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sammanfattning

Målet med detta projekt har varit att undersöka möjligheter 
för att förbättra verkningsgraden för campingkök under väx-
lande förhållanden. Projektet har baserats på designmeto-
dik, utvärderingar av befintliga system, användarstudi-
er och grundläggande teori för värmeöverföring. Tre olika 
koncept arbetades fram utifrån resultaten från använ-
darstudierna vilka sedan analyserats för att vidareutveck-
las till ett resultat. Resultater är en värmeväxlare som 
bygger på konvektion vilket under tester kokar upp vatten 
med bättre verkningsgrad under skiftande förhållanden. 
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Inledning

1,1 Bakgrund och problemmotivering

Kökslösningar för utebruk har en ganska lång historia 
bakom sig, olika brännare och drivmedel har utvecklats för 
olika ändamål och situationer. Många campingkök har en 
väldigt lång livslängd, de olika fabrikaten och lösnin-
garna är ofta utvecklade för att bara passa de egna före-
tagens lösningar. Under senare tid har flera tillverka-
re gjort stora steg framåt i utvecklingen när det gäller 
energieffektivisering när det gäller överföringen mellan 
brännare och kärl. Dessa lösningar är väldigt effekti-
va men allt som oftast knutna till de egna nya lösnin-
garna vilket medför att man måste byta hela kökslösnin-
gen för att komma åt fördelarna. detta medför att många 
fullt fungerade lösningar blir kasserade eller placerade i 
garderoben pågrund av att det saknas möjlighet att uppdat-
era befintliga lösningar i någon större utsträckning

1,2 vision och syfte

I ett samhälle där utveckling drivs av konsumtion känns det 
centralt att jobba för att höja det upplevda värdet i det vi 
konsumerar för att förlänga livslängden på de produkter vi 
använder. transparans kring de processer som omsluter våra 
produkter måste flyttas närmare form/funktion/ teknik för att 
blir mer av en helhet som utgör produktens värde. I det lil-
la innebär det för detta projekt att förlänga livslängden/
aktualiteten och skapa effektivare redskap för brukaren av 
campingkök. Syftet med projektet blir att undersöka mö-
jligheten att skapa ökad verkningsgrad över användnings-
förhållandena genom att skapa en lösning för campingkök som 
inte är modellspecifik utan mera universell så att man kan 
förlänga livslängden och öka prestandan utan att byta ut hela 
kökslösningen.



1,3 konkreta och mätbara mål

Rapportens syfte är att skapa undersöka om det går att 
hitta en lösning som möjliggör energibesparing och 
förlänger känslan av aktualitet hos befintliga campingkök-
slösningar. 

1,4 Avgränsningar

I projektets avgränsning gäller att testplattformen för 
undersökningen av problemet skall vara en brännare av den 
typen att den fästs på själva bränsleflaskans gäng.



2 Metod

När det gäller att öka verkningsgraden i överföring mellan 
värmekälla och kokkärl är det mycket  förenklat två principer 
som är verksamma. Värme överförs från brännaren till kärlet 
genom strålningsvärme= elektromagnetisk strålning som sänds ut 
från lågan och träffar de delar som är direkt exponerade för 
strålningen från den öppna lågan.

Den andra principen som i detta fall är verksam är konvek-
tionen mellan de rökgaser som bildas vid förbränningen av 
bränslet och kokkärlets yta. 

1.5 Teori: Analys av verkningsgradshöjande principer

Den grundläggande frågeställningen tillsammans med grundläg-
gande teori om värmeöverföring har legat till grund för fort-
satta analyser av problemet där observationsstudier, aktivi-
tetsanalys samt enkäter har används. utöver detta har analyser 
av befintliga anordningar för effektökning har utförs.



2,1 Analys av tillgängliga verkningsgradshöjande lösningar

Effektivitetshöjande lösningar
Det finns olika lösningar för att minska energibortfall-
et och öka verkningsgraden hos kök med lösa brännare. 
Primärt kan dessa delas in i två kategorier, lösa univer-
sal lösningar vars syfte är att hindra energibortfall genom 
att skapa en skyddande miljö runt köket från yttre väder. 
Dessa lösningar utnyttjar förhållandevis mycket material 
för den effekt dom ger i och med att de är fristående runt 
brännaren. De är lättpackade och effektiva på de sättet att 
de håller borta vind från brännaren men de har svårt att up-
pnå effektivitet genom att samspela med flödet från kastrull 
och brännare. 

