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Sammanfattning 
Examensarbete gjordes för Primus AB som konstruerar och tillverkar friluftskök. 
Examensarbetet syftade till att utreda vilka utvecklingsmöjligheter som fanns för 
dagens brännare till friluftskök. 
Efter analys av befintliga brännare identifierades utvecklingsmöjligheter för att justera 
brännarens lågmönster och därmed diameter. Med ett korrekt lågmönster i 
förhållande till storleken på kokkärlet som används kan tillagningstiden och 
energiförbrukningen effektiviseras. 
En grundlig genomsökning av patentdokumentation genomfördes för att skapa en 
överblick av befintliga lösningar på ämnet. Patentdokumentationen fungerade även 
som inspiration för konceptgenereringsfasen.   
Sex koncept togs fram som på olika sätt styr lågans diameter. Funktionsprototyper på 
koncepten konstruerades och utvärderades.  
Den slutliga lösningen som togs fram bygger på en brännare med två fasta 
lågmönster. Vilket av lågmönstren som är aktivt styrs med en avvägd ventil. Ventilens 
läge är beroende av gasflödet inuti brännaren. Vid låga flöden hålls ventilen öppen 
och styr gasflödet mot lågmönstret med liten diameter. Vid höga flöden lyfter ventilen 
mot ventilsätet och styr därmed gasflödet till lågmönstret med stor diameter.  
Lösningen är kompakt och skulle enkelt kunna integreras i flera av Primus befintliga 
produkter. 
Examensarbetet visade att utvecklingsmöjligheter för dagens brännare till friluftskök 
fanns. Nya innovativa lösningar leder till effektivare energiförbrukning vilket spar 
bränsle och skonar miljön. 
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Abstract 
The thesis was made for the outdoor stove producer Primus AB. The thesis aimed to 
investigate development opportunities for today’s burners in outdoor stoves. 
After analysis of existing burners, development opportunities were identified to adjust 
the flame pattern and thus the diameter of the burner. With a proper flame pattern 
relative to the size of the boiling pot used, the cooking time and energy consumption 
can be made more efficient. 
A thorough search in patent documentation was carried out to form an overview of 
state of the art. The patent documentation also served as a source of inspiration in 
the concept generating phase. 
Six concepts were developed that in different ways control the diameter of the burner. 
Function prototypes of each concept were fabricated and evaluated. 
The final solution developed, is based on a burner with two flame patterns. Which 
one of the two flame patterns being active, is controlled with a balanced valve. The 
position of the valve is depending of the gas flow in the burner. At low gas flow, the 
valve is held open and directs the gas flow to the flame pattern with a small diameter. 
At high gas flow, the valve is lifted from the valve seat and thus directs the gas flow to 
the flame pattern with a large diameter. 
The solution is compact and would easily be integrated in several of Primus current 
products. 
The thesis showed that there were development possibilities for today’s burners in 
outdoor stoves. New innovative solutions lead to more efficient energy consumption, 
which saves fuel and spares the environment. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
För ändamålet matlagning i frånvaro av ett ordentligt kök finns en uppsjö friluftskök och 
tillverkare av friluftskök.  Dessa används i husvagnar, båtar, trädgårdar tillika av äventyrare 
som bestiger berg, vandrar, paddlar kajak och tar sig runt jorden med allehanda färdmedel. 
Gemensamt för dessa kök är en bränslekälla och en eller flera brännare. Brännaren har till 
uppgift att på ett tillfredsställande vis omvandla bränslet till värme och göra så på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Brännare har i över 100 år fungerat enligt samma premisser. 
Bränsle blandas med luft och brinner kontrollerat för att upphetta ett matlagningskärl. 
Det som har ändrats under årens lopp är i första hand utformningen och en förgrening har 
skett mot olika nischer. En användare som bär all sin packning på ryggen långa sträckor 
eftersträvar låg vikt medan en husvagnskampare vill ha en robust konstruktion med flera 
brännare.  

Examensarbetet görs i samarbete med Primus AB en del av Fenix Outdoor Group, härefter 
benämnt som Primus. Primus har sedan 1892 försett äventyrare med värme, ljus och 
matlagningsmöjligheter. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med examensarbetet har varit att avgöra vilka utvecklingsmöjligheter som finns för 
friluftskök. Mer specifikt för brännaren. Utifrån resultaten har ett antal förslag tagits fram och 
slutligen presenterats i form av en funktionsprototyp. 

För att avgränsa examensarbetet har fokus lagts på brännaren. En avgränsning exkluderar den 
kemiska processen vid förbränning.  Brännarna utvärderades endast utifrån en mer generell 
funktion, det vill säga om brännaren fungerade tillfredställande med korrekta 
blandningsförhållanden.   

Fokus har endast lagts på brännare med trycksatt bränsle i form av gasol. Så kallade 
bunsenbrännare. 

För så kallade gasapparater finns standarder som skall uppfyllas innan de får säljas på 
marknaden. För att inte hämma kreativiteten under projektet så har krav på standarder lagts åt 
sidan. 

 

1.3 Metod 
Då Primus började tillverka friluftskök år 1892 fanns inga givna sätt att räkna på 
strömningsförlopp och förbränningsprocesser. Primus utveckling byggde på en ren 
experimentell process. Faktum är att arbetsmetodiken på Primus än idag till stor del bygger på 
experimentella metoder [1]. 
Med detta konstaterat valdes medvetet att utvecklingen av brännaren i detta projekt 
systematiskt testas fram genom enkla experiment och funktionsprototyper.  
En analys gjordes av Primus befintliga friluftskök för att identifiera egenskaper som skulle 
kunna vara önskvärda för användaren. Utifrån analysen har en problembeskrivning och 
kravspecifikation skapats. 

      
[1] Samtal med Urban Kihlström och Eric Svartström. 2010-02-25. 
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En litteraturstudie har utförts för att skapa en större förståelse för dimensionerande 
parametrar, strömningsfenomen och andra viktiga aspekter för en väl fungerande brännare.  
Som djupare bakgrundsstudie och för inspiration gjordes en omfattande patentsökning kring 
brännare och liknande apparatur. Detta för att se vilka tidigare upptäckter och idéer som 
publicerats.    

Idégenering har utförts med enkel brainstorming där olika lösningar på problemet togs fram, 
idéerna utvärderades kontinuerligt och kvalitativt genom enkla experiment samt snabba 
skisser och funktionsprototyper. Under projektets gång gav funktionsprototyper idéer till nya 
lösningsförslag. Primus bistod under examensarbetet med material och prototypverkstad efter 
behov samt möjligheter att testköra prototypen i labbmiljö.   

Kontinuerligt under arbetet bollades idéer med skolans handledare Priidu Pukk samt 
konstruktören, tillika handledaren på Primus, Eric Svartström. 

Efter idégenreringsfasen valdes de starkaste koncepten baserat på hur väl de ansågs uppfylla 
kravspecifikationen. CAD-modeller togs fram för att visualisera koncept och fungera som 
tillverkningsunderlag, enkla funktionsprototyper tillverkades kontinuerligt samt en slutlig 
funktionsprototyp tillverkades.  

 

1.4 Analysmetod – Shadowgraph 
För att enkelt och snabbt få en uppfattning om brännares olika lågspridning och 
värmefördelning eftersöktes en metod för att kunna se strömningsmönster i luften kring 
brännaren. Försök gjordes inledningsvis att med hjälp av en rökmaskin skapa 
strömningsrörelser i luftrummet kring en brinnande brännare. Detta försök gav mycket dåliga 
resultat då turbulensen i luften kring den brinnande låga gjorde det omöjligt att identifiera 
några användbara rörelsemönster. Med inspiration från boken ”An Album of Fluid Motion”[2] 
undersöktes möjligheten att använda en uppställning, på engelska, kallad en shadowgraph. 
Uppställningen var mycket enkel och krävde endast ett parallellt strålknippe från tillexempel 
en ficklampa samt en ljus slät yta att projicera på. En shadowgraph fungerar på så vis att när 
de parallella ljusstrålarna passerar variationer i luftens densitet, som uppstår till följd av de 
hetare bränngaserna, bryts ljustrålarna vilket skapar ett synligt mönster i den projicerade 
bilden. Detta mönster gick att se med blotta ögat. Se figur 1. Den projicerade bilden 
efterbehandlades i bildbehandlingsprogram där kontraster förstärktes vilket gjorde det enklare 
att se variationerna i luftens densitet.    

