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Sammanfattning 
 
Rapporten handlar om ett examensarbete omfattande 20 p som är utfört för Thermia AB i 
Arvika. Uppdragsgivaren ville få fram förslag på möjliga åtgärder som kan minska 
ljudnivån från en luftvärmeväxlare. För bra helhetsbild av projektet, läs även kapitel: 6. 
Värmeväxlaren ingår som en komponent i ett värmepumpssystem, Thermia Aer 5, som 
använder uteluften som värmekälla. Huvudmålet med projektet blev alltså att undersöka 
och utvärdera ljudbildningen från värmeväxlaren samt att komma fram till olika förslag 
på möjliga åtgärder som har potential att sänka ljudnivån. Värmeväxlarens förmåga att 
uppta energi fick ej heller försämras.  
I projektets slutskede tillverkades det också en enkel prototyp på ett av designförslagen 
där den störande ljudnivån blev lägre. Läs mer om detta längre ner. 
 
Ett delmål som vi själva formulerade, var också att undersöka olika möjligheter att öka 
värmepumpssystemets totala kapacitet för energiupptagning genom att kombinera 
systemet med någon form av solfångare. Kombinationen solfångare och luftvärmeväxlare 
innebär också en lägre ljudnivå eftersom fläkten i värmeväxlaren mer sällan behöver gå 
på full effekt. I viss mån har även estetiska aspekter på formgivningen beaktats. 
 
Nedan presenteras fyra olika förslag på idéer för att öka luftvärmeväxlarens prestanda: 
 
Av det första förslaget tillverkades en prototyp där luftvärmeväxlarens utblås är riktat 
uppåt, istället för som nu åt sidan, vilket minskar risken att omgivningen nås av 
högfrekvent ljud. Högfrekvent ljud sprids nämligen inte så mycket i sidled.  
Batteridelen på värmeväxlaren har fått en större area, vilket möjliggör ett minskat 
volymflöde av luft, utan att den tappar i effekt, jämfört med nuvarande värmeväxlare.  
Dessa två åtgärder reducerar det avgivna ljudet med ca10 dB.   
En större batteriarea är även positivt ur energisynpunkt då värmefaktorn (COP) ökar på 
grund av ett minskat antal nödvändiga avfrostningar.  
 
Förslag nummer två inbegriper en solfångarlösning som, tack vare avsaknaden av 
direktförångning, även går att direktkoppla till köldbäraren (brinen) eller direkt mot 
värmepumpens ackumulatortank.  
Solfångaren täcker hela effektbehovet på sommaren och ger ett tillskott resten av året. 
 
Det tredje förslaget är en s.k. väggplacerad luftsolfångare som förvärmer insugsluften till 
värmeväxlaren. Den uppenbara fördelen med detta alternativ är den synnerligen enkla 
konstruktionen vilket gör att kostnaden kan hållas nere, se bild 4.4.4-2. 
  
Det fjärde förslaget, är att låta hela husets tak fungera som en solfångare som bilderna 6-1 
visar. Inströmmande luft till värmeväxlaren förvärms av de soluppvärmda takpannorna 
som kan vara av tegel, betong eller ännu hellre av glas. Dessutom tillvaratas förlustvärme 
från hustak och ventilation. Detta förslag ger ett mycket gott energiutbyte.  
Ytterligare ett intressant sätt att sänka ljudbildningen är att driva fram luften genom 
värmeväxlaren, helt eller delvis, med hjälp av en hög elektrisk spänning, se kapitel: 6.6. 
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Abstract 
 
This report is a candidate degree and the assignment is done in the interest of Thermia 
AB in Arvika, Sweden. The company wanted proposals of preventive measures aiming to 
reduce sound emission from a heat exchanger. For a good general impression of the 
project, see chapter 6. The heat exchanger forms a part of a component in a heat pump 
system, called Thermia Aer 5, which uses air from outside as a heat source.  
The main target of the project was to examine and evaluate sound emission from the heat 
exchanger and to get different proposals on possible preventive measures in order to 
lower sound emission. It was not allowed to reduce the heat exchangers ability to collect 
energy. 
In the end of the project a simple prototype was built which took advantage of some of 
the design proposals. The sound emission from the prototype was reduced. 
Another target, formulated by ourselves, was to examine different possibilities to increase 
the capacity of the heat pump system by combining it with solar collectors. The heat 
pump system combined with solar collectors also produces reduced sound emission. 
Even some aesthetic aspects have been taken into consideration. 
 
Below, four different proposals of ideas are introduced that can increase the performance 
of the heat exchanger: 
 
The first solution was to direct the air exhaust upwards instead of the tangential exhaust 
on the present heat exchanger. This makes it more improbable that a high frequency 
sound wave should reach the surrounding area. Sound with high frequency doesn’t spread 
so much in a sideways direction. An increase of the battery area makes it possible to 
lower the air volume flow, because of the increased potential for energy output. These 
two measures reduced the sound level with a proximal amount of about 10 dB. In 
addition, an increased exchange battery area increases the heat factor (COP) due to the 
frost distribution on the battery. 
 
Solution number two include a solar panel that, due to the lack of direct vaporization in 
the heat pump system, is possible to serial connect direct on the brine or indirectly to the 
water accumulation tank. The solar panel gives hot water in the summer and an additional 
energy output the rest of the year. 
 
The third solution is a wall mounted air solar panel which gives the air a higher input 
temperature to the air heat exchanger. This is a very simple and cost effective solution. 
 
The fourth solution is to let the whole roof of the house act as a solar collector as the 
pictures 6-1 describes. The sun heats the roofing tile which, in turn, heats streaming air 
that reaches the heat exchanger. The tile can been made of tiling, concrete - or preferably 
- transparent glass. Furthermore heat loss from the roof and ventilation is prevented. 
 
Another interesting solution that reduces sound emission is to force air through the 
exchanger with a high electric voltage field. Further information chapter: 6.6. 
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1 Inledning 
 
Examensarbetet är utfört av Lars-Åke Listén och Harald Wallin, innovations- och 
designingenjörsprogrammet. Projektet har omfattat 20 p varav 5 p är litteraturstudier 
(kapitel 7.14). Handledare har varit Hans Johansson, Karlstads universitet samt Anders 
Ericsson, Thermia AB i Arvika. Examinatorer var Lennart Wihk och Hans Johansson, 
Karlstads Universitet. Uppdraget utfördes för Thermia AB i Arvika. 

1.1 Bakgrund 
 
Ökad miljömedvetenhet samt ständigt ökande energikostnader har gjort att värmepumpar 
blivit alltmera populära bland fastighetsägare de senaste åren. Många husägare som idag 
värmer sina fastigheter med t ex olja eller via elpatron, har i allt större utsträckning börjat 
byta ut sina nuvarande uppvärmningssystem till värmepumssystem. Dessa värmepumpar 
hämtar värme från t ex berg, jord, grundvatten, sjöar eller luft. Värme från dessa källor är 

möjligt eftersom den stora mängden 
tillgänglig värmeenergi av låg temperatur 
kan ”pumpas upp” till högre temperaturer 
med hjälp av elenergi som driver en 
kompressor. Enligt energimyndigheten år 
2003, så är världsmarknaden för 
värmepumpar och kylanläggningar 
uppskattat till 200 miljarder US$/år. Driften 
av dessa värmepumpar tar som helhet 
ungefär 15 % av all världens elenergi i 
anspråk. [20] En stor del av världens elkraft 
framställs av fossila bränslen, vilket innebär 
höga utsläpp av koldioxid i ett globalt 
perspektiv. Trots att en värmepump ger 
omkring tre gånger mer värmeenergi än vad 
den förbrukar i elenergi, vore det alltså bra 
för både miljö och ekonomi, om man kunde 
minimera användandet av elström. Ett sätt 
att minska energiförbrukningen är att 

kombinera värmepumpen med någon form av solfångare. I de fall då uteluften används 
som energikälla och där energiupptagningen sker med en såkallad luftvärmeväxlare, har 
solfångaren ytterligare en stor fördel. Den kan nämligen också minska ljudbildningen 
från värmeväxlaren, eftersom fläkten mer sällan behöver gå på full effekt, då solen lyser. 
 
Företaget Thermia AB i Arvika tillverkar bland annat olika typer av värmepumpssystem 
där Thermia Aer 5, är en av flera produktvarianter som hämtar sin energi från uteluften. 
Vi fick ett uppdrag från dem att försöka förbättra den estetiska utformningen av en viktig 
komponent i systemet, nämligen luftvärmeväxlaren. Efter en viss tid blev de istället mera 
intresserade av att få fram idéförslag på möjliga åtgärder som kan minska ner det 
störande ljudet från värmeväxlaren, utan att försämra dess förmåga att uppta energi. Den 
här rapporten visar på flera möjliga tillämpbara åtgärder för att minska ner ljudnivån.

Bild 1.1-1. Affisch, se även bilaga 7.13.
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1.2 Problemformulering 
 
Samtliga på marknaden förekommande luftvärmeväxlare utsänder ljud, som för 
omgivningen är mer eller mindre störande. Problemet består i att identifiera de 
problemsituationer på utedelen av luftvärmeväxlaren Thermia Aer 5, som gör att ljudet 
uppstår. Med kunskap om dessa problem skall ett eller flera produktförslag tas fram som 
helt eller åtminstone delvis löser dessa ljudproblem. Luftvärmeväxlarens förmåga att 
uppta energi ur luften får dock inte påverkas negativt av dessa åtgärder. Den förmågan 
skall vara lika bra som nu eller helst bli ännu bättre. Den estetiska formgivningen är 
viktig, men inte så viktig så att den ger avkall på förmågan att sänka ljudnivån. 
Dessutom skall ett antal idéer tas fram som visar på möjligheten att förbättra hela 
värmepumpssystemets prestanda, både ur energi- och ljudsynpunkt, med hjälp av någon 
form av solfångare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Bild 1.2-1. Examensarbetare under paus i skolans verkstad, d.v.s. 
  Lars-Åke Listén och Harald Wallin. 

Bild 1.2-2. Vibrationskurvorna och glastakpannorna från Kosta Boda glasbruk kan ses som en symbol för 
”andemeningen” i detta examensarbete. Det finns många olika metoder att tillgripa för att minska störande 
ljud från en luftvärmeväxlare. Man kan t.ex. angripa problemet direkt på själva ljudkällan d.v.s. 
värmeväxlaren, eller också indirekt genom att minska behovet av att utnyttja ljudkällan. Båda sätten att 
tänka användes i detta examensarbete. Solens strålar tränger igenom glastakpannorna och förvärmer luften 
som strömmar i utrymmet under dem. Luften kan sedan gå vidare t.ex. till en värmepumps luftvärmeväxlare. 
Vinsten blir en ekonomisk fördelaktig solfångare som minskar behovet av dyr elström samtidigt som 
ljudproblemet från värmeväxlaren minskar, eftersom den inte behöver belastas lika mycket. 
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1.3 Syfte 
 
Att undersöka en fläktdriven luftvärmeväxlare som ingår i ett värmepumpssystem för att 
därigenom kunna: 
 
Förbättra den så att ljudnivån blir lägre utan att ge avkall på dess förmåga att uppta 
energi.  
 
Påvisa luftvärmeväxlarens fördelar jämfört med direktförångade luftvärmesystem genom 
dess flexibilitet och möjlighet att kombineras med flera andra energikällor som t.ex. 
solfångare.   
 
Förtydliga dess formspråk och om möjligt även skapa en samhörighet med Thermias 
övriga produktsortiment, samt få produkten att bättre smälta in i sin bruksmiljö. 
 
Visa fram samlad kunskap från både utbildningar och erfarenheter.   
 
Skapa nya användbara kunskaper och erfarenheter genom detta projekt. 
  

1.4 Mål 
 
Målsättningen är att ta fram ett underlag för att möjliggöra ett eller flera 
konstruktionsförslag på en värmeväxlare med en lägre ljudnivå än den nuvarande, samt 
att framställa en prototyp som uppfyller syftet med projektet. Prototypen skall även 
undersökas beträffande ljudutstrålning och en utvärdering av uppmätta data skall också 
ske. 
 
Dessutom skall det presenteras ett eller flera förslag som medger en sänkt ljudnivå samt 
en förbättring av det totala värmepumpssystemets energiupptagning med någon form av 
solfångare. 
 
Slutrapport skall vara skriftlig och överlämnas i två exemplar samt en CD-ROM skiva till 
examinator: Hans Johansson, Hans.Johansson@kau.se, universitetsadjunkt vid 
institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik, Karlstads universitet.  
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1.5 Kravspecifikation (från Thermia)  

1.5.1 Funktioner och prestanda 
 
Det finns två olika effektuttag från utedelen där uttaget regleras genom fläktvarvtalet.  
Den nya lösningen skall förutom dessa två effektuttag kunna klara ett tredje, något större 
uttag. Sättet att lösa de tre olika effektuttagen är ännu inte bestämd.  

1.5.2 Mått, vikt, utseende 
 
Mått och vikt är i och för sig inga kritiska parametrar även om små mått och låg vikt är 
bra ur många synpunkter. Utseende skall vara sådant att den passar in i eller så lite som 
möjligt stör en villaträdgård. 

1.5.3 Kostnad och pris 
 
Den totala kostnaden kan överstiga nuvarande värmeväxlare något om det ger en 
signifikant lägre ljudnivå för pengarna. 
 

1.5.4 Certifieringskrav 
 
Enheten skall klara EG´s direktiv för LVD och EMC. Skyddsklass IP X3. 
 

1.6 Avgränsningar (egna) 
 
Vi kommer enbart att använda oss av axialfläktsprincipen i våra undersökningar. Det är 
denna typ av fläktprincip som används idag och som vi dessutom får tillgång till att göra 
praktiska mätningar på. Radialfläktsprincipens alla möjligheter för att uppnå låga 
ljudnivåer kommer inte att undersökas närmare. 
 
Vi skall inte göra någon ekonomisk studie i projektet av möjliga tillverkningskostnader. 
 
Vi skall heller inte undersöka möjligheten att aktivt dämpa ljud med så kallat motljud, 
eftersom vi redan vet att det är en relativt dyr och begränsad teknik. [1] 
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2 Genomförande 

2.1 Arbetsprocesser 

2.1.1 Integrerad produktutveckling (se bilaga 7.9) 
 
Integrerad produktutveckling enligt Andreasen & Heinz (1988) är utformad så att 
marknads, konstruktions och produktionskompetens samarbetar redan i början av ett 
projekt och att produkten utformas med hänsyn tagen till alla dessa tre gruppers önskemål 
parallellt under hela projektet. Fem faser skall produktutvecklingen passera. [4] 
Vi försökte i möjligaste mån följa arbetssättet. De sista två faserna hann vi dock inte gå 
igenom. 
 

• Fas 0. Ett igenkännande av ett behov.  
• Fas 1. Undersökning av behov. (Behovsanalys) 
• Fas 2. Produktprincip (idébearbetning). 
• Fas 3. Produktkonstruktion. 
• Fas 4. Produktionsberedning. 
• Fas 5. Utförande.  

2.1.2 Designprocessen (se bilaga 7.10) 
 
Hur vi använde designprocessen i vårt examensarbete 
Thermia tillhandahöll en färdigskriven kravspecifikation på luftvärmeväxlaren där det 
framgick att de var intresserade av att få värmeväxlaren omkonstruerad så att den på ett 
bättre sätt smälter in i en trädgård samt att dess yttermått helst inte skall bli större. Den 
totala kostnaden för produkten kan överstiga nuvarande något, om den ger en klart lägre 
ljudbildning.  
Vi omarbetade deras kravspecifikation för att få den att bättre passa in i vårt eget syfte, 
nämligen att förutom ljud och utseendeproblem, även försöka få fram olika lösningar att 
kombinera värmeväxlaren med någon form av solfångare. Kombinationen solfångare och 
luftvärmeväxlare innebär nämligen en lägre ljudnivå, eftersom fläkten i värmeväxlaren 
mer sällan behöver gå på full effekt. En solfångarlösning innebär också ett minskat behov 
för användande av dyr elström. 
 
I början av projektet ägnades det mycket tid åt, förutom informationsinsamling, att också 
analysera den nuvarande värmeväxlaren för att förstå den grundläggande 
problemställningen. 
Olika funktionsanalyser har använts för att få fram idéer på hur man kan ändra den 
nuvarande värmeväxlaren samt ändra hela systemutformningen för att uppnå syftet med 
kravspecifikationen.  
Visualisering av olika lösningar på idéer skedde med skisser, en testprototyp och CAD-
underlag. Resultatet blev en fullskalig testmodell vilket också var vårt uppdrag.  
Thermia hade inga egna krav på deadlines för projektet, vi satte därför gemensamt upp ett 
par datum då vi skulle träffas för avstämningar och presentation, se bilaga 7.8. 
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Idégenerering 
Som tidigare har nämnts, ville uppdragsgivaren från allra första början att vi skulle skapa 
olika idéförslag på förbättring av värmeväxlarens estetiska utformning. 
Ganska snart omformulerades dock uppdraget till att istället få fram förslag på möjliga 
åtgärder för att minska ner det störande ljudet, och det helst utan att försämra dess 
förmåga att uppta energi. I början koncentrerade vi vår idéframtagning på att gälla små 
yttre förändringar av den nuvarande produkten utan hänsyn tagen till den extra energi 
som kan fås från solen. Därför är en stor del av denna rapport mera koncentrerad på 
enbart själva värmeväxlaren. Ju längre projektet fortgick, desto mera kom dock solens 
möjligheter att bli involverade i idéframtagningen. Vi begränsade oss redan från början 
att enbart använda oss av den nuvarande axialfläktsprincipen i värmeväxlaren.  
 
Nya idéer togs fram med individuellt tänkande samt genom brainstorming.  
Utvärderingen av idéerna gjordes med hjälp av ALO (Advantages, Lacks and Overcome). 
I ALO skrivs alla fördelar och nackdelar som en idé har, upp på ett papper. Nackdelarna 
försöker man sedan lösa med en eller flera tilläggslösningar (overcome). Därefter 
bearbetas de ytterligare och idéer jämförs sedan med varandra.  
Slutprodukten blev en kombination av många olika idéer. 
Läs vidare om framtagning av idéer och ALO under bilaga 7.12 idémetoder.  
 
Vi testade i praktiken en av idéerna som vi tog fram för att se hur den fungerade i 
verkligheten. Vi byggde en enkel form av ljuddämpare framför utblåset till 
värmeväxlaren. Dess förmåga att sänka ljudnivån utan att störa luftflödet blev emellertid 
inte så bra. Hade vi istället redan från början haft tillgång till ett bra ljuddämparmaterial 
från företaget Casamja och applicerat det efter deras teori, läs vidare om det under rubrik 
3.5.4 och 3.6.4, Ljuddämpare, då hade resultatet blivit mycket bättre. 

2.1.3 Statistisk försöksplanering (se litteraturstudier, bilaga 7.14) 
 
Initialt var tanken att vi skulle planera och utföra försöken utifrån ett statistiskt 
perspektiv, men så blev dock inte fallet. 
Vi genomförde en del tester men de var inte optimalt utformade för att möjliggöra en 
statistisk utvärdering eftersom testmängden var för liten och valideringen av resultaten 
inte var möjligt att göra.  
Men för att prova teorierna som vi lärt oss, genomfördes en statistisk utvärdering av de 
testresultat vi hade tagit fram. För detaljer se separat rapport för litteraturstudier: 
Litteraturstudier 5 P, Kvalité, statistisk försöksplanering & robust konstruktion. 

2.3 Material 
Materialet vi fick tillgång till var en värmeväxlare av modell Thermia Aer 5 som för 
närvarande är i produktion. Vi fick också ett häfte med data på nämnda värmeväxlare och 
tillgång till fyra stycken testplåtar där konhöjden varierar mellan 0-105 mm samt 4 olika 
typer av fläktar, en fyrbladig och 3 sjubladiga i utförande med trefas och enfas elmotorer. 
Vi har begränsat oss till fläktar av fabrikatet Ziehl, se kapitel: 1.5 Avgränsningar. 
CAD-programmet som användes för att skapa 3D bilder heter Solid Works. 
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3 Förstudien 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Flödesmätningar 
 
Vårt projekt syftade till att bevara eller öka värmeväxlarens prestanda (effektuttag) 
samtidigt som ljudnivån skulle sänkas. Och eftersom värmeväxlarens prestanda indirekt 
är kopplat till luftflödet genom batteriet gjorde vi mätningar för att undersöka det totala 
flödet men också hur flödet fördelar sig över batteriet. Vi kunde sedan se hur våra idéer 
och lösningar påverkade flödet jämfört med nuvarande värmeväxlare. På bild 3.1.1-1 
nedan, syns både kopparrören där köldmediet cirkulerar samt lamellerna. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätningar 
 
Att ljudtrycket skulle mätas var naturligt eftersom projektets huvudspår syftade till att 
sänka ljudnivån i värmeväxlaren. Men för att därefter få möjlighet att vidta rätt åtgärder 
för att också sänka ljudnivån, bör en bättre förståelse fås över var någonstans 
ljudbildningen sker. Värmeväxlaren består av både en fläkt och fina lameller som luften 
sugs igenom. Förklaringen av vårt intresse för ljudtrycksfördelningen i frekvensspannet 
grundar sig på vårt antagande att frekvensfördelningen säger en del om var ljudet 
uppkommer. Exempelvis ligger det nära till hands att ljud med höga frekvenser 
uppkommer i de fina lamellerna, se bild 3.1.1-1 ovan. Ljud som är kopplat till en fläkts 
varvtal borde få, relativt sett, lägre frekvenser. Därför genomförde vi mätningar av det 
totala ljudtrycket och dess fördelning över olika frekvenser. 

3.1.3 Marknadsundersökning 
 
För att få inspiration och mera teknisk kunskap tittade vi även på konkurrenternas 
värmepumpssystem med luftvärmeväxlare. Även andra lösningar för uppvärmning av hus 
var av intresse. 
Marknadsundersökningen är gjord med hänseende dels på olika sätt att utvinna energi till 
värmepumpar och dels den mer differentierade luft/vatten- värmepumpsmarknaden.  

Bild 3.1.1-1. Lamellerna i 
värmeväxlarens batteri har 
en spaltbredd på endast 3 
mm. I dessa trånga kanaler 
som luften sugs igenom 
uppkommer det också ljud 
(munspelseffekten). Läs 
mera om detta i kapitel 
4.3.3 och i kapitel 6.7. 
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3.1.4 Ljuddämpare  
 
Eftersom projektet syftade till att sänka ljudet funderade vi på olika lösningar på 
ljuddämpare som kunde monteras på den befintliga luftvärmeväxlaren.  
Vi insåg att tryckfallet genom ljuddämparen skulle påverka luftflödet genom 
värmeväxlaren negativt. Frågan var: 
 

1. Hur många hål i ljuddämparen som skulle behövas för att få ett lägre men 
acceptabelt luftflöde?  

 
2. Hur mycket skulle en ljuddämpare sänka ljudet? (Indirekt kopplat till antal hål i 

ljuddämparen) 
 

Vi beslöt oss för att göra en empirisk studie och därefter försöka approximera en ekvation 
som skulle beskriva antalet hål upptagna i ljuddämparen som en funktion av luftflödet.  
Vi mätte och jämförde även ljudtrycket med och utan ljuddämpare. Se bild 3.1.4-1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

3.1.5 Intervju  
 
Vår uppdragsgivare Thermia AB i Arvika hade redan innan detta projekt initierades haft 
kontakt med Erik Granryd Professor, emeritus, Institutionen för energiteknik KTH [2] 
angående de ljudproblem som under vissa förhållanden uppkom på utomhusdelen av 
värmepumpsystemet modell Aer 5. Projektgruppen på Thermia tyckte att vi skulle 
kontakta honom för att få en inblick i problematiken och professorns analys och förslag 
på åtgärder.  

 

Bild 3.1.4-1. Här tillverkar vi ljuddämparen som vi använde under vår empiriska studie. På dess insida 
limmade vi fast skumplast. Bättre ljuddämparmaterial än skumplast finns, läs kapitel 3.5.4 om ljuddämpare.
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3.2 Teori 

3.2.1 Flödesmätningar [4] 
 
Det finns två metoder. Man mäter antingen luftens inlopps- eller utloppshastighet.  
 
Metod för inloppshastighet  
Mätning med vinghjulsanemometer görs på intagsgallret på värmeväxlaren (batteri 
flänsarna). 
 
Utrustning  
Vinghjulsanemometer 
Ev. stoppur 
 
Uppdelning av batterigallret 
Batteriflänsarna delas upp i kvadrater där varje sida är max 300mm. (Se bild 3.2.1-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Då en vinghjulsanemometer inte mäter hastighet (m/s) utan bara antal varv (n) används 
vinganemometern tillsammans med ett stoppur och en korrigeringskurva för att beräkna 
lufthastigheten.  
Anemometern hålls 10-15 sekunder i centrum av varje ruta. Anemometern skall vidröra 
batteriets utsida. I slutet av varje 10-15 sekunders period förs instrumentet från en ruta till 
en annan utan att rotationen stoppas.  
I slutet av den sista 10-15 sekunders perioden stannas anemometern och stoppuret samt 
avläses.  
Anemometervärdet divideras med mättiden och det erhållna värdet korrigeras med 
hänsyn till anemometerns kalibreringskurva varvid uppmätt hastighet erhålls. 
 
Om vinghjulsanemometern har en inbyggd beräkningsanordning för lufthastighet (m/s) 
behövs inte stoppur.  
Anemometern förs på samma sätt från ruta till ruta och hastigheten för varje ruta 
antecknas. Det totala luftflödet ( sm3 ) är lika med medelvärdet av lufthastigheten (m/s) 
gånger arean ( 2m ) av batteridelen. 
 
Metodfel 
Under förutsättning att korrigeringsdiagram kan erhållas för batteriet och anemometern 
kan metodfel sättas till 8 %. [4] 

Bild 3.2.1-1 Vy av Batteriflänsarna. 
Indelning av batteriflänsarean i rutor. 
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Metod för utblåshastighet  
Mätning med stos över frånluftsöppningen och med antingen en anemometer eller ett 
varmtrådsinstrument för att kunna beräkna luftflödeshastigheten. 
 
Utrustning 
Stos (enligt figuren)  
Mätenhet (t.ex. Varmtrådsinstrument eller vinganemometer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns två faktorer att ta hänsyn till när man utför mätningen.  
 

1. Flödet från utblåset är i regel mycket ojämnt och turbulent. För att ett 
mätinstrument skall ge tillräckligt låga mätfel krävs därför att luftströmmen 
hinner utjämnas innan den når instrumentets givardel (känselkropp).  

  Det krävs därför en viss minsta längd L (se bild 3.2.1-2) på mätstosen. 
 

2. Tryckfallet i instrumenten kan ofta inte försummas. När instrumentet appliceras 
över donet för mätning av luftflödet minskar därför flödet. Korrektion för detta 
kan göras om tryckfallet över don och mätinstrument är kända. Låga tryckfall 
över don kan ge relativt stora korrektionsvärden. 

 
Metodfel 
Under förutsättning att instrumentet kalibreras i kombination med aktuell dontyp och att 
korrektion pga. Tryckfallet över mätstosen görs blir mätfelet ca 5 %. [4] 
 

Värmeväxlaren 
Mätinstrument 

Stos 

L

Bild 3.2.1-2 Schematisk bild av värmeväxlaren och stosen.
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3.2.2 Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätningar 
 
Teori ljudkällor [8] 
 
Vi analyserade ljudet vid 10 olika frekvenser för att närmare undersöka var ljudet 
uppstod. Teorin var att fläkt och fläktmotorn gav ifrån sig ett lågfrekvent ljud 15-250 Hz 
och att värmeväxlarbatteriet gav ifrån sig ett mer högfrekvent ljud 500-16000 Hz.  
Fläkten snurrar med en grundfrekvens på 105 Hz (900 rpm & 7 blad) men enligt 
litteraturen räcker denna information inte för att säkert säga vilken frekvens ljudtopparna 
skall ha, eftersom fläkten ger upphov till sekundära ljudtoppar av okänd frekvens. 
Dessa sekundära ljudtoppar bör dock ligga i det lägre frekvensomfånget 15-250 Hz.  
Det är möjligt att något i konstruktionen har en egenfrekvens inom fläktens frekvensband 
och börjar vibrera. Dessa vibrationer kan ge upphov till ett ljud med annan frekvens. 
Kort sammanfattat; vet vi vilken frekvens dB-maximum har så kan vi gaffla in vart detta 
ljud uppstår. 
 
Teori ljudtryck 
 
Ljudtrycket mäts i dB och det hörbara frekvensbandet är 20-20000 Hz.  
Det lågfrekventa ljudet har egenskaper som gör det svårt att angripa, bl.a. är ljud av 
lågfrekvent karaktär svårt att absorbera i ljuddämpande material eller i såkallade 
ljudfällor. Dessutom kan lågfrekvent ljud (under ca.1000 Hz) gå runt hörn och vinklar, 
vilket avsevärt försämrar möjligheten att dämpa ljudet. 
 
Ljud- och vibrationsvågor är mekaniska elastiska vågor som kräver ett elastiskt medie 
med massa för att kunna fortplantas. Som bekant är det ju alldeles tyst i rymden eftersom 
det endast finns vakuum där.  
Den energimängd som ljud kan transportera per tidsenhet är mycket liten.  
Exempelvis så sänder en person som talar bara ut någon tusendels watt.  
Detta innebär att maskiner, eller som i vårt fall en värmeväxlare med fläkt, har potential 
att sända ut mycket stora akustiska ljudfält beroende på att energimängden i ljudvågorna 
kan bli större jämfört med en människas. Läs även litteraturstudier, kapitel 7.14 om ljud.  
 

3.2.3 Marknadsundersökning 
 
En marknadsundersökning skall teoretiskt kunna ge inspiration och utökat tekniskt 
kunnande inför problemlösningsfasen. Konkurrenternas produkter bör dokumenteras med 
bilder, uppgifter om prestanda och om möjligt även ritningar samt utvärderas med 
allmänt vedertagna metoder så som funktionsanalyser eller ALO (Advantages, Lacks and 
Overcome), med hänsyn tagen på både tekniska aspekter och design.  
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3.2.4 Ljuddämpare (se litteraturstudier, bilaga 7.14) 
 
Teori ljudtryck med ljuddämparen 
 
Ljuddämparens konstruktion var orsak till en hel del diskussioner eftersom lågt tryckfall 
och ljuddämpande effekt över värmeväxlaren skulle kombineras ihop. Därför tvingades vi 
göra en hel del kompromisser. 
Vi fastnade dock för en teori om att runda hål skulle ge den bästa möjligheten att dämpa 
ljudet utan att riskera ett för stort tryckfall. 
 
Teorin: Mantelarean på ljuddämparkanalerna skall vara så liten som möjligt i  
   förhållande till utloppsarean, detta för att undvika friktion mellan luften och  
   ljuddämparkanalerna ⇒  lågt tryckfall.  
 
Inlopp och utlopp till ljuddämparkanalerna skall vara konstruerade så att det uppstår så 
lite turbulens som möjligt. Vad tidigare efterforskningar har visat är att konformade 
inlopp och utlopp till ljuddämparkanalerna påverkar turbulensen och därmed tryckfallet 
betydligt. 
Vi ville alltså konstruera en ljuddämpare med runda hål och konformade inlopp och 
utlopp, och där konradien skall vara lika med hälften av diametern på utloppshålet, se 
bild 3.2.4-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.2.4-3 Konformade 
utlopp. 

Värmeväxlaren Dimensionering av inlopp & utlopp. 

Luftströmmen

Bild 3.2.4-1 Den optimala utloppsradien 
för (D=10mm) = (R=5mm). 

Bild 3.2.4-2 Konade inlopp. 
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3.2.5 Intervju 
 
Initialt i projektet ville vi få en djupare förståelse för huvudproblemet och de 
bakomliggande tekniska detaljerna som ingår. Som en del i detta så gjorde vi en intervju 
med Erik Granryd Professor, emeritus, Institutionen för energiteknik KTH. [2]  
Teorin var att vi genom en intervju med en brukare av produkten som också besitter en 
stor teknisk kompetens, så skulle vi få en djupare beskrivning och analys av problemet 
och förhoppningsvis även förslag på åtgärder. 
 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Flödesmätningar 
 
Vi använde oss av inloppshastighetsmetoden när vi skulle mäta luftflödet genom 
batteriet. 
Vi började med att rita upp kvadrater med en tuschpenna på baksidan av värmeväxlaren. 
För att få en någorlunda jämn fördelning så valde vi att göra 8x7st lika stora rektanglar.  
En anemometer användes för att mäta lufthastigheten genom varje kvadrat. 
Resultatet noterades i en matris, se (se bilaga 7.4) och ett genomsnittsvärde kunde räknas 
fram genom att ta summan av alla noterade hastigheter och dela detta med 56. 
 

3.3.2 Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätningar 
 
Ljudtrycksmätningar 
Mätningar av totala ljudtrycket genomfördes på följande vis: 
Då mätutrustningen inte gav stabila mätvärden noterades både det högsta uppmätta värdet 
(Max- dB) och minsta uppmätta värdet (Min- dB) i alla mätningar.  
För att minska risken för felmätningar på grund av störande bakgrundsbrus, mätte vi först 
bakgrundsbruset och sedan genomfördes den riktiga mätningen med värmeväxlaren 
påslagen.  
Genomsnittsvärdet för bakgrundsbruset beräknades genom att addera Max-db med Min-
dB och sedan dividera resultatet med 2.  
Bakgrundsbruset subtraherades sedan med mätresultatet från värmeväxlaren. Detta gav 
det adderade ljudtryck som värmeväxlaren gav ifrån sig. 
 
Frekvensanalyser 
Analyser av ljudtopparnas frekvenser genomfördes på samma sätt som ovan men med 
den skillnaden att vi gjorde separata mätningar för frekvenserna 31,5, 64, 128, 250, 500, 
1000, 2000, 4000, 8000, 16000 Hz. Max-dB och Min-dB noterades på samma sätt som 
för ljudtrycksmätningen och ett genomsnittsvärde räknades fram. 
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3.3.3 Marknadsundersökning 
 
För att undersöka marknaden för uppvärmningssystem till hus, utnyttjade vi i första hand 
Internet. Med nätets hjälp kunde vi snabbt bilda oss en uppfattning om vad 
konkurrenterna producerat. Vi gjorde även ett besök hos konkurrenten, IVT´s 
återförsäljare i Karlstad. Besöket dokumenterades med anteckningar.  
 
Olika sätt för utvinning av energi 
Vi började med att undersöka vilka olika energiupptagningssystem som finns på 
marknaden idag, och fann en uppsjö med olika metoder. Alla har sina fördelar och 
nackdelar. De olika metoderna utvärderades med hjälp av ALO (Advantages, Lacks & 
Overcome, se närmare beskrivning om metoden i bilaga 7.12 idémetoder).  
 
Luft/vatten- värmepump marknaden 
Luft/vatten värmeväxlarmarknaden undersöktes och dokumenterades med anteckningar. 
Ingen riktig utvärdering med någon allmänt vedertagen metod genomfördes, men bra 
lösningar noterades och utvärderades muntligt i projektgruppen.  

