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Förord 
Under examensarbetets tid har vi konstruerat en elektrisk skorstenständare som 
har innefattat både verkstads- och teoretiskt arbete. Vi har haft stor nytta av de 
kunskaper vi har fått under vår tid på maskiningenjörsprogrammet. Det har varit 
väldigt spännande och roligt att få arbeta med något praktiskt och slutligen få 
fram en fungerande prototyp som kan visas. 

Vi vill tacka Zlate Dimkovski för den goda handledningen som vi har fått under 
hela examensarbetets gång. Även Jan Lans på Elvärmeprodukter AB för all hjälp 
och svar på frågor vi har fått i skapandet av vårt examensarbete. Vi vill även passa 
på att tacka Lars Bååth för att vi har fått låna värmemätningsutrustning. Tobias 
Carlsson på Landmann vill vi även passa på att tacka för sponsring av 
grilltändarna. 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________   ____________________ 

David Cedergren   Jesper Stolt  
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Sammanfattning 
Under sommaren grillar svenskarna i stor utstreckning. Det medför att 
förbättringsområdena är många. Det området där störst förbättringar går att göra 
är tändningen av grillen. Syftet med projektet är att se hur stor tidsmässig 
effektivisering som är möjlig hos en elektrisk skorstenständare. 

Metoderna som har använts genom hela arbetet är Fredy Olssons princip- och 
primärkonstruktion, som vägledning genom arbetet från krav uppställning till 
färdig prototyp. Experiment har utfört och dessa har jämförts med simuleringar 
som utfört i datorprogrammet Comsol. För att välja material till konstruktionen 
har CES Edupack använts som stöd. 

Den teoretiska delen av arbetet har förutom simuleringar berört termodynamik, 
materiallära och FMEA-analys.  

De resultat som har framkommit har gjort det möjligt att besvara frågeställningen. 
Det är möjligt att effektivisera tändmetoden med 38 % ifall man gör den elektrisk.  
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Abstract 
The Purpose of the project is to see how much time can be reduced by using an 
electrical chimney starter compared to conventional igniting methods. 

The methods that have been used during the thesis are Fredy Olssons Principal- 
and primary design concept used for the needed requirements for the product. The 
product is required to pass these requirements in order to be approved.  

Experiments have been performed in order to compare the acquired results with 
simulations from Comsol. In order to choose a suitable material for the product, 
the materials database CES Edupack has been used to filter out unwanted 
materials. 

Theories in areas such as thermodynamics, material science and FMEA have been 
reviewed and applied. In order to get a better understanding and improve the 
function of the product. 

The collected results have revealed that it is possible to increase the efficiency by 
38 % if an electrical method is used.  
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Termologi 
Konduktion Förmåga hos solider att leda värme mellan varandra 

NE (2014). 

Konvektion Förekommer hos fluider där densiteten är olika, vilket 
påtvingar en rörelse NE (2014). 

Strålning Energi överförd med hjälp av vågor eller partiklar NE 
(2014). 

Catia V5  3D-modelleringsprogram. 

Comsol 3.5a  Beräkningsprogram. 

CES Edupack Materialdatabas. 

Compendex  Databas med inriktning på tekniska rapporter. 

Emerald  Databas med inriktning på tekniska rapporter. 

Google document Gratistjänst som erbjuder 
marknadsundersökningsunderlag, jämförbart med 
Windows Office. 

Google schoolar Sökningsmotor där relevanta vetenskapliga artiklar 
hittas. 

Kinetiskenergi Är energi en kropp har på grund av sin rörelse NE 
(2014). 

Potentiellenergi Är den form av energi som är bevarad i ett system och 
kan omvandlas till både rörelse- och värmeenergi NE 
(2014). 

Empirisk data Data som har sin grund i experiment, iakttagelse samt 
vetenskapliga artiklar Höst, Regnell & Runeson 
(2006). 

Mesh Samling av punkter, linjer och ytor som definierar ett 
objekt i ett 3D mjukvaruprogram. 

Assembly design Är en insticksmodul för Catia V5, denna modul 
fokuserar på att montera ihop olika delar till en färdig 
produkt. 

Sheetmetal design Är en annan insticksmodul för Catia V5, denna modul 
fokuserar på att skapa produkter i tunnplåt. 
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1 Introduktion  
Introduktionen har behandlat bakgrundet till projektet, samt 
problembeskrivningen med dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Svenskarna grillar i stor utsträckning, hela 80 procent av svenskarna äger en grill 
enligt ICA & TNS-SIFO (2013). För 20 procent av den svenska befolkningen 
börjar grillsäsongen i april, medan den allmänna grillsäsongen sträcker sig från 
maj till september. Svenskars grillvanor är väldigt väderberoende och fler än 
varannan svensk skulle grilla mer om vädret var bättre. Mer än hälften av 
svenskarna grillar minst en gång i veckan (Kronfågel & Yougov 2013). De som 
svenskarna mest förknippar med grillning är sommaren och en social händelse 
med nära och kära. 

I dagens samhälle är tid något som inte alltid finns och man vill då snabbt kunna 
tillreda sin mat. Eftersom grillning är en så stor del av svenskarnas livsstil så 
måste det finnas möjligheter att förkorta tiden för förberedelserna innan man kan 
börja grillningen. Den delen av grillförberedelserna som tar längst tid är tiden för 
kolet att bli varm, så där måste det finnas tid att spara.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med följande projekt är att effektivisera tändningen av en grill med hjälp av 
en skorstenständare. Dagens skorstenständare kräver långatändtider och 
hjälpmedel så som papper eller tändkuber. 

Målet är att uppnå en elektrisk tändmetod för en grill, som inte behöver några 
hjälpmedel utöver ström. 

1.2.1 Problemdefinition 
Vid grillning med kol behövs en rad förberedelser utföras vilka alla är 
tidskrävande. Det är allt från upphällning av kol till väntan efter tändning. Det är 
väntan efter att man tänt grillen som är den mest tidskrävande delen med upp till 
30 minuters tidsåtgång. Det är den del av grillningen som målet är att 
effektivisera, till hjälp har vi följande frågeställning: 

 Hur mycket är det möjligt att effektivisera tändtiden med hjälp av el? 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer att i grova drag innefatta både värmelära och 
materiallära. Eftersom endast standardkomponenter kommer användas och ingen 
tillverkning av elektriska komponenter kommer att ske, så är ingen fördjupning 
inom elläran aktuell. 

Materialläran kommer att vara en stor del av projektet. Vikten i att välja rätt 
material till produkten är väldigt kritisk för dess livslängd och kvalitet. 
Materialläran är ett väldigt brett område där det finns mycket att fördjupa sig i. 
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Examensarbetet kommer även beröra värmelära, och då i huvudsak grunderna 
inom värmeöverföring, så som konduktion. Enklare beräkningar och FEM-analys 
i programmet Comsol kommer att utföras. 

1.4 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet arbetet 

Jesper Stolts centrala ansvarsområde innefattar områdena materiallära samt 
modellering i Comsol och Catia. 

David Cedergrens centrala ansvarsområde innefattar områdena termodynamik 
samt kontakt med personer och företag som var viktiga för projektet. 

