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Envirotainer builds containers that are specialized in transporting of temperature
sensitive products these containers are customized for airplanes. The containers are
then leased to other companies, most often to pharmaceutical companies.
Envirotainer are based in Lagga, Knivsta. It is also here where the production of the
containers is held. The container RAP T2 was designed in the early 80ies. The RAP
T2 contains a fleet of about 1220 containers spread all over the world. This container
model needs an update in order to optimize its performance. One of the
improvements is achieved by optimizing the UA-value that is too high. A lower
UA-value gives the performance of the container more endurance and more stability.
Initial testing that was made in the beginning of the project showed that the floor in
the container was the biggest stand alone module benefiter of the high UA-value.
With that knowledge it was decided that my work should be about the possibility to
improve the construction with a new insulation material that would optimize the
UA-value.
The work started off with an investigation of insulation materials. The most
interesting insulation materials were weighted against each other. The result showed
that Divinycell was the best insulation material for the design.
Then different concepts were made, concept A were the whole floor was redesigned
and concept B were an extra insulation module was designed to fit the existing floor.
The concepts were weighted against each other in order to choose the final concept.
Concept A was the best alternative and was chosen. The concept was then designed
in PTC Creo.
A prototype was built for UA-value testing. The prototype was then tested and
measured against the original container in order to see how much the UA-value was
lowered with the new design. And the result of the test showed an improvement of
almost 37 %. The UA-value went from 25,40 W/K with the original container design
to 16,05 W/K with the prototype design. This shows that an update of the floor
design is in order to make the container performance better and more stabile.
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Sammanfattning
Envirotainer tillverkar containrar som är specialiserade för transport av
temperaturkänsliga produkter. Dessa containrar är byggda för flygplansfrakt och
leasas sedan ut till andra företag, oftast farmaceutiska företag. Kraven på
containrarna ökar ständigt då kunder vill ha mer kontroll över temperatursäkringen
för sina leveranser samt att olika flygplansorganisationer tillägger allt fler standarder
som ska infinnas för containrarna för att de ska få flygas. Med tuffare krav och fler
standarder krävs det att uppdateringar och förbättringar av befintliga produkter
genomförs. Denna rapport handlar därför om möjligheten att uppdatera en befintlig
konstruktion som funnits sedan början av 1980-talet. Produkten klarar fortfarande de
krav som ställs på den, däremot ökar kraven på kylkontrollen vid leveranser vilket
gör att den är prioriterad för en uppdatering.
Arbetet startade med tester där de olika delarna av containern tilläggsisolerades för
att se vilken effekt på det totala UA-värdet detta medgav. Testerna utfördes för att
påvisa vilken del av containern som hade störst inverkan på det totala UA-värdet.
Det visade sig vara bottenkonstruktionen som hade störs inverkan på det totala UAvärdet och behövdes därmed ses över.
En materialstudie genomfördes för att se om alternativa material fanns på marknaden
som skulle vara intressanta för projekten. Resultatet av undersökningen
sammanställdes i diagram och i en tabell.
Därefter togs olika koncept fram på lösningar och viktades i en jämförelsetabell för
att sedan väljas ut till ett slutgiltigt koncept som konstruerades i CAD. En prototyp
på en alternativ konstruktion tillverkades för att testas och jämföras mot den
befintliga konstruktionen. Detta för att se om det utvalda koncept medgav en
förbättring av det totala UA-värdet på containern.
Testet som genomfördes påvisade ett förbättrat resultat på det totala UA-värdet med
nästan 37 % vilket är ett väldigt bra resultat då endast bottenkonstruktionen ändrades.
UA-värdet gick från 25,4 W/˚C till 16,05 W/˚C, det är en förbättring med 9,35 W/˚C.
Genom ett utbyte av den befintliga bottenkonstruktionen förbättras det totala UAvärdet på containern avsevärt mycket. Vilket i sin tur kan leda till att den potentiella
livslängden sett till krav och prestanda förlängs med många år för RAP T2.
Resultatet påvisar en så pass stor positiv förändring för UA-värdet på containern,
vilket borde motivera Envirotainer att genomföra en uppdatering av
bottenkonstruktionen.

Nyckelord: Envirotainer, RAP T2, Bottenkonstruktion, UA-värde
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Förord
Rapporten är skriven på uppdrag av Envirotainer, som gett mig uppgiften att
undersöka möjligheten att uppdatera en containerbottens konstruktion med målet att
förbättra det totala UA-värdet på containern. Rapporten innehåller således en
alternativ lösning på en sådan förbättring.
Jag vill tacka Envirotainer för möjligheten att utföra mitt examensarbete hos dem, ett
stort tack till min handledare Stefan Norelius som har hjälpt mig med mitt arbete och
tillhandahållandet av nödvändig utrustning. Jag vill även passa på att tacka övrig
personal på Envirotainer som välkomnade mig och hjälpte mig med kunskap och
information, prototypbyggande, och utförande av tester.
Jag vill även tacka min Ämnesgranskare Lars Degerman för att han har hjälpt mig att
strukturera upp mitt arbete.
Uppsala Maj 2012
Johannes Blomfeldt
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1 Inledning
1.1Bakgrund
Envirotainer tillverkar containrar anpassade för flygplansfrakt av temperaturkänsliga
produkter. Dessa containrar leasas sedan ut till olika företag. Eftersom containrarna
är avsedda för flygplansfrakt och oftast används av företag inom
läkemedelsbranschen så är kraven som ställs på dem väldigt höga. Detta tillsammans
med teknisk utveckling och slitage medför att ständiga förbättringar av containrarna
måste genomföras.

1.2 Problembeskrivning
En av containermodellerna RAP T2, hade ett för högt UA-värde, för att den bättre
skulle klara av de hårda kraven som ställs på den. Ett av kraven är bl.a. att den alltid
ska klara av att hålla ± 3˚C på set +5˚C (som är en av de olika set- inställningarna för
containerns kyltemperatur dvs. invändig temperatur) även i tuffa förhållanden där det
råder stor skillnad mellan set temperature och ambient temperature (invändig
temperatur – utvändig temperatur), dvs. när ΔT är stort. Ett lägre UA-värde ökar
stabiliteten på kyltempereringen och ökar prestandan på containern genom ökad
uthållighet. För att få en förbättring så krävs det ett lägre UA-värde på containern.
Detta skapar bättre isoleringsegenskaper för containern vilket leder till en
temperatursäkring för de olika set temperaturerna som ställs in för de
temperaturkänsliga produkterna.
Den valda containerns bottenkonstruktion valdes att ses över eftersom den starkt
bidrar till en förhöjning på containerns totala UA-värde. Där eftersöktes även en
bättre helhetslösning på bottenkonstruktionen, bl.a. önskades en vridstyvare
konstruktion med bättre tryckhållfasthetsegenskaper vilket leder till en robustare
container som förbättrar förutsättningarna för säkrare frakt av olika produkter vid
hanteringen av containern som t.ex. vid trucklyft. I befintlig konstruktion nöts PUR
(polyuretan) skummet sönder med tiden vid användning vilket leder till att golvet
sjunker en aning. Konstruktionen var otät och innehöll även en del köldbryggor
vilket försämrade containerns isoleringsegenskaper avsevärt, samt att PUR-skummet
absorberade vatten med tiden vilket försämrar isoleringsegenskaperna.
Vid montering av bottenkonstruktionen svetsades den ihop, där önskades en
ersättande nitförbandslösning eftersom svetsmonteringen är en dyr och försvagande
process, då svetsfogarna tenderar att spricka vid hård belastning.

1.3 Syfte och mål
Bristerna som RAP T2:ans bottenkonstruktion innehåller medförde att en
konstruktionsändring av botten var ett prioriterat alternativ. Här var ett materialbyte
med eventuellt en del omkonstruering av bottenkonstruktionen en stor möjlighet.
Önskvärt i detta fall var att fortsätta på Envirotainers RAP E2 containers lösning
1
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angående de yttre aluminiumprofilerna. Där en anpassning av dess
bottenkonstruktion till RAP T2 skulle spara resurser, tid och pengar. Samt att den
redan överensstämmer med kunders SOP (Standard Operation Procedure) och IATA
(International Air Transport Association) standarder och krav.
Vid endast en tilläggsisolerande lösning efterfrågades en enkel montering och ett
sänkt UA-värde på containern som resultat.
Målet valdes därför till att:



Förbättra det totala UA-värdet på en av Envirotainers containrar som heter
RAP T2 genom en konstruktionsförändring av botten.
Alternativt att konstruera en monterbar tilläggsisoleringsmodul för botten.

Lösningen som väljs ska resultera i en konstruktion gjord i CAD som sedan kan
prototypbyggas för verifieringstest.

1.4 Avgränsningar
Begränsningar fanns enligt IATA standarder, angående omkonstruering av
aluminiumprofilerna samt edgerails. Även begränsningar enligt kunders SOP och
Envirotainers egna måttangivelser fanns angående omkonstruktion av
aluminiumprofilerna, och angående tjockleken på alternativ tilläggsisolering (max 30
mm), detta för att undvika nya test och standarder. Även flexningsgrader vid lyft och
tryckhållfasthet vid maxlast mm. omges av krav som måste efterföljas, de tas dock
inte hänsyn till i detta projekt då varken tid eller resurser fanns för att genomföra
samtliga tester på den nya designen. Det enda som innefattas i detta projekt var
måttkraven på aluminiumprofilerna och isoleringen.
Ritningar valdes att inte göras då prototypen inte bygger på de delar som togs fram
till projektet.
Materialsökningen begränsades till tiden som fanns planerad för den vilket innebär
att den är ytlig och kortfattad.
Beräkningar angående hållfasthet kommer inte att inkluderas på konstruktionen, då
målet är att förbättra UA-värdet.
Kostnadsundersökning ingår inte på grund av tidsbegränsningen.

