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Abstract 
 

This report aims to describing the work behind the development of a 
masonry heater.  

The masonry heater is developed in collaboration with the company 
Transient Design KB that is a product development company located in 
Alingsås. The company sees a possibility to cover a market segment where 
modern technology and design are missing. 

The report presents those methods and approaches that have been used and 
gives an overview to how the project has been carried out. It describes how 
the ideas behind the final results have produced and how they have been 
developed during the project's time. In the report you can also read about 
the final concept with its choices of construction and materials.  

The report is completed with a presentation of a final concept and a ground 
for possible future production. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att beskriva arbetet bakom utvecklingen av ett 
värmeelement.  

Värmeelementet utvecklas i samarbete med företaget Transient Design KB 
som är ett produktutvecklingsföretag beläget i Alingsås. Företaget ser en 
möjlighet att täcka ett marknadssegment där modern teknik och formgivning 
saknas. 

Rapporten presenterar de metoder och arbetssätt som används och ger en 
överblick över hur projektets arbetsgång sett ut. Den beskriver hur idéerna 
bakom det slutgiltiga resultatet tillkommit och hur de har utvecklats under 
arbetets gång. I rapporten går även att läsa om det slutgiltiga konceptet med 
dess konstruktion och materialval.  

Rapporten avslutas med en presentation av ett färdigt koncept och 
tillverkningsunderlag för eventuell framtida produktion.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
  

Transient Design KB är ett produktutvecklingsföretag som huvudsakligen arbetar 
med utveckling av Hifi-produkter. Företaget är beläget i Alingsås. 

En av de anställda på företaget, Lars-Ola Hoffer, fann efter att han skulle installera 
en vedkamin i sitt hem, att det i dagsläget inte finns någon kamin på marknaden 
som kombinerar kakelugnens höga verkningsgrad och långa värmelagring med 
dagens formgivning och teknik.  

Det finns ett däremot ett otal olika varianter av braskaminer och dekorativa spisar 
i olika utföranden som är modernt formgivna men som inte kan mäta sig med 
kakelugnens uppvärmningsförmåga av en bostad.  

Eftersom kakelugnen inte utvecklats nämnbart sedan 1700-talet såg han där en 
möjlighet att skapa en ny produkt som kombinerar dagens moderna teknik och 
formgivning med de traditionella funktionerna hos en kakelugn. Genom företaget 
valde han därför att arbeta vidare med den idén. 

Frågeställningen blev därför: 
Går det att utveckla ett visuellt attraktivt värmeelement som samtidigt har en mycket 
hög verkningsgrad? 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett koncept på ett värmeelement 
som kombinerar kakelugnens traditionella förmåga att effektivt värma upp en 
bostad, med den moderna teknik och formgivning som finns hos dagens 
braskaminer och dekorkaminer. 

Målet för arbetet är att ta fram ett koncept som senare ska kunna användas som 
underlag till en eventuell produkt. Produkten skall kunna konkurrera med den 
bredd av värmeelement som finns på marknaden idag, både formmässigt och 
funktionsmässigt.  

 

1.2.1 Kravspecifikation 

För att kunna konkurrera på marknaden av värmeelement så ställs följande krav 
produkten: 

 

• Eldningstemperatur 900-1000°C 

• Fungera som enda värmekälla i bostaden 

• Visuellt attraktiv för att kunna placeras i vardagsrum 

• Verkningsgrad över 80 % 

• Temperatur max 50°C på ytterluckor 

• Temperatur max 350°C på rökgaser 

• Maxhöjd 240cm 

• Effekt på 6-8 kW 
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1.3 Avgränsningar 
Detta arbete kommer inte att innefatta de termodynamiska delar som omfattar 
optimal temperatur vid vedeldning då detta inte är ett huvudproblem för 
projektet. Hur lång tid värmeelementet kan vara värmeavgivande kommer heller 
inte diskuteras på grund av de avgränsningar som valts. Mängden ved som åtgår 
vid förbränning kommer inte att beräknas, då detta inte är en fråga som vi anser 
ingå i problemställningen. Likaså kommer konstruktion och beräkningar på 
inbyggd elektricitet inte heller utföras utan endast upptas under diskussionsämnet 
för att begränsa arbetet.   

 

1.4 Disposition 
De huvudrubriker som redogörs i rapporten är teoretisk bakgrund, genomförande, 
resultat samt slutsats och diskussion. Den teoretiska bakgrunden ger läsaren en 
inblick i de förbränningsmetoder och befintliga produkter som finns på 
marknaden. Genomförandet redogör hur arbetsgången har gått tillväga, bland 
annat hur information har samlats in och hur idégenereringen har gått till. Under 
rubriken resultat redogörs vilken förbränningsmetod som har valts, hur 
konstruktionen är uppbyggd och det slutgiltiga konceptet presenteras. 

I slutsats och diskussion sammanfattas arbetet och diskuteras de tankegångar och 
funderingar som uppkommit under projektets gång, samt de frågeställningar som 
inte tagits med under resultatrubriken. 
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2 Teoretisk bakgrund 
För att få en bakgrund till utvecklingsarbetet av värmeelementet är en analys av 
nuvarande produkter på marknaden och deras förbränningsmetoder nödvändig.  

Undersökningen visar att det idag finns ett antal olika metoder för förbränning av 
ved och pellets som är de bränslen som vi ansett relevanta att undersöka. 

 

2.1 Förbränningsmetoder 

2.1.1 Överförbränning 

Överförbränning är en metod där primärluft förs in under 
eldstaden via en draglucka. Luften passerar upp genom 
eldstaden och rökgaserna passerar ut genom dess övre del.  
[se Bild 1] Detta medför att hela vedvolymen brinner samtidigt. 
  