De praktiska delarna såsom tillverkningen av prototyperna och verkstadsarbete 
har genomförts tillsammans.
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2 Metod  
Under metoden kommer den metodologi som har använts under projektet att 
redogöra för. 

2.1 Metoddiskussion 

Arbetet kommer att bestå av beräkningar och FEM-analyser vilket kommer 
mynna ut i tillverkningen av en prototyp. Detta innebär att examensarbetet 
kommer att vara ett konstruktionsarbete. Under arbetets gång kommer flera 
förslag lösningsförslag tas fram och kombineras till en optimerad lösning. Den 
metod som kommer användas genom hela examensarbetet är en av de fyra kända 
metoderna beskrivande, utforskande, förklarande samt problemlösande (Höst et 
al. 2006). Eftersom det finns en idé som ska framställas, så kommer den 
problemlösande metoden vara den som används i examensarbetet. 

 Den beskrivande metoden är till för att få fram hur man utför något eller 
hur det fungerar. 

 Den utforskande metoden används när man vill studera ett område 
ingående. 

 Den förklarande metoden används för att hitta samband och förklaringar 
till utförandet eller funktionen hos något. 

 Den problemlösande metoden bygger på att man har som mål att hitta en 
mängd olika lösningar på sitt problem som man fastställt sedan tidigare. 
Efter lösningarna har tagits fram och viktats, så hittar man den mest 
optimerade lösningen till sitt problem. 

Som problemlösande metod kommer princip- och primärkonstruktion av Olsson 
(1995) att användas då den har en tydlig struktur och innefattar hela processen 
från idé till färdig prototyp. Fredy Olssons metod ger också en röd tråd som går att 
följa genom hela arbetet. 

För att jämföra de resultat som framkommit vid simuleringar digitalt kommer 
praktiska experiment att utföras.  

Vid val av material kommer materialdatabasen CES Edupack att användas som 
underlag. 

2.2 Metodologi i examensarbetet 

Eftersom projektet kommer bygga på att ta fram en lösning till ett problem, eller 
frågeställning, så faller projektet under kategorin experiment. Detta sätt att utföra 
ett projekt innebär att analys av en mängd olika faktorer som påverkar projektet 
utförs. I examensarbetet är det vilka aspekter av skorstenständarens olika delar 
som lämpar sig bäst. När parametrar är uppställda så utförs experiment för att se 
vilka som genererar det bästa resultatet. 
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För att komma fram till en optimerad lösning kommer flera parametrar att 
analyseras. Till exempel kommer utformningen av handtag granskas för att se 
vilken som lämpar sig bäst, vilken form på tändaren som är den optimala samt hur 
stor volym den ska ha. Syftet med att analysera dessa frågeställningar är för att 
bäst kunna ta fram den bästa lösningen genom empirisk data. Som tidigare nämnt 
kommer princip- och primärkonstruktion att användas (Olsson 1995). 

2.2.1 Principkonstruktion 

Till att börja med så sätts krav upp som produkten eller processen som den 
slutliga prototypen skall klara. Önskemål tas fram för parametrar som inte är 
tvungna att klaras men ändå kan bidra till en förbättrad produkt. Dessa krav 
används i primärkonstruktionen. Anledningen till varför man sätter upp krav och 
önskemål först i arbetet är för att kraven och önskemålen ska styra produkten, och 
inte tvärt om. Då alla krav inte används i det första steget utav 
primärkonstruktionen, viktas de olika kraven mot varandra för att få fram vilka 
som väger mest eller är mest kritiska. 

I detta stadie börjar brainstorming, det innebär att det skapas en mängd olika 
lösningsförslag på produkten. Detta betyder ett flertal lösningar genereras utan att 
hänsyn tas till tidigare uppsatta krav. När brainstorming är gjord tas de 
produktförslag som är orimliga att tillverka eller inte fungerar i verkligheten bort 
genom en grovsållning. Nästa steg är en mellanliggande sållning där de 
kvarvarande lösningarna jämförs mot de krav som är högst viktade. Lösningar 
som inte uppfyller dessa krav sållas bort så det enbart återstår två till tre 
produktförslag. De kvarvarande protuktförslagen jämförs i en slutlig sållning mot 
samtliga krav för att få fram ett slutgiltigt förslag. 

2.2.2 Primärkonstruktion 

I primärkonstruktionen delas konstruktionen in i unika delar och färdiga 
komponenter, till de färdiga komponenterna hittas leverantörer och specifikationer 
bestäms. Av unika delarna genereras ritningsmaterial som används vid 
tillverkningen. 

2.3 Förberedelse och insamling av data 

För att starta upp examensarbetet utfördes en marknadsundersökning på 
högskolan och internet med hjälp av Google documents. De frågor 
undersökningen tog upp gällde de respondenternas grillvanor.  
 
En litteratursökning har även utförts på Compendex, Google scholar och Emerald 
med avseende på materials värmepåverkan och förbränning av kol. Där fanns 
några artiklar som kan användas som teoretisk referensram.
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3 Teoretisk referensram  
Teoretiska referensramen behandlar den teori som ligger till grund för de resultat 
som uppkommit. Teori för termodynamik, materiallära, FMEA och parvis 
jämförelse. 

3.1 Sammanfattning av relevant litteratur, patent, pågående forskning 
och utvecklingsarbete inom valt område 

I rapporten kommer materiallära innefattas. För att få fram egenskaperna för olika 
material kommer boken materiallära av Ullman (2003) användas. Bokens 
huvudområde är metaller, vilket är den materialgrupp som är tänkt till 
konstruktionen. För att sålla bort material kommer CES Edupack att användas till 
hjälp. 

Den del av termodynamiken som tas upp i rapporten är huvudsakligen 
konduktion. De beräkningar som kommer att användas för att få ett teoretiskt 
resultat används för att jämföra med de praktiska resultaten. Formler och teorier 
hämtas från Fundamentals of heat and mass transfer (Kothandaraman 2006). 

För att fastställa vilka fel och risker som finns och kan uppstå i konstruktionen 
kommer en FMEA- analys utföras (Bergman 2007). 

3.2 Material 

Nedan kommer egenskaper för olika metaller att redogöras. 

3.2.1 Stål 
Stål är ett material som består av grundämnet järn samt maximalt två procent kol 
(Ullman 2003). Det är möjligt att anpassa stålets egenskaper genom att legera det 
med andra metaller, för att göra det rostfritt tillsätter man krom. Ett stål i 
grundform kallas olegerat. Den har då relativt goda egenskaper jämfört med 
framtagningskostnad. Stål har även den goda egenskapen att det är lätt att 
bearbeta med hjälp av olika typer av plastisk bearbetning.  

Stål har en elasticitetsmodul som vanligen ligger på 210 GPa.  Det finns en rad 
olika stål som nedan kommer redogöras för.  

Konstruktionsstål 
Konstruktionsstål, är stål som har bärande konstruktioner, tryckkärl och 
maskindelar som användningsområde (Ullman 2003). I regel ligger kolhalten 
mellan 0,1 och 0,6 %. En viktig faktor för konstruktionsstål är att de är svetsbara.  