Figur 1. Primuskök fotograferat med shadowgraph metoden. Figuren visar ett foto taget av 
ett brinnande kök med en kastrull. Denna bild är ej redigerad i bildbehandlingsprogram. 

      
[2] Milton Van Dyke, 1982, s. 45. 
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1.5 Infosök 
För att hitta aspekter kring brännare att förbättra gjordes en studie av förekommande brännare 
i Primus sortiment, se bilaga 2. Brännarna jämfördes med avseende på effekt, diameter på 
brännaren samt värmespridning i ett kokkärl placerat på brännaren.   

Gasdrivna apparater har funnits så länge människan har kunnat utvinna och distribuera 
brännbara gaser. Därför finns tusentals tekniska lösningar och lika många patent på ämnet. 
För att utröna vad som redan fanns och för att ge uppslag på nya lösningar gjordes en stor 
genomsökning av patentdatabasen esp@cenet [3]. Se kapitel 2.7 där fyra av de intressantaste 
patenten finns beskrivna. 

Litteratur relevant för projektet införskaffades. Den litteratur som insamlades berörde ämnen 
som förbränning, teori om lågor, handböcker för gasol tillika gasapparatur samt strömning 
dokumenterad med fotografier. 

 

1.6 Konceptgenerering 
Konceptgeneringsfasen baserades på de patent som sammanställdes under infosökningen. 
Patenten gav idéer på hur problemet skulle lösas genom att studera funktionen hos de 
patenterade lösningarna. Genom att studera patenten skapades även nya tankebanor kring 
lösningar och gasapparaternas olika utformning fungerade väl som inspirationskälla.  

Utifrån dessa tankebanor gjordes en brainstorming som dokumenterades med enkla skisser. 

Under projektets gång växte fler idéer fram och snabba skisser gjordes där förslag grovt 
skissades upp, se bilaga 1. 

Genom att kontinuerligt konstruera enkla funktionsmodeller under konceptgenereringsfasen 
kunde principerna för idéerna testas. Med hjälp av dessa enkla tester kunde snabbt vissa 
koncept ratas eller omarbetas. Funktionsmodellerna gav även en djupare förståelse för vilka 
aspekter som var viktiga att ta hänsyn till för att skapa en väl fungerande brännare. 

Experimenterandet med olika enkla komponenter från brännare gav även uppslag för nya 
tankebanor och koncept.  

 

1.7 Prototypframtagning 
Enkla funktionsprototyper togs fram genom att demontera och modifiera delar från befintliga 
brännare, se figur 2. Delar från de demonterade brännarna utgjorde en grund i 
prototypframtagningsprocessen likt de individuella byggklotsarna i ett lego. Primus 
tillhandahöll en prototypverkstad där en erfaren verktygsmakare tillverkade en av 
funktionsprototyper utifrån ritningar och önskemål. 

Tunn aluminiumplåt användes som byggmaterial där befintliga delar från brännare saknades. 
Aluminiumplåtarna klipptes till och formades enkelt med handkraft vilket underlättade 
processen att snabbt testa idéer kring hur flöden gick att begränsa och riktas. 

 

 

      
[3] http://se.espacenet.com 
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Figur 2. Delar som användes för att konstruera snabba funktionsmodeller. 
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen strävar till att ge läsaren en djupare förståelse för hur en 
brännare fungerar och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att skapa en 
välfungerande brännare.   

 
2.1 Brännaren och dess ingående delar 
Brännaren är den del av ett friluftskök där förbränningen sker. Det finns otaliga varianter av 
brännare, men till uppgift har de alla att se till att bränslet blandas med luft som sedan kan 
antändas. Till att börja med kan friluftskök delas in i två grupper. Den första gruppen består 
av kök där ett fast eller flytande bränsle eldas i ett öppet utrymme för att ge värme. 
Tillexempel friluftskök som eldas med sprit. Dessa brännare kallas för diffusionsbrännare. 
Bränsle och syre blandas vid lågan och brinner förenklat likt ett stearinljus. Dessa brännare 
kommer inte att beröras mer i denna rapport. 

Den andra gruppen friluftskök är av typen bunsenbrännare. Det är denna grupp som 
examensarbetet fokuserat på. Bunsenbrännaren är en brännare där bränslet är trycksatt och i 
gasform då det antänds. Innan gasen antänds blandas den med luft, så kallad primärluft. 
Bunsenbrännare finns med eller utan flamhållare. Dessa friluftskök består av fem nödvändiga 
komponenter: Se figur 3 

1. Tryckbehållare. 
En behållare med flytande bränsle där trycket byggs upp med hjälp av en pump 
alternativt en tryckbehållare med gasol som är trycksatt från fabriken likt en 
sprayburk.  

2. Avstängningsventil. 
En ventil som manuellt manövreras för att justera mängden eller helt stänga 
bränsleflödet. 

3. Gasdysa. 
Ett munstycke med ett litet cirkulärt hål som begränsar gasflödet till önskad mängd 
samt accelererar gasen. Även kallat munstycke. 

4. Injektor och blandarrör. 
I nivå med gasdysan sitter ett antal lufthål. Rörelseenergin från den accelererade 
gasen drar med sig den så kallade primärluft från omgivningen in i blandarröret via 
lufthålen. Det är denna konfiguration som kallas injektorn. Gasblandningen går 
vidare upp genom blandarröret där bränslet och primärluften blandas för att skapa en 
homogen gasblandning. Blandarröret leder gasblandningen vidare till 
brännarhuvudet.  

5. Brännarhuvud med en eller flera brännarportar. Även kallade flamhållare. 
Brännarhuvudet är ofta en hålmask eller ett galler av något slag där varje hål är en 
brännarport. Hålens diameter samt totala area avgör hur väl brännaren fungerar. 
Förbränningen sker optimalt något ovanför brännarportarna för att inte metallen i 
brännarhuvudet skall överhettas. 
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Figur 3. Nödvändiga komponenter hos en bunsenbrännare med flamhållare. 

I en bunsenbrännare måste bränslet vara i gasform när det lämnar munstycket. För gasol är 
detta inget problem då det i gasolbehållare alltid lämnas utrymme för gasolvätskan att 
expandera i. Detta för att tryckbehållaren vid ökad omgivningstemperatur inte skall explodera 
av tryckökningen. Gasol är i normalt atmosfärstryck i gasform men är, när den komprimeras i 
en tryckbehållare, flytande. Utan att gå djupare i teorin kring tryckbehållare för gasol kan man 
konstatera att gasolen i den övre delen av gasolbehållaren är i gasform och därför lämnar 
tryckbehållaren i denna form då behållaren är placerad med ventilen uppåt[4]. Övriga flytande 
bränslen som används till friluftskök måste upphettas för att förångas innan de lämnar 
gasdysan. Detta löses med hjälp av förvärmning. Förvärmning innebär att bränslet leds genom 
ett smalt rör i närheten av lågan vilket förångar bränslet i röret innan det når gasdysans 
öppning. Alternativt är det arrangerat så att stålningsvärmen från lågan upphettar ett område 
kring gasdysan där bränslet passerar vilket gör att bränslet förångas. Vid start av ett kallt kök, 
som drivs med andra bränslen än gasol, behövs därför extra värme för att processen skall 
komma igång. Detta görs oftast genom flytande bränsle tillåts genomblöta en filtkudde av till 
exempel glasfiber under området som måste förvärmas. Denna filtkudde antänds och när 
området är varmt nog för att det flytande bränslet skall kunna förångas, går köket att tända. 

