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Sammanfattning 

Exmensarbete utfördes på SystemAir i Skinnskatteberg. Systemair är ett ledande 
ventilationsföretag i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och 
Sydafrika. I Sverige utvecklas och tillverkas bland annat luftbehandlingsaggregat. 
Examensarbete har utförts på R&D-avdelningen och gick ut på att minska ljudnivån på 
luftbehandlingsaggregat genom ”Passive Noise Control” som handlar om ljuddämpning inuti 
aggregatet. Examensarbetet har haft en tvärvetenskaplig karaktär i och med att det har 
behandlat allt från akustik till produktutveckling och i viss mån strömningslära. För att studera 
problemet djupare och komma på lösning så utfördes litteraturstudie, mätningar och analys av 
mätningar för att sedan kunna jämföra dem med resultatet. Med hjälp av vibrations och 
intensitetsmätningarna kunde gruppen konstatera att det bara fanns låga nivåer av stomljud, 
vilket gjorde att gruppen skiftade fokus på bara luftljud.  Fyra olika koncept togs fram och ett 
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Abstract 
This thesis was carried out in SystemAir in Skinskatteberg. Systemair is a leading manufacturer 
of ventilation in 49 countries in Europe, North- and South America, the Middle East and South 
Africa. The thesis was done in the R&D department and was focused on decreasing the 
noise level in of the ventilation unit TOPVEX. This was done through Passive Noise Control 
where the sound absorption was done inside the unit. The thesis has been a multidisciplinary 
experience as studies has been made from acoustics to product development as well as some 
fluid mechanics. Literature studies, measurements and analysis of the measurements were 
made to get a deeper understanding of the problem as well as to come up with a solution. The 
analysis was then used to compare with the results. The group established that there are some 
low levels of structural sounds with the help of vibrations and the intensity measurements, and 
came to the conclusion that the group would only focus on the sounds made by air. The group 
came up with four concepts and two recommended materials to solve the problem. The 
resulting solution was a combination of two concepts and two different materials. The 
solution resulted in decreasing noise in TOPVEX in both high and low frequencies.  
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Förord 
 
För att få en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik krävs 10 veckors examensarbete som utförs 
av två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan i Södertälje. Projektet är inom maskinteknik där 
vi har utvecklat våra kunskaper inom ljud och vibrationer.  
 
Syster Air som var uppdragsgivaren för projektet som omfattade 15hp, är ett företag belägen i 
Skinnskatteberg. Företaget tillverkar ventilationsprodukter av hög kvalitet.  
 
Vi vill tacka Lars Wester som har ställt upp för oss och hjälpt oss med problem som har uppstått 
under projektets gång. Vi vill även tacka Robert Tolkki från Systemair och Rasmus Grip från KTH 
för handledning. 
 
Vi vill även tacka vår examinator Mark W. Lange för stöd och bidrag under arbetets gång. 
 
 
 
KTH Industriell Teknik och Management, Södertälje 2017 
 
 
Aqeel Alrubaye och Twana Shafiq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Nomenklatur 
 

Ljud: Mekaniska longitudinella vågor som propagerar från en ljudkälla genom ett akustiskt  

Ljudtryck: Styrkan på den akustiska störningen, anges i pascal (Pa=N/m^2). 

Ljudtrycksnivå: logaritmiskt mått på ljudtryck i förhållande till ett referenstryck, anges i decibel, dB. 

Ljudnivå: Frekvensvägd ljudtrycksnivå som kompenserar för människans känslighet att uppfatta 
ljud vid olika frekvenser, anges i dB(A) 

Frekvens: svängningar per tidsenhet, anges i hertz, Hz (svängningar per sekund) 

Våglängd: Sträckan mellan två förtätningar eller förtunningar (för ljud i luft). Höga frekvenser 
motsvarar ljusa toner. Våglängden är omvänt proportionell mot frekvensen. Låga frekvenser 
motsvarar således mörka toner och större våglängder. (wmich.edu, 2016) 

Resonans: En viss frekvens vid vilken en viss motsvarande svängningsform i luft eller en fast 
struktur lätt kan exciteras upp till stora amplituder. Svängningsformen byggs upp av stående vågor. 
Resonansfrekvenser och dess tillhörande svängningsformer beror på rummets form eller den fasta 
strukturens form, styvhet- och massfördelning. (nordicgnosticunity, 2016) 

Ekofritt rum: Ett rum som är fritt från reflekterat ljud. Direktljudet absorberas totalt när det når 
väggarna. I praktiken är det ett rum där det reflekterade ljudet är försumbart litet i förhållande till 
direktljudet. (KTH, 2016) 

Infraljud: Ljud med lägre frekvens än 20 hertz, ej hörbart för människor. (nordicgnosticunity, 2016) 

Ultraljud: Ljud med högre frekvens än 20 000 hertz, ej hörbart för människor. (nordicgnosticunity, 
2016) 

Periodtid: Tiden för en svängning. Frekvensen är lika med: ett (1) dividerat med periodtiden 
(wmich.edu, 2016) 

Amplitud: Storleken på en harmonisk svängnings maximala avvikelse från jämviktsläget 

Efterklangsljud: Ljud som har reflekterats minst en gång efter att det lämnat ljudkällan (KTH.2016) 

Direktljud: Ljud som ännu inte har reflekterats efter att det har lämnat källan 

Buller: Ljud som uppfattas som störande. 

Ljudabsorbent: Akustisk åtgärd, t.ex. en panel monterad på en vägg, som syftar till att reflektera så 
lite som möjligt av det infallande ljudet. Denna minskar efterklangsljudet. (Soundab, 2016) 

Marcus Wallenberg Laboratoriet: The Marcus Wallenberg Laboratory for Sound and Vibration 
Research (KTH, 2016) 
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1 Inledning 
Syftet med detta kapitel är ge läsaren en inblick av examensarbetets syfte, mål problem och varför 
examensarbetet utfördes. 