3.3.4 Ljuddämpare 
 
Vi har genomfört tester med en ljuddämparprototyp som vi monterade framför utblåset 
till värmeväxlaren. Utvärderingen gjordes med hänseende på såväl ljudnivå som påverkan 
av luftflöde.  
Ljudnivån och luftflödet mättes både med och utan ljuddämpare monterad. 
Mätningen av luftflödet gjordes på så sätt att det totala luftflödet genom värmeväxlaren 
mättes i fyra olika testomgångar med olika antal hål öppna i ljuddämparen, 7, 14, 21 och 
28 hål.  
Luftflödet noterades för varje testomgång och en kurva konstruerades som visar 
luftflödets beroende av antal hål i ljuddämparen. Ljudupptagningen skedde på ett avstånd 
av ungefär 3 meter inomhus, med en omgivning bestående av hårda och kantiga objekt. 
Dessa objekt gav större återreflektioner jämfört med om mätningarna hade gjorts 
utomhus. Detta medförde därför en något högre total ljudnivå. 
 

3.3.5 Intervju 
 
Vi genomförde en intervju med Erik Granryd Professor, emeritus, Institutionen för 
energiteknik KTH. [2] En muntlig telefonintervju gjordes och resultatet skrevs ner för att 
användas under fortsättningen av förstudien. 
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Bild 3.4.3-1 Visar hur en bergvärme 
 anläggning kan se ut. 

3.4 Resultat 

3.4.1 Luftflödesmätningar 
 
Vi gjorde flera luftflödesmätningar med olika syften. Resultaten redovisas i bilagorna: 7.4 
A & B. 
 

3.4.2 Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätningar 
 
Våra mätningar visar att vi har en ljudtryckstopp vid 125 och 250 Hz ≈ 60 dB och en lite 
lägre topp på 1000 Hz ≈ 56 dB. Totalt ljudtyck ≈ 66,5 dB (Se bilaga 7.1) 
 

3.4.3 Marknadsundersökning 
 
Energiupptagningssystem 
Vad som finns på marknaden idag av olika energiupptagningssystem är: 
[11] 
 
• Bergvärmepump 
• Ytjordvärmepump 
• Sjövärmepump 
• Luft/Vatten-värmepump 
• Grundvattenvärmepump 
• Luft/luft-värmepump 
• Frånluftvärmepump 
 
Bergvärmepump  
En energibrunn borras i närmaste berggrund och är normalt på mellan 60 och 150 meter 
beroende på husets effektbehov. Ett slangpaket sänks ned i hålet. I slangen pumpar man 
runt en köldbärare som värms upp av det omgivande berggrunden 
och överför värmen till värmepumpen på ytan. 
Fördelar 
Värmen från berggrunden är väldigt stabilt och det är därför möjligt 
att trimma in värmepumpen för att ge en mycket hög värmefaktor. 
Nackdelar 
Kräver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 
kommunen. Dessutom är det lag på att alla brunnar ska anmälas till 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, i Uppsala. Bergvärme är 
dessutom ofta dyrare i inköp än en luft/vatten- värmepumpsystem.  
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Bild 3.4.3-2 Visar hur en jordvärme 
                     anläggning kan se ut. 

 
 
 
 
Ytjordvärmepump  
Fungerar så att man lägger ner slingor i marken under tjälnivå 
och låter köldbäraren värmas upp av den värme som är lagrad i 
jorden.  
Fördelar 
Rätt inställd och dimensionerad ger jordvärme en hyfsat jämn 
temperatur till värmepumpen vilket är en av förutsättningarna för 
att värmepumpen skall ge en hög värmefaktor.  
Nackdelar  
Säsongsvariationer i vädret kan ge jorden olika temperatur. 
Systemet är dyrare i inköp än luft/vatten- värmepump och kräver 
omfattande markarbeten.  
 
 
 
Sjövärmepump 
I detta system läggs en slang i sjöns bottensediment och fungerar sedan på samma sätt 
som en bergvärmepump  
Fördelar 
Detta är det absolut bästa av alla systemen ekonomiskt. Ger även låg estetisk påverkan. 
Nackdelar 
Egentligen inga, förutom diffusa miljöargument från ”bakåtsträvare” som hävdar att en 
något lägre bottentemperatur kan påverka djur och växtlighet negativt. Båtankare och 
andra föremål kan också fastna och skada slangen. 
  
 
 
Luft/Vatten- värmepump 
Detta system bygger på att man tar värme från uteluften och överför den till 
värmepumpen.  
Fördelar 
Systemet går att använda överallt, där utomhus temperaturen inte understiger -10°C allt 
för ofta. Luft/vatten- värmepump ger annars rätt installerad en hyfsat bra värmefaktor 
jämfört med bergvärme/ytjord eller sjövärmepumpar. 
Nackdelar 
Är väldigt beroende av vädret och fungerar inte då det är som allra kallast utomhus.  
Eftersom köldbärarens temperatur fluktuerar med utomhustemperaturen måste också 
själva värmepumpen utrustas med en del extradetaljer som inte bergvärmepumpen 
behöver. Utomhusdelens utseende och fläktljud kan också uppfattas som störande.  
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Grundvattenvärmepump 
Fungerar så att man borrar ett hål i bergrunden tillräckligt djupt för att få rätt vattentryck. 
Vattnet pumpas sedan till värmepumpen.  
Fördelar 
Vattentemperaturen är ganska konstant 4°C vilket gör att värmepumpen kan kalibreras 
och utformas optimalt och ger därmed en hög värmefaktor.  
Nackdelar 
Det är inte alltid man får rätt vattentryck i borrhålet. Grundvattennivån är beroende av 
vädret men även människans påverkan av naturen spelar roll. 
 
Luft/luft-värmepump 
Luft/luft- värmepumpen fungerar precis som luft/vatten men istället för att värma huset 
genom ett vattenburet system, så värms huset upp av en varm luftström. Enheten 
monteras ibland ovanför ytterdörren till fastigheten och kan då återcirkulera en del av 
värmeförlusterna från dörrkanten och då dörren öppnas. 
Fördelar  
Är billigare än en luft/vatten- värmepump och går att montera in i de flesta hus. Kan ofta 
användas för att kyla huset på sommaren.  
Nackdelar 
Luft/luft- värmepumpen har en enhet inomhus som blåser in varm luft. Ofta klagar 
människor på att de låter för mycket och att inomhus miljön blir dålig för allergiker. 
Luft/luft värmepump förser sällan hela huset med värme och den ger heller inget 
tappvarmvatten.  
 
Frånluftvärmepump 
Monteras in i hus med mekanisk frånluftsventilation. Energin i ventilationsluften från 
huset överförs till värmepumpen som i sin tur producerar varmvatten och värme. 
Fördelar 
Ger en god energibesparing. Ger både varmvatten och värme. 
Nackdelar 
Går bara att montera in i hus med mekanisk frånluftsventilation och inte i hus med t ex 
självdrag. Ger inte samma energisparpotential som exempelvis bergvärme.  
 
 
Marknadsundersökning av konkurrerande luft/vatten- värmepumpar 
Det finns en hel del tillverkare av luft/vatten- värmepumpar. Gemensamt för de flesta är 
att de använder sig av såkallad direkt förångning. Med det menas att luften värmer 
värmepumpens köldmedium direkt och inte växlas till en köldbärare.  
Konfigurationen av fläktens utblås är däremot ganska olika. Vi fann konstruktioner som 
hade fläkten riktad åt sidan och luftvärmeväxlare där fläkten var uppåtriktad. Det finns 
även lösningar med två fläktar. [12] [13] 
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3.4.4 Ljuddämpare 
  
Ljudnivå 
Ljudnivån som vi uppmätte med ljuddämparen monterad var: 61,55 dB framför utblåset 
och 62,1 dB vid insugssidan. 
 
Flöden 
De flöden som uppmättes redovisas i tabellen och diagrammet. 
y= antal hål 
x= flödet i m/s  
 

Flödes diagram 

0

5

10

15

20

25

30

0,800 0,850 0,900 0,950 1,000 1,050
Flödet m/s

Antalhål

Serie1

 

3.4.5 Intervju 
 
Professor, emeritus, Erik Granryd, Institutionen för energiteknik KTH [2] hade följande 
åsikter om utomhusdelen på sitt värmepumpsystem Aer 5.  

• Värmeväxlaren har två driftslägen, ett låg- och ett högläge. Ljudproblem uppstår 
framförallt vid högläge.  

• Kvarteret där han bor har förhållandevis korta avstånd mellan husen och därför är 
låg ljudnivå viktig inte bara för honom själv utan även för grannarna.  

• Han berättade vidare att han haft en gammal modell av Thermias värmeväxlare 
som såg ut som en stående kon. Den var uppbyggd så att köldmediet till 
värmepumpen pumpades ut till utomhusdelen och tillbaka in i huset till 
kompressorn med s.k. direktförångning. Denna modell ansåg han var bra ur ljud 
hänseende eftersom han inte upplevt några problem med den.  

• Nuvarande värmeväxlare Aer 5 hade installerats ganska nyligen och det var då 
ljudproblemen uppstod.  

• Hans teori om problemet är att den nya värmeväxlaren kräver ett högt 
luftvolymflöde för att avge den effekt som behövs. När fläkten skall suga igenom 
luften blir hastigheten på luften genom värmeväxlare och fläktkon hög. Vidare så 
måste en liten fläkt arbeta med ett högt varvtal och ett för högt ljud uppstår.  

• Lösningen på problemet skulle vara att montera en större fläkt på värmeväxlaren 
så att varvtalet kan sänkas och att den utkommande luften får en lägre hastighet. 

y x 

7 0,852 

14 0,911 

21 0,948 

28 1,011 
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3.5 Diskussion 

3.5.1 Flödesmätningar 
 
Vi valde att mäta inloppshastigheten eftersom det var den lättaste metoden att tillämpa i 
projektet. Metoden vi använde är tänkt för luftflödesmätningar från ett gallertäckt 
luftutblås i en vägg alternativt tak. Detta kan vara lite problematiskt, eftersom vår 
värmeväxlare inte har exakt samma egenskaper.  
Vi tror dock ändå på möjligheten att få ut relevanta flödesdata som kan hjälpa oss att 
jämföra de olika konstruktionerna med varandra eftersom våra mätningar är mer av 
relativ karaktär. Eventuella mätfel blir då inte något större problem 
 
De flödesmätningar som vi genomfört är som tidigare nämnts inte intressanta i absoluta 
siffror, utan de är tänkta som hjälpmedel för att jämföra flödet mellan de olika 
lösningarna.  Ett mål var även möjligheten till att dra slutsatser om luftflödets spridning 
över batteriet. Resultaten av mätningarna blev: 
 

• Flödet har en mer ojämn fördelning över batteriet vid tryckande fläkt än om man 
kör med sugande fläkt. Detta beror på att vid sugande fläkt fördelas undertrycket 
någorlunda jämnt över hela batteriet. När vi kör med en tryckande fläkt blåses 
väldigt turbulent luft mot batteriet och ett visst övertryck bildas. Detta fördelas 
tyvärr inte jämnt över batteriet vilket kan ses i Bilaga 7.4.  

 
• Slutsats: Undertryck fördelas lättare över en stor area än turbulent övertryck på 

korta avstånd.  
 
• Tryckande fläkt ger ett något högre flöde, dock inom felmarginalen.  

Eftersom vi inte har perfekta mätmetoder och resultatet ligger på gränsen för den 
teoretiska felmarginalen ansåg vi att det fanns för stor osäkerhet i resultatet.  

 
• Även en sugande fläkt ger en ganska ojämn fördelning av luftflödet, med en klar 

förskjutning uppåt. Detta beror sannolikt på att det saknades en tätningsmuff 
ovanpå batteriet på vår modell. Inga tester utfördes med tätning monterad. 
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3.5.2 Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätningar 
 
Våra mätningar visar att vi har en ljudtryckstopp vid 125 och 250 Hz ≈ 60 dB och en lite 
lägre topp på 1000 Hz ≈ 56 dB. Totalt ljudtyck ≈ 66,5 dB (Se bilaga 7.1)  
Detta antyder att fläkten, (se kap 3.2.2, Teori ljudalstrare), är den största ljudalstraren 
och är den källa som primärt skall angripas för att minska ner ljudnivån.  
Vad som dock inte skall glömmas bort, är att även värmeväxlarbatteriet och fläkten avger 
ett ljud i de lite högre frekvenserna 1000-16000 Hz, som är ganska enkelt att komma 
tillrätta med.  
 

1. T.ex. kan man genom att rikta fläkten upp mot himlen skicka iväg ljudet dit ingen 
hör det.  

2. Att förstora batteriet ger en lägre hastighet på genomströmningen av luft och 
därmed minskar ”munspelseffekten” vid batteriflänsarna.  

3. Spaltavståndet på flänsarna kan ökas vilket skulle leda till något lägre frekvenser i 
ljudet men rimligen även sänkt amplitud (dB-nivå).  

4. En större fläkt är självklart den lösning som vi ser som mest lovande. Här skulle 
ljudnivån kunna sänkas för både låg och högfrekvent ljud.  

5. Fläktbladens utformning och fläktmotorn spelar en stor roll för ljudbilden men har 
inte undersökts på grund av tidsbrist se kap: 1.5 Avgränsningar.  

 
Andra effekter av åtgärd 2 skulle vara möjligheten till höjt effektuttag ur volymen luft 
som passerar batteriet per tidsenhet ⇒Högre totalt effektuttag. 
Eller så bibehålls samma totala effektuttag som förut ⇒  lägre varvtal på fläkten. 
 
Det totala ljudtrycket uppmättes till ≈ 66,5 dB vilket är lite högre än angivet i 
informationsbriefen. Detta kan bero på att mätningen utfördes inomhus där återreflektion 
från föremål framför utblåset till värmeväxlaren påverkade ljudbilden.  
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3.5.3 Marknadsundersökning 
 
Energiupptagningssystem 
Noterbart är att vissa av systemen kräver speciella förhållanden och tillstånd från 
myndigheter. Det system som vårt examensjobb koncentreras kring luft/vatten- 
värmepump kräver inga tillstånd från myndigheter och har inga direkta krav på speciella 
geologiska förutsättningar. 
 
Luft/vatten- värmepumpar 
Det finns en hel del tillverkare av luft/vatten- värmepumpar. Gemensamt för de flesta är 
att de använder sig av såkallad direktförångning. Med det menas att luften värmer 
värmepumpens köldmedium direkt och inte växlas till en köldbärare, de flesta sådana 
system placerar värmepumpen utomhus. 
 

1. Fördelen är att man sparar en växling och på så sätt får en högre värmefaktor.  
2. Nackdelen är en mindre flexibilitet i form av antal möjliga energikällor. 

 
Konfigurationen av fläktens utblås kan ha avgörande betydelse för ljudet. Något som 
kommer mer och mer är att blåsa luften uppåt vilket är en fördel om man vill undvika 
återreflektion av ljudet.  
 
Konstruktionen med två fläktar är intressant, men av produktionskostnadsskäl ansåg vi 
inte denna lösning som intressant. Vi skall dock lägga in en brasklapp att vi inte 
tidsmässigt hunnit utvärdera detta med vedertagna utvärderingsmetoder eller gjort en 
ordenlig research med kostnadskalkyler och jämförelser av prestanda. 
 

3.5.4 Ljuddämpare 
 
Tidigt insåg vi att tryckfallet genom ljuddämparen skulle påverka luftflödet genom 
värmeväxlaren negativt, men förhoppningen var att ljuddämparen skulle sänka ljudnivån 
med ett par dB utan att påverka flödet med mer än 10 %. 
 
Frågan var hur många hål i ljuddämparen som skulle behövas för att få ett lägre men 
acceptabelt luftflöde? Vi beslöt oss för att göra en empirisk studie och därefter försöka 
approximera en ekvation (se bilaga 7.11) som skulle beskriva antalet hål upptagna i 
ljuddämparen som en funktion av luftflödet. 
 
Redan när vi mätte ljudnivån kunde vi konstatera att ljuddämparen inte motsvarade våra 
förväntningar. Sänkningen låg på ett par dB, en knappt hörbar skillnad.  
Vad värre var så minskade flödet genom batteriet med mer än 50 %, från 2,175 m/s till 
1,0107 m/s.  
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Detta var oacceptabelt med tanke på den minimalt lägre ljudnivån som uppnåddes.  
Flödeskurvan visade sig ha en mer linjär karaktär än vad vi hade förväntat. Det är ju fullt 
möjligt att kurvan skall ha en linjär karaktär, men mera troligt är att vi inte haft tillräckligt 
många mätpunkter (dålig upplösning) och spännvidd (max-, min- hål) i mätningen. 
 
Eftersom det visade sig väldigt svårt att med egna medel konstruera en ljuddämpare 
vände vi oss till en firma som heter Casamja AB [3] 
(Götlundagatan 34, 124 71 Bandhagen) som tillverkar ljuddämpare  
till bl.a. ventilations kanaler.  
På Casamja kom vi i kontakt med Lennart Karlén, Produktmanager.  
Han gav oss följande information; 
Casamja har ett material för ljuddämpning som vi skulle kunna  
använda. Håldiametern i detta material är 10mm. 
Det går att tillverka en ljuddämpare med ett tryckfall strax under  
10 Pa. Denna belastning på fläkten uppskattar vi leder till ett  
flödesbortfall på ca 400-700 m3/h. Se bild 3.5.4-1, då det nominella  
flödet är 4500 m3/h. Ytarean på denna dämpare skulle vara ca 0,8 m2. 
 
Vidare nämnde han också att det är olämpligt att placera  
dämpmaterial med utloppshål rakt framför fläkten, eftersom flödet  
genom alla hål blir ojämnt fördelat. Dessutom påverkar turbulensen  
flödet ogynnsamt. Lösningen skulle vara att leda ut luften mot sidorna och på det sättet 
fördela flödet och få en mer laminär luftström. Även ledskenor skulle kunna fördela ut 
flödet mot alla hål men då blir det en dyr och komplicerad konstruktion.  
Dämpmaterialet kan sänka ljudnivån på värmeväxlaren med ca 5 dB inomhus och 
ungefär 12 dB utomhus (uppskattat). 
Kostnaden för att tillverka dämpplattor för utprovning beräknade han till 2500kr.  
 
Materialet går att bearbeta och genom att fräsa ur inloppen (se bilder 3.2.4-2) och 
konforma utloppen (se bild 3.2.4-3). Genom att göra detta kan tryckfallet sänkas med 
minst 30 % ≈ 3Pa.  
Den optimala dimensionen på konradien är d/2 i detta fall R = 5mm (se bild 3.2.4-1)  
 
Han nämnde också att Naturvårdsverket har riktlinjer för ljudnivåer vid 
fläktinstallationer. Här följer naturvårdsverkets riktlinjer: 
“Utomhusriktvärden tillämpas normalt när man upplever sig störd på uteplats, balkong 
eller inne i bostaden med öppna fönster. Naturvårdsverkets riktvärden för externt 
industribuller är tillämpliga. Råden avser främst nyinstallationer. Riktvärdet under dagtid 
är 50 dBA kl 7-18, 45 dBA kvällstid kl 18-22, och 40 dBA nattetid mellan kl 22-07.” 
[13] 

 

 

Bild 3.5.4-1 Tryckfall på 10 Pa. 
Flödespåverkan från 1 till 2. Nominellt 
flöde  
4500 m3/h = 925 rpm 

2 
1 
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3.5.5 Intervju 
 
Intervjun med professor, emeritus, Erik Granryd, Institutionen för energiteknik KTH [2] 
gav oss en del information av intresse. Det bör poängteras att det var en kort intervju. 
Professorn menade att den enskilt viktigaste åtgärden för att sänka ljudnivån är att 
montera en större fläkt som kan köras på ett lägre varvtal. Då kan nödvändigt luftflöde 
genom värmeväxlaren behållas. Se närmare punkt 5 och 6 nedan. 
Här är några reflektioner på svaren: 
 

1. Värmeväxlaren har två driftslägen, ett låg- och ett högläge. Ljudproblem uppstår 
framförallt vid högläge.  

 
Kommentar: Detta tolkar vi som att vi bör sänka ljudnivån på Aer 5 till minst Aer 3 
nivå. 
 

2. Kvarteret där han bor har förhållandevis korta avstånd mellan husen och därför är 
låg ljudnivå viktig inte bara för honom själv utan även för grannarna.  

 
Kommentar: Här är det svårt att göra något konkret. Möjligtvis skulle det hjälpa om man 
riktade utblåset uppåt och inte riktar det mot sin granne. Detta tar dock inte bort 
problemet som upplevs i huset där brukaren bor.  
 

3. En modell med direktförångning och konform upplevdes som tystare än Aer 5. 
 
Kommentar: Detta tolkar vi som att den effektivare energiutvinningen pga. 
direktförångning istället för som på Aer 5 en växling mellan köldbärare till köldmediet 
leder till möjligheten att ha ett lägre varvtal på fläkten. Möjligen finns andra mer 
intressanta anledningar till att ljudnivån upplevdes som lägre men vi kan inte undersöka 
detta närmare. Direktförångning är dock inte aktuellt att överväga i projektet  
se kapitel 3.5.3 marknadsundersökning. 
 

4. Nuvarande värmeväxlare Aer 5 hade installerats ganska nyligen och det var då 
ljudproblemen uppstod.  

 
Kommentar: Detta tolkar vi som att vi bör sänka ljudnivån på Aer 5 i driftsläge högläge. 
 

5. Fläktens varvtal och hastigheten på luften vid utblåset är problemet. 
 
Kommentar: Svårt att kommentera det med mer än att det är nog sant.   
 

6. Lösningen på problemet skulle vara att montera en större fläkt på värmeväxlaren 
eftersom man då kan få ett lika stort luftflöde som tidigare men med ett lägre 
fläktvarvtal. Det nödvändiga luftflödet genom värmeväxlaren kan då behållas.  

 
Kommentar: Detta är mycket intressant. Möjligen kan man kombinera detta med andra 
åtgärder för bästa resultat.  
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3.6 Slutsats 

3.6.1 Flödesmätningar 
 
Genomförda luftflödesmätningar gjordes främst för att få en uppfattning av fördelningen 
av luftflödet i värmeväxlarbatteriet och för att det skulle vara möjligt att dra slutsatser vad 
som har skett efter olika typer av åtgärder. Själva luftflödet i absoluta siffror var mindre 
intressanta. Slutsatserna av mätningarna är: 
 

• Flödet har en mer ojämn fördelning över batteriet vid tryckande fläkt än med en 
sugandefläkt. 

 
• Undertryck fördelas lättare över en stor area än turbulent övertryck på korta 

avstånd.  
 
• Tryckande fläkt ger ett något högre flöde dock i gränslandet för mätmetodens 

felmarginal.  
 
• Även en sugande fläkt ger en ganska ojämn fördelning av luftflödet med en klar 

förskjutning uppåt. Detta beror sannolikt på att vår modell saknade en 
tätningsmuff ovanpå batteriet. 

 

3.6.2 Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätningar 
 
Våra mätningar visar att vi har en ljudtryckstopp vid 125 och 250Hz ≈ 60 dB och en liten 
lägre topp på 1000 Hz ≈ 56 dB. Totalt ljudtyck ≈ 66,5 dB (se bilaga 7.1). 
Slutsatser av mätningarna var: 
 

• Att fläkten, är den största ljudalstraren och är den källa som primärt skall angripas 
för att minska ner ljudnivån (se kapitel 3.2.2, Teori ljudalstrare och kapitel 
3.5.2, Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätningar). 

 
• Batteriet men även fläkten avger ett ljud i de lite högre frekvenserna 1000-16000 

Hz. Värmeväxlarens hölje bör därför undersökas med frekvensanalys då fläktens 
varvtal kan ligga inom någon av plåtarnas egenfrekvensområde vilket leder till 
vibrationer. Ljudtoppen vid 1000 Hz borde vara ganska enkelt att komma tillrätta 
med oavsett källa  

 ( se kapitel: 3.5.2 Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätningar ).  
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3.6.3 Marknadsundersökning 
 
Energiupptagningssystem 
Slutsatser som man kan dra efter marknadsundersökningen av konkurrerande energi 
system: 
 
Fördelar med luft/vatten- värmepump: 

• Vissa av systemen kräver speciella geologiska förhållanden som inte en 
luft/vatten- värmepump fordrar. 

 
• Skall en brunn borras i tätbebyggelse behövs för det mesta tillstånd från 

myndigheter. Luft/vatten- värmepump kräver inga sådana tillstånd. 
 

• Lägre investeringskostnad.  
 
 
Nackdelar med luft/vatten- värmepump: 

• Luft/vatten- värmepump har i vissa lägen en lägre COP (värmefaktor) än 
exempelvis bergvärme. 

 
• Värmeväxlardelen är inte så estetisk tilltalande och avger ett ljud. 

 
 
Luft/vatten-värmepumpar 
Slutsatser som man kan dra efter marknadsundersökningen av  
konkurrerande luft/vatten- värmepumpar. 
 
Fördelar med konkurrenternas luft/vatten-värmepump. 

• De konkurrenter som använder sig av s.k. direktförångning sparar en växling 
vilket rimligen ger effektivare energiöverföring och mindre komplexitet.  

 
• De konkurrenter som blåser luften uppåt borde ha en liten fördel när det gäller att 

bli av med högfrekvent ljud och för att minska återreflektion.  
 
Nackdelar med konkurrenternas luft/vatten-värmepump. 

• Direktförångning ger en mindre flexibilitet för att använda andra energikällor som 
t.ex. solfångare. 

 
• Värmepumpsaggregatet placeras ofta i utomhusdelen (värmeväxlarlådan), vilket 

ger en hel del värmeförluster från kompressorn rakt ut i naturen. 
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3.6.4 Ljuddämpare 
Efter undersökningar och diverse experiment har vi dragit följande slutsatser om 
möjligheterna till att konstruera en ljudfälla/ljuddämpare till värmeväxlaren. 
 
Organisation av utvecklingsarbetet 
 

• En bra utformad ljuddämpare visade sig vara svår att konstruera. Det krävs en hel 
del kunskap, tid och utprovning för att få optimal effekt. 

 
• En ljuddämpare för vårt syfte bör konstrueras i samarbete med ett företag inom 

detta teknikområde. 
 

• På Casamja AB kom vi i kontakt med Lennart Karlen Produktmanager. Företaget 
är specialiserat på tysta tilluftsventiler för hushåll. Vi såg en viss likhet i de 
problem de löser med de vi har. Kanske kan de vara en kontakt värd att bygga 
vidare på?  

 
Konstruktion 
 

• Ljuddämparen bör vara konstruerad med runda utlopp/inlopp för bästa 
kompromiss mellan tryckfall och ljuddämpningseffekt.  

 

• Utloppen kan konformas med konradien 
2

utloppD
=  för att ge ett så laminärt flöde 

som möjligt. Inloppen kan fasas på samma sätt.  
 
• Det ökade tryckfallet bör ligga på max 10 Pa för att inte luftflödet skall påverkas 

negativt allt för mycket.  
 

• Om möjligt skall utloppen inte placeras nära och framför fläkten. Helst skall 
utloppen vara placerade på sidan av eller på långt avstånd från fläkten. Syftet med 
detta är att minska ner turbulensen innan luften når utloppen.  

 
Prestanda och kostnad 
 

• Teoretiska beräkningar byggda på de ljudtoppar och frekvenser som vi erhållit i 
våra mätningar gav ett uppskattat minskat ljudtryck med 5 [dB] inomhus. 

 
• Kostnaden för att tillverka dämpplattor för utprovning beräknades till 2500 kr fritt 

levererat. Till detta tillkommer tillverkning av hölje i plast eller plåt och 
arbetskostnad för utvecklig på Thermia.  

 
• Kostnaden för en serieproducerad ljuddämpare blir med stor sannolikhet betydligt 

billigare. 
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4 Problemlösning 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Stödmetoder för idégenerering 
 
För att angripa problemet på ett bra sätt använder vi designprocessens stödmetoder.  
Först definierade vi huvudfunktion, del- och stöd- funktioner. Vi fick i uppdrag att hitta 
på ett sätt att få ned ljudnivån från en värmeväxlare med fläkt. Det är då lätt att resonera 
som följande:  
 
”Då fläkten avger ett starkt buller är det ju vettigt att bekämpa bullret med 
ljudabsorbenter”. Tänker man vidare och försöker förstå problemets helhet, inser man 
kanske att det är bättre att utreda om värmeväxlare med fläkt överhuvudtaget behövs!  
Det kanske går att ersätta fläkten med självdrag plus en icke mekanisk framdrivning t.ex. 
med elektrisk jonisering av luften [14],[18], där luften joniseras vid en minuspol framför 
batteriet och de minusladdade jonerna dras till en pluspol bakom batteriet ( läs även 
kapitel 6.6 om jonvind ). 
Eftersom luften är kallare efter passagen genom batteriet sjunker luften neråt. Detta 
kanske kan utnyttjas så att en omvänd skorstenseffekt uppstår.  
Om man längre fram har förvisat sig om att det i aktuellt fall trots allt kanske är bäst med 
fläktlösningen, bör man utreda om det istället för att dämpa bort ljudet, kanske är bättre 
att förhindra att störande ljud uppstår.  
Vad som är bästa lösningen avgörs av kostnad, komplexitet, servicevänlighet, design, 
tillverkningsvänlighet etc.  
 
I vårt projekt bestämde vi oss redan på ett tidigt stadium, (problemformuleringen), vad 
som var huvudfunktioner. Därefter bestämde vi oss vilka funktioner som skulle vara 
delfunktioner samt stödfunktioner. Visst händer det att man glömmer någon viktig 
funktion i början, men det går alltid att komplettera under projektets gång. Vi gick därför 
regelbundet tillbaka och kontrollerade projektet mot funktionsanalysen. Själva analysen 
är nämligen en koncentrerad sammanfattning av allt som vi har tagit reda på.  
Även en mycket noggrann funktionsanalys blir aldrig helt färdig. Vi kände att vi behövde 
komplettera den under arbetets gång. Funktioner som vi har missat och förbisett förde vi 
snarast möjligt in i funktionsanalysen. Det var därför vi hade ”tomma” kolumner kvar. 
 
Vi kompletterade vår funktionsanalys relativt sent med möjlighet att även utnyttja solen 
som energikälla, genom olika typer av solfångare, se kapitel 4.3.2.  
 
Funktionsanalys av konstruktion/verkningsgrad/delfunktion 
 
Huvudfunktion = Huvudproblemet som produkten löser. Exempelvis identifierade vi som 
   huvudfunktion ”Utvinna energi ur luft”.  
Delfunktion = En funktion som bör uppfyllas för att huvudfunktionen skall vara attraktiv. 
 
Stödfunktion = En önskvärd funktion, men den är ej nödvändig.   
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4.1.2 Funktionsanalyser 
 
Själva idén med att använda sig av funktionsanalyser är att man skall lära sig att tänka i 
funktioner och inte i färdiga tekniska lösningar. Vitsen är helt enkelt att analysen ger oss 
en möjlighet att ”tänka före handling”. Mycket dyrbar tid och framförallt kostnad vid 
produktutveckling kan sparas in om man ”stannar upp” och tänker till innan de stora 
resurserna sätts in. 
 
En bra utförd funktionsanalys ger oss en möjlighet att komma fram till vad vi vill uppnå! 
Detta är faktiskt inte alltid så självklart i många fall. Men nu blir problemställningen mera 
konkret. Dessutom hjälper analysen till att ”öppna våra sinnen” så att vi lättare kan finna 
nya samt eventuellt även bättre lösningar än vad som finns nu. 

4.1.3 Konstruktion/verkningsgrad, Värmeväxlare 
 
För att lättare kunna bearbeta de olika idéer och lösningar som dök upp, bestämde vi oss 
för att dela in förslagen i olika kategorier. Kategorierna innehåller konstruktionslösningar 
som är kopplade till värmeväxlarens tekniska utformning och/eller verkningsgrad.  

4.1.4 Konstruktion/verkningsgrad, Solfångare (se även bilaga 7.14) 
 
Eftersom vi kompletterade funktionsanalysen med delfunktionerna, medge inkoppling av 
solfångare, medge utnyttjande av förvärmd luft (vägg- och takmonterad luftsolfångare), 
så la vi till en extra rubrik i rapporten som behandlar dessa separat.  
 

4.1.5 Placering 
 
För att lättare kunna bearbeta de olika idéer och lösningar som dök upp, bestämde vi oss 
för att dela in förslagen i olika kategorier. En av dessa innehåller olika lösningar för 
placering som till viss del kan påverka huvudfunktionen (utvinna energi ur luft) då 
placeringen påverkar solens möjligheter att bidra med strålningsenergi. En annan effekt 
är att placeringen påverkar ljudbilden från värmeväxlaren eller mer exakt hur mycket av 
ljudet från värmeväxlaren som sprider sig runt till människorna i kvarteret.  
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4.2 Genomförande 

4.2.1 Stödmetoder för idégenerering 
 
Vi genomförde idégenerering med hjälp av brainstorming samt individuellt tänkande. 
Utvärderingarna gjordes med hjälp av funktionsanalyser och ALO (advantages, lacks and 
overcome) 
För mera detaljer om dessa metoder läs: Bilaga 7.12 Idémetoder samt bilaga 7.10 
Designprocessen. 

4.2.2 Funktionsanalyser  
 
Innan vi genomförde idégenerering av produkten så gjorde vi flera olika 
funktionsanalyser. En mer ingående beskrivning om hur och varför en sådan analys görs 
finns under: Bilaga 7.12 Idémetoder. 
Vi använde funktionsanalyserna som stöd och påminnelse om huvudproblemet och de 
sekundära problem som skulle lösas på produkten. 
Eftersom det var svårt att på förhand veta hur en idé/åtgärd skulle påverka målet att få 
ned ljudnivån på luftvärmeväxlaren, gjordes inget krysschema med poängsättning för att 
försöka gradera idéns användbarhet.  
 

4.2.3 Konstruktion/verkningsgrad, Värmeväxlare 
 
En kategori av funktionsanalys kallar vi för ”konstruktion/verkningsgrad” som 
innehåller idéer på konstruktionslösningar som är kopplade till värmeväxlarens tekniska 
utformning eller verkningsgrad. Detta innefattar olika förslag för t.ex. placering av fläkt 
och batteri, val av fläkttyp samt olika kriterier som värmeväxlaren i slutändan bör 
uppfylla. 

4.2.4 Konstruktion/verkningsgrad, Solfångare 
 
Efter genomläsning av böcker i solenergi, [9] [9.1] och information hämtad från Internet 
[15] [17] fick vi en generell bild om vad som finns på marknaden. Vi gjorde 
utvärderingar med hjälp av ALO, och även en grov uppskattning av dimensionering. 