Ytterligare en typ är vindskydd som fästs i brännare. Den-
na variant fungerar efter samma princip som de övriga lösa 
vindskydden men är mindre skrymmande i och med att den kan 
förvaras runt gasflaskan. Noteras här är att det man offrar 
i yta offrar man i skydd, de är därför tveksamt om denna 
variant är effektivare än den lösa.

Den andra kategorin syftar till produkter som är beroende 
av kastrullen eller brännaren för montering. En i denna 
kategori är msr heat exchanger som är en fläns som monte-
ras utanpå kastrullen för att öka den uppvärmda ytan från 
brännaren och skydda från vind. De ska dock noteras att en 
fläns av denna typen är lika mycket ett värmeelement som en 
kylfläns när den påverkas av yttre väder. Denna lösning är 
också förhållandevis skrymmande och kan inte förvaras inuti 
sitt eget kärl om övrig utrustning skall kunna inkluderas. 
En annan variant är att ha flänsar monterade på undersidan 
kastrullen för att öka den yta som är direkt exponerad för 
lågan vilken resulterar i bättre överföring.



2,2 Analys av brukarens påverkan av verkningsgrad

Campingkök är designade för att användas under mycket skiftande förhål-
lande utomhus. Brukaren är ibland ute på längre turer och är då beroende 
av att den medtagna kökslösningen klarar av att leverera en konsekvent 
verkningsgrad i alla förhållanden. Detta både för att brukaren är ber-
oende av köket för att laga mat då dålig verkningsgrad översätts i lån-
ga koktider vilket lätt blir ett irritationsmoment samtidigt som de blir 
svårt att beräkna mängden gas som kommer gå åt. För brukaren är det in-
tressant att ha koll på mängden bränsle som förväntas gå åt då detta 
hänger ihop med hur mycket packningen kommer väga.

Tester för att prova koktidet har utförts tillsammans 
med användare för att skapa en förståelse kring ver-
kningsgrad och hur användandet ser ut och vilka problem 
som uppstår.



2,4 Aktivitetsanalys

tända brännare

rengöring

montera ihop

förvaring

hantera kastrullen varm

styra bränsleflöde

kontrollera temperatur

koka vatten

2,3 Resultat: analys av brukarens påverkan av ver-
kningsgrad

När en halvliter vatten kokas upp inomhus blir resultatet med bara 
brännare och kastrull ungefär 4minuter.. Det ska tilläggas att när 
dessa tester utförs så finns många felmarginaler som påverkar resul-
tatet, tillexempel trycket i flaskan kan variera vilket resulterar i 
olika “hastighet” på brännaren. Även exakt mängd vatten, temperatur 
på luft och vatten osv. Detta är inga variationer som gör att resul-
taten inte går att använda men skall ändå noteras, det är också därför 
tiderna presenteras som cirkatider. Ett test utomhus en dag när de var 
lite till medelvind, uppskattningsvis 3-4sekundmeter utfördes också. 
Lufttempratur 15C. Testet fortgick i strax över 10minuter då det 
avbröts för att vattnet inte översteg 70 grader. Med löst vindskydd 
runt kastrullen blir resultatet bättre, vattnet kokar efter cirka 6mi-
nuter.

Att vattnet överhuvudtaget inte kokar är problematiskt då de skapar 
irretation hos användarnan när det inte fungerar under relativ liten 
yttre påverkan. Det noterades också att hanteringen av kastrullen blir 
strulig när användarna först måste lyfta av locket innan kastrullen 
hanteras vilket blir ett extra moment

Dom huvudsakliga aktiviteterna ser ut som följer nedan.



2,5 Frågeformulär angående frekvens av användning

tända brännare

rengöring

montera ihop

förvaring

hantera kastrullen varm

temperaturkontroll

hög verkningsgrad

Ett formulär angående hur campingkök av denna typ primärt används 
till och viktning av vilka egenskaper användarna anser är viktigast 
för användningen togs fram. Svaren visar att kök av denna typ  an-
vänds primärt av den tillfrågade gruppen för kortare matlagning och 
för att koka upp vatten för dryck.