1.1 Bakgrund 

Människor i Europa tillbringar 90 procent av tiden inomhus, i allt från bostäder, skolor, butiker, 
företag och övriga offentliga lokaler. Energiförbrukningen för uppvärmning, kylning och ventilation 
av inomhusklimatet står för 40 procent av Europas totala energiförbrukning. 
Den stora utmaningen för ventilationsföretag är att utveckla produkter för att förbättra 
inomhusklimatet och samtidigt få sina kunder att minska sin energiförbrukning (Systemair, 2016). 
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och 
Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget 
haft en kontinuerlig kraftig tillväxt och har numera cirka 4500 anställda världen över. Systemair 
grundades 1974, sen uppstarten har företaget haft en väldigt kraftigt tillväxt under åren och har idag 
över 4500 anställda världens över. (Systemair, 2016) 
 
Systemair tillverkar ventilationsprodukter av hög kvalité, lång livslängd samt låg energiförbrukning, 
vilket innefattar produkter för luftdistribution, luftkonditionering samt ventilationsaggregat för både 
komfort och säkerhetsventilation. Idag räknas Systemair som en av dem snabbast växande samt en 
av världens största inom ventilationsindustrin, koncernen omfattar cirka 66 dotterbolag med över 
4000 anställda. (Systemair, 2016) 
  

I detta arbete studeras förbättringar av produkten TOPVEX, en av Systemairs ventilationsaggregat 
för bättre inomhusmiljö. Denna produkt återvinner 80 till 90 procent av värmeenergin ur frånluften 
med en värmeväxlare. Arbetet går ut på att undersöka möjligheten att sänka ljud och/eller 
vibrationer i aggregatet. (Systemair, 2016) 
 
 

1.2 Problembeskrivning 

Systemair AB tillverkar bland annat ventilationsaggregat avsedda för allt från mindre lägenheter upp 
till stora industrier och handel. Vid förflyttning av stora mängder luft kan det enkelt uppstå ljud som 
kan upplevas som störande om de fortplantas in i miljöer där människor vistas. Systemair har hittills 
dämpat ljudet i kanalsystemet, men vill nu undersöka möjligheten att dämpa ljudet redan i 
ventilationsaggregatet, med hjälp av passive noise control (PNC) inuti aggregatet. Det 
ventilationsaggregat som studeras i detta arbete heter TOPVEX TR09 EL-R-CAV (Systemair, 2016) 
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1.3 Nulägesbeskrivning  

 
Nedan följer en beskrivning av aggregatet TOPVEX TR09-EL-R-CAV 
Som ska studeras i detta examensarbete. 
 

 
Figur 1. Nulägetsbeskrivning av Topvex. 

 
  

 
Tabell 1. Positioner på komponter. 

 

Pos    Beskrivning   Symbol 
 Anslutning uteluft 

 
 Anslutning avluft 

 
 Anslutning frånluft 

 
 Anslutning tilluft  

 
 1 Fläkt- tilluft 
 2 Fläkt-frånluft 
 3 Filter-tilluft 

 4 Filter-frånluft 
 5 Värmeväxlare 
 6 Rotormotor 
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1.4. Beskrivning av luftflödet i aggregatet 

 
 

 
Figur 2. Luftflödet i aggregatet. 

 
TOPVEX-aggregatet i Figur 2, består av två kanaler. Dessa benämns tilluftkanalen som tillför frisk 
luft in till fastigheten (mjukt böjda vita pilar på skissen) samt frånluftkanalen som bortför använd luft 
ut från fastigheten (skarpt böjda vita pilar på skissen). 
 
Den gröna pilen beskriver hur tilluften i form av utomhusluft kommer in i aggregatet vid den 
anslutning som kallas ”anslutning uteluft”, och vidare genom ett filter (nr. 3, tabell 1) som har till 
uppgift att skydda tilluftfläkten och värmeväxlaren från partiklar. Luften går sedan vidare genom en 
värmeväxlare (nr. 5, tabell 1). Där återvinns 80–90% av värmeenergin som finns i frånluften. 
Därefter sugs tilluften, nu med förändrad temperatur, genom tilluftfläkten (nr. 1, tabell 1) som har 
till uppgift att transportera luften vidare in till fastigheten via den anslutning som kallas för 
”anslutning tilluft”. Kanalen som för luften från aggregatet in till fastigheten kallas för 
tilluftskanalen.  
 
Den orena luften som finns i fastigheten transporteras in till aggregatet via ”anslutning frånluft” 
(Figur 2) gul pil och passerar först genom ett filter (nr. 4, tabell 1) för att skydda värmeväxlare och 
fläkt mot partiklar.  Därefter går luften genom värmeväxlaren (nr. 5, tabell 1) och vidare genom 
frånluftfläkten (nr. 2, tabell 1) och slutligen via ”anslutning avluft” (figur 2) ut till utomhusmiljön. 
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1.4.1 Fläktar 

I TOPVEX-aggregatet finns det två stycken så kallade kammarfläktar. Dessa är placerade på tilluft- 
respektive frånluftkanalen. Fläktarna har sju stycken kammare och är 
optimerade för luftflödet under drift. Dessa är relativt tystgående jämfört 
med de andra fläktar som finns tillgängliga på marknaden och har dessutom 
låg energiförbrukning (Systemair, 2016) 
 

1.4.2 Filter 

Filter är placerade uppströms värmeväxlaren i både i till- och 
frånluftkanalerna för att skydda värmeväxlaren från partiklar som följer 
med luftflödet. Filtren monteras i styrskenor vilket underlättar av- och 
påmontering vid service och installation. Filtret i tilluftkanalen uppfyller 
filterklass EU7(F7) och filtret i frånluftkanalen filterklass EU5(F5).  
(Systemair, 2016) 
 

1.4.3 Värmeväxlare 

Aggregatet har en roterande värmeväxlare som roterar med hjälp av två drivremmar vilka drivs av en 
rotormotor längs ner i aggregatet. Denna typ av värmeväxlare har till funktion att minska behovet av 
energi som behovs för att värma upp luft till fastigheten och samtidigt minska värmeeffektbehovet.  
Systemair, 2016) 
 

1.4.4 Rotormotor 

Rotormotorn som driver värmeväxlaren, driver den roterande värmeväxlaren med en önskad 
rotationshastighet med hjälp av en drivrem. (Systemair, 2016) 
 

1.4.5 Värmeslinga 

I slutet av tilluftkanalen sitter en elektrisk värmeslinga som har till uppgift att ytterligare värma 
tilluften vid behov. (Systemair, 2016) 
  

Figur 3. Värmeväxlare. 
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1.5 Mål  

• Kartlägga aggregatets ljudgenerering. 

• Undersöka möjliga alternativ för implementering av lösningar baserade på passiv dämpning. 
Av ljudet från fläkten och det aerodynamiskt alstrade ljudet i aggregatet. 

• Modellering och konceptdesign av minst ett lösningsförslag. 

• Uppföljning och analys av resultat. 

• Prototypframtagning i mån av tid. 

• Teknisk och ekonomisk uppföljning och analys.  

• Minska ljudnivå med minsta möjliga tryckfallsökning i systemet. 

 

1.6 Kravspecifikationer 

• Materialval ska uppfylla kraven på brandsäkerhet och luftkvalitet, t.ex. inte släppa ifrån sig 
partiklar till luften. 

• IP klass på lösningar skall vara lägst 26. 

 

 1.7 Avgränsningar 

• Endast ett exemplar av aggregat TOPVEX TR09 ska studeras. 

• Endast uppskattade kostnader skall tas fram. 

• Värmeväxlare och fläktar ska inte modifieras. 

• Analysen omfattar enbart fläkt och övrigt strömningsgenererade ljud. 