4.2.5 Placering 
 
Ytterligare en del av funktionsanalysen kallar vi för ”placering” och innehåller olika 
lösningar som till viss del kan påverka huvudfunktionen (utvinna energi ur luft) men 
framförallt påverkar den hur det störande ljudet kan uppfattas. Lösningarna bygger dels 
på placeringen av enbart själva luftvärmeväxlaren i olika positioner, men även på 
kombinationen av luftvärmeväxlare och solfångare. Solfångaren kan fungera dels som en 
konventionell solfångare men även som en s.k. luftsolfångare. Läs mer om detta under 
kap: 4.4.4 Placering 
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4.3 Resultat  

4.3.1 Stödmetoder för idégenerering  
För ALO se Bilaga 7.6 och för Funktionsanalyser se Kap. 4.3.2.  

4.3.2 Funktionsanalyser 
Funktionsanalys av konstruktion/verkningsgrad 
 
Huvudfunktion:  Utvinna energi ur luft 
 
Delfunktion:  Medge estetiskt utseende 
   Medge hög energiutvinningsgrad 
   Vara olycksfallssäker 
   Medge infiltration av kondensvatten 
   Medge utspridda kondensvattendroppar 
   Medge hög värmeöverföring i batteriet 
   Medge stor värmeväxlararea 
   Medge lågt tryckfall 
   Medge lite återcirkulation av förbrukad luft 
   Medge inkoppling av konventionell solfångare 
   Medge utnyttjande av förvärmd luft (väggmonterad luftsolfångare) 
   Medge utnyttjande av takpannorna som solfångare 
 
Stödfunktion:  Vara lätt att rengöra 
   Vara miljövänlig 
   Medge lång livslängd 

Medge enkel service 
   Vara svartmålad för bättre utnyttjande av solstrålning 
 
Funktionsanalys av placering 
 
Huvudfunktion:  Utvinna energi ur luft 
 
Delfunktion:  Medge fritt utblås av luft  
   Medge placering nära vägg 
   Medge åtkomlighet för rengöring 
   Förhindra reflexion av utkommande ljud 
   Medge fri tillgång till ”färsk” luft 
   Vara kostnadseffektiv 
   Förhindra stomljud 
   Medge enkel installation 
 
Stödfunktion:  Medge soluppvärmning 
   Vara gömd 
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4.3.3 Konstruktion/verkningsgrad, Värmeväxlare 
 
Alternativlösningar: konstruktion/verkningsgrad 
 
A. Fläkten är placerad vertikalt och värmeväxlaren är placerad på sidan.  
 Luften sugs in och blåses ut åt sidan, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-19). 

 
B. Fläkten är placerad vertikalt och värmeväxlaren är placerad horisontellt. Luften sugs in från 

sidan men blåses ut uppåt, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-11). 
 

C. Fläkten är placerad horisontellt överst och värmeväxlaren är placerad vertikalt underst. Luften 
sugs in från sidan men blåses ut uppåt, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-18). 

 
D. Fläkten är placerad horisontellt överst och värmeväxlaren är placerad horisontellt i U-form 

underst. Luften sugs in från tre sidor men blåses ut uppåt, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-21). 
 
E. Fläkten är placerad horisontellt överst och värmeväxlaren är placerad horisontellt underst. 

Luften sugs in från sidan men blåses ut uppåt. 
 
F. Samma alternativ som (A, B, C, D, E) ovan, men med den skillnaden att fläkten istället för att 

suga ut luften genom värmeväxlaren istället trycker igenom luften,  
se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-4). 

 
G. Samma alternativ som (A, B, C, D) ovan, men med den skillnaden att värmeväxlaren är rund 

istället för i U-form. 
 
H. Samma alternativ som (A, B, C, D) ovan, men med den skillnaden att värmeväxlaren är i V-

form istället för i U-form, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-14, -15 & -17). 
 
I. Samma alternativ som (A, B, C, D, G, H) ovan, men med den skillnaden att värmeväxlaren 

har två fläktar istället för en, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-10). 
 
J. Värmeväxlaren saknar fläkt men upptar värme från luften genom att den vickar fram och 

tillbaka, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-16). 
 
K. Värmeväxlaren saknar fläkt men upptar värme från luften genom att tryckluftsdrivna 

ejektorer blåser luft på den eller suger luft ur den, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-12). 
 
L. Värmeväxlaren saknar fläkt men upptar värme från luften genom att den vibrerar med stor 

amplitud, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-13). 
 
M. Värmeväxlaren saknar fläkt men upptar värme från luften genom att den roterar i lufthavet, se 

bilaga 7.6 (Fig. 7.6-1).  
 
N. Solfångare som värmer brinen (köldbäraren). Värmeväxlaren är kombinerad med en s.k. 

takplacerad konventionell solfångare, se bilaga 7.6 Fig. 7.6-9 och (Bild 4.4.4-1). 
 

O. Luftsolfångare. Värmeväxlaren är kombinerad med en vägg- eller takplacerad s.k. 
luftsolfångare, se bild 4.4.4-2 och bild 5.7-1. 
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Tester av alternativlösning kontra resterande lösningar  
Vi genomförde tester på sugande kontra tryckande fläkt. 
Den tryckande fläkten hade ett något högre flöde dock inom felmarginalen för den 
mätmetod vi använt oss av. Vi kunde konstatera att flödet var koncentrerat i en ring runt 
mitten på värmeväxlarbatteriet. (Se bilaga 7.4 A) 
Den sugande fläkten hade ett mer finfördelat flöde. (Se bilaga 7.4 B)  
 
Val av alternativlösning: konstruktion/verkningsgrad av värmeväxlare 
Vid en jämförelse mellan de olika alternativlösningarna tyckte vi att alternativ D, G, I och 
H var klart mest intressant om man ej tar någon hänsyn till att kunna utnyttja solenergi i 
kombination med luftvärmeväxlaren.  
Valet grundar sig på att alternativen bättre stämmer överens med de flesta punkterna i 
funktionsanalysen än vad de andra alternativen gör. Produktvarianterna finns ej heller på 
marknaden. Alternativ G (den runda värmeväxlaren) är troligen dyrare att tillverka men 
innehåller tre viktiga fördelar även jämfört med alternativet (D).  
 
Den tekniska fördelen på alternativ G är såpass stor så att man borde beakta detta förslag 
noga. Den har potential att få mindre yttermått och möjligtvis avge ännu mindre ljud 
eftersom lamellerna i värmeväxlaren med ett spaltavstånd av några mm får en successiv 
minskning av spaltavståndet. Luften går in i lamellen med spaltavståndet ca 4,5 mm och 
ut ur lamellen med spaltavståndet ca 3 mm. Detta innebär att luften successivt accelererar 
likt luft i en dysa. Det är fördelaktigt att luften har lägst hastighet i ingången på dysan 
eftersom det är skarpa plåtkanter där. Det är möjligt att ljud lätt uppstår i de skarpa 
plåtkanterna. När sedan luften accelererar blir den troligen också bättre på att avge 
värmeenergi. Dess yttermått kan också minimeras eftersom en rund fläkt passar 
utrymmesmässigt bättre till ett runt värmeväxlarbatteri. 
 
Troligen kan även antalet nödvändiga avfrostningar också reduceras, eftersom fukten inte 
fälls ut helt jämnt på lamellerna. Det bildas troligen ett tjockare frostskikt i början av 
lamellen där luften går in. Men eftersom spaltavståndet är som bredast här (4.5mm) gör 
det inte så mycket. 
 
Alternativ H, den V-formade är också intressant eftersom den troligen får en fördelaktig 
produktionskostnad. Den går dessutom att transportera utan att ta alltför mycket utrymme 
i anspråk. 
Alternativ I är mera fristående eftersom den har två stycken fläktar och två luftutgångar. 
Kostnaden ökar naturligtvis men de tekniska fördelarna är även här uppenbara eftersom 
en stor mängd luft sugs genom värmeväxlaren med ett mycket lägre fläktvarvtal.  
 
Alternativ N kombinerar luftvärmeväxlaren med en konventionell solfångare placerad på 
taket och är kopplad direkt på brinen (köldbäraren).  
Alternativ O kombinerar luftvärmeväxlaren med en väggplacerad/takplacerad 
luftsolfångare och utnyttjar att solen förvärmer luften till värmeväxlaren. 
Mera förklaring om dessa alternativ fås under kapitel: 4.4.4, Solfångare. 
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Bearbetning av alternativlösning: konstruktion/verkningsgrad 
 

Val av Fläkt 
 
Funktionssätt: Axialfläkt (propellerfläktar) där ett propellerhjul ansvarar för luftens totala 
 tryckökning. Luftens strömningsriktning är axiell.  
 
Resonemang:  Fläkten måste dimensioneras efter största möjliga erforderliga luftflöde. 
 
 Fläkten måste vara så tyst som möjligt.  
 
 Fläkten måste minimera sitt utrymmesbehov. 
 
 Fläkten får inte kosta för mycket 
 
 
Vi väljer en fläkt: 
 
Vi väljer (med viss tvekan) Ziehls axiella fläkt FE 050-SDQ.4F.5 med en kondiameter d 
= 500 mm ( se bild 4.3.3-1 nedan ). Detta val grundar sig på ovanstående kriterier. Ett 
annat alternativ som kan nämnas är FE 063-SDQ.41.5 d = 630 mm. Den har ett lägre 
varvtal jämfört med vårt val av fläkt vid samma driftsläge, vilket också innebär en något 
lägre ljudbildning. Dock förbrukar den enligt specifikation mycket mera energi jämfört 
med föregångaren. Den tar dock ett något större utrymme i anspråk. Hade värmebatteriet 
varit runt istället, då hade inga utrymmesproblem uppstått. Läs vidare om runt 
värmebatteri i kapitel 6.7. Den förstnämnda fläkten i kombination med solfångare innebär 
att risken med för hög ljudbildning blir liten, se nedan.  
 
Lite längre fram i rapporten kommer olika alternativa solfångarlösningar i kombination 
med luftvärmeväxlare att behandlas. En lågtemperatur solfångare utan täckglas i 
kombination med värmepump kan göra stor nytta. Den kommer då att hämta upp energi, 
förutom från solen, också från både kondensbildning, regn och luft. Detta innebär också 
att ljudproblemet minskar från fläkten eftersom den inte behöver belastas lika mycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.3.3-1. Här syns baksidan på den 
fläkt som används för att suga luft 
igenom själva värmebatteriet. I bilaga 
7.14 litteraturstudier, finns det i 
rapporten ”Ljud & Solfångare” teori 
skrivet om hur och varför ljud uppstår i 
en fläkt. Där finns även information om 
möjligheterna som finns med att 
tillvarata värme från en såkallad 
lågtemperatur solfångare i kombination 
med värmepump. En poolsolfångare 
utan täckglas används sommartid till 
bassänguppvärmning. I kombination 
med värmepump kan man dra nytta av 
den även vintertid. 
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Kriterier som en värmeväxlare bör uppfylla 
 
Funktionssätt: Värmeväxlaren ansvarar för överföring av värmeenergi från uteluft till  
  värmebärande vätska för värmepumpens inloppsledning. 
 
Resonemang: Värmeväxlaren måste dimensioneras efter största möjliga erforderliga  
  värmeutbyte med lägsta möjliga tryckfall för undvikande av ljudbildning.  
   

Värmeväxlarens utformning och utrymmesbehov måste samspela med 
fläkten på bästa sätt. 

 
Värmeväxlarens ytor får gärna vara behandlade så att de maximalt 
absorberar värmestrålning från sol och husväggar. 

 
Ytorna bör även vara behandlade med fuktbortträngande medel, t.ex. 
silikon för undvikande av fuktabsorption. 
 
Den bör även vara lätt att rengöra. 
 
Värmeväxlaren bör vara förberedd för inkoppling av en extra 
värmeavgivande enhet, t.ex. solfångare. 
 
Ljudutstrålningen bör om möjligt riktas uppåt för undvikande av 
sidospridning. 

 
Vi väljer konstruktionsprincip av värmeväxlare: 
 
Vi väljer konstruktionsprincip D från 4.3.3 konstruktion/verkningsgrad, 
Alternativlösningar. 
Vi valde att konfigurera komponenterna så att fläkten blåser uppåt, se bild 4.3.3-2a och 
värmeväxlarbatteriet är format som ett U som står vinkelrätt mot fläkten, se bild 4.3.3-2b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4.3.3-2 a & b, visar ett designförslag på hur en luftvärmeväxlare med en fläkt 
riktad uppåt och ett U-format batteri skulle kunna se ut. 
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4.3.4 Konstruktion/verkningsgrad, Solfångare 
Värmeväxlaren kan kombineras med olika typer av solfångare. Vi fastnade för två typer:  
 

• Solfångare som värmer köldbäraren. Värmeväxlaren är kombinerad med en s.k. 
takplacerad konventionell solfångare, se bilaga 7.6 Fig. 7.6-9 och bild 4.4.4-1. 

 
• Luftsolfångare och värmeväxlare är kombinerade med varandra. De kan placeras 

på vägg eller tak, se bild 4.4.4-2 och bild 4.4.4-3. 
 
Det förstnämnda alternativet kombinerar luftvärmeväxlaren med en konventionell 
solfångare placerad på taket och är kopplad direkt på köldbäraren (brinen). 
Det andra alternativet kombinerar luftvärmeväxlaren med en vägg- eller takplacerad 
luftsolfångare och utnyttjar att solen förvärmer luften före luftvärmeväxlaren.  
Mera förklaring om dessa alternativ fås under kap: 4.4.4. Konstruktion/verkningsgrad 
Solfångare (läs även kapitel 6 samt litteraturstudier, bilaga 7.14). 

4.3.5 Placering 
Alternativlösningar: placering 
 

A. Produkten (luftvärmeväxlaren) placeras på mark vid en husvägg.  
 
B. Produkten placeras delvis nedgrävd vid en husvägg, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-6). 

 
C. Produkten placeras fullt nedgrävd vid en husvägg. 

 
D. Produkten placeras fritt stående i trädgården och enligt alternativen som ovan (A, B, C). 

 
E. Produkten placeras hängande under takutsticket. 

 
F. Produkten placeras på en vind men med luftintag och utblås genom utstickande rör. 

 
G. Produkten placeras ovanpå taket, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-2). 

 
H. Produkten är placerad ovanpå taket men med hänsyn tagen till solstrålning.  

 
I. Produkten kombineras med en takplacerad solfångare, se bilaga 7.6 (Fig. 7.6-9) 

 
J. Produkten placeras tillsammans med en ”luftsolfångare” vertikalt på husets vägg, 4.4.4-2. 
 
K. Produkten placeras tillsammans med en ”luftsolfångare” på hustaket, se bild 4.4.4-3. 
 

Val av alternativlösning: placering 
Vid en jämförelse mellan de olika alternativlösningarna tyckte vi att alternativ A (på 
mark vid en husvägg) var klart bäst. Valet grundar sig på att alternativet bäst stämmer 
överens med de flesta punkterna i funktionsanalysen av placering. Men observera, det är 
endast ett val grundat på placering utan någon hänsyn tagen till det ökade energiutbyte 
som kan fås med vägg- eller takplacerad luftsolfångare! Tas hänsyn till detta så är även 
alternativen J & K mycket intressanta alternativ. 
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4.4 Diskussion problemlösning 

4.4.1 Stödmetoder för idégenerering 
 
Vi använde inte alltid vedertagna utvärderingsmetoder på alla lösningar eftersom det blev 
för omfattande och skulle ta för lång tid. Vi redovisar därför bara det som anser vara 
intressant.  

4.4.2 Funktionsanalyser 
 
Varför vi valde ”utvinna energi ur luft” som huvudfunktion istället för mera allmänt 
”utvinna energi” i de två funktionsanalyserna var för att få en mer produktspecifik 
funktionsanalys. Det blir lättare att jämföra lösningar om man inte har en alltför allmän 
formulering som huvudfunktion. Naturligtvis måste man vara försiktig med definitionen. 
Men i det här fallet kände vi att andra metoder för utvinning av energi kunde jämföras i 
en egen separat jämförelse.  
Vi valde dock att som delfunktion nämna möjligheten att även kunna utvinna ”solenergi 
både från husvägg och från tak”. Läs mera om detta i kapitel 4.4.4. 

4.4.3 Konstruktion/verkningsgrad, Värmeväxlare 
 
Av tidigare redovisade skäl har vi valt att bygga värmeväxlaren på en 
axialfläktskonstruktion med ett U format batteri där fläkten riktas uppåt.  
Det är en beprövad konstruktionslösning och är realiserbart inom projektets tidsram. I 
samarbete med Thermia bestämdes det att en prototyp skulle byggas för en akustisk 
utvärdering och för att användas som presentationsmaterial i en utställning på Kau i 
samband med vår examination.  
 
I kapitel 5. Prototyptillverkning redovisas resultaten från ljudmätningarna med 
utvärdering.  



 

 
   

42

4.4.4 Konstruktion/verkningsgrad, Solfångare  
 
Nedan beskrivs några typer av solfångare som är möjliga att använda: 
 

1. Solfångare som värmer köldbäraren (brinen) 
2. Luftsolfångare, väggmonterad 
3. Luftsolfångare, integrerad med taket  
 

1. Solfångare som värmer brinen 
 
Thermia Aer kan med fördel kompletteras med en solfångare. Den största nyttan av 
solfångaren fås på sommarhalvåret, då huset inte behöver energi för uppvärmning och då 
den ensam klarar av att täcka hela husets tappvarmvattenbehov.  
Solfångarens area behöver inte vara särskilt stor, det räcker med ca 6 m2 för en normal 
stor villa. En tumregel säger att det krävs ca 1.5 m2 solfångaryta per person. Solvärmen 
kan svara för ungefär hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov. På ett ungefär 
så är solinstrålningen mellan 700 och 800 W per m2. Driftstiden räknas till omkring 1000 
timmar per år, vilket innebär att man får ut ungefär 700-800 kWh per m2. Vid 50 procents 
verkningsgrad blir då det årliga värmeutbytet ca 350-420 kWh per m2 och år. [9]  
(Läs även litteraturstudier, Ljud & Solfångare, bilaga 7.14). 
  
Det är på sommarhalvåret som ljudet från Luftvärmeväxlaren är som mest störande.  
Men tackvare att tappvarmvattnet värms av solfångaren kan fläkten oftast vara helt 
avstängd. Tappvarmvattnet lagras i en ackumulatortank som klarar hela dygnets behov.  
När fläkten väl behövs så kan den ofta även gå med ett lägre varvtal pga. att solfångaren 
ofta bidrar med energi, vilket ger en lägre ljudnivå. Se bild 4.4.4-1. 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.4.4-1 Thermia Aer kan med fördel kompletteras med en solfångare. Den största 
nyttan av solfångaren fås på sommaren då huset inte behöver energi för uppvärmning och 
då den ensam klarar av att täcka hela husets tappvarmvattenbehov. Den energi som åtgår 
för att pumpa vätska genom solfångarna är mycket lägre än den energi som krävs för att 
driva en värmepump. Det är på sommarhalvåret som ljudet från luftvärmeväxlaren är som 
mest störande. Men tack vare att tappvarmvattnet värms av solfångaren kan fläkten oftast 
vara helt avstängd under denna årstid. Den högra bilden visar principen på ett av flera 
möjliga inkopplingsalternativ mellan solfångaren och värmeväxlaren. Läs vidare om 
alternativa inkopplingsmöjligheter längre ner under rubrik ”Inkopplingsalternativ mellan 
solfångare och luftvärmeväxlare”. 
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Inkopplingsalternativ mellan solfångare och luftvärmeväxlare 
En fördel som kan uppnås vid mycket kall väderlek, där värmeväxlaren inte avger full 
effekt (ca -15°C), är att temperaturen på köldmediet, kan höjas om solen lyser. Detta gör 
att värmepumpens värmefaktor (COP) kan ökas.  
Enligt värmepumpsföretagen får man ca 10 procents effektökning på värmepumpen om 
intemperaturen på köldvätskan (vätskan från luftvärmeväxlaren) ökar med ca 3 grader. 
Detta innebär att solfångaren även gör nytta under de kalla månaderna med lite sol som 
en kompletterande energikälla, trots den betydligt lägre verkningsgraden.  
Exakt hur inkopplingen bör vara för att systemet skall klara att automatiskt välja det mest 
fördelaktiga alternativet bör utredas. Förslag på kopplingar och styrning av köldmediet: 
 

1. Värme tas enbart från luftvärmeväxlaren: 
 
 Det kan vara fördelaktigt att ej låta vätskan gå i serie från luftvärmeväxlaren till 
 solfångaren då solen ej lyser eftersom strålningsförluster från solfångaren då kan 
 sänka vätskans temperatur. Som bekant kan en yta bli kallare än luftens 
 temperatur, speciellt nattetid. 

 
 
2. Värme tas enbart från solfångaren: 

 
 När solstrålningen är tillräckligt intensiv så kan luftvärmeväxlaren kopplas bort. 
 Då slipper man onödig elkostnad för drift av fläkt samt ingen ljudbildning. Även 
 en solig vinterdag kan ge tillräcklig energi så att värmeväxlaren tillfälligtvis kan 
 kopplas bort, om solfångararean är tillräckligt stor. 
 

 
3. Värme tas först från solfångaren och sedan från luftvärmeväxlaren 

(seriekoppling): 
 
 Köldmedievätskan från värmepumpen förvärms först i solfångaren t.ex. vid 
 mycket svag solstrålning. Sedan värms vätskan upp ytterligare i 
 luftvärmeväxlaren. Detta kanske minskar antalet nödvändiga avfrostningar i 
 luftvärmeväxlaren eftersom nödvändigt luftflöde för att utvinna tillräckligt med 
 energi från värmeväxlaren kan minska. Ju mindre mängd luft som strömmar 
 genom värmeväxlaren, desto mindre frostutfällning vid vissa kritiska 
 temperaturer. Alternativt skulle solfångaren vid stark solstrålning, om det visar sig 
 fördelaktigt, även kunna användas vid avfrostning. 
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4. Värme tas först från luftvärmeväxlaren och sedan från solfångaren 

(seriekoppling): 
 
  Om köldmedievätskan först förvärms i värmeväxlaren innan den passerar 
 solfångaren kan en högre sluttemperatur uppnås. Detta under förutsättning att 
 köldmedievätskan innan den passerar värmeväxlaren har en lägre temperatur än 
 vad den skulle ha haft om den t.ex. kom direkt från en värmeackumulator. Därför 
 är denna typ av inkoppling aktuell då värmepumpen används och behovet av 
 energi är stort. 
  
 Även här kan man få en lägre ljudnivå från värmeväxlaren,  eftersom fläkten kan 
 köras vid ett lägre varvtal. Även i detta fall så kan avfrostningsintervallen ökas 
 om solen lyser, eftersom nödvändigt luftflöde genom luftvärmeväxlaren kan 
 hållas på en lägre nivå. Om man exempelvis endast har behov av uppvärmning av 
 tappvarmvatten under sommarhalvåret, så är det bättre att enbart låta 
 köldmedievätskan passera solfångarna med avstängd värmepump. Detta innebär 
 också att ljudnivån minskar till noll. 
 

 
5. Solfångaren och luftvärmeväxlaren körs parallellt: 

 
 Att köra solfångaren och värmeväxlaren parallellt kan ev. vara fördelaktigt vid 
 vissa lufttemperaturer när solen lyser. Tiden mellan avfrostningarna kan ökas, 
 eftersom mindre energi tas ifrån luften. Eventuellt kan värmeväxlaren avfrostas 
 samtidigt som solfångaren levererar energi etc.  
 

6. Solfångaren kopplas direkt mot värmepumpens ackumulatortank: 
 
 Denna typ av inkoppling används i stor utsträckning redan idag. Det är 
 exempelvis vanligt att ett hus uppvärmt med pellets kompletteras med solfångare. 
 Båda systemen är oberoende av varandra, men inkopplade mot samma 
 ackumulatortank. Detta medför en hög driftssäkerhet. Även här kan 
 avfrostningsintervallet ökas för luftvärmeväxlaren vid sol.  
  
En enkel kalkylering/datorsimulering av olika driftsfall, där man kan laborera med 
uteluftens temperatur och luftfuktighet för att se hur frostbildning och solintensitet 
teoretiskt skulle kunna påverka energiutvinningen, borde visa vilket av alternativen 1-6 
som är det bästa. Intuitivt borde alternativ 1), 2), 4) och 6) i kombination vara de 
effektivaste.  
Man bör även beakta hur ventiler bör placeras. Smart placering av t.ex. en  trevägsventil 
kan reducera antalet nödvändiga ventiler, exempel i bild 4.4.4-1 är  en 
kombinationsmöjlighet av luftvärmeväxlare och vanlig takplacerad solfångare. 
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Några fördelar: 
 

• Vid solsken så förvärms inkommande luft till luftvärmeväxlaren, vilket 
innebär en avsevärd förbättring av värmeutbytet för värmeväxlaren. 

 
• Antalet avfrostningar av luftvärmeväxlaren kan minskas eftersom en 

förvärmd luft blir ”torrare”. Värmeväxlaren kommer att arbeta vid en högre 
temperatur. 

 
• Värmen ”stannar kvar” bättre i luftvärmeväxlaren vid avfrostning eftersom 

konvektionsförlusterna minskar på inloppssidan. 
 

• Luftsolfångaren upptar förutom solvärme även förlustvärme från husväggen. 
 

• Speciellt vintertid, är det fördelaktigt med en vertikalt placerad solfångare 
eftersom solen då står lågt men även att solfångaren inte riskerar att täckas av 
snö. Solstrålning som reflekteras mot ljus mark eller omgivande snö kan 
också utnyttjas.  

 
• Den kommer även att reducera ljudbildningen något eftersom inloppssidan 

till luftvärmeväxlaren i praktiken får en ”avsevärd större area”. 
Aluminiumpanelens stora yta med de tusentals små hålen dämpar troligtvis 
ljudutstrålningen från luftvärmeväxlaren.  

 
• Kombinationen luftvärmeväxlare/luftsolfångare blir inte speciellt mycket 

dyrare eftersom teknologin för luftsolfångaren är synnerligen enkel. En 
speciell utsugningsfläkt behövs ju ej, den finns redan i luftvärmeväxlaren 

2. Luftsolfångare, väggmonterad 
 
En annan variant på samma tema är att montera en s.k. ”luftsolfångare” på väggen 
bakom värmeväxlaren, den ger kanske inte samma potential på energibesparing men 
kostnaden och komplexiteten blir avsevärt reducerad. 
Se bild 4.4.4-2 där finns det en bild på luftvärmeväxlare och ”luftsolfångare” 
tillsammans. Det finns nämligen en typ av solfångare på marknaden som är både mycket 
kostnadseffektiv och effektiv som luftvärmare. Den består av aluminiumprofiler som är 
genomborrade av tusentals små hål där luften sugs in. När luften sugs in i de små hålen 
överförs värme effektivt från metallen runtomkring. Metallen är oftast svartlackerad, men 
utan någon större försämring av möjligt värmeutbyte går det också att välja andra 
mörkare kulörer. Den kräver inte som andra typer av ”luftsolfångare” något täckglas som 
alltid ökar kostnaden samt reflekterar bort en del av inkommande solstrålning. I normala 
fall används den till lokaler som har effektiva luftburna uppvärmningssystem. Produkten 
har ej funnits på marknaden särskilt länge, men den finns även att köpa här i Sverige 
under det internationella produktnamnet ”Solarwall” [15] 
Fördelar som är möjliga att uppnå för hus som har möjlighet att placera och kombinera 
denna variant av luftsolfångare med luftvärmeväxlaren på en fasad mot söder, sydväst 
eller sydost är:  
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Några nackdelar: 
 

• Om luftvärmeväxlaren monteras ”stumt” på luftsolfångaren så kan ljudbildningen 
eventuellt öka, eftersom ljudemittansen sker från en större yta. Man skall dock ha 
klart för sig att tusentals små hål i en yta minskar denna ytas förmåga att ”sätta 
den omgivande luften” i rörelse. Det är därför oftast skyddskåpor på många 
vibrerande maskiner är perforerade men små hål. 

 
• En s.k. luftsolfångare utan skyddande ”glas” är mera känslig för stora 

temperaturskillnader pga. konvektionsförlusterna. 
 

• Kan eventuellt ge för stort tryckfall i genomflödet av luft om solfångarytan inte är 
tillräckligt stor. Ett antal större hål med ”vipplåtar” som öppnas vid ökad 
tryckskillnad vid större effektuttag kan dock minimera denna risk. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Luftsolfångare, integrerad med taket 
 
Ett annat och troligtvis ännu effektivare sätt att utnyttja solvärmen jämfört både med 
konventionell solfångare och med den väggmonterade luftsolfångaren är att ”låta hela 
taket” agera som solfångare. Hustaken i Sverige är oftast täckta med tegel eller 
betongpannor. Mellan takpannorna och det egentliga taket finns det en luftspalt på ca 50 
mm. När solen belyser hela taket blir takpannorna uppvärmda. Om man skapar ett 
undertryck under själva takpannorna kan man eventuellt få luften att ”sippra in” mellan 
takpannornas överlappsspringor eller från takets nederkant. Den uppvärmda luften sugs 
sedan vidare in i en konventionell takmonterad luftvärmeväxlare med en utsugsfläkt  

Bild 4.4.4-2. Den vänstra bilden visar själva principen för luftsolfångaren. Den består av 
aluminiumprofiler som är genomborrade av tusentals små hål där luften sugs in. När luften sugs in i de 
små hålen överförs värme effektivt från metallen runtomkring. På huset på den högra bilden syns 
luftsolfångaren som en mörk yta bakom luftvärmeväxlaren. Inkommande luft förvärms alltså av solljus 
samt värmestrålning innan luften sugs in i luftvärmeväxlaren. Om tryckfallet blir för stort på grund av de 
små hålen, kan man eliminera denna risk med att förse luftsolfångarytan med ett antal större hål försedda 
med ”vipplåtar” som öppnas automatiskt av den tryckskillnad som uppstår vid högre effektuttag.  Den 
vänstra bilden är hämtad från en amerikansk Internetsida av U.S. Department of Energy; 
http://www.eere.energy.gov/de/transpired_air.html 
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monterad på hustakets ”baksida”. På bilden 4.4.4-3 är luftvärmeväxlaren placerad under 
en glasyta för att öka arean som är direktexponerad mot solen men även för att ge en 
ökad möjlighet att med så lite tryckfall som möjligt suga in luft från skiktet mellan 
pannorna och taket. För att minimera risken med att ett för stort tryckfall uppstår i själva 
värmeväxlaren kan man eventuellt också låta en del av luften strömma in genom ett antal 
hål ovanför takpannorna. Dessa hål kan med fördel vara ”tilltäppta” på insidan med 
nedhängande vippbara plåtbitar. När ett större luftflöde krävs genom värmeväxlaren vid 
ett större effektbehov, öppnas dessa ”ventiler” automatiskt pga. att ett lägre tryck uppstår 
inuti värmeväxlaren jämfört med utsidan. Fördelen med detta arrangemang är att när 
fläkten går med lågt varvtal så kan man undgå att suga in kall uteluft som inte är 
förvärmd av solen. Luften in till värmeväxlaren består alltså av en ”mix” av uppvärmd 
luft från takpannornas luftspalt samt uteluft vid kraftigt luftflöde. 
 
Men innan luften sugs in i själva värmeväxlaren kan den uppvärmas ytterligare genom att 
solstrålarna tränger igenom glasytan som täcker själva värmeväxlaren. Ytterligare ett sätt 
att öka värmeutbytet kraftfullt kan ske om man byter ut en del av takpannorna av tegel 
eller betong med takpannor gjorda av transparent glas. Glastakpannor finns redan 
utvecklade hos Kosta glasbruk i Småland.[19] Solstrålarna värmer då en svartfärgad väv 
placerad under glasytan. Den strömmande luften blir i sin tur uppvärmd av den varma 
väven. 
 
Enligt information hämtad från Energimyndigheten så försvinner ungefär 30 procent av 
värmen från ett ”standardhus” ut via ventilationen samt ca 15 procent ut via taket. En del 
av ventilationsluftens värme kan återvinnas om man låter utgående ventilationsluft blåsa 
ut framför insuget på den takplacerade värmeväxlaren. Värmeförlusten från taket 
återvinns tack vare det skapade undertrycket från fläkten mellan takpannor och undertak.  
Se bilder 4.4.4-3, 4.4.4-4 och 4.4.4-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 4.4.4-3. Bilden visar 
ett hus där hela taket 
fungerar som en solfångare 
eftersom inströmmande luft 
till den takplacerade 
värmeväxlaren förvärms av 
de soluppvärmda 
takpannorna. Om 
pannorna istället är gjorda 
av glas, så ökar 
värmeutbytet betydligt. 
Dessutom tillvaratas 
förlustvärme från hustak 
och ventilation. Den större 
”svarta glasytan” över 
värmeväxlarbatteriet 
förbättrar själva 
solfångarkapaciteten 
samtidigt som den medger 
ett mindre tryckfall 
eftersom den solförvärmda 
luften ”sugs in” från en 
större yta från 
takpannorna. 
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Bild 4.4.4-4. På den här bilden syns det tydligt att själva värmeväxlarbatteriet är placerad några 
decimeter under glasytan. Den stora blå pilen symboliserar uteluft som direkt sugs in i batteriet 
utan någon förvärmning från solen. Detta sker då det behövs stora effektuttag. Luften strömmar då 
in genom hålen som på insidan är täckta av ”vipplåtar” och som öppnas automatiskt på grund av 
den tryckskillnad som uppstår då luftströmmen tilltar i styrka. Den röda vertikala pilen 
symboliserar utgående ventilationsluft, som här används som förvärmning av ingående luft. 

Bild 4.4.4-5. Glastakpnnor från Kosta Boda. I ett projekt på KTH Energiteknik testar man efter 
initiering från en man vid namn Arne Moberg i Enskede, att använda hela hustaket som en solfångare. 
Sedan så leder man ner denna luftburna överskottsvärme i jorden för lagring av denna värme inför 
vinterhalvåret, så att en bergvärmepump blir mera effektiv. Läs en kortfattad artikel om det, se 
elektronisk källa [19] Denna artikel blev en inspirationskälla för oss, vilket resulterade i att istället låta 
den soluppvärmda luften förvärma luftvärmeväxlarens luft. I vårt fall så utnyttjar vi även det faktum att 
själva hustaket alltid har värmeförluster som kan tillvaratas samt att även ventilationsluftsvärmen tas 
tillvara. Vår idé medger också att man även skall kunna använda vanliga soluppvärmda ”tegelpannor” 
som luftförvärmare, eftersom även en mycket låg grad av höjd luftstemperatur medger en avsevärd 
energibesparing för värmepumpen. Orsaken till det är att en värmepumps värmefaktor (COP) blir 
avsevärt försämrad vid låga temperaturer på uteluften. Att dessutom ljudnivån går ner är ju en viktig 
bonus, eftersom vårt projekt från allra första början syftade till att få ner luftvärmeväxlarens ljudnivå.
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Några fördelar: 
 

• Hela taket fungerar som en solfångare. Luften värms upp av de varma 
takpannorna innan luften går vidare till värmeväxlaren. 

  
• Vid avfrostning av värmeväxlaren kommer även glasytan att bli avfrostad. 

 
• Husets värmeförluster som sipprar ut genom taket tas effektivt tillvara på grund 

av undertryck under takpannorna. 
 

• Värme från ventilationsluften kan också tas tillvara. 
 

• Takpannorna kan delvis eller helt bytas ut mot pannor gjorda av transparent glas, 
vilket borde öka värmeutbytet högst avsevärt. 

 
• Ljudnivån minskar eftersom fläktens utblås är uppåtriktad samt placerad på taket. 

Dessutom krävs det inte lika kraftigt luftflöde genom värmeväxlaren då luften är 
förvärmd av solen, vilket också ger en lägre ljudnivå. 

 
• Investeringskostnaden med hänsyn tagen till möjligt värmeutbyte borde bli 

avsevärt lägre jämfört med en konventionell solfångarlösning. 
 
Några nackdelar: 
 

• Kan påverka takets utseende något negativt. 
 