Användarna fick numrera olika egenskaper som är centrala centrala 
för användningen.  

koka vatten

10 minuter

långkok

2,6 Analys behov 

Utifrån de tester och undersökningar som utförs blir det klart att 
de är problematiskt för användarna att verkningsgraden så tydligt 
försämras vid yttrepåverkan, enkäten visade att användarna priorit-
erar verkningsgrad vilket ytterliggare förstärker denna bild. Vidare 
så visar undersökningen att den största frekvensen av användandet 
ligger vid koktider mellan 5-10minuter vilket i behov innebär att 
användaren behöver en konstant hög verkningsgrad under denna period 
men samtidigt inte förhög punktvärme så det bränner fast.

Vid observationsstudier noterades att hantering av kastrullen vid 
användning är lite bökig då det krävs att locket först tas bort samt 
att lösa verktyg måste användas. Vid observationstesterna uppmärk-
sammades precis som i enkäten att förvaring är utöver verkningsgrad 
en ganska central punkt i användantet.



2.7 Kravspec

Utifrån utförda undersökningar och observationer så har följande 
krav på de framtagna koncepten tagits fram.

Förvaras inuti befintligt kärl

Skapa högre och jämnare verkningsgrad

Bör:

Skall:

Underlätta hantering av kastrull

Skall inte kompromissa användningen av tidigare använda funktioner

3 Konceptutveckling

Undersökningen visade att den största frekvensen av användandet lig-
ger vid koktider mellan 5-10minuter vilket i behov innebär att an-
vändaren behöver en konstant hög verkningsgrad under denna period 
men samtidigt inte förhög punktvärme så det bränner fast.

Vid observationsstudier noterades att hantering av kastrullen vid 
användning är lite bökig då det krävs att locket först tas bort samt 
att lösa verktyg måste användas. Vid observationstesterna uppmärk-
sammades precis som i enkäten att förvaring är utöver verkningsgrad 
en ganska central punkt i användantet.

Skydda mot yttre påverkan

Kunna hanteras utan risk för att bränna sig



3.1 Koncept Heat exchanger

Det här konceptet bygger på en tanke av maximal flexibilitet 
för användaren, en lös fläns skulle ge möjlighet att ge köket 
flera “växlar” genom att använda flänsen ökas den upvärmda 
ytan som är exponerade för lågan och därmed ökar den maxima-
la överföringen. Dock så har resultatet från tidagare analys 
visade att värmeutvecklingen från växlaren blir så kraftig att 
mat tenderar att bränna fast i vissa lägen. Detta är problema-
tiskt då det största användandet sker där. Genom att göra den 
lös ger man då användaren fler “växlar” i verkningsgraden.

Tester med ir kamera visade hög värmeutveckling i själva 
värmeväxlaren. Detta tyder på bristande kontakt mellan växlar-
en och kastrullen vilket inte bidrar till verkningsgraden.
Detta faktum har blivit lite av ett oöver-
komligt hinder för detta koncept 

Testmodell där urtag har gjorts 
i flänsen för att uppnå bättre 
strömning runt flänsen samt bät-
tre stabilitet när den används 
vilket underlättar för användarna



Att skydda lågan för yttre påverkan av väder visade sig tidigt i pro-
cessen vara av central vikt för användbarheten. Frågeformuläret hade 
också visat på att den största användning sker i matlagning med me-
dellång koktid vilket gjorde att en optimering utifrån konvektion 
ur användarsynpunkt vart mera intressant, detta för att undvika att 
det bränner fast i botten på pannan. Dessa förutsättningar tillsam-
mans med behovet att hålla packningsvolymen nere skapade ett flexi-
belt koncept där ett yttre vindskydd där plåten är förveckad med “rätt” 
spalt ger skorstensfördelar vilket ökar verkningsgraden. Skyddet säl-
js på löpmeter så individuell passform efter varje kastrull medges. 