• Aktiv ljuddämpning kommer inte att användas i detta arbete. 
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1.8 Lösningsmetoder 

1. Referensmätning  

  Initialt genomförs en referensmätning på Systemair i Skinnskatteberg. En motsvarande 
mätning ska sedan utföras när bullerreducerande åtgärder är implementerade på aggregatet. 
Mätningen med bullerreducerande åtgärder ska sedans jämföras med referensmätningen för 
att se om åtgärderna har någon effekt på bullret.  

2. Modellering och ljudberäkning 

För att kunna bedöma resultatet av olika åtgärder utvecklas en modell av aggregatets 
ljudgenerering. Här separeras stomljud och luftljud. Modellen ligger till grund för utformning 
och dimensionering av prototyplösningar/åtgärder.  

3. 3d-printer 

  Komponenter för prototyper kommer att skrivas ut med en 3d-printer vid behov. 

4. Mätning på prototyp 

  Resultatet av åtgärder kommer att utvärderas genom uppföljande ljudmätningar som 
genomförs på Marcus Wallenberg Laboratoriet på KTH. 

5. Pugh-matris 

  Pugh-matris används för att utvärdera och sålla bort lösningar som inte uppfyller kriterierna 
svarande mot kundens behov 

6. Creo Parametric 2  

  CAD-program som används är Creo Parametric 2. Både sheetmetal och solidmodellering 
kommer att tillämpas. 

7. Ishikawa diagram 

  Detta är en dataanalysmetod som används för att identifiera oönskade effekter hos 
designlösningar  
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2 Teoretiska referensramar 
I detta kapitel presenteras teorier som tillämpades under examensarbetet. Genom att samla på sig 
mycket information redan i ett tidigt stadie så underlättar det framtagandet av olika typer av lämpliga 
lösningar längre fram.   

2.1 Work breakdown structure (WBS) 

 
Figur 4. Projektplanering. 

 
Work breakdown structure, förkortas med WBS, är ett ingenjörsverktyg som används bland annat 
när man planerar och kartlägger ett projekt. Detta verktyg är väldigt viktigt när man ska planera ett 
projekt, eftersom allt slöseri av tid kostar. Med hjälp av WBS kan man bryta ner mål till 
genomförbara aktiviteter, vilket innebär att om man genomför dessa aktiviteter så uppnår man sitt 
mål.  
Det är också en form av en trädstruktur där man har visat olika uppdelningar av projektet, för att 
komma fram till ett slutmål. Detta verktyg har vi använt för att organisera vårt arbete och eliminera 
slöseri av tid. (workbreakdownstructure.2016) 
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2.2 Pughsmatris 

 
Pugh-matris är ett väldigt värdefullt ingenjörsverktyg som används väldigt mycket inom 
produktutveckling samt att en metod för att objektivt åtgärda olika typer av problemställningar. 
Genom Pugh-matrisen kan man välja den bästa lösningen för ett problem genom att systematisk ha 
olika kriterier för att komma fram till lösningen.  Kriterierna poängsätts efter hur viktiga de är för 
produkten.  För att komma fram till den bästa lösningen krävs även en referens till Pugh-matrisen, 
det kan vara en befintlig produkt, eller så kan man systematisk testa olika referenser för att komma 
till den bästa lösningen. Referensen kan till och med vara en av lösningar man har. Poängen är att 
komma fram till den bästa lösningen med hjälp av kritikerna samt det material man har till 
förfogande. Gruppen kommer därför att tillämpa denna metod för att systematisk komma fram till 
det bästa ljuddämpande materialet, där kommer en befintlig produkt i forma av aluzink, vara vår 
referens.  Kriterierna poängsätts efter hur viktiga dem är, där kommer projektgruppen ha 5 som 
mest viktigt och 1 som minst viktigt. 
 
 

 
Figur 5. Exempel på Pughsmatris. 
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2.3 Ishikawa diagram 

 

 
Figur 6. Fiskbensdiagram.  

 
Ishikawadiagram har använts i projektet för att klargöra risker och grundorsaker till problem samt 
för att få en helhetsbild av hur produkten skall utformas. Detta kallas även för fiskbendiagram. I 
detta arbete användes sex huvudgrundorsaker, ett så kallat 6m-diagram. Varje huvudgrundorsak har 
följande underrubriker som förklarar problemet på detaljnivå (se figur 6). Syftet med detta är att 
försöka förstå källan till olika problemet.   
 
Figur 6 illustrerar ett exempel på fiskbensdiagram som visar en analys gjord på grundorsaker till hög 
konsumtion av bränsle i ett fordon. Fiskbensdiagrammet är indelat i 6 huvudorsaker, maskin, 
metoder, människor, material, mätningar samt miljö. Utifrån huvudorsakerna kan man på ett 
effektivt sätt identifiera och analysera grundorsaker till problem. Exempel på grundorsaker som 
leder till hög konsumtion av bränsle kan vara allt från dålig kvalité på bränslet till snabb körning eller 
dålig timing vid växling. 
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2.4 Ip-klassning 

 
Med hjälp av så kallad IP-klassning kan man ange en produkts skydd mot fukt och damm. IP-
klassning är särskilt viktig för till exempel elektronisk utrustning då damm, smuts och fukt kan leda 
till haveri av produkten och att användaren få el-chockar. 
IP-klassificeringen består av en tvåsiffrig kod, där dem beskriver, i grader, hur mycket skydd 
produkten har mot smuts, damm och vatten. 
Första siffran beskriver hur skyddat den är mot damm och grus, medan den andra siffran visar hur 
bra skyddat det är mot vatten. Ju högre nummer desto högre skydd har produkten. Figur 7 visar det 
olika nivåerna av skydd för IP-klassificering (SP, 2016). 
 

 
Figur 7.IP-klass. 

 
 
 

2.5 Brandklassning DIN4102-1 class B2  

 
Man genomför en rad tester för att klassificera och bestämma brandsäkerheten hos en produkt. 
”B2” testmetoden går upp på att bestämma anständigheten hos en produkt när det utsätts för en 
låga. Denna testmetod innefattar byggprodukter där brandkrav klass ”B2” krävs. 
För att bestämma klassen genomförs fullständiga provning, det omfattar två tester, där det första 
testet testas 10 gånger i en provkammare, med en dimension på 90 mm x 230 mm och, 5 tester med 
dimensionen på 90 mm x 230mm. Det genomförs även ett vägledande test, med dimensionen 90 
mm x 230 och 90 mm x 190 mm, ett respektive två tester. 
I provkammaren testas materialen, för att sedan studeras och undersökas. Det registrerar man 
genom att ta tiden för antändning, om flammorna når en viss topp inom en föreskriven tid, samt hur 
mycket brinnande doppar det faller från produkten. (SP, 2016) 
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2.6 Funktionsanalys 

 
Med hjälp av funktionsanalys kan vi lyfta fram viktiga funktionsdelar i produkten för att kunna 
klassa dem efter följande gruppers huvudfunktion: nödvändig, onödig och önskvärd. 
Huvudfunktion innebär huvudsyfte med produkten. Funktionsanalys underlättar dessutom vidare 
utveckling av produkter. 
 