• Risk för ökat stomljud finns eftersom fläkten är takplacerad. 

 
• Snö på taket kan försämra möjligt värmeutbyte. 

 
• Ger initialt en ökad investeringskostnad. 

   

4.4.5 Placering 
 
Normalt spelar det ingen större roll var man placerar en luftvärmeväxlare någonstans om 
man bara är intresserad av att få ut så mycket energi ur luften som möjligt, eftersom 
luftens temperatur är ungefär densamma på skuggsidan som solsidan (Ett viktigt 
undantag finns dock från denna regel, se hela kapitel 4.4.4, där det tydligt framgår att 
solvärmen kan ha en betydelsefull roll för ett ökat värmeutbyte för en luftvärmeväxlare). 
Däremot är det viktigt att ta hänsyn till ljudbildningen, eftersom en luftvärmeväxlare ofta 
avger ljud. Man bör även tänka på att om den står placerad alldeles för nära en altan eller 
olyckligt monterad så att stomljud kan föras in i huset, så kan den skapa en hel del 
irritation. Man bör även rådfråga eventuella grannar om de accepterar placeringen av 
värmeväxlaren med hänsyn till ljudbildningen. 
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5 Prototypkonstruktion 

5.1 Syfte/Mål 

5.1.1 Konstruktion  
 
Ta fram ett konstruktionsförslag och framställa en prototyp som skall testas och 
utvärderas. (Se kap 1 Inledning/bakgrund) 
 

• Optimering av batteri och fläktfunktion med målet att sänka ljudnivån utan att ge 
avkall på primära funktioner såsom t.ex. effektuttag se 1.4 Kravspecifikation 
(kap 1.4.1).  

• Förnya och förtydliga formspråket. Skapa önskade uttryck såsom samhörighet 
med Thermias övriga produktsortiment samt att genom formgivning få utedelen 
att verka mindre än den verkligen är och passar in i, eller så lite som möjligt, stör i 
en villaträdgård. 

• Tillverkningsoptimera sekundära funktioner t.ex. stativ och regnskydd genom att 
integrera dessa på ett bättre sätt i produkten. 

• Visa upp vad vi lärt oss under utbildningen samt visa fram egen kompetens. 
 

5.1.2 Prototypens effektkapacitet 
 
Optimering av batteri och fläktfunktion med målet att sänka ljudnivån utan att ge avkall 
på primära funktioner såsom t.ex. effektuttag specificerat i kap 1.4.1 under 1.4 
Kravspecifikation.  
Det finns två olika effektuttag från nuvarande utedel där uttaget regleras genom 
fläktvarvtalet. Den nya lösningen skall förutom dessa två effektuttag kunna klara av ett 
tredje, något större uttag. Hur de olika effektuttagen skall ske är ännu inte bestämt.  

5.1.3 Ljudtryck och frekvensanalys av prototyp kontra Aer 5  
 
Test och jämförelse mellan prototyp och nuvarande modell Aer 5 med hänseende på 
följande: 
 

1. Kommer åtgärderna på prototypen att sänka ljudnivån och i så fall hur mycket? 
2. Om så är fallet, hur påverkas ljudtopparnas frekvens? 

5.1.4 Statistiskförsöksplanering av prototyp och gamla modellen  
 
Utvärdera vilken av faktorerna batteriarea, fläktvarvtal som har den största inverkan på 
ljudet. Målet var att försöka lära oss statistisk försöksplanering och utvärdering samt att 
bedöma om och hur statistisk försöksplanering kan genomföras i fortsättningen på detta 
och/eller i andra framtida projekt för att minska ner antalet tester. 
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5.2 Bakgrund/Teori  

5.2.1 Konstruktion  
 
För att verifiera våra teorier och för att få en uppfattning om hur en tänkbar lösning skulle 
kunna gestalta sig beslutade vi att göra en prototyp.  

5.2.2 Prototypens effektkapacitet 
 
Vi jämförde Thermia Aer 5´s konstruktion med andra konkurrenter och fann en viss 
skillnad på effektuttag i förhållande till den luftvolym som passerar batteriet. Dessa 
skillnader kan inte enbart förklaras med direktförångning utan har med batteriets storlek 
att göra. Sannolikt är batteriet för litet. En större mängd energi skulle kunna utvinnas ur 
samma mängd luft med ett lite större batteri.  
Företaget AirCoil har ett program för beräkning av effektuttag. Några intressanta 
styrande parametrar är storleken på batteriet [m2], köldmedieflöde [m/s] och luftflöde 
[m3/s].  
Accepterade gränsvärden för köldmediets in/ut temp och utomhustemperatur bör 
bestämmas innan testkörning och får sedan ingå i laborationen.  
En större batteriarea skulle innebära att frostbildningen skulle fördelas ut på en större yta 
beräknat på samma luftvolymflöde vilket leder till färre avfrostningar⇒  högre total 
effektfaktor (COP).  
 

5.2.3 Ljudtryck och frekvensanalys av prototyp kontra Aer 5 
 
Enligt hypoteser som vi utgick ifrån skulle prototypen uppvisa en något lägre ljudbild i de 
högre frekvenserna och förhoppningsvis även ge en lägre total ljudbild.  
De högre frekvenserna sänks på grund av:  
 

1. Minskad återreflektion av ljud eftersom fläkten är uppåtriktad mot atmosfären.  
2. En lägre hastighet på luften som strömmar genom batteriet, mindre 

”munspelseffekt”. 
3. Mindre tryckfall ger även ett lägre bildat ljud från fläktbladen. 

5.2.4 Statistisk försöksplanering av prototyp och gamla modellen  
 
För att utvärdera vilken av faktorerna, batteriarea och fläktvarvtal som har den största 
inverkan på ljudet utfördes fyra test mätningar. Statistiskförsöksplanering avhandlas i 
litteraturstudierna. (Se separat rapport om litteraturstudier.) 
 
För detta projekt skulle man kunna göra en statistiskförsöksplanering i framförallt 
optimeringen av batteriarean i förhållande till köldmedieflöde [m/s] och luftflöde [m3/s]. 
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5.3 Metod 

5.3.1 Konstruktion  
 
Thermia i Arvika hjälpte oss att bygga en prototyp. Resultatet blev en såkallad testmula.  
 

5.3.2 Prototypens effektkapacitet 
 
Vi försökte att optimera batteri och fläktfunktion med målet att sänka ljudnivån utan att 
ge avkall på primära funktioner såsom t.ex. effektuttag.  
För att ta reda på hur vår prototyp skulle prestera jämfört med nuvarande värmeväxlare 
genomfördes en datasimulering av effektkapaciteten.  
 
Företaget Aircoil har ett program för beräkning av effektuttag.  
De styrande parametrar som vi ville undersöka var, storleken på batteriet [m2], 
köldmedieflöde [m/s] och luftflöde [m3/s].  
Temperaturer för köldmediet sattes till 5°C in till värmepump. Temperatur från 
värmepump ut till värmeväxlare blev 0°C. Utomhus temperaturen sattes till 5°C.  
 

5.3.3 Ljudtryck och frekvensanalys av prototyp kontra Aer 5 
 
Vi gjorde en ljudtrycks och frekvensanalys av ljudet LpA (dB)  = ljudnivån. 
Både Aer 5: an och Aer 3: an monterades och testades först på prototypen (mulan) och 
sedan på den gamla modellen för att fullständigt utvärdera prototypen jämfört med den 
gamla modellen. 
 

5.3.4 Statistisk försöksplanering av prototyp och gamla modellen  
 
För att utvärdera vilken av faktorerna batteriarea och fläktvarvtal som har den största 
inverkan på ljudet utfördes fyra testmätningar. Mätningarna gick till så att fläkten kördes 
med 575 rpm och 925 rpm på mulan och på den gamla modellen. Ljudnivå- och frekvens- 
mättes med 2 m avstånd och med ca 45° vinkel från utblåset. 
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Figur 5.4.4-1 Visar en försöksmatris med 2st faktorer A & N som också har höjden 2.  
De skattade effekterna för A och N samt AxN visas i raden skattade effekter. Skattade effekter beräknades också för 
frekvensbanden 31,5-250 Hz och 250-16000 Hz se raderna under.  

5.4 Resultat  

5.4.1 Konstruktion  
Resultat 
För att verifiera våra teorier och för att få en uppfattning om hur en 
tänkbar lösning skulle kunna gestalta sig beslutade vi att göra en 
prototyp. Thermia i Arvika var snälla och hjälpte oss med att bygga en 
prototyp. Resultatet blev en s.k. testmula (bild 5.4.1-1).  
Denna mula är enbart till för att utvärdera ljudupplevelsen och är inte 
fullt operationell. Den går med andra ord inte att fylla batterierna med 
köldmedium och köra mot en värmepump.  

5.4.2 Prototypens effektkapacitet 
 
Resultat 
Prototypen har en kapacitet på 5,53 kW med en säkerhetsfaktor på +5 
% (Effektmax = 5,81 kW). (För detaljerade uppgifter se bilaga 7.5) 

5.4.3 Ljudtryck och frekvensanalys av prototyp kontra Aer 5 
Resultat 
För Aer 5: an sänktes ljudnivån med igenomsnitt 4 dB inom  
frekvensbanden 500-16000 Hz.  
Tyvärr höjdes ljudnivån med i genomsnitt +0,8 dB inom frekvensbanden 31,5-250 Hz.  
Totalt ljudtryck sänktes med 0,8 dB 
För Aer 3 så blev ljudnivån i genomsnitt 2,5 dB lägre inom frekvensbanden 500-16000 
Hz och +0,15 dB högre i frekvensbanden 31,5-250 Hz (se tabellerna nedan). 
Totalt ljudtryck sänktes med 0,4 dB 
(Se bilaga 7.2 & 7.3) 

5.4.4 Statistisk försöksplanering av prototyp och gamla modellen  
Skattade effekter enligt metoden statistisk utvärdering av försök se kapitel 2.2 Teori.  
De skattade effekterna visar faktorns påverkan på ljudnivån. Notera att en större 
batteriarea ger ett negativt värde på skattning = lägre ljudnivå, och en ökning av varvtalet 
ger ett positivt värde på skattningen = ökad ljudnivå.  
 

A = Area Batteri N (varvtal) = Volymflöde AxN dB  ( 31,5-250 Hz ) dB (500-16000 Hz) Lin (dBA)
1 - - - 1,88 6,68 6,05
2 + - - 2,43 3,83 5,65
3 - + - 4,70 16,11 12,85
4 + + + 5,20 11,43 12,05

Skattade effekter dB (31,5-250 Hz) 0,5 2,8 0,0

-0,6 6,6 -0,1

Delförsök

Skattade effekter Lin (dB)

Faktorer och samspel. Hur mycket sänks (dB) nivån!

Skattade effekter dB (500-16000 Hz) -3,8 8,5 -0,5
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Fig. 5.5.1-1 Skiss på batteridelen. 

5.5 Diskussion 

5.5.1 Konstruktion  
 
Denna mula är enbart till för att utvärdera ljudupplevelsen och är inte fullt 
funktionsduglig som värmeväxlare. Det går med andra ord inte att fylla upp batterierna 
med köldmedium och köra mot en värmepump. Det är heller inte nödvändigt i detta 
skede då det går att utvärdera kapaciteten för energiupptagning med hjälp av data 
program. 
Resultatet är en ganska konventionell axialfläktskonstruktion. Den största skillnaden mot 
tidigare konstruktion är att fläkten är konfigurerad med utblåset 
riktat uppåt. Vidare har batteridelen fått, en U-form  
(se fig. 5.5.1-1) för att få ett så fördelaktigt format som möjligt 
men också en ökad area (från ca 0,7 m2 till ca 1,2 m2) för att öka 
kapaciteten för energiupptagning. 
 
En U-form är dock inte optimal i transporthänseende.  
Vi har diskuterat om transporterna av batteriet kan ske i tre 
delar som sedan sätts ihop till ett U men antagligen skulle ett 
V-format batteri ensamt eller i kombination med ett mindre 
batteri rent logistiskt och tillverkningsmässigt vara en bättre lösning. 
 
Hur som helst, ett större värmeväxlarbatteri ger möjligheten att dra ner fläktens varvtal 
från 925 rpm till 575 rpm •

⇒ V  (luftvolymflödet) från 4500 m3/h till 3000 m3/h utan att 
påverka effektuttaget nämnvärt jämfört med nuvarande värmeväxlare, ca 6 kW beräknat 
på utomhuslufttemperatur +5°C. 
Det lägre varvtalet på fläkten reducerar det avgivna ljudet kraftigt. ( se bilaga 7.2 & 7.3) 
Utseendemässigt upplevs prototypen mer skrymmande än tidigare Aer 5 men eftersom ett 
större batteri kräver större volym så blev resultatet en större värmeväxlare.  
Det skall även tilläggas att vi inte lade ner så stor möda på själva lådans utseende utan 
koncentrerade oss på att optimera batteriet och dess form så att det skulle ta så lite plats 
som möjligt, logistiskt såväl som i själva värmeväxlaren. 
 
Ett idéförslag, som också är närmare beskrivet under rubrik 4.3.3 samt kapitel 6.7 är att 
istället göra ett runt värmeväxlarbatteri. Fördelen med detta förslag är att den har en 
potential att få mindre yttermått och möjligtvis också avge ännu mindre ljud eftersom 
lamellerna i värmeväxlaren med ett spaltavstånd av några mm får en successiv minskning 
av spaltavståndet. Batteriets yttermått kan också minimeras eftersom en rund fläkt passar 
utrymmesmässigt bättre till ett runt värmeväxlarbatteri. Med fördel kan då fläkten riktas 
uppåt, vilket också minskar ljudspridning i sidled. Ett runt batteri medger även en större 
fläktdiameter, vilket är fördelaktigt ur ljudsynpunkt. 
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5.5.2 Prototypens effektkapacitet 
 
Diskussion 
Prototypen har en kapacitet på 5,53 kW med en säkerhetsfaktor på +5 %. Detta motsvarar 
ungefär den effektkapacitet som den tidigare Aer 5 hade på teoretiska 6,0 kW. 
Vad som skulle kunna vara positivt i effekthänseende är att ett större batteri antagligen 
skulle ge färre avfrostningar eftersom samma mängd frost skall fördelas ut på en större 
area.  
Prototypen ger tyvärr tidigare en negativ lutningskurva (–k-värde) vid låga temperaturer i 
ett effekt-temperatur diagram.  
Detta betyder att vid låga temperaturer, där den tidigare värmepumpen (Aer 5) inte kunde 
utvinna full effekt kommer prototypen vid samma temperatur avge en lägre effekt.  
Gränstemperaturen där full effekt inte längre avgives nås också tidigare för prototypen än 
för tidigare värmepump (Aer 5). 
Detta beror på att värmepumpen har en gräns för hur kall ingående köldbärartemperatur 
får vara. Då vi har skurit ner luftvolymflödet med 33 % räcker inte luftens energimängd 
till vid låga temperaturer. Lösningen skulle vara att försöka bibehålla samma volymflöde 
av luft som hos Aer 5an men sänka varvtalet med t.ex. en större fläkt. Hur detta påverkar 
ljudtrycket är svårt att säga, men med hänsyn tagen till referenspersoners [5] teorier på 
området se kap 3.(1-6).5 Intervju så tror vi att en stor fläkt låter mindre än en liten fläkt 
vid samma volymflöde [m3/s]. Men en stor fläkt låter rimligen mer än en liten fläkt vid 
samma varvtal [rpm]. Vi argumenterar därför inte för denna lösning utan förordar att få 
ner volymflödet av luft [m3/s]. Då behövs ingen stor fläkt då ljudnivån knappast minskar 
så mycket att den lönar sig ljudmässigt. 
Vi har dessvärre inte haft tid att undersöka detta.  
Priset på en större fläkt är också högre än för nuvarande fläkt. 
 

5.5.3 Ljudtryck och frekvensanalys av prototyp kontra Aer 5 
 
Diskussion  
dB nivån sänktes för de högsta frekvenserna vilket vi också trodde. Detta kan nog 
härledas till den lägre flödeshastigheten (m/s) genom batteriet. En annan förklaring skulle 
även kunna vara att fläkten är riktad uppåt och därmed försvinner också mycket av de 
virvelljud som skapas av luftströmmen utanför själva värmeväxlaren. Det troligaste är en 
kombination av flera orsaker. Ljud av högre frekvens är också mera riktbart. Om utblåset 
är uppåt, fritt mot atmosfären, så minskar också risken för återreflektion.  
Det som var oväntat var att dB nivån ökade något för vissa av de lägre frekvenserna, 
framförallt när vi körde den Aer 5: an. Resultatet var inte entydigt och därför skall vi inte 
dra några större slutsatser av det. Men rent spontant tror vi att det är resonansljud i någon 
av plåtarna. Därmed har det inte att göra med den ökade batteriarean.  
Vi tyckte rent subjektivt att det inte var så stor skillnad i ljudnivå mellan prototypen och 
gamla lådan när man körde på samma hastighet. Men eftersom vi har tänkt köra med ett 
lägre luftvolymflöde, då batteriarean har ökat och effektuttaget kan bibehållas, så gör det 
inte så mycket. Helst ska det ju ner till 3000 m3/h från 4500 m3/h.  
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5.5.4 Statistisk försöksplanering av prototyp och gamla modellen  
 
Diskussion  
Som synes verkar det inte finnas något samspel mellan batteriarea och varvtal på fläkten, 
då de värdena ligger nära noll se bild 5.4.4-1. Möjligen skulle man kunna se ett samspel i 
frekvensområdet 500-16000 Hz där värdet är (-0,5). Men antagligen skulle den skattade 
samspelseffekten hamna innanför en valideringskurva och därför vara ett resultat av 
slumpen.  
Det visade sig därför föga överraskande att den viktigaste faktorn för ljudnivån är 
varvtalet/volymflödet. Att öka varvtalet/volymflödet ger en skattad effekt för lin dBA på 
6,6. Man höjer alltså ljudnivån med den skattade effekten 6,6 om man ökar 
varvtalet/volymflödet från 575 rpm/3000 m3/h till 900 rpm/4500 m3/h.  
Att öka arean på batteriet ger en skattad effekt för lin dBA på endast -0,6. Man sänker 
alltså ljudnivån med den skattade effekten 0,6 om man ökar arean från ca 0,7 m2 till ca 
1,2m2.  
Intressant är dock att en areaökning för frekvenserna 500-16000 Hz ger den skattade 
effekten = -3,8. Men även här ger en varvtalssänkning den största skattade effekten = 8,5. 
Hur man än vänder och vrider på resultatet så visar det entydigt att en sänkning av 
varvtals/volymflöde, är den absolut viktigaste faktorn om man vill sänka ljudnivån. 
 
Fortsättningen av projektet 
För fortsättningen av projektet skulle man kunna göra en statistisk försöksplanering av 
framförallt optimeringen av batteriarean i förhållande till köldmedieflöde [m/s] och 
luftflöde [m3/s].   
Luftflöde [m/s] och batteriarea [m3/s] samt olika spaltavstånd har en koppling till 
påfrostning. Detta borde också vara intressant att undersöka närmare.  
 
Datorstöd 
För att lättare kunna utföra beräkningar och försöksplaner kan ett dataprogram vara till 
stor hjälp. Det finns ett flertal program på marknaden men ett som verkar lovande är 
modde 8. 
Vi har dock inte närmare undersökt detta program på grund av tidsbrist.  
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5.6 Slutsats prototypen 
 

5.6.1 Konstruktion  
 
• Vi bestämde oss för att rikta fläktutblåset uppåt för att minska återreflektion och 

för att högfrekvent ljud tillviss del är riktbart och därför går att rikta bort från 
omgivande människor. Detta uppfylldes delvis. Ljudet blev något lägre men inte 
tillräckligt. 

 
• Batteriet är U-format för att minska ner värmeväxlarens storlek. Detta uppfylldes 

delvis. Prototypen upplevs mer skrymmande än tidigare Aer 5 men eftersom ett 
större batteri kräver större volym så blev resultatet en större värmeväxlare. 

 
• Om värmeväxlaren istället hade varit rund, se alternativ G från funktionsanalysen 

4.3.3, så hade dess yttermått avsevärt kunnat reduceras. Dessutom hade en större 
fläkt kunnat användas. Läs även kapitel 6.7. 

  
• Förslag på integration av regnskydd och stativ finns inte med på testmulan.  
 Vi har dock med förslag på hur detta kan lösas genom att förlänga karossen till 

värmeväxlaren se bilaga 7.11, bild 7.11-1.  
 
• Vi har haft en utställning på Karlstadsuniversitet och en på högskolan i Norska 

Sarpsborg.  
 
 

5.6.2 Prototypens effektkapacitet 
 
• Batteriet har en större area för att ge möjlighet till ett större effektuttag. Detta 

uppfylldes tillfredställande. Ett större batteri höjde potentialen för ett högre 
effektuttag vid +5 °C. 

 
• Ett större batteri ger antagligen färre avfrostningar eftersom samma frostmängd 

sprids ut på en större area.  
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5.6.3 Ljudtryck och frekvensanalys av prototyp kontra Aer 5 
• Vi bestämde oss för att rikta fläktutblåset uppåt för att minska återreflektion och 

för att högfrekvent ljud till viss del är riktbart och därför går att rikta bort från 
omgivande människor. Detta uppfylldes delvis. Ljudet blev något lägre men inte 
tillräckligt. 

 
• Ett större värmeväxlarbatteri ger möjligheten till ett större effektuttag vilket i sin 

tur ger möjligheten att minska fläktens varvtal från 925 rpm till så lite som  
575 rpm. Detta skulle dra ner volymflödet av luft från 4500 m3/h till 3000 m3/h 
och därmed ljudnivån från ≈ 60 dB till ≈ 50 dB utan att effektuttaget påverkas 
nämnvärt jämfört med nuvarande värmeväxlare. 
 
 

5.6.4 Statistisk försöksplanering av prototyp och gamla modellen  
• Målet var att försöka lära oss statistisk försöksplanering och utvärdering genom 

att utvärdera vilken av faktorerna, batteriarea och fläktvarvtal som har den största 
inverkan på ljudet. Detta uppfylldes delvis. Vi lärde oss teorin men använde inte 
detta för att planera de försök som vi utförde. De exempel som finns med i 
rapporten bygger på försök där vi i efterhand införde teori och verktyg.  

 
• För detta projekt skulle man kunna göra en statistisk försöksplanering i 

framförallt optimeringen av batteriarean i förhållande till köldmedieflöde [m/s] 
och luftflöde [m3/s].  
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6 Kortfattad slutsats av hela projektet 
 
Huvudmålet med projektet var att få ner ljudnivån på Thermias luftvärmeväxlare Aer 5. 
Detta kan som våra experiment visar till stor del uppnås genom att sänka varvtalet på 
fläkten som suger luft genom batteridelen. Problemet är att kapaciteten för 
energiupptagning inte får minskas för mycket om varvtalet sänks. 
 
Ett viktigt delmål, som vi själva formulerade, var också att undersöka olika möjligheter 
att öka värmepumpssystemets utvinning av energi samt sänka ljudbildningen, genom att 
kombinera systemet med någon form av solfångare. Läs mer om det längre ner. 
 
Fläktens varvtal kan sänkas på följande sätt eller med en kombination av båda sätten, 
utan att värmeväxlaren tappar i förmåga att uppta energi: Ökad area på 
värmeväxlarbatteriet, vilket medger ett lägre volymflöde av luft (3000 m3/h) eller öka 
fläktens diameter med bibehållet volymflöde av luft (4500 m3/h).    
 
En del av ljudet är högfrekvent, därför är det fördelaktigt att rikta den ljudutstrålande 
källan uppåt, eftersom dessa frekvenser inte sprids lika mycket i sidled. Av det första 
förslaget tillverkades därför en prototyp där luftvärmeväxlarens utblås är riktad uppåt, 
fritt mot atmosfären. 
Vidare är batteridelen större och därmed ges möjligheten att sänka luftvolymflödet som i 
sin tur betyder sänkt varvtal på fläkten. Detta sänker ljudnivån med ca 10 dB. 
Vi hade även tillgång till en större fläkt men på grund av svårigheter med att anpassa den 
till vårt syfte, se bilaga 7.10, lämnades denna outforskad. 
Gissningsvis ger en större fläkt med bibehållet volymflöde av luft ett lägre ljud än 
nuvarande Aer 5, men ett något högre ljud jämfört med presenterad prototyp. Detta kan 
dock ej verifieras eftersom inga tester utförts med denna kombination.  
 
Nedan följer tre olika idéförslag där luftvärmeväxlaren kombineras med olika typer av 
solfångare, varav de två sistnämnda är ganska innovativa: 

6.1 Solfångare 
Det första av dessa förslag inbegriper en solfångarlösning som, tack vare avsaknaden av 
direktförångning, kan kopplas direkt på köldbäraren (brinen).  
Vid tillräcklig temperatur kan köldbäraren värma ackumulatortanken direkt annars tar 
köldbäraren den sedvanliga vägen via värmepumpen. 
Solfångaren täcker på så vis hela effektbehovet under sommarhalvåret och ger ett tillskott 
resten av året. 
Solfångaren kräver ingen större modifikation för att fungera med det befintliga 
värmepumpssystemet. Eftersom solfångaren täcker hela energibehovet på sommaren 
medför det att fläkten kan vara avstängd, vilket helt eliminerar ljudbildningen.  
Dessutom får man ett värdefullt energitillskott resten av året vilket tillåter ett lägre 
varvtal på fläkten. Lägre varvtal medför en lägre ljudnivå. 
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Det andra förslaget är en s.k. väggplacerad luftsolfångare som förvärmer insugsluften 
till värmeväxlaren vilket också medger ett lägre volymflöde av luft, utan att man tappar 
effekt då solen lyser. Se bilder i kapitel 4.4.4-2. 
Den uppenbara fördelen med detta alternativ är den synnerligen enkla konstruktionen, 
vilket gör att kostnaden kan hållas nere. Fläktens varvtal justeras efter behov. 
Det är dock viktigt att solfångararean är tillräckligt stor så att genomflödet av luft inte blir 
påverkad av för stort tryckfall.  
Ett sätt att minska risken för tryckfall är att låta några intagshål för luft i solfångaren ha 
en betydligt större hålarea och vara täckta med ”vipplåtar” på insidan.  
När värmepumpssystemet kräver ett ökat luftvolymflöde vid högre effektuttag, så 
”öppnar sig” vipplåtarna automatiskt pga. en ökad tryckskillnad mellan utsidan och 
växlarens insida. Detta medför att ouppvärmd luft kan strömma förbi solfångaren direkt 
in i luftvärmeväxlaren. 
 
Det tredje förslaget, är att låta hela husets tak fungera som solfångare som bilderna 6-1 
visar. Inströmmande luft till luftvärmeväxlaren förvärms av de soluppvärmda 
takpannorna som kan vara av tegel, betong eller ännu hellre av transparent glas från 
Kosta Boda.[19] Även här kan man minimera risken för tryckfall vid högt luftflöde 
genom att låta ett antal större intagshål för luft, vara täckta med ”vipplåtar”. Dessutom 
tillvaratas förlustvärme från hustak och ventilation. Den här idén borde kunna ge ett 
mycket värdefullt energitillskott till en rimlig kostnad eftersom en stor del av 
”solfångaren” är gratis. Se även bilder 4.4.4-4 och 4.4.4.5. 
 

     
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilderna 6-1. Här visas en idé på ett hus där hela taket fungerar som en solfångare eftersom inströmmande luft 
till den takplacerade värmeväxlaren förvärms av de soluppvärmnda takpannorna . Dessutom tillvaratas 
förlustvärme från hustaket samt värme från utgående ventilationsluft. Takpannorna befinner sig normalt ca 50 
mm ovanför undertaket, detta medger ett möjligt luftflöde. Vid höga effektuttag kan man även låta en del av 
luften tas in via ett antal större hål precis i nederdelen på den större glasytan, för att undvika tryckfall. Dessa 
hål kan med fördel vara täckta med ”vipplåtar” på insidan, som öppnas automatiskt vid en ökad tryckskillnad. 
På den högra bilden kan man se en genomskärning där en bit av luftvärmeväxlaren sticker ut från undersidan av 
den mörka glasytan. Värmeväxlaren är placerad några dm under glasytan. När luften sedan har passerat 
växlaren och avgivet sitt värme, sugs den vidare ut genom fläkten på husets baksida. Även ljudnivån sänks 
kraftigt eftersom ljudutstrålningen är uppåtriktad fritt mot atmosfären. I bilaga 7.14 litteraturstudier ”Ljud & 
Solfångare” finns mera ingående förklaringar om solfångarsystem i allmänhet. 
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Vi har även funderat på möjligheterna till andra sätt att angripa problemet med för hög 
ljudbildning. Nedan är ytterligare några möjligheter beskrivna: 
 

6.2 Ljuddämpare 
En av dessa möjligheter är exempelvis att placera ljuddämparmaterial inuti 
värmeväxlaren. Det är dock troligen svårt att uppnå en god sänkning av ljudnivån på 
detta sätt utan att värmeväxlaren blir alltför skrymmande.  
Casamja AB kan tillhandahålla ett ljuddämpande material med potential att sänka 
ljudnivån upptill ca 5 dB inomhus och ungefär 12 dB utomhus. 
Tryckfallet över en sådan dämpare uppskattas till strax under 10 Pa.  
Kostnaden för att tillverka dämpplattor för utprovning beräknades till 2500 kr.  
För mera information, läs även kapitel: 3.5.4. 
 

6.3 Fläktbladsgeometrier och uppåtriktat ljud 
Fläktbladens utformning är viktig. De fläktar som vi hade tillgång till från företaget Ziehl 
verkar inte vara så bra aerodynamiskt utformade. Det ger en onödigt hög turbulens som 
resulterar i en onödigt hög ljudutstrålning. Här skulle säkerligen en betydande 
ljudnivåsänkning kunna uppnås med bättre utformade fläktblad. På marknaden finns det 
betydligt bättre fläktbladsgeometrier att tillgå. 
Ytterligare en sänkning av störningsnivån kan också ske om värmeväxlaren takplaceras. 
Detta har också tidigare nämnts i rapporten, i samband med solfångare, se bild 5-1. 
En stor del av ljudet är högfrekvent, sådant ljud sprids inte lika mycket sidledes som 
lågfrekvent. Ljudnivån sänks dessutom av att ljudutstrålningen är uppåtriktad, fritt mot 
atmosfären. 
 

6.4 Resonansdämpare och kompoundplåt 
Resonansdämpare kan eventuellt placeras på värmeväxlarens hölje. Dämpning kan ske 
med utplacerade tyngder eller dämpare på platser där amplituden på vibrationerna är som 
störst. Ett vibrerande plåthölje skapar nämligen ljud. Mera information för att lösa sådana 
problem kan man bl.a. få från boken Maskinvibration, Vibrationsteori och principer för 
tillståndskontroll, skriven av Glenn White [10]. Ett annat och möjligtvis ännu effektivare 
sätt att minska ljudbildningen är att låta värmeväxlarens hölje, helt eller delvis bestå av 
såkallad kompoundplåt. Denna plåt som består exempelvis av två tunna plåtar med ett 
tunt plastlager emellan, får extremt bra vibrationsdämpande egenskaper, vilket ger en 
sänkt ljudbildning. I bilaga 7.14, finns fördjupad information, läs ”Ljud & Solfångare”.   
 

6.5 Roterande och vippande värmeväxlare 
Det är även möjligt att bygga helt fläktlösa värmeväxlare, t.ex. vippande, roterande, 
ejektordrivna och med elektriskt spänningsfält, se nästa stycke. De två förstnämnda borde 
då kunna få en mycket låg ljudnivå. Nackdelen med en roterande växlare är att den kräver 
en svivelkoppling. En ejektor är dock inte ljudlös. Se intressanta idéskisser i bilaga 7.6.  
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6.6 Jonvind 
Slutligen, en annan och mycket intressant metod att sänka ljudbildningen, är att driva 
fram luften inuti värmeväxlaren genom att en luftström skapas mellan en jordad tråd och 
ett galler med en hög elektrisk spänning. Ett företag som arbetar med sådan 
teknikframtagning är, Aurola Swedish Engineering AB i Stockholm. [18] De arbetar med 
att kyla varma ytor. Deras teknik medger en fläktlös förflyttning av stora luftmängder och 
utan ljudbildning. Hur mycket tryckfall deras framdrivningsmetod klarar av, har vi dock 
ingen uppgift om. Effektförbrukningen är dock enligt företaget jämförbart med vad en 
vanlig fläkt drar. 
 
I det starka elektriska fältet joniseras luften. Elektriskt laddade luftmolekyler far ut från 
gallret med hög hastighet - upp till 10 meter per sekund.  
I deras fall så jordar de även den ”heta ytan” som skall kylas för att luftmolekylerna skall 
dras dit. Finessen är att den varma luften som ligger i ett tunt skikt på den varma ytan då 
rubbas, vilket en traditionell fläkt inte klarar av att göra. I vårt fall så handlar det ju om att 
istället för att kyla, ta upp värme ur luften. Men efter kontakt med dem, så menar de att 
det också borde fungera bra. Med en jordad yta på exempelvis värmeväxlaren, så 
destabiliseras det tunna gränsskiktet av luft, vilket medger en bättre värmeöverföring. 
Gör man en sökning på Internet på ordet ”electrohydrodynamics”- så finner man mycket 
intressant information om hur man kan öka värmeöverföringen i vätskor med hjälp av en 
elektrisk spänning. Se även artikel i tidningen Ny Teknik (2006-12-09). [14] 

6.7 Spaltavstånd  
 Ljud uppstår även i själva värmeväxlarbatteriet. Den består av tunna aluminiumplåtar 
som är uppträdda på ett antal parallellgående kopparrör. Spaltavståndet mellan 
aluminiumplåtarna är endast 3 mm. Det är här som värmeutbytet mellan luft och vätska 
sker när luften av atmosfärens tryck pressas igenom plåtarna. Detta är möjligt eftersom 
fläkten har skapat ett undertryck bakom värmeväxlarbatteriet. Generellt kan man säga att 
ju mera luft som pressas igenom per tidsenhet, desto mera energi kan utvinnas. Problemet 
är att ljud uppstår i dessa spalter, ”munspelseffekten”, eftersom spalterna skapar 
turbulens som ger upphov till ett högfrekvent och vinande ljud. Turbulensen är 
nödvändig för att ett effektivt värmeutbyte skall kunna ske.  
 
