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EXAMENSARBETE

Förbättring av värmeugn
Bottenförseglare för Tetra Pak’s Gable Top förpackningar

Sammanfattning
Metoden som används vid bottenförsegling av mjölkpaket innebär att
polyetenbeläggningen på insidan av förpackningen smälts med hjälp av varmluft från en
värmeugn. Den smälta polyetenbeläggningen fungerar sedan som limfog vid
förseglingen. På grund av ökade kvalitets- och hygienkrav hos Tetra Pak behövs i
dagsläget förbättringar på bottenförseglingen. Den nuvarande konstruktionen av
värmeugnen ger ojämn temperatur på de områden av paketet som skall värmas upp.
Målet var att genomföra förbättringar, på värmeugnen, vilka skulle leda till jämn
temperatur på luften från ugnen. Målet innefattade också att utveckla och prova en
prototyp med dessa förbättringar.
I det första steget i projektet gjordes en informationsökning och problemanalys med
hjälp av TRIZ. Två brainstormingar genomfördes, dels på Högskolan
Trollhättan/Uddevalla och dels på UFAB, för att erhålla förslag på förbättringar. Krav
på konstruktionen togs fram för att användas som sållningskriterier. Dessa kriterier
användes vid utvärdering av förslagen i sållningsmatriserna. Matriserna användes för att
ta fram det förslag som bäst uppfyllde dessa kriterier. De sållningsmatriser som
tillämpades var Pugh- och Kepner-Tregoe matriser. En prototyp på det vinnande
konceptet, luftintag högre upp med extra rör, konstruerades, tillverkades och testades.
Testresultatet av prototypen uppvisade inte någon förbättring av värmefördelningen på
luften från ugnen. Detta kan bero på bristande rundhet på röret och koncentritet i
förhållande till ugnen.
Det uppsatta målet uppnåddes därmed bara till viss del genom att prototyp togs fram och
testades dock utan att ge den avsedda förbättringen. Man bör genomföra ytterligare
tester där rörets rundhet och koncentritet i förhållande till ugnen noga kontrolleras.
Alternativt ta in luft ovanifrån för att säkerställa jämn lufttemperatur. Detta hade varit
det självklara valet vid arbetet om inte det krävt så stor ombyggnad av befintlig
bottenförseglare.
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DISSERTATION

Improvement of Bottomheater
Bottom Sealer for Tetra Pak’s Gable Top Packaging

Summary
The method, which is used for sealing the bottom of the cartons, melts, with hot air, a
thin polyethylene layer on the packaging material. The melted polyethylene layer works
as seam when stiffened. From the quality control reasons and for the hygiene reasons
further improvement of the bottom seal is required. The design of the existing bottom
heater causes uneven temperature of the air from the nozzles.
The target was to implement improvements of the bottom heater, which would lead to
even temperature. The target also included developing and testing a prototype with these
improvements.
The first step of the project was to perform a search for information and an analysis of
the problem with help of TRIZ. Two brainstorms was performed, one at HTU and one at
UFAB, to receive suggestions of improvements. Requirements for the design of the
oven were prepared to be used as screen criteria. These criteria were used for evaluation
of the concepts in the screen matrixes. The matrixes were used to tell which of the
concepts that best fulfilled the criteria. The evaluation matrixes used were Pugh- and
Kepner-Tregoe matrixes. A prototype of the winning concept, air inlet placed higher on
the oven with extra tube, was designed, manufactured and tested.
The test result didn’t show any improvement. The new design of the bottom heater still
caused uneven temperature of the air. The cause could be insufficient cylindricity and
concentricity.
The target was therefore just partly fulfilled, a prototype was developed and tested
without generating the improvement intended. The recommendation for further work is
to implement further tests where the cylindricity and concentricity are exactly checked.
An alternative suggestion is, if possible, to have the air inlet from above to secure even
air temperature. This would have been the natural choice if it hasn’t required extensive
change of the design of the existing bottom heater.
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Förord
Denna rapport är ett examensarbete utfört på Uddevalla Finmekanik AB för Tetra Pak.
Det ingår som en del av en 120p maskiningenjörsutbildning på Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla. Storleken på examensarbetet är 10p.

Arbetet är utfört tillsammans med Christian Almqvist, studerande vid HTU, som en del
i hans projekt B+C 10p. Jag vill tacka min examinator Mats Eriksson, min handledare
Jan-Olov Larsson samt Benny Johnsson och övriga anställda på UFAB för råd och hjälp.

Trollhättan 2002-04-05

Marcus Hallberg
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Bild 1.1.1 Gable Top förpackningar

1 Inledning
I utbildningen Högskoleingenjör i Maskinteknik, 120 poäng, på Högskolan Trollhättan/
Uddevalla med inriktning mot produktutveckling, ingår att genomföra ett examensarbete
motsvarande 10 poäng på C-nivå.

Denna rapport vänder sig till Uddevalla Finmekanik AB där projektet genomförts och
till Tetra Pak som är UFAB:s kund och för vilka projektet utförts. Dessutom vänder den
sig till studenter och examinator vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

1.1 Företagspresentation
Uddevalla Finmekanik AB (UFAB) ingår sedan 1968 i Mattssongruppen. Tidigare hade
man varit ett företag inom Ericssonkoncernen. Företagets produkter omfattar allt från
projektledning till installation. Man kan t.ex. leverera monterade enheter, kompletta
maskiner eller mekaniska komponenter med högt teknikinnehåll. Antalet anställda är
drygt 50 personer.

Företaget är certifierat enligt ISO 9002 och av SAAB Military Aircraft sedan 1995.
Bland de största kunderna finns Tetra Pak, SCA Hygiene Products AB, Volvo
Lastvagnar, SAAB AB, FMV, ABB och Scana Produktion.

Inom Ufab:s väggar ryms bland annat en maskinhall, en monteringshall och en
konstruktionsavdelning.

