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SAMMANFATTNING 

 

Innovation genom additiv tillverkning sker snabbt i dagens industri där snabb 

prototyptillverkning är något som additiv tillverkning lämpar sig bäst för. Däremot utforskas 

möjligheter för tillverkning av detaljer med funktionellt syfte då additiv tillverkning möjliggör 

mer komplicerad design än traditionella tillverkningsmetoder. Med de miljöproblem som 

förekommer i dagens samhälle ger det upphov till extrema väderförhållanden, exempelvis 

skogsbränder. Givet det så har detta projekt utforskat möjligheten av att genom additiv 

tillverkning konstruera en sula med ett inbyggt kylsystem i syfte att kyla foten under förlängd 

arbetstid i omgivning med hög temperatur.  

Kravet som ställdes på sulan var att i en omgivning med hög temperatur skall sulan kunna kyla 

mer än en traditionell sula över en period på 8 timmar. Med hjälp av CAD- och FEM-program 

analyserades tre primära modeller med avseende på temperaturutväxling samt belastning, varav 

dessa tre modeller ställdes i relation till en traditionell sula utan kylsystem. Resultaten hänvisar 

till att med de krav som ställdes på sulan ges en högre kylningseffekt vid två av tre av dessa 

modeller relativt en traditionell sula. Dessutom finns potential för fortsatt utveckling av liknande 

sulor med avseende på specialtillverkning. 

 

Nyckelord: additiv tillverkning, kylsystem, skodon, sula 
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ABSTRACT 

 

Innovation through additive manufacturing occurs quickly in today’s industry where rapid 

prototyping is something that additive manufacturing excels at. However, research is being made 

to explore the ability for manufacturing components with functional use, where additive 

manufacturing makes more complex design possible in relation to traditional manufacturing 

methods. With the environmental problem that occurs in today’s world comes more extreme 

weather conditions, for example forest fires. With that as a basis, this project has explored the 

possibility of creating the sole of a shoe with a built-in cooling system, using additive 

manufacturing, for the purpose of extended work in an environment with a high temperature.  

The requirements put on the sole was that in an environment of high temperature the sole should 

be able to help reduce temperature inside the shoe itself over the course of an eight-hour 

workday. Three primary models were analysed in terms of transient temperature as well as load 

and deformation with the help of CAD and FEM programs, where these three soles were 

compared to a sole without any form of cooling system. The results show that with the 

parameters of the project, a greater cooling effect is achieved in two of the three models, 

compared to a regular sole. Furthermore, there is the potential for continued development of 

similar models of soles with respect to specific demands in fields such as hiking. 

 

Keywords: additive manufacturing, cooling system, shoe, sole 
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1  INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Detta projekt har utförts ett år efter det att Sverige drabbades av kraftiga bränder i hela landet. 

Med det i åtanke undersöktes möjligheter för att utveckla en sula till ett skodon med kylsystem 

för användning i omgivningar med hög temperatur.  

Sulan i fråga var konstruerad på ett sådant sätt att denna skall kunna sänka temperaturen inne i 

skodonet men samtidigt ha samma livslängd och funktion som sedvanlig materiel. Inledningsvis 

utforskades möjligheten för en sula som används i alla väder och årstider. Då detta ställde för 

höga krav, i spektrat för projektmålen, fokuserades istället på en sula endast i en omgivning med 

hög temperatur. 

Additiv tillverkning (AT) går ut på att i tunna lager (10-tals till 100-tals mikrometer tjocka, 

beroende på teknik) bygga upp ett objekt. Det vanligaste materialet är plast men även metaller, 

gips och komposit kan användas om rätt metod används. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Projektet hade i huvudsak två syften. För det första är det meningen att få en bättre inblick i hur 

proceduren går till vid utvecklandet av nya produkter. För det andra är syftet att undersöka 

möjligheten att utveckla nya produkter för tillverkning med AT istället för traditionella 

tillverkningsmetoder såsom fräsning, gjutning etc. Valet av projektinriktning stod emellan en 

individanpassad eller en högpresterande produkt där den specifika produkten var valfri. Valet 

föll till slut på en yttersula som sänker temperaturen inuti skon. 

I det tidiga stadiet av arbetet formulerades ett antal frågeställningar vilka genom projektet skulle 

besvaras, dessa var följande: 

1. Är det möjligt att tillverka en sula med inbyggt kylsystem i skodon som används i 

omgivning med hög temperatur? 