1.5 Metoder
Arbetet byggde till största delen av eget arbete, men även genom diskussion med
främst handledare Stefan Norelius samt med hjälp från övrig personal på
Envirotainer och även ämnesgranskare Lars Degerman.
Metodiken i projektet sågs som följande;

2
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En förstudie där bottenkonstruktionen studerades, även materialsökning
genomfördes.
Koncept framtagning följt av ett konceptval
Konstruering i CAD
Prototypbygge och verifieringstestning

För ökad förståelse för produkten utfördes en förstudie där bottenkonstruktionen
testades för att visa vilken ”effekt” tilläggsisolering får på containerns UA-värde. En
materialundersökning genomgicks för att se om det finns alternativa material eller
produkter som kan vara aktuella för användning i projektet. Även befintliga material
undersöktes för att få ökad förståelse och kunskap.
Två olika koncept arbetades fram, dessa viktades mot varandra och varav det valda
konceptet konstruerades med hjälp av CAD. Koncept design A byggde på en
omkonstruktion av botten, där materialbyte och omkonstruering av
aluminiumprofiler genomgicks.
I koncept design B arbetades en tilläggsisolerande separat monterbar modul till den
befintliga bottenkonstruktionen fram.

1.6 Benämningar och begrepp
Nedan följer beskrivningar på benämningar och begrepp som förekommer i denna
rapport. Därför rekommenderas noggrann läsning av detta stycke för en ökad
förståelse för rapportens innerhåll.
U-värde1 eller värmegenomgångskoefficient – visar hur bra värmemotståndet för ett
material är dvs. hur bra isoleringsförmåga materialet har, mäts i W/m2*K. ett lägre
U-värde betyder att materialet har bättre isolerande förmåga än ett material med ett
högt U-värde. U-värde är den benämning som används i denna rapport.
UA-värde2 - visar W/K eller W/˚C, Envirotainer använder sig av UA-värdet istället
för U-värde då U-värde ger mer komplexa uträkningar då arean för iblandade delar
måste räknas med. UA-värdet påvisar tillräcklig information.
RAP T23 – En av Envirotainers mest framgångsrika containrar som är en av de äldre
modellerna som Envirotainer producerat, den har funnits sedan tidigt 1980-tal.
RAP E24 – En av Envirotainers nyare container som är tillverkad med
sandwichkonstruktioner i komposit med divinycell som kärnmaterial, istället för
sandwichkonstruktion med aluminium och PUR som kärnmaterial som RAP T2.
1

Energimyndigheten (2011). U-värde, www.energimyndigheten.se (2012-05-25)
Sahlin, E (2012). CCM, Envirotainer, Lagga Sverige. (Muntlig information)
3
Envirotainer (4 oktober 2011). Operations manual for RAP T2 Containers MORAP-3062, (2012-04-13)
2

3

Examensarbete: OPTIMERING AV UA-VÄRDE

Koncept A och B benämns ofta i rapporten, dessa är framtagna för olika ändamål.
Det ena, koncept A är framtaget för att försöka förbättra samtliga bristningspunkter
som fanns på den befintliga bottenkonstruktionen. Där har hela konstruktionen gjorts
om. Medan koncept B är endast framtaget för att tilläggsisolera, vilket betyder att
koncept B endast är till för att förbättra UA-värdet på containern.
Divinycell5 – PVC-cellplast med slutna celler.
PUR6 består av isocyanat (oljebaserad produkt) och polyol (blandning av
vattenlösliga kemprodukter), i denna rapport kommer det benämnas med PUR.
IATA7 – International Air Transport Association, som är en internationell
organisation bestående av medlemmar från olika flygbolag.
Lambdavärde eller värmekonduktivitet8 – ett värde som visar hur bra ett material
leder värme, mäts i W/m*K. Ett material med ett lågt lambdavärde betyder att den
leder värme sämre än ett material med ett högt lambdavärde.
Tiedown – En fästpunkt för fastsurrning av last som måste finnas i containergolven.
Kan i denna rapport även benämnas med tiedownpunkt.
Set temperaturer9 – En inställning som bestämmer inom vilket temperatur intervall
containerns last kräver. T.ex. set 5˚C ± 3˚C, vilket betyder att intervallet ligger
mellan 2˚C - 8˚C. Eller set -20˚C, där temperaturen är ≤-20˚C.
PTC Creo – Ett CAD program som används för t.ex. konstruering av detaljer och
konstruktioner. Detta kommer fortsättningsvis endast benämnas med Creo.
Edgerail – Benämning på containerns bottenramverk (aluminiumprofilernas) nedre
ytterkant, dessa kanter har förbestämda standarder som säger hur de ska se ut, då
flygplanen har standardfästen som håller fast containrarna under flygning.
AFT-sida – Containerns bakre sida dvs. sidan mittemot dörrsidan där torrisbunkern
ärmonterad.

4

Envirotainer (30 juni 2011). Operations manual for RAP E2 MO-RAP-3079, (201204-13)
5
DIAB Group AB (2010) Divinycell H Technical Manual, www.diabgroup.com,
(2012-04-16)
6
Nilsson, M (2012). R&D, Envirotainer, Lagga Sverige. (Muntlig information)
7
International Air Transport Association (1 juli 2008). Sida vii.
8
Saint-Grobain Isover AB (2012). Så beräknas U-värden, www.isover.se, (2012-0525)
9
Envirotainer (4 oktober 2011). Operations manual for RAP T2 Containers MORAP-3062, sida 30. (2012-04-13)
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2 Bakgrundsbeskrivning
2.1 Produkt RAP T2
RAP T2 är ett av Envirotainers flaggskepp där det finns en flotta på ungefär 122010
exemplar utspridda över världen. Denna container är anpassad för flygplansfrakt av
temperaturkänsliga varor. Dessa varor består ofta av läkemedels varor vilket innebär
att de är väldigt värdefulla laster som fraktas i dem. RAP T2 konstruerades på tidigt
80-tal. Containern är uppbyggd av sandwich konstruktioner, där kärnmaterialet
består av PUR skum och är genomgående 50 mm tjockt i samtliga beståndsdelar i
konstruktionen. Yttermåtten11 på containern är L = 3170 mm, B = 2230 mm, H =
1620 mm, detta ger en volym på ca 11,2 m3. Huvudlastvolymen består av L = 2535
mm, B = 2065 mm, H = 1420 mm, vilket ger en huvudlastvolym på ca 7.4 m3.
Ytterligare lastvolym under torrisbunkern L = 460 mm, B = 2065 mm, H = 925 mm,
vilket ger en ytterligare last yta på ca 0,9 m3. Den totala last ytan blir då ca 8.3 m3.
Totala vikten på RAP T2 är 450 kg12. Maxvikt inklusive last är 6033 kg13. vilket ger
en maxvikt på 5583 kg för lasten.
Invändigt har den ett torrisaggregat som har en kapacitet att lasta ungefär 300 kg14
torris. Det är denna torris som håller temperaturen nere i container. Regleringen sköts
av sensorer och vanliga 12 volts fläktar som cirkulerar luften i containern.
Kyltemperaturen har olika set temperaturer t.ex. 5 ˚C ± 3˚C vilket betyder att
innertemperaturen ständigt måste hållas inom intervallet 2˚C-8˚C oavsett ute
temperatur.

2.2 Inledande test
Testerna som utfördes i början av projektet kommer endast att presenteras genom det
uppmätta UA-värdet som utfärdades av original containern, vilket blev 25,40 W/˚C.
De övriga värdena kommer inte att presenteras i denna rapport. Testerna utfördes av
Erik Sahlin som jobbar som Support Engineer på avdelningen CCM, Envirotainer.
Detta test lade grunden för mitt arbete då det visade vilken beståndsdel av containern
som var den största bidragande faktorn till det lite för höga UA-värdet på containern.
Testerna gick ut på att tilläggsisolera de olika beståndsdelarna var för sig och sedan i
olika kombinationer för att sedan göra mätningar på varje steg. Detta för att påvisa
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Norelius, S (2012). R&D, Envirotainer, Lagga Sverige. (Muntlig information)
Envirotainer (4 oktober 2011). Operations manual for RAP T2 Containers MORAP-3062, sida 30. (2012-04-13)
12
Envirotainer (4 oktober 2011). Operations manual for RAP T2 Containers MORAP-3062, sida 30. (2012-04-13)
13
Envirotainer (4 oktober 2011). Operations manual for RAP T2 Containers MORAP-3062, sida 30. (2012-04-13)
14
Envirotainer (4 oktober 2011). Operations manual for RAP T2 Containers MORAP-3062, sida 9. (2012-04-13)
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vilken beståndsdel som lönade sig mest att tilläggsisolera, och enskilt förbättrade
UA-värdet.
Isoleringen som användes bestod av EPS cellplast av olika tjocklekar, i och med de
standarder som finns måste efterföljas kan de olika beståndsdelarna i containern bara
tilläggsisoleras med en viss maximal tjocklek. Det innebar att långsidornas väggar
isolerades med 10 mm, kortsidorna (AFT- sida och dörrsida) isolerades med 20 mm,
medan tak och golv isolerades med 30 mm. Resultatet visade sig uppkomma till
25,40 W/˚C och att det var bottenkonstruktionen som var den största enskilda
bidragande faktorn till det höga UA-värdet.

2.3 Teori
Den teori som behövs för denna rapport består av värmekonduktivitet, värmeledning
samt beräkning av UA-värde utifrån testresultaten som erhölls från testerna som
gjordes på prototypen.
Värmekonduktivitet15, värmeledningsförmåga eller lambda värde bestäms av
följande:
λ = värmekonduktivitet
W = Watt
m = meter
K = Kelvin
, SI- enhet [W/m*K]

(2.3.1)

Värmeledning:
U = U-värde
A = area
ΔT = temperaturdifferens
Q = effekt in
, SI- enhet [W/m2*K]

(2.3.2)

UA-värdes beräkning16:
, detta ger att:
, med enheten [W/K] eller [W/˚C]

15
16

(2.3.3)

L. Ekbom, S. m.fl. (2008), sida 78.
Sahlin, E (2012). CCM, Envirotainer, Lagga Sverige. (Muntlig information)
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Formeln som används för beräkning av UA-värdet på Envirotainer ser ut som följer:
UA = UA-värde W/˚C
Qin = effekt in
Tbottom = medeltemperatur insida container botten
Ttop = medeltemperatur insida container topp
Tambient = medeltemperatur utsida container (testrum)

(2.3.4)
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3 Förstudie
3.1 Befintliga material och tillverkning
Den befintliga bottenkonstruktionen består av ett ramverk av aluminiumprofiler av
typen SS 421217 som är ett Magnesium/Kisel legerat aluminium som är perfekt för
strängpressade produkter. Golvplåten och bottenplåten består av SS 400718 ett
olegerat aluminium, dessa plåtar stansas. Isoleringen i bottnen består av PUR skum
som är ett tvåkomponentsskum bestående av isocyanat (oljebaserad produkt) och
polyol (blandning av vattenlösliga kemprodukter). Plåtarna primas för bättre
vidhäftning av PUR skummet. De mellanliggande hattprofilerna består av SS 4007
och strängpressas. Tiedownfästena strängpressas och är av materialet SS 4212.
Bottnarnas beståndsdelar köps in av NAP, (Norge) men tillverkas av Tipro Baltic i
Riga, Lettland där de även monteras ihop. Därefter kommer de till Envirotainer i
Lagga för att skummas med PUR och för att monteras ihop tillsammans med
väggpaneler och tak till hela containrar.