Verktygsstål 
Verktygsstål används främst till verktygstillverkning, så som knivar och borrar 
(Ullman 2003). De främsta egenskaperna är, slitstyrka och hårdhet. Dess kolhalt 
ligger på mellan 0.6 och 1,2 %. Det finns dock ingen tydlig gräns mellan 
verktygsstål och konstruktionsstål. Stål med höga kolhalter undviks i den mån de 
går till konstruktion då de ofta är svårsvetsade.  
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Maskinstål 
Maskinstål är stål som är avsedda för skärande bearbetning, så som borrning och 
fräsning Ullman (2003). Det har en kolhalt på mellan 0,25 och 0,6 %, vilket 
medför att det inte är lämpat för svetsning.  

Finkornstål 
Finkornsstål är stål med hög sträckgräns och bra svetsegenskaper då kolhalten 
ligger på mellan 0,1 och 0,2 % (Ullman 2003). Normalt innehåller det även ytterst 
små mängder aluminium.  Skillnaden jämfört med ett vanligt kolstål som har 
samma sträckgräns är att slagsegheten är bättre och risken för defekter efter 
svetsning minskar. 

Rostfritt stål 
Rostfritt stål är en stållegering där krom är det största legeringsämnet, kromhalten 
är minst 12 % för att det skall räknas till rostfritt stål (BE-Group 2007). Det som 
sker då är att kromet reagerar med syret och bildar ett kromoxidskikt, kallat 
passivskikt (Ullman 2003). Det är ett extremt tunt skikt, vilket lagas av sig själv så 
länge det finns syre i omgivningen. Legeringen förändrar inte strukturen på ämnet 
vilket medför att dess mekaniska egenskaper är likartade, som ett vanligt kolstål.  

Det är normalt att man även tillsätter små mängder av andra legeringsämnen, 
antingen för att förbättra korrosionshärdigheten ytterligare eller för att öka 
hållfastheten (Ullman 2003). Vill man förbättra de mekaniska egenskaperna 
tillsätter man nickel för att ändra dess struktur från ferrit till austinit. De 
egenskaperna som då ändras är formbarhet, svetsbarhet och stålet blir även 
omagnetiskt. 

3.2.2 Lättviktsmetaller 

Bland lättmetaller räknas aluminium, magnesium och titan som de tre största. 
Lättviktsmetaller brukar räknas som en metall med en densitet under 4500 kg/m3 
enligt NE (2014).  

Aluminium 
Aluminium är en metall som är energikrävande att framställa men energiåtgången 
vid återvinning är endast fem procent av ursprungliga energiåtgången. Aluminium 
har en densitet på 2700 kg/m

3
 (Ullman 2003). Olegerat aluminium är ett rätt svagt 

material, med hjälp av legeringsämnen kan man få upp egenskaperna i nivå med 
ståls. En annan god egenskap hos aluminiumet är dess höga förmåga att motstå 
korrosion. Det tack vare att den själv skapar ett skyddande oxidskikt.  

Ett vanligt användningsområde för aluminium är inom fordonsindustrin då dess 
goda egenskaper gällande korrosionshärdighet och hållfasthet är tilltalande 
(Ullman 2003).  Det kanske mest kända användningsområdet är förpackningar till 
livsmedelsindustrin då i form av konservburkar och aluminiumfolie. Det har även 
börjat användas en del i högspänningsledningar då det leder elektricitet lika bra 
som koppar men vikten är hälften så stor. 
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Magnesium 
Rent magnesium är ett material som inte lämpas till konstruktion då dess 
hållfasthetsegenskaper är för dåliga. Det som görs för att är att markant förbättra 
dessa egenskaper är att legera med magnesium (Ullman 2003). De vanligaste 
legeringsämnena är aluminium och zink, för att förbättra sträck och brottgräns 
tillsätts även mangan. Hållfasthetsegenskaperna beror även på vilken 
tillverkningsmetod som har används, plastisk formning är att föredra framför 
gjutning. Det är dock möjligt att i efterhand förbättra egenskaperna genom 
värmebehandling av materialet. Magnesium bildar ett oxidskikt som i viss mån 
ger skydd mot korrosion, men till skillnad från aluminium är dess skikt inte tätt 
vilket leder till sämre korrosionshärdighet än aluminium.  

Magnesium används till detaljer i olika maskiner så som motorsågar samt för 
pressgjutning inom bilindustrin. 

Titan 

Titan är ett material med utmärkt korrosionsmotstånd, samt goda 
hållfasthetsegenskaper Ullman (2003).  Metallen blir mjukare ju renare den är, 
vissa legeringar kan få sträckgräns på 900 MPa. De vanligaste legeringsämnena är 
palladium vilket höjer korrosionshärdigheten samt aluminium vilket höjer brott 
och sträckgräns. 

Beroende på om titanet är rent eller legerat har de olika användningsområden. 
Rent titan används ofta till behållare inom den kemiska industrin medan legerat 
titan är vanligare till flygplansdelar. 

  



3 Teoretisk referensram 

8 

 

3.2.3 Materialjämförelse 

I tabell 3.1 visar de olika materialens egenskaper. 

Material 

Sträck-

gräns 

[MPa] 

Smältpun-

kt [
o
C] 

Densitet 

[kg/m
3
] 

Pris 

[kr/kg] 

Korrosi-

onshärd-

ighet i 

vatten 

Konstru-

ktionsstå

l 

250-

395 
1480-1530 

7800-

7900
 

3,77–

4,11 
Okej 

Verktyg-

sstål 

400-

1160 
1290-1480 

7800-

7900 

3,77–

4,17 
Okej 

Maskins-

tål 

305-

900 
1380-1510 

7800-

7900 

3,77–

4,17 
Okej 

Rostfritt 

stål 

170-

1000 
1370-1450 

7600-

8100 

38,8-

42,7 
Utmärkt 

Alumin-

ium 
50-300 475-677 

2500-

2900
 

15,8-

17,4 
Utmärkt 

Alumin-

iumlege-

ringar 

95-610 490-640 
2500-

2900 

15,9-

17,4 
Utmärkt 

Magnes-

ium 
70-215 447-649 

1750-

1870
 

25,1-

27,7 
Utmärkt 

Magnes-

iumlege-

ringar 

115-

410 
447-649 

1500-

1950
 25-27,5 Utmärkt 

Titan 
270-

600 
1670-1680 

4500-

4520
 

80,4-

88,5 
Utmärkt 

Titanleg-

eringar 

750-

1200 
1480-1680 

4400-

4800
 169-185 Utmärkt 

Tabell 3.1 redogör för materials olika egenskaper Ullman (2003).  

Som tabellen ovan visar är stål det billigaste konstruktionsmaterialet, som även 
har relativt goda hållfasthetsegenskaper i jämförelse med de övriga. Titan är de 
överlägset bästa materialet men är cirka 45 gånger dyrare än stål vilket gör att det 
måste väga upp för dess egenskaper. Anses det värt att lägga de summor på titan 
så skall det göras, annars finns stållegeringar som kommer upp i liknande 
hållfasthetsnivåer. 

Det går även att se att lättmetallerna är bra alternativ vid legering, men att de har 
relativt låga smältpunkter. 
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3.3 Termodynamik 

Det finns tre olika typer av värmeledning, dessa är konvektion, konduktion och 
strålning.  