2. Vilken typ av struktur på sulan lämpar sig bäst för att tillverka ett inbyggt kylsystem? 

3. Vilken typ av tillverkningsprocess inom AT lämpar sig vid tillverkning av sulor till 

skodon? 

1.3 Avgränsning 

I utförandet ansågs en livscykelanalys som ej genomförbar inom denna rapports omfattning, 

däremot är detta ett förslag på fortsatt utveckling av produkten ty med tillverkningstekniken och 

materialet som används är detta en viktig del i utveckling av denna typ av produkt. 

Endast sulan behandlades, detta innebär att potentiella utvecklingar av hela skodonet kommer ej 

undersökas, däremot är detta också ett område som kan utvecklas med exempelvis fler 

strömningsvägar som går längs med anklar och så vidare. 

Dessutom kommer ej en utmattningsanalys med avseende på mekanik och termodynamik 

utföras, eftersom detta är en omfattande process som ej kommer påverkas till en sådan stor grad 
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att detta försämrar produktkvalitén i en kortare livstid. Däremot kan detta undersökas för att få 

en potentiellt utökad livslängd på skodonet.  

1.4 Metodik 

Inledningsvis genomfördes en omfattande förstudie om AT för att få en bättre bild av vad det 

används till i industrin idag samt att få en idé till vad projektmålen var. 

Därefter skapades en kravspecifikation för att skapa en klar bild över vad konstruktionen skall 

uppnå. Fortsättningsvis bestämdes vilken typ av material som skulle användas, något som krävde 

en större fördjupning i ämnet då materialet skall ge korrekt prestanda för användning, men också 

kunna användas i de maskiner som nyttjas vid AT. Samtidigt utforskades vilken typ av maskin 

och process som skulle nyttjas vid konstruktionen av sulan sådan att processen förenklas så 

mycket som möjligt. Vid detta skede upprättades ett Gantt-schema på grund av enkelheten av 

Gantt-schemat som verktyg för projektplanering. 

Efter detta kunde inledande arbete med prototyper påbörja, med hjälp av CAD- och FEM-

program användes dessa för att simulera dessa prototyper för att se hur påverkade de blev.  

  



 

3 

 

2  REFERENSRAM 

2.1 Additiv tillverkning 

Utvecklingen inom AT går snabbt framåt, där allt ifrån broar (Arup Group, 2019) till hela 

cylinderblock till motorer (Inovar Communications Ltd. 2016) är tillverkade med hjälp av denna 

tillverkningsmetod. Detta leder till att flera olika användningsområden inom AT fortsätter att 

uppmärksammas. Bland dessa områden finns några exempel där detta kan nyttjas till högre grad 

än andra, nämligen rymd- och flygindustrin samt läkemedelsindustrin för att bara nämna två. 

Däremot har AT självfallet begränsningar, för tillfället är det en generellt dyr 

tillverkningsprocess, som ibland kan göras billigare om andra tillverkningsprocesser utnyttjas. 

Det vill säga; komplexitet för komplexitets skull är inte en anledning för att använda AT som en 

lösning till ett konstruktionsproblem, ofta kan problemen lösas tillräckligt bra genom att frångå 

komplexiteten.  

Typiska konstruktionslösningar som AT möjliggör är interna kaviteter med avrundade hörn, 

detta gör att exempelvis kylkanaler kan tillverkas utan skarpa hörn, vilket leder till potential att 

minimera strömningsförluster i kylsystem. Tidigare projekt inom maskinkonstruktion har använt 

samma tankegång (Ståhl och Guo, 2018), där detta projekt baserades på att skapa ett kylsystem 

till en borr, med genomgående strömningsvägar. Vidare används AT mer och mer inom 

elitidrott, där vissa toppatleter använder materiel tillverkat med AT, vilket skapar en fördel då 

dessa kan tillverkas enligt atletens krav (Sveriges Radio, 2019). Med denna tankeställning 

riktades projektets mål till mer fysisk aktivitet, där en sula med kylningssystem kan nyttjas.  

Som en helhetsbild av AT representeras detta i figur 1. 

 

Figur 1. Bild över många olika processer inom AT (3D Hubs 2019). 