 
Tabell 2. Funktionsanalys 

 
HF=huvudfunktion 
Ö = önskvärd 
N = nödvändig 
O = onödig 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBSTANTIV 

 
                  

FUNKTION 

 
 

KLASS 

 
 

ANMÄRKNING 
 

Minska  
 
                            

Ljud  

 
 HF 

 
Mekanisk  

 
Erbjuder  

 
Kvalité  

 
 

 
Ö 

 
IP26   

 
Skyddar  

 
Brandsäkerhet  

 
 

N 

 
Inte lättantändligt 

material 
 

Medge  
 

Livslängd 
 

 
 
 

 
Ö 

 
Material  

 
Begränsar  

 
Storlek 

 

 
 
 

 
N 

 
Utrymme på 

åtgärder 
 

Medge  
 

Återvinning 
 

 
 
 

 
Ö 

 
Miljövänligt 

material 
 

Underlättar  
 

Underhåll 
 

 
 
 

 
Ö 

 
Reparerar fel 
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3 Faktainsamling 
 
Under detta kapitel ska vi studera och samla information kring produkter som kan vara nyttig för att 
komma fram till lösningar samt förstå grundläggande termer. Projektgruppen skall även ta en 
närmare titt på befintliga produkter som finns i marknaden idag. 

3.1 Passiv respektive aktiv ljudkontroll  

Det finns två huvudtyper av åtgärder för bullerproblem för en produkt i de fall då ljudkällan inte kan 
ändras, nämligen aktiv och passiv ljudkontroll. Aktiv ljudkontroll innebär att man tillsätter ljudkällor, 
vanligtvis högtalare, vilka styrs av ett datorbaserat kontrollsystem som avger ljud sådant att det 
ursprungliga ljudet utsläcks eller åtminstone reduceras. Det enklaste fallet är plana vågor som 
propagerar i en kanal. Två stycken ljudvågor som är likadana förutom att de svänger i motfas 
kommer att släcka ut varandra  

Passiv ljudkontroll innebär att man med olika speciellt lämpade material och konstruktioner 
motverkar att buller når mottagarens öra. Exempel på åtgärder är ljudabsorberande paneler, 
ljudisolering och ljuddämpare i kanaler. Passiv ljudkontroll är det i särklass vanligaste angreppssättet 
då de fungerar när de väl är monterade och inte kräver någon elektrisk styrning, till skillnad från 
aktiv ljudkontroll. Storleken på dessa passiva åtgärder är proportionella mot våglängden, dvs. 
omvänt proportionella mot frekvensen. Detta innebär att passiva åtgärder vid låga frekvenser 
behöver vara stora, tunga och kräver stort utrymme. Detta är den största nackdelen med passiva 
åtgärder. Aktiv ljudkontroll, å andra sidan, fungerar som bäst just vid låga frekvenser 
(sciencedirect.2016) 

 

 
Figur 8. Passive Noise Control 
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3.2 Läran om ljud 

 

 
Figur 9. Ljudnivåer. 

 
Hur kan man egentligen definiera ljud? Ljud är mekaniska vågor som flyter på i luften och andra 
organiska ämnen. För att ljudvågorna ska kunna röra sig framåt krävs det ha något att röra sig i. 
Luftpartiklar som finns i luften sätts igång av mekaniska rörelser som flyter fram och tillbaka. 
Förtätningar och förtunningar sker i luften när denna process sätts igång, vilket leder till att man får 
både högt och lågt tryck. På grund av dessa tryckvågor uppmärksammas vi människor, genom att 
trumhinnan fångar upp känsliga ljudvågor, där den sätts i vibration. Det förs sedan vidare till hjärnan 
vilket gör att vi individer uppfattar ljudet. Människan har ett hörområde mellan 20 – 20000 Hz, 
frekvensvågorna över 20k kallas för ultraljud, och frekvensen under 20 kallas för infraljud. Dessa 
tryckvågor kan man ta data/mätningar på, och det kan uttryckas med frekvens, vilket anger 
vågor/svängningar per sekund. På månen finns det ingenting att röra sig i, därför är det helt 
knäpptyst, där man inte kan höra något.  I luften rör sig ljudet med en hastighet av 340m/s, i vattnet 
rör sig luften 4 gånger snabbare, det vill säga ungefär 1360m/s. Man kan höra brummande ljud från 
flera kilometers håll (Components, 2016)  
 

3.2.1 Luftljud 

Luftljud är den bakgrundsljudet som sänds som ljudvågor på i luften, det kan vara allt från röster, 
ljud från tv till musik och underhållningsmaskiner. 
 Man mäter ljuftljudet i decibel (enhet) (ISOVER.2016) 
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3.2.2 Stomljud 

Man kan upptäcka stomljud i ett rum, när någon går upp för trappor, eller över ett golv. 
När man går över olika material så får man olika mycket ljud som sedan rör sig till mottagarens 
trummhinnor, vilket är det som kallas för stomljud.  Även här mäter vi i enheten decibel. 
(ISOVER.2016) 
 

3.2.3 Reaktiv och resistiv ljuddämpning 

En reaktiv ljuddämpare gör att en del av ljudet reflekteras tillbaka mot ljudkällan. Exempel på sådana 
är Helmhotzresonator, kvartsvåglängdsresonator och expansionskammare. 
 
En resistiv ljuddämpare omvandlar ljudenergi till värme med hjälp av ljudabsorberande material. 
Exempel på sådana är baffelljuddämpare dvs. en låda med parallella ljudabsorberande skivor längs 
med strömningsriktningen. Dessa två principer kan också kombineras i en och samma ljuddämpare. 
(Swegon, 2016) 
 

3.2.4 Ljudabsorption 

Om man tillsätter en mikrofon utomhus så skickas ljudvågorna överallt, då blir det direktljudet 
dominant. Därför fungerar vår hörsel väldigt bra utomhus. Men eftersom vi tillbringar väldigt 
mycket tid inomhus har vi en annan miljö. Om man nu skulle tillsätta en mikrofon i ett rum, så blir 
direktljudet exakt som det var utomhus, men ljudet har svårt att försvinna inomhus. Ljudet kommer 
därför att studsa på väggar, golv och trubbiga kanter. När man sätter igång en mikrofon utomhus så 
studsar inte ljudet tillbaka eftersom det inte finns några ljudreflexer.  Inomhus studsar ljudet tillbaka 
från väggarna, golv och ytor. Frågan är vad som händer när ljudet träffar taket? Ljudenergin som 
träffar tak och väggar kan helt eller delvis absorberas och fastna på taket och den ljudenergi som inte 
stannar på taket reflekteras in i rummet. Om man skulle ha bra material på taket så skulle det vara 
mer ljudabsorbent, vilket gör att reflekterat ljud reduceras. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
bra absorbenter reducerar ljudnivån. Infallande energi är det ljud som åka mot taket, den ljudenergi 
som reflekteras mot rummet kallas reflekterad energi, samt det som går igenom taket mot 
atmosfären kallas transmitterad (Ljudskolan.2016). 
 