Vecken i plåten styr spaltavståndet vilket 
skapar en skortsenseffekt vilket ökar ver-
kningsgraden genom konvektion mellan rökgas-
erna och kokkärlet samtidigt som den nedre 
delen skyddar lågan från yttre påverkan

3.2 Koncept Konvektion heater (1)



IR bilden visar värmespridningen runt kokkärlet där skill-
naden i temperatur mellan skyddet och kastrullen tydligt vis-
ar hur värmen leds upp innanför i spalten vilket ökar effe-
kten. Ett orosmoment här är den värme som reflekteras från 
kärlet ned till brännaren och flaskan. Detta är inte önskvärt 
och utgör en potentiell risk om denna del värms upp för mycket

3.2.1 Koncept Konvektion heater (1)



För att komma tillrätta med strömnningen i det ti-
digare konceptet där flödet reflekterades tillbaka 
ned mot flaskanv idareutvecklades formen för att 
ge ytterligare effekt. Genom att böja formen i un-
derkant så att den följer kastrullen manipulerades 
flödet så att effekten ökades.

För att användaren skall kunna flytta konceptet 
mellan olika kärl och samtidigt kunna förvaras smi-
digt måste låsningen kunna justeras samt spännas 
mot kärlet med tryck, samtidigt får den inte bli 
skrymmande så att den blir ivägen för användar-
na vid förvaring. I processen har det strävas att 
integrera låsanordningen med handtaget. Användarna 
har visat tveksamhet för att greppa handtaget med 
tveksamhet över att dessa skulle vara varma, detta 
är något som måste hanteras.

3.3 Koncept Konvektion heater (2)



Ett funktions test utfördes på modellen, detta dokumenterades 
med IR kamera för att skapa bättre förståelse kring var värmen 
tar vägen runt kärlet. Detta koncept visade upp stor potential 
i IR testet där skyddet visade upp stor kapacitet i att leda 
flödet utmed kastrullen vilket skapar bra konvektionseffekt. 

Här illustreras tydligt den 
temperaturskillnad som uppstår 
innanför spalten och utanför.

3.3.1 Koncept Konvektion heater (2)



4.1 Val av koncept

De olika koncepten fördelar och nackdelar men om de ställs dom mot 
de uppmärksammade behoven och kraven så är koncept tre det som bäst 
uppfyller användarens behov och kravspecen. Koncept två är på mån-
ga punkter en lika bra lösning eller bättre men det är problematiskt 
när flödet går baklänges och om spalten ökas för att komma tillrätta 
med problemet så minskar konvektionseffekten mot kärlet.
Och det är därför koncept 3 är den bät-
tre helhetslösningen som kommer vidareutvecklas. 



Det utvalda konceptet har utvecklats för att skapa 
en låsning som formmässigt går ihop med konceptet 
och är enkel att använda. proportionerna på handta-
get har har finjusterats utifrån åsikter på tidig-
are form. Spalten mellan kastrull och växlaren har 
i denna fas finjusterats för att ge bäst effekt. 

5 Vidareutveckling, kon-
cept 3 konvektion exchanger



6 Resultat

Ett testangående koktider utfördes där en halvliter vat-
ten kokades upp och koktiden mättes. Förhållandena var 
cirka 15grader varmt med en lätt bris 4-5 sekundmeter. I 
försöket med brännaren och bara kastrullen blev resulta-
tet att testet avbröts efter cirka 11minuter då temper-
aturökningen i vattnet stannat efter cirka 80 grader.

När konvektionsvärmaren provades kokade vattnet eft-
er cirka 2,30 vilket får ses som klar förbättring 

Resultatet är ett skydd som spänns fast utanpå kastrul-
len med spant på insidan som styr spalten mellan kas-
trull och skyddet för maximal konvektions effekt. Skyd-
det är ställbart i tre olika lägen för att passa olika 
kastruller och har utfällbara handtag för att underlätta 
hanteringen för användarna, Dessa har försetts med en 
greppvänlig gummiyta för att minska värmespridningtill 
dessa. Skyddet har en led gjord av fjäderstål för att 
användaren skall kunna justera ytterdiametern på skyddet 
vilket möjliggör att det förvaras inuti sitt eget kok-
kärl. 



7 Diskussion De uppsatta målen om ökad verkningsgrad under skiftande 
förhållanden får anses som löst. Sedan kan man diskutera 
huruvida en sån här lösning rent produktmässigt skall 
utnyttjas på det sättet den gjort här. Jag upplever det 
som att den bästa användning för lösningen ligger utan-
för rapportens avgränsing i form av ett kokkärl anpassat 
för konvektion. Detta skulle underlätta för användarna 
och vara anpassningsbart mot befintliga brännare. Ett 
förslag har arbetats fram för vidare diskussion