Eftersom sulor till skodon är konventionellt gjorda helt i plast undersöktes således de 

tillverkningstekniker inom AT som bäst behandlar plastmaterial. 
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2.2 Material Extrusion (Fused Deposition Modeling) 

Denna process är den mest använda metoden inom additiv tillverkning, detta eftersom processen 

är kostnadseffektiv, enkel och många olika plaster och kompositer kan nyttjas. 

Processen går ut på att fylla på maskinen med material i form av tråd som sedan matas till 

munstycket där det sedan smälts ned. Varpå extrusionshuvudet extruderar materialet lager för 

lager, där extrusionshuvudet kan röra sig i x, y och z-riktningen. På detta sätt byggs en 

modell/konstruktion upp lager för lager, tills produkten är färdigställd. 

 

Figur 2. Schematisk bild över FDM-processen som alternativ av AT (3D Hubs 2019). 

 

Det är dock många variabler att tänka på när denna metod nyttjas, såsom bredd och höjd av 

produkten som skapas. Vidare är lagerhöjden för FDM en viktig komponent som varierar 

emellan 40 och 400µm där en högre lagerhöjd ger snabbare tillverkning och lägre kostnad, 

emedan en mindre ger finare ytor och högre kvalité på detaljen.  
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En typisk produktionsdefekt med denna metod är att efter materialet har kylts ned böjer sig 

materialet i anvisningar, men också vid stora platta ytor. Detta på grund av att materialet kyls i 

olika hastigheter för de olika delarna i materialet. Detta kan motverkas enklast genom att 

undvika stora platta ytor, tunna utstickade anvisningar och skarpa anvisningar samt att kyla delen 

mer kontrollerat. 

En ytterligare konsekvens av denna metod är lagrens vidhäftningsförmåga, det vill säga; när ett 

lager trycks emot ett befintligt lager under tillverkningsprocessen, kommer det undre lagret att 

smältas om, sådan att bindning med det nya lagret möjliggörs. Det skapar en lägre sträckgräns i 

materialet än den sträckgräns som materialet hade från början. Allt detta betyder att materialt är 

anisotropt, där styrkan i z-led alltid är mindre än i x- och y-led. 

 

2.3 Vat photopolymerization 

Denna metod kan delas in i tre olika varianter, SLA (Stereolithography), DLP (Digital Light 

Processing) och CDLP (Continuous Digital Light Processing), där alla dessa bygger på samma 

princip. I dessa metoder utnyttjas ljus genom att härda materialet för varje sträng eller lager som 

läggs på, där DLP nyttjar en blixt av ljus och SLA nyttjar en laser som går över lagerytan. 

 

 

Figur 3. Schematisk bild över fotopolymerisering som process inom AT (3D Hubs 2019). 
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Denna typ av metod ger en högre upplösning än den mer använda FDM metoden, där dessa kan 

användas för hembruk och i industrin, där de industriella maskinerna kan uppnå en ännu högre 

upplösning. Detta gör fotopolymerisering till en av de mer högt upplösta, men också 

kostnadseffektiva metoderna för AT. De material som nyttjas i denna process är värmehärdade 

polymerer, till skillnad ifrån FDM processen, där termoplaster nyttjas. 

Denna metod används ofta för visuella prototyper på grund av att dessa metoder ger en sprödare 

produkt än med andra processmetoder. Däremot kan de ändå nyttjas som fysiska komponenter, 

dock krävs efterarbete för detta. 

 

2.4 Material Jetting 

Likt fotopolymerisering nyttjar denna metod ljus för att solidifiera materialet, däremot droppas 

materialet ned genom munstycket som förflyttas i den önskade formen, för att sedan bygga upp 

detaljen lager för lager. Denna process ger en hög upplösning i dimension samt en bra ytfinhet.  

 

Figur 4. Schematisk bild över Material Jetting som process inom AT (3D Hubs 2019). 

 

En stor fördel med MJ som process är möjligheten att byta material under processen, dessutom 

är MJ den process som ger högst upplösning med en lagerhöjd på 16-32 µm.  
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Dessvärre har detaljer konstruerade med denna process dåliga mekaniska egenskaper jämfört 

med andra processer. Dessutom är denna metod en mindre kostnadseffektiv metod vilket betyder 

att denna typ av process är mindre viktig för tillverkning av funktionella komponenter som 

nyttjas i industrin idag. Däremot ger den bra prototyper. 
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3  GENOMFÖRANDE 