Företaget ingår i Mattssongruppen, en teknikkoncern som drivs på ett decentraliserat
sätt genom ett antal fristående aktiebolag i Uddevalla. Dessa är i sin tur indelade i tre
affärsområde; Mekanik, Engineering samt Papper och Massa.

Examensarbetet utförs åt UFAB, men också indirekt åt Tetra Pak. Tetra Pak etablerades
i början av 1950 som en av de första tillverkarna
av förpackningar för mjölk. Efter det har Tetra
Pak utvecklats till en av de största leverantörerna
av förpackningssystem för mjölk, fruktjuicer och
många andra produkter.

Tetra Pak, affärsområde Carton Chilled (Tetra
Rex), som arbetet indirekt utförs åt, sysslar
huvudsakligen med gable top
pappersförpackningar (se bild 1.1.1). Förpackningsmaterialet är papper, täckt med en
polyetenbeläggning. Materialet har skåror för att erhålla rätt form på paketet vid
vikning. Detta förpackningsmaterial tillverkas av Tetra Rex och levereras som ”blanks”
(ett dubbelvikt ark) till mejerier, juicetillverkare etc. där förpackningarnas botten
förseglas, paketen fylls och slutligen försluts.
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Bild 1.2.1 Bottenförseglare

Ugnar

Luftintag

Element
Bild 1.2.2 Schematisk bild av värmeugn

1.2 Problembeskrivning
Den metod som studerades förseglar botten på förpackningen och utvecklades för cirka
40 år sedan. Metoden innebär att polyetenbeläggningen på insidan av förpackningen
smälts. Den smälta polyetenbeläggningen fungerar sedan som limfog vid förseglingen.
Denna metod används än i dag utan att ha genomgått några större förändringar. På grund

av Tetra Pak:s ökade kvalitets-
och hygienkrav behövs i
dagsläget ytterligare förbättringar
av bottenförseglingen (se bild
1.2.1). Den nuvarande
konstruktionen av värmeugnen
ger ojämn temperatur i de
områden av paketet som skall
värmas upp. Enligt en teori
baserad på en studie gjord i Japan
(Measurement Data of Actual
Oven Temperature for TR/7ESL
and TR/18ESL(TR/8)) beror
denna ojämna temperatur på en
kall zon som uppstår vid den sida

luftintaget sker (se bild 1.2.2).
Detta leder till att förseglingen
inte blir optimal. Där
temperaturen är för hög kan hål
brännas i polyetenbeläggningen
vilket kan leda till läckage. Där
temperaturen är för låg blir inte
förseglingen tillräckligt tät.

Förutsättningarna för arbetet var
att behålla den befintliga
utformningen av ugnen i så stor
utsträckning som möjligt.
Förändringarna som skulle
utföras skulle enkelt gå att
applicera på den befintliga
bottenförseglaren.
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1.3 Syfte och mål
Ett övergripande syfte med arbetet har varit att dokumentera förmågan att kan använda
förvärvade kunskaper för att lösa tekniska problem och har förmågan att muntligt och
skriftligt redogöra för sitt arbete.

Målet var att genomföra förbättringar på befintlig bottenförseglare. Förbättringarna
skulle leda till jämn temperatur på luften från ugnen. Målet innefattade också att
utveckla och prova en prototyp med dessa förbättringar.

1.4 Avgränsningar
Endast ett förslag från idéframtagningen skulle konstrueras. Inget komplett
tillverkningsunderlag skulle utarbetas utan endast förändringar skulle redovisas. På
prototypen skulle endast funktionsprov genomföras.

1.5 Tillvägagångssätt
I det första steget i projektet gjordes en informationsökning och problemanalys med
hjälp av TRIZ för att analysera problemet. Två brainstormingar genomfördes, dels på
HTU och dels på UFAB, för att erhålla förslag på förbättringar. Kombination av förslag
gjordes för att erhålla fler förslag som möjligtvis bättre kunde lösa problemet. Krav på
konstruktionen togs fram för att användas som sållningskriterier. Dessa kriterier
användes vid utvärdering av förslagen i sållningsmatriserna. Matriserna användes för att
ta fram det förslag som bäst uppfyller dessa kriterier. De sållningsmatriser som
tillämpades var Pugh- och Kepner-Tregoe matriser. En prototyp på det vinnande
konceptet konstruerades, tillverkades och testas slutligen.
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2 Genomförande

2.1 Problemanalys med hjälp av TRIZ
För att analysera problemet och dess bakomliggande orsaker samt för att erhålla
frågeställningar för användning vid brainstormingen, tillämpades utvalda delar av TRIZ
(teorin för innovativ problemlösning) och dess algoritm ARIZ (algoritm för innovativ
problemlösning). TRIZ innehåller systematiska metoder för innovativ konstruktion och
utformning. ARIZ har utvecklats inom TRIZ för att kunna behandla komplexa och
svårlösta problem, genom att på ett strukturerat sätt leda problemlösaren genom
problemlösningsprocessen. Nedan redovisas utvalda delar från ARIZ.

2.1.1 Systemanalys

Systemanalysen leder från den ursprungliga problemformuleringen till en mer
”innovativ” formulering av problemet genom att få problemlösaren att tänka i nya
banor. Systemanalysen gjordes med fokus på nedbrytning i delfunktioner, och på analys
av deras inbördes samband. Syftet var att förstå det tekniska systemets funktion och att
identifiera och formulera problem.

Denna analys gjordes genom att identifiera det ursprungliga problemet, systemets
grundfunktion, systemet och dess delar (delsystem), överordnat system, användbara
systemfunktioner samt skadliga och otillräckliga systemfunktioner. Det var viktigt att
tidigt i analysen fånga den primära funktionen eftersom kommande omformuleringar av
problemet baserades på denna. Se bilaga 1.