3.3.1 Konduktion 

Konduktion fungerar på så sätt att värmeenergi, eller termisk energi, sprids från en 
kolbit till en annan via dess kontaktyta (Kothandaraman 2006). Denna typ av 
värmeöverföring kan enklast ses som att temperaturen skiljer sig på två olika 
objekt, och värmen vill därför sprida sig vidare till det kallare objektet. 

Eftersom värme sker på atomär nivå genom att atomer vibrerar, så sker 
värmeöverföringen mellan två objekt genom att atomerna i det ena objektet 
vibrerar mer och därmed överför den energin till det andra objektet, detta visas 
som värmespridning. 

Konduktiviteten mäter hur bra ett material är på att leda värme, den beskrivs oftast 
i vetenskapliga artiklar som k. Konduktiviteten mäts i enheten watt per meter 
Kelvin. 

3.3.2 Termodynamikens lagar 

Inom värmelära finns olika lagar som beskriver hur värme påverkar och påverkas 
av omgivningen, med värmelära menas vissa storheter, till exempel energi, 
temperatur och entropi (Kothandaraman 2006 och NASA 2008).  

Där finns fyra stycken lagar som beskriver dessa storheter och hur de beter sig 
under vissa omständigheter, men de används också för att beskriva vad som är 
både fysiskt möjligt och fysiskt omöjligt (Chang & Oates 2010).  

Termodynamikens nollte lag  

Den första lagen, som även heter nollte lagen, används för att beskriva hur två 
objekt kommer i temperaturbalans då de är i kontakt med varandra och hur 
temperaturen flödar från det varma objektet till det kallare objektet (Karlsson 
2008). 

Termodynamikens första lag 

Termodynamikens första lag beskriver hur energi aldrig kan förstöras utan att det 
hela tiden omvandlas från en form till en annan (Kothandaraman 2006). Detta 
betyder att i ett slutet system så kan aldrig energi förstöras, utan bara omvandlas 
till olika former, bland annat värme-, kinetisk- samt potentiell energi. 

Termodynamikens andra lag 

Denna lag beskriver att det är omöjligt att konvertera en sorts energi till en annan 
och få en verkningsgrad på 100 %, det vill säga att verkningsgraden mellan 
omvandlingen mellan två energiformer alltid är mindre än 100 %. Ett exempel 
som visar detta i praktiken är om man släpper en boll från en höjd, bollen studsar 
inte tillbaka till sammahöjd som den släpptes ifrån på grund av denna lag. När 
bollen träffar marken så omvandlar den sin rörelseenergi till andra former, vilket 
leder till att den inte studsar lika högt på vägen upp (NASA 2008). 
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Termodynamikens tredje lag 

Den tredje lagen beskriver att om entropin går mot noll, så går även temperaturen 
mot noll, det vill säga den absoluta nollpunkten, -273,15 grader C. Entropi kan ses 
som ett mått på oordning i ett slutet system. Ett exempel på detta är ordningen i en 
bok, alla sidor sitter i en ordning från start till slut, detta kan bara förekomma på 
ett sätt. Medan antalet sätt boken kan förekomma i oordning, det vill säga när 
sidorna sitter i fel ordning är många fler (Purdue University 2004). 

3.3.3 Värmespridning 

Teori och härledning 

Följande teori tas fram för att på ett matematiskt sätt beskriva vad som händer i 
kolbiten och hur värmen sprider sig och vilka faktorer som påverkar 
värmespridningen i kolbiten. 

För att ta reda på värmespridningen i ett material måste hänsyn tas till vilka 
faktorer som spelar in, exempelvis temperaturen och materialet. 
Värmespridningen anger hur temperaturen är fördelad med avseende på position 
och tid i materialet. 

För att kunna beskriva hur energi strömmar genom ett material hämtar man hjälp 
från ekvation 3.1. 

                         (3.1) 

Vad ekvation 3.1 beskriver är att den totala energin lagrad i ett material är lika 
med den totala energin som går in i materialet minus den totala energin som 
lämnar materialet. Termen     står för inre genererad energi och det     beskriver 
är hur mycket energi som ”omvandlas” inuti materialet till värmeenergi, på 
bekostnad av andra former av energi. För att lättare förstå hur Ėg fungerar kan den 
skrivas enligt ekvation 3.2 (Kothandaraman 2006). 

                   (3.2) 

Här är    hastigheten på energin som genereras per volymenhet i materialetet. 
Energin som omvandlas inuti materialet till värmeenergi kan komma från en 
mängd olika energikällor, såsom kemisk, nukleär eller elektrisk (LearnChemE 
2011). 

Den totala energin,     , som lagras i materialet kan även skrivas på linjär form 
enligt ekvation 3.3. 

          
  

  
            (3.3) 

Vad ekvation 3.3 beskriver är den inre energins förändring per tidsenhet, det vill 
säga hur energin förändras med tiden. Där   är densiteten och    är specifik 
värmekapacitet för materialet (Kothandaraman 2006). 
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Det som behövs för att kunna räkna på detta är att ett matematiskt uttryck för      
och       tas fram. Dessa energiflöden går att räkna ut på nästan samma sätt, med 
en liten skillnad i avstånd hos materialet. 

Den totala energin som går in och ut i materialet,      och      , kan skrivas 
matematiskt på följande sätt, som visas i ekvationerna 3.4 och 3.5 
(Kothandaraman 2006). 

                   (3.4) 

                            (3.5) 

Vad ekvation 3.4 beskriver är att värmeflödet i x-riktning plus värmeflödet i y-
riktning samt värmeflödet i z-riktning blir det totala värmeflödet in i materialet. 
Då blir även den totala energin som lämnar materialet värmeflödet ut ur materialet 
i x-, y- och z-riktningen (LearnChemE 2011). 

 
Figur 3.1 Visar hur värmeflödet ser ut i x-riktning, värmeflödet i y- och z-riktning fungerar på samma 
sätt. Med dx menas att man flyttar sig ett infinitesimalt litet steg. 

Nettoenergin som blir kvar i materialet är           i x-riktningen, men även för 
y- och z-riktningen enligt figur 3.1. Men hur relateras    med        för att 
kunna räkna på dessa variabler? 

Med dx menas skillnaden mellan x och x + dx och detta illustreras i figur 3.2 
(LearnChemE 2011). 

 
Figur 3.2 visar förhållandet mellan hur stor ökning av värmeflödet är när ett steg dx tas. 

Om lutningen på grafen är känd, samt avståndet dx och utgångspunkten   , ger 
det       uttryckt i samma variabler som   . Då    är känt är det möjligt att 
bestämma       (LearnChemE 2011). 

          
   

  
       (3.6)  

             
  

  
   (3.7) 
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Vad ekvation 3.6 beskriver är att värmeflödet som lämnar materialet är ekvivalent 
med värmeflödet som går in i materialet plus hur värmen ändras med avseende på 
ett avstånd, x, multiplicerat med dx (Kothandaraman 2006). 

Nu när alla variabler är uttryckta rent matematiskt, så sätts alla i en funktion och 
de variabler som tar ut varandra elimineras. Ekvationerna (3.2–3.5) sätts in i 
ekvation 3.1 så erhålls ekvation 3.8. 

                                                  

     
  

  
              (3.8) 

När ekvation 3.8 har erhållits så sätter man in flödesuttrycken vilket leder till 
ekvation 3.9. 