Det förångade bränslet som lämnar gasdysan blandas, som nämnts tidigare, med den så 
kallade primärluften i injektorn. Den slutliga blandningen av bränslet i gasform och 
primärluften sker i blandarröret som leder gasblandningen till en eller flera brännarportar 
invid vilken förbränningen sker. Gasblandningen måste lämna brännarportarna med rätt 
hastighet. Mer om detta i kap 2.5. 

För att tillse optimal förbränning måste mängden luft och bränsle regleras. Flödet av bränsle 
regleras genom att gasdysor med olika diameter används. Gasdysorna i Primus sortiment har 
en diameter på mellan 0,12mm och 0,45mm. Mängden primärluft regleras genom att anpassa 
storleken på primärlufthålen i injektorn. För att möjliggöra för användaren att justera 
luftmängden kan ett primärluftsreglage placeras vid öppningarna. Genom att påverka detta 
reglage förändras primärlufthålens area och därmed justeras mängden luft som sugs in i 
injektorn. 

För att trycksätta bränslet erfordras en tryckbehållare. Gasol är redan förpackad i en 
tryckbehållare när den säljs. För övriga bränslen behövs dock en behållare med möjlighet att 
bygga upp ett tryck. Detta görs med hjälp av en pump placerad i behållarens lock. Se figur 4. 
Genom att pumpa in luft i behållaren skapas det nödvändiga trycket som behövs för att driva 
brännaren. 

      
[4] Persson Bengt, 1967, s. 52. 
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Figur 4. Tryckbehållare där trycket byggs upp med en pump. 

2.2 Bränslen 
Den vanligaste typen av bränslen för friluftskök är idag gasol. Anledningen till detta är 
troligtvis enkelheten och priset. Fotogen dominerade länge som bränsle i friluftskök men har 
på senare år konkurerats ut då gasol har börjat säljas på mindre flaskor som är behändiga att ta 
med sig. Fotogen har dessutom en skarp lukt och tenderar att sota vid förbränning. Gasol har 
som fördel även större energiinnehåll än fotogen. 

Gasol är ett handelsnamn för den energigas som till största delen består av propan eller butan. 
I den gasen Primus säljer rör det sig om en blandning av båda. Gasol utvinns från tre källor: 
naturgas, olja och raffinaderigaser [5].  

Bränslen har olika energiinnehåll även kallad värmemängd. Värmemängd anges i kilokalorier 
(kcal) se figur 5. 1 kcal är den värmemängd som åtgår för att uppvärma 1kg vatten 1oC från 
14,5oC till 15,5oC [6] 

Detta innebär med andra ord att om man vill ha en lätt packning bör man använda det bränslet 
med högst energiinnehåll. 

Propan Primus 
gas

Butan Kemiskt 
ren 

bensin

Fotogen Diesel Träkol T‐sprit Torr ved

12000 11900 11800
10200 10100 9800

8400
6300

4000

Värmemängd [kcal]

Figur 5. Stapeldiagram över olika bränslens energiinnehåll [7]. 
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[5] Persson Bengt, 1967, s. 16. 
[6] Persson Bengt, 1967, s. 9. 
[7] Primus AB, 2009, s. 66. 
 



 

2.3 Blandningsförhållanden  
Brännaren i ett friluftskök är likt en bränslemotor starkt beroende av blandningen mellan 
bränsle och luft för att fungera tillfredsställande. Fullständig förbränning innebär att allt kol 
och väte i bränslet förbränns och bildar koldioxid och vatten[8]. Ofullständig förbränning 
medför att återstående kol bildar kolmonoxid vilket är mycket giftigt för människan och 
miljön. Ofullständig förbränning kan även medföra att sotbildning uppstår vilket belägger 
kokkärl med smuts och skapar en värmeisolerande hinna som leder till sämre 
värmeöverföring och ökad bränsleförbrukning. 

Den vanligaste typen av gasolbrännare är, som tidigare nämnts, av typen bunsenbrännare. I 
denna typ av brännare blandas gasolgasen med primärluft. För gasolgas blandas med hjälp av 
injektorn in ca 50 till 75 procent av den totala luftmängden som går åt för att förbränningen 
skall bli fullständig[9]. Lågan som lämnar brännaren har därför en karaktäristisk blågrön 
kärnlåga längst in, den såkallade primärlågan. Nästa del av lågan är svagt blå, detta är den 
såkallade sekundärlågan. I primärlågan förbränns alltså gasolgasen och primärluften. I 
sekundärlågan brinner den återstående gasolgasen med syret från den omgivande luften. 

Det går att på lågans färg avgöra till vilken grad brännaren brinner med optimal förbränning 
och korrekt gashastighet[10]. Se figur 6. Mer om gashastighet i kapitel 2.5. 

 
Figur 6. Gasollågans utseende vid olika luftmängder, 

 A: med luftunderskott och låg gashastighet vid nedslag, 
B: med luftöverskott och hög gashastighet före utblåsning, 

C: vid optimal lufthalt samt  
D: vid luftunderskott. 

 

2.4 Brännarportar 
Brännarporten är hålet vid vilken gasen lämnar brännaren. Se figur 7. En brännare kan bestå 
av en eller flera brännarportar. En brännare måste vara balanserad med avseende på vilken 
hastighet gasen har när den lämnar brännarporten för att lågan skall brinna på ett korrekt 
avstånd från hålet. Är gashastigheten för låg kommer lågan brinna väldigt nära ytan vid 
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[8] John B. Edwards, 1974, s. 34. 
[9] Näslund Mikael, 2003, s. 99. 
[10] Persson Bengt, 1967, s. 126. 
 



brännarporten vilket resulterar i att materialet i brännarhuvudet blir överhettat. I värsta fall 
kan lågan slå in i brännaren så att primärlågan brinner inuti brännarhuvudet, så kallat nedslag 
[11]. Är gashastigheten för hög kommer lågan att lätta från brännarporten och blåsa ut sig 
själv. Gashastigheten vid brännarporten balanseras genom att brännarportarnas totala area 
väljs för att passa gashastigheten som kommer från injektorn via blandarröret, det vill säga 
hastigheten från gasolgasen och primärluften. 

Gashastigheten bör ligga inom ett visst intervall för att brännaren skall fungera 
tillfredställande. Detta kan beskrivas med hjälp av ett stabilitetsdiagram som ritas upp för 
respektive bränsle. Se figur 8. 

 
Figur 7. Varje hål är en brännarport, lågan brinner ovanför porten. 

 
Figur 8. Exempel på stabilitetsdiagram för förbränning av gasolgaser[12]. 

En brännare som har flera områden med brännarportar kommer från och med nu benämnas 
som en brännarens olika brännarzoner. 

 

2.5 Låghöjd och förbränningshastighet 
Med låghöjd menas primärlågans höjd över brännarporten. Låghöjden ökas då gastillförseln, 
och där med flödet av primärluft, ökas. Detta innebär även att brännarens effekt ökar. 
Låghöjden är även beroende av mängden primärluft. Förbränningshastigheten i en primärlåga 

      
[11] Näslund Mikael, 2003, s. 98. 
[12] Persson Bengt, 1967, s. 129. 
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kallas lågfrontshastighet och definieras som gasens och primärluftens volymhastighet 
dividerat med primärlågans yta [13]. 

Om gasblandningen har för hög hastighet när den lämnar brännarportarna kommer låghöjden 
bli för stor vilket leder till att lågan blåses ut. Om gasblandningen har för låg hastighet blir 
låghöjden för liten i förhållande till förbränningshastigheten vilket leder till att lågan hamnar 
för nära brännarhuvudet. Detta leder till att materialet i brännarhuvudet överhettas och 
drastiskt tappar livslängd. I värsta fall leder för låg gashastighet till nedslag. 

