektiv företagets ursprungliga 
kylplatta är i värmeväxlingen mellan oljan på undersidan av kylplattan och vattnet på 
ovansidan. Figuren nedan (figur 4.1) visar oljeflödet samt fördelningen av oljan mellan 
kanalerna. Färgen på flödet representerar temperaturen som är fixerad på en intervall 
mellan 40 till 50 °C. Snitt för kylkanaler (figur 4.2) visar hur oljan kyls ned i kanalerna. 
Värmeväxling i aluminiumplattan (figur 4.3) visualiserar hur värmeväxlingen ser ut 
mellan vattnet och oljan i aluminiumplattan. Färgerna representerar vilka temperaturer 
olika delar av aluminiumplattan befinner sig i. Värmeväxling mellan vattnet och oljan 
(figur 4.4) visar värmeväxlingen mellan oljan och vattnet i ett snitt genom kylplattan 
och kopparröret. Tabellen nedan (tabell 4.1) visar vilka numeriska värden som erhållits 
från CFD-analysen.  

 

 
Ingång Utgång 

Figur 4.1 Oljeflöde  
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Figur 4.2 Snitt för kylkanaler 

 

 
Figur 4.3 Värmeväxling i aluminiumplattan 
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Figur 4.4 Värmeväxling mellan vattnet och oljan 

 

Tabell 4.1 Original 

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 244,896493 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 48,05069398 

 
4.1.1 Analys av företagets befintliga kylplatta 
I figur 4.1 (oljeflöde) ses hur oljan kyls ned samt fördelas mellan kanalerna. Det visas 
tydligt att oljan fördelas väldigt ojämnt mellan kanalerna och det minskar effektiviteten 
för nedkylningen av oljan. Vid dess ingång passerar det mesta av den inkommande 
oljan förbi de fyra första kanalerna. Istället fördelas större delen av oljan på de fem 
sista. Den andra kanalen missas helt som det visas i figur 4.1 men det ska inte tolkas 
som att denna kanal inte utnyttjas. Det kommer in olja i denna kanal också men det är i 
en betydligt mindre mängd jämfört med de andra kanalerna. 

I figur 4.2 (snitt för kylkanaler) visas hur oljan kyls ned i kanalerna och även här visas 
hur effektivt oljan kyls och färgen växlas från den röda, 50 °C, till lägre 
färgtemperaturer. Eftersom oljan kommer in i en liten mängd i de första kanalerna, kyls 
oljan ned mest där. I de senare kanalerna som det kommer in större mängd olja igenom, 
tar det längre tid för oljan att kylas ned samt att de inte kyler oljan lika bra eftersom 
dessa kanaler blir överbelastade. 

I figur 4.3 (Värmeväxling i aluminiumplattan) visas ett snitt i aluminiumplattan, mellan 
oljan och vattnet. Denna figur visar hur värmen på undersidan tränger sig uppåt 
samtidigt som kylan från vattnet i kopparröret tränger sig nedåt och värmeväxling 
uppstår. 

I en ännu tydligare figur, figur 4.4 (Värmeväxling mellan vattnet och oljan), visas hur 
effektivt oljan kyls och i vilka områden den kyls ned som mest. Den bästa nedkylningen 
för oljan är precis under kopparröret eftersom kylan trängs ner snabbast där. Det är även 
vid vattnets ingång som effektivare kylning genereras, eftersom vattnet går i motsatta 
riktning i förhållande till oljans. När vattnet vänder i kopparröret för utgång, flödar det i 
samma riktning som oljan i kylplattan och effektiviteten blir sämre. Eftersom vatten- 
och oljetemperaturen försöker få en gemensam medeltemperatur medan i det motsatta 
riktningsflödet försöker vattnet få ner oljetemperaturen till 20 °C, eftersom nytt vatten 
hela tiden kommer in med 20 °C. Just i dessa kylplattor märks detta inte något märkvärt 
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men om det hade varit ett större system eller tunnare lager mellan oljan och vattnet 
skulle motflöde kylningens effektivitet haft större betydelse.  

Tabell 4.1 (original) visar de värdena som har erhållits från beräkningarna i CFD 
programmet. Två mål har angivits i form av volymmål och ur dessa mål önskades 
medeltemperaturen samt trycket i kylplattan för oljeflödet. Medeltemperaturen av oljan 
för företagets egenutvecklade kylplatta beräknades till 48,05 °C efter kylning. Trycket i 
kylplattan beräknades till ca 245 Pa, vilket betyder att pumpen klarar av att pumpa in 
olja för nedkylning med en flödeshastighet på cirka 10 l/min (se figur 3.1, pumpkurva 
10).  