Metoden överförbränning når sällan över en  
verkningsgrad på 50 % men enstaka överförbränningselement kan vid gynnsamma 
förhållanden nå upp till en verkningsgrad på 65 %.  
Första tiden efter upptändning sker en kraftig effektutveckling eftersom hela brasan 
brinner på en gång. Denna effektutveckling avtar dock ganska snabbt och sot- och 
tjärbildning ökar.  
Denna teknik återfinns till största del i äldre vedelement och i dem leds rökgaserna 
direkt från eldstaden till skorstenen via ett kort rör. I nyare vedelement finns oftast 
någon form av konvektionsdel där rökgasernas värme kan överföras till rummet 
istället för att gå direkt ut genom skorstenen.  

 
Förbränningstemperaturen i dessa värmeelement blir oftast låg vilket medför att 
rökgastemperaturen blir alltför hög, över den tillåtna temperaturen på 350ºC [1], 
vilket betyder att förbränningen blir ineffektiv och mycket värme försvinner ut 
genom skorstenen.  

 

 

 

 

 

 

 

[Bild 1] Överförbränning
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2.1.2 Fläktstyrd överförbränning 

Fläktstyrd överförbränning är en metod där sekundärluft  
förs in i överdelen av eldstaden i en så kallad  
”konisk gasförbränningskammare” för att tillsätta syre till  
lågornas toppar. Detta medför att temperaturen där  
stiger till över 1000ºC. Ovanför gasförbränningskammaren  
sitter ett antal vertikala rökgaskanaler som är omgivna av 
värmelagrande material. [se Bild 2] 
Här sker överföringen av värme till lagringsmaterialet och 
rökgaserna kyls ner till en önskvärd temperatur på 200ºC [2].  
Denna metod är mycket effektiv och har till och med lyckats 
uppnå en högre verkningsgrad än pannor med omvänd 
förbränning [1]. 

2.1.3 Underförbränning 

Underförbränning är en metod där primärluft förs in under 
eldstaden. Skillnaden mot överförbränning är att luftströmmen 
inte passerar genom hela eldstaden utan strömmar ut i den nedre 
delen av densamma. Detta medför att endast den undre delen av 
veden brinner medan resten av vedhögen sjunker neråt och 
börjar brinna efter hand [se Bild 3]. De flesta värmeelement med 
underförbränning har en keramisk gasförbränningskammare 
som är placerad mellan eldstaden och konvektionsdelen. 
Verkningsgraden på dessa värmeelement har uppmäts till mellan 
68 och 76 procent [1] och är alltså betydligt högre än hos 
värmeelement med överförbränning.  

2.1.4 Omvänd förbränning 

Omvänd förbränning är en metod där primärluften tillförs 
ovanför eldstaden. Luftströmmen för vedgaserna neråt till 
gasförbränningskammaren som sitter under eldstaden. I 
kammaren tillsätts sekundärluft och gaserna förbränns [se Bild 4]. 
Liksom vid underförbränning brinner huvudsakligen den nedre 
delen av vedvolymen och den övriga veden vandrar neråt mot 
elden.  

Metoden är vid sidan av fläktstyrd överförbränning den mest effektiva och har en 
verkningsgrad mellan 72 och 80 procent [1]. 

I och med att konstruktionen är sådan att elden leds neråt under eldstaden ger det 
möjlighet till en lång konvektionsdel utan att värmeelementet blir för stort. 
Rökgaserna kan ledas längs hela botten av värmeelementet och upp längs baksidan 
vilket ger längre tid för gaserna att avge värme. 

Eldningsprincipen kan vara svår att hantera eftersom man måste tvinga rökgaserna 
neråt och därför behövs rejält drag i pannan.  

[Bild 2] Fläktstyrd 
överförbränning 

[Bild 3] Underförbränning 

[Bild 4] Omvändförbränning 
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2.1.5 0Fläktstyrd omvänd förbränning 

Fläktstyrd omvänd förbränning är en metod som ger en mer fulländad och stabil 
förbränning jämfört med omvänd förbränning med självdrag. En blåfärgad 
eldkvast uppstår i gynnsamma fall då rökgaserna trycks från eldstaden till 
keramikkammaren. Röken som kommer därifrån är helt sotfri och innehåller 
endast väldigt små mängder föroreningar.  

Verkningsgraden förändras inte nämnvärt gentemot omvänd förbränning med 
självdrag, men med hjälp av fläkten hålls förbränningen på en hög och stabil nivå 
under hela eldningscykeln.  

Nackdelen med denna sorts panna är att pannan är elberoende och inte kan 
användas när elen bryts [1]. 

 

 

2.2 Marknadsanalys 
Det finns i dagsläget, i stora drag, fyra grupper av produkter på marknaden som är 
avsedda för eldning i hemmet.  

2.2.1 Dekorativa spisar 

Spisar som eldas med bioalkohol och som inte avger några skadliga rökgaser och 
därför inte behöver ha en skorsten för att kunna användas i bostaden. Dessa spisar 
avger dock inte någon större mängd värme och är därför inte lämpliga att använda 
som värmekälla.  

2.2.2 Braskaminer 

Eldas med ved och behöver följaktligen ha en skorsten som transporterar bort de 
giftiga rökgaserna. Utvecklar en effekt mellan 2-10kWh och kan snabbt värma 
upp ett rum. Har dock dålig värmelagring och är därför inte lämplig för att värma 
upp en hel bostad utan bör användas som kompletterande värmekälla eller som 
”trivselfaktor” i bostaden. 