 
Figur 10. Ljudets rörelse (ljudskolan.se). 
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3.2.5 Ljudintensitet 

Ljudintensitet är den akustiska effekttätheten, effekt per area, i vågutbredningens (ljudenergiflödets) 
riktning (BTH, 2016). 

 
4 Omvärldsanalys 
Under detta avsnitt studerar gruppen några Systemairs konkurrenter som finns i Sverige. 
Konkurrenter som har jämförts är Fläktwoods och IvProdukt. Aggregat hos konkurrenterna som 
motsvarar TOPVEX har valts ut för jämförelse. Tanken är att undersöka bullernivåer hos 
konkurrenternas aggregat givet samma invariabel. Om konkurrenternas aggregat har lägre 
bullernivåer är TOPVEX vid samma in variabler så ska de aggregaten studeras utförligt. Syftet för 
den studien är att undersöka de bullerreducerande åtgärderna med förhoppningar om att kunna 
applicera liknande lösningar i TOPVEX.  
Givet i följande tabeller är luftflödet, trycket och SFP-värdet för TOPVEX och ett motsvarande 
aggregat från respektive konkurrent. Med dessa variabler på aggregaten så redovisas dB-nivån för 
aggregaten vid olika givna oktavband. SFP står för specifik fläkteleffekt som är uttryck inom 
installationsteknik, där man summerar fläktarnas eleffekt i aggregatet och dividerar dem med totalt 
luftflöde. (Systemair. 2016) 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Systemairs konkurrenter. 

4.1 Luftflödet 

Man har mer luftflöde på frånluftkanalen än tilluftkanalen beroende på hur aggregatet är designat. 
 

Tabell 3. Data på luftflödet. 

4.2 Trycket 

 

Tabell 4. Data på trycket. 

Företag Tilluft  Frånluft  
Systemair  0.70 m³/s 0.74 m³/s 

Fläktwoods                 0.70  m³/s 0.70 m³/s 
Iv produkt 0.70 m³/s 0.70 m³/s 

Företag  Tilluft Frånluft 
Systemair 97.4 pa 97.7 pa 

Fläktwoods 100 pa 100 pa 
Iv produkt 130 pa 130 pa 
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4.3 SFP-värde 

 Tabell 5. Data på SFP-värd. 

 
 

4.4 Jämförelsetabell 

 

Tabell 6. Jämförelsetabell mellan konkurrenter. 

 
Med de data som redovisas i tabell 6 kan man konstatera att Systemairs aggregat har lika eller lägre 
ljudnivåer än konkurrenternas vid de olika oktavbanden. Systemairs aggregat har bättre 
bullerprestanda än de övriga i den viktigaste mynningen, tilluft, där luften går in i rummet. I 
frånluftsmynning har Systemairs produkt bättre prestanda förutom vid 125 Hz- och 250 Hz-
oktavbanden. 
Syftet med denna underökning var att se ifall någon konkurrent har avsevärt lägre bullernivåer och i 
så fall försöka få till en benchmarking. Det visar sig dock att i de flesta fallen var Systemair bättre än 
konkurrenterna. Ändå så kontaktades ovannämnda konkurrenter för att utforska möjligheterna för 
benchmarking. Svaret från konkurrenterna var nej då detta skulle kunna beröra företagshemligheter.  
I appendix (A2) tillkommer viktiga data som dessa ovanstående tabeller byggs på. 
 
 
 

           Företag  Tot  
Systemair  1.28 kW/m³/s 

Fläktwoods 1.57 kW/m³/s 
Iv produkt 1.40  kW/m³/s 

 Företaget  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot 
db  

Utomhus 
 

Systemair 46 58 62 53 48 43 35 27 64 
Fläktwoods  59 60 69 69 64 63 59 56 71 
Iv produkt 60 58 62 61 56 53 49 38 62 

Tilluft 
 

Systemair 51 61 66 67 69 66 61 53 74 
Fläktwoods 66 68 78 75 78 75 71 66 82 
Iv produkt 68 66 71 71 75 73 70 65 79 

Frånluft 
 

Systemair 53 64 66 55 53 48 39 30 69 
Fläktwoods  60 61 70 70 65 64 60 57 72 
Iv produkt 60 58 62 61 56 53 49 37 62 

Avluft  Systemair  57 66 71 70 72 69 64 57 77 
Fläktwoods  67 69 79 76 79 77 73 69 83 
Iv produkt 68 66 70 71 75 73 70 65 79 

Omgivande  Systemair 36 50 53 45 45 47 44 43 56 
Fläktwoods  54 56 59 49 42 47 42 31 54 
Iv produkt  66 58 53 45 46 45 42 32   52 
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5 Referensmätningar 
Under detta avsnitt presenteras referensmätningarna, för att identifiera och kartlägga aggregatet, för 
att undersöka var det finns mest ljud. Det presenteras även de rum som referensmätningen utfördes 
på. 

5.1 Marcus Wallenberg Laboratoriet 

Referensmätningar på TOPVEX ägde rum i Marcus Wallenberg Laboratoriet. Mätningarna skedde i 
två olika rum, nämligen i det ekofria rummet och i efterklangsrummet. Nedan följer en kort 
beskrivning av vardera rum.  
 

5.1.2 Ekofritt rum 

Syftet med att placera aggregatet i ett ekofritt rum är att ha en tyst miljö fritt från störningar från 
omgivningen. Detta leder till att få korrekta mätningar på aggregatet.  
Rummet har måtten 7x5,95x5,8 m. Rummet är designat för att uppfylla standardkraven till 100 Hz. 
Det finns en öppning till efterklangsrummet som är 2.4x2,2 m. Rummet är byggt för att kunna mäta 
produkters ljudeffekt. 
Väggarna är utrustade med kuddar som är 1 meter långa för att kunna fånga in dem riktiga låga 
frekvenser. Kuddarna är fyllda med mineralull för att den ska fungera som absorberande material. 
Även golvet är gjort av mineralullkuddar med ett järnnät för att man ska kunna förflytta sig inne i 
rummet. Rummet har en tjock tung dörr för att täthet är väldigt viktigt när det gäller ljud för att inte 
bli störd av omgivningen. (KTH, 2016)  
 

 
Figur 12. Ekofritt rum på KTH. 
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5.1.3 Efterklangsrummet: 

Syftet med efterklangsrummet är att mäta aggregatets ljudeffekt.  
Efterklangsrummet har måtten 6.21x7.86x5,05 m. Det har hårda väggar och är utrustat med 
plexiglasskivor som hänger på taket för att låta ljudet studsa, även färgen på rummet är särskild vald 
för att låta ljudet studsa. I rummet finns det en roterande mikrofon som roterar i vågform för att 
kunna fånga så många ljudfrekvenser som möjligt. En kalibrerad fläkt finns i rummet som fungerar 
som referens. Mätningar som utförs i detta rum är ljudeffekt på maskinen, skiljekolstationers 
akustiska reduktionstal och akustisk absorption (KTH.2016) 
 
 

 
Figur 13. Efterklangrum på KTH. 
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5.2 Utförande 

Under detta kapitel beskriver gruppen hur referensmätningarna har gått till.  
Aggregat 
Topvex TR09 EL-L-CAV, art nr: 27826 
 

5.2.1 Vibrationsmätning 

Syfte 
För att kunna se om det existerar stora vibrationsnivåer på aggregatet som leder till stomljud. 
 