Ett idéförslag, som också är nämnd under rubrik 4.3.3, är att istället göra ett runt 
värmeväxlarbatteri. Fördelen med detta förslag är att den har en potential att få mindre 
yttermått och möjligtvis också avge ännu mindre ljud eftersom lamellerna i 
värmeväxlaren med ett spaltavstånd av några mm får en successiv minskning av 
spaltavståndet. Luften går in i lamellen med spaltavståndet ca 4,5 mm och ut ur lamellen 
med spaltavståndet ca 3 mm. Detta innebär att luften successivt accelererar likt luft i en 
dysa. Det borde också vara fördelaktigt att luften har lägst hastighet i ingången på dysan, 
eftersom det är skarpa plåtkanter där. Detta eftersom det är möjligt att ljud uppstår i dessa 
kanter. När sedan luften accelererar på grund av de avsmalnade spaltavstånden blir den 
troligen också bättre på att avge värmeenergi. Batteriets yttermått kan också minimeras 
eftersom en rund fläkt passar utrymmesmässigt bättre till ett runt värmeväxlarbatteri. 
Med fördel kan då fläkten riktas uppåt, vilket också minskar ljudspridning i sidled. 
Ett runt batteri medger även en större fläktdiameter, vilket är gynnsamt ur ljudsynpunkt. 
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7 Bilagor 
Bilaga 7.1  

 
 
Frekvensanalyser & Ljudtrycksmätning. Nuvarande modell Aer 5 (fläkt 
925 rpm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min 
(DbA) 

Max 
(DbA) 

Medel 
(DbA) Hz 

49 50,6  49,8 31,5 
53,8 55 54,4 64 
59,8 60,6 60,2 125 
59,8 60 59,9 250 
52,2 52,8 52,5 500 
55,7 56,1 55,9 1000 
52,8 53 52,9 2000 
46,3 46,4 46,35 4000 
36,4 36,6 36,5 8000 
24,1 24,1 24,1 16000 
66 67 66,5 linjär 

Bilaga 7.1 Visar ljudtryckets fördelning över de olika frekvenserna och det 
       totala ljudtrycket. Mätningar utfördes inomhus.  
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Bilaga 7.2  
Frekvensanalys av prototyp och gamla modellen (fläkt 575 rpm) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrunds (dB) Aer 3 Prototyp (dB) Varvtal 
(rpm) Max Min Medel Max Min Medel 

Frekvens 
(Hz) Flöde 

Adderat ljudtryck 
från värmeväxlaren 
(dB) 

575 23 18,5 20,75 22,6 19,5 21,05 31,5   0,3
  32,6 29,1 30,85 32 29,8 30,9 64   0,05
  34,6 32,9 33,75 37,8 36,6 37,2 125   3,45
  33,1 31,6 32,35 38,6 37,9 38,25 250   5,9
  38,7 35,4 37,05 42,7 41,5 42,1 500   5,05
  38,5 35,9 37,2 44,1 43,4 43,75 1000   6,55
  38,2 36 37,1 41,6 39,3 40,45 2000   3,35
  30 27,1 28,55 31,7 30,5 31,1 4000   2,55
  16 14,7 15,35 21,1 17,6 19,35 8000   4
  6 4,3 5,15 8 5,3 6,65 16000   1,5
  44 42 43 49,1 48,2 48,65 lin   5,65

Bakgrunds (dB) Aer 3 Gamla modellen (dB)Varvtal 
(rpm) Max Min Medel Max Min Medel 

Frekvens 
(Hz) Flöde 

Adderat ljudtryck 
från värmeväxlaren 
(dB) 

575 23 18,5 20,75 22 19 20,5 31,5   -0,25
  32,6 29,1 30,85 29,4 28,5 28,95 64   -1,9
  34,6 32,9 33,75 38 36 37 125   3,25
  33,1 31,6 32,35 39,1 38,4 38,75 250   6,4
  38,7 35,4 37,05 44,1 43,6 43,85 500   6,8
  38,5 35,9 37,2 45,6 44,8 45,2 1000   8
  38,2 36 37,1 41,8 41,1 41,45 2000   4,35
  30 27,1 28,55 35 34,3 34,65 4000   6,1
  16 14,7 15,35 24,4 23,4 23,9 8000   8,55
  6 4,3 5,15 11,8 11,1 11,45 16000   6,3
  44 42 43 49,5 48,6 49,05 lin   6,05

Bilaga 7. 2 A & B  Mätningar av totala ljudtrycket och fördelningen över olika frekvenser utförda  
                               på den nuvarande Aer 3 och prototypvärmeväxlaren. Mätningar utfördes utomhus. 

Bilaga 7.2 A 

Bilaga 7.2 B 
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Bilaga 7.3 
Frekvensanalys av prototyp och gamla modellen (fläkt 925 rpm) 
 

Bakgrunds (dB) Aer 5 Gamla modellen (dB)Varvtal 
(rpm) Max Min Medel Max Min Medel 

Frekvens 
(Hz) Flöde 

Adderat ljudtryck 
från värmeväxlaren 
(dB) 

900 23 18,5 20,75 22,7 19,8 21,25 31,5   0,5
  32,6 29,1 30,85 33,1 29,2 31,15 64   0,3
  34,6 32,9 33,75 40,5 38,5 39,5 125   5,75
  33,1 31,6 32,35 45,4 43,8 44,6 250   12,25
  38,7 35,4 37,05 50,6 49,8 50,2 500   13,15
  38,5 35,9 37,2 52,7 52 52,35 1000   15,15
  38,2 36 37,1 50,2 49,5 49,85 2000   12,75
  30 27,1 28,55 44,4 43,7 44,05 4000   15,5
  16 14,7 15,35 36,5 35,5 36 8000   20,65
  6 4,3 5,15 24,9 24,3 24,6 16000   19,45
  44 42 43 56,1 55,6 55,85 lin   12,85
 
 
 

 
 
 
 
 

Bakgrunds (dB) Aer 5 Prototyp (dB) Varvtal 
(rpm) Max Min Medel Max Min Medel 

Frekvens 
(Hz) Flöde 

Adderat ljudtryck 
från värmeväxlaren 
(dB) 

900 23 18,5 20,75 22,7 19,6 21,15 31,5   0,4
  32,6 29,1 30,85 33,3 30,8 32,05 64   1,2
  34,6 32,9 33,75 41,9 40,6 41,25 125   7,5
  33,1 31,6 32,35 46,3 44,8 45,55 250   13,2
  38,7 35,4 37,05 49,5 48,8 49,15 500   12,1
  38,5 35,9 37,2 52,1 51,5 51,8 1000   14,6
  38,2 36 37,1 47 46,7 46,85 2000   9,75
  30 27,1 28,55 39 38,8 38,9 4000   10,35
  16 14,7 15,35 28,5 27,6 28,05 8000   12,7
  6 4,3 5,15 14,3 14,2 14,25 16000   9,1
  44 42 43 55,3 54,8 55,05 lin   12,05

Bilaga 7.3 A 

Bilaga 7.3 B 
Bilaga 7.3 A & B Mätningar av totala ljudtrycket och fördelningen över olika frekvenser utförda  

     på den nuvarande Aer 5 och prototypvärmeväxlaren. Mätningar utfördes utomhus 
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Bilaga 7.4 A & B Visar flödesfördelningen med tryckande och sugande fläkt.  
                              De mörka områdena representerar ett högre flöde än de ljusa. Att den översta  
  raden i B är mörkfärgad beror på att det saknades en tätning i värmeväxlaren där.  

Bilaga 7.4 
Alternativlösningar: konstruktion/verkningsgrad  
 
 
Tryckande fläkt 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 Medel 

A 2 2,1 2,8 3,2 3,4 2,8 2,2 2,1 2,575 

B 1,5 2 2,6 2,7 3 2,8 2 1,6 2,275 

C 1,4 2,5 2,7 2,4 2,5 3,2 2,4 1,7 2,35 

D 1,5 2,5 2,9 1,9 2,5 3,2 2,6 1,8 2,3625 

E 1,7 2,5 3 2,3 2,6 3 2,2 1,7 2,375 

F 1,6 2,1 3,2 2,7 2,3 2,2 1,8 1,5 2,175 

G 1,4 1,4 1,8 2.3 2,3 2 1,7 1,3 1,4875 
Medel 1,5857 2,1571 2,7143 2,1714 2,6571 2,7429 2,1286 1,6714 2,2286 

 
 
 
Sugande fläkt 
 
Flöde 
7 1 2 3 4 5 6 7 8 Medel 

A 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7125 

B 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 

C 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,35 

D 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3625 

E 2.2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,2 2 

F 2,3 2,1 2 2,3 2,4 2 2 2,1 2,15 

G 1,5 1,4 1,2 1,3 1,1 1,1 1,8 1,4 1,35 
Medel 1,8429 2,1571 2,1571 2,2714 2,3143 2,1857 2,2714 2,2 2,175 

 
 

Bilaga 7.4 A 

Bilaga 7.4 B 
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Bilaga 7.5  
 

 
 
 
 

 

Bilaga 7.5 Visar resultatbladet av en datasimulering gjord av Aircoil AB. Resultatet visar avgiven  
                  effekt för ett värmeväxlarbatteri med bredd = 1.5m och höjden = 0,63m. Höjden är samma  
                  som på nuvarande batteri liksom spaltavstånd och lamellbredd. Kapacitet = 5.53 kW vid +5°C    

Prototypens Effekt kapacitet 
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Bilaga 7.6 
Bilder på 
resultat av 
idégenerering 

Fig. 7.6-1 
 
Beskrivning 
 
       Värmeväxlarbatteri som 
roterar och samtidigt 
fungerar som fläkt. 
 
     Lamellerna är vinklade 
så att luften pressas uppåt 
när den passerar igenom 
batteriet.  
 
     Motor för att rotera 
Värmeväxlarbatteriet. 
 
Utvärdering 
   
+++      
• Ingen fläkt behövs. 
• Tillgodogör sig naturlig 

luftomsättning. 
(Bl.a. vind) 

 

---   
• Behöver ett skyddande 

hölje. 
• Hög hastighet  

(rpm)⇒  Farlig 
 
• Kräver svivelkoppling 

(rpm)⇒  Farlig 

Fig. 7.6-2 
 
Beskrivning 
 

Tak-monterad 
värmeväxlare med 
takplåt. 

 
     Värmeväxlaren har 
luftintag så att luft kan tas 
från utsidan. 
 
     Värmeväxlaren har 
luftintag så att luft kan tas 
från vinden. 
 
Utvärdering 
   
+++      
• Kommer bort ifrån 

trädgården 
• Tillgodogör sig husets 

värmeförluster genom 
tak.  

 

---   
• Svår att montera. Kräver 

ett hål i taket.  
• Ljud och vibrationer kan 

fortplanta sig i hus 
stommen.  

 

Fig. 7.6-3 
 
Beskrivning 
 
    Luftintag på baksidan av 
värmeväxlaren med 
insvängd sida för att bättre 
tillvarata värmeförluster 
genom husväggen. Insidan 
klädd med ljudabsorbent se 
Fig. 7.6-3 

 
 
     Luftintag på sidan för U 
format batteri. Insidan klädd 
med ljudabsorbent  
se Fig. 7.6-3 
 
     Utsläpp för luft från 
fläkten. Insidan klädd med 
ljudabsorbent se Fig. 7.6-3 
 
Utvärdering 
   
+++      
• Tystare värmeväxlare än 

nuvarande produkt.  
 

---   
• Högt tryckfall genom 

ljudabsorbenten. 
 

1 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 2 

3 

1 

2 

3 

Resultat av idégenerering 
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Fig 7.6-4 
 
Beskrivning 
 
     Tryckande fläkt. Blåser 
luft genom växlarbatteriet.  
Fig. 7.6-4 
 
     En dysa som fördelar ut 
luften jämnt över batteriet. 
Fig. 7.6-4 
 
     Två dysor klädda med 
ljudabsorbent.  Fig. 7.6-4 
 
Utvärdering 
   
+++      
1. Tystare värmeväxlare än 

nuvarande produkt.  
2. Man kan tillvarata en del 

av spillenergin från 
fläkten.  

---   
1. Högt tryckfall genom 

ljudabsorbenten och 
fördelnings dysorna. 

2. Dyrare konstruktion än 
nuvarande.  

 

 
Fig 7.6-5 
 
Beskrivning 
 
     Sugande fläkt. Fläkten 
suger luften genom 
växlarbatteriet Fig. 7.6-5 
 
     Två dysor klädda med 
ljudabsorbent på insidan. 
Fig. 7.6-5 
 
Utvärdering 
   
+++      
1. Tystare värmeväxlare än 

nuvarande produkt.  
2. Troligen lägre adderat 

tryckfall än för 
tryckande fläkt då 
sugande fläkt har två 
dysor istället för tre.  

---   
1. Högt tryckfall genom 
ljudabsorbenten. 
2. Dyrare konstruktion än 
nuvarande. 
 

 

Fig 7.6-6 
 
Beskrivning 
 
     Delvis nergrävd 
värmeväxlare.  
Fig. 7.6-6 
 
     Luftintag ovan jord. 
Fig. 7.6-6 
 
     Växlarbatteriet nergrävd 
under mark. 
 Fig. 7.6-6 
 
Notera att fläkten och 
frånluftsutsläpp inte behöver 
placeras som på bilden.  
 
Utvärdering 
   
+++      
1. Tystare värmeväxlare än 

nuvarande produkt.  
2. Värme i 

avfrostningsvattnet kan 
bättre återvinnas. 

---   
1. Kräver markarbeten  
2. Avfrostningsvatten 

måste infiltreras bort. 
 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 3 

2 

2 

1 

1 

1 
2 

1 

2 
2 

3 



 

 
   

74

 

 
Fig. 7.6-7 
 
Beskrivning 
 
    Ljuddämpare sätts 
framför fläkten. Insidan är 
klädd med ljudabsorbent 
som är fasad. Utloppet är 
konformat se Fig. 7.6-7 

 
 
     Fasade luftintag i 
absorbenten.  
 
 
     Konformade utsläpp av 
plåt. 
 
Utvärdering 
   
+++      
• Tystare värmeväxlare än 

nuvarande produkt.  
 

---   
• Högt tryckfall genom 

ljudabsorbenten. 
 

 
Fig. 7.6-8 
 
Beskrivning 
 
    Luftintag på baksidan av 
värmeväxlaren kan utformas 
på samma sätt som för 
utblåset men med den 
skillnaden att flödet är vänt. 
Fig. 7.6-8 är tyvärr fel. 
Plåten skall vara på andra 
sidan om absorbenten.  

 
 
     Konformade utsläpp i 
absorbenten vänt mot 
batteriet se Fig. 7.6-8 
 
 
     Konformade inlopp av 
plåt. Plåten är tyvärr på fel 
sida på bilden se Fig. 7.6-8. 
 
Utvärdering 
   
+++      
• Tystare värmeväxlare än 

nuvarande produkt.  
 

---   
• Högt tryckfall genom 

ljudabsorbenten. 
 

 
Fig. 7.6-9 
 
Beskrivning 
 
    Solfångare kopplad i serie 
koppling efter 
värmeväxlaren ger ett ökat 
energitillskott åretom.  

 
 
     Kan användas till att 
ensam värma vatten på 
sommaren.  
 
Utvärdering 
   
+++      
• Tystare värmeväxlare än 

nuvarande på sommaren 
då värmeväxlaren kan 
vara avstängd. 

• Ger ett energitillskott på 
vintern som 
konkurrenterna med 
direktförångning inte 
kan få på samma sätt.  

 

---   
• Dyrare installation.  
• Kan vara svårt att få 

kalkylen att gå ihop. 

1 1 1 

1 
1 

2 

2 

2 

2 
2 

3 

3 

3 

3 
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K Figur 7.6-12 Värmeväxlare driven med 
tryckluftsejektor. 

J Figur 7.6-13 Oscillerande batteri.  
Lamellerna utformas så att de pumpar luften genom batteriet när 
det åker fram och tillbaka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Luft 

I Figur 7.6-10 Värmeväxlare med två 
fläktar. En blåser uppåt och en neråt. En 
elmotor driver båda. 

B Figur 7.6-11 Värmeväxlare som blåser åt sidan och 
har horisontellt (liggande) batteri.  

Luft 
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H Figur 7.6-14 Värmeväxlare med V-
format batteri. Exempel 1 

H Figur 7.6-15 Värmeväxlare med V-
format batteri. Exempel 2 
 

L Figur 7.6-16 Värmeväxlare med vippande batteri. 
Lamellerna är utformade så att rörelsen får luften att passera 
batteriet. 
 

H Figur 7.6-17 Värmeväxlare med  
V-format batteri. Exempel 3 
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C Figur 7.6-18 Värmeväxlare med en horisontell 
fläkt och vertikalt batteri  
 

A Figur 7.6-19 Värmeväxlare med utblås och insug på 
sidorna vilket förbättrar möjlighet till montering av 
ljudabsorbent 

Figur 7.6-20 Värmeväxlare med ett batteri i mitten 
av värmeväxlaren. 

D Figur 7.6-21 Värmeväxlare med U-format batteri och 
fläkten riktad uppåt eller åt sidan. 
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Bilaga 7.7 
 
Större fläkt (D = 710mm) [14] 
 
 

Axialfläkt med fästplatta och skyddsgaller. För 
kyl- och värmeapplikationer. 
 
Fläkten drivs med en kullagrad ytterrotormotor.  
Varvtalet kan enkelt styras med tyristor eller transformator.  
Temperatur och tryckregleringar finns som tillbehör. 
Fläkten är försedd med kopplingsbox och kan. X-kopplas (högfart) eller Y-kopplas (lågfart).  
Fläkten kan monteras såväl horisontellt som vertikalt. Den har inbyggd termokontakt 
med utdragna ledare som ansluts till externt termokontaktmotorskydd. 
Beröringsskydd på trycksidan genom kombinerat skyddsgaller och motorupphängning. 
De sickelformade fläktskovlarna som är gjutna i aluminium gör fläkten tyst och energisnål. 
Fästplattan är tillverkad av galvaniserad stålplåt. Hela fläkten är lackerad i svart med 
tvåkomponentsfärg. 
 
Problem med fläkten som vi har haft i detta projekt.  
 

1. Vi saknade en 400V trefastransformator eller tyristor vilket gjorde att vi inte kunde 
varvtalsstyra fläkten. 

 
2. Vi ville ha ett luftflöde på 4500 m3/h vilket fläkten inte är byggd för.  

 
3. Fläkten kostade mycket pengar. 4-5 gånger mer än en enfasfläkt med D = 50cm 

 
4. Fläkten var för stor för att testa på den prototyp som byggts. Men det går att köra den på 

den gamla värmeväxlarlådan med hjälp av en utfyllnadsram.  
 

5. Fläkten är stor och skrymmande. Detta står i direkt konflikt med önskemålet att 
värmeväxlaren skall ha så små mått som möjligt.  
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Bilaga 7.8 
GROV PLANERING 

 Vecka 
Aktivitet 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Förstudie                                   
            Handledning/möten      3*       2*                   
            Identifiera Ljudproblem (Laboration)                                   
            Konkurrent jämförelser                                   
            Litteraturstudier                                   
            Marknadsundersökning       1*                           
            Idégenerering (skisser)                                   
            Design studie                                   
            Prototyp Modeller (Laborationer)                                   
            Riskanalys                                   
            Kostnadsberäkningar                                  
            Rapportskrivning                                   
            Redovisning                                   
            Prototyputveckling                                   
            Konceptframtagning                                   

 
V.4,  Möte med Thermia i dag torsdag, vilka resurser har vi tillgång till, budgetfrågor gås 

igenom och förslag på avtal. 
Förstudien startar och eventuell idégenerering på fredag. 

 
V.5,  Eventuellt laboration på värmeväxlaren, identifiering av ljudproblem, litteraturstudier, 

konkurrent jämförelser, idégenerering (skisser), riskanalys, rapportskrivning  
 
V.6,  Samma som v.5 
 
V.7,   Marknadsunderökning (hur många ex. finns på marknaden?), designstudie för lådan, 

idégenerering, laborationer på prototyper till fläkt, analys (litteraturstudier)  
och eventuell handledning. 

 
V.8,  Designstudie, idégenerering, laborationer på prototyper till fläkt och även utsidan på  

lådan, analys (litteraturstudier) och rapportskrivning. 
 
V.9,  Samma som v.8 
 
V.10, Lönsamhetsanalys, laborationer på prototyper till fläkt, rapportskrivning och  

framställning av material för presentation. 
 
V.11,  Presentation för förstudien inför klassen 17 mars 
 
V.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eventuellt v.21, 22 
Prototyputveckling, fördjupad identifiering av ljudproblem, litteraturstudier, rapportskrivning och 
konceptframtagning. 
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Bilaga 7.9 
2.1 Arbetsprocesser [5] 
 
2.1.1 Integrerad produktutveckling 
 
Genom hela projektet har vi försökt arbeta enligt Andreasen & Heinz modell för 
integrerad produktutveckling (1988), på så sätt att vi parallellt utvärderar fakta från 
laborationer, litteratur om de berörda områdena samt samarbetar med marknads-, 
konstruktions- och produktionsavdelningarna.  
 
Metod 
Integrerad produktutveckling enligt Andreasen & Heinz (1988) är utformad så att 
marknads, konstruktions och produktionskompetens samarbetar redan i början av 
projektet och att produkten utformas med hänsyn tagen till alla dessa tre gruppers 
önskemål parallellt under hela projektet. Fem faser skall produktutvecklingen passera. [4] 
 

• Fas 0 Ett igenkännande av ett behov.  
• Fas 1 Undersökning av behov. (Behovs analys) 
• Fas 2 Produktprincip (idébearbetning). 
• Fas 3 Produktkonstruktion. 
• Fas 4 Produktionsberedning. 
• Fas 5 Utförande. 

 
 
Såhär använde vi principen i vårt arbete: 
 
 

• Fas 0 I vårt fall har Thermia identifierat ett behov av en tystare utedel. 
• Fas 1 Behovsanalys skedde genom intervjuer. 
• Fas 2 Principen för hur prototypen skulle konstrueras fastställdes i samarbete 

med Thermia, där representanter från både produktion, produktutvecklare och 
marknadsavdelningen var närvarande. 

• Fas 3 Principritningar på en prototyp gjordes sedan av oss i samarbete med 
Thermia. 

• Fas 4,5 De två sista faserna har vi inte nått fram till i detta projekt eftersom 
detta inte ingick i uppgiften.  
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Bilaga 7.10 
2.1.2 Designprocessen [6] 
 
Designmetodik 
Till designprocessen fick vi idéer från Jan Landqvists bok, vilda idéer och djuplodande 
analys, om designmetodikens grunder. 
Idégenerering har skett med hjälp av brainstorming och slip-writing. 
Designprocessen i olika projekt är ofta inte identiska. Därför kan man bara i generella 
termer redogöra för de olika stegen. Ofta börjar projektet med en uppstart, där den 
information som eventuellt finns tillgänglig delges. Därefter planeras projektet och delas 
upp i 11 etapper. 
 

• Planering 
• Analys  
• Idéer  
• Test och experiment  
• Presentation  
• Framtagning av ritning för modelltillverkning  
• Modelltillverkning  
• Utvärdering/uppföljning 
• Konstruktions och ritningsarbete  
• Prototyptillverkning/0-serietillverkning 
• Marknadsföring 

 
Att strukturera arbetet är beviset på professionalism  
Att vara strukturerad och organiserad har sina fördelar. För det första är det lättare att bli 
klar med projektet i tid, vilket gagnar planeringen för andra intressenter i projektet.  
Detta för att berörda parter måste ha möjlighet att kunna kostnadsberäkna och förbereda 
produkten för produktion och marknadsföring.  
Det som sätter ramarna för projektet är planeringen. Dessutom är projektledaren viktig 
för att driva projektet i rätt riktning när deltagarna ”snöat in” i delproblem och inte längre 
kommer framåt.  
En bra struktur och ordning i projektet uppfattas som mera professionellt. Det finns dock 
en liten risk med att vara allt för rigid och strukturerad i sitt arbetssätt. Det är exempelvis 
inte bra att blint följa en planering om resultatet blir lidande. Man bör alltid vara beredd 
på att revidera projektets planering. 
Det finns risk för likriktning av produkterna i projektets slutfas. För att undvika denna 
risk kan det därför vara bra att mixa ihop konvergent tänkande personer med divergent 
tänkande, eftersom det ofta skapar en fin dynamik.  
Behovsanalys 
Vi får ofta ett problem formulerat av en uppdragsgivare och därefter förutsätts det ofta att 
man gör en ordenlig analys av problemet. Vad man kan undersöka och fundera över är; 
hur behöver problemet lösas, vad är kärnan i problemet? (huvudproblemet), fungerar 
resultatet, finns en eventuell produkt på marknaden. 
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Idé 
Visualisering och gestaltning avser de handgripliga verktygen vi har för att visa hur vi 
tänkt lösa de problem som analysen påvisade.  
Med skisser, mockups, modeller, prototyper, och/eller CAD-underlag, experiment och 
tester, görs de olika förslagen förståliga och kan motiveras. 
Presentation 
Resultatet är sedan den optimalaste lösningen som din analys kan frambringa. En rätt 
utförd analys ger en stor sannolikhet att bringa fram den bästa produkten. Detta 
presenteras för uppdragsgivaren. 
 
Ritning för modelltillverkning 
En ritning produceras på det valda konceptet. 
 
Modelltillverkning  
Modellen är kanske det förnämsta redskap som en designer har att tillgå. Det är först när 
modellen är klar som en utvärdering av slutsatserna i analyser, tester och tidigare 
utvärderingar kommer att visa sig om de är korrekta eller felaktiga. 
 
Utvärdering/uppföljning 
Här är det uppdragsgivaren som har bollen. Skall det bli en produktion av produkten? 
Alla berörda parter som är berörda skall vara med. Men i första hand gäller det 
produktions- och marknadsföring. (I integrerad produktutveckling har alla berörda parter 
varit med så tidigt som möjligt i processen och alla har förhoppningsvis redan givit sin 
prägel på produkten.) 
 
Konstruktions och ritningsarbete  
Det slutgiltiga ritningsunderlaget tas fram. 
 
Prototyptillverkning/0-serietillverkning 
Designern bevakar att resultatet överensstämmer med intentionerna han hade.  
 
Marknadsföring 
Här presenteras produkten för marknaden, och först här får man ett kvitto på om allt slit 
och investeringar i tid och pengar var värt det. [6] 
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Bilaga 7.11 
Teorin bakom en matematisk beräkning av ljuddämparens påverkan på luftflödet 
 
Att konstruera en ekvation som visar luftflödets påverkan av en ljuddämpare är inte 
alldeles enkelt. Vi resonerade så här: Ljuddämparen består utav många små runda hål 
som i förstoring kan liknas vid rör. Varje rör ger upphov till ett tryckfall som beror av 
hastigheten på luften som strömmar därigenom. (Se Darcy-Weisbachs ekvation Eq 1).  
Men detta räcker tyvärr inte för att uppskatta tryckfallet. Eftersom vi har flera rör så 
måste vi också räkna med att luftens hastighet ⇒  tryckfallet, också beror av antal rör 
som vi har borrat i ljuddämparen.  
Alltså: luftens hastighet genom rören sänks på grund av ett ökat antal hål i 
ljuddämparen⇒  lägre tryckfall ⇒ökad hastighet på luften ⇒  högre tryckfall ⇒  sänkt 
hastighet på luften osv. 
Detta slutar som synes i ett beroende av varandra läge ⇒  diffekvation. 
Som går att lösa. Det existerar alltså ett jämvikts läge. 
 
Eftersom vi inte har materialets relativa skrovlighet (ytråhet) så angrep vi problemet på 
annat sätt.  
Testet vi utför bygger på hypotesen om att ur empiriska data skall en ekvation kunna 
approximeras som med godtagbar felmarginal kan tala om hur många hål som behövs för 
att tryckfallet genom ljuddämparen endast skall påverka flödet negativt med 10 %. 
 
Mätningen skall utföras med 7, 14, 21 och 28 hål öppna.  
Diametern på hålen är 30 [mm] ⇒Area = 0,0007 [m2].  
För att kunna approximera en ekvation gjorde vi följande förenklingar. 

 
1. Antagande: Kurvan som beskriver den luftflödesbromsande arean = x (arean som 

det inte är hål i) framför utblåset är exponentiell och uppnår högsta tillåtna 
genomsnittsflödet 2,175m/s (konvergerar vid 2,175 m/s) då x = 0 vilket även 
betyder att y ≈1200 (y = de antal hål som finns i plåten).  
Att ymax ≈ 1200 då x = 0 beror på att 1200 hål motsvarar hela den area som finns 
framför utblåset. 

 
2. Vi bortser från eventuella mätfel. Vanligtvis med en vinganemometer så ligger det 

på ca 5-10%. 
 
3. Flödet uppmättes genom värmeväxlarbatteriet på insugssidan (m/s). 
 

Sökta ekvationen: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
→

⋅
x

e
x
Lim x 1

0
175.2  
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y = antalet hål 
x = luftens genomsnitts hastighet m/s genom batteriet 
a = konstant 
b = 0 

y=ax+b 

Alternativ 2 den sökta ekvationen kan möjligen vara av kvadratisk karaktär där luftflödet 
naturligtvis inte kan vara negativt alltså är enbart den positiva delen av kurvan giltig 
( ][,0175,2 smxx =≥≥ ) och ser ut på följande vis: eq: 
 
 
y=ax2+abx+b2 
 
 
Alternativ 3 är en linjär ekvation där ( ][,0175,2 smxx =≥≥ ) eq:  
 
 y = antalet hål 

x = luftens genomsnitts hastighet m/s genom batteriet 
a = konstant 
b = 0 
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Bilaga 7.12 
Idémetoder 

Värt att veta inför problemlösning [6] 
 
Innan du går vidare – tänk igenom och sätt dig in i problemet ordentligt och fundera på 
”vad som är problemet”.  
När du resonerar om olika alternativ till lösningar är det viktigt att du resonerar på rätt 
sätt. Antag t.ex. att du får i uppdrag att hitta på ett sätt att få ned ljudnivån från en 
värmeväxlare med fläkt. Det är då lätt att resonera som följande:  
 
”Då fläkten avger ett starkt buller är det ju vettigt att bekämpa bullret med 
ljudabsorbenter” Tänker man vidare och försöker förstå problemets helhet, inser man 
kanske att det är bättre att utreda om värmeväxlare med fläkt överhuvudtaget behövs! Det 
kanske går att ersätta fläkten med självdrag (skorstenseffekten), vatten som får avdunsta 
från värmeväxlaren för att kyla med ångbildningsvärme eller att placera värmeväxlaren 
på en rörlig plattform etc. När man längre fram har förvisat sig om att det trots allt är bäst 
med fläktlösningen i aktuellt fall, bör man utreda om det istället för att dämpa bort ljudet, 
kanske är bättre att förhindra att störande ljud uppstår. Vad som är bästa lösningen avgörs 
av kostnad, komplexitet, servicevänlighet, design, tillverkningsvänlighet etc.  
 
Men sättet att resonera för hur man skall tackla ett problem har ju också att göra med om 
det har med tillverkning av en produkt i ett exemplar eller kanske i massproduktion. I det 
senare fallet är det ju mera ok att satsa resurser för att försöka finna den optimala 
lösningen. Tiden är ju också viktig, produkten kanske skall sitta som delkomponent i ett 
större system, vad händer om den inte är färdigutprovad som delkomponent innan hela 
systemet presenteras på marknaden? 
 
Ett ytterligare exempel på hur felaktigt resonemang i början av en 
problemlösningsprocess kan leda in en på en onödigt komplicerad teknisk lösning: 
”Då uppgiften utfördes manuellt, lyfte arbetarna produkten med händerna och bar den 
från det ena området till det andra. Alltså, det är bara att mekanisera rörelsen som 
arbetarna utför den, dvs. lyfta produkten och gå iväg med den med hjälp av t ex en 
datorstyrd gaffeltruck, som inte kräver någon förare”. 
 
Tänker man vidare, inser man kanske att det blir både billigare och smidigare att använda 
ett transportband för produktförflyttningen. Exemplet i resonemanget visar att man skall 
akta sig för att alltid mekanisera ett mänskligt beteende utan att tänka efter om det inte 
finns både bättre och billigare alternativ till lösningar, som skiljer sig från människans 
rörelsemönster. 
Problem, som man har att lösa, har oftast en lång mognadsperiod innan man kan komma 
på de bästa lösningarna. Därför är det så viktigt att så tidigt som möjligt i ett projekt leta 
upp så många problem man kan komma på till uppgiften, för att dessa skall ha en chans 
att mogna innan tiden ”runnit” för långt. Därför är det också viktigt att parallellt med 
uppletandet av problem också studera teori inom aktuellt område. Detta kan bespara en 
massa onödigt tidsspill på felaktiga antaganden. 
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Använd gärna en speciell metodik som är känd sedan länge, för idéskapande verksamhet 
vid namn ”brainstorming” eller på svenska ”storhjärna”. En grupp människor försöker 
tillsammans tänka ut så många lösningsalternativ som möjligt till ett problem och en 
person skriver ner alternativen. Under själva idéskapandet är det förbjudet att kritisera de 
andras idéer eftersom ingenting är så lätt att slå sönder som en färsk idé. Hur många vill 
delge sina idéer på sikt om de ständigt blir sönderslagna? Man behöver ju inte vara 
”galen” för att man har en galen idé, såvida man inte försöker driva igenom den förstås! 
Däremot kan ”galna” idéer vara mycket bra stimuli i en associationskedja för nya idéer!  
Enligt egna erfarenheter samt enligt läst litteratur är det mycket större sannolikt att bra 
idéer skapas vid ”brainstormingen” om deltagarna innan själva idégenereringsmötet får 
till uppgift att var och en själva ta fram ett antal idéer till mötet. Detta minskar risken att 
några dominerande personer påverkar idégenereringen för mycket i någon viss riktning. 
Dessutom blir kvalitén på uppslagen bättre om man har fått ”sova på saken” innan mötet.  
 
Det är viktigt att inte tankemässigt fastna för länge på oväsentliga smådetaljer när du har 
viktigare saker att syssla med! 
 
Någonting att tänka på när man laborerar med en färdig produkt som ett företag vill 
produktförbättra på sikt är att det kan skapa tankemässiga låsningar hur man skall tackla 
problemet. Bara för att dagens produkt har ett visst utseende och funktion är det inte 
säkert att ersättningsprodukten måste ha ett liknande utseende! Man kanske tar för givet 
att en viss ingående utrymmeskrävande komponent har en given funktion som man inte 
får ifrågasätta. Det är bättre att fråga en gång för mycket än för lite om det är ok att 
ersätta denna komponent. Frågorna är lika viktiga att ställa till sig själv som till de andra i 
produktutvecklingsgruppen. 
 
Försök att hela tiden arbeta kontinuerligt och parallellt med idéer, utvärdering och 
testning. Skjut inte upp allt till ”sista dagen”.  
 
Någonting som alltid är bra är regelbundenhet med avstämning gentemot 
uppdragsgivaren och deltagare i utvecklingsgruppen. Även om man tycker att man inte 
har kommit fram till något resultat som är värt att berätta om, är själva mötet i sig mycket 
värdefullt för att få ytterligare input. Efter ett möte har man ”alltid något med sig”! 
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Stödmetoder för idégenerering [6] 
  
Brainstorming 
 
Under föregående rubrik ”värt att veta inför problemlösning”, nämndes brainstorming! 
Förutom brainstorming, finns det även ett flertal andra metoder som kan vara användbara 
som stöd för att ta fram nya idéer. Nedan kommer brainstormingsmetoden att förklaras 
lite närmare samt några alternativ.  Men man bör ha klart för sig att det endast är metoder 
som är till för att hjälpa att ta fram idéer inom ett valt problemområde. Upplever man att 
vald metod snarare hämmar än hjälper till, då bör man försöka med en annan metod. Men 
många gånger behöver man inte använda sig av någon speciell metod alls. Att ta fram nya 
idéer kan göras enskilt och/eller i grupp. En del individer är helt enkelt mera kreativa än 
andra. Är det så att man redan har tillgång till en eller flera kreativa personer, då är det 
kanske inte så viktigt att använda sig av någon speciell metod för att skapa idéer. Alla 
människor har kreativ förmåga, men den förmågan är olika stark.  
 