2.2.3 Värmepannor 

Drivs med ved, pellets, olja eller el. Dessa har hög verkningsgrad och används ofta 
som enda värmekälla i en bostad. Det räcker med att fylla på med ved ett par 
gånger om dagen för att skapa tillräckligt med värme för att värma hela bostaden. 
Moderna vedpannor drivs oftast av en kombination av el och ved där elvärmen 
kopplas in när elden inte värmer tillräckligt mycket. En nackdel med vedpannor är 
att de är skrymmande och kräver ett separat rum. De är heller inte utvecklade för 
att vara attraktiva utan effektiva och passar därför inte särskilt bra in i ett 
vardagsrum. 
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2.2.4 Kakelugnar 

Eldas med ved och använder sig av metoden överförbränning med självdrag. 
Principen bakom dem är simpel och har inte utvecklats nämnvärt sedan 1700-
talet.  

 

2.3 Principen bakom kakelugnen 
Kakelugnen är av typen tunga eldstäder och med detta menas att de kan lagra och 
fördela värmen över minst ett halvt dygn. Brasans energi fördelar sig alltså under 
betydligt längre tid än vid själva förbränningsfasen. En kakelugn som det eldas i 
två gången om dagen utvecklar en maxeffekt på cirka 5kW och medeleffekten 
ligger på 2kW. Ett dygn efter att elden har slocknat kan ugnen fortfarande 
utveckla cirka en halv kilowatt i eftervärme. Verkningsgraden i en modern 
kakelugn ligger kring 75-80 procent och är klart överlägsen en vanlig braskamin 
med överförbränning.  

Kakelugnens huvudsakliga funktion är att behålla de varma rökgaserna som 
uppstår vid eldning så länge som möjligt, så att de hinner avge så mycket som 
möjligt av sin värme innan de försvinner upp genom skorstenen. Detta uppnås i 
kakelugnen med hjälp av ett system av vertikala rökkanaler som röken leds i innan 
den släpps ut genom skorstenen. För att behålla värmen längre är kakelugnen 
uppbyggd av tegel och murbruk, material som har en hög vikt, och därmed också 
en hög värmebeständighet och kan lagra och avge värme under en längre tid. 
Detta medför att en kakelugns vikt kan uppgå till mellan 800-2000 kg [3]. 
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2.4 Konkurrentanalys 
Marknaden för eldning och uppvärmning för hemmet idag är mycket homogen. 
Större delen av produkterna inom de ovan nämnda marknadssegmenten skiljer sig 
mycket lite åt både inom formgivning och funktion.  

De allra flesta tillverkare använder sig av metoden överförbränning och har ett 
system som tillför sekundärluft, antingen med fläkt eller med självdrag. Det finns 
dock ett antal tillverkare som levererar produkter som utmärker sig och har 
tekniska lösningar som gör dem mycket konkurrentkraftiga på marknaden. Några 
som är intressanta är: 

2.4.1 Xeoos® 

En av de mest intressanta produkterna ur teknikhänseende är kaminen ”xeoos®” 
från den tyska tillverkaren Specht Modulare Ofensysteme [4].  

Det är en kamin som använder sig av en patenterad metod kallad ”TwinFire” [5]. 
Denna metod är en så kallad omvänd förbränning där rökgaserna förbränns en 
extra gång genom tillförsel av sekundärluft vilket bidrar till att kaminen kan uppnå 
en så hög verkningsgrad som 83 till 90 procent [5]. Den omvända förbränningen 
leder också till att det skapas dubbla eldstäder, där en brinner uppåt och en 
brinner neråt, något som skapar en visuellt attraktivt effekt. 

2.4.2 Sandugnen 

Stockholms Kakelugnsmakeri AB har utvecklat en kakelugn där sand används som 
konvektionsmaterial istället för tegel och murbruk.  

De använder sig av en patentsökt konstruktion där ytterhöljet är uppbyggt av 
cylindrar av aluminium eller koppar som staplas på varandra och bygger upp 
sandugnen. Eldstadsinsatsen och rökgaskanalerna är tillverkade i rostfritt material 
och monteras in i ytterhöljet, resten av utrymmet fylls upp av ren torr sand. På 
detta viset kan de uppnå samma höga värmelagringsförmåga som hos traditionella 
kakelugnar och till och med en högre verkningsgrad [6]. I och med att ugnen 
består enbart av moduler i aluminium och rostfritt så kan man själv montera den 
och fylla på med sand utan hjälp av fackman, vilket innebär betydligt billigare 
installation. 
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2.5 Metodval 
 

• WBS (Work Breakdown Structure) 

Metod som används för att bryta ner en produkt i dess väsentligaste 
beståndsdelar för att kunna analysera vilka som har störst betydelse för 
slutresultatet. Den går till så att en översiktskarta skissas upp över produktens 
huvudfunktioner och dessa delas sedan in i delfunktioner [7].  

 

 

• PUGH-matris 

Metod som används för jämförelse mellan olika objekt. Objekten radas upp 
och jämförs med ett referensobjekt via en rad kriterier. Därefter summeras 
vilket som fått högst poäng [7].  

 

 



Genomförande  

15 

3 Genomförande 
Metoden som arbetet genomförts med är projektbaserad. Arbetet är indelat i fyra 
huvudfaser.  

 

3.1 Bakgrundsundersökning 
Bakgrundsundersökningen innefattar områdena marknadsundersökning, 
litteratursökning samt patentsökning. Detta för att få en överblick över de 
befintliga produkter som finns på marknaden och teorin som ligger bakom dem. 

3.1.1 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen genomfördes genom eftersökning på Internet efter 
produkter och tillverkare samt studie av produktkatalog från diverse tillverkare [8]. 
Undersökningen genomfördes med en bred bas där även braskaminer, 
värmepannor samt dekorativa spisar undersöktes för att ge en helhetsbild av 
marknaden för eldning och uppvärmning i hemmet.  

 

Möjliga marknadsinriktningar 

• Billigt ”folk”-värmeelement 
Ett värmeelement som är väldigt billigt och kan konkurrera på en 
lågprismarknad där utformningen och funktionen har lägre prioritet. 

• Supereffektiv högteknologisk 
Ett värmeelement som är väldigt effektivt och kan konkurrera på en 
marknad där effektiviteten är högsta prioritet och kostnaden tillåts vara 
högre. 