3.2 Materialsökning
3.2.1 Syfte och Begränsningar
Tabellens syfte är att påvisa ungefärliga referensvärden på aktuella parametrar som
anses viktiga för projektets ändamål. Dessa värden kan i sin tur påvisa eventuella
intressanta produkter för fortsatt undersökning och användning för projektet.
Sammanställningen gjordes därför till största delen för en ökad förståelse för de olika
produkterna och deras egenskaper.

3.2.2 Materialviktning
De mest intressanta material som hittades under materialundersökningen viktades
mot varandra i en sammanställning där materialen blev poängsatta utefter ett antal
bestämda parametrar som ansågs viktigast vid ett materialval. Nedan visas resultaten
i två olika diagram, det ena diagrammet visat de olika utdelade poängen och det
andra diagrammet visar det totala resultatet. De som har angivits som 0 poäng
innebär att information saknades och att de inte gick att poängsätta då nödvändig
kunskap saknats om detta material. PUR och PIR har sammanförts till en stapel då de
på många sätt är väldigt lika, ibland på vissa hemsidor benämns de som samma
material.

17
18

Eriksson. N-O, Karlsson B. (2008), sid 252
Eriksson. N-O, Karlsson B. (2008), sid 253
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6
5

4
3
PUR/PIR
2

Aerogeler

Vakuumpaneler
1

Reflekterande isolering
Divinycell

0

Figur 3.1 Materialviktning med poängsystem, från 1-5 där 1 är sämst betyg och 5
är bäst. Parametrarna beskriver viktiga aspekter vid ett materialval.
Diagrammet visar att Divinycellen har bäst betyg vilket betyder att den är bäst
lämpad för användning i projektet, och vakuumpanelerna är sämst lämpade då de har
sämst betyg av de utvalda materialen. Det påvisar även att den reflekterande
isoleringen måste studeras ytterligare för att ses som ett användbart material. Mer av
resultaten från materialstudien visas under resultat.
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Tabell 3.1 Visar resultatet från materialundersökningen.
Material

Cellplast
(EPS)

Densi
tet
[kg/m
²]
155019

Tryckhållfas
thet [kPa]
18-22020

Värmekonduktivit
et [W/m*K]
0,041-0,03321

Pris
[kr/
m²]

Användb
ar-het
projekt

21,70
99,95

låg

22

Cellplast +
Grafit
(EPS+grafit)
Cellbetong
Styrofoam XPS
Aerogeler

2526

2728

15202324

24-80

0,031-0,032

13929

låg

20035030
284533
3015037

690-169031

0,065-0,10332

-

låg

90-70034

0,034-0,03735

13936

låg

53-553940

0,009-0,0144142

44043

hög

38

19

Sundolitt AB (2010). Sundolitts grundskivor är rätt val för alla typer av
grundarbeten: isolering av platta på mark, fundament eller grundbalkar,
www.sundolitt.se, (2012-04-03)
20
Sundolitt AB (2010). Sundolitts grundskivor är rätt val för alla typer av
grundarbeten: isolering av platta på mark, fundament eller grundbalkar,
www.sundolitt.se, (2012-04-03)
21
Sundolitt AB (2010). Sundolitts grundskivor är rätt val för alla typer av
grundarbeten: isolering av platta på mark, fundament eller grundbalkar,
www.sundolitt.se, (2012-04-03)
22
Byggmax Group AB (2012). Cellplast S100 EPS, www.byggmax.se (2012-04-03)
23
Sundolitt AB (2010).Sundolitt Climate, www.sundolitt.se, (2012-04-03)
24
Thermisol AB (2012) Läs mer om Thermisol Platina, www.thermisol.se (2012-0403)
25
Sundolitt AB (2010). Sundolitt Climate, www.sundolitt.se, (2012-04-03)
26
Thermisol AB (2012) Läs mer om Thermisol Platina, www.thermisol.se (2012-0403)
27
Sundolitt AB (2010). Sundolitt Climate, www.sundolitt.se, (2012-04-03)
28
Thermisol AB (2012) Läs mer om Thermisol Platina, www.thermisol.se (2012-0403)
29
Byggmax Group AB (2012). Grey Premium EPS, www.byggmax.se (2012-04-03)
30
Thermisol AB (2012). Thermisol Cellbetong, www.thermisol.se (2012-04-03)
31
Thermisol AB (2012). Thermisol Cellbetong, www.thermisol.se (2012-04-03)
32
Thermisol AB (2012). Thermisol Cellbetong, www.thermisol.se (2012-04-03)
33
Thermisol AB (2012) Thermisol XPS, www.thermisol.se (2012-04-03)
34
Sundolitt AB (2010).Sundolitt XPS, www.sundolitt.se, (2012-04-03)
35
Sundolitt AB (2010).Sundolitt XPS, www.sundolitt.se, (2012-04-03)
36
Beijer Byggmaterial AB (2012) Cellplast XPS Floormate 50mm,
www.beijerbygg.se (2012-04-03)
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Vakuumpaneler
Reflekterande
isolering

15030044
-

-

0,00545

-

låg

-

motsvarar 0,0446

54,50
63,50

hög

47

Polyuretan
(PUR)
Polyisocyanurat
(PIR)
Skumglas
Divinycell

405048
3050

-

0,020-0,02649

-

hög

40-15051

0,022-0,02352

9253

hög

18022554
3825057

770-92055

0,102-0,14556

-

låg

450-620058

0,028-0,04759

42555560

hög

37

Aspen Aerogels (2011). Products, www.aerogel.com, (2012-04-02)
Thermisol AB (2012). Thermisol Spaceline, www.thermisol.se (2012-04-03)
39
Aspen Aerogels (2011). Products, www.aerogel.com, (2012-04-02)
40
Thermisol AB (2012). Thermisol Spaceline, www.thermisol.se (2012-04-03)
41
Aspen Aerogels (2011). Products, www.aerogel.com, (2012-04-02)
42
Thermisol AB (2012). Thermisol Spaceline, www.thermisol.se (2012-04-03)
43
Beijer byggmaterial AB (2012). Villaservice varuhus Uppsala, Beijer Byggmaterial
(Muntlig information)
44
Porextherm (2012). Vacupor NT, www.vacuum-panels.co.uk, (2012-04-03)
45
Porextherm (2012). Vacupor NT, www.vacuum-panels.co.uk, (2012-04-03)
46
ACTIS Insulation (2012). Triso Super 10+, www.insulation-actis.com (2012-04-04)
47
Wiedland (2012-03-23). Nya Produkter för Maj, www.butik.wiedland.se (2012-04-04)
38

48

Polyterm AB (2012). Sprayisolering, www.polyterm.se, (2012-04-04)

49

Polyterm AB (2012). Sprayisolering, www.polyterm.se, (2012-04-04)

50

Thermisol AB (2012). Thermisol Baseline Floor, www.thermisol.se (2012-04-11)
Thermisol AB (2012). Thermisol Baseline Floor, www.thermisol.se (2012-04-11)
52
Thermisol AB (2012). Thermisol Baseline Floor, www.thermisol.se (2012-04-11)
53
Beijer byggmaterial AB (2012). Villaservice varuhus Uppsala, Beijer Byggmaterial
(Muntlig information)
54
Hasopor Hammar AB (2012). Materialegenskaper Hasopor Skumglas, www.hasopor.se
(2012-04-04)
55
Hasopor Hammar AB (2012). Materialegenskaper Hasopor Skumglas, www.hasopor.se
(2012-04-04)
56
Hasopor Hammar AB (2012). Materialegenskaper Hasopor Skumglas, www.hasopor.se
(2012-04-04)
57
DIAB Group AB (2010) Divinycell H Technical Manual, www.diabgroup.com , (2012-0416)
58
DIAB Group AB (2010) Divinycell H Technical Manual, www.diabgroup.com , (2012-0416)
59
DIAB Group AB (2010) Divinycell H Technical Manual, www.diabgroup.com , (2012-0416)
60
SeaSea (2012). Distansmaterial Divinycell, www.seasea.se, (2012-04-16)
51
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3.4 Nuvarande aluminiumprofil
Den nuvarande profilen ser ut som bilden nedan påvisar. Den är utformad efter de
standarder och krav som ställdes på den vid produktens framtagande. Det som kunde
ändras var den markerade delen av profilen på bilden. Utsidans formangivelse styrs
av standarder vilket gör att den ser nästintill identisk ut som den framtagna profilen.

Figur 3.2 Befintlig aluminiumprofil.

12

Examensarbete: OPTIMERING AV UA-VÄRDE

4 Konceptfas
4.1 Konceptgenerering
4.1.1 Metoder
De metoder som använts under konceptframtagningsprocessen innefattar till stor del
metoden brainstorming. Där samtliga idéer bra eller dåliga skrivits upp alternativt
ritats ner på papper. Därefter har konsultering med handledare Stefan Norelius
genomförts. För att få en bättre helhetsbild av vissa varianter av ramverkets
aluminiumprofiler har de konstruerats väldigt simpelt med hjälp av Creo. Framförallt
togs väldigt många olika sorters aluminiumprofiler fram. De flesta var till en början
överarbetade och väl tilltagna vilket gjorde att enklare lösningar började genereras
fram tillslut. Det var även en av de enklaste lösningarna som tillslut valdes.
Sandwichkonstruktionen genererades fram genom att titta mycket på RAP E2ans
lösning samt att försöka hitta kombinerande varianter som var anpassningsbara till
RAP T2an. Koncept A influerades tydligt av Divinycellen och dess sammansättning
av RAP E2an.
Bilden visar ett exempel på en av de mer avancerade aluminiumprofilerna.