         
  

  
          

  

  
          

  

  
                

    
   

  
        

   

  
        

   

  
      

     
  

  
             (3.9) 

Efter att förenklat detta samband återstår ekvation 3.10. 

               
   

  
     

   

  
     

   

  
      

     
  

  
              (3.10) 

Sätt in ekvationen 3.7, i ekvation 3.10 så erhålls ekvation 3.11. 

                 
 

  
   

  

  
           

 

  
   

  

  
            

 
 

  
   

  

  
                  

  

  
          (3.11) 

Förkorta bort dimensionerna och slutligen har dessa formler och ekvationer givit 
ett slutligt samband som beskriver värmeledningsekvationen (Kothandaraman 
2006 och Gritter et al 2012). Ekvation 3.12 är anpassad för ett kartesiskt 
koordinatsystem, där varje axel i de tre dimensionerna är vinkelräta mot varandra. 

    
 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
   

 

  
   

  

  
       

  

  
 (3.12) 

Eftersom kolbitarna har approximerats till axissymetriskt runda kroppar, så är ett 
polärt koordinatsystem av större intresse. För att med ekvation gå från ett 
kartesiskt till ett polärt koordinatsystem krävs att man ändrar indexet på 
värmeflödet, utöver detta så blir det samma (Kothandaraman 2006)
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Transformationen från ett kartesiskt koordinatsystem, ekvation 3.12, till ett polärt 
koordinatsystem gess ekvation3.13 enligt LearnChemE (2011).  

   
 

 
  

 

  
     

  

  
  

 

  
 

  
   

  

  
   

 

  
   

  

  
        

  

  
 (3.13) 

3.4 Feleffektsanalys - FMEA 

FMEA, eller Failiure Modes and Effects Analysis, är ett verktyg som används när 
en ny eller en befintlig produkt ska tas fram. Genom en gransking är det möjligt 
att upptäcka de fel som kan uppstå och vad de har för konsekvenser. FMEA 
använder sig av en mängd olika parametrar för att ta reda på om produkten är 
produktionsklar (Bergman 2007). 

Först identifieras vilken komponent som kan orsaka ett fel och påverka 
produktens funktion. Till exempel ett däck på bilen. När komponenten är 
identifierad, i detta fall hjulet, ska felorsakerna tas reda på, det vill säga vad som 
kan gå fel med hjulet. En av många saker som kan hända med ett däck är att det 
uppstår punktering, detta är ett felsätt på komponenten. För att gå vidare måste 
orsaken hittas till varför detta uppstår, det vill säga varför det blir punktering. 

Det kan finnas mängder av orsaker som får ett däck att ge vika, ett exempel kan 
vara att dåligt mönster på däck har uppvisats. Det som återstår på en FMEA 
analys är att identifiera den effekten som felet på komponenten skapar. I detta fall 
så medför felet det körstopp. 

Vilken åtgärd som skall göras och hur man skall undvika att samma sak fel 
uppstår igen. I detta fall skall däcket bytas. För att förhindra att samma fel uppstår 
igen kan man ge rekommendationer för hur ofta däck bör bytas. Det kan även vara 
positivt att ta upp under FMEA analysen vem som är ansvarig för åtgärderna som 
tas. 

3.5 Parvis jämförelse av kriterier 

Denna metod bygger på att de kriterier som tagits fram för produkten är olika 
viktiga att uppnå. De viktigaste blir krav på produkten och de mindre viktiga blir 
önskemål. Kraven måste uppfyllas på produkten för att den ska godkännas och gå 
vidare, medan önskemålen inte är tvungna att uppfyllas, men är positivt ifall de 
skulle göra (Olsson 1995). 

En metod som kan generera ett sådant resultat är just parvis jämförelse. Metoden 
fungerar på så sätt att kraven jämförs endast med andra krav och önskemålen 
likaså. Vill man jämföra både krav och önskemål behövs då två olika matriser, en 
för varje kategori. 
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För att få fram vilka krav som är viktigaste och de som är mindre viktiga är man 
tvungen att jämföra dessa mot varandra. Det sker genom att ställa upp kraven i en 
lodrätt och en vågrätt kolumn enligt figur 3.3. De lodräta kraven viktas mot den 
vågräta kraven. Krav 1 viktats då mot krav 2 sedan krav 3 också så vidare tills alla 
krav jämförts med varandra. På så sätt fås en poängsättning där till exempel krav 
2 är viktigare än krav 7, detta innebär att krav 2 får ett poäng medan krav 7 inte 
får några poäng alls. 

Kraven får olika placering, det vill säga olika vikt, beroende på vilken 
poängsättning de fick. Där de krav som uppnått den högsta poängen är de krav 
som är mest kritiska att uppfylla. 

 

  
Figur 3.3 Redogör för ett exempel på hur en parvis jämförelse kan vara uppställd Olsson (1995).
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4 Resultat  
Under resultat presenteras de redogörs för de lösningar som uppkommit under 
arbetets gång. 

4.1 Marknadsundersökning 

På undersökningen var det 100 respondenter, 60 av dem var män. Med en ålder 
mellan 19 och 51 år, medianåldern för respondenterna ligger på 23 år. I dagsläget 
är den vanligaste tändmetoden användning av tändvätska, den andra mest 
populära metoden är användning av eltändare. De flesta är ganska nöjda med sin 
nuvarande tändmetod, men nästa 90 % kan ändå tänka sig att prova en annan 
metod för att tända grillen.  
De egenskaper som anses vara viktigast bland respondenterna är: 

 Tändtid  
 Pris 
 Säkerhet  

Vikt och design anses inte viktigt. De pris som de flesta kan tänka sig att betala är 
200-300 kronor. 
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4.2 Presentation av resultaten från principkonstruktionen 

Under principkonstruktionen togs det fram flera förslag på utformningen av 
skorstenständaren, dessa utvärderades och de som inte klarade kraven sållades 
sedan bort. Här följer en redovisning av de olika förslagen. 

4.2.1 Utformningsförslag 

Utformningsförslagen redogör för formen på konstruktionen och redovisas i figur 
4.1. 

Utformningsförslag 1 – Visar en triangulär skorstenständare. 

Utformningsförslag 2 – Är en rektangulär tändare. Vilket är den utformning som 
behöver ha kortast sidor för att få samma volym som de andra. 

Utformningsförslag 3 – Är en cirkulär skorstenständare som ser ut som de flesta 
av dagens skorstenständare. 

 

 
Figur 4.1 visar utformningsförslag 1-3 från vänster. 
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4.3.2 Vinkelförslag 

Under vinkelförslagen redogörs för tänkbara lutningar på konstruktionen och 
återfinns i figur 4.2. 

Vinkelsförslag 1 – Denna modell har en lutning inåt, men till skillnad från förslag 
tre så är denna vinklad hela vägen ner vilket då gör att den blir enklare att tillverka 
vilket medför lägre tillverkningskostnader. 

Vinkelsförslag 2 – Förslag nummer två bygger på en väldigt enkel konstruktion 
som endast består av en rak cylinder. Detta medför att tillverkningskostnaderna är 
betydligt lägre än både förslag 3 och 4.   