Om man märker att det inom arbetsgruppen inom ett projekt råder brist på idéer så kan 
man alltid ta till en viss stödmetod. Och om nu inte denna metod skulle fungera så bra så 
kan man alltid pröva någon annan. Vid brainstorming handlar det om att utnyttja en 
grupps samlade fantasi, kompetens och erfarenhet. Principen är att ju flera hjärnor som 
samarbetar, desto flera associationer uppstår som föder ytterligare nya idéer. Enligt 
litteratur bör det optimala antalet ingående personer i gruppen vara mellan 2 – 7 stycken. 
 
Man behöver ej heller vara så rädd för att bara fråga ett antal individer om de vill prova 
på. Skulle det sedan visa sig i ett senare skede under själva brainstormingen att någon 
individ är en riktig ”besserwisser” och lägger en hämsko på hela processen, så får man 
vid en ny brainstorming se till att undvika att en sådan person blir med.  
Innan man börjar själva generingen av nya idéer är det viktigt att deltagarna verkligen 
förstår att det är viktigt att de absolut inte får komma med någon kritik eller några 
nedlåtande kommentarer om någon idé, hur tokig den än är! Tvärtom är det viktigt att 
man klargör i början, ju tokigare idé, desto bättre! Som tidigare har nämnts under 
rubriken, ”värt att veta inför problemlösning” så kan man ofta avsevärt förbättra kvalitén 
och utfallet på gruppens idéer om de i god tid innan själva idégenereringstillfället har fått 
ta del av problemställningen! Om man dessutom ber deltagarna att ta med ett antal 
färdiga idéer till mötet så kan det också vara guld värt eftersom alla då får tillfälla att 
även komma på en idé utan någon påverkan från de andra. 
 
Innan man börjar med idéskapandemötet så skall man först gå igenom fastställda regler, 
tider, förbereda dokumentation etc. Självklart kan ett sådant här möta vara värdefullt var 
den än sker. Men om man väljer platsen med omsorg, exempelvis på en Ålandsfärja, så 
markerar man lite övningens betydelse. Deltagarna får det lättare att bjuda på sig själva i 
en ny, spännande och avspänd miljö. 
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Det är fördelaktigt att protokollet är väl synligt för alla, t.ex. ett stort blädderblock, så att 
alla upplever att det handlar om ett gemensamt idéframtagningsmöte. Däremot behöver 
det inte vara samma person som hela tiden sköter protokollet, det kan alternera. Till sist, 
hur länge skall man då hålla på? Det är inget man behöver oroa sig för, efter ett tag då 
man börjar känna sig utmattad av alla mer eller mindre ”tokiga” förslag får man en stark 
längtan efter en paus. Då är det bara att ta paus, enligt egna erfarenheter, brukar den 
pausen vilja infinna sig efter ca en timmes idégenerering! 
 
När man sedan har fått fram ”många nya idéer” då måste man ju utvärdera dem. Även här 
kan man, om man tycker att det är svårt att utvärdera dem på ett bra sätt, använda sig av 
”färdiga metoder som hjälp”, en av dem kallas för ALO (Advantages, lacks and 
overcome). 
Den går till så att man skriver upp idéernas alla fördelar och nackdelar som man kan 
komma på. Därefter gör man en minibrainstorming för att få fram idéer om olika sätt att 
undvika nackdelarna med idéerna. Med denna metod använder man sig inte av 
poängsättning som man kan göra om man använder sig av krysschema (mer om denna 
metod längre ner).  
 
ALO är alltså en stödmetod som inte använder sig av siffror när man utvärderar vilken 
eller vilka idéer som man tycker att det är värt att gå vidare med. Men man måste komma 
ihåg att, vare sig om man använder sig av sifferstöd eller inte vid utvärderingen, så är det 
hela ändå subjektivt, till sist blir det ändå magkänslan som får fälla avgörandet. 
 
Krysschema 
När man vill utvärdera idéer mot varandra på ett så objektivt sätt som möjligt, kan man 
använda sig av krysschema. En ny produkt kan ju vara sammansatt av en mängd olika 
delar. Under utvecklingsfasen av en ny produkt, så måste flera detaljproblem lösas. 
Ibland kan det vara så att man har flera idéer på hur man skall konstruera en specifik 
detalj, men är osäker på vilken av idéerna man skall välja. Är det en konstruktion som 
bara skall tillverkas i ett exemplar, kanske det inte spelar så stor roll, men om det handlar 
om en ny produkt som skall tillverkas i hundratals eller kanske tusentals exemplar så är 
det mycket viktigt att den enskilda detaljen i produkten är den som bäst motsvarar de 
krav som man har. 
Det är här ett krysschema kan vara värdefullt eftersom det får en att tänka till. Man har 
nämligen inte alltid helt klart för sig vilka krav man har! Men med Krysschemat skriver 
man upp så många egenskaper som man kan komma på som den enskilda detaljidén bör 
uppfylla. Sedan skriver man upp flera detaljidéer som skall lösa samma problem bredvid 
varandra i samma tabell, så att det blir enkelt att jämföra dem. När detta är gjort värderar 
man de olika kraven med en siffra, exempelvis mellan 1 t.o.m. 5. Den detaljidé som har 
fått högst sammanlagd poängsumma får anses som ”vinnaren”. Men återigen, precis som 
det tidigare har nämnts under rubrik ”brainstorming”, det är ändå till sist ”magkänslan” 
som får fälla det verkliga avgörandet eftersom det ändå alltid är ”subjektivt” att redan på 
idéstadiet värdera olika egenskaper. Men själva ”poängen” med krysschemat är att det får  
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Funktion 
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 2 1 5     

Maximera sikt 
 

 5 2 3     

Skona frukt 
 

 2 2 3     

Förhindra 
fruktskador 

 4 2 2     

Underlätta 
nedtagning 

 3 3 5     

 
 

        

 
Summa 
 

  
16 

 
10 

 
18 

    

 
Bild 7.17-1 Här visas ett exempel på hur ett krysschema kan se ut vid utveckling av verktyg för 
fruktplockning. Summan med den högsta poängen är ”vinnaren” d.v.s. kombinationen tång + rör. 
 

 
en att tänka till samt att det kan bilda ett bra diskussionsunderlag t.ex. vid ett möte där 
olika viljor ”strider” om vilken eller vilka idéer som man anser vara de mest fördelaktiga.    
Nedan visas exempel på hur ett krysschema kan se ut från utveckling av verktyg för att 
underlätta fruktplockning. Summan med den högsta poängen är alltså ”vinnaren”. I detta 
fall kombinationen tång + rör, se Bild 7.18-1. Dock använde vi inte denna metod med 
krysschema vid vår utvärdering av idéerna, då vi ansåg att det blev för komplicerat att 
sätta rätt betyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionsanalyser 
Själva idén med att använda sig av funktionsanalyser är att man skall lära sig att tänka i 
funktioner och inte i färdiga tekniska lösningar. Vitsen är helt enkelt att analysen ger oss 
en möjlighet att ”tänka före handling”. Mycket dyrbar tid och framförallt kostnad vid 
produktutveckling kan sparas in om man ”stannar upp” och tänker till innan de stora 
resurserna sätts in. 
 
En bra utförd funktionsanalys ger oss en möjlighet att komma fram till vad vi vill uppnå! 
Detta är faktiskt inte alltid så självklart i många fall. Men nu blir problemställningen 
mera konkret. Dessutom hjälper analysen till att ”öppna våra sinnen” så att vi lättare kan 
finna nya samt eventuellt även bättre lösningar än vad som finns nu. 
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Bilaga 7.13. 
Affisch  

           

  

 

 
 
          

Vi använde oss av denna affisch som ett hjälpmedel i vår kommunikation med omgivningen 
under examensutställningen. Ett del av idéerna som uppkom under vårt examensarbete finns 
med. 
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Sammanfattning 

För att kunna slutföra vår utbildning till Innovations- och Designingenjör skall ett 
examensarbete göras. Väljer man att göra ett 20 P arbete så skall även 5 P utföras individuellt 
i form av litteraturstudier. 
Mitt val av dessa studier har full relevans till det arbete som har utförts i examensarbetet. Det 
huvudsakliga målet för detta arbete gick i första hand ut på att försöka lösa problemet med för 
hög ljudbildning på en luftvärmeväxlare avsedd att ingå i ett värmepumpssystem från 
Thermia AB i Arvika.  
 
Ytterligare ett delmål som vi själva formulerade, och som vi ansåg vara lika viktigt, var också 
att undersöka olika möjligheter att öka värmepumpssystemets totala kapacitet för 
energiupptagning genom att kombinera systemet med någon form av solfångare. En 
kombination mellan luftvärmeväxlare och solfångare innebär också ytterligare ett sätt att 
minska ljudproblemet från värmeväxlaren, eftersom luftflödet genom denna kan minskas då 
solen lyser. Solfångaren ger också ett värdefullt och miljövänligt energitillskott. Detta var 
orsaken till mina val av studieinriktning. 
 
Därför valde jag att göra en kortare litteraturstudie av ljuds fysikaliska egenskaper för att öka 
mina möjligheter att på ett bra sätt angripa problemet med för hög ljudbildning från själva 
värmeväxlaren. Valet av att läsa mera fördjupad litteratur om solfångare, förutom tidigare 
nämnda skäl, är även att soluppvärmning är mycket bra ur miljösynpunkt. En värmepump 
kräver ju alltid någon form av energi med hög kvalité, som ju elström är, för att kunna 
”pumpa upp” temperaturen. Enligt information från energimyndigheten år 2003 [7] så är 
världsmarknaden för värmepumpar och kylanläggningar uppskattat till 200 miljarder US$/år. 
Driften av dessa värmepumpar tar som helhet ungefär 15 % av all världens elenergi i anspråk. 
När solen lyser, så behövs endast mycket lite elström för drift av cirkulationspumpen. 
 
Inte all information i den här litteraturstudierapporten är relaterat till problemet med 
ljudbildning i värmeväxlaren och dess värmeupptagningsförmåga, eftersom det är en 
litteraturstudierapport. Men mycket av informationen är det, därför att det blev mera 
intressant att förmedla kunskaper om läst litteratur kopplat till aktuellt problem. 
 
En viktig slutsats beträffande ljud är att ett högfrekvent ljud inte böjs av lika mycket som ett 
ljud av lägre frekvens. Därför borde det vara fördelaktigt att låta den ljudutstrålande källan 
vara uppåtriktad. I några av våra designförslag har vi också låtit fläktens utblås vara 
uppåtriktad. Läs mera om detta i den ordinarie rapporten. 
 
I kapitel 3, den avslutande delen, finns några korta slutsatser angående både ljud och 
solfångare i samband med en värmepumps värmeupptagning från luft, som kan vara värt att ta 
till sig. 
 
Omslagsbilden visar ett av flera idéförslag på ett hus där hela taket fungerar som en 
solfångare eftersom inströmmande luft till den takplacerade värmeväxlaren förvärms genom 
de soluppvärmda takpannorna. Takpannorna kan vara av betong, tegel eller ännu hellre av 
transparent glas. Glastakpannor innebär en avsevärd förbättring av möjligheterna att förvärma 
luften effektivt. Dessutom tillvaratas förlustvärme från hustak och ventilation. 
Man får även en lägre ljudbildning på grund av den uppåtriktade ljudkällan. Mera information 
om detta finns i den ordinarie rapporten, främst i kapitel 4.4.4 och kapitel 6. 
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1 Inledande del  

1.1 Bakgrund 

För att kunna slutföra vår utbildning till Innovations- och Designingenjör skall ett 
examensarbete göras. Väljer man att göra ett 20 P arbete så skall 5 P utföras individuellt i 
form av litteraturstudier. 
Mitt val av dessa studier har full relevans till det arbete som har utförts i examensarbetet. Det 
huvudsakliga målet för detta arbete gick i första hand ut på att försöka lösa problemet med för 
hög ljudbildning på en luftvärmeväxlare avsedd att ingå i ett värmepumpssystem från 
Thermia AB i Arvika.  
 
Ytterligare ett delmål som vi själva formulerade, och som vi ansåg vara lika viktigt, var också 
att undersöka olika möjligheter att öka värmepumpssystemets totala kapacitet för 
energiupptagning genom att kombinera systemet med någon form av solfångare. En 
kombination mellan luftvärmeväxlare och solfångare innebär också ytterligare ett sätt att 
minska ljudproblemet från värmeväxlaren, eftersom luftflödet genom denna kan minskas då 
solen lyser. Detta var orsaken till mina val av studieinriktning. 
 
Därför valde jag att göra en kortare litteraturstudie av ljuds fysikaliska egenskaper för att öka 
mina möjligheter att på ett bra sätt angripa problemet med för hög ljudbildning från själva 
värmeväxlaren. Valet av att läsa litteratur om solfångare, förutom tidigare nämnda skäl är 
även att solen är mycket bra ur miljösynpunkt. En värmepump kräver ju alltid någon form av 
energi med hög kvalité, som ju elström är, för att kunna ”pumpa upp” temperaturen. Driften 
av hela världens samlade värmepumpsanläggningar och kylanläggningar tar enligt uppgift 
från energimyndigheten, som helhet ungefär 15 % av all världens elenergi i anspråk. [7] När 
solen lyser, så behövs endast mycket lite elström för drift av cirkulationspumpen. 
 
Den här litteraturstudien kommer inte att ta upp solceller, som används för att producera 
elektricitet direkt från solljus.  
 

1.2 Syfte/Mål 

• Lära mera om ljudvågors fysikaliska egenskaper för att förbättra möjligheterna att 
komma på idéer som syftar på att minska en luftvärmeväxlares ljudbildning. 

• Få ökade kunskaper om solfångare för att kunna ta fram nya idéer på hur solfångare 
kan kombineras med ett värmepumpssystem, för att på denna väg uppnå målet att 
sänka ljudnivån och öka hela systemets energiupptagningsförmåga. 

• Uppfylla villkoren för att ta en högskoleingenjörsexamen.  
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2 Huvuddel 

2.1 Teori Ljud 

Teori ljudtryck 
Ljudtrycket mäts i dB och det hörbara frekvensbandet är 20-20000 Hz. Luftvärmeväxlaren 
bildar ljud inom hela detta frekvensband. [6] Vid mätningar av ljudnivån skall man inte bara 
ta hänsyn till dB toppar utan även vilken frekvens dessa har. Den genomsnittliga människan 
uppfattar nämligen inte starkt lågfrekvent ljud som lika störande som högfrekvent. 
Exempelvis uppfattar vi inte våra egna lågfrekventa hjärtslag som störande. Lågfrekvent ljud 
är dock störande under vissa omständigheter. Blir det tillräckligt kraftigt kan det vara mycket 
störande och potentiellt farligt på sikt, eftersom vi påverkas mer än vad vi tror av detta. Läs 
arbetarskyddsstyrelsens direktiv om ljud. Det lågfrekventa ljudet har egenskaper som gör det 
svårt att angripa, bl.a. är ljud av lågfrekvent karaktär svårt att absorbera i ljuddämpande 
material eller såkallade ljudfällor. Dessutom kan lågfrekvent ljud (under omkring 1000 Hz) gå 
runt hörn och vinklar, vilket avsevärt försämrar möjligheten att dämpa ljudet. 

Det som har varit svårt vid våra mätningar på värmeväxlaren är att verkligen finna ut exakt 
var ljudet uppstår! Vi har funnit ut att det lågfrekventa ljudet troligtvis uppstår i direkt 
anslutning till fläktmotorn och sekundärt från plåtarna som fläkten är monterad på. Ljudet 
som uppstår vid fläkten kan, enligt ” Alvarez, Energiteknik s. 233 [1] ” uppdelas i 
rotationsljud och virvelljud. Rotationsljudet uppkommer genom att luften i en given punkt får 
en impuls varje gång en skovel passerar förbi punkten. Grundfrekvensen är alltså given av 
varvtalet och antalet skovlar (I detta fall 105 Hz). Dessutom uppträder ett antal övertoner till 
grundfrekvensen. Virvelljudet uppkommer genom virvelavlösning och avlöst strömning på 
olika ställen i fläkthjulet. Det kan också uppkomma vid skarpa kanter och hinder i 
luftströmmens väg. Virvelljudet har bredbandskaraktär, dvs. frekvens och amplitud är 
slumpartat fördelade. 

Den bästa ljuddämpningen är naturligtvis att förhindra att ljud uppstår istället för att försöka 
dämpa eller isolera redan bildat ljud. I vårt fall kan vi uppnå en viss dämpning, genom att låta 
motor med fläkt vara mjukt upphängd. I vårt senaste designförslag där fläkten riktas uppåt, 
balanseras fläkten och tendensen till sidledrörelser minskar. Då går det troligen att använda 
vanliga gummibussningar för att dämpa vibrationerna. Tidigare när fläkten hängde vertikalt 
var det svårare att ha en mjuk upphängning eftersom bladen befann sig mycket nära konplåten 
och riskerade att kollidera med denna om sidorörelserna blev kraftiga. 

Ljudbildning i värmeväxlarbatteriet  
Men ljud uppstår även i själva värmeväxlarbatteriet. Den består av tunna aluminiumplåtar 
som är uppträdda på ett antal parallellgående kopparrör. Spaltavståndet mellan 
aluminiumplåtarna är endast 3 mm. Det är här som värmeutbytet mellan luft och vätska sker 
när luften av atmosfärens tryck pressas igenom plåtarna. Detta är möjligt eftersom fläkten har 
skapat ett undertryck bakom värmeväxlarbatteriet. Generellt kan man säga att ju mera luft 
som pressas igenom per tidsenhet, desto mera energi kan utvinnas, och också att ju smalare 
spalter desto mer energi kan utvinnas. Problemet är att även ljud uppstår i dessa spalter, 
spalterna skapar turbulens som ger upphov till ett högfrekvent vinande ljud. När vi mätte upp 
ljudnivåerna i de olika frekvensbanden, från 32 Hz t.o.m. 16000 Hz var det inte lätt att med 
bestämdhet avgöra var ljudet uppstod. Därför försökte vi också rent subjektivt få en känsla för 
var det mer högfrekventa ljudet uppstod med att helt enkelt lyssna noga med våra egna öron 
och experimentera med att täppa till luftflödet genom batteriet och därefter mäta ljudnivån. 
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Vad är ljud 
Ljud- och vibrationsvågor är mekaniska elastiska vågor som kräver ett elastiskt medie med 
massa för att kunna fortplantas [6] (Ljud som man kan uppfatta med sin hörsel sänds alltid ut 
från ett vibrerande föremål). Det krävs ett medium mellan det vibrerande föremålet och örat, 
oftast är det luft, för att man skall kunna uppfatta något ljud från den vibrerande kroppen. 
Hade detta vibrerande föremål befunnit sig ute, fritt svävande i rymden, där det råder vakuum, 
så skulle inte den vibrerande kroppen sända ut något ljud, eftersom det inte finns något 
medium som kan förmedla ljudet som är en form av energitransport i form av 
tryckvariationer. Men om man hade vidrört det vibrerande föremålet i rymden med t.ex. sin 
hand, så kan man känna vibrationerna, om dessa är tillräckligt starka! Hade man sedan satt sitt 
huvud mot föremålet så skulle dessa vibrationer förmedlas genom kraniet fram till vår 
hörselnerv, vi hör ett ljud, trots att det inte finns någon luft. Detta bevisar att ljud kan 
transporteras i alla material med molekyler som kan vibrera. Om en masspartikel förskjuts 
från sitt läge kommer de elastiska krafterna att återföra den till sitt ursprungliga läge. 
Masspartikeln påverkar de andra partiklarna vilket innebär att störningen fortplantas i mediet. 
Ju högre densitet ett material har, desto snabbare kan ljudet förflyttas i materialet. En 
gasblandning t.ex. luft, har en mycket lägre densitet jämfört med en metall, t.ex. stål, därför 
rör sig ljudet mycket snabbare fram i det fasta föremålet. Det finns två typer av vågor inom 
ljud och vibrationsläran, longituella och transversella vågor  
 
Vibration är i sin enklaste form ett föremåls svängning eller upprepade rörelser kring ett 
jämviktsläge. [6] Om den verkande kraften på föremålet är noll, då befinner sig föremålet i 
sitt jämviktsläge. Den här formen av vibration kan man kalla för en helkroppsrörelse, 
eftersom alla delar i kroppen rör sig tillsammans i samma riktning i varje tidpunkt.  
Men en vibrerande maskindel har ett mera komplicerat svängningsmönster. Den kan svänga i 
en sammansatt kombination av upptill sex olika typer av individuella rörelser. Dessa 
rörelseriktningar kan delas upp i tre olika former av rörelser i de ortogonala riktningarna x, y 
och z, samt de återstående tre rörelserna som är rotation kring x, y, och z-axlarna.  
Alla som någon gång har varit ute och seglat har säkerligen lättare att förstå de olika möjliga 
rörelseriktningarna. Segelbåten kan t.ex. röra sig, långskepps, upp och ner, i sidled, kränga, 
gira, rotera, rulla etc. 
Ett föremåls rörelse kan också vara begränsad till endast en rörelseriktning, exempelvis en 
klockpendel. 
För att åstadkomma själva vibrationen krävs det en exciteringskraft. Denna kraft kan antingen 
komma utifrån eller så kan den uppstå inuti föremålet. Utifrån kan kraften uppstå om t.ex. om 
två föremål ”krockar” mot varandra. Inifrån kan exciteringskraften t.ex. vara en roterande 
elmotor som inte är perfekt balanserad.  
Det är exciteringskraften som bestämmer vibrationernas frekvens, dvs. hur många gånger 
svängningar per sekund som föremålet svänger med. Denna svängning i föremålet fungerar 
som ett högtalarmembran och emitterar ut ett ljud med samma frekvens. 
Styrkan på vibrationen bestäms helt och hållet av exciteringskraften, riktningen och dess 
frekvens. Ett ljuds styrka mäts i dB. Olika ljud har olika våglängd. Den maximala höjden på 
ljudet kallas för amplitud. Ju högre amplitud, desto högre tonhöjd. 
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Resonans är ett driftsförhållande där exciteringsfrekvensen ligger nära en egenfrekvens i 
maskinstrukturen. [6] Resonans i ett maskinsystem beror enbart på maskinsystemets styvhet, 
k och massan m. 
Obalansvikter har ingen betydelse för resonans. Däremot är det alltid en fördel att balansera 
maskinen väl eftersom man då får lägre obalanskrafter att dämpa bort, dels vid passage genom 
resonansområdet, dels är det även fördelaktigt att ha en bra balanserad maskin (t.ex. fläkten i 
en luftvärmeväxlare) vid alla andra varvtal också, eftersom vibrationerna då blir lägre! Ju 
lägre vibrationer, desto lägre ljud emitteras ut från föremålet. Man bör vara observant på att 
en maskin kan producera vibrationer som kan transporteras långa sträckor bort från den plats 
där dessa skapades. På den nya platsen kan det finnas komponenter som kan komma i 
egensvängning. När dessa komponenters styvhet och massa överensstämmer med 
vibrationernas frekvens kan en oväntad resonans uppstå. Vill det sig riktigt illa kan 
materialbristningar uppstå långt bort från vibrationskällan. Det är således av vikt att maskinen 
är välbalanserad så att det inte uppstår så kraftiga vibrationer. Ju lägre intensitet på dessa, 
desto kortare sträcka krävs det innan de ”dör ut” i materialet. Olika material har också olika 
bra inre dämpning. Ett föremål som är välbalanserad behöver heller inte ha lika kraftfulla 
dämpare.  
 
Dynamisk dämpning fungerar så bra att det praktiskt taget är möjligt att dämpa ut 
vibrationernas amplitud till noll, vid ett specifikt varvtal. Men om man går utanför detta 
varvtal så får man två nya egenfrekvenser istället som ger upphov till nya vibrationer. Detta 
innebär att dynamisk dämpning mera lämpar sig för maskiner med ett konstant varvtal. I vårt 
fall har fläkten på luftvärmeväxlaren två olika hastigheter, vilket inte är bra om man vill 
tillämpa denna metod.  
 
Fasomvandling eller såkallat motljud 
En teknik för att dämpa ljud är att spela in ljudvågen som skall dämpas och sedan fasomvända 
den. Resultatet blir att den fasomvända ljudvågen släcker ut original ljudvågen och 
människans öra uppfattar det som att ljudet dör bort. Tekniken finns i bl.a. i hörlurar för mp3-
spelare där målet är att släcka ut omgivningen så att bara musiken hörs. 
Nackdelen med denna teknik är begränsad räckvidd. [2]  
Detta beror på att mycket små förskjutningar i våglängd mellan motljudet och originalljudet 
fortplantas och växer i systemet och som nämnts avtar den dämpande effekten efter en viss  
sträcka.  
 
Kompoundplåt 
Ett annat och mycket effektivt sätt att minska ljudbildningen är att låta värmeväxlarens hölje, 
helt eller delvis bestå av såkallad kompoundplåt. Denna plåt som består exempelvis av två 
tunna plåtar med ett tunt plastlager emellan, får extremt bra vibrationsdämpande egenskaper, 
vilket ger en sänkt ljudbildning. Men kompoundplåten klarar inte av att dämpa bort 
högfrekvent ljud som troligen uppstår i exempelvis de fina lamellerna, när luften strömmar i 
själva värmebatteriet. Dessa ljudvågor emitteras direkt ut i lufthavet. Däremot kan vibrationer 
från själva fläkten ledas lång väg ut i själva plåthöljet. Det är här denna plåt borde komma till 
sin fulla rätt. 

 

 

  6 



 

2.2 Teori Solfångare 

Sambandet mellan ljud och sol 
Under arbetet med att försöka få fram idéer till en tystare värmeväxlare är det självklart att 
försöka sänka eller isolera ljudbildningen från fläkten. Men den fläkt som är absolut tystast är 
den fläkt som är avstängd eller som inte behöver arbeta så hårt när människor är i närheten. 
Tidigt uppkom det en idé om att det borde vara möjligt att kombinera luftvärmeväxlaren med 
en solfångare. Ofta lyser solen när människor vistas ute i trädgården. Om värme till 
värmepumpen då helt eller delvis kan tas från solen istället för från luften så borde den tid 
som människor utsätts för det störande fläktbullret kunna minskas högst avsevärt. Ytterligare 
en fördel är att man även skonar miljön ännu mera om man tar hjälp av solen. Dessutom är 
solenergin helt gratis (jämför med en värmepump som alltid kräver en viss andel högkvalitativ 
elström för att kunna leverera värme). Den kostnad som trots allt finns är 
anskaffningskostnaden för den utrustning som krävs. En större del av den litteraturstudie som 
har gjorts av undertecknad har handlat om solvärme överhuvudtaget och kombinationen 
solvärme/värmepump.  
 
Enligt litteraturen är det inte speciellt vanligt idag att kombinera solvärme med värmepump 
eftersom båda systemen var för sig är ganska kapitalkrävande. Men man får inte glömma att 
det kan vara farligt att lägga ihop att ett plus ett blir två i sitt tänkande eftersom de båda 
systemen genom en smart utformning kan utnyttja varandras komponenter och samspela. Det 
går t.ex. att använda en gemensam ackumulatortank för en solfångare resp. värmepump. Ett 
annat sätt att utnyttja solfångarprincipen är att kombinera värmepumpens luftvärmeväxlare 
med en såkallad luftsolfångare. Summan kan alltså bli bra mycket lägre än två. Luftsolfångare 
finns att tillgå under det internationellt vedertagna produktnamnet ”solarwall”. Se principbild 
samt ytterligare lite mera information längre ner under rubrik ”Väggmonterad solfångare” 
samt bild 3. En enkel sökning på nätet visar att den ursprungligen är utvecklad i Canada, men 
finns att köpa i ett flertal länder, även här i Sverige.  
 
Efter genomläsning av boken, Solvärme i vårt hus [5] från svenska solgruppen samt två 
böcker skrivna av Lars Andrén, Solvärmeboken [4] och Solenergi [3] samt information från 
Internet kan man förstå att solvärmen verkligen har framtiden för sig internationellt men även 
här i Sverige! Under sommaren tar Sverige faktiskt emot ungefär lika mycket strålningsenergi 
som Medelhavet per dygn eftersom dygnet har längre ljusa timmar under sommaren här. Den 
lägre soleffekten kompenseras alltså av en längre soltid. I Sverige satte utvecklingen av 
solfångare fart under oljekrisen i början av 70 – talet. Dåtidens solfångare var behäftade med 
många barnsjukdomar, bl. galvaniska korrosionsproblem. Men dagens anläggningar är 
synnerligen tillförlitliga konstruktioner som nästan inte kräver något underhåll alls. Priset på 
solfångarna har ungefär halverats jämfört med de tidigaste solfångarna. Den enklaste formen 
av solvärmeutnyttjande är ofta enkla egenkonstruerade systemlösningar. Min egen syster 
använder varje sommar en lång svart plastslang som hon lägger på tomten för att värma upp 
duschvattnet i sin sommarstuga. Ibland blir vattnet för hett, men problemet är lätt att lösa om 
man låter ett delflöde av kallvatten strömma förbi den långa plastslangen för att i senare skede 
återförenas med det varma vattnet. Det finns folk som sätter upp svartmålade tunnor ett par 
meter upp i luften för att både tjänstgöra som solfångare och värmemagasin för t.ex. dusch 
eller disk. Dessa till synes ”primitiva” solfångare fungerar oftast alldeles utmärkt sommartid 
för uppvärmning av vatten där temperaturstegringen inte behöver vara så stor. Ett vanligt 
villatak i vårt land tar emot ungefär fem gånger mer energi än vad huset förbrukar per år. Om 
man själv vill bygga ett solvärmesystem finns det hos Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut i Borås bra kompetens om hur bra system med solvärme bör projekteras.  
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Vacuumsolfångare 
Det är t.ex. viktigt att alltid tänka på att solfångarna kräver söderorienterade och 
skuggningsfria tak- eller markytor. Om t.ex. 50 % av solfångarens yta är skuggad kommer 
dess produktion av värme att bli mycket mindre än hälften av den potentiella solvärmen 
eftersom den skuggade solfångarytan orsakar värmeläckage utan att tillföra någon energi 
(gäller framförallt plan solfångare). De såkallade vacuumsolfångarna som beskrivs längre ner 
är inte lika känsliga för värmeförluster eftersom värmeläckaget från dem är mycket lägre. De 
har dessutom en mycket högre verkningsgrad, vilket medger att den solabsorberande arean 
kan vara mindre jämfört med de plana solfångarna. Detta medför att det är enklare att undgå 
skuggningsproblemet. Det kan alltså vara en fördel med ”underdimensionerade” solfångare, 
eftersom det är lättare att undvika att någon del av ytan blir utsatt för skugga när arean 
minskar. En underdimensionerad solfångare har dessutom den fördelen att den alltid utnyttjas 
maximalt jämfört med överdimensionerad. Den är helt enkelt mera kostnadseffektiv. På den 
svenska marknaden finns det flera olika typer av solfångarprinciper, där den vanligaste typen 
utgörs av tidigare nämnda plan solfångare. En solfångartyp som dock ständigt tar 
markandsandelar på den plana solfångarens bekostnad är den såkallade vacuumsolfångaren, 
se bild 1. Den har betydligt högre verkningsgrad per areaenhet. En vanlig plan solfångare ger 
ett årligt utbyte på ungefär 450 kWh/m2, en vacuumsolfångare ger ca 600 kWh/m2 per år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Visar principen för en vanlig 
solfångaranläggning. Bilden är hämtad från 
företaget Soltecs hemsida. Siffran 1 visar 
själva solabsorbatorn som är av vacuumtyp.  
Siffran 2 visar en ackumulatortank, där det 
även framgår att en solfångaranläggning 
tillsammans med t.ex. pelletseldning blir en bra 
kombination. 
           
 
Som tidigare nämndes har den såkallade vacuumsolfångaren börjat bli alltmera vanlig, trots 
ett högre pris. Prisskillnaden har dock minskat på senare år. Denna typ av solfångare har en 
klart bättre verkningsgrad när den uppvärmda vätskans temperatur klart överstiger 
omgivningens lufttemperatur. Detta eftersom värmeförlusterna blir mycket låga.  
Något som är viktigt att förstå vad beträffande möjligt värmeutbyte från en s.k. plan 
solfångare är att den energi som kan utvinnas med solen som värmekälla är något 
motsägelsefull, nedan ett citat från Lars Andréns bok, Solvärmeboken. [4] 
 
”En låg arbetstemperatur ger hög verkningsgrad vilket innebär många utvunna kwh.” 
 
”En hög arbetstemperatur ger lägre verkningsgrad vilket innebär färre kwh.” 
 
Detta innebär att en låg arbetstemperatur i solfångaren gör att den kan utnyttjas många flera 
timmar per år och att den låga temperaturskillnaden mellan uppvärmd vätska och omgivning 
minskar värmeförlusten vilket innebär en ökad verkningsgrad och tvärtom.  
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Oglasad lågtemperatur solfångare 
En slutsats men kan dra av detta är att i vissa fall då man inte har något krav att höja 
temperaturen så mycket kan det vara mest fördelaktigt att använda en mycket primitiv oglasad 
och oisolerad solfångare för att exempelvis värma bassängvatten under sommaren. Den kan 
också hämta upp energi från både kondensbildning, regn och luft. 
Ytterligare en slutsats som man kan dra är att det kanske är möjligt att på ett kostnadseffektivt 
sätt förbättra en värmepumps årsvärmefaktor. Orsaken till detta är att ingångstemperaturen till 
värmepumpen är ganska låg, normalt under 20 grader Celsius, vilket innebär att en såkallad 
lågtemperatur solfångare kan användas för att hjälpa till att höja den ingående vätskans 
temperatur på värmepumpen. En lågtemperatur solfångare kan tillverkas mycket billigt om 
den t.ex. är framställd i ett gummi eller plastmaterial. De såkallade poolsolfångarna är oftast 
tillverkade av ett enklare plastmaterial eftersom temperaturhöjningen på vattnet endast 
behöver höjas några grader över poolvattnets temperatur. Dessa solfångare är inte heller 
täckta med någon glasskiva, därför får de en mycket fördelaktig prisbild. I läst litteratur står 
det ingenting nämnt om hur lång livslängd denna typ av solfångare har. Men enligt 
obekräftade uppgifter funnen på Internet om denna solfångartyp borde livslängden vara 
omkring 15 år. 
 
Termosifonprincipen 
Den vanliga s.k. plana solfångaren har visat sig ha en livslängd på mellan 30 – 50 år eller mer. 
Men i Medelhavsområdet där man oftast har direkt uppvärmning av vatten i solfångaren, 
såkallad öppen krets, kan livslängden bli mycket kort eftersom det avsaltade vattnet oftast 
ändå innehåller en viss mängd salt. Dessutom finns alltid fritt syre upplöst i vattnet när man 
inte låter vattnet värmas i en sluten krets. Livslängden på en metallsolfångare i dessa länder 
kan ibland bli så kort som 2 – 3 år. Men det skall poängteras att dessa solfångarsystem även 
finns i slutna varianter. Gemensamt för dem är att de bygger på den s.k. termosifonprincipen. 
Detta innebär att det uppvärmda vattnet självcirkulerar från själva solfångaren till 
ackumulatortanken. Men för att denna princip skall fungera krävs det att tanken är placerad 
ovanför själva solfångaren. Sådan ackumulatorplacering är inget problem i sydligare länder. 
Däremot i vårt land fungerar inte det vintertid eftersom värmeförlusterna skulle bli för stora 
utan en mycket noga isolering av denna tank. Ett termosifondrivet system går det dessutom 
inte ha så stort effektuttag ifrån, om man vill ha en rimlig storlek på systemet. Nedanstående 
bild 2, visar ett termosifondriven solfångare. Termosifonprincipen medger frånvaro av en 
mekaniskt driven pump, vilket gör systemet enklare. Nackdelen är, som tidigare nämnts, att 
själva värmeackumulatorn måste placeras ovanför själva solfångaren samt att den blir känslig 
för kyla. 