Figur 4.1 Exempel på en skissad idé på aluminiumprofil.
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Bilden nedan visar en CAD variant av ett koncept på en aluminiumprofil.

Figur 4.2 Exempel på en idé på aluminiumprofil som är gjord i Creo.
4.1.2 Koncept A
Detta koncept utgick ifrån att konstruera om bottenkonstruktionen. Där framförallt
förbättrade isoleringsegenskaper eftersöktes tillsammans med en stabilare
konstruktion som monterades via nit eller skruvförband istället för den svetsade
konstruktionen som användes. Vridstyvheten eftersöktes för en stabilare container
vid hantering så som trucklyft och liknande. Även enklare montering och lagning av
skadade delar söktes. Gällande montering och utbyte av profiler vid skada så vanns
mycket på att bara byta ut den svetsade konstruktionen mot en nitförbands
konstruktion. För att öka på robustheten och stadga till konstruktionen adderades Tbalkar som skapar ett fackverk tillsammans med aluminiumprofilernas ramverk.
Samtidigt gav T-balkarna en ytterligare fästpunktsmöjlighet via dess flänsar. Denna
möjlighet utnyttjades på så sätt att tiedownfästena fästes i T-balkarnas flänsar med
hjälp av blindnitsmuttrar och skruv, därav eliminerades de genomgående
fästpunkterna för tiedownfästena som finns i den befintliga konstruktionen.
Gällande isoleringsegenskaperna så förbättrades de via en ökning av godstjockleken
på isoleringen. Med denna konstruktion ökas den isolerande godstjockleken från 50
mm tjock till 80 mm tjock. Det medför en ökad godstjocklek med 30 mm vilket
14
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bidrar till förbättrade isoleringsegenskaper för containern. Även ett nytt material
används i form av Divinycell som är en PVC-cellplast med slutna celler vilket
medför att den är väldigt bra sett utifrån ett vattenabsorberande perspektiv.
Divinycellen används i två skikt där det ena undre skiktet består av Divinycell H45 61
med lite lägre densitet 48 kg/m3 som är 55 mm tjock. Denna isoleringsskiva har bra
termiska egenskaper där värmekonduktiviteten är 0,028 (W/m*K) samt att den har
bra hållfasthetsegenskaper. Den andra övre skivan består av Divinycell H130 62 som
är en skiva med högre densitet 130 kg/m3 som är 25 mm tjock och som har lite sämre
termiska egenskaper med en värmekonduktivitet på 0,036 (W/m*K) men betydligt
bättre hållfasthetsegenskaper. H130 skivans uppgift är främst att stå för hållfasthet
samt att addera isoleringsmöjligheter. Medan den undre skivans huvuduppgift är att
isolera. Den undre skivan måste däremot efterbearbetas, där spår för T-balkarna
måste fräsas ut, detta gäller även för groparna för blindnitsmuttrarna som håller ihop
tiedownfästena. Divinycellen ses även här som ett bra val för detta ändamål då
bearbetning såsom fräsning går utmärkt att utföra på detta material utan att försämra
hållfasthetsegenskaper och termiska egenskaper allt för mycket. Ett minus är att den
är dyr att köpa in. Dock med tanke på de egenskaper som erhålls så är priset
överkomligt.
Mellanplåten samt golvplåtens uppgift är att fördela lasten på större yta samt att vara
stryktålig vid hantering av containern t.ex. av och på lastning med truck. Plåtarnas
tjocklek är 1,5 mm.
Aluminiumprofilerna är konstruerade på så sätt att Divinycellskivorna ska kunna
placeras i konstruktionen på ett enkelt sätt samt för att få så stort överlapp mellan
väggisolering och golvisolering som möjligt för att försöka hindra kallraset som sker
via metallen. De är även konstruerade enligt de standarder som finns uppsatt på den
från bland annat IATA och Envirotainer med tanke på edgerail och höjd på
containern. Sidoprofilerna och AFT- sid profilen är likadana, frånsett längden då
AFT profilen är kortare. Dörrsidans profil har dock en annan utformning för just
dörrarnas skull.
Gummilisterna som limmas på T-balkarna har som uppgift att förhindra
värmeledningen som sker när metall ligger mot metall samt att agera med en
dämpande effekt vid tryck. Genom att bryta kontakten metall mot metall med bara
någon millimeter gummilist försvårar denna värmeledning avsevärt.
I RAP E2 har tiedown punkterna flyttats ända ut i hörnen på containerväggarna vilket
skapar en större plan last yta på golvet. Denna idé bearbetades vidare och slutade i en
diskho liknande lösning där tiedownfästena försänktes. Den plana ytan efterfrågas då
det förekommer att tiedownfästena inte används. Det kan vara att pallarna med varor
61

DIAB Group AB (2010) Divinycell H Technical Manual, www.diabgroup.com
(2012-04-16)
62
DIAB Group AB (2010) Divinycell H Technical Manual, www.diabgroup.com ,
(2012-04-16)
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är så pass bra packade och emballerade att de inte behövs surras fast, men det mer
troliga scenariot är att det är för tidsödande att surra fast lasten vilket gör att många
struntar i det. Det betyder att tiedownfästena i dessa lägen är överflödiga och bara är
i vägen, då är det önskvärt med försänkta tiedownfästen så att pallarna kan placeras
på önskvärt sätt.

Bilden nedan visar den första skissade varianten på koncept A.

Figur 4.3 Koncept A skissad på papper.
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4.1.3 Koncept B
Konceptet utformades på ett sätt så att det understa lagret består av aerogelduken
Thermisol Spaceline 10 mm tjock som lades i botten på innergolvet. Den mjuka
konsistensen på materialet gör även att den fungerar som en utjämnare av det
befintliga golvet för att ge de övre lagren på modulen en jämnare yta. Denna duk har
enormt bra termiska egenskaper, där värmekonduktiviteten är endast 0,014 (W/m*K)
samt att den är hydrofob vilket betyder att den inte absorberar fukt. Ovanpå
aerogelduken lades sedan en Divinycell H60 skiva på 17 mm som ger ytterligare
isolering samt att den har väldigt bra hållfasthetsegenskaper. Högst upp lades
ytterligare en golvplåt som delar ut lasten på hela ytan samt att den är slitstark vid
hantering såsom av och pålastning samt vid transport med last. Denna modul fixeras
på tre sätt, det ena genom tiedownfästena som skruvas genomgående genom hela
bottenkonstruktionen med blindnitsmutter, hylsa och skruv, sedan popnitas en ny
tröskelplåt fast i den befintliga tröskeln samt i den nya översta innergolvplåten.
Tröskeln måste anpassas så att den får plats på höjden då dörrarna måste kunna
stängas, sedan limmas delarna fast med liknande konstruktionslim Bostic Araldite.
Bilden visar koncept B skissad på papper.

Figur 4.4 Koncept B skissad på papper.
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4.2 Konceptviktning
Koncepten viktades på så sätt att koncept A och koncept B viktades mot varandra
sett utifrån några viktiga parametrar. Dessa parametrar valdes till
isoleringsegenskaper, stabilitet/robusthet, tryckhållfasthet, vridstyvhet,
vattenabsorbering, tillverkning, montering, lagning och service, och kostnad.
Respektive produkt fick sedan utdelade poäng mellan 1-5 där 1 är sämst och 5 är
bäst. Detta utfördes i jämförelsesyfte för att se vad som händer vid ett val av koncept
A och koncept B.
Figuren visar poängutdelningen.
6
5
4
3
2

Koncept A
Koncept B

1
0

Figur 4.5 Konceptviktningsdiagram med poängsystem mellan 1-5, där 1 är sämst
betyg och 5 är bäst. Parametrarna är valda efter viktiga områden för en
bottenkonstruktion.
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Den totala resultatsammanställningen visas på bilden nedan.

Totalt
35
30
25
20

Totalt

15
10
5
0
Koncept A

Koncept B

Figur 4.6 Konceptviktningsdiagram med visande resultat. Ju högre total
poängskörd anses som ett bättre alternativ än de med lägre total poäng.
Som diagrammen visar är koncept A det bättre alternativet för projektets fortsatta
arbete. Till stor del beror detta på att koncept A förbättrar UA-värdet jämfört med
den befintliga konstruktionen samtidigt som det ger bättre hållfasthetsegenskaper i
form av tryckhållfasthet samt stabilitet. Även vattenabsorberingen förbättras
betydligt i och med att Divinycell används, då detta material inte absorberar vatten.
Kostnaden är den punkt som sänker koncept A mest, detta beror på att koncept A
innehåller fler och dyrare detaljer än koncept B.
Sammanfattningsvis bevisar undersökningen att koncept A väljs då den har bättre
betyg än koncept B på dessa utvalda parametrar. Därmed anses den bäst lämpad för
projektet.
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5 Konstruktion
5.1 Material och tillverkning
Materialvalen hos de olika beståndsdelarna i konstruktionen valdes utefter
tillverkning och hållfasthet. Då tryckhållfasthet har en stor del i isoleringsvalet så
hamnade det ganska naturligt på Divinycell då den har väldigt bra
hållfasthetsegenskaper jämfört med konkurrerande material. Divinycellens största
fördel är dock att den kombinerar de fina hållfasthetsegenskaperna tillsammans med
bra isoleringsvärden. Detta gör att trots kostnaden för materialet så är det ett givet
alternativ för ändamålet. Divinycellen levereras som färdiga skivor som sedan
efterbearbetas genom fräsning och borrning osv. för valfritt ändamål. Den tjocka
undre skivan består av 55 mm Divinycell H45 vilket betyder att den har en densitet
på 48 kg/m3, den övre tunnare skivan består av 25 mm Divinycell H130 och har då
en densitet på 130 kg/m3.
Aluminiumprofilerna valdes till ett Magnesium/kisel legerat aluminium SS 4212,
som är speciellt bra för strängpressade produkter som dessa profiler. Även Tbalkarna, ytterhörnsfästena och tiedownpunkterna är gjorda i detta material eftersom
även de strängpressas. Samtliga detaljer behöver efter strängpressning borras, Tbalkarna behöver även svetsas då ändplattor behövs svetsas fast på ändarna.
Aluminiumprofilerna kapas även till önskade längder och vinklar.
Plåtarna som används dvs. bottenplåten, mellanplåten och golvplåten är alla av
samma aluminium SS 4007, som är ett olegerat stål. Dessa plåtar är anpassade för
kallbearbetning. Även tiedownförsänkningarna är tillverkade i detta material då de
stansas utifrån plåtar.
Den slutgiltiga sammanställningen väger ca 210 kg enligt Creo mass properties.
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5.2 Montering
1. Monteringen startar med att montera ihop de yttre aluminiumprofilerna som
skapar själva ramen för bottenkonstruktionen. De monteras med nitförband.