Vinkelsförslag 3 – Denna form på cylinder är formad på ett sätt som får luften att 
bli varmare ju högre den färdas upp i cylindern. Detta beror på att tvärsnittsytan 
minskar för varje längdenhet, på grund av detta så ökar temperaturen då luften 
komprimeras.  

Vinkelsförslag 4 – Cylindern består av en kon med största tvärsnitsarean uppåt, 
detta genererar i att den är lätt att fylla och tömma på kol. Det negativa är att den 
är ostabil, eftersom tyngdpunkten sitter högre än på de andra modellerna.  

 
Figur 4.2 Redogör för vinkelförslag 1-4 sätt från vänster.  
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4.2.3 Tändelementsförslag 

Tändelementsförslagen visar möjliga lösningar på utformningen av tändelementet, 
se figur 4.3. 

Tändelementsförslag 1 – Tändelementet är spiralformat och ligger i botten av 
tändkonstruktionen. 

Tändelementsförslag 2 – Ett platt tändelement som är utformat ungefär som 
dagens elektriska gaffeltändare. Tändelementet ligger i botten av konstruktionen. 

Tändelementsförslag 3 – I det här förslaget står tändelementet upp och går från 
botten till toppen av konstruktionen. 

 
Figur 4.3 redogör för tändelementsförslag 1-3 sätt från vänster. 
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4.2.4 Handtagsförslag 

Under handtagsförslagen redogörs för de olika förslagen på handtag till 
konstruktionen se figur 4.4. 

Handtagsförslag 1– Detta handtag består utav en enkel metallstång, vilken är 
bockad. Den fästs i skorstenscylindern genom att nitas fast genom brickor.  

Handtagsförslag 2 – Förslag nummer två består av en rund kula som sitter fast på 
en pinne, vilken sedan sitter monterad på skorstenscylindern.  

Handtagsförslag 3 – Handtaget består utav en rak cylinderformad trä- eller 
metallstång som sitter fastskruvad mellan två utstickande plåtbitar. Plåtbitarna är 
fastsvetsade i skorstenscylindern.  

 
Figur 4.4 Redogör för handtagsförslag 1-3 sätt från vänster. 
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4.3 Diskussion om de resultat som uppkommit 

Under diskussionen redogörs för de urval som gjorts under principkonstruktionen. 

4.3.1 Sållning 

Enligt Principkonstruktionen har tre sållningar utförts (Olsson 1995). 

Grovsållning 

I grovsållningen utesluts de lösningar som är orimliga och på grund av att de inte 
kommer fungera. 

Det går direkt att sålla bort utformningsförslag ett på grund av att hörnens vinkel 
på 60

o
 är för skarp och medför att kol kan fastna, vilket i sin tur kan leda till att 

det blir svårare att få ut det tända kolet. 

Vinkelförslag tre går det också att eliminera direkt på grund av dess komplicerade 
form vilket medför att tillverkningskostnaden blir för hög jämfört med det övriga. 

Tändelementsförslag ett går att sålla bort på grund av att de antingen kommer bli 
ostabilt eller så måste man förstärka konstruktionen vilket medför ökade 
materialkostnader. 

I första sållningen försvinner handtagsförslag ett då den är konstruerad i solid 
metall och kommer då bli otroligt varm under tändningen. 

Handtagsförslag två går att sålla bort på grund av att den kommer vara otymplig 
samt vara svår att greppa. 

Mellanliggande sållning 

De tester som utförts har påvisat att utformningen på plåten inte är av stor vikt, 
vilket tabellerna i bilaga 1 påvisar. De utformningar på cylindern som kommer 
upp i högst temperaturer snabbast är de två raka cylindrarna figur 4.1.  Vi kan se 
att den rektangulära är snabbast i de flesta avseenden men att den blev deformerad 
av de temperaturer den utsattes för.  Efter en andra sållning är det den 
ursprungliga cirkulära utformningen och den rektangulära kvar till en slutlig 
sållning. 
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Slutlig sållning 

I den slutliga sållningen utvärderas de kriterier som ställts upp i bilaga 2 och 
redogörs i tabell 4.1. 

Krav Cylindriskt Rektangulärt 
K1 Inget av förslagen kommer bli elektriska då båda kommer ha 

en isolering mellan elelementer och stålplåten. 
K2 Den är beräknad 

mätmässigt för att rymma 
4,3 liter kol, det krävs 
mindre material vid 
tillverkningen än för den 
rektangulära. 

Den är beräknad mätmässigt för 
att rymma 4,3 liter kol, det krävs 
mer material vid tillverkningen då 
den bara går att tillverka i halvor 
och då blir det två överlappningar 
istället för en som på cylindern. 

K3 Båda ligger på en låg tillverkningskostnad vad gäller plåten, så 
det som avgör ifall de klarar tillverkningskostnaden på 500 
kronor är priset på tändelementet.   

K4 Enligt de mätningar vi 
gjort så behövde en 
tidningspapperseldad 
variant 26 minuter att 
komma upp i grillfärdig 
nivå. 

De mätningar som utfördes gav en 
tändtid på 24 minuter de båda 
värdena kommer sjunka då 
tändmetoden byts till elektrisk. 

K5 Den färdiga produkten kommer att förzinkas eller i efterhand 
behandlas för att tåla väta. 

K6 Materialval har inte skett men båda uppfyller kravet i samma 
mån. 

K7 I ett tidigare skede utvärderades handtaget och ett slutgiltigt 
förslag valdes vilket kommer tåla värme. 

K8 Vikten blir aningen lägre 
i den cylindriska 
konstruktionen tack vare 
att materialåtgången blir 
mindre. 

I de rektangulära förslaget går det 
åt aningen mer material. 

Tabell 4.1 redogör för jämförelsen mellan cylindrisk och kvadratisk utformning på grilltändaren. 

Utvärderingen visar att de båda förslagen i stora drag är lika. Det som gör att den 
cirkulära utformningen väljs är att den har aningen lägre tillverkningskostnad 
samt att den rektangulära deformerades under uppvärmningen. 
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4.4 Materialval 
Materialgrupperna trä och elastomerer går att välja bort och har då inte tagits upp 
under den teoretiska referensramen, kapitel 3.2. Anledningen till det är då de inte 
tål de temperaturer som en grilltändare når upp i samt att de inte kan utsättas för 
direkt kontakt med eld (Ullman 2003). Kompositmaterial går bort då deras 
tillverkningskostnader är för höga vilket skulle medföra att produkten inte skulle 
bli konkurrenskraftig. Här nedan kommer redogöras för några materialgrupper 
som är lämpliga till skorstenständare. 

För att sålla ut material till cylindern har CES Edupack används till hjälp. 
Kriterier ställdes för smältpunkt samt pris. Eftersom materialkostnaden vill hållas 
låg har kilopriset satts till 10sek/kilo. Genom temperaturmätningar i bilaga 1 fås 
information om att maxtemperaturen cylindern utsätts för är 400

o
C, så för att 

försäkra sig om att den att den inte ska smälta sätts smältpunkten till minst 500
o
C. 

 
Figur 4.5 redogör för de material som ligger inom området för de parametrar som ställts upp för 
materialvalet. 