• Attraktiv ”inredningsspis” 
Ett värmeelement som är inriktat mot att vara en inredningsdetalj i 
hemmet och där effektiviteten har lägre prioritet. Priset tillåts även vara 
högre. 

 

3.1.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen bestod i att studera böcker och kompendier som behandlar 
ämnena uppvärmningsteknik och värmeproduktion samt ved och vedeldning 
genom tiderna. Detta gjordes primärt för att få en inblick i hur de olika 
förbränningsmetoderna ser ut och hur kakelugnar är uppbyggda.  
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3.1.3 Patentsökning 

Patentsökningen genomfördes genom eftersökningar i patent och 
registreringsverket, PRV:s, databas [9] samt sökningar på Google:s sökmotor för 
patent, Google Patent Search Beta [10].  

Eftersom kakelugnen i princip inte är utvecklad sedan 1700-talet så finns det en 
mycket begränsad mängd patent att finna på området. Det patent som ligger 
närmast området är den patentansökan som är gjord på sandugnen från 
Stockholms Kakelugnsmakeri AB. Detta är dock inget vi kunde finna någon 
information om i undersökningen utan bara läsa om på Stockholms 
Kakelugnsmakeri AB:s egen hemsida [6]. 

 

 

3.2 Idéskapande 
Innan idéskapandet genomfördes en WBS. Sedan bestod idéskapandet av två faser; 
brainstorming och idégenerering. Dessa två genomfördes i två steg där det första 
innefattade detaljkonstruktion och det andra formgivning och design på 
produkten. Konstruktionsbrainstormingen utfördes först i ordningen för att 
bestämma vilka detaljer produkten måste innehålla och få en överblick över de 
dimensioner och former som sedan fanns att arbeta runt. 

 

3.2.1 WBS 

För att göra arbetet med idégenereringen lättare gjordes en WBS [se Bilaga 1].  

3.2.2 Brainstorming 

Brainstormingen genomfördes vid två tillfällen. För att snabbt komma fram till en 
mängd idéer så antecknades endast simpla idéskisser. Målet var att uppnå en 
kvantitet av idéer för att ha många idéer att sedan analysera och utveckla. 

3.2.3 Idégenerering 

Utifrån brainstormingen fördjupades sedan de idéer och skisser som ansågs värda 
att gå vidare med. Ett antal helt nya idéer uppkom även under denna fas. 

Nedan presenteras de idéer som uppkom; 

Konstruktionsidéer 

Från WBS:en visade det sig [se Bilaga1] att de huvudsakliga funktionerna som 
behöver utformas är förbränning, rökgasavledning, resthantering av aska och 
sot samt värmelagring.  
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Förbränning: 

De första tankarna kring förbränningen handlade om vilken förbränningsmetod 
som skulle användas. Idéer fans att använda sig av fläktstyrd omvänd förbränning 
för att skapa den visuellt attraktiva effekt som uppstår då elden brinner både uppåt 
och neråt. Undersökningen av metoderna visade dock att fläktstyrd 
överförbränning är den effektivaste av metoderna och samtidigt simplare att 
tillverka. Av den anledningen föll valet automatiskt på fläktstyrd överförbränning 
som förbränningsmetod trots avsaknaden av dubbla lågor som attraktivt 
försäljningsargument. 

Idén för att tillföra elden det syre den måste ha för att brinna effektivt var att ta 
luft från rummet och leda den med hjälp av en fläkt in till eldstaden och ut genom 
skorstenen, samtidigt som luft utifrån leds i luftgångar inuti värmeelementet, 
värms upp, och släpps ut genom ett spjäll till rummet. På det sättet kommer ny 
frisk luft att tillföras rummet samtidigt som det värms upp och elden brinna 
effektivt [se Bild 6]. 

För att ytterligare göra förbränningen effektivare kom vi på idén att använda oss av 
en gasförbränningskammare. Det var en idé vi fick efter att ha studerat 
värmepannor som använder sig av den metoden och upptäckt att deras 
förbränning är effektivare än traditionella kakelugnars. 

För att göra antändningen av brasan enklare fanns idén att luft måste tillföras 
underifrån eldstaden. Ett galler i mitten där luft kan komma in vid upptändningen 
var en idé vi hade. 

 [Bild 6] Idéskiss Luftgångar 
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[Bild 5] 5-Kanalssystem med sotrör på var sida  
(egen konstruktion) 

För att undvika en för hög temperatur på glaslucka utåt vid förbränningen, fick vi 
rådet av uppdragsgivaren att använda dubbelglas. Luften utifrån skulle då även 
kunna ledas i en luftspalt mellan glasen för att ytterligare värmas upp och 
samtidigt fungera avkylande för ytterglasrutan. 

 

Rökgasavledning: 

För att leda de ohälsosamma gaser som bildas vid förbränningen ut från rummet 
krävs någon sorts ledning mellan eldstaden och skorstenen. Vår idé för att 
transportera dessa gaser var att använda ett system av rostfria rör mellan 
gasförbränningskammaren och skorstenen. För att ge rökgaserna tid att avge så 
mycket som möjligt av sin värme, som är nödvändigt för effektiv uppvärmning, så 
måste rören vara tillräckligt långa. Vår första idé var då ett system där rören var 
placerade som en spiral upp från gasförbränningskammaren till skorstenen.  På det 
viset skulle rökgaserna tvingas ta en längre väg innan de når skorstenen och 
därmed hinna avge mer värme. Denna idé övergavs dock efter diskussion med 
uppdragsgivare samt undersökning på området som visade att det så kallade 5-
kanalssystemet, där rökgaserna transporteras i ett system av vertikala rör, [se Bild 
5] är det överlägset effektivaste systemet på marknaden idag. 