Figur 5.1 Montering av Aluminiumprofilerna
Dessa monteras ihop med hjälp av ytterhörnsfästena som popnitas fast.

Figur 5.2 Ytterhörnsfästena popnitas ihop med aluminiumprofilerna.
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2. Därefter monteras bottenplåten fast med hjälp av popnitar, runt om hela ramverket.

Figur 5.3 Bottenplåten popnitas fast i aluminiumprofilernas flänsar.

Figur 5.4 Bottenplåtens popnitar.
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3. Därefter limmas den undre isoleringsskivan (55 mm tjocka Divinycell H45) fast i
bottenplåten med Bostic Araldite som är ett konstruktionslim.

Figur 5.5 Isoleringsskivan placeras i konstruktionen och limmas.
4. T-balken svetsas ihop med sina ytterplattor, sedan limmas gummilistorna fast på
T-balkarnas rygg med Sikabond 590 som är ett kontaktlim. Blindnitsmuttrarna för
tiedownpunkterna fästs i de förborrade hålen.

Figur 5.6 Förmontering av T-balk.
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5. T-balkarna limmas sedan fast i de urfrästa spåren på den undre, redan monterade
isoleringsskivan. De limmas med Bostic Araldite.

Figur 5.7 T-balkarna placeras i spåren på isoleringsskivan och limmas.
Efter limningen popnitas T-balkarna fast i långsidornas aluminiumprofiler.

Figur 5.8 T-balkarna popnitas fast i aluminiumprofilerna.
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6. När T-balkarna är på plats limmas mellanplåten fast på den undre isoleringsskivan
samt T-balkarna. Även här används Bostic Araldite.

Figur 5.9 Mellanplåten limmas ovanpå isoleringsskivan samt T-balkarna.
7. På mellanplåten limmas sedan den övre isoleringsskivan (25 mm Divinycell
H130) fast med Bostic Araldite.

Figur 5.10 Den andra isoleringsskivan limmas på mellanplåten.
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8. Med den sista isoleringsskivan på plats är det dags för den översta och sista plåten
att monteras. Golvplåten limmas med Bostic Araldite.

Figur 5.11 Golvplåten limmas på den övre isoleringsskivan.
Golvplåten popnitas även i dörrprofilens översta fläns, för att fästa kanten ordentligt.

Figur 5.12 Golvplåten popnitas i dörrprofilens övre fläns.
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9. Tiedownförsänkningens hylsor placeras ut i hålen.

Figur 5.13 Hylsorna placeras ut i hålen.
10. sedan placeras tiedownförsänkningarna ut, för att sedan popnitas fast i
golvplåten.

Figur 5.14 Tiedownförsänkningen placeras i de urfrästa hålrummen och popnitas
ihop med golvplåten.
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11. Tiedownpunkterna monteras sedan fast i tiedownförsänkningarna, med två M8
skruvar.

Figur 5.15 Tiedownpunkterna placeras i försänkningarna och skruvas fast med
M8 skruv.
Monteringen av bottenkonstruktionen är nu färdigställd.

Figur 5.16 Färdig monterad bottenkonstruktion.
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6 Prototyp
Prototypen byggdes utifrån en gammal RAP T1 container som hade skrotats. Denna
bottenkonstruktion ser likadan ut som på en RAP T2 vilket gjorde att den kunde
användas för ändamålet. Bygget startade med att montera loss bottnen från
resterande delar av containern för att sedan montera ur golvplåt, mellanliggande
hattprofiler och PUR skum. Det som behölls var ramverket som består av
aluminiumprofiler och en aluminiumbottenplåt. Därefter började isoleringen med ett
nytt material som heter Ecoprim XES styrofoam som är tillverkat av Paroc, dessa
skivor är fasade vilket minimerar raset vid skarvar vilket gjorde dem till ett bra
material för detta ändamål. Dessa fasades ytterligare enligt bild 6,8 nedan och skars
till för att passa bottnen. Först lades ett lager med 50 mm tjocka skivor för att sedan
montera på skalet med väggar och tak. Sedan när skalet var fast monterat lades ett
ytterligare lager invändigt som var 30 mm tjockt. Detta ska motsvara 80 mm
Divinycell som jag använt mig av i min konstruktion, 55 mm tjock Divinycell H45
och 25 mm tjockt Divinycell H130. Nedan följer en förklaring med bilder.
1. Bygget startade med att montera loss bottenkonstruktionen från skalet. Dessa
moduler sitter ihop med ett gäng skruvar som sitter i aluminiumprofilernas översta
fläns och in i väggpanelerna. Dessa skruvar skruvades ur, därefter skars
silikontätningen mellan väggpanelerna och aluminiumprofilerna sönder med en kniv.

Figur 6.1 Den testade containern.
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Bilden visar skruvarna som går genom aluminiumprofilernas flänsar och in i
väggpanelerna.

Figur 6.2 Bilden visar skruvarna som håller ihop skalet med bottenkonstruktionen.
2. Sedan lyftes skalet av via innertaket med hjälp av en truck.

Figur 6.3 Insida container.
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3. När bottenkonstruktionen var fri från skalet kunde golvplåten monteras av
genom att borra upp popnitarna som satt ihop med samtliga aluminiumprofiler
och hattprofiler. Innan golvplåten kunde tas bort var tiedownpunkterna tvungna
att monteras bort. Detta skedde genom att skruva ur dem ovanifrån, då de sitter
med en skruv från vardera sida i en gängad hylsa så skruvades sedan undersidans
skruv ut. Därefter kunde golvplåten avlägsnas. Hattprofilerna som ligger
inbäddade i PUR skummet kunde bändas och ryckas loss. Då återstod endast att
rycka ur resterande Pur skum. Bilderna nedan visar infästningen av
tiedownpunkterna.

Figur 6.4 Tiedownpunktens infästning.

Figur 6.5 Tiedownpunkt ovanifrån.
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4. Det som behölls var ramverket med aluminiumprofiler tillsammans med
bottenplåten.

Figur 6.6 Bottenkonstruktionen utan isolering.
Aluminiumprofilernas utformning på insidan visas nedan.

Figur 6.7 Aluminiumprofilernas hålrum.
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5. Det nya materialet lades i två olika lager där det undre lagret bestod av 50 mm
tjocka skivor som var fasade. Dessa var tvungna till att modifieras med kniv och
sticksåg (manuell) för att passa in i aluminiumprofilerna samt för att passa in i
golvytan. Skarvarna som bildades tejpades med vävtejp för att säkerställa att de hölls
på plats då de endast lades in utan att limmas.

Figur 6.8 En fasad skiva som passar in i aluminiumprofilernas hålrum.
Det första undre lagret ses på bilden.

Figur 6.9 Det första isoleringslagret med 50 mm tjocka skivor.
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6. Efter att det första lagret isolering var på plats monterades skalet från den tidigare
testade RAP T2 containern på prototypbottnen. Skalet skruvades fast i bottnen.

7. När containern var komplett kunde det översta lagret med isolering läggas, detta
lager var 30 mm tjockt med ofasade skivor. Även dessa skivor kapades till för att
passa golvytan. Skarvarna tejpades med vävtejp av samma orsak. Nedan visas det
färdiga resultatet.

Figur 6.10 Det andra isoleringslagret med 30 mm tjocka skivor.
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7 Verifieringstest
7.1 Syfte
Verifieringstestet gick ut på att testa vilken skillnad det blev med ett nytt material
och ny tjocklek på isoleringen jämfört med mätvärdet från den befintliga bottnen.
Detta test kommer att jämföras mot ett likadant test som utfördes i början av
examensarbetet på samma container vars skal jag använder till min prototyp. Det
som skiljer är alltså bottenkonstruktionerna där ena testet av containern har den
befintliga RAP T2 bottenkonstruktionen och det andra testet har den byggda
prototypen som botten.
Vid detta test fick jag Erik Sahlin till min hjälp, då han utförde de förgående testerna
som genomfördes i början av examensarbetet. Detta säkerställer utförandet, vilket
ger en ökad tillförlitlighet av resultatet.

7.2 Risker
Testet går ut på att mäta upp ett ungefärligt UA-värde för hela containern. Resultatet
ger en indikation på om den uppdaterade konstruktionen medför en förbättring och
ungefär med hur mycket. Testet blir inte exakt då det finns många parametrar som
kan påverka resultatet, dock är det så pass säkert att det går att använda dessa värden
som referensvärden.
Glödlamporna utger en värmeeffekt på 95% resterande 5% är i form av ljus, vilket
gör att varje effektvärde som beskrivs har ett effektivt värde på 95%.
Då prototypen inte är byggd med golvplåt, bottenplåt och tiedownpunkter så kan det
innebära en resultatskillnad. Däremot kan detta inte ses som något avgörande vilket
innebär att resultatet ändå kan ses som giltigt.

7.3 Instruktioner för UA-värdes test av container
7.3.1 Utrustning som krävs:
 Temperatur sensorer av typen Thermocouples type K
 Data hårdvara Agilent logger 349800
 Data mjukvara Agilent benchlink data logger
 En värmekälla som kallas Envirotainers UArigg som består av upp till sex
olika glödlampor kopplade till en konstant krets och upp till fyra glödlampor
som är kopplade till en termostatkontrollerad krets.
 En digital termostat
 Data kommunikationssladd av typen RS-232
 En Laptop
 Tre kontorsfläktar
 Fyra skarvdosor
 En skarvsladd
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7.3.2 Krav
För att testet ska kunna anses som giltigt krävs det att:




Ett accepterat ΔT värde på 30˚C ± 3˚C.
En stabil testperiod på minst 8 timmar
För varje loggning inom testperioden att yttertemperaturen håller sig inom
inställt yttertemperatur på termostaten med ± 3˚C.