Mätutrustning 
Accelerometer och analysator. 
 
Utförande 
Mätningen gjordes i det ekofria rummet med hjälp av en accelerometer och analysator. 33 invändiga 
och utvändiga punkter på aggregatet valdes för att i detalj kunna studera vibrationerna och härleda 
ljudkällor och fortplantningsvägar.  
Det passar bäst att utföra denna typ av mätningar i ett ekofritt rum, eftersom väggarna absorberar 
ljud och minskar störningar under mätning. Figur 14 visar de punkter mätningar skedde på.  
När gruppen har definierat de punkter som ska mätas, 33 punkter totalt, så skedde mätning av varje 
punkt för sig med hjälp av en accelerometer och analysator. Resultatet av varje mätning 
dokumenterades. Denna mätning utfördes när aggregatet var igång. Figur 14 visar användandet av 
accelerometern vid mätningstillfället.  
I appendix (A1.2) tillkommer resultatet av vibrationsmätningar  

 

 
Figur 14. Utförande av vibrationsmätning. 
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Följande punkter på/i aggregatet 
 

 
 

 
Figur 15. Mätningspunkter över hela aggregatet. 
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5.2.2 Mätning av Ljudintensitet 

 
Syfte 
Syftet med ljudintensitetsmätningarna är att mäta ljudeffekten från aggregatets utvändiga delytor.  
 
Mätutrustning 
Frequency Analyszer HP-3569 A med tillhörande mätprobe.  
Mätområde: 100 till 1000 Hz. 
Mätproben är utrustad med två mikrofoner som är uppsätta åt olika håll för att definiera i vilken 
riktning ljudet går. 
 
Utförande  
Tre ytor valdes där fläktarna är lagda, eftersom där har vi mest vibration och ljud. Sedan valde 
gruppen att ha en referensyta där fläkten på den ytan inte är i drift för att kunna jämföra det med 
dem andra två ytor. Mätningen utfördes när tilluftfläkten var i drift. 
 
Ytorna 

1- Framsida av tilluftfläkten 
2- Baksida av tilluftfläkten 
3- Framsida av frånluftfläkten (referensyta) 

 
När mätytan är definierad håller man mikrofonerna i en 90 graders vinkel mot ytan som ska mätas.  
Ingenting får finnas bakom mikrofonen eftersom det reflekterar ljudet. Vid mätning av ljudintensitet 
rör man mätproben först radiellt över hela ytan och sedan vertikalt för att kunna göra så noggranna 
mätningar som möjligt. 
I appendix (A1.3) tillkommer resultatet av intensitetsmätningar. 
 
 

 
Figur 16. Tre ytor som ska mätas.  
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5.2.3 Mätning av Ljudtrycket 

 
Syfte 
Syftet med dessa mätningar är att mäta ljudtrycksnivå vid varje mynning med olika trycknivåer för 
att få så noggranna mätningar som möjligt. Därefter dokumenterades det resultatet gruppen fick vid 
denna mätning. Resultatet vid denna mätning ska sedan jämföras med ljudtrycksmätningar på 
aggregatet med gruppens lösning installerad för att se om det skett förbättringar.  
 
Mätutrustning 
Efterklangsrum, ekofritt rum, roterande mikrofon, fläkt och plexiglasskivor. 
 
Utförandet 
För att kunna mäta hur mycket ljudtryck som kommer ut ur varje mynning så användes två olika 
rum. Ett som är ett ekofritt rum, och det andra är ett efterklangsrum med en mikrofon. TOPVEX 
aggregatet ställs inne i det ekofria rummet, så att inte omgivande ljud påverkar mätningen. Därefter 
finns det ett långt rör som är anslutet mellan aggregat och efterklangsrummet. Vid mynningen av 
detta rör i efterklangsrummet sker mätningarna. Efterklangsrummet är utrustat med en mikrofon 
som roterar runt och upp och ner för att kunna mäta ljud vid olika positioner. En liten fläkt finns i 
det rummet. Fläkten används som referens eftersom det är redan känt vilken ljudeffekt denna fläkt 
har. Därefter mäts ljudtrycket i aggregatet och skillnaden mellan det trycket och fläktens beräknas 
för att kunna få så noggranna mätningar som möjligt.  
I vissa fall av mätningarna användes ett tilläggsluftrör på den ena mynningen av luftkanalen i 
aggregatet. Detta tilläggsluftrör är till för att skapa ett avstånd mellan aggregatet och mynningen där 
luft sugs in i aggregatet. Detta är en metod för att minska störningar då mynningen för luftintag 
genererar ljud.   
 
 

 
Figur 17. Hur ljudtrycksmätningarna gick till. 
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1 - Mätning sker på supplymynningen med 170 pa tryck på hela tilluftkanalen. Tilläggsluftrör är 
monterat på outdoormynningen. 
 
2 - Mätning sker på supplymynningen med 100 pa tryck i hela tilluftkanalen. Tilläggsluftrör är ej 
monterat. 
   
3-Mätning sker på outdoormynning med 190 pa tryck i hela tilluftskanalen. Tilläggsluftrör är 
monterat på sypplymynningen. 

 
4-Mätning sker på outdoormynning med 130 pa tryck i hela tilluftskanalen. Tilläggsluftrör är inte 
monterat. 
 
5-Mätning sker på exhaustmynning med 100 pa tryck i hela frånluftskanalen. Tilläggsluftrör är inte 
monterat. 
 
6-Mätning sker på extractmynning med 170 pa tryck i hela frånluftskanalen. Tilläggsluftrör är 
monterat på exhaustmynningen. 
 
I appendix (A1.4) tillkommer resultatet av ljudtrycksmätningar. 
 
 

5.3 Slutsats av referensmätningar 

Baserat på genomförda referensmätningar av vibrationsnivåer i olika punkter på aggregatet under 
drift kan det konstateras att stomljudet i aggregatet ligger på mycket låga nivåer. I samråd med Lars 
Wester, har beslut tagits om att inte göra mer djupgående analys av stomljudet. Detta baseras på att 
vibrationsnivåerna är låga, att ingen tydlig spridning av vibrationerna har kunnat påvisas och på 
resultatet av genomförda ljudintensitetsmätningar. Fokus ska hållas på eliminering av luftljud. 
Referensmätningarna visade också att luftljud genereras vid nedre och övre fläktar. Därför bör 
koncepten riktas mot att eliminera luftljudet vid fläktarna.  
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6 Val av Material 
 
Detta avsnitt handlar om att ta fram ett lämpligt material, med hjälp av beslutsmatrisen samt i 
samråd med Systemair. 
 