 

 

 

 

Resthantering av aska och sot: 

För att hantera sotning av rörsystemet var en idé att göra sotluckor på var sida om 
värmeelementet [se Bild 5]. Med hjälp av dem och möjlighet att komma åt inifrån 
eldstaden och uppifrån skorstenen skulle då hela systemet kunna sotas.  

En annan idé var att göra hela rörsystemet så att det skulle kunna lyftas ur och 
sotas separat. Detta föll dock på dess otymplighet. 

För att hantera den aska som bildas vid förbränningen i eldstaden var tanken att 
gallret i eldstadsbottnen även skulle kunna fungera som genomsläpp för askan. 
Askan skulle sedan samlas i en behållare där den skulle kunna tömmas efter 
eldningen.  
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Värmelagring: 

För att hantera den värme som kommer från förbränningen och de varma 
rökgaserna så behövs ett material som kan lagra och avge den under en längre tid. 
Vi hade då en idé om att använda vatten som värmelagrare, och att det kanske 
skulle kunna kopplas till ett vattenburet värmeledningssystem för att värma upp 
huset.  

Vi funderade även på sand som material eftersom konkurrentjämförelsen visat att 
det finns ett företag som använder det som värmelagringsmaterial och att det 
fungerar bättre än tegel och murbruk. 

 

 

 

 

Utformningsidéer 
En mängd idéer på utformningen skissades ner under idéfasen. Här nedanför 
presenteras de som vi anser ha haft betydelse för den fortsatta utvecklingen. Övriga 
skisser presenteras endast överskådligt i bilaga [se Bilaga 2]. 

 

 

Idé 1 

Idén bakom denna skiss kommer från de stora akvarier som finns placerade i 
hotellobbyer. De stora glasytorna på bägge sidor innebär att värmeelementet kan 
beskådas från bägge sidor och möjliggör därmed att det kan placeras mitt i ett rum 
eller på längden ut från väggen i rummet.  

Denna idé ledde fram till formkonceptet New York [se Bilaga 3]. 

 

          
 

 

 

 

 

[Bild 6] Idéskiss 1
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Idé 2 

Idén bakom denna skiss var ett cylindriskt värmeelement med stora glasytor. 360 
graders glasrutor skapar maximal betraktningsvinkel. Den sneda över och 
underkanten är till för att skapa ett asymmetriskt intryck där olika 
betraktningsvinklar också ger olika syn på produkten. 

Denna idé ledde fram till formkonceptet Texas [se Bilaga 3]. 

            
 

 

Idé 3 

Idén bakom denna skiss byggde på stora glasluckor med skarpa vinklar. Detta för 
att skapa ett ganska aggressivt formspråk. Modellen har cylindrisk form och kan 
därmed placeras mitt i rummet för beskådning från båda håll. 

Denna idé ledde fram till formkonceptet Boston [se Bilaga 3]. 

 

              
 

[Bild 7] Idéskiss 2 

[Bild 8] Idéskiss 3 (sida och fram) 
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Idé 4 

Idén bakom denna skiss var att försöka skapa en design som ligger långt ifrån de 
som finns på dagens marknad. Idén är ett experiment med olika geometriska 
former som passats ihop för att skapa skalet till värmeelementet.  

Denna idé ledde fram till formkonceptet Wisconsin [se Bilaga 3]. 

 

 

            
 [Bild 9] Idéskiss 4 
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3.3 Sållning och utvärdering 
För att utreda vilken eller vilka idéer som var värda att gå vidare med från 
idégenereringen så utfördes sållning och utvärdering av förslagen.   

3.3.1 Sållning 

Konstruktionsidéer 

För att välja vilken förbränningsmetod som bäst passar till det tänkta 
värmeelementet gjordes en PUGH-matris. 

Materialvalet gjordes med hjälp av jämförelser och beräkningar mellan olika 
materials förmåga att lagra värme. 

 

Utformningsidéer 

Sållningen utfördes i två steg. I det första steget så jämfördes alla idéskisser från 
idégenereringsfasen för att bestämma vilka som var värda att gå vidare med. De 
fyra ovan presenterade var de som då valdes att gå vidare med.  

I det andra steget presenterades de fyra vidareutvecklade koncepten för 
uppdragsgivaren som gav sina synpunkter och önskemål kring dem.  

 

3.3.2 Utvärdering 

Utvärderingen av koncepten utfördes i två faser. Den första fasen utfördes 
tillsammans med uppdragsgivaren och den andra på egen hand. 

Tillsammans med uppdragsgivaren utvärderades de fyra koncepten och han gav 
förslag på vidareutveckling av dem. Det koncept han fastnade för var konceptet 
Wisconsin och han ansåg att en inriktning och vidareutveckling av detta koncept 
vore önskvärt. 

Utvärderingen som genomfördes på egen hand gick ut på att analysera de 
synpunkter uppdragsgivaren givit på konceptet och vad som skulle kunna 
förbättras i det. 
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3.4 Konstruktion 

3.4.1 Modell 

För att få en uppfattning om verkliga dimensioner på värmeelementet så 
modellerades det upp i programmet ProEngineer. På det viset kunde även 
ritningsunderlag tas fram för att stödja eventuell framtida tillverkning.  

Renderingar, för att få en mer visuell uppfattning av värmeelementet, gjordes i 
programmet Alias Image Studio. 

3.4.2 Materialval 

Materialvalet genomfördes genom undersökningar i materialdataprogrammet CES 
samt i datablad på Internet. Även materialprover från tillverkare har undersökts. 

 

3.4.3 Beräkningar och tabeller 

Det material som ska placeras i tanken måste ha den egenskapen att det kan lagra 
värme så lång tid som möjligt. För att kunna välja det mest lämpliga materialet så 
måste ett material med en så hög specifik värmekapacitet som möjligt utses. 
Med specifik värmekapacitet menas hur mycket energi det går åt för att värma upp 
1kg av ett material eller vätska 1 grad Celsius. Enheten som används blir därför 
kJ/kg °C [11]. 
 