7.3.3 Mätning
Agilent loggern är inställd att läsa av värdena varje 30 sekund under hela testtiden.

Figur 7.1 Agilent Logger 349800.
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7.3.4 Utförande
Temperatursensorerna (bild 7.2) placeras ut utanför och invändigt i containern. Dessa
placeras ut med ytterspetsen dvs. mätningsdelen på kabeln med minst 10 cm till
närmsta föremål. Invändigt placeras en temperatursensor i varje hörn dvs. 8 stycken.
På utsidan placeras en temperatursensor i mitten på varje gavel, sida och även botten
och tak. Sedan dokumenteras varje sensors placering, då de är numrerade. Detta görs
för att säkra temperaturavläsningen.

Figur 7.2 Temperatur sensor, Thermocouples type K.
Sedan ska glödlampor placeras ut i UAriggen. Dessa placeras utefter önskad effekt
på den konstanta kretsen samt på den termostatkontrollerade kretsen. Värdena på
effekterna varierar beroende på vilken container som ska testas, beroende på vilken
yttertemperatur som infinner sig i testrummet, samt vilket isoleringsmaterial som
testas. UAriggen placeras sedan ut mitt på containergolvet. I detta fall placerades en
effekt med 375 Watt på konstant kretsen och 275 Watt på termostatkretsen, totalt en
maxeffekt på 650 Watt, se bild 7.3. Konstant kretsens sladd kopplas direkt i
skarvdosan, medan den kontrollerade kretsen måste kopplas in via termostaten för att
sedan kopplas in i skarvdosan. Bilden nedan visar glödlamporna som verkar som
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värmekälla.

Figur 7.3 UAriggen med glödlampor.
Bilden visar UA-riggens placering.

Figur 7.4 UAriggens placering.
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Därefter placeras de tre kontorsfläktarna (bild7.5) ut på golvet, dessa är till för att
cirkulera luften vilket i sin tur fördelar värmen jämnare i containern.

Figur 7.5 Fläktarnas placering.

Den digitala termostaten ställs in på innertemperaturen dvs. temperaturen i
containern. Därefter ställs ΔT in dvs. skillnaden mellan yttertemperatur och
innertemperatur. ΔT vill uppnås till ca 30˚C. i detta fall var testrummets temperatur
ca 23˚C, då ställdes termostaten till 53˚C ±0,9˚C (visas i figur 7.6).

Figur 7.6 Termostatens inställning.
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Därefter utläses resultaten av mätningarna med hjälp av en laptop som kopplas till
Agilent loggern. Dessa mätvärden används sedan i olika beräkningar för att få ut
slutgiltigt resultat i form av ett UA-värde. Se bild nedan.

Figur 7.7 Agilent Logger 349800 och Laptop för data utläsning.
Vid eventuella frågetecken så bifogas en längre och utförligare guide för utförande
av UA-värdes test som är utfärdad av Envirotainer bifogas med rapporten.
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7.4 Beräkningar
Beräkning av UA-värdet:
9,72 Hours

ttotal = totala testtiden

467,68 W

Qin = medel effekt in
Tbottom = medeltemperatur insida botten

51,46 °C

Ttop = medeltemperatur insida topp

51,47 °C

Tambient = medeltemperatur utsida
UA = Resultatvärdet

22,32 °C
16,05 W/°C

Enligt ekvation (2.3.4):

Skillnaden mellan original container och prototyp:
W/˚C
Skillnaden beräknat i procent:

7.5 Resultat
Resultatet från testet visade att UA-värdet som mättes upp på prototypen blev 16,05
W/˚C. detta är ett väldigt bra värde då originalcontainern hade ett uppmätt värde på
hela 25,4 W/˚C63. alltså blev det en förbättring på hela 9,35 W/˚C, en procentuell
förbättring med nästan 37% på det totala UA-värdet.. Detta styrker motiveringen
ytterligare att byta ut bottenkonstruktionen.
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8 Resultat
Examensarbetet resulterade i ett koncept där bottenkonstruktionen gjordes om.
Denna konstruktion visade sig ge ett förbättrat UA-värde, vilket var helt enligt målen
som sattes upp för projektet. Det förbättrade värdet uppmättes till 16,05 W/˚C, vilket
är en förbättring med hela 9,35 W/˚C jämfört med originalcontainers värde som låg
på 25,4 W/˚C. det är en förbättring med hela 37 %, vilket är väldigt bra! Med ett
värde på 16,05 W/˚C och några övriga förbättringar på själva konstruktionen med
tanke på hållfasthet osv. så har den användbara livslängden på containern ökat
avsevärt. Detta värde är jämförbart med RAP E2ans värde som ligger på ca 12
W/˚C64. det skulle betyda att RAP T2an endast skulle ligga 4 W/˚C över RAP E2ans
värde, vilket är väldigt bra. Detta skulle innebära att containerns prestanda gällande
temperatursäkringen skulle öka vilket ger en säkrare och stabilare miljö för lasten.
Även andra önskemål som nämndes gällande en omkonstruktion uppfylldes till viss
del. Bland annat kan det konstateras att det framtagna konceptets konstruktion är
vridstyvare och mer robust jämförelsevis med den gamla konstruktionen. Detta tillför
att containern blir mer tillförlitlig vid hantering av den såsom vid trucklyft och
transportering.
Nitförbandet som används i konceptet är även det en förbättring sett ur service och
underhållsperspektiv då det blir enklare att byta ut enskilda profiler i ramverket.
Detta underlättar även monteringen då svetsning inte behöver genomföras, dessutom
elimineras risken för sprickor i svetsfogar som var ett bekymmer på den föregångna
konstruktionen.
Vad anträffar tiedownpunkterna så var ett kundönskemål att skapa plana golv utan
uppstickande detaljer. Detta skapades genom tiedownförsänkningarna. De tillför en
möjlighet att ställa lastpallar på önskvärt sett utan att behöva tänka på
tiedownpunkternas placering då de förekommer att de inte används. Visserligen
sticker de fortfarande upp några millimeter då nitarna samt infästningsdelen på
försänkningen ligger på golvplåten, denna påkänning är dock väldigt liten till
marginalen jämfört med hur det ser ut på den äldre bottenkonstruktionen.
Slutsummeringen av resultatet pekar ändå på det mest väsentliga vilket är den totala
UA-värdes förbättring som sker i form av ett materialbyte och en ökad tjocklek på
isoleringsgodset. Detta påvisar att det finns mycket att hämta rent isoleringsmässigt
genom en konstruktionsförändring.
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9 Diskussion
9.1 Ekonomisk utvärdering
Sett ur ett rent ekonomiskt perspektiv så är det billigast om valet hamnar på att
behålla bottenkonstruktionen som den är utan att tilläggsisolera. Dels för att delarna
är billiga att framställa, samt att produktionen endast består av reservdelar vilket gör
att mängden tillverkade detaljer är väldigt liten jämfört vid en uppdatering där antalet
tillverkade detaljer skulle öka explosionsartat. Så även kostnaden.
Det är en fungerande konstruktion sedan tidigt 1980-tal och kan fortfarande
användas. Skulle koncept B väljas med en tilläggsisolerande modul skulle kostnaden
öka inköpsmässigt och monteringsmässigt då fler detaljer läggs till. Det som erhålls
för den ersättningen är bättre isoleringsegenskaper för containern vilket betyder att
batterierna och torrisen håller längre vilket i sin tur leder till ökad kylprestanda vid
användning av produkten. De andra bristerna och nackdelarna som den befintliga
konstruktionen innehåller, så som de sprickande svetsförbanden, den bristfälliga
hållfasthet, vattenabsorberingen (som leder till försämrade isoleringsvärden för PUR
skummet) de kvarstår. Med detta sagt kan det konstateras att användning av koncept
B är rent ekonomiskt det sämsta valet då det endast agerar som en brandsläckande
lösning, med det menas att det är en kortsiktig lösning, en sådan lösning kan fungera
men blir oftast dyr i längden.
Koncept A är kostnadsmässigt det absolut dyraste valet, då hela konstruktionen
ersätts med en ny. Nya detaljer måste tillverkas, personal måste utbildas för
montering då den blir mer omfattande. Det ska klargöras att byta ut samtliga bottnar
på hela RAP T2 flottan som är ca 1220 stycken till antalet är en väldigt stor
investering. Det är trots detta en nödvändig handling.
Det som förbättras med detta val är vridstyvheten tack vare T-balkarna, även
tryckhållfastheten ökar med insatta T-balkar samt med bättre tryckhållfasthets
isolering, isoleringsegenskaperna förbättras då tjockleken på isoleringsmaterialet
byts ut och att tjockleken ökas med ca 30 mm, lättare service utförande av skadade
ramprofiler, vattenabsorberingen blir obefintlig då isoleringen inte absorberar vatten
och även monteringen underlättas med nitförband.
Med detta koncept medföljer en dyr inköpskostnad och monteringskostnad. Detta
övervägs mot egenskapsförbättringarna som erhålls. Dessutom skapas möjligheten
att tjäna mera pengar genom en ökad prestanda och säkrare hantering av både
container och gods. Service och underhållskostnaderna sjunker troligtvis, den
potentiella livslängden för containern kan ökas då prestandan och hållfastheten
förbättras. Detta kan medföra att tillförlitligheten för företaget ökar vilket kan göra
Envirotainer mer konkurrenskraftiga på marknaden då eventuellt fler
affärsmöjligheter kan genereras som i sin tur kan ge ökade intäkter för företaget på
sikt.
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Beräkningar så som payback tid dvs. tiden det tar för att tjäna in de pengar som lagts
ut vid en eventuell uppdatering av containrarna är för komplext för detta projekt,
detta gäller även beräkningar som vinstmarginaler, inköpskostnader,
monteringskostnader, mm. men det är viktigt att ha i åtanke när en produkt ska
utvecklas. Det måste nämnas i och med att den ekonomiska frågan är en viktig del i
ett beslut om inte den viktigaste delen angående uppdatering eller inte.