Val av material som ska användas vid konceptgenereringen är av yttersta vikt då materialet inte får 
avge partiklar som kan skada komponenter. Dessutom är det till fördel om materialet som ska 
användas har ljudabsorberande egenskaper.  
För att kunna absorbera och dämpa ljudet i aggregatet krävs det att välja ett lämpligt material som 
även uppfyller ställda krav från Systemair. I konsultation med Systemair så har tre olika material 
tagits fram för granskning. Dessa redovisas i kommande avsnitt.  
För att välja ut ett lämpligt material kommer Pughsmatris att användas. 
 

6.1 Polyesterfiber (Soundfelt Rec)  

 
Figur 18. Polyesterfiber. 

En möjlig kandidat till att sänka ljudnivån på aggregatet är polyesterfiber, även kallat för Soundfelt 
Rec. Det är ett väldigt starkt material som är resistent mot brand och också de flesta typer av 
kemikalier. Anledningen till att materialet är miljövänligt är på grund av uppbyggandet av 
polyesterfibret och återvunna textilier. Polyesterfibern är brandcertifierad enligt DIN4102-1 class 
B2. 
Polyesterfiber är väldigt lätt att bytas eller tvättas och används mycket inom klädbranschen, då den 
även är väldigt resistent mot mögel. Materialet har en vikt på 100–2600 g/m^2, och en tjocklek 
mellan 5–80 mm.  Den innehar en hög ljudabsorptionsförmåga och är även ett väldigt slitstarkt 
material. Materialets färg ändras när temperaturen uppnår 130 C. (Hordanstans.se. 2016) 
 
Egenskaper: 

• Slitstark 
• Motstår tryck- och dragkrafter  
• Resistent mot kemikalier och mögel 
• Lätt att byta ut eller tvättas 
• Flexibel i både vått och torr miljö 
• Slitage förmåga 
• Sänker efterklangstiden 
• Dålig insugningsförmåga  
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6.2 MPP- plåt (Micro perforated plate) 

 
Figur 19. MMP-plåt (micro perforated plate). 

 
MPP-plåtar är ett ihåligt material som har goda ljudabsorberande egenskaper. Det är ett miljövänligt 
material där man kan återvinna nästan 100% av materialet. Ett väldigt bra altenativ om man vill köra 
med plåtar som dämpningsmaterial. Plåtarna är resistenta mot eld. De ihåliga markeringarna är till 
för att dämpa ljudet ytterligare. MPP kan även tillverkas i plaster.  MPP är en bra ersättare till 
fiberalternativa material samt är ett väldigt ekonomiskt material.  
MPP ger bättre ljudabsorption vid lägre frekvenser, ju större hål materialet har desto bättre 
absorberar den ljud. MPP-plåtar används mycket inom byggbranschen, där den har som 
grunduppgift att absorbera ljud. Normalt brukar tjockleken vara ungefär 0.5–2 mm och de hål som 
finns på MPP-plåten täcker ungefär 0.5–2% av plåten. (Ward-process.2016) 
 
 
Egenskaper: 

• Låg vikt 
• Obrännbart 
• Går att återvinna 
• Kan rengöras effektivt 
• Bra ljudabsorption, särskilt vid låga frekvenser 
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6.3 Antiphon (MPM) 

 
Figur 20. Antiphon(MPM). 

 
Antiphon, MPM som det också kallas, är en väldigt flexibel plåt som har två olika funktioner, den 
både dämpar stomljud och ersätter befintligt material. Det brukar förekomma att man måste lägga 
till material när man dämpar ljudnivån men här sparar man tid, material och vikt. MPM-plåten kan 
klara temperaturer mellan -5C upp till 125C grader. Plåten har bäst effekt när ljudvågorna når upp 
till 250 Hz, sedan avtar det när det kommer fram till ungefär 16 000 Hz. Under processen uppstår 
ingen resonansfenomen vilket gör att man får bättre kvalité på produkten. 
Syftet med MPM-plåten är att kunna minska stomljudet samt att ersätta befintlig plåt med MPM-
plåten, vilket innebär att konstruktionens vikt kommer at vara detsamma. (Antiphon AB. 2016) 
 
Egenskaper: 

• Sparar utrymme 
• Sparar vikt 
• Dämpar stomljud 
• Klarar inte mer än 125 grader 
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6.4 Aluzink 

 
Figur 21. Aluzink. 

 
Aluzink är det materialet som redan används av Systemair, när företaget tillverkar olika typer av 
Topvex. Aluzink,består av 55% aliminum, 43% zink och 2% kisel. Med tanke på den höga volymen 
av aluminium kan materialet värmas upp till 315 grader utan att det smälter. Materialet tillverkas i 
olika tjocklekar, vanligast 0.3–2.0 mm. Kombinationen av Aluminium, zink samt lite kisel ger en yta 
som nästan är immun mot korrosion. (SSAB, 2017) 
 

6.5 PUGHSMATRIS 

Då referensmätningarna visade att stomljudet i aggregatet var lågt och beslut togs att inte åtgärda 
stomljudet så kommer Antiphon att inte vara en kandidat. Kriterierna poängsätts efter hur viktiga 
dem är, där kommer projektgruppen ha 5 som mest viktigt och 1 som minst viktigt. Som referens till 
materialvalen har gruppen valt att ha Aluzinken som referens, eftersom det används redan av 
Systemair idag, och kommer vara bra referens när gruppen utser en kandidat till projektens åtgärder., 
 Kriterierna är följande: 

• Kvalitet: Materialet kan försämra luftkvaliten inomhus om de t.ex. släpper ifrån sig fibrer. 
Slitstarkhet. 

• Återvinning: Hur många procent av materialet som går att återvinna eller återanvändas.  
• Brandsäkerhet: Uppdragsgivaren har satt brandsäkerhet som krav. 
• Ip-klass 26: Hur produkten är skyddad mot vatten, damm och andra inträngande föremål. 
• Akustik: Hur hög är den ljusabsorberande förmågan på ett ungefärligt viss. Materialets 

akustiska absorptionsegenskaper samt hur dessa påverkas av luftflödet. 
• Livslängd: Så lång tid som materialet bibehåller prestanda vid användning.  
• Miljö: Är dessa material miljöförstörande?  
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Figur 22. Pughsmatris. 