Gamla kakelugnar använder sig av murbruk och tegel som lagringsmaterial. Tegel 
har en relativt låg värmekapacitet på 0,9 kJ/kg °C. Detta gör att den är mycket lätt 
att värma upp men dess förmåga att lagra värmen under längre tid är låg. 
Om man jämför vatten och tegel i egenskap av värmelagrare så ser man att vatten 
har cirka fyra gånger högre värmekapacitet än tegel. Det betyder att det går åt fyra 
gånger så mycket energi att värma upp vatten jämfört med tegel, men också att 
vatten kan lagra värmen fyra gånger så länge som tegel. 
 
För att få en uppfattning om hur mycket energi som går åt för att värma upp 
materialet i tanken så behöver man först räkna ut hur mycket material det rör sig 
om. För detta gjordes en överslagsberäkning på volymen; 
 
Volym på cylindrisk tank: 

lV
dmh

dmr
hrrV

3321385,285,2
13

85,2

=×××=
=
=

×××=

π

π
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Total längd rökkanalsystem: 
 

mdm 48,68,64))91()84()2,24()2,110()7,028,02(( ==×+×+×+×+×+×  
 
Volym på rörsystem: 

lV
dmh

r
hrrV

298,64375,0375,0
8,64

375,0

=×××=
=
=

×××=

π

π

 

 
Verklig volym (tank - rörsystem): 
332-29=303l 
 

Formel för energiåtgång: 

Q = cp m dT 

där 

Q = mängd värme (kJ) 
cp = specifik värmekapacitet (kJ/kg °C) 
m = massa (kg) 
dT = temperaturdifferens (°C) 

 
 
 

Material Specifik värmekapacitet
kJ/kg °C

Tegel (Brick) 0,9
Vatten (Water, fresh) 4,187
Sand (Sand) 0,8
Sten (Stone) 0,84
Sågspån (Sawdust) 0,9  

 
 
 
 
Omvandlingsformel Joule till Wattimmar: 
 
1 Wh  = 3600 J 
1 kWh = 3.6 ×106 J [14] 
 
 
 
 
 

[Tabell 1] Specifik värmekapacitet [12], [13]
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Extremfall; Uppvärmning vatten, från rumstemperatur till 90°C: 
 
cpvatten = 4,19 kJ/kg. °C 
m vatten = 303 kg 
 
dT = 90 – 20 = 70°C 
 

kJQ 88869,97030319,4 =××=
 

hkW /6,24
3600

9,88869
=  

 
Normalfall; Uppvärmning vatten, från 50°C till 90°C 
 
cpvatten = 4,19 kJ/kg. °C 
m vatten = 303 kg 
 
dT = 90 – 50 = 40°C 
 

kJQ 50782,84030319,4 =××=
 

hkW /1,14
3600

50782,8
=

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

En jämförelse med ovan utförda beräkningar på olika material visar hur mycket 
mer energi som går åt för att värma de olika materialen i de två fallen [se tabell2]. 

 
 
 
 
 
 

Material
Normalfall Extremfall

Tegel (Brick ) 3,0 5,3
Vatten (Water, fresh) 14,1 24,6
Sand (Sand) 2,7 4,7
Sten (Stone) 2,8 5,0
Sågspån (Sawdust) 3,0 5,3

Energiåtgång (kW/h)

[Tabell 2] Energiåtgång uppvärmning 
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4 Resultat 
 

4.1 Förbränningsmetod 
För att göra en bedömning av vilken förbränningsmetod som var lämpligast att 
använda ställdes metoderna mot varandra i två PUGH-matriser. De kriterier som 
ansågs viktigast ställdes upp och som referens användes överförbränning med 
självdrag eftersom det är den vanligaste metoden hos äldre kakelugnar.  

 

Resultatet från matrisen visar [se Tabell 3] att metoderna fläktstyrd 
överförbränning och fläktstyrd omvänd förbränning är de två som är lämpligast att 
använda sig av. Eftersom poängskillnaden mellan dem är mycket liten är det 
lämpligt att jämföra dem mot varandra separat. 

 

 

 

PUGH‐matris: förbränningsmetoder
Vikt

Kriterier 1 2 3 4
Komplicerad konstruktion, (svårare tillverkning) 5 - - - -
Verkningsgrad 5 + + + +
Effekt 2 + + + +
Storlek (volym) 1 - - - -
Temperatur 4 + + + +
Utseende 1 - + 0 +
Konvektionsdelslängd 2 + + + +
Behov av el 1 0 0 - -
Miljövänlig 4 0 0 + +

13 14 17 18
2 2 1 0
7 6 7 7
6 8 10 11
4 3 2 1
Nej Nej Ja Ja

Rangordning
Beslut om vidareutveckling

Metod

R
eferens

∑ + (viktad)
∑ 0
∑ ‐ (viktad)
Nettovärde

Referens Överförbränning med självdrag

1 Underförbränning med självdrag
2 Omvänd förbränning med självdrag
3 Fläktstyrd överförbränning
4 Fläktstyrd omvänd förbränning  

 

 

 

 

 

[Tabell 3] PUGH-matris; förbränningsmetoder: första urvalet 
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Resultatet av jämförelsen metoderna emellan visar [se Tabell 4] att fläktstyrd 
överförbränning är den lämpligaste metod att använda. Den vinner primärt på att 
den har högre verkningsgrad och är simplare tillverka, vilket är de kriterier som är 
väsentligast för produkten. 

Det slutgiltiga valet av förbränningsmetod blev därför fläktstyrd överförbränning. 