9.2 Felkällor
9.2.1 Materialsökning
Vissa av parametervärdena i tabell 3.1 angående materialsökningen kommer från
olika tillverkare av dessa produkter vilket kan ge en skönhetsbild av värdena. Detta
betyder att vissa värden kan vara missvisande, vilket måste tas i åtanke. Utbudet av
tillgänglig information var på vissa parametrar helt enkelt för späd och för tunn för
att kritiskt källtänkande skulle kunna användas. T.ex. är priserna tagna från olika
återförsäljare vilket kan ge en felaktig bild av det verkliga priset för produkten, då
Envirotainer via förhandling och avtal förmodligen skulle kunna reducera
kostnaderna ordentligt. Parametrarna gällande hållfasthet med nötning och
tryckhållfasthet i åtanke så är de i vissa fall poängsatta av mig personligen med det
befintliga Polyuretan (PUR) skummet som referens, detta har endast skett vid
saknade uppgifter. Tankeställningen har då följt en realistiskt tänkande linje.
Poängsättningen 0 poäng har tilldelats de punkter där uppgifter och kunskap saknats
om materialet. Detta medför då ”felaktig” poängsättning.
Det ska även påpekas att endast ett fåtal produkter på marknaden har hunnits
undersökas på grund av tidsbrist. Detta medför en risk till att det finns bättre
produkter på marknaden som inte är med i undersökningen.
Med syftet och begränsningarna för materialundersökningen i åtanke ska det påpekas
än en gång att källkritiken inte gått i första hand då uppgifterna som används endast
ses som ungefärliga referensvärden!
9.2.2 Koncept
Då konceptviktningen endast visar mina egna värderingar kan den ses som partiskt,
det betyder att inget kan beslutas genom denna viktning utan att någon annan
granskar den. Den är endast till för att påvisa vilka för och nackdelar som finns med
de olika alternativen, för att underlätta valet av det mest lämpliga konceptet. Värdena
kan ses som ungefärliga referensvärden då de i vissa fall inte undersökts och testats
för att veta mer exakt.
Angående koncept B insågs det ganska tidigt att det skulle bli svårt att konstruera
något som skulle kunna fungera på ett önskvärt sätt då de befintliga bottnarna är
väldigt ojämna invändigt samt att det är kostnadsmässigt svårt att försvara ett sådant
koncept. Kostnaden för att skapa ett tilläggsisolerande koncept är för hög jämt emot
vad som vinns av resultatet. Det som utvinns av koncept B är bättre isolerande
egenskaper då godstjockleken av isolerande material ökas samt att det tillkommer
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nya material med bra isolerande egenskaper, köldbryggorna förhindras till en viss del
då golvets godstjocklek ökar och metall mot metall värmeledning förhindras av den
nya isoleringen. Dessutom ska det påpekas att golvet i alla fall till en början får en
aning slätare golv. Däremot så förbättras egentligen inget annat, i och med att den
befintliga bottenkonstruktionen behålls. Det betyder att vattenabsorberingen kvarstår,
kallraset som sker via tiedown fästanordningen finns kvar. Den svetsade
konstruktionen behålls. Förbättringen som sker rent hållfasthetsmässigt blir väldigt
liten om ens kännbar, vridstyvheten förbättras marginellt då en ytterligare plåt
monteras samt en styvare isoleringsskiva tillkommer. Detta medförde naturligt att
mer tid och energi lades på koncept A eftersom det var ett troligare val vid en
eventuell uppdatering.
Riskerna med koncept A är själva komponentmängden och monteringen.
Monteringen riskerar att bli väldigt dyr då det är många komponenter och steg som
omfattas. I och med att komponenterna blir många så stiger även priset för konceptet
vilket inte är att föredra. Men som grundare av konceptet måste det ändå sägas att
resultatet (trots att det inte är en helt optimal lösning) skulle ge en så pass förbättrad
bottenkonstruktion som möjligtvis skulle motivera till en uppdatering trots
kostnaderna.
9.2.3 Prototyp och verifieringstest
Då prototypen inte är gjord efter mitt slutgiltiga koncept betyder det att resultaten
inte kan motsvara resultatet som skulle blivit om prototypen gjorts efter konceptet.
Dock visar resultatet vilken skillnad som erhölls då isoleringsmaterialet byttes ut
samt att den totala isoleringstjockleken ändrades. Vilket i sin tur betyder att resultatet
från testet kan användas som referensvärden för ungefärliga UA-värdes förändringar.
I och med att Divinycell inte användes utan ett alternativt material Ecoprim XES
styrofoam (0,034 W/m*K) 65 med nästintill liknande isoleringsvärden som
Divinycellen (H45 0,028 W/m*K och H130 0,036 W/m*K) så kan skillnaden anses
som relativt liten i sammanhanget. Det som kan störa mätningarna vid testen är att de
befintliga aluminiumprofilerna användes, där kallraset är en aning större än
konceptets profiler, men även denna skillnad bortses. Vid testet så försummas
fläktarnas effektpåverkan då den inte anses vara tillräckligt stor för att påverka.
Summerat gäller alltså följande, att det gällande testresultatet endast kan ses som ett
riktvärde, då det som påpekat är många parametrar som skiljer mellan prototypen och
det framtagna konceptet. Men eftersom testet endast skulle påvisa vilken förändring
som skulle ske vid ett eventuellt utbyte av bottenkonstruktionen så anses testet som
väldigt lyckat.
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9.3 Reflektion
Efter materialsökningen blir det tydligt att PUR materialet som används idag i
bottenkonstruktionen blir svårt att ersätta rent ekonomiskt. Det finns material som
skulle medföra bättre isoleringsegenskaper till bottenkonstruktionen, men de är till
stor del svåra att försvara ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Divinycellen
tillsammans med Aerogelfiltarna och reflektionsdukarna var det mest intressanta
materialen. Aerogelfiltarna och reflektionsisoleringen skulle kunna användas som en
ytterligare isolerande faktor kombinerat med isolering i form av PUR eller Divinycell
för att förbättra isoleringsegenskaperna, medan Divinycellen skulle ensamt kunna
ersätta PUR för en ökad hållfasthet utan att försämra isoleringsegenskaperna.
Frågorna som måste besvaras vid användning av Aerogelfiltar eller reflektionsdukar
är hur de klarar av vibrationer, nötning, tryck och skjuvkrafter som uppkommer vid
t.ex. av och pålastning samt vid flygning. Det är tveksamt om dessa material klarar
av de krav som ställs på dem vid användning som material i bottnarna. Däremot finns
reflektionsdukar till överkomliga priser vilket gör dem intressanta för vidare
utvärdering och test, dock är detta något som inte kommer att utföras i detta projekt.
Något som även måste tas hänsyn till är tillgängligheten för de olika materialen.
Envirotainer innehar redan verktyg och material för att använda sig av PUR
skumning vilket gör det till ett bra val både ekonomiskt samt även sett och ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Även Divinycell används av Envirotainer, den används i
den nya containern RAP E2 och fungerar där utmärkt både till hållfasthet sett samt ur
isoleringssynpunkt. Detta gör att Divinycellen är ett högt prioriterat material att
använda i projektet. Även fibrer används i denna konstruktion som mellanlager i
sandwichkonstruktionen, och överst ligger ett tunt lager med hård pressad laminat
som delar upp lasten på hela ytan.
Denna uppgift var tuff att lösa med den minimala erfarenhet som jag befogat över.
Det som hade behövts för att optimera lösningen som genererades ännu mer, är för
det första mer kunskap om området flygplansfrakt, sedan någon form av en fältstudie
där material undersökt ordentligt både ur ett isoleringsperspektiv men även ur ett rent
hållfasthetsmässigt perspektiv. Något som hade hjälpt till betydligt mycket hade varit
att besöka ett par ställen där containrarna hanteras av annan personal än Envirotainer.
Detta hade varit nyttigt för att se hur en på och avlastning fungerar osv. hur hanteras
de på fält? Vilka fordon används vid hanteringen? Detta hade medfört erfarenheter
som är ovärderliga angående materialval och konstruktion.
Det som kan ses tydligt är att bottenkonstruktionen på RAP T2 helt klart måste bytas
ut. Den håller fortfarande måttet, men det är med små marginaler. Men med tanke på
att container kommer att användas på marknaden i minst 10 år66 till, förutsatt att
inget oförutsett händer och med tanke på att kraven ökar för varje år genom
påtryckningar av både kunder och olika organisationer, så kommer RAP T2an tillslut
att ses som förlegad. Men en uppdaterad bottenkonstruktion som uppnår UA-värdet
som den testade prototypen så skulle det förmodligen innebära en förlängd livslängd
med ganska många år. Det är just denna övervägning som Envirotainer står inför.
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10 Rekommendationer
Det skulle vara intressant att tillverka någon sorts hybrid container, där T2ans skal
med väggar och tak kan användas på en liknande E2 botten i komposit, detta skulle
minska värmeledningen istället för att aluminiumprofiler används tillsammans med
aluminiumplåtar vilket skapar en enorm värmeledning, Dock skulle det fortfarande
behövas en ram av aluminiumprofiler som följer edgerail standarderna och
standarderna för lyftmöjligheter för truckar mm. Denna variant är något som jag
verkligen tror på, och något som jag hade velat undersöka vidare om tid hade funnits.
I materialväg skulle det vara intressant att undersöka hur aerogelfiltarna står sig
hållfasthetsmässigt då de har extremt bra isoleringsegenskaper även vid väldigt tunna
skikt. Där finns mycket kapacitet att hämta om de även skulle fungera rent
hållfasthetsmässigt. En annan isoleringsvariant som stöttes på under
materialundersökningen var reflektionsisolering i form av målarfärg. Denna färg
målas på med pensel eller i någon form av spray och isolerar genom att reflektera
tillbaka värmen vilket hjälper till att hålla en viss temperatur i t.ex. en container. Det
skulle vara intressant att gå vidare med och undersöka hur bra det fungerar och vad
en eventuell kostnad, livslängd osv. skulle kunna beräknas till.
Något att studera vidare med är möjligheterna att blanda i grafit i PUR skummet
eftersom grafiten tar upp värmestrålningen i materialet och hindrar därmed
värmestrålningen från att vandra genom isoleringsmaterialet. Detta har använts för
att förbättra EPS isolering. Det resulterade i ökade isoleringsegenskaper med upp till
20 %67 beroende på sort och tjocklek mm. Frågan är om det är möjligt att genomföra
detta och hur stor ”effekt” skulle det ge, samt vad för kostnad det handlar om. Att
blanda i grafit i PUR kan inte göras på Envirotainers anläggningar i dagsläget pga.
bristande utrustning, men det är inte omöjligt att något annat företag skulle kunna
klara av det.
Min slutgiltiga rekommendation är att ett utbyte av bottenkonstruktionen skulle
genomföras. Mitt resultat tycker jag talar sitt tydliga språk. Det som krävs är dock att
hitta en fin balans mellan förbättringen av hållfasthet och förbättring av
isoleringsegenskaper. Detta är inte helt lätt då det oftast betyder att en förbättring av
det ena ger en försämring av det andra. Det betyder att målen med utbytet måste vara
tydligt formulerade så att rätt sak blir uträttad.
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Instruction for Measuring Container UA Value