I figur 4.5 redogörs de material som klarar kraven som har ställts upp. Materialen 
tillhör samtliga materialgruppen stål, vilka alla i övrigt har liknande egenskaper. 
Valet faller då på medium carbon steel, vilket är vanligt konstruktionsstål för att 
det är det material som är lättast att bearbeta. 
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4.5 Slutligt produktförslag 

De komponenter som blev valda till den slutgiltiga prototypen har visat sig vara 
bäst lämpade till just detta ändamål. Förslaget har en cylindrisk skorsten utan 
lutning. Som handtag har handtagsförslag 3 valts, se figur 4.4. Värmeelementet är 
en kombination av Tändelementsförslag 1 och 2 som återfinns i Figur 4.3.  

Materialvalet till cylindern blev konstruktionsstål för dess goda egenskaper 
gällande bearbetning. Fästena för hantagen tillverkas även dem av 
konstruktionsstål. Stången till handtaget tillverkas av billigast möjliga rundstav då 
den inte har några krav gällande hållfasthet. Värmeelementet är en färdig 
komponent som bockas till önskad form. Figur 4.6 är en presentationsskiss av det 
slutliga förslaget.  

 
Figur 4.6 presenterar utformningen av det slutgiltiga produktförslaget.  
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4.6 Komponentval 

Komponentvalet är en del av primärkonstruktionen. Under komponentvalet 
redogörs för de komponenter som inte är unika för vår konstruktion utan kan 
köpas färdiga. Värmeelementet är en färdig komponent från elvärme produkter. 
Det är 900 mm långt och har en temperatur på 400

o
C. Fast värmeelementet är en 

färdig produkt behandlas den som en unik komponent då den måste bockas till 
önskad form. Den önskade formen på värmeelementet medför att ett galler måste 
placeras i konstruktionen för att inte kolen skall falla igenom.   

Valet av värmeelement medförde att ytterligare en komponent behövde skapas. 
Den komponenten är en kåpa se figur 4.7 som skall förhindra att konsumenten 
kommer i kontakt med ändarna av värme elementet. Anledningen till Att skyddet 
måste finnas är för att ändarna är elektriska. 

 
Figur 4.7 redogör för kåpans konstruktion. 

Kåpan som konstrueras fästs med sex stycken M4 maskinskruvar av längden 
20mm (Biltema-Maskinskruv 2014). 

Handtaget fästs med hjälp av två plåtskruvar med måtten 3,5x16mm (Biltema-
Plåtskruv 2014). 

Sladden för jordning fästs i cylindern med hjälp av en M5 maskinskruv med 
längden 20mm (Biltema-Maskinskruv 2014).  
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4.7 Modellering och simulering 

Under projektets gång har digitala 3D-modeller används som stöd vid 
konstruktion, dessa har modellerats med hjälp av Catia V5 och Comsol 3.5a. 

4.7.1 Comsol 

Med hjälp av simuleringsprogrammet Comsol multiphysics så har det varit 
möjligt att utföra simuleringar över hur värmen sprids från tändelementet till en 
kolbit med hjälp av konduktion. Comsol använder sig av ekvation 3.13 för att 
genomföra simuleringar.  

De indata som har används är: 
 Tpunkt=400

o
C 

 Tomgivning=10
o
C 

 λkol=0.2W/mK 
 ρ=208kg/m

3
 

 Cp=1000J/(kg*K) 
 t=600s 

Vid simuleringen har arbetsbänken för värmeöverföring med hjälp av konduktion 
används och en modell av en kolbit har modellerats upp i en axelsymmetrisk 2-D 
miljö där enbart halva kolbiten modelleras då värmespridningen blir lika på andra 
sidan vid antagandet att kolbiten har en kontaktpunkt i centrum. För att kunna 
genomföra simuleringen används en tidsberoende beräkning för att se vilken tid 
som åtgår för att värma kolbiten till 349

o
C, vilket är självantändningstemperaturen 

hos kol (The safety storage center 2014).  Efter tolv minuter har halva kolbiten 
uppnått 349

o
C se figur b3.2 i bilaga 3. Kolbiten behöver ligga i kontakt med 

tändelementet i 45 minuter innan hela kolbitens temperatur uppnår 349 
o
C, figur 

b3.3. 

4.7.2 Catia 

För att kunna ta fram ritningsunderlag till de olika komponenterna har CAD-
programmet Catia V5 använts. För att skapa plåtdetaljerna har arbetsbänken 
generative sheet metal använts, medan de övriga komponenterna har skapats i part 
design. För att sedan montera ihop samtliga komponenter användes assembly 
design. Sista steget i processen är ritningsgenerering av de unika komponenter 
som ingår i projektet, dessa återfinns i bilaga 4. 

4.8 FMEA-Analys 

En FMEA-Analys har utförts för att upptäcka brister som finns i konstruktionen, 
se bilaga 4.  

  



4 Resultat 

24 

 

4.9 Mätning av data på färdig prototyp 

Denna testning av den färdiga prototypen gjordes för att kunna jämföra resultatet 
med referensvärdena i figur 4.9. 

Resultatet i figur 4.8 visar att temperaturen ökade snabbare under testet med den 
elektriska grilltändaren. När den översta kolbiten glödde, och följaktligen alla som 
var under, antogs att kolen var redo för grillning med. Med den översta kolbiten 
menas den som visuellt ligger högst upp i högen av kol. Den översta kolbiten kom 
upp i självantändningstemperatur, 349 

o
C, efter 13 minuter och hos referensen tog 

det 19 minuter innan samma temperatur uppnåddes, vilket var en förbättring med 
46 %. 

Temperaturen i mitten av grillen var även den elektriska versionen snabbare att 
uppnå, marginellt, efter 14 minuter hade den kommit upp i 704 

o
C, medan 

referensen efter 14 minuter uppe i 694 
o
C. 

Värmestaven T2 i mätinstrumentet slutade mäta vid tiden 15 minuter på grund av 
att värmen blev för hög för handtaget på mätinstrumentet. Det medförde att 
handtaget smälte på grund av den höga temperaturen. 

 
Figur 4.8 redogör för temperaturökningen i den elektriska grilltändaren. 
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Figur 4.9 redogör för temperaturökningen för den översta kolbiten i referenständaren 

 

Mätningar har utförts på en kolbit för att kunna jämföras med de resultat som har 
uppkommit vid Comsol-simuleringar, se figur 4.10. 

Figur 4.10 Redogör för värmespridningen vid mättningar på en kolbit.
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5 Slutsatser 
Under slutsatserna kopplas de resultat som har uppkomit samman med 
problemformuleringen. 

5.1 Slutsatser 

Under arbetets gång har frågeställningen gällande möjligheten att effektivisera 
tändtiden för en skorstenständare besvarats. 

 Tändtiden har med hjälp av en elektrisk lösning kunnat effektiviseras. 
 Tändtiden har minskats från 26 till 16 minuter vilket är en effektivisering 

med 38,4 %. 
 Den elektriska lösningen har effektiviserat tiden till att allt kol självantänts 

med 46 %.  

Arbetet har mynnat ut i prototyp som uppfyller samtliga krav enligt bilaga 5. 
Däremot är inget av de önskemål som funnits uppfyllt. 

5.1.1 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 
Då den elektriska skorstenständaren påbörjades så pass sent att tillverkas, så finns 
där en mängd olika förslag på fortsatta aktiviteter. Eftersom detta är den första 
prototypen så finns flera förbättringsområden dessa berörs under kapitel 6.3. 