 

4.2 Kylplatta 3x3x6 
Oljeflöde 3x3x6 (figur 4.5) visar oljeflödet samt fördelningen av oljan. Färgen på flödet 
representerar temperaturen som är fixerad på en intervall mellan 40 till 50 °C. Tabellen 
nedan (tabell 4.2) visar vilka numeriska värden som har erhållits från CFD-analysen.  

 
Figur 4.5 Oljeflöde 3x3x6   

 

Tabell 4.2 3x3x6  

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 183,1867181 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 47,89248823 
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4.2.1 Analys 
Kylplatta 3x3x6 konstruerades och dess kanaler gjordes om till 
fyrkantiga pelare med 6 mm djup. Denna platta skiljer sig från den ursprungliga 
kanalerna och tanken var att ta reda på ifall oljan kan få en effektivare kylning genom 
att ändra på konstruktionen och att få oljan att få en bättre fördelning. 
Värmeutväxlingen blir bättre i kylplattan med fyrkantiga pelare eftersom 
medeltemperaturen på oljan sjunker. Trycket i kylplattan sjunker med denna 
konstruktion och pumpen kan klara av att pumpa in olja med högre flödeshastighet. 
 
 
4.3 Kylplatta cirklar 
Figuren nedan (figur 4.6) visar oljeflödet samt fördelningen av oljan. Färgen på flödet 
representerar temperaturen som är fixerad på en intervall mellan 40 till 50 °C. Tabell 
4.3 (cirklar) visar vilka numeriska värden som har erhållits från CFD-analysen.  

 
Figur 4.6 Oljeflöde cirklar 

 

Tabell 4.3 Cirklar 

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 175,3779006 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 48,20200598 

 

4.3.1 Analys 
Kylplatta cirklar (figur 3.5) konstruerades och dess kanaler gjordes om till 
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runda pelare med 6 mm djup. Denna platta skiljer sig från den ursprungliga kanalerna 
och tanken var att ta reda på ifall oljan kan få en effektivare kylning genom att ändra på 
konstruktionen. Värmeutväxlingen blir sämre i kylplattan med runda pelare eftersom 
medeltemperaturen på oljan ökar enligt tabellen ovan (tabell 4.3). Trycket i kylplattan 
sjunker för denna konstruktion och pumpen kan klara av att pumpa in olja med högre 
flödeshastighet. 

 

4.4 Kylplatta 1 mm extra djup 
Figur 4.7 visar oljeflödet samt fördelningen av oljan. Färgen på flödet representerar 
temperaturen som är fixerad på en intervall mellan 40 till 50 °C. Tabell 4.4 visar vilka 
numeriska värden som har erhållits från CFD-analysen.  

 
Figur 4.7 Oljeflöde 1 mm extra djup 

 

Tabell 4.4 1 mm extra djup 

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 219,659051 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 47,62072704 

 

4.4.1 Analys  
Denna konstruktion (kylplatta 1 mm extra djup) togs fram för att veta hur 
värmeutväxlingen påverkas ifall kanalerna får 1 mm extra djup, från 6 mm till 7 mm. 
Eftersom strukturen av kanalerna inte ändrades fick denna kylplatta lika ojämn 
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fördelning av olja mellan kanalerna som den ursprungliga. Däremot ökades 
effektiviteten i värmeväxlingen och trycket i kylplattan minskade. Medeltemperaturen 
för oljan sjönk eftersom kontaktarean som kyler ned oljan ökas och trycket minskas 
eftersom volymen i kylplattan ökas. 
 
 
4.5 Kylplatta 7 mm djup, 6,5 mm djup vägg 
Figur 4.8 (Oljeflöde, 7 mm djup, 6,5 mm djup vägg) visar oljeflödet samt fördelningen 
av oljan. Färgen på flödet representerar temperaturen som är fixerad på en intervall 
mellan 40 till 50 °C. Tabell 4.5 visar vilka numeriska värden som har erhållits från 
CFD-analysen.  