3.1 Kravspecifikation 

Den förstudie av AT som genomfördes gav större insikt om vilka typer av processer som 

används för olika material och till olika användningsområden. Detta gav grund till hur en sula 

potentiellt skulle kunna konstrueras med syfte att ha ett inbyggt kylsystem och hur dess 

kravspecifikation skulle utformas. Denna kravspecifikation var utformad efter de implicita krav 

som ställs på sulan utifrån frågeställningarna. Detta innebär att kravspecifikationen är primärt att 

sulan skall ha lägre temperatur jämförelsevis med sulor utan kylsystem. Detta gjordes mer 

specifikt utifrån att efter en godtycklig arbetsdag (8 timmar) skall sulan med ett kylsystem ha 

lägre temperatur än en traditionell sula. Dessutom skall sulan kunna ta upp de krafter som 

uppstår på sulan under användning samt uppfylla samma styvhetskrav som en vanlig sula 

(Greene PR, Coleman JD,2015) som ligger på ungefär 200-300kN/m som lägre gräns  

Vidare undersöktes krav på materialval vid tillverkningsprocessen, där inte vilket material som 

helst kan nyttjas vid vilken process som helst inom AT. Vilket betyder att för ett givet koncept 

måste också material beaktas för att konceptet skall kunna vara möjligt att tillverka. 

 

3.2 Konceptförslag 

Vid detta steg påbörjades arbetet med hjälp av främst CAD-program, där olika modeller 

diskuterades och modellerades för att se hur rimliga de är att tillverka. Av dessa modeller ansågs 

tre modeller som mest rimliga, dessa tre modellerna skapades utifrån tre olika koncept; luftkanal, 

vattenkanal samt gitterstruktur. Sulan med en vattenkanal nyttjade två material i 

tillverkningsprocessen, ett material som hade god värmeledningsförmåga och ett annat med en 

sämre värmeledningsförmåga. De andra två modellerna nyttjade material med sämre 

värmeledningsförmåga. Alla tre modellerna kan ss i figurerna 5-7 med benämning modell 1 

(luftkanal), modell 2 (vattenkanal) och modell 3 (gitterstruktur). För dessa tre modellerna 

testades användning av två olika material i alla modellerna, nämligen TPU (Thermoplastic 

Polyurethane) och TCP (Thermally conductive plastic) för att maximera korrekt värmeledning 

genom sulan. 

 

Figur 5. Snittad vy snett uppifrån på modell 1. 
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Figur 6. Snittad vy snett uppifrån på modell 2.  

 

 

Figur 7. Vy snett uppifrån på modell 3. 

Fler biler av de tre modellerna hittas i Bilaga A. 

3.3 Konceptutvärdering 

Efter mer detaljerade CAD-modeller var skapta verifierades dessa i form av rimlighet att 

tillverka samt hur möjligt det var för dessa att nyttjas som kylsystem med hjälp av FEM-

program. Initiellt insågs att användandet av två material inte var så pass rimligt som tidigare 

antaget. Effekten av detta var inte så pass hög som önskat. Således används endast ett material 

till dessa modeller. Vidare uppmärksammades problematiken med komplexiteten av 

gitterstrukturen i modell 3, med fyra ”lager” skapade detta en väldigt lång tillverkningstid samt 

ett avsevärt högre toleranskrav. Istället gjordes en struktur med två lager till skillnad ifrån fyra, 

vilket löste tidigare nämnda problem. 

 

Modellerna 1-3 samt en modell av en traditionell sula utan någon form av kylningssystem 

jämfördes med hjälp av FEM-analys.  

  

Figur 8. Jämförelse mellan fyra och två lager av gitterstrukturen. 
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4  VERIFIERING  

Resultat från de termiska analyserna visas med hjälp av de datorverktyg som presenterades i 

metodkapitlet. Vid dessa analyser har en marktemperatur på 65°C (alla ytor undertill) använts. 

För att simulera omgivningstemperatur användes konvektion i ANSYS. Som randvillkor 

användes ett värmeövergångstal på 5.3 W/m
2
*K (Bright Hub Engineering, 2019) enligt  

𝛼𝑘 =
𝜆

𝐻
∗ 0.56 ∗ (𝐺𝑟 ∗ Pr)

1
4 

där 𝜆 är värmeledningstalet och Gr står för Grashofs tal och Pr står för Prandtls tal, de två 

sistnämnda kan skrivas om som en produkt enligt  

𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 = 𝐶𝑅𝑎 ∗ Δ𝑡 ∗ 𝐻
3. 