1

Introduction

The insulation properties of an Envirotainer container can, in theory, be calculated to a certain
value for each component that make up the container shell. When all elements are combined
they interact to give the container shell a specific insulation value. Taken into account all the
different materials this value can be hard to obtain through calculations and it will not
represent the actual value for the entire container very well. A method of measuring the
insulation value gives a better and more accurate value.

2

Purpose

The purpose of this instruction is to describe the setup and evaluation of Envirotainer
container UA value measuring.

3

Scope

This instruction applies to the UA value measuring of all standard ULD Envirotainer
containers.

4

Definitions
•
•

UA value – The amount of heat transferred through a given surface at a temperature
difference of 1 °C between both sides.
Steady state conditions – Temperature readings within ±3 °C at any one time.
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5

Equipment

Table 5-1. Equipment list
Equipment
Temperature sensors

Description
Thermocouples type K

Data acquisition hardware

Agilent logger 34980A, Envirotainer ID No.2 with expansion card 1.02

Data acquisition software

Agilent benchlink data logger

Heating source

Envirotainer UArig:
Up to 6 light bulbs connected to constant circuit
Up to 4 light bulbs connected to thermostat controlled circuit
Digital thermostat with freely mounting of the temperature sensor
RS-232 cable (female/female)
Wooden blocks, 100 x 100 x 100 mm

Data communication
Blocks

6

Test conditions

The setup of the test is such in nature that no strict control of the ambient temperature is
needed. All internal temperatures are correlated to the ambient temperature during evaluation.
However the ambient temperature is not allowed to vary more than ±3 °C at any one time why
normal room temperature control is required.

7

Acceptance Criteria

A valid UA value is obtained when the following is met:
•
•
•

8

A period of steady state conditions for at least 8 hours during data sampling
An average ∆T of +30 °C ±3 °C are maintained during the steady state period
The temperature readings are within ±3 °C at each logging during the sampling period

Measurements

The Agilent logger is programmed to sample all active channels every 30 second.
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9

Procedure

The container is placed in the chosen test facility on the floor, non forklift able containers are
to be placed on distances in order to elevate the container floor to equal height of a forklift
able container base. The thermocouples are to be located as described in Figure 9-1. The “+”signs outside the grey areas represent the ambient sensors and are located outside the
container. The remaining “+”-signs represent the sensors inside the container. The distance
from either perpendicular surface is 10 cm if not otherwise stated.

Figure 9-1. Arrangement of the thermocouples inside and outside of the
container

Document the number and position for each thermocouple used for the setup in the checklist
found in the UA testing protocol TP090657-01.
The light bulbs are to be installed in the sockets shown in figure 9-2, and arranged as
described in Table 9-1, in order to get the desired thermal power for the designated container
type.

Figure 9-2. Sockets for light bulbs on the
UA rig base.
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Table 9-1. Power configuration for each container type

Container type
RKN t2
RAP t2
RKN e1
RAP e2

Thermostat controlled power
135W (1x60W+1x75W)
240W (2x100W+1x40W)
100W (1x100W)
135W (1x75W+1x60W)

Constant power
275W (2x100W+1x75W)
540W (5x100W+1x40W)
175W (1x100W+1x75W)
275W (2x100W+1x75W)

9.1 Placement of the UA rig inside the container
The heating device is to be arranged inside the containers as shown in the Figures 9-2 and
Figure 9-3.
The fan is set to maximum speed with oscillating option on.

Figure 9-3. Placement of the UA rig inside a RKN t2
container

Figure 9-4. Placement of the UA rig inside a RAP e2 container
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The temperature probe for the thermostat is placed in the middle of the container cube.

Figure 9-5. The UA rig with the thermostat temperature probe in
the container ceiling
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9.2 Thermostat setup
The thermostat is programmed to engage at +51,8 °C and to disengage at +52,3 °C.
To set the hysteresis of the thermostat:
1. Connect the thermostat to a power outlet
2. Press “Ein”
3. Step up/down with the +/– keys to set the temperature at which the thermostat should
engage
4. Press “Aus”
5. Step up/down with the +/– keys to set the temperature at which the thermostat should
disengage
6. Press “Man/Auto” so that the display reads “Auto”

Figure 9-6. Digital thermostat

Figure 9-7. Active digital
thermostat
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10 Connecting the hardware
10.1 Thermostat, extension cable and fan
Connect an extension cable to the outlet mounted with the power meter.
Make sure the extension cable has at least three outlets.

Figure 10-1. Power outlet which
measures the power consumption

Figure 10-2. Extension cable with three power outlets

Connect the thermostat to one outlet on the extension cable. Connect the thermostat controlled
heating power to the outlet of the thermostat.

Figure 10-3. Thermostat connected to the extension Figure 10-4. Heating power connected to the digital
cable
thermostat.
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Connect the intended constant heating power to one outlet of the extension cable.
Connect the fan to the last outlet of the extension cable.

Figure 10-5. Fan with oscillating capability
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10.2 Power meter to Agilent logger
The power meter is connected to the No.2 Agilent logger through the 1.02 expansion card.
The ID of the card indicates that it is to be installed in the top slot of the No.2 Agilent logger.

Figure 10-6. Agilent expansion card with connecting sockets.

Connect the cable from the position “out” on the power meter to the socket named CH21 or
CH22 on the Agilent expansion card.

Figure 10-7. Power meter with power outlet and connections.
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10.3 Agilent to pc connection
Connect the RS-232 cable to the socket on the back of the computer and to the Agilent logger.

Figure 10-9. 9-pin RS-232 socket to the left on the back of a PC laptop

Figure 10-8. 9-pin RS-232 cable

Figure 10-10. Front view of the Agilent logger

Figure 10-11. Rear view of the Agilent logger with
expansion card on the left and the RS-232 cable,
connected, on the right.
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11 Programming data sampler
To setup the Agilent logger use the Laptop “Labdator 2”.
Follow the instruction, which here are, step by step
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Log in using the credentials listed on the laptop
Open the Agilent benchlink software by double clicking the shortcut “dlogger”
When asked by the software choose “create a new setup”
Name the setup “UA test, container, location, date, time”
For “instrument configuration” choose slot 100 “20-channel Armature Multiplexer”
Tick the check boxes for each channel that is in use. The channel numbers corresponds
to the thermocouple numbers
7. Change the function for each active channel to “Temp (type K)”.
8. Tick the check box for channel 121. Use the default function “DC current”.
9. Go to the dropdown menu “Instrument”
10. Click the “Utility-tab” and click “Set to PC” to synchronize the instrument time with
the PC time. Note! Verify that the pc-clock is accurate!
11. Click “Close”
12. Go to the dropdown menu “Scan”.
13. Set the “Scan interval” to 00:00:30:000. Leave the rest as default.
14. Click “OK”
15. Go to the dropdown menu “Instrument” and choose “Download setup”
16. A warning regarding stored data will appear. Click “continue”.
17. The instrument is ready for scanning.
18. Detach the RS-232 cable from the computer and press the “Scan” button on the
instrument to start scanning.

12 Transferring data
To obtain the data from the Agilent logger use the Laptop “Labdator 2”
Follow the instruction, which here are, step by step
1. Press the “Scan” button on the instrument and hold it until the scanning is stopped
2. Connect the RS-232 cable to the computer and the Agilent logger.
3. Log in using the credentials listed on the laptop.
4. Open the Agilent benchlink software by double clicking the shortcut “dlogger”
5. When ask by the software choose “open an existing setup”.
6. Find the setup currently running on the Agilent logger and click “open”
7. Go to the dropdown menu “Instrument” and choose “upload”.
8. Click “continue”
9. Save the setup and name the file “UA test, container, location , date, time”
10. Go to the dropdown menu “File” and under “Transfer” choose “Export setup”
11. Save the file on the desktop using the same name as the setup with the extension .csv.
12. Take a USB memory stick and transfer the *.csv file to it.
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13 Evaluation
1. Copy the *.csv file from the USB memory stick to a computer which has MS excel
installed.
2. Save the file in a know location.
The following instruction applies to MS excel 2007
3. Open MS excel.
4. Click the “Data” tab
5. In the section “get external data” click “From text”
6. Locate the *.csv file and click “Import”
7. Mark the option “delimited” and click “next”
8. Tick the check box for “comma” and click “finish”
9. Choose the first cell “A1” and click “OK”
10. Save the file using the same name but with the extension .xlsx.
11. Mark all the columns marked (Time stamp) and (seconds) except the A column (time
stamp) and delete them all.
12. Mark all cells containing numbers only and right-click.
13. Go to “Format cells” and choose “number”. click “OK”
14. Open the template “UA evaluation template”
15. Insert the data from the .xlsx file into the “Raw data” tab.
16. Insert the data from the “Raw data” tab for each position into the “UA evaluation” tab

14 Records
The results are presented in a report. Test specific procedures are documented in a test
protocol. All documentation is subject to revision control. Each obtained UA value is stored in
an excel file designated “Envirotainer Container UA value” located on the server.
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