 
Figur 4.8 Oljeflöde, 7 mm djup, 6,5 mm djup vägg 

 

Tabell 4.5 7 mm djup, 6,5 mm djup vägg 

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 214,3787591 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 47,44513303 

 

4.5.1 Analys 
I denna konstruktion (kylplatta 7 mm djup, 6,5 mm djup vägg) ökades kontaktarean i 
kylplattan ytterligare för att effektivisera värmeutväxlingen ännu mer. Dessutom 
ändrades uppsättningen av väggarna i kylplattan för att fördela oljan jämnare mellan 
kanalerna. Medeltemperaturen för oljan har sjunkit enligt tabellen ovan (tabell 4.5), 
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vilket tyder på ett effektivare värmeutbyte än förra konstruktionen (kylplatta 1 mm extra 
djup). 
 
 
4.6 Kylplatta 1 mm extra djup, förlängd 
Figuren nedan (figur 4.9) visar oljeflödet samt fördelningen av oljan. Färgen på flödet 
representerar temperaturen som är fixerad på en intervall mellan 40 till 50 °C. Tabell 
4.6 visar vilka numeriska värden som har erhållits från CFD-analysen.  

 
Figur 4.9 Oljeflöde, 1 mm extra djup, förlängd   

  

Tabell 4.6 1 mm extra djup, förlängd    

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 221,8636101 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 47,89621142 

 

4.6.1  Analys 
Denna kylplatta (kylplatta 1 mm extra djup, förlängd) konstruerades med sneda spår vid 
oljeingången för att åstadkomma en jämnare fördelning av oljan mellan kanalerna. 
Figuren ovan (figur 4.9 oljeflöde, 1 mm extradjup, förlängd) visar att det mesta av oljan 
ändå hamnar i de övre spåren. I tabellen ovan (tabell 4.6) visas att medeltemperaturen 
har ökat för oljan jämfört med resultaten i tabell 4.5. Det innebär att i det här fallet har 
de sneda spåren inte kunnat effektivisera kylplattan.  
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4.7 Kylplatta längre sträcka  
Figuren nedan (figur 4.10) visar oljeflödet samt fördelningen av oljan. Färgen på flödet 
representerar temperaturen som är fixerad på en intervall mellan 40 till 50 °C. Tabell 
4.7 visar vilka numeriska värden som har erhållits från CFD-analysen.  

 
Figur 4.10 Oljeflöde, längre sträcka  

 

Tabell 4.7 längre sträcka 

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 895,9421828 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 48,23655399 

 

4.7.1 Analys 
Denna konstruktion (kylplatta längre sträcka) togs fram för att oljan ska kunna flöda en 
längre sträcka i kylplattan. Oljan som flödar igenom kylplattan i figuren ovan (figur 
4.10) ser ut att missa två kanaler och därmed utnyttjas inte dessa kontaktytor för 
nedkylning av oljan. I tabellen ovan (tabell 4.7) visas att medeltemperaturen på oljan i 
denna kylplatta har öka ännu mer än den ursprungliga plattan. Vilket innebär att 
värmeväxlingen har försämrats jämfört med den ursprungliga kylplattan. Dessutom har 
trycket ökat avsevärt. Med detta tryck som visas i tabellen ovan klarar inte pumpen mer 
än ett maxflöde på 6 l/min. Detta innebär att ScandiNova Systems AB inte får möjlighet 
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till att påskynda kylningen av oljan genom att öka flödet mer än 6 l/min. Vid en 
långsam kylning ökar risken för överhettning av systemet.  

 
4.8 Kylplatta längre sträcka, 7 mm 
Figuren nedan (figur 4.11) visar oljeflödet samt fördelningen av oljan. Färgen på flödet 
representerar temperaturen som är fixerad på en intervall mellan 40 till 50 °C. Tabellen 
nedan (tabell 4.8) visar vilka numeriska värden som har erhållits från CFD-analysen.  

 
Figur 4.11 Oljeflöde, längre sträcka, 7 mm 

 

Tabell 4.8 längre sträcka, 7 mm 

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 703,5612278 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 45,88297413 

 

4.8.1 Analys  
Kylplatta längresträcka, 7 mm (figur 3.11) visar sig ha det mest effektiva värmeutbytet 
och får ner medeltemperaturen på oljan mer än alla andra kylplattor enligt tabellen ovan 
(tabell 4.8). Ett Problem som uppstår med denna konstruktion är att kanalerna inte är 
jämnt fördelade, oljan fördelas på tre kanaler i början och i mitten men sedan fördelas 
den på fem kanaler i slutet. Detta skapar större tryckskillnader i kylplattan. 