Bild 2. Termosifonsystemet som ej 
behöver någon cirkulationspump, 
kräver att ackumulatortanken är 
placerad ovanför själva solfångaren. I 
vårt kalla klimat är denna typ av 
solfångare mindre lämplig.   
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Paraboliska speglar 
Det finns naturligtvis även mycket avancerade solfångarsystem som t ex består av en serie av 
paraboliska speglar som följer solen för att individuellt reflektera ljuset och koncentrera den i 
ett fokus. Temperaturen kan stiga till mycket höga temperaturer. Värmen kan sedan användas 
för att exempelvis driva stirlingmotorer, ångturbiner som är seriekopplade med elgeneratorer 
etc. Denna typ av solfångarprincip behandlas dock inte närmare här eftersom det är att ”skjuta 
över målet” för att uppnå en möjlighet att på ett vanligt hus sänka kostnaden för uppvärmning.  
 
 
Väggmonterad solfångare 
Tidigare har det nämnts kombinationsmöjligheten av luftvärmeväxlare och vanlig takplacerad 
solfångare. En annan mer innovativ idé på samma tema är att istället montera en s.k. 

”luftsolfångare” på väggen bakom värmeväxlaren, den ger 
kanske inte samma potential på energibesparing men 
kostnaden och komplexiteten blir avsevärt reducerad.  
På högra delen av bild 4 nedan, finns en idé där 
luftvärmeväxlare och ”luftsolfångare” är tillsammans. Det 
finns nämligen en typ av solfångare på marknaden, se bild 
3, som är både mycket kostnadseffektiv och effektiv som 
luftvärmare. Den består av aluminiumprofiler som är 
genomborrade av tusentals små hål där luften sugs in. När 
luften sugs in i de små hålen överförs värme effektivt från 
metallen runtomkring. Metallen är oftast svartlackerad, men 
utan någon större försämring av möjligt värmeutbyte går det 
också att välja andra mörkare kulörer. Den kräver inte som 
andra typer av ”luftsolfångare” något täckglas som alltid 
ökar kostnaden samt reflekterar bort en del av inkommande 
solstrålning. En viss svaghet är förstås att 

temperaturförlusterna kan bli relativt stora vid kall väderlek. I normala fall används den till 
lokaler som har effektiva luftburna uppvärmningssystem. Produkten finns att köpa under det 
internationella varunamnet ”Solarwall”. Görs en bildsökning på namnet på Internet får man 
upp många intressanta bilder. Det är dock viktigt att luftsolfångarens solfångararea är 
tillräckligt stor för att inte skall bli för stort tryckfall när luften strömmar genom de små hålen. 
I den ordinarie rapporten finns mera förklaringar på hur man kan lösa detta problem, se 
kapitel: 4.4.4 & 6. 

Bild 3. Luftsolfångare typ 
”solarwall” monterad på vägg. 

 

 

      
    
         

Bild 4. Den vänstra bilden visar själva principen för luftsolfångaren. Den består av aluminiumprofiler som 
är genomborrade av tusentals små hål där luften sugs in. När luften sugs in i de små hålen överförs värme 
effektivt från metallen runtomkring. På huset på den högra bilden syns luftsolfångaren som en mörk yta 
bakom luftvärmeväxlaren. Inkommande luft förvärms alltså av solljus samt värmestrålning innan luften sugs 
in i luftvärmeväxlaren. Den vänstra bilden är hämtad från en amerikansk Internetsida av U.S. Department 
of Energy; http://www.eere.energy.gov/de/transpired_air.html 
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Dimensionering 
Solfångare producerar som allra mest kWh/m2 då belastningen är hög. Därför är det alltid 
bättre att ha en underdimensionerad solvärmeanläggning. Enligt en tumregel så skall man 
dimensionera anläggningen till att klara 40 % av tappvarmvattenbehovet. Detta motsvarar 
ungefär 400  kWh/år och m2 solfångararea.  
 
Solfångarens area behöver vara ca 6 m2 för en normal stor villa. En tumregel säger att det 
krävs ca 1.5 m2 solfångaryta per person. Solvärmen kan då svara för ungefär hälften av en 
normalfamiljs årliga varmvattenbehov. På ett ungefär så är solinstrålningen mellan 700 och 
800 W per m2. Driftstiden räknas till omkring 1000 timmar per år, vilket innebär att man får ut 
ungefär 700-800 kWh per m2. Vid 50 procents verkningsgrad blir då det årliga värmeutbytet 
ca 350-420 kWh per m2 och år. 
 
Solfångare i kombination med värmepump 
Det är idag ännu inte speciellt vanligt att kombinera systemen värmepumpsanläggning med 
solfångarsystem. En orsak till det är att båda systemen var för sig är relativt kapitalkrävande. 
Däremot så får man inte glömma bort att båda systemen kan dela på gemensamma 
komponenter såsom ackumulatortank, vilket reducerar kostnaden en hel del. Se bild 5 nedan. 
Men en värmepumpsanläggning som hämtar sin värmeenergi från uteluften är betydligt 
billigare jämfört med en som hämtar energin från jord eller berg. Det innebär att 
kostnadsökningen inte borde bli alltför betungande med denna kombination.  
 
En annan stor fördel med att kombinera båda systemen är att vid de tidpunkter då solen inte 
bidrar tillräckligt mycket för att öka tappvarmvattnets temperatur direkt, så kan istället 
solvärmen användas till att öka temperaturen på vätskan som kommer från luftvärmeväxlaren. 
Enligt värmepumpsföretagen så får man ca 10 % effektökning på värmepumpen om 
ingångstemperaturen ökar med omkring 3 grader Celsius. Att den störande ljudnivån också 
kan sänkas från luftvärmeväxlaren då solen lyser är en bonuseffekt. Luftvärmeväxlarens fläkt 
behöver ju inte gå vid lika högt varvtal då solen ger ett bra tillskott. 
   
 En Bild 5. Här är ett exempel på hur en 

värmepumpsanläggning kan kombineras 
med en solfångare. Solslingan värmer 
vattnet i ackumulatortanken via en 
värmeväxlare. Här har man dock inte 
utnyttjat möjligheten med förvärmning 
av värmepumpens köldbärare. Hade 
man gjort det så hade man även på ett 
bättre sett kunnat tillvarata värmen från 
solen vid tidpunkter då den inte ger så 
hög effekt. Även en solfångare utan 
täckglas är intressant eftersom den 
förutom sol, även kan utnyttja vind, 
kondensbildningsvärme från fukt och 
regn. I kombination med en värmepump 
är denna möjlighet mycket intressant 
eftersom det går att utnyttja denna form 
av solfångare under en mycket större del 
av året. Ingångstemperaturen på vätskan 
till värmepumpen behöver ju inte vara så 
hög. Bilden är hämtad från svenska 
solgruppen, info@solgruppen.se 
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2.3 Resultat Ljud 

Att dämpa ljudet på luftvärmeväxlaren med ljuddämparmaterial är inte lätt eftersom den helst 
inte skall bli mera skrymmande. Dessutom bör inte energiupptagningsförmågan påverkas 
negativt, vilket kan ske om exempelvis luftflödet igenom den blir försämrad.  
För att minska ljudbildningen från värmebatteriet, är det nog enklast att öka dess area, så att 
hastigheten på genomströmmande luft minskar och/eller öka fläktbladens diameter så att 
fläkten kan gå med ett lägre varvtal. Ett av våra förslag, ett s.k. runt batteri, har en avsevärt 
större area trots minskat yttermått, se ordinarie rapporten, kapitel: 4.3.3 samt 6.7. 
En stor del av ljudet är högfrekvent, sådant ljud sprids inte lika mycket sidledes som 
lågfrekvent. Ljudnivån sänks dessutom av att ljudutstrålningen är uppåtriktad, fritt mot 
atmosfären. 
 
Vid ett driftsförhållande där fläktens varvtal ligger nära en egenfrekvens i maskinstrukturen 
uppstår ett resonansljud. Detta maskinsystem beror på maskinsystemets styvhet, k och 
massan, m. [6]  
Det är alltid en fördel att balansera maskinen och fläkt väl eftersom man då får lägre 
obalanskrafter att dämpa bort vid passage genom resonansområdet och vid alla andra varvtal 
också, eftersom vibrationerna får lägre energi.  
Generellt kan sägas att ju lägre energi på vibrationerna, desto lägre ljud emitteras ut från 
föremålet och ju lägre intensitet på dessa, desto kortare sträcka krävs det innan de ”dör ut”. 
Olika material har också olika bra inre dämpning. Ett föremål som är välbalanserad behöver 
heller inte ha lika kraftfulla dämpare.  
 
Vid eventuell resonans kan dämpning ske med s.k. dynamiskdämpning som fungerar så bra 
att det praktiskt taget är möjligt att dämpa ut vibrationernas amplitud till noll, vid ett specifikt 
varvtal.  
 
Fasomvandling eller motljud är inte lämplig för produkten eftersom tekniken har en 
begränsad räckvidd. [2] 

2.4 Resultat Solfångare 

En vanlig solfångare kan kopplas direkt på köldbärarmediet som kommer direkt från 
luftvärmeväxlaren, eller direkt mot värmepumpens ackumulatortank, och ger då ett tillskott av 
energi på vintern och kan stå för hela energibehovet på sommaren. När solen lyser behöver 
man inte ta ut lika mycket effekt från värmeväxlaren. Detta innebär att fläkten kan gå med ett 
lägre varvtal vilket i sin tur innebär en minskad ljudbildning. 
 
En väggmonterad eller på annat sätt integrerad luftsolfångare har samma positiva effekt 
beträffande det avgivna ljudet. För att optimalt dra fördel av en sådan solfångare bör den 
placeras och kombineras med luftvärmeväxlaren på en söderfasad, mot sydväst eller sydost.  
Fördelen med detta alternativ är den synnerligen enkla konstruktionen vilket gör att kostnaden 
kan hållas nere 
 
En lågtemperatur solfångare utan täckglas används oftast sommartid till bassänguppvärmning. 
I kombination med värmepump kan man dra nytta av den även under vinterhalvåret. Den 
kommer då att hämta upp energi från både kondensbildning, regn, luft och sol. Den gör alltså 
nytta även då solen inte lyser. 
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2.5 Diskussion, Ljud 

Som tidigare nämnts är en ljuddämpare svår att konstruera utan en negativ påverkan av 
luftens volymflöde. Dessutom ökar kostnaden. Men det kan ändå vara värt att ta en ökad 
kostnad för att använda sig av ljuddämpare om kunden tycker att värmeväxlaren blir mindre 
störande och om värmeväxlarens volymflöde inte påverkas för mycket negativt, se bild 6. 
nedan. 
 
Det är även möjligt att öka fläktbladens diameter eftersom det då går att minska fläktvarvtalet 
med bibehållet volymflöde av luft, jämfört med en mindre fläkt. Detta innebär en lägre 
ljudbildning.  
 
Det högfrekventa ljudet som uppstår i lamellerna i värmeväxlarbatteriet kan minskas betydligt 
med en ökad area. Ett större batteri kostar mera, men har den fördelen att ett högre 
energiutbyte kan ske, vilket ger en ökad möjlighet att sänka varvtalet på fläkten. Detta 
minskar ljudnivån. En större värmeväxlararea kanske också kan minska ner antalet 
nödvändiga och energikrävande avfrostningar. 
 
Ett högfrekvent ljud böjs inte av lika mycket som ett ljud av lägre frekvens. Därför borde det 
vara fördelaktigt att låta den ljudutstrålande källan vara riktad uppåt. I några av våra 
designförslag har vi låtit fläktens utblås vara uppåtriktad. 
 
Ytterligare ett sätt som eventuellt är bra, är att dämpa bildat ljud genom att använda sig av en 
såkallad dynamisk dämpning. Luftvärmeväxlaren körs ju med endast två olika varvtal. Det 
lägsta varvtalet är inget problem. Om man anpassar dämparen för det högre varvtalet kanske 
man kan få ner ljudnivån ytterligare en bit. Den dynamiska dämparen anpassas efter 
konstruktionens mest störande egenfrekvens. 
 
Fasomvandling eller motljud är inte lämplig för produkten eftersom tekniken har en 
begränsad räckvidd. [2] 
 

Bild 6. Här visas en bild på 
ljuddämparmaterial från företaget 
Casamja. På deras hemsida 
www.casamja.se visas ett flertal 
varianter på ”smarta” bullerdämpare. 
Deras ljudfällor bygger på en ny princip 
med skurna hål i ett ljudabsorberande 
fiberfritt material. Mera information om 
företaget och hur man kan använda 
deras dämparmaterial finns även i den 
ordinarie rapporten, under kapitel 3.5.4 
Ljuddämpare. 
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2.6 Diskussion, Solfångare 

Några egenskaper som en solfångare som arbetar tillsammans med luftvärmeväxlaren 
får är: 
 
Några fördelar  
Solfångaren ger ett energitillskott året om, även vintertid. Speciellt bra om det är en s.k. 
vakuumsolfångare. Den medger även en sänkning av ljudnivån eftersom man kan stänga av 
eller köra fläkten i värmeväxlaren med ett lägre varvtal. Den är dessutom mycket miljövänlig 
eftersom den bara kräver elström för drift av själva cirkulationspumpen. Utan täckglas kan en 
plan solfångare även utnyttja värme från vind, kondensbildning och regn om den är 
kombinerad med en värmepump (undantag bassänguppvärmning sommartid, då kan den 
värma upp vattnet direkt, utan värmepump). En solfångare utan täckglas är dessutom mycket 
billigare i tillverkning jämfört med en konventionell. 
 
Några nackdelar 
Antalet timmar då solen lyser på vintern är dock begränsat. Det är ofta en hög initial 
investeringskostnad. Men utslaget på 20-30 år är det en mycket fördelaktig investering 
eftersom livslängden för en solfångaranläggning numera är mycket lång, mellan 20-50 år. 

 
Några egenskaper som kombinationen luftsolfångare och luftvärmeväxlare får är: 
(Se även bild 3) 
 
Några fördelar 
Vid solsken så förvärms inkommande luft till luftvärmeväxlaren, vilket innebär en avsevärd 
förbättring av värmeutbytet för värmeväxlaren. Antalet avfrostningar av luftvärmeväxlaren 
kan också minskas eftersom en förvärmd luft blir ”torrare”. Värmeväxlaren kommer att arbeta 
vid en högre temperatur. Värmen ”stannar kvar” bättre i luftvärmeväxlaren vid avfrostning 
eftersom konvektionsförlusterna minskar på inloppssidan. Luftsolfångaren upptar förutom 
solvärme även förlustvärme från husväggen.  
 
Speciellt vintertid, är det fördelaktigt med en vertikalt placerad solfångare eftersom solen då 
står lågt, men även att solfångaren inte riskerar att täckas av snö. Solstrålning som reflekteras 
mot ljus mark eller omgivande snö kan också utnyttjas mycket bra av en vertikalt placerad 
solfångare. Den kommer även att reducera ljudbildningen något eftersom inloppssidan till 
luftvärmeväxlaren i praktiken får en ”avsevärd större area”. Aluminiumpanelens stora yta 
med de tusentals små hålen dämpar ljudutstrålningen från luftvärmeväxlaren. Kombinationen 
luftvärmeväxlare/luftsolfångare blir inte speciellt mycket dyrare eftersom teknologin för 
luftsolfångaren är synnerligen enkel. En speciell utsugningsfläkt behövs ju inte, den finns 
redan i luftvärmeväxlaren. 
 
Några nackdelar  
Om luftvärmeväxlaren monteras ”stumt” på luftsolfångaren så kan ljudbildningen eventuellt 
öka, eftersom ljudemittansen sker från en större yta. Man skall dock ha klart för sig att 
tusentals små hål i en yta minskar denna ytas förmåga att ”sätta den omgivande luften” i 
rörelse. En luftsolfångare utan skyddande ”glas” är mera känslig för stora 
temperaturskillnader pga. konvektionsförlusterna. Eventuellt kan det ske ett för stort tryckfall 
i luftflödet. 
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3 Avslutande del 

3.1 Slutsatser Ljud 

• Att dämpa ljudet på luftvärmeväxlaren med en ljuddämpare är både svårt och kostsamt 
om man inte vill ge avkall på förmågan att uppta energi. 

 
• För att minska det högfrekventa ljudet från värmeväxlarbatteriet kan man öka arean på 

batteriet. 
 
• Det är även möjligt att öka fläktbladens diameter eftersom det då går att minska 

fläktvarvtalet med bibehållet volymflöde av luft. Detta ger en sänkt ljudbildning. 
 
• Högfrekvent ljud sprids inte så mycket i sidled. Därför är det fördelaktigt att rikta detta 

ljud uppåt, fritt mot atmosfären. Det kan åstadkommas med en uppåtriktad fläkt. 
 
• Vid eventuell resonans kan dämpning ske med s.k. dynamiskdämpning. 
 
• Även såkallad kompoundplåt är en effektiv metod att minska vibrationer, vilket 

resulterar i en lägre ljudnivå. 
 
• Fasomvandling eller motljud är ingen lämplig teknik för produkten.  

3.2 Slutsatser Solfångare 

• En solfångare inkopplad direkt på köldmedievätskan eller direkt mot 
ackumulatortanken fungerar utmärkt i kombination med en luftvärmeväxlare. Störande 
ljud kan minskas eftersom luftvärmeväxlaren inte behöver belastas lika hårt. Ett 
värdefullt energitillskott fås också från solfångaren. 

 
• En väggmonterad eller på annat sätt integrerad luftsolfångare t.ex. takmonterad, kan 

också indirekt minska det avgivna ljudet samt ytterligare höja värmepumpssystemets 
totala värmeupptagningskapacitet. 

 
• En lågtemperatur solfångare utan täckglas i kombination med värmepump kan göra 

stor nytta. Den kommer då att hämta upp energi, förutom från solen, också från både 
kondensbildning, regn och luft. Den gör alltså nytta även då solen inte lyser. Detta 
medger i kombination med en luftvärmeväxlare också en lägre ljudbildning. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten är resultatet av en litteraturstudie (5P) som tillsammans med en huvud 
rapport (15P) ingår i en kandidat examen (20P).  
Examensarbetets huvuduppgift var att åtgärda ljudproblematiken, på ett luft/vatten- 
värmepumpssystem.  
Eftersom vi, författaren & studiekollega, saknade erfarenhet av ljuddämpning och p.g.a. 
problemets komplexitet, behövdes en beprövad metod för att kvantifiera resultatet av olika 
åtgärder och med hjälp av metoden jämföra dem med varandra.  
Vår examinator tyckte då att vi kunde planera och utföra experiment utifrån ett 
statistisktförsöks- och utvärderings- perspektiv.  
Statistiskförsöksplanering systematiserar och effektiviserar experiment samt ger möjlighet att 
på ett bra sätt kvantifiera resultaten. 
Undertecknad valde därför som litteraturstudier, boken; Kvalitet från behov till användning av  
Bo Bergman & Bengt Klefsjö.  
Syftet med att läsa boken var att förstå och lära oss använda teorierna och verktygen i statistisk 
försöksplanering för att: 

• Implementera statistisk försöksplanering i de försök som ingick i projektet. 

• Ge exempel på hur statistisk försöksplanering kan användas i fortsättningen av 
projektet.  

• Ge oss kunskap som kan användas i framtiden. 

Resultatet av studierna redovisas i denna rapport och delvis i huvudrapporten.  
Följande fem punkter summerar upp vad vi kommit fram till.  
 

1. När vi använde metoderna beskrivna i denna rapport, visade resultatet att ljudnivån 
sjönk med den skattade effekten 6.6, då vi sänkte varvtalet på fläkten. 
Detta kan jämföras med skattade effekten 0,8 för större batteri area. 
Mycket lite samspel mellan dessa två faktorer uppmättes =0,1.  
 

2. Validering av resultatet gick inte att göra p.g.a. för liten test mängd.  
 

3. I fortsättningen av projektet kan man göra en statistisk försöksplanering av faktorerna 
batteriarea, köldmedieflöde[m3/s] och luftflöde [m3/s].  
Eftersom rördiametern i värmeväxlarbatteriet är känd anges köldmedieflödet i [m/s] i de 
simuleringar som genomfördes.  

 
4. Vid omfattande undersökningar med många faktorer inblandade kan ett reducerat 

faktorförsök vara användbart för att gaffla in de viktigaste. 
 
5. Försöksplanering och utvärdering bör göras med hjälp av data program,  

tex Modde 8 [11]. 
 
6. Tiden för att lära sig metoderna var betydande. Framförallt metoden för validering och 

normering av resultatet kräver en ganska djup kunskap i statistisk teori.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den här rapporten är resultatet av en litteraturstudie (5P) som tillsammans med en huvud 
rapport (15P) ingår i en kandidat examen (20P).  
Huvud rapporten behandlar ljudproblematiken hos utomhusdelen till en luft/vatten- 
värmepumpsystem.  
I utomhusdelens konstruktion och funktion finns en massa komponenter och parametrar som 
direkt eller indirekt beror av varandra och bidrar till ljudproblematiken.  
Hur vi skulle utföra experiment och jämföra resultat var därför inte helt självklart.  
Vår examinator tyckte att vi kunde använda statistisk försöksplanering och utvärdering. 
Därför genomfördes en del av experimenten enligt denna metod och undertecknad valde som 
litteraturstudier, boken: Kvalitet från behov till användning av Bo Bergman & Bengt Klefsjö.  
 

1.2 Syfte/Mål 

Syftet med att läsa boken var att förstå och lära oss använda teorierna och verktygen i statistisk 
försöksplanering för att: 

• Implementera statistisk försöksplanering i de försök som ingick i projektet. 

• Ge exempel på hur statistisk försöksplanering kan användas i fortsättningen av 
projektet.  

• Ge oss kunskap som kan användas i framtiden 

1.3 Metod och avgränsning 

Denna rapport är en sammanfattning av vad som skrivits i, Kvalitet från behov till användning 
[1], men även av artiklar och information om ämnet på nätet [11-13]. 
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2 Huvuddel 

2.1 Vad är kvalité, definition 

kvalitet: kvaliteten kvaliteter subst. grad av goda egenskaper (särskilt om hög grad)  
 motsats kvantitet [13] 

 
Ordet kvalitet härstammar troligen från latinets ”Qualitas”, på svenska ”av vad” ordet har sedan 
utvecklats till att innefatta ”tingens egenskaper”. Den exakta definitionen på ordet kvalitet kan 
man tvista om länge men man kan konstatera att i ett produkthänseende har kundens objektiva 
såväl som subjektiva uppfattning om produktens prestanda, efter försäljning, i årtusenden varit 
viktigt för tillverkare av diverse produkter. Vissa smycken, möbler eller viner har varit finare 
än andra beroende på produktens inbyggda ”kvalitéer”, tillgång och efterfrågan men också, värt 
att notera, tillverkarens rykte.  
Kunden måste alltså hållas tillfreds inte bara i perspektiv av etiska eller juridiska aspekter utan 
även på grund av vikten av att upprätthålla det ”goda rykte” som skapas av producenter som 
under längre tid bevarar en hög och jämn kund nöjdhet.  
Vad är det då som gör kunden nöjd? Det är många faktorer som spelar in, lågt pris, prestanda, 
utseende, tålighet (= varan får inte gå sönder) och prestige är några. Alla de faktorer som gör 
kunden nöjd kan sammanfattas med det ganska subjektiva uttrycket kvalité. Hög kvalité ger 
som bekant varan ökad prestige vilket ökar försäljning och/eller möjligheten till att ta ut ett 
högre pris. I ett produktutvecklingsprojekt skall så klart alla faktorer vägas in men denna studie 
kommer att koncentreras på upprätthållandet av ”god tålighet” i tillverkningsprocessen. 
Sammanfattningsvis kan vi beskriva kvalité i punkterna: 
 

• Kvalité på ett varumärke eller produkt ges av en hög och under lång tid jämn kund 
nöjdhet. 

• Vad som gör en kund nöjd varierar men kan vara, pris, prestanda, utseende, tålighet  
 (= varan får inte gå sönder) och prestige. 
 

Pris är svårt att i förväg sätta. En tumregel är att priset på kapitalvaror t.ex., TV, diskmaskiner, 
och värmeväxlare, med gott kvalitetsrykte, generellt bör sättas något högre för att inte blandas 
ihop med lågprisprodukter. Detta är som sagt ingen regel utan är starkt beroende av 
marknadsstrategi och konsument medvetande. 
Prestanda skall uppfylla konsumentens förväntningar och gärna överträffa dem. 
Utseende är generellt svårare än prissättning. Det är svårt att i förväg beräkna marknadens 
reaktioner. Succé eller flopp varierar starkt över tid och plats.  
Tåligheten, hållbarheten på produkten får inte avvika för mycket från idealet vilket generellt är 
liktydigt med så hög hållbarhet som möjligt.  
Prestige uppnås enklast momentant genom högt pris på produkten men utan att långsiktigt 
uppfylla kundens alla förväntningar är denna strategi verkningslös. 
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2.2 Historik & filosofi bakom statistiskkvalitetssäkring 

Från Tidernas Begynnelse till Meldeltid 
 
Att utveckla och tillverka en produkt och sedan sälja den med vinst är tyvärr inte hela 
sanningen om du vill driva en långsiktigt uthållig affärsverksamhet i t.ex. 
tillverkningsindustrin. Vad som ofta glöms bort är det långsiktiga produktansvaret.  
Som tillverkare är du ansvarig för produkten även efter försäljning genom lagstiftning eller 
genom kundrelation. Dåligt renommé är ofta extremt dyrt och tar lång tid att bli av med.  
Lagstiftning om produktansvar har funnits väldigt länge. Tex så skrev den gamla babyloniska 
kungen Hammurabi en lagtext om husbyggen troligen mellan 1792-1750 fkr. (se bild 2.2-1) 
 
 

Bild 2.2-1 Fritt efter Codex Hammurabi (ca1750fkr) som innehåller 282 lagparagrafer  
 och avslutas med anvisningar om hur lagen skall tillämpas. [1A] 

Om en byggnad störtar samman och ägaren därvid 
dödas skall också byggmästaren dödas.  
Om ett av ägarens barn dödas skall också ett av 
byggmästarens barn dödas. Osv… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som synes hade byggmästare på Hammurabis tid ett starkt självintresse av att leverera 
byggnader av god kvalité. Det är ingen tillfällighet att just byggnader berörs i de tidigaste 
lagarna om produktkvalité, då brister ofta får katastrofala följder.  
Andra områden där produktkvalité tidigt kom i ropet är mynttillverkning där standardiserings 
metoder för kontroll infördes för att säkerställa myntens metallinnehåll.  
Men även utan stränga straff och regleringar har producenter av olika produkter haft intresse av 
att långsiktigt tillgodose kundens behov. Detta brukar generellt kallas yrkesstolthet vilket 
byggde på principen att produktens prestanda och design återspeglade egenskaper av 
hantverkarens skicklighet och personlighet. Resonemanget återfinns bl.a. hos svärdstillverkare i 
Japan såväl som i Europa. Detta är vad som i modern mening skulle kunna översättas till 
uppbyggnad av varumärke, = svärdsmästarens namn, genom kvalitets säkring.  
 
Industriella Revolutionen 
 
När den industriella revolutionen kom igång på alvar infann sig insikten om ineffektiviteten av 
att tillverka produkter i enstycksserier med medföljande fluktuationer i hållbarhet.  
Som exempel kan nämnas att de tidiga ångmaskinerna byggdes i enstycksserier och därför 
måste reservdelar specialtillverkas om något gick sönder.  
Allt eftersom komplexiteten i produkterna ökade växte behovet av standardiserade utbytbara 
reservdelar och kvalitetssäkring.  
Detta skedde sorgligt nog framförallt inom den dynamiska vapentillverkningen där det fanns 
intresse och gott om kapital för nya idéer. Men massproduktion i kombination med 
kvalitetssäkringsmetoder överfördes också till andra branscher.  
Bland dem som insåg potentialen för civiltillverkning enligt de nya metoderna kan nämnas. 
Henry Martin Leland [13] 1843-1932. Han var en amerikansk ingenjör, entreprenör och 
uppfinnare som började sin bana inom vapenindustrin. Han tog med sig kunskapen om 
högprecisionstillverkning när han startade företag Leland & Faulconer som tillverkade 
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förbränningsmotorer. Leland & Faulconer är kända för att ha levererat motorerna till världens 
första masstillverkade bil, Oldsmobile.  
Henrys M Leland erbjöd även Henry Ford Company sina motorer och företagets direktörer var 
så imponerade av kvalitén att de beslöt att montera dem i sina bilar.  
Det var ungefär vid denna tidpunkt Henry Ford Company bytte namn till Cadillac.  
Leland skulle med tiden komma att bli företagets huvudägare. 
Hos Cadillac införde Leland precisionstillverkning med utbytbara reservdelar, vilket gjorde att 
bilarna kunde repareras hos fristående verkstäder  
Som lite kuriosa kan nämnas en tävling där Henrys M Leland ställde upp med tre bilar. 
Tävlingen gick ut på att bilarna kördes till en platts för att sedan demonteras.  
Delarna blandades av oberoende tävlingsledare. Sedan skulle bilarna skruvas ihop av de olika 
teamen för att kunna åka vidare till målet.  
Henrys M Leland team vann med hästlängder på grund av att alla motordelar fungerade 
oberoende av vilken bil i teamet de satt i. Detta imponerade stort på samtiden 
 
Statistiska kvalitetsmetoder  
 
Ett stort steg för att systematisera kvalitetssäkring togs på 1920-talet i spåren av den allt mer 
utbyggda massproduktionen.  
Den matematiska grunden las bl.a. av Johann Carl Friedrich Gauß 1777-1855 som sedan länge 
utvecklat sin gaußiska täthetsfunktion, vanligen kallad normalfördelningskurva, som är ett 
verktyg i statistiska beräkningar. De finns dock ett flertal andra statistiska fördelningskurvor 
för olika tillämpningar.  
Runt 1920 insåg tyskarna Daeves 1924 och Becker 1927 att variationerna i en 
tillverkningsprocess vanligen är normalfördelad och kan beskrivas med statistiska metoder.  
 
Detta tog Walter A. Shewhart fasta på och då han var väl bevandrad i hur dåtidens matematik 
utvecklades framförallt inom det statistiska området. Han införde redan 1924 det som vi i dag 
kallar styrdiagram vilket är ett formulär som fylls i för att kontrollera och säkerställa kvalitén 
på produkten och som sedan kan användas i de matematiska formler som används för 
estimering och prognostisering av processer. Walter A. Shewhart synsätt på produktion utgick 
från ett kundbaserat perspektiv. Han ansåg att kundernas behov och önskningar också var 
statistiskt fördelade och som ingenjör var det därför viktigt att omforma dessa önskningar och 
behov till fysikaliska data på sin produkt. För att göra detta krävs en hel del intuition, omdöme 
men även en bred kunskap om människans önskningar och behov som individer. 
Som exempel kan kundernas önskningar och behov av en viss dimension på en mekanisk pryl 
omformas till en statistisk fördelad kurva där idealet representeras av medianvärdet, värdet som 
fås av extrempunkten, toppen på kurvan.  
Den storhet man jobbar med är då avvikelser från idealet. [2]  
Notering: Det finns självfallet andra tillämpningar och fördelningar där idealet kan 
representeras av andra storheter som t.ex. areor.  
 
Kunden står alltså i centrum och produktion skall bedrivas efter kundens önskemål och behov.  
Detta uppnår man genom att ta hand om alla data i produktionsprocessen av produkten och 
jämföra dem med de ideala värden givna av kunden och utifrån detta dra slutsatser om vilka 
åtgärder som bör göras. Vad som lätt kan glömmas bort i en tillverkningsprocess är att kundens 
önskemål förändras över tid och därför måste kontinuerliga uppdateringar göras av t.ex. tillåtna 
toleranser, men även produkten i sig själv blir med tiden omodern jämfört med konkurrenternas 
och måste förändras efter kundens nya konsumtionsbeteenden och sätt att leva.  

  6 



 

Utifrån detta statistiska synsätt av processer utvecklades och förfinades metoderna för analys 
och identifiering av problem. Under andra världskriget fick detta stora genomslag i framförallt 
USA. Det viktigaste bidraget för sekventiell provtagning åstadkoms av Abraham Wald. [2] 
Hans resultat ansågs så viktiga att de hemlighölls fram till krigsslutet. Efter kriget kom andra 
personer att spela en avgörande roll för utvecklingen t.ex. W. Edwards Deming och  
Joseph M. Juran. De fick båda stor uppmärksamhet för sina publikationer, framförallt i Japan 
som då 1950, led svårt av dåligt rykte för bristande kvalitet på sina produkter. Välkänt är 
Demings 14 punkter som är en sammanfattning av hans filosofi. Se bild 2.2-2. 
 

Demings 14 punkter 
1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring.  
2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet.  
3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 
4. Minska antalet underleverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 
5. Förbättra ständigt varje process. 
6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 
7. Betona ledarskap. 
8. Fördriv rädslan. 
9. Riv ner barriärer mellan avdelningarna. 
10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 
11. Avskaffa ackord. 
12. Ta bort hindren för yrkesstolthet.  
13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling.  
14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocesser.  

Bild 2.2-2 Demings 14 punkter fritt översatt efter Deming (986). [2A] 
 
I Japan som i början av 1950 snabbt anammade, de för dem nya idéerna om kvalitetssäkring, 
inledde ett flertal forskare flera projekt för att utveckla egna metoder och tillämpningar utifrån 
de metoder som lärts ut av Deming och Juran. En av de mest framgångsrika är Taiichi Ohno 
1912-som fortfarande lever. Han ligger bakom uttrycket ”kanban” som ungefär är samma sak 
som ”lean produktion” vilket innebär att allt inom produktionen skall trimmas in så att man 
bl.a. minimerar nödvändigheten av lager. Ohno är dessutom den som myntade Toyotas ”fem 
varför” som innebär att varje gång nått går sönder skall man fråga sig varför fem gånger.  
Under 1970-talet hade Japan kommit så långt att man hade utvecklat enkla verktyg av diagram 
och matriser som underlättade utvärdering och analys av verbal information på ett sytematiskt 
sätt. De ”sju ledningsverktygen” på engelska ”the seven management tools” som de kallas är i 
dag över hela världen respekterade som verkningsfulla verktyg, ett av dessa har utvecklats till 
QFD kundcentrerad planering.  
 
Försöksplanering  
 
Sir Ronald A Fisher började i början av 1920-talet utveckla en försöksplanering som var 
special konstruerad för statistisk utvärdering. Initialt handlade Fishers metoder om hanteringen 
av jordbruksförsök men med tiden snappades Fishers idéer upp av andra och började användas 
i industriella tillämpningar.  