 

2.6 Internationella föreskrifter 
Såkallade gasapparater, det vill säga gaskök och gaslyktor mm, regleras av föreskrifter. Olika 
marknader såsom Nordamerika, Europa och Asien har olika standarder. Dessa föreskrifter 
reglerar sådant som stabilitet med kokkärl placerat på köket, vilka temperaturer som får 
uppstå i samband med förbränning, läckage, avgasutsläpp och placering av komponenter. 
Detta för att minska risken för onödiga olyckor. I Sverige regleras gasapparater av en standard 
som bestäms av SIS, Svensk Standard [14]. För att gasapparater skall få säljas på respektive 
marknad måste köken uppfylla kraven i respektive standard. Som nämnt i stycket 
avgränsningar kommer brännaren i denna rapport inte ta hänsyn till några standarder. 

 

2.7 Patentlitteratur 
Över sextio patent studerades. Här beskrivs fyra av de mest intressanta patenten som hittades 
vid infosökningen. 

Patent ett, figur 9: Gas burner for a cooktop, WO 2009/037034 A1 [15]. 

Patentet är utformat så att spridningsvinklen Y går att förändra med hjälp av en speciell dysa, 
nr 20 i figur 9. Dysan har två kontrollkanaler. När kontrollkanalerna är passiva riktas 
gasblandningen mot inloppet i mitten av brännaren, nr 27 i figur 9, och när ett flöde läggs på 
kontrollkanalerna förändras spridningsvinkeln och gasblandningen riktas mot båda inloppen 
till brännaren, nr 28 i figur 9. På detta vis kan aktiva brännarzoner väljas utan behov av flera 
dysor och mekaniska ventiler. 

 
Figur 9, Gasburner for cooktop. 

      
[13] Persson Bengt, 1967, s. 127. 
[14] http://www.sis.se 
[15] Espacenet: WO 2009/037034 A1 Gas burner for a cooktop. 
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Patent två, figur 10: Plural rate burner with flame enhancement, US 3,825,398 [16]. 

Detta patent är utformat på så sätt att lågans längd avgör i vilken riktning den styrs. Vid lägre 
gasflöden styrs lågan upp i centrumkonen av brännaren vilket resulterar i en lågbild med liten 
diameter, ”FIG.1” i figur 10. Vid högre gasflöden tvingas lågan lägre ut och skapar en lågbild 
med stor diameter, ”FIG. 2” i figur 10.   

 
Figur 10. Plural rate burner with flame enhancement. 

Patent tre, Figur 11: Gas burner with internal fuel distributers and variable flame area, US 
2,560,862 [17]. 

Brännaren som detta patent berör är konstruerad med fyra brännarzoner. Ju mer gasflödet 
ökas tar sig gasblandningen längre ut från centrum vilket resulterar i en ökad diameter på 
lågbilden. En mycket enkel lösning som dock tar relativt stort utrymme.   

 
Figur 11. Gas burner with internal fuel distributers and variable flame area. 

 

       
[16] Espacenet: US 3,825,398 Plural rate burner with flame enhancement. 
[17] Espacenet: US 2,560,862 Gas burner with internal fuel distributers and variable flame area. 
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Patent fyra, figur 12: Fluidistor, SE330835B [18]. 

Kort sammanfattat så opererar fluidistorn med hjälp av den så kallade coandaeffekten. 
Coandaeffekten uppstår till exempel då en fluid passerar längs ytan på ett avrundat föremål. 
Fluiden tycks suga fast mot ytan och följer konturen innan den avlänkas i en ny riktning [19]. 
När flödet passerar de hjärtformade kamrarna i fluidistorn skapas ett undertryck vilket styr 
flödet mot en av förgreningarna. Med hjälp av en liten styrimpuls genom en av 
kontrollkanalerna, nr 19 & 20 i figur 12, avlänkas strömningen mot någon av förgreningarna, 
nr 13 & 14 i figur 12, likt en bistabil vippa.  

 
Figur 12. Fluidistor 

 

 

      
[18] Espacenet: SE330835B Fluidistor.  
[19] Samtal med Priidu Pukk, 2010-03-05 
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3 Genomförande 
I genomförande beskrivs arbetets gång och de olika momenten som gjorts. 

 

3.1 Analys av befintliga brännare 
Efter genomförd analys av Primus friluftskök kunde konstateras att köken kan delas in i två 
kategorier. För en mer utförlig beskrivning om hur analysen gick till se bilaga 2. 

1. Friluftskök med trycksatt bränsle, primärluftsinblandning och brännarhuvud med flera 
brännarportar där lågan är laminär. (figur 13) 

2. Friluftskök med trycksatt bränsle, primärluftsinblandning och brännarhuvud med en 
brännarport och lågspridare där lågan är turbulent. (figur 14) 

 

Figur 13. Olika storlekar av Primus brännare med laminär låga. 

 

 
Figur 14. Friluftskök av modellen Primus OmniFuel likt Primus MultiFuel, brinner 

med turbulent låga. 

 

 

 

      
[20] Primus AB, 2009. 
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Primus brännare skiljer sig i diameter, effekt samt värmespridning enligt tabellen nedan: 

Brännare 
tillhörande kök: 

Effekt enl. 
produktkatalog[20].

Diameter på 
brännaren. 

Diameter på kokande 
område. 

TiLite 2500W 25mm 80mm 

Eta Solo 1500W 32mm 60mm 

Express Stove 2600W 37mm 70mm 

Techno Trail 2800W 45mm 110mm 

Power Cook 3000W 70mm 150mm 

Mimer 2800W 80mm 150mm 

I bilaga 2 finns en beskrivning om hur datainsamlingen för tabellen gick till. 

Anledningen till att brännarna skiljer i storlek beror hos de mindre brännarna på att Primus 
vill spara vikt. Att konstruera lätta kök är ett försäljningsargument. De större brännarna är ett 
resultat av att mer effekt tas ut. Mer effekt innebär ett större gasflöde vilket kräver fler 
brännarportar och därmed en större diameter på brännarhuvudet. Vidare är ett genomgående 
tema för samtliga Primus brännare att de är robusta, driftssäkra samt ger ett intryck av kvalité.   

 

3.2 Problemidentifiering 
Eftersom friluftskök funnits länge på marknaden så är det en relativt genomarbetad produkt. 
Brännarna fungerar på likande vis och finns i olika storlekar. Faktumet att de tillverkas med 
så många storlekar och effekt öppnade för en idé.  

En traditionell gasspis för hushåll har oftast två eller fler brännare. Dessa kommer då i olika 
storlekar för att användaren skall kunna välja storlek på lågan beroende på vilket kokkärl som 
används. En liten kastrull placeras med fördel på den minsta brännaren medan en stor 
stekpanna placeras över den största brännaren. Detta eftersom man vill ha en jämn 
värmespridning i kokkärlet. 

När konsumenten väljer vilket friluftskök som skall köpas så tvingas denne till en 
kompromiss. Genom att köpa ett friluftskök med mindre brännare fås en produkt som väger 
mindre och tar mindre plats. Problemet uppstår om detta friluftskök skall användas för att 
tillaga till exempel pannkakor. Då stekpannan blir varmast i mitten kommer pankakorna bli 
brända i mitten innan de är klara i ytterkanterna. 

Samma bekymmer uppstår då konsumenten väljer att köpa ett friluftskök med en större 
brännare. Om mat värms i en liten kastrull kommer större delen av värmen fördela sig kring 
kastrullens sidor istället för i botten. Det kommer då att ta längre tid att värma upp maten och 
risken för att det bränner fast längs sidorna är överhängande. I värsta fall leder detta även till 
att kastrullens hantag smälter alternativt att användaren bränner sig. Med en stor brännare och 
ett litet kokkärl försämras dessutom värmeöverföringen och mycket av energin går förlorad ut 
i luften. 

Ett test gjordes för att demonstrera värmefördelningen i en stekpanna. Ett kokkärl med stor 
bottenarea fylldes med en liten mängd vatten så att botten precis täcktes. Detta kokkärl 
placeras först över en liten brännare och sedan på samma sätt över en brännare med större 
spridning. Figur 15 visar resultatet av detta experiment.   
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Figur 15. Värmefördelning i stekpanna för brännare med olika diameter. 