 

Urvals‐matris: förbränningsmetoder
Skala: 1= Sämst 5= Bäst Vikt
Kriterier 3 4
Komplicerad konstruktion, (svårare tillverkning) 5 3 1
Verkningsgrad 5 4 3
Effekt 2 3 3
Storlek (volym) 1 2 2
Temperatur 4 5 5
Utseende 1 3 4
Konvektionsdelslängd 2 3 3
Behov av el 1 2 1
Miljövänlig 4 3 3
? + (viktad) 86 71
Nettovärde 86 71
Rangordning 1 2
Beslut om vidareutveckling Ja Nej
3 Fläktstyrd överförbränning
4 Fläktstyrd omvänd förbränning

Metod

 
 

 

 

 

 

4.2 Utformning 
Det slutgiltiga valet av utformning föll på en kombination av idéskisserna 2 och 4, 
detta efter önskemål från uppdragsgivaren om en produkt med den klassiska 
cylindriska formen från idé 2 och de tvådelade glasrutorna i idé 4. Detta skulle 
också tillgodose behovet för både målgruppen som vill ha ett högeffektivt, 
högteknologiskt värmeelement och de som vill ha ett värmeelement som även 
fungerar som inredningsdetalj. 

Efter viss omarbetning och diskussion blev slutresultatet sedan en produkt med 
raka över- och underkanter, istället för de vinklade i idéskiss 4, för en mer klassisk 
känsla och enklare tillverkning [se Bilaga 4]. 

 

 

 

[Tabell 4] PUGH-matris; förbränningsmetoder: andra urvalet 
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4.3 Konstruktion 
 

4.3.1 Dimensioner 

Ytterdiametern på värmeelementet är 600 mm och dess totala höjd är 2300 mm. 
Detta för att understiga standardhöjden i nybyggda hus som är 2400 mm. 
Eldstaden är positionerad 400 mm över golvet för att komma upp en bit från 
golvet så att insynsvinkeln ökar. Glasrutans högsta sida är 550 mm vilket ger 
mycket god insyn till eldstaden. Tanken är 1300 mm hög och har en yttre 
diameter på 570 mm. Rökkanalsystemet har en diameter på 75mm och en 
godstjocklek på 2mm. Den sammanlagda längden på rökkanalsystemet är cirka 
6,5m .  

 

4.3.2 Plåtar 

Skalet består av fem cylindrar tillverkade i plåt som tillsammans bygger upp 
värmeelementets yttre. Plåtarna är böjda runt värmeelementets stomme och 
monteras fast med hjälp av clips.  

4.3.3 Stomme 

Stommen är uppbyggd av tre bärande pelare, två av dessa är cirkulära med en 
diameter på 50mm och den tredje är rektangulär. Pelarna är sedan fästa i en 
cirkulär bottenplatta med en tjocklek på 20mm. Pelarnas huvudsakliga funktion är 
att bära upp värmetanken som innehåller rökkanalerna och det värmelagrande 
materialet. Inpassade på dessa tre pelare är även två stycken cirkulära plattor. Den 
ena är eldstadsplattan och den andra gasförbränningskammaren.  

4.3.4 Eldstad  

Eldstaden är utformad för att ge optimal syretillförsel till elden. Ett galler sitter i 
botten där askan faller igenom och under gallret är en asklåda placerad. Asklådan 
kan enkelt dras ut och tömmas vid behov. Glasdelen består av dubbla glas där det 
innersta glaset har en tjocklek på 5mm och det yttersta glaset är 3 mm tjockt. 
Runt glasrutorna sitter keramiska lister som måste användas för att förhindra att 
spänningar uppstår mellan stålet och glaset. Den större glasdelen är monterad med 
en skjutmekanism som gör det möjligt att med hjälp av handtag, som är placerade 
på bägge sidor av värmeelementet, skjuta hela glasdelen uppåt och därmed öppna 
in till eldstaden. Handtagen fungerar även tillsammans med en låsanordning som 
hinder för luckan att öppnas oavsiktligt.  
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4.3.5 Konvektionsdel 

Lagringsdelen består av ett femkanalssystem som är tillverkat av rör i diametern 
75mm. Rörsystemet är utformat så att rökgaserna måste transporteras en så lång 
väg som möjligt innan de släpps ut i skorstenen. Rören är sedan fästa i en tät 
svetsad tank där lagringsmaterialet placeras.  

Under konvektionsdelen finns ett mellanrum där gasförbränningskammaren är 
placerad. Gasförbränningskammaren består av en konisk cylinder placerad på en 
rund platta [se Bilaga 7].   

Med hjälp av en fläkt som är placerad i nederkant på värmeelementet tas luft 
utifrån in i värmeelementet. Denna luft transporteras upp i den rektangulära 
pelaren där luften sedan går vidare upp genom små hål som är placerade mellan 
glasen i en luftspalt. Därefter delas luften upp och en del släps in mot eldstaden 
där den primära förbränningen sker. Den andra delen fortsätter uppåt och släps in 
i gasförbränningskammaren där den sekundära och sista förbränningen sker. 
Genom att endast ta in luften från ett ställe behövs enbart en fläkt 

4.3.6 Sotluckor 

Enligt bestämmelser ifrån Räddningsverket ska sotningen av lokala eldstäder ske 
med 2 års mellanrum [15]. 

För att underlätta arbetet för sotning är värmeelementet utrustad med två 
sotningsluckor. Sotluckorna är fastsvetsade i rökkanalerna som i sin tur är 
fastsvetsad i värmelagringstanken. Dessa är placerade på varsin sida ovanför glasen 
och med hjälp av dessa två kan man enkelt rengöra rökkanalerna. Tackvare att 
ytterplåtarna döljer sotluckorna behåller värmeelementet sitt ursprungliga 
utseende. 
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4.4 Materialval 
 
Rökkanalsystemet är tillverkat i rostfritt material. Detta för att de ska klara av att 
stå emot korrosion som kan bildas då sot och rök transporteras i rören. 
 
