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Projektsammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får således inte innehålla 

konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. Den ska skickas in till programkontoret för 

Lättvikt: info@lighterarena.se. 

 

Projektsammanfattning 
 
Projekttitel på svenska (max 80 tecken) 

 Lättviktig kylteknik genom utnyttjande av kolfiber 
Projekttitel på engelska (max 80 tecken) 

 Lightweight thermal management through carbon fibers 
Akronym (max 10 tecken)   

 LIFE 
Erbjudande   

  Genomförbarhetsstudie  

  FoI-projekt 

Projektet bygger vidare på resultat från ett tidigare projekt  

 ja, med stöd från Vinnova (Projekts diarienummer: 2019-00679) 

 ja, med stöd från finansiär (avser offentlig finansiering).  

 nej 

Projektet är   i sin helhet samma projekt som har insänts till annan finansiär, nämligen: finansiär  

 i delar samma projekt som har insänts till annan finansiär, nämligen: finansiär 
Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs 

 ja  nej 

Sammanfattning (max 1500 tecken) – Denna ska skrivas så att en extern bedömare ska kunna förstå syftet och innehållet i projektet. 

Den föreslagna genomförandestudien syftar till att verifiera potentialen att minska vikten hos kyltekniska 

lösningar för elektronikkomponenter genom att utnyttja kolfiber istället för metaller i kylsänkor. 

Kolfiberns egenskaper tillsammans med en utvecklad tillverkningsprocess har mycket stor potential att 

minska på vikt och omfång hos kylsänkorna. Ett genomfört förstudieprojekt mellan Saab och Centropy (i 

huvudsak finansierat av bolagen själva men stärkt av Vinnovaprojekt: 2019-00679) indikerar denna 

potential i laboratorieförsök. I detta projekt kommer tekniken att vidareutvecklas och utvärderas mot 

specifika applikationer inom flygelektronik. Huvudmålsättningen är att genom innovationstema 4 ”Lättare 

genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar” minska komponentvikten av kylsänkan med 

minst 50% jämfört med konventionella metalliska lösningar. Tekniken som utvecklas kommer att 

överföras även till andra branscher genom bolaget Centropy som har målsättningen att sprida tekniken 

brett, t.ex. mot datacenter, kraftelektronik samt elektriska och autonoma fordon. Förutom att 

vidareutveckla och testa tekniken kommer tillverkningsprocessen att demonstreras i en mindre 

förserietillverkning för att säkerställa att den kan skalas upp till höga volymer. 

Sammanfattning på engelska (max 1500 tecken) 

The purpose of the suggested study is to reduce the weight of thermal management solutions for electronic 

components by the use of carbon fibers instead of metals in heat sinks. The properties of the carbon fibres 

together with a developed manufacturing process have very large potential to reduce the weight and 

volume of the heat sinks. An earlier pre-study between Saab and Centropy (mainly financed by the 

companies themselves but strengthened by the Vinnova project: 2019-00697) indicates the potential in 

laboratory experiments. In this project the technology will be further developed and evaluated towards 

specific applications within avionics. The main objective is to reduce the component weight of the of the 

heat sink with at least 50% compared to conventional metallic solutions by applying innovation theme #4 
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“Lighter through improved properties and innovative solutions”. The technology will also be transferred 

to other markets through the company Centropy whose ambition is to spread the technology to a variety 

of areas like computer centres, power electronics and electric and autonomous vehicles. Besides further 

development and testing of the technology, the manufacturing process will be demonstrated in a smaller 

pre-production series to ensure that it can be scaled up to high volumes. 

Startdatum Slutdatum 

 2019-09-01 2020-05-31 
Totalt sökt stöd (SEK) 
 

 800 000 

Total medfinansiering (SEK) 

225 000 
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1. Projektets idé 
 

Den föreslagna genomförandestudien syftar till att verifiera potentialen att minska vikten hos 
kyltekniska lösningar för specifika elektronikkomponenter genom att utnyttja kolfiber istället för 
metaller i kylsänkor. Den använda kolfibern har ca 3 gånger högre värmeledningsförmåga än 
aluminium och samtidigt en lägre densitet. Detta tillsammans med en effektiv tillverkningsprocess 
som skapar en avsevärt större yta än i konventionella kylsänkor möjliggör en viktminskning. 
Målsättningen med projektet är att uppnå minst 50% lägre vikt på komponentnivå. Projektet 
kommer att analysera tillämpningsområden inom flygelektronik, optimera design och process, 
utföra verifierande provning samt demonstrera tillverkningsprocessen på en mindre förserie. Efter 
projektet planeras en produktifieringsfas där den optimerade tekniken anpassas till specifika 
produkter för att kommersialiseras inom en tvåårsperiod efter avslutat projekt.  

 
2. Projektets bidrag till programmålen 
 
Projektet kommer att undersöka om kritiska krav för tillämningar inom flygelektronik uppfylls av 
tekniken samtidigt som en viktbesparing på komponentnivå om minst 50% uppnås. I ett 
fortsättningsprojekt (antingen industriellt eller offentligt finansierat) kommer produkter att 
utvecklas som baseras på den teknik som detta projekt resulterar i. Dessa produkter planeras vara 
redo för industriell implementation senast två år efter projektavslut och därmed realisera SIP 
Lättvikts mål om 50% lättare med förbättrade egenskaper och innovativa lösningar. 

 
3. Projektets aktörskonstellation 
 

Projektets tre parter är företagen Centropy AB och Saab AB samt forskningsinstitutet RISE SICOMP 
AB. Centropy, som är ett SMF och har rollen som projektkoordinator, är ägare av tekniken samt 
den part som har för avsikt att utveckla, tillverka och sälja komponenter inom en snar framtid. 
Saabs roll är som intressent av att applicera tekniken i sina system samt som kravställare för att 
säkra att relevanta och av industrin eftertraktade produktegenskaper utvecklas i projektet. RISE 
SICOMP bidrar i projektet med sin kompetens inom fiberkompositer både avseende 
materialkunskap, fogning och process. Vidare kommer deras test och demoanläggning att 
användas både för att bygga prototyper och för att verifiera processen. Inför en fortsättning efter 
projektet, för att nå de högsta TRL-nivåerna, kommer konstellationen främst att behöva 
kompletteras med materialleverantörer, slutanvändare i andra branscher samt maskintillverkare. 
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