Ett diagram över systemets funktioner ritades upp för att se hur systemets funktioner
hänger ihop. I diagrammet ser man hur funktionerna leder fram till den primära
funktionen och vilka funktioner som leder till skadliga funktioner. Detta diagram
används vid formulering av så kallade miniproblem. Formuleringen av miniproblem kan
ge flera alternativ till lösningar av problemet. Lösningar som ger minimala förändringar
i systemet samtidigt som befintliga resurser används. Detta för att problemlösaren skall
sträva mot ett så idealt system, ett system som utför funktionen med minimalt antal
ingående delar, som möjligt.

2.1.2 Resursanalys

Resursanalysen gjordes med syftet att identifiera redan existerande resurser, vilka
möjligtvis kunde utnyttjas för att förbättra det existerande systemet. Den nyttiga och den
skadliga verkan identifierades för att definiera det ideala slutmålet vilket var nästa steg.
Se bilaga 2.
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2.1.3 Definition av det ideala slutmålet

Denna metod användes med syftet att formulera problemet på så sätt att
problemlösningen skulle ledas i riktning mot högkvalitativa lösningsförslag som
utnyttjar befintliga resurser. Några av dessa formuleringar användes som ”triggers”
under brainstormingarna. Se bilaga 3.

2.2 Förslagsgenerering

2.2.1 Brainstorming

För att få förslag på hur ugnen kan förbättras tillämpades brainstorming. Detta gjordes
vid två separata tillfällen med olika deltagare för att erhålla så många lösningsförslag
som möjligt. En hölls på HTU med ett flertal studenter närvarande och en hölls på
UFAB med anställda från monteringen och konstruktionskontoret närvarande.

Frågeställningarna som användes var dels problemformuleringarna som togs fram med
hjälp av TRIZ/ARIZ och dels egna frågeställningar, se bilaga 4.

Vid de två brainstormingtillfällena framkom 24 förslag till förbättringar på ugnen, se
bilaga 5.

2.2.2 Kombinering  av förslag

Av de förslag som kom fram vid brainstormingarna kombinerades ett antal med
varandra. Förslagen kombinerades två och två. Se bilaga 6. De kombinationer som
valdes från dessa var de som ansågs tillföra något positivt med avseende på minskade
flödesförluster och ojämn värmefördelning utan att göra konstruktionen för komplicerad
och utan att kräva för stora förändringar på befintlig bottenförseglare. Se bilaga 7.

2.2.3 Utveckling av förslag

Av de förslag som kom fram vid brainstormingarna behövde några utvecklas vidare för
att kunna tillämpas praktiskt på befintlig ugn. Det gjordes skisser med hjälp av AutoCad
på samtliga förslag för att åskådliggöra dessa och för att lättare kunna jämföra förslagen
vid sållningen. Se bilaga 8.

2.3 Sållning
För att få fram den tekniskt mest värdefulla lösningen sållades förslagen först med hjälp
av en Pugh-matris och därefter med en Kepner Tregoe-matris.

2.3.1 Kriterier

I sållningsmatriserna krävs att man har kriterier som förslagen på förbättringar skall
möta. Dessa togs fram av undertecknade och blev godkända av Tetra Pak i USA.
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� Driftkostnad

� Tillförlitlighet

� Minska negativ nedkylning

� Genomförbarhet

� Livslängd

� Värmetålighet

� Anpassningsbarhet

� Minska flödesförluster

� Antal ingående detaljer

Kriterierna ”anpassningsbarhet” och ”genomförbarhet” användes endast i Kepner-
Tregoe matrisen för att minska antalet kriterier och därmed förenkla sållningen i Pugh-
matrisen genom att ge färre kriterier att hantera när antalet förslag är högt, vilket det är i
Pugh-matrisen.

2.3.2 Pugh-matris

I Pugh-matrisen jämfördes förslagen med en referens vilket förslaget ”extra tube” valdes
till. Vilket förslag man väljer som referens har ingen betydelse för resultatet i matrisen.
Uppfyller förslaget kriteriet bättre än referensen får det ett plus, sämre än referensen ett
minus. Om det skulle uppfylla kriteriet likvärdigt med referensen får det ett S vilket står
för samma. Denna jämförelse görs för alla förslag mot alla kriterier. För kriterier
använda i Pugh-matrisen se bilaga 9. Slutligen summeras antalet plus med antalet minus
för respektive förslag. De med högst summa, summan två, var sju av de ursprungliga 26
förslagen. Dessa sju kvalificerade sig för vidare sållning i Kepner-Tregoe matrisen för
att de bäst uppfyller ställda kriterier. För Pugh-matris se bilaga 10.

2.3.3 Kepner-Tregoe matris

I Kepner-Tregoe matrisen bedömdes de förslag som kvalificerat sig från Pugh-matrisen.
För att kunna göra detta behövde kriterierna ges ett vikttal efter hur viktigt respektive
kriterium är för funktionen. Detta gjordes i en viktningsmatris, se bilaga 11. Förslagen
betygsattes på en femgradig skala efter hur väl de uppfyllde respektive kriterium.
Förslagets betyg på respektive kriterium multiplicerades med respektive kriteriums
vikttal. Förslagens produkter adderades och summan av dessa gav förslagen ett tekniskt
värde. Förslagskombinationen ”extra tube + luftintag högre upp” fick högst tekniskt
värde. Se bilaga 12.



Förbättring av värmeugn

- 7 -

Bild 2.5.1 Test av prototyp

2.4 Prototypframtagning
”Extra tube + luftintag högre upp”, se bilaga 5 och 8 förslag 26, fick högst tekniskt
värde vilket innebar att det enligt Kepner-Tregoe matrisen var det förslag som bäst
uppfyllde kraven och därmed bäst skulle förbättra värmeugnen. Därför var det detta
förslag det skulle göras en prototyp av.

Utgångspunkten vid framtagandet av prototypen var den befintliga konstruktionen av
ugnen. Förändringarna som gjordes var att hålet för intag av luft flyttades upp och att ett
extra rör lades till.