Det som gör att denna kylplatta visar bättre värde för värmeväxlingen är att en del av 
oljan från de andra kanalerna vänder tillbaka istället för att rinna ut till tanken. Den 
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delen av oljan kyls ännu mer vilket ger en lägre medeltemperatur i CFD-analysen. Ifall 
oljan i de andra kanalerna inte vände tillbaka skulle medeltemperaturen inte kunna 
sjunka så lågt som den gör. Vilket gör denna kylplatta opålitligt eftersom i verkligheten 
kan gravitationskraften vara ett hinder för att oljan ska rinna tillbaka och kylas ännu 
mer. Om det ska tas hänsyn till att kyla ned transformatorn på ett effektivt sätt så är 
detta inte det bästa sättet, även om CFD-analysen visar en lägre medeltemperatur på 
oljan.  

 

4.9 Kylplatta längre sträcka, alternativ 2 
Figur nedan (figur 4.12) visar oljeflödet samt fördelningen av oljan. Färgen på flödet 
representerar temperaturen som är fixerad på en intervall mellan 40 till 50 °C. Tabellen 
nedan (tabell 4.9) visar vilka numeriska värden som har erhållits från CFD-analysen.  

 
Figur 4.12 Oljeflöde, längre sträcka, alternativ 2  

 

Tabell 4.9 längre sträcka, alternativ 2 

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 618,0138941 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 46,16051341 

 

4.9.1 Analys 
Denna konstruktion har en jämnare tryckskillnad i kylplattan och bättre oljefördelning 
mellan kanalerna jämfört med konstruktionen innan (se figur 3.11). I tabellen ovan 
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(tabell 4.9) visas något högre medeltemperatur på den nedkylda oljan jämfört med 
tabellen för förra konstruktionen (tabell 4.8). Däremot är denna kylplatta mer pålitlig 
eftersom oljan rinner ut vid dess utgång istället för att vända tillbaka till någon av 
kanalerna. Tabellen ovan visar en medeltemperatur på 46.16 °C vilket är en förbättring 
jämfört med den ursprungliga kylplattan som hade en medeltemperatur på 48,05 °C på 
den nedkylda oljan. Detta innebär en förbättring på cirka 97 %. Trycket har ökat till 618 
Pascal, vilket betyder att pumpen kan maximalt generera en flödeshastighet på cirka 8 
liter per minut. 
 

4.10 Kylplatta längre sträcka, alternativ 3 
Figuren nedan (figur 4.13) visar oljeflödet samt fördelningen av oljan. Färgen på flödet 
representerar temperaturen som är fixerad på en intervall mellan 40 till 50 °C. Tabellen 
nedan (tabell 4.10) visar vilka numeriska värden som har erhållits från CFD-analysen.  

 
Figur 4.13 Oljeflöde, längre sträcka, alternativ 3 

 

Tabell 4.10 längre sträcka, alternativ 3 

Goal Name Unit Averaged Value 

VG AV Pressure  [Pa] 601,5240616 

VG AV Temperature Oil Fluid [°C] 46,2803321 
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4.10.1 Analys 
Denna konstruktion har en jämnare tryckskillnad i kylplattan och bättre oljefördelning 
mellan kanalerna jämfört med konstruktionen kylplatta längre sträcka, 7 mm (se figur 
3.11). I tabellen ovan (tabell 4.10) visas något högre medeltemperatur på den nedkylda 
oljan jämfört med tabellen för längre sträcka, alternativ 2 (se tabell 4.9). Detta innebär 
att konstruktionen av kylplatta längre sträcka, alternativ 2 (se figur 3.12) är teoretiskt 
sätt effektivare med ett litet marginal.  
 

4.11 Sammanställning av resultat 
 Resultatet från samtliga kylplattor som har analyserats sammanställs i tabellen nedan 
(tabell 4.11). Oljan pumpas in vid 50 °C och kyls ned till en medeltemperatur som visas 
i tabellen nedan för de olika kylplattorna. Lägre medeltemperatur innebär effektivare 
nedkylning av oljan. Medeltemperaturen på den nedkylda oljan i de olika kylplattorna 
förs in i figuren nedan (se figur 4.14 medeltemperatur på nedkyld olja). I sista figuren 
(figur 4.15 tryck i kylplattor) visas trycket i kylplattan för de olika konstruktionerna. 