Resultaten från Comsol överstämde inte med de resultat som uppmätts vid 
mätningar på den färdiga prototypen figur 4.10. Skillnaderna uppgår till mellan 65 
% och 72 % beroende på vart på kolbiten man jämför. De anledningar som kan 
finnas till avvikelserna är att mätning med infraröd laser inte är en noggrann 
mätmetod då den mäter på en yta och inte en punkt. Så för att få noggrannare 
resultat kan val av mätmetod tas i beaktande. Värmeöverföringen med hjälp av 
konduktion är ett område som inte har beaktas vilket är en ytterligare anledning 
till att avvikelser uppstått.
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6 Kritisk granskning 
Kritiska granskningen utförs för att upptäcka brister i arbetet som har utförts. 

Under examensarbetets tid har ämnet termodynamik använts, då detta är ett 
väldigt komplicerat ämne så hade djupare kunskaper innan examensarbetet satte 
igång varit att rekommendera. Trots den begränsade tiden som givits, så har ändå 
en liten förståelse för hur värmeläran fungerar fåtts. 

Comsol, som användes vid värmesimuleringarna hade med förkunskaper kunnat 
ge mer avancerade simuleringar, som innefattade både konduktion och 
konvektion, men på grund av avsaknad av dessa kunskaper blev simuleringarna 
väldigt förenklad. Vid modelleringen uppstod även svårigheter med att skapa en 
mesh från en punkt, det löstes med förenklingar, dessa hade kunnat lösas på annat 
sätt om kunskaper hade funnits i större utsträckning. Trots detta gavs ändå en klar 
bild hur värmen sprids från en punkt och utåt tills hela kolbiten är uppvärmd med 
hjälp av simuleringarna. 

Då både dessa områden som var relativt okända för oss innan examensarbetets 
start så lades en stor del av den angivna tiden ner till att förstå och tolka teorin 
bakom termodynamiken och resultaten från Comsol. Hade en förkunskap inom 
både dessa områden funnits så hade mer tid till utveckling av den elektriska 
versionen av skorstenständaren funnits. 

6.1 Kritisk granskning av examensarbetet med avseende på: hänsyn 
till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för 
ekonomiskthållbar utveckling 

Under tester som utförts med den slutgiltiga prototypen så har det etablerats att 
den totala energi förbrukningen för en sats grillkol till en standard grill ligger på 
0.17 kWh, som har erhållits med hjälp av en effektmätare. Om det antas att en 
kWh kostar 1.50 kr enligt Energirådgivning (2014) så kommer det kosta 0.25 öre 
att få en sats grillkol tänd.  

6.2 Kritisk granskning med avseende på miljöaspekter 

Då den elektriska skorstenständaren endast använder 0.17 kWh per gång den 
används så belastar den miljön minimalt. Sveriges elförbrukning per capita 
uppgick år 2011 till 14 360 kWh enligt Svenskenergi (2012) och eftersom 
tändaren endast används på sommaren och oftast delas med många personer så är 
den elektriska skorstenständaren en oerhört liten del av den totala förbrukade 
energin. 
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6.3 Förslag till fortsatt projekt/arbete 

Under examensarbetets gång har en prototyp tagits fram där resulterande 
funktioner ligger inom tänkta parametrar. Dock så finns där funktioner som 
saknas vilka inte tagits med på grund av tidsbrist. Dessa är: 

 Ett önskemål som inte lyckats uppfyllas är löstagbar sladd. En lösning för 
det skulle förenkla användningen ytterligare. 

 En optimering av värmeelementets utformning rekommenderas för att öka 
kontakten mellan kol och värmeelement, därigenom effektivisera 
tändningen ytterligare. Då tester och simuleringar inte gjorts på flera olika 
förslag har inte optimeringen tagits i beaktande.
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Bilaga 1 – Temperaturmätning med pappersförbränning 

Resultatet från de temperaturmättningar som legat till grund för den mellanliggande 

sållningen. 

 
Figur b1.1 redogör för temperaturökningen i bottenplattan. 

 
Figur b1.2 redogör för temperaturökningen i mitten av kolhögen. 
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Figur b1.3 redogör för värmeutvecklingen i cylinderplåten 

 
Figur b1.4 redogör för temperaturutvecklingen i översta kolbiten. 
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Bilaga 2 – Kriterier 

Nummer Krav  

K1 Får inte göra hela 
skorstenständaren elektrisk 

 

K2 Rymma kol för en normalstor 
grill 

4,3 Liter 

K3 Tillverkningskostnad  500 kr 

K4 Tändtid Mindre än 25 minuter 

K5 Tåla väta  

K6 Material ska tåla 400oC 

K7 Värmeisolerat handtag  

K8 Vikt  Under 2 kg 

 

Önskemål 

Ö1 Tillverkningskostnad 200kr 

Ö2 Tändtid  Mindre än 15 minuter 

Ö3 Antagbar sladd  

 

En viktning med hjälp av parvis jämförelse, utfördes sedan för att avgöra de viktigaste 

kraven. 

Elektrisk skorstenständare 

K
1

 

K
2

 

K
3

 

K
4

 

K
5

 

K
6

 

K
7

 

K
8

 

A
n
tal "+

" 

A
n
tal "-" 

S
u
m

m
erin

g
 "+

" o
ch

 "-" 

K1   + + + + + + + 7   7 

K2     - + - - - + 2 0 2 

K3       + - - - + 2 1 3 

K4         - - - + 1 0 1 

K5           - - + 1 3 4 

K6             + + 2 4 6 

K7               + 1 4 5 

K8                   0 0 

Antal "-"   0 1 0 3 5 4 0       
  



 

Bilaga 3 – Comsolsimuleringar 

Nedan redovisas de simuleringar som har utförs i Comsol. 

 
Figur b3.1 startvärde. 
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Figur b3.2 temperaturspridning efter 12 minuter. 
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Figur b3.3 temperaturen efter 45 minuter. 
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Bilaga 4 – FMEA-Analys
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Bilaga 5 – Verifikation av krav 

Nummer Krav  Resultat 
K1 Får inte göra hela 

skorstenständaren 
elektrisk 

 Skorstenständaren 
blir inte elektrisk 
då 
värmeelementets 
elektricitet är 
isolerad från 
omgivningen. 

K2 Rymma kol för en 
normalstor grill 

4,3 Liter Skorstenständaren 
rymmer 6,2 liter 

K3 Tillverkningskostnad  500 kr Värmeelement 
420kr plåtdetaljer 
4kr/kg*2,5kg=10 
kr med 
fästelement 
kommer 
kostnaden ändå 
inte överstiga 
500kr 

K4 Tändtid Mindre än 25 
minuter 

Tändtiden är 16 
minuter. 

K5 Tåla väta  Ytbehandlingen 
medför att den 
klarar väta. 

K6 Material ska tåla 400oC Materialet är 
konstruktionsstål 
vilket klarar minst 
1480oC. 

K7 Värmeisolerat handtag  Handtaget är gjort 
av trä vilket 
medför att värme 
inte leds upp i 
handtaget. 

K8 Vikt  Under 3 kg Konstruktionen 
väger 2.5 kg. 
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Bilaga 6 - Ritningar 
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