En brännare som möjliggör justering av lågans diameter och där med värmefördelning skulle 
därför innebära en stor förbättring då konsumenten inte längre tvingas kompromissa vid köpet 
av ett friluftskök.  

Möjlighet till justering av lågans diameter skulle även kunna innebära att användaren 
effektiviserar mängden bränsle som går åt. När vatten kokas upp eftersträvas så stor 
värmeöverföring som möjligt. Om hela brännarens yta utgörs av låga kommer vattnet snabbt 
nå kokpunkten. Vid det stadiet kan användaren begränsa lågans dimeter och dra ner på 
bränslets flöde vilket skulle innebära en besparing för både användaren och miljön. 

Liknade arrangemang finns idag för större brännare med tre individuellt styrda brännarzoner. 
Se figur 16. 

 
Figur 16. Större brännare för stora kokkärl med tre separata brännarzoner.  
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3.3 Kravspecifikation 
Ett koncept och funktionsprototyp för en brännare, ämnat att användas i ett friluftskök, tas 
fram. 
 
Brännaren skall: 

• Möjliggöra för användaren att alternera diametern på lågbilden efter önskat behov. 
• Vara enkel att manövrera. 
• Vara robust och driftsäker.  

 
Brännaren bör: 

• Inte bli ansenligt dyrare att tillverka än dagsens brännare. 
• Påminna om Primus nuvarande formspråk. 
• Gå att integreras i Primus nuvarande sortiment av friluftskök. 

 
 
3.4 Koncept och utvärdering   
Följande koncept är resultatet av brainstormingen och det fortskridande arbetet. Koncepten 
utvecklades var för sig till det stadiet att en rimlig slutsats om hur väl de skulle uppfylla 
kravspecifikationen gick att dras. 
 
Koncept #1  
Konceptet bygger på två eller flera brännarzoner där intensiteten regleras av fasta strypningar 
mellan varje brännarzon. Vid lågt flöde brinner brännarzonen i mitten. Med högre flöde 
brinner även den yttre brännarzonen. Se figur 17.  

För att testa detta koncept byggdes en funktionsprototyp. Ett hål togs upp i centrum av ett 
större brännarhuvud där brännarhuvudet från en av Primus mindre brännare fästes. En 
strypning i form av en ring placerades emellan brännarzonerna så att allt flöde till en början 
styrdes till brännarzonen i centrum. Systematiskt gjordes fler och fler hål i strypningen för att 
på så vis tillåta flödet att även passerar till den yttre brännarzonen till önskad funktion hade 
uppnåtts. Då prototypen var baserad på en redan fungerande brännare krävdes inga justeringar 
av primärluftsmängd och bränslemängd för att brinna bra. Prototypen fungerade bra både vid 
höga och låga flöden. Vid mycket låga flöden uppstod dock problem med att hålla den yttre 
brännarzonen brinnande då mängden bränsle inte räckte för att hålla lågan vid liv. När en 
tillräckligt stor gasmängd hade samlats antändes denna och den yttre brännarzonen fick ett 
pulserande beteende. Funktionsprototypen visade att konceptet var genomförbart men 
möjligheten till variation visade sig samtidigt vara begränsade då användaren inte aktivt tillåts 
välja vilken brännarzon som skall brinna med hög effekt. Att enbart få fullt flöde på en av 
brännarzonerna var inte möjligt, se figur 18. För att lösa detta vidareutvecklades idén som ett 
nytt koncept, se koncept #5. 
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Figur 17. Koncept #1 i genomskärning med två brännarzoner. Strypningen syns i gult. 

 

 
Figur 18. Funktionsprototyp av koncept #1. T.v. Lågt flöde, T.h. Högt flöde. 

 

Koncept #2 
Konceptet bygger på en brännare som är helt täckt av brännarportar, under brännarportarna 
sitter en spiral vilken har till uppgift att leda runt gasblandningen. Med ett högre flöde färdas 
gasblandningen längre väg i spiralen vilket leder till en ökande diameter.  

 
Figur 19. Funktionsprototyp av koncept #2. 

En funktionsprototyp för denna gjordes av Primus prototypverkstad, se figur 19. Prototypen 
visade sig kräva många justeringar för att brinna över huvud taget då den i sig hade en helt ny 
geometri. För att få funktionsprototypen att brinna bra ändrades, steg för steg, spiralens 
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stigning, gasdysans storlek samt primärlufthålens area. Då det är en stor yta som brinner 
krävdes mycket primärluft. När väl prototypen fungerade så visade det sig att då trycket 
sjönk, efter att gasblandningen färdats några varv i spiralen, blev låghöjden för liten. Detta 
ledde till att lågan kom allt för nära brännarportarna och metallen i brännarhuvudet 
överhettades, se figur 20. 

Figur 20. Funktionsprototyp av koncept #2 brinner med lågt respektive högt gasflöde. I 
ytterkant av lågan syns att låghöjden är mycket liten. 

Fortsatt utveckling av konceptet avbröts därför. Möjligt är att problemet går att undvika 
genom att balansera brännaren med en konvex översida, så som skissen i figur 21. För att på 
så sätt hålla trycket uppe hela vägen. Problemet kvarstår dock i de fall då brännaren används 
vid lågt gasflöde. 

 
Figur 21. Konceptskiss för koncept #2. 

 

Koncept #3 

Brännarhuvudet i detta koncept har tre nivåer, se figur 22, en hylsa som för hand flyttas upp 
och ner avgör vilka nivåer som brinner. Brännaren tillåter användaren att oavsett flöde välja 
vilken diameter på lågan brännaren har. Den rörliga delen har ett stift som löper i spåret i 
blandarröret. När stiftet vrids så stängs eller öppnas de tre olika kamrarna som syns 
igenomskärning i figur 23. 

 

18 
 



 
Figur 22. Datorrenderad bild av koncept #3 med tre brännarzoner. 

 

 
Figur 23. Renderad CAD-modell av koncept #3 i genomskärning. 

 1: Gas fördelas till alla brännarzoner, 2: Gas fördelas till de två inre brännarzonerna, 
 3: Gas leds endast till brännarzonen i mitten. 

Spåret i blandarröret är utformat så att hylsan stannar i valt läge. I det övre läget låses hylsan 
genom att spårets stigning minskar samtidigt som den sätts i press mot plåten som avgränsar 
den övre nivån. Plåten spänns då likt en fjäder och håller hylsan på plats. I mittenläget 
integreras ett hack i spåret. På så vis ligger stiftet kvar. Då hylsan är i botten behövs ingen 
extra låsning då gravitationen håller hylsan på plats. Detta koncept visualiserades enbart med 
hjälp av en CAD-modell i första hand för att se om det gick att integrera funktionen i en 
brännare som påminde om Primus nuvarande brännare. Till konceptets nackdel innebär 
rörliga delar och krav på noggranna toleranser, för att undvika läckage, att brännaren riskerar 
att bli dyr i tillverkningskostnad. Den riskerar även att bli känslig för fukt och smuts som kan 
leda till att mekanismen slutar fungera till följd av att materialen ärgar eller korroderar. 
Konceptet ansågs genomförbart utan vidare framtagning av funktionsprototyp.  
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Koncept #4 
Detta koncept behandlar ingen komplett brännare utan byggde på en intressant metod för att 
styra flödet av brännbara gaser utan behov av mekaniska delar. En så kallad fluidistor[21] styr 
med hjälp av coandaeffekten flödet av den brännbara gasen i två valbara riktningar. 
Utformningen av de hjärtformade kamrarna gör att ett undertryck skapas och gasflödet viker 
av mot en av förgreningarna. Se figur 24. Genom att öppna en av kontrollkanalerna försvinner 
undertrycket och gasflödet ändrar rikting till den andra förgreningen. Fluidistorn opererar helt 
utan rörliga delar. En sådan lösning skulle resultera i en driftsäker brännarkonstruktion. De 
två olika riktningarna skulle försörja varsin brännarzon. 

 
Figur 24. Fluidistor i genomskärning. Grönt markerar kontrollkanalerna. Vita linjer 

markerar önskat flöde. 