Det bestämdes att den nya placeringen av hålet skulle placeras så högt upp som möjligt,
för att på så sätt flytta den kalla zonen till ett ställe där den inte gör så stor skada. Det
som begränsade hur högt hålet kunde flyttas var att ingen försvagning av ugnshuset fick
ske. Därför placerades hålets centrum 34 mm från den övre kanten av huset, vilket
genom sunt förnuft bedömdes vara tillräckligt för att behålla samma
hållfasthetsegenskaper. Se bilaga 13.

För att göra så små förändringar som möjligt av den befintliga ugnen svetsades det extra
röret på en separat plåt. Se bilaga 14. Om förändringarna läggs till på de serietillverkade
ugnarna kan det extra röret integreras i den befintliga övre plåten. Att lägga till ett extra
rör skulle strypa luftflödet något, därför valdes dimensionerna på röret så att luften hade
lika mycket utrymme på båda sidor av detsamma. Detta skulle ge så lite strypning av
luftflödet som möjligt. Rörets längd valdes till samma som det befintliga röret för att ge
samma utrymme för luften att passera som i den befintliga ugnen. Diametern valdes till
86,6 mm och den totala längden tillsammans med plåten valdes till 180 mm. För
enkelhets skull valdes tjockleken på det nya röret valdes till samma som på det
befintliga röret, vilket är 1,6 mm. Se bilaga 15.

Modellerna av prototypen gjordes genom förändring av befintlig modell i Pro/Engineer.
Därefter gjordes ritningar på de delar som skulle tillverkas. Dero Degerfors Rostfria AB

vilka tillverkar den
nuvarande ugnen fick
uppdraget att tillverka
prototypen.

2.5 Test av
prototyp
För att genomföra test på
prototypen provades en
befintlig ugn och den
modifierade ugnen
parallellt för att erhålla
jämförbara mätvärden (se

Modifierad ugn

Temperaturgivare
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bild 2.5.1). Till anordningen kopplades också en fläkt och en PLC för att styra
utrustningen. För att kunna mäta temperaturen på utgående luft monterades en
termometer på ett stativ intill anordningen. Se bilaga 16.

Temperaturgivaren kopplades till PLC:n. Givarens uppgift är att sända en
temperatursignal till PLC:n som i sin tur avgör när elementet skall vara av eller på, för
att få elementet att värma upp luften till börvärdets nivå. Fläkten är frekvensstyrd och
vid produktion är det en flödesmätare som bestämmer fläktens hastighet. Denna var
dock inte inkopplad under testet för att underlätta testförfarandet. I testet kördes fläkten
på 48,5 Hz vilket ligger nära de frekvenser fläkten normalt styrs vid. Mätningarna
gjordes med en termometer i de fyra hörnen vid munstyckena på båda ugnarna. Se
bilaga 17. För varje mätpunkt varierades temperaturgivarens position i fyra lägen för att
undersöka vilken temperatur som erhålls i mätpunkterna när temperaturgivaren befinner
sig på olika avstånd från sidan där luftintag sker. Se bilaga 18. Vid en första
provkörning av testriggen ställdes börvärdet på elementet in på 360 °C. Då temperaturen
på utluften ökade oroväckande mycket, 400-450 °C, ändrades börvärdet till 300 °C för
att inte riskera att testutrustningen skulle skadas. Börvärdet 300 °C är lägre temperatur
än vid produktion, men skulle ändå generera  jämförbara mätvärden.  Rumstemperaturen
vid testtillfället var 20,6 °C vilket därför var temperaturen på inluften.

3 Resultat
Vid testet mättes värden enligt tabell 3.1 upp. Tabellen visar temperaturen på ugnarnas
mätpunkter med varierande temperaturgivarposition. Inom parentes visas ett min- och
ett maxvärde på temperaturen då den varierade mellan dessa under mätningarna. Värdet
efter parentesen visar medelvärdet. För värdena insatta i diagram, se bilaga 19.
Temperatur i grader °C.

1 2 3 4
1 (162-182)172 (176-191)183,5 (159-175)167 (223-239)231
2 (218-244)231 (236-259)247,5 (211-233)222 (290-304)297
3 (183-194)188,5 (197-208)202,5 (181-191)186 (237-248)242,5
4 (247-265)256 (280-304)292 (252-292)272 (359-373)362,5
5 (253-280)266,5 (257-285)271 (258-280)269 (317-365)341
6 (272-294)283 (265-295)280 (272-298)285 (344-367)355,5
7 (249-267)258 (251-274)262,5 (247-260)253,5 (305-322)313,5
8 (269-292)280,5 (270-294)282 (270-293)281,5 (347-380)363,5

Tabell 3.1 Temperaturvärden vid provning

Temperaturgivarposition
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4 Analys
Resultatet av mätningen visar inte på någon klar förbättring av värmefördelningen.
Kurvorna i bilaga 19 visar ett annorlunda utseende för den modifierade ugnen jämfört
med den befintliga ugnen. Huvuddelen av kurvorna 1-4, för den modifierade ugnen,
ligger lägre i temperaturintervallet än kurvorna 5-8, för den befintliga ugnen. I den
befintliga ugnen ligger temperaturen relativt jämnt när temperaturgivaren befinner sig i
läge 1, 2 och 3 för att i läge 4 stegras. Gemensamt för dessa kurvor är att de har liknande
utseende förutom att de ligger i ett intervall på 50°C ifrån varandra.

Kurvorna för den modifierade ugnen har också samma inbördes principiella utseende.
Från läge 1 till 2 stegras dom aningen för att från läge 2 till 3 minska något. Mellan läge
3 och 4 ökar de relativt mycket. Dessa kurvor ligger inom ett intervall på ungefär 150°C.
Utseendet på kurvorna visar att när temperaturgivaren befinner sig i läge 4, längst ifrån
luftintagssidan, erhålls den högsta temperaturen på utluften. Detta innebär att givaren
ger signaler till styrsystemet att det behövs mer värme till elementet för att nå börvärdet
i denna position vilket i sin tur innebär att givaren befinner sig i en kall zon.