Värmelagringstanken är även den tillverkad i rostfritt material eftersom tanken 
innehåller vatten [se 4.5.2 Sand eller vatten] som kan ge uppkomst till korrosion.  
 
Glasdelen består av dubbla glas med en luftspalt mellan för att få ner temperaturen 
på det yttre glaset. Det glas som sitter innerst och närmast eldstaden är ett 5mm 
tjock Firelite glas [16]. Detta glas är ett så kallat brandglas och har den egenskapen 
att det har en negativ termisk längdutveckling, det vill säga att det drar ihop sig 
när det blir varmt, och det mjuknar dessutom inte vid höga temperaturer.  
Det yttersta glaset är ett vanligt fönsterglas då det inte behöver stå emot några 
höga temperaturer. Tack vare luftspalten kommer inte detta glas att bli speciellt 
varmt. 
 
I gasförbränningskammaren når temperaturen uppåt 1000°C och därför är 
keramik ett måste som material både för plattan och konen för att klara av den 
höga temperaturen.  
Utrymmet mellan gasförbränningskammaren och värmelagringstanken är 
värmeisolerat med materialet Foamglas [17] för att inte elden ska kylas av det 
svalare vattnet. Detta material är optimalt på grund av att det har en mycket låg 
värmeutvidgningskoefficient, hög tryckhållfasthet och är obrännbart.  
 
Materialet som har används till de två rundpelarna och till det rektangulära staget 
är förslagsvis av rostfritt stål eller aluminium. Detta valdes på grund av att dess 
förmåga att tåla höga temperaturer och samtidigt kunna bära upp 
värmelagringstankens tyngd.  
 
Gjutjärn har valts som material till bottenplattan eftersom det måste vara ett 
robust material som klarar att bära upp hela konstruktionen. 
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4.5 Flexibilitet 
 

4.5.1 Utbytbara moduler 

För att enkelt kunna förnya utseendet på sitt värmeelement så finns det olika typer 
av yttre plåtar att montera.  
Plåtarna är tänkta att finnas i ett antal olika färger och utformningar, allt för att få 
ett så personligt designad värmeelement som möjligt. Till exempel kan plåtar med 
dekorativa mönster eller med formpressad snidning tillverkas för att ge 
värmeelementet en klassisk stil. 
Genom att ändra utformningen på den mittersta och undre plåten kan dessutom 
öppningen till eldstaden alterneras och på det viset ge ett helt nytt utseende.      

 

4.5.2 Sand eller vatten 

Enligt de resultatet som framkommit [se 3.4.3 Beräkningar och tabeller] ansågs 
materialen sand och vatten vara de mest lämpliga som värmelagringsmaterial.  

Eftersom värmelagringstanken är tät kan antingen vatten eller sand användas som 
lagringsmaterial utan att tanken behöver bytas ut. Det är upp till användaren själv 
att bestämma vad som passar bäst.  
Fördelen med att använda vatten som lagringsmaterial är bland annat att man kan 
koppla in värmeelementet till befintlig vattenburen värme i bostaden, antingen 
tillsammans med en ackumulatortank eller utan.  
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5 Slutsats och diskussion 
Detta examensarbete har resulterat i ett koncept och ett konstruktionsunderlag för 
konstruktion av ett värmeelement i hemmet. Målet att utveckla ett koncept på ett 
värmeelement som kombinerar kakelugnens traditionella förmåga att effektivt 
värma upp en bostad, med den moderna teknik och formgivning som finns hos 
dagens braskaminer och dekorkaminer, tycker vi har uppnåtts genom det 
slutgiltiga konceptförslaget. Alla nödvändiga beräkningar och tester för att kunna 
sätta en färdig produkt på marknaden har dock inte kunnat utföras på grund av 
tidsbegränsningar. Dessa tester får istället utföras utav den eventuella tillverkare 
som tar över tillverkningsunderlaget.  

Målet att ta fram ett koncept som är konkurrenskraftigt på marknaden känner vi 
också att vi har uppnått. Konceptet har en hög grad av nytänkande och står sig väl 
på marknaden både form och funktionsmässigt. Uppbyggnaden i moduler är vi, 
vad vi lyckats utreda, först med på marknaden, vilket borde vara ett starkt 
försäljningsargument.  

Som alternativ till värmen från vedeldingen fanns också idén att använda sig av 
elvärme som komplement. Elvärmen skulle fungera likt en vattenkokare där 
separata el-slingor placerats i tanken med värmelagringsmaterial. Eftersom 
vattenkokare har en mycket hög verkningsgrad skulle detta tillsammans med 
eldvärmen förmodligen även höja den totala verkningsgraden och göra 
värmeelementet mer effektivt. Elen skulle även kunna fungera som enda 
värmekälla då det inte finns möjlighet att elda eller då det inte önskas elda. Detta 
är dock något som vi på grund av begränsning i samtycke med handledare valt att 
inte fördjupa i arbetet utan endast nämna för att skapa en diskussion om 
möjligheten. 

Turbulatorer i rökgassystemet är också något som funnits med bland idéerna 
under arbetets gång. Det är ett system som gör att rökgaserna går i en spiral inuti 
rörsystemet och därmed tvingas gå en längre väg innan de når skorstenen. På det 
sättet hinner de avge mer värme till värmelagringsmaterialet och verkningsgraden 
för värmeelementet ökar. Även detta är något som har varit tvunget att endast 
diskuteras möjligheten kring då det inte hunnits med under arbetets gång. 
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7.2 [Bilaga 2]Övriga idéskisser 
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7.3 [Bilaga 3] Formkonceptförslag 
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7.4 [Bilaga 4] Valt koncept 
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7.5 [Bilaga 5] Renderingar rökkanalsystem 
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7.7 [Bilaga 7] Ritningsunderlag 
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