Konceptets utformning är baserat på ett patent för fluidistorstyrning av vatten i värmesystem. 
En CAD-modell togs fram med måtten efter förhållandena angivna i avhandlingen 
Fluidistorreglering av radiatorsystem[22] En simulering gjordes i SolidWorks FlowExpress 
[23]. Hur mått och data för simuleringen togs fram finns beskrivet i Bilaga 3. Resultatet av 
simulering gav ofullständig information om konceptet hade varit lyckat i verkligheten, Se 
figur 25. Som bilden visar skedde endast en marginell avlänkning till den övre förgreningen. 
Måtten som togs fram är bestämda utifrån förhållanden vilka egentligen är konstruerade för 
flöden i vatten. Huruvida dessa mått är direkt applicerbara på luft är inte utrett.  

 
Figur 25. Simulering av fluidistormodell i SolidWorks. 
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[21] Bahrton S. 1977, s. 8. 
[22] Bahrton S. 1977, Figur 3. 
[23] SolidWorks 2010. 
 



Att skapa en fungerande fluidistor för gaser skulle kräva omfattande efterforskningar. 
Som detta koncept är utformat skulle det bli svårt att applicerbar på ett mindre friluftskök. En 
sådan lösning skulle kunna ha större användningsområden för en större installation 
tillexempel en gasolgrill med kokplatta för trädgården där skrymmande lösningar inte innebär 
några problem. Konceptets fortsatta utveckling avbröts då utredningen av en väl fungerande 
fluidistor med givna villkor innebar allt för mycket tid. 

 

Koncept #5 
Annordningen innefattar två områden med brännarzoner. För att få en mer distinkt växling 
mellan aktiva brännarzoner adderades en ventilfunktion. En kula fungerar som ventil inuti 
brännaren då ökat flöde från blandarröret lyfter kulan. Vid lågt flöde ligger kulan centrerad 
över blandarröret i en vagga. Brännarzonen i mitten brinner då med hög intensitet och den 
yttre brännarzonen med låg intensitet. Vid högt flöde lyfts kulan och stänger brännarzonen i 
mitten, den yttre brännarzonen brinner då med hög intensitet. Se figur 26.    

 
Figur 26. Renderad CAD-modell av koncept #5 i genomskärning. 

 T.v. Lågt gasflöde, T.h. Högt gasflöde. 

Brännarhuvudet består av två kammare som skiljs fysiskt åt. Kulan är avvägd viktmässigt för 
att vid ett önskat flöde, företrädelsevis ca 70 procent av maxeffekt, lyfta och täppa till hålet 
till den övre kammaren. Lamellerna som vaggan består av förhindrar även kulan att flytta sig i 
några andra riktingar än upp och ner när köket förflyttas i olika vinklar.  

En primitiv funktionsprototyp togs fram för att testa principen att lyfta ett föremål på 
gasflödet från blandarröret utan att påverka övriga funktioner i brännaren. En kon 
konstruerades i tunn aluminiumplåt och centrerades med hjälp av en knappnål som styrning, 
se figur 28. Konen tätade inte ordentligt mot den övre kammaren men det gick att bekräfta 
principen att det var möjligt att förflytta ett föremål med hjälp av gasflödet från blandarröret 
utan att påverka brännaren övriga funktion.  
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Figur 28. Funktionsprototyp av koncept #5. 

 

 

Koncept #6  
Primus har i sitt sortiment som tidigare nämnt en brännare som brinner med turbulent låga. 
Denna brännare återfinns i MultiFuelköket samt Omnifuelköket[24]. Koncept #6 är en variant 
av denna brännare där lågans höjd och bredd kan justeras med hjälp av den lösa kragen, se 
figur 29. 

 
Figur 29. Omnifuelbrännaren modifierad med lös krage och fast lågspridare. 

I denna typ av brännare strömmar gasen rakt upp från dysan mot lågspridaren. När gasen 
träffar lågspridaren ändrar den riktning och slår horisontellt in i kragen. Kragens vinkel riktar 
sedan gasströmmen uppåt, likt reflektorn riktar ljusstrålarna i en ficklampa. Genom att flytta 
kragen relativt lågspridaren åstadkoms en vinkeländring på den reflekterade gasstrålen. Se 
Figur 30. Detta gör att diametern, på vilken kokkärlets botten direkt träffas, varieras. 

Principen är tidigare känd av Primus då utformningen av lågspridaren har förändrats för att 
åstadkomma denna effekt. 

Koncept #6 bygger på en tvådelad krage för att åstadkomma samma effekt som när 
lågspridarens utformning ändras. Lågspridaren monteras i botten av brännaren och genom att 
vrida på kragen fölängs hela brännaren i höjdled och lågbilden ändras.  

      
[24] Primus AB, 2009, s. 13-14. 
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En funktionsprototyp togs fram för att testa teorin. Brännarens krage sågades itu på 
diagonalen och en cylinder i koppar löddes fast på den övre halvan. Då den övre halvan 
roteras skapar den diagonala kapningen en förändring av brännarens höjd.   

Med hjälp av shadowgraph-metoden kunde principen praktiskt bekräftas. Se figur 31. 

 

 
Figur 30. Koncept #6 i genomskärning med principiellt gasflöde inritat. T.v. brännaren med 

ursprunglig höjd. T.h. Övre delen av brännaren roterad 180ooch större höjd. 

 
Figur 31. Funktionsmodell av koncept #6 fotograferad med hjälp av shadowgraph-metoden. 

De röda linjerna är tillagda efteråt för att synliggöra spridningen av lågan. 

Shadowgraf-fotot avslöjar att förändringen av vinkeln på lågan till följd av en förlängd 
brännare. Det är i första hand basen på lågan som ändrar karaktär. Problem kan dock uppstå i 
steget att göra konceptet lämpligt för produktion då området som skall rotera har en hög 
temperatur vid drift. Värmeutvidgning av materialen kommer försvåra utformningen av 
rotationsleden.  
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3.5 Val av koncept att arbeta vidare med 
Koncepten utvärderades efter hur väl de skulle uppfylla kravspecifikationen. 
En jämförelse gjordes mellan dem där varje koncept värderades på en skala mellan ett till fem 
hur väl de uppfyllde kraven i tabellen nedan. Kraven viktades olika utifrån om de var av typen 
”skall” eller ”bör”. Hög slutsumma var bra. 
   
Koncept Ändradiam. 

 
Viktad *1,5 

Handhavande 
 

Viktad *1,5 

Driftsäker 
 

Viktad *1,5 

Tillverk. kost. 
 

Viktad *1 

Formspråk 
 

Viktad *1 

Integrering 
 

Viktad *1 

Totalt 

#1 1 3 5 5 5 5 28,5 
#2 5 4 1 2 2 4 23 
#3 5 2 1 2 4 2 20 
#4 2 4 5 1 1 1 19,5 
#5 4 5 4 4 5 5 39,5 
#6 2 2 3 3 4 3 20,5 

 
Konceptet som valdes att arbeta vidare med var koncept #5. Detta för att det på bäst sätt 
uppfyllde kravspecifikationen genom att framför allt vara applicerbar i Primus befintliga 
produkter samt enkel att manövrera. 
 
3.6 Framtagning av slutlig funktionsprototyp 
Koncept #5 fick namnet Duomatic då den är automatiskt växlar mellan två operationslägen. 
Detaljerade CAD-ritningar och datorrenderingar gjordes, se figur 32. 

 
Figur 32. Renderad CAD-modell av koncept #5, Duomatic. 