Teorin att det uppstår en kall zon vid luftintaget skulle enligt dessa värden inte stämma.
Både på den befintliga ugnen och den modifierade blir det kallare på den bortre sidan,
motstående mot intaget. Prototypen påvisar större skillnader mellan den kalla och den
varma sidan, med särskild koncentration av värme vid punkt fyra.

Något som troligtvis påverkat att testet inte ger en kall zon vid luftintagssidan kan vara
valet att positioner för temperaturgivaren. När temperaturgivaren befinner sig i position
1 och 4 är inte givarens mätområde helt inne i luftflödet, eftersom luftflödet är
koncentrerat till centrum av ugnen från det att luften lämnar elementet. Om man med
tanke på detta faktum istället jämför punkterna 2 och 3, då temperaturgivaren befinner
sig mitt i luftflödet men ändå förskjuten på respektive sida av en tänkt centrumlinje
genom elementet, så visar kurvorna att det uppstår en kall zon på luftintagssidan. Detta
visar att den tidigare teorin stämmer. Att kurvorna för punkterna 1-4 sjunker mer än
kurvorna för punkterna 5-8 för temperaturgivarpositionerna 2 och 3 visar att den kalla
zonen på luftintagssidan skulle vara mer påtaglig på prototypen.

Orsaken till att den modifierade ugnen inte uppvisade någon förbättring kan vara att det
avsedda syftet med prototypen, att minska påverkan av luftintaget genom att flytta
detsamma, inte gav den önskade effekten. Det är möjligt att luftintaget fortfarande ger
en kall zon som påverkar systemet även om det är flyttat i höjdled.

En annan orsak till att prototypen inte gav den avsedda förbättringen kan vara att den
inte tillverkades med tillräckligt hög noggrannhet med avseende på rundhet på ”extra
rör” och koncentricitet mellan ”extra rör” och det befintliga röret, vilket kan leda till att
luftflödet inte blir likvärdigt runt rören. Detta skulle leda till koncentration av luftflödet
och därmed ojämn värmefördelning på luften ut ur ugnen. Detta kontrollerades dock inte
på grund av tidsbrist.
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Under mätningarna varierade temperaturen mellan ett min och ett maxvärde, se tabell
3.1, inom ett intervall på upp till 30 °C. Det är troligt att detta inte beror på en verklig
temperaturvariation på luften i mätpunkten utan att det har att göra med
mätutrustningen. Anledningen till att detta kan antas är att signalen från
temperaturgivaren till PLC:n på operatörsfönstret bara visade en variation på 2 °C.
Orsaken till denna temperaturvariation kan bero på den klena mätproben som började
vibrera i luftflödet. Även om temperaturvariation uppstod så var variationen likartad vid
samtliga mätpunkter. Medelvärdena på denna temperaturvariation ger också likartade
kurvor vilket talar för att värdena är tillförlitliga, eftersom det är osannolikt att felaktiga
mätvärden kunnat generera så likartade kurvor.

5 Slutsats
Prototypen uppvisar inte någon förbättring av värmefördelningen på luften från ugnen.
Detta kan bero på bristande rundhet på röret och koncentricitet i förhållande till ugnen.

Det uppsatta målet uppnåddes därmed bara till viss del genom att prototyp togs fram och
testades dock utan att ge den avsedda förbättringen.

6 Rekommendation för fortsatt arbete
Man bör genomföra ytterligare tester där rörets rundhet och koncentricitet i förhållande
till ugnen noga kontrolleras. Ett alternativ är att ta in luft ovanifrån för att säkerställa
jämn lufttemperatur. Detta hade varit det självklara valet vid arbetet om inte det krävt så
stor ombyggnad av befintlig bottenförseglare.
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Bilaga 1 - Systemanalys
Systemanalysen gjordes med hjälp av följande delar.

Systemets olika delar och dess funktioner
Det ursprungliga problemet: Ojämn temperaturfördelning på luften ger dålig försegling.

Systemets grundfunktion: Smälta plast

Delsystem:

Figur 1.1 Skiss över delsystem

Överordnat system: Bottom heater

Användbara systemfunktioner: Ledning av luft, uppvärmning av luft, värmeledning,
applicering av luft och fördelning av luft.

Skadliga system: Luftintag ger nedkylning, Ledning av luft ger ojämnt luftflöde.

Delsystem:
1. Luftintag
2. Ledning av luft
3. Uppvärmning av luft
4. Blandning av luft
5. Fördelning av luft
6. Applicering av luft
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Otillräckliga system: Värmefördelning

Miniproblem

Diagram 1.2 Problembeskrivning

Problemformulering
� Finn ett sätt att förbättra ”styrning/ledning av luft”.

� Finn ett alternativt sätt att åstadkomma ”jämn fördelning av hetluft” och som
inte kräver ”styrning/ledning av luft”.

� Finn ett sätt att förstärka/förbättra ”jämn fördelning av hetluft”.

� Finn ett sätt att dra nytta av ”ojämn värmefördelning”.

� Finn ett alternativ till ”styrning/ledning av luft” som medför ”jämn fördelning
av hetluft” utan att orsaka ”flödesförluster”.

PF
Smälta plast

Överföring av
värme

Uppvärmning av
luft

Jämn fördelning av
hetluft

Styrning/ledning
av luft

Lufttillförsel

Energitillförsel

Nedkylning

Ojämn
värmefördelning

Flödesförluster
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� Finn ett sätt att förhindra, minska eller förebygga ”flödesförluster” under det
att ”styrning/ledning av luft” utnyttjas.

� Finn ett sätt att lösa konflikten ”styrning/ledning av luft skall medföra jämn
värmefördelning men inte förorsaka flödesförluster”.