 

Tabell 4.11 Sammanställning av resultat 

 

 

Kylplatta Medeltemperatur [°C] Tryck [Pa] 
Original 48,051 244,896 

3x3x6 47,892 183,187 

Cirklar 48,202 175,378 

1 mm extra djup 47,621 219,659 

7 mm djup, 6,5 mm djup vägg 47,445 214,379 

1 mm extra djup, förlängd 47,896 221,864 

längre sträcka  48,237 895,942 

längre sträcka, 7 mm 45,883 703,561 

längre sträcka alternativ 2 46,161 618,014 

längre sträcka alternativ 3 46,280 601,524 
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Figur 4.14 Medeltemperatur på nedkyld olja 

 

 
Figur 4.15 Tryck i kylplattor 
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5 Diskussion och slutsats 
Resultaten som erhölls från den ursprungliga kylplattan sattes som en utgångspunkt för 
att kunna jämföra de olika konstruktionerna och ta reda på vilken konstruktion 
effektiviserar värmeutbytet. Kanalerna i kylplattan konstruerades om för att undersöka 
ifall bättre nedkylning av oljan kan uppnås utan att behöva konstruera om allt för 
mycket i resten av maskinen.  

Målen fick anges som volymmål istället för globalt mål för att kunna skilja på de 
värdena som erhölls från oljan. Globalt mål anger medeltemperaturen och trycket för 
både oljan och vattnet tillsammans. Globalt mål kunde inte användas i CFD-
programmet eftersom systemet som analyserades innehöll två olika väskor.  

Volymmål kräver mer arbete att skapa i programmet eftersom en solid del behöver 
skapas i sammanställningen som representerar den specifika volymen som söks. I detta 
examensarbete måste en ny solid del skapas för volymen där oljan flödar igenom vid 
varje konstruktionsändring eftersom volymen ändras.    

Kylplatta 3x3x6 och kylplatta cirklar (se figur 3.4 och 3.5) är väldigt beroende av 
gravitationen eftersom oljan kan flöda fritt mellan pelarna. Om dessa två kylplattor inte 
ligger plant, utan på sidan, kan oljan som flödar in hamna på ena sidan tack vare 
gravitationskraften som drar ner oljan. Detta innebär att ena delen blir överbelastade 
medan oljan inte når upp till de högre områdena för att kylas ned.  

Eftersom större kontaktarea ger bättre kylning ökades djupet på kanalerna i kylplattan 
från 6 mm till 7 mm för att effektivisera värmeväxlingen. Uppsättningen av kanalerna 
ändrades så att ungefär lika mycket olja fick rinna genom varje kanal. Detta bidrar i sin 
tur till att effektivare nedkylning av oljan kan uppnås.  

CFD-analysen för den ursprungliga kylplattan visar att oljan kyls ned till en 
medeltemperatur på 48.05 °C och trycket i plattan ligger på 245 Pa. Analysen för 
oljeflödet (se figur 4.1) visar även att oljan inte är jämnt fördelad över kanalerna för att 
kunna utnyttja den potentiella effektiviteten i kylplattan. 

Oljeflödet för kylplatta längre sträcka, alternativ 2 (se figur 4.12) visar en jämnare 
fördelning av oljan mellan kanalerna. Tabellen för samma konstruktion (se tabell 4.9) 
visar en medeltemperatur på 46.16 °C vilket är en förbättring jämfört med den 
ursprungliga kylplattan. Trycket i plattan har däremot ökat från 245 Pa (ursprungliga 
kylplattan) till 618 Pa, vilket betyder att pumpens maximala flödeshastighet minskas 
från cirka 10 l/min till 8 l/min.  

Medeltemperaturen för oljan sjunker eftersom kontaktarean som kyler ned oljan ökas 
och trycket ökar eftersom volymen i kylplattan som oljan färdas igenom minskas.  

Den rekommenderade kylplattan som har konstruerats om är kylplatta längre sträcka, 
alternativ 2 (se figur 3.12). Analysen visar en medeltemperatur på 46.16 °C. Det innebär 
att den nya kylplattan har effektiviserats med 97 %.  
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6 Rekommendationer 
Den nya konstruktionen, kylplatta längre sträcka, alternativ 2 (se figur 3.12) 
rekommenderas att tillverkas och testas i verkligheten eftersom den visar sig teoretiskt 
vara nästan dubbelt så effektivt än den ursprungliga kylplattan. Observera att resultaten 
från CFD-analysen är endast teoretiska beräkningar på dator samt att en del 
avgränsningar har gjorts. Därför kan teorin möjligtvis inte spegla verkligheten till 100 
%.  

I fortsatt arbete rekommenderas att göra CFD-analysen med kraftfulla datorer för att 
kunna utföra analysen med högsta noggrannhet. Flödeshastigheten för både oljan och 
vattnet kan ändras för att se ifall oljekylningen kan effektiviseras ännu mer.   
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