En mer utvecklad funktionsprototyp togs fram för konceptet Duomatic. Att skapa 
funktionsprototyp med två brännarzoner som individuellt brann bra var inget större problem 
då två befintliga brännare från Primus sortiment kunde kombineras. De två brännarna som 
kombinerades är normalt en del av friluftsköken Mimer samt Techno trail, figur 33.  
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Då blandarröret till prototypen tillhör Mimer så brann brännaren med godtagbar låga utan 
behov av några modifieringar. Att skapa ventilfunktionen med hjälp av en lös kula visade sig 
vara mycket utmanande av flera anledningar. Kulans önskade vikt i förhållande till dess 
storlek innebar att den behövde vara av en lätt metall samt ihålig. Att skapa de lameller som 
hade till uppgift att hålla kulan på plats visade sig också vara svårt. Dessa två komponenter 
gick därför inte att med tillgängliga metoder tillverka inom en rimlig tid. För att kringgå detta 
tillverkades en halvsfär i aluminium med en arm vilken fixerades likt ett gångjärn i brännaren. 
Se figur34. Denna halvsfär fungerade likväl som en ventil då den av gasflödet lyftes och 
stängde passagen till brännarzonen i centrum. 

 
Figur 33. T.v. Primusköket Techno trail. T.h. Primusköket Mimer. 

 

 
Figur 34. Funktionsprototypens ventil. T.V. Öppen ventil, hålet går till brännarzonen i 

centrum. T.H. Stängd ventil. 

Då ventilen fungerade tillfredsställande återstod att begränsa och styra flödet till önskad 
mängd. Optimal konfiguration skulle innebära att så gott som all brännbar gas styrs till 
brännarzonen i centrum vid det första driftläget. Vikten på ventilen skall då vara balanserad så 
att brännarzonen i centrum brinner med nära full effekt innan ventilen lyfts av flödet och 
brännaren övergår till det andra driftläget. När ventilen väl är i det övre läget krävs att 
gasflödet från blandarröret minskas märkbart innan den återgår till sitt undre läge. Fysiken 
bakom detta beror på den effekt som Daniel Bernoulli upptäckte redan på 1700-talet [25]. På 
samma vis som badkarsproppen vill ”suga fast” när man släpper ut vattnet ur badkaret 
kommer ventilen i brännaren, om den är korrekt utformad, att hållas stängd på grund av det 
undertyck som uppstår till följd av den ökade strömningshastigheten i spalten mellan 
ventilsätet i brännaren och ventilen[26].  
      
[25] http://www.ne.se/bernoulli 
[26] Samtal med Priidu Pukk, 2010-08-23 
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Det önskade resultatet av detta är att brännaren skulle kunna köras med valfri brännarzon var 
för sig på näst intill full effekt. Med hjälp av funktionsprototypen kunde fenomenet påvisas 
genom att öka flödet tills ventilen stängde, för att sedan få ventilen att återgå till öppet läge 
krävdes att flödet minskades med ca en tredjedel. Att styra större delen av gasen till 
brännarzonen i centrum gick inte att åstadkomma med funktionsprototypen, beroende på 
ventilens utformning.  

Funktionsprototypen brann i det första driftsläget med relativt stor intensitet på den yttre 
brännarzonen. Se figur 35. I driftsläge två stänger ventilen effektivt brännarzonen i centrum. 
Utformningen av funktionsprototypen var helt beroende av de komponenter som fanns att 
tillgå. 

Vidareutveckling av konceptet har potential att bli en produkt där brännarzonen i mitten går 
att elda upp till cirka 80 procent av maximal effekt samt den yttre brännarzonen har ett 
driftsområde på cirka 30 till 100 procent av maximal effekt, se figur 36, på grund av de 
strömningseffekter som uppstår kring ventilsätet. 

 
Figur 35. Funktionsprototyp av konceptet Duomatic. T.v. Driftsläge ett, öppen ventil. T.h. 

Driftsläge två, ventilen stängd. 

 
Figur 36. Önskade driftlägen för en vidareutvecklad produkt av konceptet Duomatic.  
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4 Slutsats 

Examensarbetet har visat på att möjligheter till utveckling av dagens brännare finns. 
Samhället går mot effektivisering vilket även bör innefatta dagens gasapparater.  

Duomatic, se figur 37, valdes som slutlig lösning då den bäst uppfyllde kravspecifikationen. 

En brännare togs fram som har två operationslägen. I det första läget brinner lågan med en 
liten diameter och i det andra läget brinner lågan med en stor diameter. Valet mellan 
driftslägena sker automatiskt då flödet av bränsle regleras. Det vill säga så behövs inga extra 
manöverreglage. 

Lösningen är kompakt och skulle enkelt kunna integreras i flera av Primus befintliga 
produkter, se figur 38.  

 
Figur 37. Funktionsprototypen Duomatic 

 
Figur 38. Funktionsprototypen Duomatic monterad i ett av Primus befintliga kök (Njord). 
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5 Diskussion 
5.1 Fortsatt arbete 
Vidareutveckling av konceptet Duomatic skulle innebära många timmars experimenterande 
för att finna en bra balans mellan gasflödena. Detta är utan tvekan genomförbart om lämplig 
storlek, vikt och utformning av den lyftande ventilen tas fram. 

Problem som kan tänkas dyka upp på vägen innefattar bland annat problematiken att handskas 
med funktionen av brännaren då trycket i gasbehållaren sjunker. Om kulan avvägs för att 
fungera väl med ett specifikt flöde kommer detta att fungera med en full gasbehållare. Då 
mängden bränsle i behållaren sjunker minskar även trycket och där med flödet. Det lägre 
flödet skulle då få svårt att lyfta kulan vilket skulle resultera i en sämre funktion av brännaren.  
Att en sfäriskt formad ventil valts berodde i första hand på att ventilen fungerar oavsett hur 
kulan roteras. Flödet kring en sfärisk kropp skapar turbulens vilket försämrar gasflödets 
strömning mot brännarzonen i centrum. Ett alternativ till detta skulle kunna vara att istället för 
en sfärisk ventilkula använda en ventil formad som en dubbelkon, Se figur 39. Denna 
dubbelkon skulle kunna ha en tyngre underdel vilket skulle säkerställa ventilens orientering i 
förhållande till ventilsätet. Detta är något som skulle behövas utredas ytterligare då en 
möjlighet finns att funktionen av ventilen är, för att kunna lyftas, beroende av den tidigare 
nämnda turbulensen som skapas bakom en sfärisk kropp. 

Utformningen av ventilsätet är även något som tåls att studeras mer då utformningen, det vill 
säga kontakytan mot ventilkroppen, har en avgörande roll för vid vilka flöden ventilen återgår 
till dess öppna läge.  

 
Figur 39. Alternativ lösning för lyftande ventil i genomskärning, 

 utformad som en dubbelkon med tyngre underdel. 

För båda konceptet Duomatic gäller att brännarportarnas totala area varieras i de olika 
driftlägena. Som beskrivet i kapitel 2.4 måste gashastigheten genom brännarportarna hållas 
inom vissa gränser för att brännaren skall fungera tillfredställande. Så länge 
strömningshastigheterna hålls inom det tillåtna området i stabilitetsdiagrammet, se figur 8, så 
behöver ingen vidare justering av primärluften ske. 

 

5.2 Ekonomiska aspekter 
På samma sätt som många andra konsumentvaror måste Primus brännare tillverkas med god 
marginal för att när den nå slutkonsumenten kunna hålla ett konkurrenskraftigt pris. Detta 
innebär självklart att invecklade mekaniska lösningar med många delar kommer att innebära 
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större tillverkningskostnader och därmed ett högre pris för slutkonsumenten. Primus kök 
ligger idag i intervallet 200-1500 sek. Mimer är en bra jämförelse då det framtagna konceptet 
Duomatic i denna rapport är baserade på Primusköket Mimer i grunden. Mimer består av en 
brännare med stor diameter och fungerar för de flesta enklare ändamål. Ett kök som Mimer 
ligger i prisklassen 200 sek. 

En grov uppskattning är att det adderade komponenterna för konceptet Duomatic skulle göra 
att ett sådant kök hamnar i prisklassen ca 300-600 sek.    