  7 



 

En svaghet som tidigare funnits vid utvärdering av försök var att man inte tog hänsyn till 
störande faktorer d.v.s. slumpen. Genichi Taguchi utvecklade metoder för att komma tillrätta 
med problemet vilket senare användes i forskningsområdet ”robustkonstruktion”.  
 
QFD 
 
För att på ett bra sätt kvantifiera kundens önskningar och behov och införa det i 
produktutvecklingen började på 1960-talet Shigeru Mizuno utveckla ett verktyg som nuförtiden 
brukar kallas QFD. Det första dokumenterade projekt där metoden användes var i det helägda 
dotterbolaget till Toyota, Hinto Motor Co. Tydligen blev projektet lyckat och metoderna 
överfördes till andra Toyota bolag och förbättrades. Det mest kända projektet är ”Toyota Rust 
Study” på Toyota Autobody vars huvudmål var att åtgärda de rost problem som fanns på de 
minibussar som tillverkades. En buss blev genomrostad på ungefär 3 år. Utgången av projektet 
var ganska framgångsrikt vilket företaget, mån om att bättra på sin image, basunerade ut över 
världen.  
Det som utmärker ett väl fungerande QFD (Kund centrerad planering) orienterat projekt är att 
det kräver tvärfunktionella grupper där alla delar av företaget finns representerade t.ex. 
utvecklings, konstruktions-, marknad/sälj- och tillverknings- avdelning. Man kan säga att det 
finns fyra punkter eller steg där produkten skall passera och ibland återcirkulera till.  
 

1. Produktplanering. Resultaten av en marknadsunderökning översätts till 
produktegenskaper som sedan kan viktas med hjälp av en konkurrentanalys.  
Ibland kan det vara effektivt att slå ihop dessa två t.ex. genom att man låter tilltänkta 
kunder rangordna dels olika egenskaper men också vilken av dina egna produkter och 
konkurrenternas som uppfyller egenskapen bäst. Kunden skall även bestämma vilken 
produkt som totalt sett är bäst och varför. Detta leder till två saker.  
 

• Rangordningen av produkterna med hänseende på egenskaper kan sedan viktas 
mot rangordningen mellan produktegenskaperna i sig självt.  

• I det sistnämnda får du en uppfattning om vilka egenskaper som kunderna 
tycker är viktigast. Kanske är det något oväntat och därför borde inkluderas i 
rangordningsundersökningen.  

 
2. Produktutformning. Man väljer det konstruktionsförslag som bäst uppfyller de mål 

värden genererade av produktplaneringen. Identifiering av kritiska delar för produkten 
och bestämning av del egenskaper. Man kan sedan fundera på om tillräcklig kunskap 
finns på området eller om mer forskning eller marknadsundersökningar måste göras. 

 
3. Processutformning. Man använder de kritiska detaljegenskaperna från 

produktutformningen och funderar på hur egenskapernas riktvärden påverkas av 
variationer under en produktions cykel och vilka åtgärder som man bör göra för att 
förhindra detta.  

 
4. Produktionsutformning. Tillverkning av ritningar och anvisningar hur produkten skall 

produceras med t.ex. mått, mätpunkter och toleranser, kort sagt allt som behövs för 
produktion skall tas fram.  

 
Detta var kortfattat om historien bakom och beskrivning av QFD. Vad jag inte tagit upp är 
olika arbetsmatriser osv. detta anser jag inte nödvändigt utan hänvisar till boken.  
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Robust konstruktion 
 
Under årtionden har Genichi Taguchis syn på kvalitet och kvalitetsstyrning tilldragit sig stort 
intresse i västvärlden. Det är framförallt hans filosofi om kvalitetsbegreppet som anses som 
ganska revolutionerande. I korthet går hans filosofi ut på att en produkts kvalitet avgörs av hur 
stor förlust samhället förorsakas av denna efter leverans. Detta för tankarna till det i Sverige 
uppmärksammade uttrycket produktens ”Life Cycle Cost”, LCC. Taguchi skiljer tydligt på 
produktegenskaper och produktens kvalitet.  
  

• Produktens egenskaper bestäms av vilket marknadssegment som produkten skall 
tillhöra.  

 
• Produktens ”kvalitet” bestäms av hur pass bra produkten kan hävda sig kvalitets 

mässigt inom detta marknadssegment eller med andra ord, hur pass mycket produkten 
avviker från idealet.  

 
Ett exempel: Om vi tänker oss att vi identifierat några kritiska produktegenskaper som 
representerar ett visst marknadssegment t.ex. kamera med lins skydd, inbyggd radio och  
mp3-spelare med tillhörande hörlurar på en mobiltelefon.  
 

Produktegenskaper 
 

1. Kamera 
2. Linsskydd 
3. Inbyggd Radio 
4. mp3-spelare 
5. Hörlurar och inbyggd antenn 

 
Störningar i produktionen kan uppkomma på alla dessa egenskaper. Vad som utmärker kvalitén 
är hur mycket dessa störningar avviker från idealet.  
Här följer olika exempel på fel och bedömning av hur mycket de avviker från idealet. 
 

1. Om linsskyddet går sönder så att kameran inte fungerar avviker produktegenskapen 
mycket kraftigt från idealet det blir både dyrt och svårt att laga felet i efterhand. 

 
2. Om ett mjukvarefel gör att en del musikfiler inte går att spela på mobilens mp3-spelare 

är detta en moderat avvikelse från idealet eftersom musikspelaren fortfarande fungerar 
för de flesta andra filer och dessutom går felet att reparera med en uppdatering av 
mjukvaran.  

 
Mp3-spelaren är både billigare och går snabbare att laga än problemet med linsskyddet. 
Eftersom man inte helt kan eliminera störningar i produktionen måste man istället göra 
produkterna ”robusta”. Med detta menas att man så långt det är möjligt konstruerar produkten 
så att effekten av störningar blir så liten som möjligt. Om vi fortsätter med exemplet vi hade 
tidigare vilket var en så kan vi argumentera att en av de mest kritiska delarna är linsskyddet.  
Frågan vi bör ställa oss är hur kan vi konstruera ett så robust linsskydd som möjligt?  
Vi inser snabbt att det enklaste är att eliminera linsskyddet helt, även om det tillhör en av de 
kritiska produktegenskaperna som definierar produkten så som premium.  
Detaljens känslighet för produktionsvariationer alldeles för stor och dess 
marknadsdifferentierande egenskaper inte motsvarar förlusten i varumärkets kvalitets rykte.  
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Alternativt konstrueras linsskyddet på ett helt annat sätt vilket ger större tolerans för variationer 
i produktionscykeln.  
Efter att vidtagit någon av dessa åtgärder har vi gjort mobiltelefonen till en mer robust 
konstruktion i produktions hänseende men detta räcker inte vi måste göra samma analys för 
produktens egenskaper under hela livscykeln och konstruera därefter.  
Taguchi har ett flertal olika verktyg för att identifiera kritiska parametrar redan i 
produktutvecklingsprocessen. Ett av dessa är att göra en statiskförsöksplanering över alla 
produktegenskaper och testa hur pass tåliga de är för variationer och om det finns några 
samspelseffekter osv.  
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2.3 Statistisk Försöksplanering. 

2.3.1 Teori 
Statistiskförsöksplanering 
 
Under projektets gång kommer ett flertal olika faktorer att undersökas och varieras efter behov. 
För att kontrollera hur de ändrade faktorerna påverkar och för att kvantifiera hur avgörande de 
är för konstruktionen, genomför vi en hel del tester och mätningar. Detta går att göra 
systematiskt. Därefter kan man mattematiskt värdera faktorerna. Att systematiskt genomföra 
tester där resultatet sedan värderas matematiskt går att göra från ett statistiskt perspektiv, så 
kallad Statistisk försöksplanering. En väl genomtänkt försöksplanering ger inte bara kunskap 
om de genomförda testerna utan också en indikation på hur resultatet skulle kunna bli om man 
ändrar på faktorerna utanför det nuvarande testets faktorgränser, till skillnad från en-faktor-i-
taget-försök. För att belysa problematiken för en-faktor-i-taget-försök så ger vi er här ett 
exempel från boken:  
 
En faktor i taget försök 
 
En kemisk reaktion beror av två olika faktorer T=Temperatur (°C) och t= tid [min]. Uppdraget 
är att ta reda på vid vilken temperatur och tid som man får en så fullständig reaktion som 
möjligt. Till en början fixeras temperaturen vid 225°c och vid fem olika tid punkter 60, 90, 120, 
150, 180 sekunder mäts hur stort utbyte man fått. Det visar sig att maximalt utbyte skett vid 
T=130 [min]. Därefter görs testet om med skillnaden att det är tiden som är fixerad vid 130 
[min] och temperaturen som varieras mellan 210°C till 250°C. Här upptäcker man att den 
temperatur som ger mest utbyte är just 225°som man startade försöket med. Det är mycket lät 
att göra misstaget att tro att man hittat en maximum punkt vid T=225°C och t=130 [min]. Men 
om man noga studerar exemplet finner man brister i försöksgången som måste åtgärdas. Det är 
tillexempel möjligt att man fått ett helt annat resultat om man startat försöket med att fixera 
temperaturen till 250°C se Figur 2.3.1-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3.1-1. Diagram med nivåkurvor visar problemet med att inte undersöka samspelseffekter. 
Resultatet blir som i exemplet t=130min & T=225°C, Verklig extrempunkt finns vid t=70 & T=255°C. 
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Statisktiskutvärdering av försök 
 
Exemplet som följer illustrerar ett enkelt alternativ till en-faktor-i-taget-försök. Uppdraget är att 
undersöka sprickbildning i fjädrar tillverkade av kolstål.  

Figur 2.3.1-2 Visar Temperaturer och procent andel för 
parametrarna Stål, Olja och kolhalt för låg resp. hög nivå. 

Tre faktorer skall undersökas Ståltemperatur före härdning (°C), Oljetemperatur (°C), Kolhalt 
(%).Två nivåer bestäms för varje faktor. Se Figur 2.3.1-2. Om man skulle genomföra ett 
fullständigt en-faktor-i-taget-försök så behövs det göras 12 del försök.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3.1-3 Visar resultat kuben  
 
 
Med statistisk föröksplanering behövs bara 23 (Antal nivåer)(Faktorer) = 8 delförsök genomföras 
för att uppnå samma eller mer detaljerad slutgiltig information. I vart och ett av dessa delförsök 
tillverkas ett parti fjädrar som sedan utsätts för ett livslängdstest.  
Resultaten kan illustreras med en kub se Figur 2.3.1-3. 
I hörnet på kuben anges andelen (%) fjädrar efter testet som inte hade några sprickor.  
Det är nu möjligt att uppskatta effekten av de olika nivåerna på faktorerna (S)=stål temperatur, 
(O)=oljetemperatur, (C)= kolhalt. Tex. att höja temperaturen hos stålet från 830°C till 910°C 
ger differenserna 79-67=12, 90-59=31, 75-61=14 och 87-52=35. Det aritmetriska medelvärdet 
blir (12+31+14+35)/4=23. Detta är alltså den skattade effekten av att höja ståltemperaturen. 
Detta värde kan jämföras med de andra faktorernas skattade effekter. Men som du nog noterat 
verkar det finnas ett samspel mellan stål- och oljetemperaturen. Då oljetemperatur år låg blir 
effekten av höjningen av stål temperaturen inte så stor (79-67=12 respektive 75-61=14) som 
när man har hög oljetemperatur(90-59=31, 87-52=35). Samspelseffekten mellan SxO mellan 
stål- och oljetemperaturen, kan vi uppskatta som 
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Med värden insatta får vi den skattade samspeleffekten till. 
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Om inget samspel finns bör denna differens vara ungefär noll. Eftersom vi har två 
uppskattningar av effekten av att höja S på vardera O-nivå innebär detta att vi måste dela med 
två för att få samma typ av skattning som för faktorerna var för sig. Resultatet blir då: 
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På samma sätt går det att få samspelseffekter för SxC, OxC och SxCxO. 
Notera att det kan finnas en samspelseffekt mellanSxO, SxC och SxCxO . Tecknet framför, 
minus eller plus, fås genom multiplikation av de tecken som finns i de kolumner som ingår i 
samspelet. (Se figur 2.3.1-4 & 2.3.1-5) 
 

Delförsök S O C SxO SxC OxC SxOxC Y 
1 - - - + + + - 67 
2 + - - - - + + 79 

Figur. 2.3.1-4 Försöksmatrisen till den beskrivna försöksplanen. Tecknen – och 
+ representerar hög och låg. Multiplicering av tecknen sker först under de svarta 
pilarna och skrivs i kolumnen SxOxC, sedan under den röda pilen.  

3 - + - - + - + 59 
4 + + - + - - - 90 
5 - - + + - - + 61 
6 + - + - + - - 75 
7 - + + - - + - 52 
8 + + + + + + + 87 

Skattade 
effekter             +   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur. 2.3.1-5 Visar resultatet av beräkningen av samspelseffekter redovisade i 

raden skattade effekter. Visst samspel verkar finnas mellan SxO, SxC & SxOxC.  
 
Om man i stället hade valt att göra en-faktor-i-taget-försök skulle samspeleffekter inte kunnat 
uppskattas. 
Vi kan konstatera att i detta försök hade det varit meningslöst att undersöka faktorernas 
huvudeffekt var för sig eftersom vi har samspelseffekter. Att bara undersöka en huvudeffekt 
när samspelseffekter existerar leder till samma problem som i exemplet med en faktor i taget 
försöket beskrivet tidigare. Men för att förtydliga problemet så kan man säga att 
undersökningen representerar bara ett tvärsnitt av en 3D graf. Resultatet av undersökningen blir 
då extrempunkten på detta tvärsnitt.  
Den verkliga extrempunkten finns vid en annan punkt illustrerat med en graf, med nivåkurvor, 
se figur 2.3.1-1  
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För att på bästa sätt redovisa resultatet bör man ta hänsyn till samspelseffekterna.  
Eftersom stål temperaturen är den dominerande faktorn och vi har mest samspel mellan SxO 
kan vi redovisa resultatet som i Figur 2.3.1-6 för att få en bättre överblick. Som synes i figuren 
så ger en höjning av oljetemperaturen negativ effekt på hållbarheten när ståltemperaturen är 
låg, men vid hög ståltemperatur är effekten positiv. Detta hade varit svårt att se om man hade 
redovisat resultatet som i Figur 2.3.1-3. 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3.1-6. Visar resultatkvadraten 
av åtta delförsök genom att ta det 
aritmetiska medelvärdet av strategiskt 
valda resultat från resultat kuben i figur 
2.3.1-3. Den information man erhåller 
är att hög oljetemperatur inte är så bra 
om man har låg stål temperatur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beräkningar för värden i hörnen på kuben i figur 2.3.1-6 ovan. Värdet i höger hörn längst upp 
fås genom att ta det aritmetiska medelvärdet av S(stål) (+) och O(olja) (+) men med låg och 
hög kolhalt ⇒  C (−), C (+) fortsätt med vänster hörn längst upp där O,S (+,-) och med låg och 
hög kolhalt. Räkna fram de andra hörnen på samma sätt tills du fått ut resultatkvadraten.  
Alla beräkningarna finns här nedanför. 
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Förklaring: Ta det aritmetiska medelvärdet mellan  
O(+)= hög oljetemp och S (+)= hög ståltemperatur där 
C=kolhalten varierar mellan C(+) och C(-). 
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Validitet 
 
För att kontrollera att skattningen av faktorändringen inte är en slump utan en realitet måste vi 
ta hänsyn till osäkerheten i våra försöksresultat.  
Om huvudeffekten eller samspelseffekten ligger nära noll har de ingen reelleffekt eller så är 
den skattade effekten enbart slumpmässig.  
Hur långt från noll huvud eller den skattade effekten måste ligga för att vi skall veta om den är 
reell eller en slump beror av osäkerheten i försöken.  
 
För att uppskatta en standardavvikelse behöver man ett antal tester för att få en såkallad test 
mängd. I försöket med stålfjädrarna beskrivet ovan kan vi tänka oss att vi undersöker 200 
fjädrar i varje delförsök. Totalt har vi alltså testat 1600 fjädrar (200x8 (delförsök) =1600). 
 
Med en sådan testmängd är det möjligt att estimera spridningen σ för procentuella andelen 
sprickfria fjädrar p. Antalet sprickfria fjädrar är ungefär Bin (200, p)-fördelat 
(Binomialfördelat). 
Binomialfördelning används ofta i tillverkningsprocesser där man känner till sannolikheten för 
att en tillverkad produkt är defekt, som i fallet ovan. Vi har ju resultaten av utmattningsproven.  
Ett exempel: Om vi tar 3 fjädrar av tillverkningen med hög, ståltemp S(+), oljetemp O (+) och 
kolhalt C(+) kan vi räkna fram sannolikheten att alla tre är sprickfria genom att multiplicera 
den procentuella andelen sprickfria fjädrar (p = 0,87 se fig 2.3.1-3) 3 gånger 0,87x0,87x0,87 = 
0,658. Det är alltså ca 66% chans att alla 3 fjädrarna är sprickfria efter utmattningstestet. Att 
hitta en sprickfri fjäder bland de 3 ges av (1-p)p2 = 0,13x0,87x0,87 = 0,0832.  
Det är alltså ca 8% chans att hitta en fjäder med sprickor efter testet av 3 stycken fjädrar.  
 
Vi hoppas att vår Binomialfördelning är hyfsat symetrisk och fördelar sig lika på båda sidor om 
extrempunkten. Då kan vi säga att vi har en normalfördelad Binomialfördelning. 
I en test mängd av 200st fjädrar finns det en viss chans att verkligheten avviker från den givna 
procentuella andelen sprickfria fjädrar = p.  
Detta kallas standard avvikelse och betecknas med σ. 
För exemplet ovan fås spridningen σ (standardavvikelsen) för andelen sprickfria fjädrar av 

σ =
200

)1( pp − . Denna kurva har sitt σ [%] max vid 3,6 [%] då p= 0,5.  

 
σ max räknas fram genom att hitta extrempunkten.  
Derivera σ och sätt 0=′σ . 
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På detta sätt kan man konstatera att alla binomialfördelade testmängder har ett maximum då 
p=0,5. 

p= 0.5 insatt i formel σ =
200

)1( pp −  = 0.03535 ≈ 0.036 vilket är 3.6%. 

 
 
 

  15 



 

Detta betyder att slumpen spelar störst roll för låg oljetemp = O(-), hög ståltemp = S(+) och 
kolhalt = C(+) eftersom p = 0,52 och spridningen är σ1 = 3,53%.  
Vi kan nu räkna fram resterande standardavvikelser (p= 67) ger σ2 = 3,3, (p=79) ger σ3 = 2,9, 
(p= 59) ger σ4 = 3,47, (p=90) ger σ5 = 2,1, (p=61) ger σ6 = 3,44, (p=75) σ7 = 3,06 och 
(p=87) ger σ8 = 2,37. 
 
Vi skall nu undersöka hur stor standardavvikelsen (slumpfelet) kan vara i skattningen för de 
olika faktorerna. Som ett exempel kan vi ta skattningen av ståltemperaturen S.  
Att höja temperaturen hos stålet från 830°C till 910°C ger differenserna 79-67=12, 90-59=31, 
75-61=14 och 87-52=35. Alla dessa differenser blir totalt 4st skattningar av den höjda 
ståltemperaturen. 
Det aritmetiska medelvärdet är summan av alla 4 skattningar delat med antalet = 4.  

Aritmetiska medelvärdet 23
4

35143112
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∑

rskattningaAntal
rskattninga

. 

Eftersom varje effekt är skattad som summan av ett antal av varandra oberoende 
slumpvariabler använder vi centrala gränsvärdessatsen för att ge skattningen en 
standardavvikelse σ. 
Centrala gränsvärdessatsen ger:  

66,8... 2
8

2
2

2
1 =+++= σσσσ Skattning  

 
Men för att kunna jämföra standardavvikelsen σ Skattning med summan av skattningarna 

23)(
4
1)(∑ =× storlekSkattingar  så måste vi ge dem samma ”storlek”. Detta gör vi genom att  

dividera σ Skattning med 4. Detta ger: 165.2)(
4
1

=× StorlekSkattningσ .  

Genom denna operation är σ Skattning = 2,165 möjlig att jämföra med skattningen 23 och alla 
andra skattningar i exemplet eftersom de också har samma ”storlek”. Vi skulle kunna säga att 
vi har normerat σ Skattning mot medelvärdet av skattingarna. 
 
För att på ett så enkelt sätt som möjligt förklara varför vi måste dividera med 4 för att få rätt 
storlek på σ Skattning kan vi att bettrakta skattningen för S ståltemperatur som en vektor summa 

∑ +++++++= 87654321 ssssssssv  med längden v = 23.  
Alla de vektorer som ingår i summan har en standardavvikelse 821 ..., σσσ .  
Slumpen kan alltså göra de 8 vektorer som ingår i v  längre eller kortare, detta medför att 

slumpen också påverkar v  som kan bli längre eller kortare. Som nämnts tidigare blir denna 

variation av v  summan av ett antal av varandra oberoende slumpvariabler  

(standard avvikelser) och därför använder vi centrala gränsvärdessatsen för att ge v  en 
standardavvikelse = σ Skattning.  
Men tidigare i exemplet har vi dividerat alla skattningarna med 4 för att få fram ett medelvärde 

därför måste vi göra samma sak med standardavvikelsen = 165.2)(
4
1

=× StorlekSkattningσ .  

Som sagts tidigare kan man säga att vi normerar standardavvikelsen mot medelvärdet av 
skattningarna för att göra dem jämförbara. 
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Samspelet SxO fås av 10
2
1

2
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+ . Samspelet består alltså av ett medelvärde av 

alla 8 observationerna i Figur 2.3.1-5 men för att kunna jämföra skattningen av 
samspelseffekten SxO med huvudeffekterna S, O och C dividerar vi med 2 (normerar).  
På samma sätt som tidigare får vi standardavvikelsen av centrala gränsvärdessatsen dividerat 
med 4. Centrala gränsvärdessatsen ger: 

165,2
4

... 2
8

2
2

2
1 =

+++
=

σσσ
σ Samspel  

 
Nu kan vi jämföra våra skattade huvud- och samspels- effekter med standardavvikelsen 
σ = 2,165 och kan då konstatera att effekten av ståltemperatur = 23 ligger långt ifrån standard 
avvikelsen. Detta innebär att det med stor sannolikhet inte är slumpen som spelat in i 
mätvärdena. Det samma gäller samspelseffekten mellan stål och oljetemperatur SxO = 10 och 
kolhalt skattingen för kolhalt C =-5.  
Däremot skulle huvudeffekten för oljetemperatur O =1,5, och samspelseffekten mellan 
ståltemp och kolhalt SxC = 1,5 kunna vara ett utslag av slumpen eftersom de har värden som 
ligger innanför en normalfördelning med μ (väntvärde) = 0 och σ Skattning = 2,165.  
Detta betyder att även om ingen av faktorerna är aktiva skulle resultaten fluktuera och 
potentiellt ge lika stora skattningar som uppmätts hos dessa faktorer.  
 
I exemplet med de spruckna fjädrarna har vi givet att de skattade effekterna kan jämföras med 
en binomialfördelad spridning av procentandelen sprickfria fjädrar.  
För det mesta saknas kunskap om vilken fördelning som bäst motsvarar verkligheten.  
Man kan då utnyttja att skattningarna av effekterna ungefär är normalfördelade.  
Genom att plotta punkterna för de skattade effekterna på ett normalfördelningspapper kan man 
uppskatta standardavvikelsen.  
Vad man ofta märker är att vissa punkter inte ligger i linje med de andra på 
normalfördelningspappret, detta kan antyda att de med stor sannolikhet inte tillhör de punkter 
som kan vara slumpmässiga och därför inte skall vara med vid uppskattningen av linjens 
lutning, det s.k. k-värdet som ger den sökta referensfördelningen = σ. 
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Reducerade faktorförsök  
 

Figur 2.3.1-7 Reducerat försök för tre 
faktorer och två nivåer. Förutsättningen 
at att samspel saknas mellan AxB & BxC 

Om risken för samspelseffekter mellan faktorerna anses vara liten kan man reducera antalet 
försök mer drastiskt än i tidigare exempel. Vi kan tänka oss att vi har ett försök med tre 
faktorer som alla kan variera mellan hög- och låg- nivå (+,-). Om vi hade gjort ett fullständigt 
faktor försök så hade vi behövt åtta 23 (Antal nivåer)(Faktorer) olika försök. Nu så förutsätter vi att 
det saknas samspelseffekter mellan AxB och BxC.  
Figur 2.3.1-7 visar hur en sådan försöksplan skulle kunna  
se ut. Skulle det trotts allt finnas samspel mellan AxB så 
uppstår problemet att särskilja AxB med huvudeffekten  
för C, samma sak gäller för BxC och A, AxC och B.  
Tummregel: Om en av effekterna är ovanligt stor eller  
ligger på gränsen för validering så bör ett  
fullständigt faktorförsök göras för att kontrollera och 
kvantifiera effekten som, samspel och/eller huvudeffekt. 
 
Som effektivast är reducerade faktorförsök i början av 
en undersökning när man har ett stort antal faktorer  
och behöver gaffla ut de allra viktigaste. Ofta är det 
några få faktorer och samspel som är intressanta och 
som kan ingå i den fortsatta studien. Vilka dessa är bör  
visa sig tydligt i ett reducerat faktorförsök då de 
skattade effekterna blir ovanligt höga och ett  
undersökande fullständigt faktorförsök genomförs se  
tummregeln ovan. Du skall bara kontrollera  
effekterna av samspel mellan de faktorer som ”berörs” och  
sedan dra slutsatser. Man behöver alltså inte ta med alla  
faktorer i det undersökande ”fullständiga faktorförsöket”. 
På detta sätt kan man sila fram de faktorer som  
statistiskt har en stor påverkan på resultatet av produkten. 

 
Figur 2.3.1-8 Resultat kub av det reducerade 
faktorförsöket Figur 2.2-7. Med hjälp av 
resultatet kan de tre huvudeffekter skattas dock 
bör man se upp med eventuell inblandning av 
samspelseffekter.  
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Ett kul ”saying” som passar in på exemplen om reducerade faktorförsök är från Joseph M. 
Juran, den s.k. 20-80 regeln ”The vital few and the trivial many”. Med detta menas att man 
skall gallra fram de viktigaste faktorerna och strunta i att jobba med dem som inte bidrar med 
så mycket. En annan tolkning är att man bara behöver göra de 20 viktigaste procenten av 
arbetet och lämna de övriga 80%. Detta skall inte misstolkas som att man skall göra ett dåligt 
jobb utan bara att jobbet är oändligt stort och man skall nöja sig med ett bra resultat.  
Jurans filosofi är nog sann men tyvärr är nog verkligheten inte alltid så enkel.  
Det krävs trots statistiska verktyg en hel del intuition och erfarenhet för att träffa rätt med vilka 
faktorer som är de viktiga i en stor mängd faktorer eller med andra ord när de 20% (=ett bra 
resultat) är uppnådda.  
 
Studerade faktorer och störande faktorer 
 
Innan man sätter igång och kör en test serie bör man fundera på vilka faktorer som skulle 
kunna påverka resultatet. Kanske vissa instrument har en fel avvikelse som kan påverka 
resultatet, vid en produktions linje slits maskinernas verktyg ner och kan påverka produktens 
finish eller om man mäter ljud kan det finnas störande bakgrundsbrus. Helst bör man göra ett 
s.k. orsak verkan diagram för att så långt som möjligt systematisera utredningen.  
För att komma tillrätta med problemet i t.ex. en produktionscykel kan man dela in försöken i 
block. Med block menas att man balanserar mätningarna på ett sånt sätt att störningar av slitna 
verktyg minimeras. Som ett exempel: Om vi skall köra ett test med tre olika faktorer och två 
nivåer så är det fördelaktigt att ändra nivåerna på flera faktorer under en och samma dag istället 
för att köra en dag med hög- och en dag med låg- nivå på en och samma faktor.  
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2.3.2 Genomförande 
Statistiskutvärdering av prototyp och gamla modellen  
 
I x-jobbsprojektet hade vi tänkt förändra en hel del komponenter och förändra förutsättningarna 
för hur värmeväxlaren skulle prestera. Genom att utföra ett flertal tester och mätningar skulle vi 
sedan dra slutsatser om hur dessa förändringar påverkade t.ex. ljudnivån och effektuttaget på 
värmeväxlaren.  
Initialt var tanken att vi skulle planera och utföra försöken utifrån ett statistiskt perspektiv.  
Så blev dock inte fallet av anledning som redovisas i  
Problem med statistiskförsöksplanering, kap 2.4 Diskussion.  
Vi genomförde en del tester men det var inte direkt utformade optimalt för en statistisk 
utvärdering då testmängden är för liten och validering av resultat inte är möjlig att göra.  
Men för att prova de teorier vi lärt oss genomförde vi en statiskutvärdering av de testresultat vi 
hade.  
Utvärderingen behandlar ett försök med två faktorer som har höjden två (+,-). Se Figur 2.3-1 
Den första faktorn N är varvtalet som varierade mellan hög-, 925 och låg-nivå 575 [rpm]. 
Den andra faktorn A = arean på batteriet varierade mellan, hög-, 1,2 och låg-nivå 0,7 [m2].  
Ljudnivå- och frekvens- mättes med 2m avstånd och ca 45° vinkel från utblåset. 

2.3.3 Resultat 
 
Statistiskutvärdering av prototyp och gamla modellen  
 
Resultat tabell av batteriarean och fläktens varvtal (volymflödets) påverkan på ljudnivån. 
Skattade effekter enligt metoden statistisk försöksplanering.  
De skattade effekterna visar faktorns påverkan på ljudnivån. Noteras kan att för batteriarean 
blir två av de skattade effekterna negativa.  
Detta skall tolkas på följande vis.  
Går du från en liten area till en stor får du ett negativt resultat på ljudet. Ljudet minskar i dessa 
två mätområden. Observera att ljudet ökar i mätområdet 31-250 hz. 
För varvtalsökningen blir de skattade effekterna positiva. Detta skall tolkas så att om du ökar 
varvtalet på fläkten så får du ett positivt resultat på ljudet.  
Ljudet ökar i alla mätområden! 
Här nedan finns en tabell med faktorer och samspeleffekter för försöket se Figur 2.3.3-1.  
Skattade effekter enligt metoden statistisk utvärdering av försök se kap 2.2 Teori.  
De skattade effekterna visar faktorns påverkan på ljudnivån. Notera att en större batteri area ger 
ett negativt värde på skattning = lägre ljudnivå och en ökning av varvtalet ger ett positivt värde 
på skattningen = ökad ljudnivå.  
 

Figur 2.3.3-1 Visar en försöksmatris med 2st faktorer A & N som också har höjden 2.  

A = Area Batteri N (varvtal) = Volymflöde AxN dB  ( 31,5-250 Hz ) dB (500-16000 Hz) Lin (dBA)
1 - - - 1,88 6,68 6,05
2 + - - 2,43 3,83 5,65
3 - + - 4,70 16,11 12,85
4 + + + 5,20 11,43 12,05

Skattade effekter dB (31,5-250 Hz) 0,5 2,8 0,0

-0,6 6,6 -0,1

Delförsök

Skattade effekter Lin (dB)

Faktorer och samspel. Hur mycket sänks (dB) nivån!

Skattade effekter dB (500-16000 Hz) -3,8 8,5 -0,5

 
De skattade effekterna för A och N samt AxN visas i raden skattade effekter. Skattade effekter 
beräknades också för frekvensbanden 31,5-250 Hz och 250-16000 Hz se raderna under.  
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2.3.4 Analys/Diskussion 
Statisktiskutvärdering av försök 
 
Meningen med hela operationen är att få ut så mycket information som möjligt ur mätvärdena. 
Även om det i början kan verka krångligt så är det inte så svårt när man bortser från 
valideringen.  
Metoden ger stora fördelar genom att fel utförda experiment där man inte vet om att det finns 
samspelseffekter mellan de olika parametrarna och där slumpen spelat en avgörande roll för 
resultaten lättare kan hittas.  
 
Som synes verkar det inte finnas något samspel mellan batteriarea och varvtal på fläkten.  
Då de värdena ligger nära noll. Möjligen skulle man kunna se ett samspel i frekvensområdet 
500-16000 hz där värdet är (-0,5). Men då vi inte har gjort någon validering kan vi bara 
använda vårt sunda förnuft som säger att det mycket troligt att denna effekt kan vara ett resultat 
av slumpen. 
Skattade effekter lin (dBA) visar faktorns påverkan på ljudnivån 
Skattade effekter dB (31,5-250 Hz) visar de två faktorernas påverkan på ljudnivån inom detta 
frekvens omfång 
 
Som synes verkar det inte finnas något samspel mellan batteriarea och varvtal på fläkte.  
Då de värdena ligger nära noll. Möjligen skulle man kunna se ett samspel i frekvensområdet 
500-16000 hz där värdet är (-0,5). Men då vi inte har gjort  
Skattade effekter lin (dBA) visar faktorns påverkan på ljudnivån 
Skattade effekter dB (31,5-250 Hz) och dB (250-16000) visar de två faktorernas påverkan på 
ljudnivån inom dessa frekvens omfång. 
 
Det visade sig föga överraskande att den viktigaste faktorn för ljudnivån är 
varvtalet/volymflödet.  
Att öka varvtalet/volymflödet ger en skattad effekt för lin dBA på 6,6.  
Man höjer alltså ljudnivån med den skattade effekten 6,6 om man ökar varvtalet/volymflödet 
från 575 rpm (vilket är lika med ett luftvolymflöde på 3000m3/h) till 925 rpm(4500m3/h).  
Att öka arean på batteriet ger en skattad effekt för lin dBA på endast -0,6. Man sänker alltså 
ljudnivån med den skattade effekten 0,6 om man ökar arean från ca 0,7m2 till ca 1,2m2. 
Intressant är dock att en area ökning ger för frekvenserna 500-16000 Hz den skattade effekten 
= -3,8 men även här ger en varvtals sänkning den största skattade effekten = 8,5.  
Hur man än vänder och vrider på resultatet så visar det entydigt att en varvtals/volymflöde 
sänkning är den absolut viktigaste faktorn om man vill sänka ljudnivån, enligt utvärderingen. 
 
Dator stöd 
 
För att lättare kunna utföra beräkningar och försöksplaner kan ett dataprogram vara till stor 
hjälp. Det finns ett flertal program på marknaden men ett som verkar lovande är modde 8 [11]. 
Jag har dock inte närmare undersökt detta program på grund av tidsbrist.  
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3 Slutsatser 
Vi kan dra följande slutsatser om statistisk utvärdering. 
 

1. För fortsättningen av projektet skulle man kunna göra en statistisk försöksplanering av 
framförallt optimeringen av batteriarean i förhållande till köldmedieflöde[m/s] och 
luftflöde [m3/s].  

 
2. För mer omfattande undersökningar med fler faktorer kan ett reducerat faktorförsök 

vara användbart. 
 
3. Försöksplanering bör göras med hjälp av data program tex Modde 8 [11] 
 
4. Tiden för att lära sig metoderna kan vara betydande om man skall gå in i alla detaljer.  
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