� Finn ett sätt att dra nytta av ”flödesförluster”.

� Finn ett alternativ till ”lufttillförsel” som medför ”uppvärmning av luft” utan
att orsaka ”nedkylning”.

� Finn ett sätt att förhindra, minska eller förebygga ”nedkylning” under det att
”lufttillförsel” utnyttjas.

� Finn ett sätt att förbättra ”lufttillförsel”.

� Finn ett sätt att lösa konflikten ”lufttillförsel skall medföra uppvärmning av
luft men inte förorsaka nedkylning”.

� Finn ett alternativt sätt att åstadkomma ”uppvärmning av luft” och som inte
kräver ”lufttillförsel”.

� Finn ett sätt att förstärka/förbättra ”uppvärmning av luft”.

� Finn ett sätt att dra nytta av ”nedkylning”.

� Finn ett alternativ till ”lufttillförsel” som medför ”styrning/ledning av luft”
utan att orsaka ”nedkylning”.

� Finn ett sätt att förhindra, minska eller förebygga ”nedkylning” under det att
”lufttillförsel” utnyttjas.

� Finn ett sätt att förbättra ”lufttillförsel”.

� Finn ett sätt att lösa konflikten ”lufttillförsel skall medföra styrning/ledning av
luft men inte förorsaka nedkylning”.

� Finn ett alternativt sätt att åstadkomma ” styrning/ledning av luft ” och som
inte kräver ”lufttillförsel”.

� Finn ett alternativ till ”nedkylning” som medför ”jämn fördelning av hetluft”
utan att orsaka ”ojämn värmefördelning”.

Systemkonflikten

Konflikt 1: Genom att försöka eliminera eller reducera lufttillförsel minskar
uppvärmningen av luft.

Konflikt 2: Genom att försöka eliminera eller reducera uppvärmningen av luft,
minskar den skadliga verkan lufttillförsel.

Konflikt 3: Genom att försöka eliminera eller reducera styrning/ledning av luft
minskar jämn fördelning av hetluft.
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Konflikt 4: Genom att försöka eliminera eller reducera jämn fördelning av hetluft,
minskar den skadliga verkan styrning/ledning av luft.

Konflikt 5: Genom att försöka eliminera eller reducera lufttillförsel minskar styrning/
ledning av luft.

Konflikt 6: Genom att försöka eliminera eller styrning/ledning av luft, minskar den
skadliga verkan lufttillförsel.

Förstärkning av systemkonflikt

Förstärkt Konflikt 1: Lufttillförseln är helt eliminerad men uppvärmning av luft erhålls
inte alls.

Förstärkt Konflikt 2: Uppvärmning av luft erhålls fullt ut men lufttillförseln är så
skadlig den kan bli.

Förstärkt Konflikt 3: Styrning/ledning av luft är helt eliminerad men jämn fördelning av
hetluft erhålls inte alls.

Förstärkt Konflikt 4: Jämn fördelning av hetluft erhålls fullt ut men styrning/ledning av
luft är så skadlig den kan bli.

Förstärkt Konflikt 5: Lufttillförseln är helt eliminerad men styrning/ledning av luft
erhålls inte alls.

Förstärkt Konflikt 6: Styrning/ledning av luft erhålls fullt ut men lufttillförsel är så
skadlig den kan bli.

Vald konflikt

Konflikten som bäst passar för att lösa ”problemet” är förstärkt konflikt 2, uppvärmning
av luft erhålls fullt ut men lufttillförseln är så skadlig den kan bli.
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Bilaga 2 – Resursanalys
Den verksamma zonen

Figur 2.1 Den verksamma zonen

Zon 1 är där den nyttiga verkan, uppvärmning av luft, uppstår. Skadliga verkan
styrning/ledning av luft sker under hela tiden.

Luften styrs/leds med hjälp av Tube (2) och värms upp av element (1).

1. Element
2. Tube
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Den skadliga zonen

Figur 2.2 Den skadliga zonen

Zon 2 där den skadliga verkan lufttillförsel uppstår. Skadliga verkan styrning/ledning av
luft sker efter luftintaget.

Luften kommer in i luftintag (1), luften kyler ned tube (2), luften leds av tube (2).

Tiden då konflikt uppträder

Period 1 T1- Luften kommer från fläkt

T2- Luften blåses in

T3- Luften kyler ned tube

Period 2 T1- Luften styrs/leds av tube

T2- Luften värms upp av element

T3- Luften blåses ut från tube

1. Lufttillförsel
2. Tube
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Period 1+2 Kommentar: Under båda perioderna sker den skadliga verkan
styrning/ledning av luft, vilket leder till flödesförluster.

Systemresurser
Objektet för den nyttiga verkan: Element

Objekten för den skadliga verkan: Luftintag, Tube

Internt:

� Element

� Luftintag

� Tube

Externt:

� Perforerad platta

� Fördelar platta

� Munstycke

� Thermocouple

� Flödesmätare

� Överskottsvärme

� Slang

� Fläkt

� Infästning

� Tomma utrymmen

� Värme

� Elenergi

� Luftflöde

� Rörelseenergi
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Bilaga 3 – Definition av det ideala slutmålet
Resurs X
”Resurs X” eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under den tid
aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att systemet blir mer
komplicerat.

”Resurs X” eliminerar flödesförluster, i den verksamma zonen och under den tid
aktiviteten pågår, då systemet utför jämn fördelning av hetluft, utan att systemet blir mer
komplicerat.

Förstärkning av det ideala slutmålet
� Element eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under

den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att
systemet blir mer komplicerat.

� Luftintag eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under
den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att
systemet blir mer komplicerat.

� Tube eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under den
tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att systemet
blir mer komplicerat.

� Perforerad platta eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och
under den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan
att systemet blir mer komplicerat.

� Fördelar platta eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och
under den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan
att systemet blir mer komplicerat.

� Munstycke eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under
den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att
systemet blir mer komplicerat.