 

5.3 Segment och profilering 
Konceptet Duomatic blir, som de är utformade idag, relativt tungt samt med en stark 
association till Mimer som konceptet är baserade på.  Då Mimer förväntas att vara ett enkelt 
kök i den lägre prisklassen så kan det vara klokt att sudda ut associationerna mellan dem om 
konsumenten skall motiveras att investera i de extra funktionerna. Gravity II EF, figur 40, är 
ett kök i prisklassen 800 Sek och vänder sig till äventyraren som uppskattar ett stabilt och 
effektivt kök utan att bry sig om lite extra vikt. Att utveckla konceptet för att integreras i ett 
kök liknande Gravity II EF skulle därför kunna vara motiverat. Konsumenten få då ett kök 
som formmässigt utstrålar en smart teknisk lösning vilket skulle kunna motivera ett högre 
pris. 

Alternativt skulle den framtagna brännaren kunna ge primus en fördel framför andra 
tillverkare gällande tvålågiga kök av typen Atle, se figur 40. Denna typ av kök är ofta 
likvärdiga mellan olika tillverkare och en finess som att kunna justera lågan efter val av 
kokkärl skulle kunna vara tillräckligt för att konsumenten skulle välja Primus produkt.   

 
Figur 40. T.v. Primusköket Atle. T.h. Primusköket Gravity II EF 

Ytterligare ett försäljningsargument för Duomatic är att med en bättre anpassad låga blir 
värmeöverföringen till kokkärlet bättre. Detta snabbar på tillagningen och spar på så vis 
bränsle. Mindre bränsle innebär en mindre kostnad för konsumenten samt lägre 
koldioxidutsläpp för miljön. 
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Bilaga 1. 
Ett urval av skisser från konceptgenereringsfasen. 
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Bilaga 2.  
Sammanställning av Primus nuvarande brännare. 

För att identifiera utvecklingsmöjligheter hos brännaren gjordes en jämförelse mellan de 
brännare som finns i Primus sortiment. 

Jämförelsen gick till så att brännarna eldades med maximal effekt och en stekpanna med 
100ml vatten, som precis täckte hela stekpannans bottenyta, ställdes centrerat på brännarens 
kärlstöd. Stekpannan värmdes tills det att kokande bubblor började framträda. Ett 
halvtransparant ritningspapper med en utskriven skala hölls sedan över stekpannan och 
diametern på det kokande området kunde avläsas. Se figur 1. 

  
Figur 1. Mått för att mäta diametern av kokande område. 

Genom att mäta diametern av det kokande området och jämföra detta mellan de olika 
brännarna kunde en sammanställning göras, se tabell nedan. Data om effekt hämtades ur 
Primus produktkatalog[1]. Brännarhuvudets diameter mättes med skjutmått mellan de yttersta 
brännarportarna. Diametern på det kokande området antogs svara mot brännarens lämplighet 
att användas till ett kokkärl med motsvarande bottendiameter.   

Brännare 
tillhörande kök: 

Effekt enl. 
produktkatalog 

Diameter på 
brännaren [mm] 

Diameter på kokande 
område [mm] 

Figur 
nr: 

TiLite 2500W 25 80 2 

Eta Solo 1500W 32 60 3 

Express Stove 2600W 37 70 4 

Techno Trail 2800W 45 110 5 

Power Cook 3000W 70 150 6 

Mimer 2800W 80 150 7 

 

Diametern på området som brännarna värmer upp effektivast relaterade till brännarhuvudets 
diameter men också effekten. En ökad effekt innebär ett större gasflöde. För att brännaren 
skall brinna med korrekt låghöjd krävs fler brännarportar och för att dessa skall rymmas görs 
brännaren större. Undantaget är TiLite vars brännare har liten diameter men istället bygger på 
höjden, se figur 2. 
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[1] Primus AB, 2009. 
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Figur 2. TiLite 

 
Figur 3. Eta Solo 

 
Figur 4. Express Stove 
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Figur 5. Techno Trail 

 
Figur 6. Power Cook 

 
Figur 7. Mimer 
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Bilaga 3.  
Dimensionering samt simulering av koncept #4. 

Noteras skall att denna bilaga endast behandlar ett koncept. Beräkningar, antaganden och 
simulering är mycket grovt gjorda för att se om konceptet gick att direkt tillämpa utifrån de få 
riktlinjer och måttangivelser som fanns att tillgå.   

Fluidistorn som koncept #4 är inspirerad av är hämtad ur skriften Fluidistorreglering av 
radiatorsystem[1]. Skriften innehåller en figur där förhållanden mellan fluidistorns 
dimensioner är angivna, se figur 1. En graf, se figur 2, anger hur dessa dimensioner skall 
appliceras för att skapa en bistabil ventilfunktion.  

 
Figur 1. Förhållanden mellan måtten i fluidistorn. 

 
Figur 2. Beroende mellan mått för att skapa önskad funktion. 

En bistabil funktion ville skapas, därför valdes förhållandena i figur 1 till: B/L=0,22 samt 
L/W=2,5. Förhållandet S/W=3 bestämde fluidistorns effektivitet och valdes för att skapa en 
fluidistor med hög verkningsgrad. Det vill säga att så mycket gasflöde som möjligt skulle 
avlänkas i vald riktning. Måttet W+2T bestämdes för att skapa en snittarea motsvarande den 
aren tillhörande blandarröret för köket Mimer[2]. Utifrån detta mått kunde övriga mått 
bestämmas. Planer fanns inledningsvis att få en funktionsprototyp tillverkad med hjälp av 
Primus prototypverkstad. Därför togs ett komplett ritningsunderlag fram, se figur 3 för ett 
exempel.  
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[1] Bahrton S. 1977. 
[2] Primus AB, 2009. 
 



 
Figur 3. Måttsatt ritning av komponent i fluidistorn. 

För att inte en dåligt fungerande funktionsprototyp skulle tas fram i onödan gjordes ett försök 
till att simulera fluidistorn i SolidWorks ExpressFlow[3]. Simuleringen krävde information 
om begynnelsevärden för tryck eller flöden i fluidistorn vilket visades sig vara mycket svårt 
att mäta på en fungerande brännare och ännu svårare att uppskatta.  

Uppskattningarna gjordes utifrån brännarens kända effekt vilket gav information om 
förbrukning av gasolgas. Vidare var känt att blandarrörets injektor försedde brännaren med ca 
70% primärluft. Dessa två gav en ungefärlig uppfattning om vilken volym gasblandning som 
passerade blandarröret per tidsenhet. 

      
[3] SolidWorks 2010. 
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Beräkning av volymflöde: 

• Enligt ” Primus Workbook”[4] räcker en behållare med 230g gasolvätska i 70min om 
köket Mimer körs på full effekt. 

• Detta motsvarar en förbrukning av 3,3g gasolvätska/s.  

• Enligt tabell i ” Gasolhandboken”[5] fås att ett kilogram gasolvätska motsvarar 0,5 m3 
gasolgas. 

• 3,3g gasolvätska/s motsvarar då 0,0000275m3 gasolgas/s. 

• Volymen luft som åtgår för fullständig förbränning av propan anges av en tabell i ” 
Gasolhandboken”[6] till 23.8m3 luft/m3 gasolgas. 

• 70% av denna antas utgöras av primärluft. Detta betyder att 16,7 m3 luft/m3 gasolgas 
adderas i injektorn. 

• Summan av gasolgasens och luftens volymflöde genom fluidistorn blir då 0,000487m3 
gasblandning/s.  

Utifrån dessa data simulerades modellen. 

Resultat: 

Resultaten från simuleringarna pekade mot att en framtagen funktionsprototyp med största 
sannolikhet inte skulle fungera som önskat. Se figur 4. 

   
Figur 4. Simulering av fluidistorn. 

Om simuleringarnas utfall berodde på fluidistorns utformning eller de uppskattade 
begynnelsevärden har inte utretts. 

Slutsats: 

Att ta fram en fluidistor som fungerar för ändamålet i denna rapport är långt ifrån bevisat 
omöjligt. Att göra så skulle dock kräva allt för mycket arbete. Därför stannade idén på 
konceptstadiet.  
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[4] Primus AB, 2009. 
[5] Persson Bengt, 1967, s12. 
[6] Persson Bengt, 1967, s33. 
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