Δ𝑡 är definerat som skillnaden i temperatur emellan luften och skosulan, samt 𝐻3 är definerat 

som tjockleken för sulan.  𝐶𝑅𝑎 är Rayleigh’s funktion som utvärderas vid temperaturer enligt    

𝑡𝑓𝑖𝑙𝑚 =
𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 + 𝑡𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒

2
, 

tambient och tsurface är temperaturen för omgivning respektive yta. Det beräknade 

värmeövergångstalet användes mellan omgivningsluften och sulan, där luftens temperatur var 

45°C. För denna konvektion valdes alla ytor som har kontakt med omgivningsluften, dvs. inte 

ytan mot foten, ytorna längst ner som har marktemperatur eller i vattensulans fall insidan som är 

vattenfylld. 

Även för toppytan på sulan, dvs. ytan som foten står på, användes konvektion vid simulering. 

Lufttemperaturen uppskattades till 35°C. Då det inte har helt med sulan att göra eftersom det 

involverar själva skodonet och inte bara sulan valdes att uppskatta värmeövergångstalet mellan 

fot och sula till ett medelvärde, dvs. 5 W/m
2
*K.  

 

Figur 9. Snittad vy av transient termisk analys av vanlig sula (modell 0). 
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Figur 10. Snittad vy av transient termisk analys av modell 1. 

 

 

Figur 11. Snittad vy av transient termisk analys av modell 2. 
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Figur 12. Snittad vy av transient termisk analys av modell 3. 

För figurer från hållfasthetsanalyser samt grafer över det termiska förloppet genom respektive 

sula, se Bilaga B.  

De presenterade figurerna visar temperaturskillnaderna mellan de högsta och lägsta 

temperaturerna över hela sulan. De lägsta temperaturerna på sulans ovansida samt de högsta 

temperaturerna på sulans undersida presenteras i tabell 1 nedan. 

 

 

Tabell 1. Sammanfattad data för temperaturer för vardera modell på sulan. 

Modellnummer Temperatur nära foten (°C) 

0 (vanlig sula) ~48,7 

1 (luftkanal) ~43 

2 (vattenkanal) ~50 

3 (gitterstruktur) ~42 

 

Dessa resultat från termiska analyser indikerar att modell 1 och 3 lämpar sig för den tänkta 

användningen. Resultaten visar att sulan med en vattenkanal är ej att föredra när det gäller 

kylning vid de givna temperaturerna. Vidare insågs att inverkan av den höga temperaturen på 

sulans undersida påverkar enbart en liten del av sulans konstruktion, varpå inverkan av detta ur 

en hållfasthetsaspekt ansågs som försumbar. 

Följaktligen anses hållfasthetskraven som uppfyllda för modellerna 2 & 3, däremot är 

deformationerna för sulan med luftkanalen stora relativt styvhetskraven för en vanlig sula bland 

annat på grund av överhänget vid in- och utloppen. 

 



 

13 

 

5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 Diskussion 

De termiska analyserna av modellerna visade att en vanlig sula underpresterar jämfört modell 1 

och 3, där modell 2 var sämre än de andra modellerna. Modellernas hållfasthet ansågs som 

tillräckligt bra överlag, eftersom termoplaster nyttjades så förekommer det en viss elastisk 

deformation som inte var tillräcklig för att bryta sönder materialet. Däremot finns en risk för 

höga spänningar i modell ett, där denna modell deformeras avsevärt under höga belastningar. För 

denna modell krävs något slags filter för att undvika att smuts och skräp kommer in i kanalen 

samt för att stödja konstruktionen. Inget filter skapades eftersom det inte skulle ha någon 

inverkan på det termiska beteendet. Naturligtvis gör filter tillverkningsprocessen mera 

komplicerad. Däremot behöver inte detta filter skapas med hjälp av AT, utan kan istället skapas 

med traditionella tillverkningsmetoder. 

En alternativ lösning hade kunnat vara att man istället utnyttjat material med specifika termiska 

egenskaper. Nämligen ett material som kan fasomvandlas från solid till flytande eller flytande till 

gas vid en bestämd temperatur. På så sätt går all energi som skulle lett till uppvärmning istället 

till fasomvandlingen. Med denna metod kan exempelvis sulan med en vattenkanal nyttjas då 

denna redan är konstruerad med hålrum. Resultatet skulle vara en sula som ger bättre kylförmåga 

men under en kortare tid. 