� Thermocouple eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och
under den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan
att systemet blir mer komplicerat.

� Flödesmätare eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och
under den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan
att systemet blir mer komplicerat.

� Värme eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under den
tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att systemet
blir mer komplicerat.
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� Överskottsvärme eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och
under den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan
att systemet blir mer komplicerat.

� Slang eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under den
tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att systemet
blir mer komplicerat.

� Fläkt eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under den
tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att systemet
blir mer komplicerat.

� Infästning eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under
den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att
systemet blir mer komplicerat.

� Tomma utrymmen eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen
och under den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft,
utan att systemet blir mer komplicerat.

� El- energi eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under
den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att
systemet blir mer komplicerat.

� Luftflöde eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och under
den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan att
systemet blir mer komplicerat.

� Rörelseenergi eliminerar nedkylning av tube, i den verksamma zonen och
under den tid aktiviteten pågår, då systemet utför uppvärmning av luft, utan
att systemet blir mer komplicerat.
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Bilaga 4 - Problemformulering
Allmänna frågor för förbättring av ugn
� Finn ett alternativ till ”lufttillförsel” som inte orsakar ”nedkylning”.

� Finn ett sätt att förhindra, minska eller förebygga ”nedkylning” under det att
”lufttillförsel” utnyttjas.

� Finn ett sätt att dra nytta av ”nedkylning”.

� Finn ett sätt att förbättra ”lufttillförsel”.

� Finn ett sätt att förbättra ”styrning/ledning av luft”.

� Finn ett sätt att förhindra, minska eller förebygga ”flödesförluster” under det
att ”styrning/ledning av luft” utnyttjas.

� Finn ett sätt att förstärka/förbättra ”jämn fördelning av hetluft”.

� Finn ett sätt att dra nytta av ”ojämn värmefördelning”.

� Finn ett sätt att dra nytta av ”flödesförluster”.

� Finn ett sätt att förstärka/förbättra ”uppvärmning av luft”.

Frågor för eliminering av nedkylning
� Hur kan elementet utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan luftintag utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan tube utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan munstycke utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan värme utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan överskottsvärme utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan slang utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan fläkt utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan tomma utrymmen utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan elenergi utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

� Hur kan luftflöde utnyttjas för att eliminera nedkylning av tube.

Frågor för eliminering av flödesförluster
� Hur kan elementet utnyttjas för att eliminera flödesförluster.

� Hur kan luftintag utnyttjas för att eliminera flödesförluster.
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� Hur kan tube utnyttjas för att eliminera flödesförluster.

� Hur kan slang utnyttjas för att eliminera flödesförluster.

� Hur kan fläkt utnyttjas för att eliminera flödesförluster.

� Hur kan tomma utrymmen utnyttjas för att eliminera flödesförluster.

� Hur kan luftflöde utnyttjas för att eliminera flödesförluster.

Egna frågor
� Hur kan luftintag ske från ovan utan att större förändringar genomförs.

� Hur kan luftintag ske från flera sidor.
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Bilaga 5 - Brainstormingförslag
� Spjäll, som sitter vid ”perforated plate”. Är stängt under en viss tid och skapar

övertryck som gör att luften blandar sig. Efter detta öppnas det och låter luften
strömma ut.

� Värmeväxlare, som utnyttjar temperaturdifferensen, används för att förvärma
luften och därmed minska nedkylningen.

� Olja, eller något annat lämpligt medium, som utjämnar temperaturdifferensen
i röret och minskar nedkylningseffekten.

� Extra rör. Sitter runt det befintliga röret och tvingar luften ”gå ett varv till”
och förvärmas.

� Munstycke med hål, placerat inne i ugnen, som fördelar luften runt hela röret.
Storleken på hålen ökar med avståndet från luftintaget för att få jämn
fördelning.

� Förvärmning, ett mindre element, som förvärmer luften, placeras vid intaget
av luft och minskar nedkylning.

� Fläkt, som placeras vid ”perforated plate”, skapar turbulens och blandar luften
vilket ger jämn temperatur på luften ut från ugnen.

� Propeller i utrymmet ovanför perforerade plattan som drivs av luften och
blandar den vilket ger jämn temperatur på luften ut från ugnen.

� Tilluft rakt ovanifrån vilket eliminerar både flödesförluster och ojämn
nedkylning.

� Värmare, nära paketet, utför värmestrålning varvid inget luftflöde behövs.

� Luftintag högre upp vilket flyttar nedkylningszonen högre upp och därmed
minskar nedkylningseffekten i det känsliga området.

� Två olika temperaturer på elementet, där det är högre temperatur på den sida
där luften kommer in vilket eliminerar effekten av nedkylning.

� Värm upp vägg vid luftintaget. Minskar effekten av nedkylningen.

� Tvinga ut luften på den sida av elementet där luften har rätt temperatur.

� En platta som hindrar inluften från att stiga uppför utsidan av ”tube” innan
den passerat runt ”tube”, vilket utjämnar flödet.

� Flänsar på perforerad platta som skapar turbulens, vilken blandar luften innan
flöde ut i munstyckena.

� Luftintag från flera håll, med tillsammans lika stor flödesmängd som det
nuvarande, minskar flödesförluster och ojämn nedkylning.
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� Roterande värmeelement, som inte ger en kall respektive varm sida på
elementet.

� Isolermaterial på ”skyddsplatta” vid luftintag. Eliminerar
nedkylningseffekten.

� ”Tratt” som blandar ihop luften efter den passerat elementet.

� Munstycke vid luftintag som sprider luften bättre, vilket minskar
nedkylningen.

� Ta vara på spillvärme från munstyckena och leda in tillsammans med inluft,
med hjälp av baksug, vilket minskar nedkylningen.

� Platta vid luftintag som leder luften åt sidan och skapar rotation och minskar
nedkylning.