5.2 Slutsatser 

Med hjälp av AT kan komplexa geometrier och strömningsvägar konstrueras vilket lämpar sig 

till konstruktion av kylvägar och kylsystem som inte kan skapas med traditionella 

tillverkningsmetoder. Vidare ger detta svar på de frågeställningar som ställdes i början av 

projektet:  

1. Är det möjligt att tillverka en sula med inbyggt kylsystem i skodon som används i 

omgivning med hög temperatur?  

Enligt den uppsatta kravspecifikationen går det för modell 1 och 3. Däremot presterar modell 

2 avsevärt sämre. 

2. Vilken typ av struktur på sulan lämpar sig bäst för att tillverka ett inbyggt kylsystem?  

Sulan med en luftkanal samt sulan med gitterstruktur presterar jämförbart med varandra. 

Däremot är sulan med en luftkanal simplare att tillverka. 

  

3. Vilken typ av tillverkningsprocess inom AT lämpar sig vid tillverkning av sulor till 

skodon?  

Vid modeller med högre toleranskrav är fotopolymerisering bäst, dock är det en mer 

komplicerad process, vid modeller med lägre toleranskrav är FDM metoden bättre lämpad 

eftersom den är enklare.  
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Rekommendationer 

För utveckling av sulor med kylsystem borde dessa anpassas för specialtillverkning av skodon 

för användning inom exempelvis vandring. På grund av detta borde en mer gedigen analys 

genomföras för beteendet av skodon överlag i varma omgivningar i olika användningsområden. 

Vidare borde en livscykelanalys samt en analys på termisk utmattning genomföras, där den 

termiska utmattningen kan leda till exempelvis krypbrott. Dessutom kan en noggrannare 

hållfasthetsanalys genomföras med mer precisa geometriska mått och liknande, där de som 

användes i rapporten var förenklingar av verkligheten. 

6.2 Framtida arbete 

Då en livscykelanalys inte var något som utforskades i det här projektet men är en viktig del i 

framtagandet av en ny produkt är det definitivt något som kan och bör göras i framtiden. 

En idé för en annan design är ett skodon likt en regnstövel, på detta sätt kan strömningsvägar gå 

ifrån toppen av stöveln istället för nära marken (i sulan) där lufttemperaturen är lägre. 

Ett sätt att förbättra sulorna skulle vara att de innehåller en platta av ett hårdare material, t.ex. 

någon metall. Det skulle skydda från vassa föremål (pinnar, stenar eller eventuella spikar och 

skruvar) effekten av vilka blir svårare att simulera med ANSYS. De spontana problemen med en 

metallplatta är hur man tillsätter plattan vid tillverkning och den höga värmeledningsförmågan.  
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BILAGA A: VYER AV MODELLERNA 

 

 

Figur 13. Snittad vy rakt uppifrån på modell 1. 

 

 

Figur 14. Snittad vy rakt uppifrån på modell 2. 

 

 

Figur 15. Vy rakt från sidan på modell 3. 



 

17 

 

BILAGA B: FLER ANALYSFIGURER 

För samtliga hållfasthetsanalyser gäller: Jämnt utbredd last på 1200N på ovansidan, fixerat stöd 

på de understa ytorna av sulorna. 

 

Figur 16. Spänningsanalys av en vanlig sula på översidan. 

 

Figur 17. Deformationsanalys av modell 1. 
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Figur 18. Snittad vy av spänningsanalys av modell 1. 

 

Figur 19.  Deformationsanalys av modell 2. 
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Figur 20. Snittad vy av spänningsanalys på modell 2. 

 

 

Figur 21. Deformationsanalys av modell 3. 
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Figur 22. Snittad vy av spänningsanalys av  modell 3. 

 

I följande fyra grafer kan temperaturförloppet avläsas. Röda kurvan är lägsta temperaturen, blåa 

kurvan är medeltemperaturen och gröna kurvan är högsta temperaturen. Samtliga sker visar 

förloppet under 8 timmar. 

 

Figur 23. Graf över det termiska förloppet för modell 1. 

 

Figur 24. Graf över det termiska förloppet för modell 2. 

 

Figur 25. Graf över det termiska förloppet för modell 3. 

 

Figur 26. Graf över det termiska förloppet för den vanliga sulan. 

 