� Kylflänsar vid luftintag, som gör att det blir en större yta att kyla ner och
därmed minskar nedkylning.
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Bilaga 6 - Kombinationer
av förslag
1 Spjäll
2 Värmeväxlare
3 Olja
4 Extra ”tube”
5 Fler tilluftskanaler
6 Förvärmning
7 Fläkt
8 Propeller
9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

2 Värmeväxlare
3 Olja
4 Extra ”tube”
5 Fler tilluftskanaler
6 Förvärmning
7 Fläkt
8 Propeller
9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft

14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

3 Olja
4 Extra ”tube”
5 Fler tilluftskanaler
6 Förvärmning
7 Fläkt
8 Propeller
9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

4 Extra ”tube”
5 Fler tilluftskanaler
6 Förvärmning
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7 Fläkt
8 Propeller
9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

5 Fler tilluftskanaler
6 Förvärmning
7 Fläkt
8 Propeller
9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

6 Förvärmning
7 Fläkt
8 Propeller
9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 14 Tvinga ut luften på ena

sidan
15 15 En platta som hindrar

inluften från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

7 Fläkt
8 Propeller
9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
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24 Kylflänsar vid luftintag

8 Propeller
9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

9 Tilluft rakt ovanifrån
10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

10 Värmare, nära paketet
11 Luftintag högre upp

12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

11 Luftintag högre upp
12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

12 Två olika temperaturer
13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
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20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

13 Värm upp vägg vid inluft
14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

14 Tvinga ut luften på ena sidan
15 En platta som hindrar inluften

från att stiga
16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

15 En platta som hindrar inluften
från att stiga

16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften

21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

16 Flänsar på perforerad platta
17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

17 Luftintag från flera håll
18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

18 Roterande värmeelement
19 Isolermaterial på ”skyddsplatta”

vid luftintag
20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

19 Isolermaterial på
”skyddsplatta” vid luftintag

20 ”Tratt” som blandar ihop luften
21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag
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20 ”Tratt” som blandar ihop
luften

21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

21 Munstycke vid luftintag
22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

22 Ta vara på spillvärme
23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag

23 Platta vid luftintag
24 Kylflänsar vid luftintag
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Bilaga 7 - Valda kombinationer
1. Extra rör(5) + Tilluft ovanifrån(12). Extra röret förvärmer luften och tilluft

ovanifrån eliminerar flödesförluster och nedkylningseffekt.
2. Extra rör(5) + Luftintag högre upp(14). Extra röret förvärmer luften.

Luftintaget högre upp flyttar nedkylningszonen högre upp och minskar
därmed skadliga nedkylningseffekten.
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Bilaga 8 – Förslagsskisser
1. 2.

3. 4.
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5. 6.

7. 8.
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9. 10.

11. 12.
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13. 14.

15. 16.
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17. 18.

19. 20.
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21. 22.

23. 24.



Bilaga 8

25. 26.
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Bilaga 9 - Sållningskriterier för Pugh matrisen
� Minska negativ nedkylning

� Värmetålighet

� Tillförlitlighet

� Livslängd

� Minska flödesförluster

� Driftskostnad

� Antal ingående detaljer
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Bilaga 10 – Pugh-matris
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Bilaga 11 – Viktningsmatris

D
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Driftkostnad - 1 1 1 1 1 1 1 0 Rangordning Vikttal
Tillförlitlighet 0 - 1 1 0 1 1 1 0 1. Minska negativ nedkylning 7
Minska negativ nedkylning 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2. Minska flödesförluster 6
Genomförbarhet 0 0 1 - 1 1 1 1 0 3. Anpassningsbarhet 5
Livslängd 0 1 1 0 - 1 1 1 0 4. Värmetålighet 4
Värmetålighet 0 0 1 0 0 - 1 1 0 5. Tillförlitlighet 3
Anpassningsbarhet 0 0 1 0 0 0 - 1 0 6. Genomförbarhet 3
Minska flödesförluster 0 0 1 0 0 0 0 - 0 7. Livslängd 3
Antal ingående detaljer 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8. Driftkostnad 2
Summa 1 3 8 3 3 5 6 7 0 9. Antal ingående detaljer 1
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Bilaga 12 – Kepner Tregoe-matris
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VIKT

FÖRSLAG 7 6 5 4 3 3 3 2 1 SUMMA

Fler tilluftskanaler 4 4 4 5 4 4 5 3 4 141

28 24 20 20 12 12 15 6 4

Luftintag ovanifrån 5 5 2 5 5 2 5 3 2 139

35 30 10 20 15 6 15 6 2

Värmestrålning 2 5 1 5 2 1 2 3 1 91

14 30 5 20 6 3 6 6 1

Luftintag från flera håll 5 3 3 5 5 5 5 3 4 143

35 18 15 20 15 15 15 6 4

Styra luft åt sidan 2 2 5 5 4 4 5 3 5 121

 vid intag 14 12 25 20 12 12 15 6 5

Extra tube(5) + 5 5 2 5 5 2 5 3 2 139

Tilluft ovanifrån(12) 35 30 10 20 15 6 15 6 2

Extra tube(5) + 4 3 5 5 5 5 5 3 4 146

Luftintag högre upp(14) 28 18 25 20 15 15 15 6 4
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Bilaga 13 – Ritning Ny ugn
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Bilaga 14 – Extra rör

Extra rör

Perforerad
plåt

Undre plåt

Befintligt
rör

Modifierat
ugnshus

Separat plåt

Övre plåt
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Bilaga 15 - Ritning Extra rör
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Bilaga 16 – Temperaturmätning

TermometerMätprob
Munstycken där

temperaturmätning sker
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Bilaga 17 – Mätpunkter på munstycken

Prototyp

Befintlig ugn



Bilaga 18

Bilaga 18 – Temperaturgivarpositioner
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 4      3     2     1

Temperaturgivare
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Bilaga 19 – Mätvärden
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