 

6.6 Slutsats av materialval 

Med hänsyn till uppsatta kriterier som diskuterats fram med Systemair, samt genom detta urval har 
vi kommit fram till att gruppen kommer att gå vidare med Polyesterfibern (soundfelt Rec) som 
slutvald material. Med tanke på att Pughmatrisen hade Aluzink som referens samt, MPP plåt som en 
annan möjlig kandidat har Polyestern fått 10 poäng och MPP-plåten -13 poäng. Det som var 
avgörande för fallet var IP-klass 26 som arbetsgivaren hade som kriterie. Gruppen gick därmed 
vidare med Polyesterfibern (soundfelt rec) som slutvald material. Gruppen valde att inte ha med 
Antiphon materialet i Pugh-matrisen eftersom projektgruppen valde att inte åtgärda stomljud på 
grund av låga nivåer av vibrationer i aggregatet. 
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7 Konceptgenerering 
 
Under konceptfasen skall gruppen ta fram minst ett koncept baserat på ställda kriterier. Ett koncept 
ska sedan väljas för vidare utveckling. Koncepten baseras på lärdomar från referensmätningen och i 
samråd med aukustikexpert från Systemair. Som nämnts tidigare så kommer fokus att hållas på att 
eliminera luftljud vid fläktrna. Tanken är att ta fram ett förslag som kan användas för båda fläktar i 
aggregatet. En gemensam tanke bakom koncepten är att eliminera skarpa kanter då detta orsakar 
turbulens som leder till luftljud. I aggregatets kanaler finns det uttrymme för att implementera olika 
lösningar.  

7.1 Ishikawadiagram 

 
 
Figur 23. Ishikawadiagram 

Genom användandet av Ishikawa diagram har en del orsaker till buller inne i aggregatet kunnat 
identifieras. Ishikawadiagrammet har lett till bättre förutsättningar i konceptgenereringen då många 
av orsakerna till buller kan undvikas och/eller byggas bort. 
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7.2 Koncept 1 

 Ljuddämpande -material 

 
Figur 24. Skivabsorbenter vid mynningen. 

När gruppen fördjupat sig inom ljud och frågat ljudexperter, så blev det klart för gruppen att skarpa 
kanter skapar buller. Tanken bakom detta koncept är enkelt, genom att sätta in extra väggar i 
aggregatet kan man leda luften ut ur aggregatet utan att komma i kontakt med de skarpa kanterna vid 
mynningen. Detta koncept förbättrar även luftflödet då luften får en rak väg ut ur aggregatet utan 
något som står i vägen. Konceptet realiseras genom att två stora skivor fästs på var sin sida av 
kanalen på det viset som visualiseras i figur 24. 
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7.3 Koncept 2 

I det andra konceptet så har gruppen tänkt på att förbättra luftflödet och dämpa buller i 
tilluftskanalen genom att undvika skarpa kanter. En plåt placeras hörnet mellan filtret och 
värmeväxlare. Denna plåt kommer att leda luften utan skarpa kanter. Samtidigt ska den tomma 
markerade ytan som skapas bakom plåten fyllas med ljuddämpande material för att öka den 
ljuddämpande effekten.  
 

A=B 

 
Figur 25. En plåt placeras hörnet mellan värmeväxlare och filtret. 
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7.4 Koncept 3 

 
Tredje konceptet går ut på att förbättra luftflödet genom att styra luften som kommer ut från 
värmeväxlaren och in i fläkten med hjälpa av två plåtar som är snett uppsatta mellan värmaväxlaren 
och fläkten. Detta koncept undviker skarpa kanter och skapar även nya uttrymmen bakom plåten, på 
liknande sätt som i koncept 2, som kan användas för ljuddämpning 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 26. Styrplåtar mellan värmeväxlare och fläkt. 
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7.5 Koncept 4 

 
Det fjärde konceptet är en variant av koncept tre. Detta koncept har tagits fram i samråd med kunnig 
personal på Systemair. Konceptet utgår från samma plåt för styrning som återfinns i koncept tre där 
skillnaden är att en ytterligare plåt har satts in bakom den första luftstyrande plåten, se figur 27 för 
visualisering av den placeringen. Den plåten ska förses med hål. Dessa hål är ämnade för att leda ljudet in i ett 
av utrymmena bakom den styrande plåten.  
Om absorbenten är en tunn skiva behöver man alltså ett bakomliggande utrymme som är ca en kvarts 
våglängd vid vinkelrätt infall. 
Om ljudets hastighet är c=340m/s, f=200 Hz ger lambda=340/200=1.7 m. Alltså 
lambda/4=1.7/4=0,425 m. Om det inte finns tillräckligt utrymme bakom kan man kanske ta upp ett hål 
i väggen och använda en intilliggande kvalitet för att öka det effektiva utrymmet. 

 
Figur 27. En kvarts våglängd frekvens ljuddämpare. 

 
 
Figur 28. En kvart våglängd frekvens ljuddämpare.  
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Figur 29, helhetsbild. 

7.6 Val av koncept 

Efter konceptfasen är det dags att utvärdera och sålla bland de framtagna koncepten. I samråd med 
Systemair har ett antal kriterier tagits fram för bedömning av koncepten. Kriterierna är baserade på 
hur väl dem skulle fungera i praktiken och hur man skulle kunna förebygga problem. Poängsättning 
av koncepten har skett i samråd med Systemair. 
De valda Kriterierna är följande: 
 
Antal komponenter 
Hur många komponenter som behövs för att vidareutveckla koncepten. Antal komponenter är 
relaterat till hur stort utrymme vi har för att åtgärda problemet. Antal komponenter är med andra 
ord en nackdel, ju fler komponenter desto mer arbete krävs för att placera in det i aggregatet. 
 
Utrymme runtomkring 
Genom utförda referensmätningar har gruppen klargjort var det finns mest störande ljud. Detta 
kriterium berör hur mycket utrymme som finns där konceptet ska installeras. Ju mer utrymme det 
finns desto mer kan man göra för att minska bullret.  
 
Enkel att underhålla 
Genom att rutinmässigt underhålla en produkt kan man undvika haveri. Med detta kriterium menar 
gruppen hur lätt det är att ersätta och underhålla konceptet. 
 
Säker vid användning 
Kan konceptet på något sätt skada aggregatet vid användning? 
 
Uthållighet 
Hur uthållighet är koncepten som ska placeras in i aggregatet, under olika förhållanden. 
 
Driftkostnader 
Hur mycket det kostar att ersätta vid behov, eller att installera in koncepten i aggregatet. Ungefärliga 
kostnader. 
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Behov av åtgärder: 
Hur stort behovet är för att just förbättra på ett visst ställe. Genom våra referensmätningar har vi 
kartlägg hela aggregatet, beroende på åtgärder av placeringen på aggregatet spelar stor roll hur stor 
behovet är på vissa ställen. Till exempel så är behovet större vid störande ljud än vid mindre 
störande ljud. 
 
Stabilitet: 
Hur stabilt man monterar in koncepten, som löper mindre risk för underhåll. Hur tätningarna skulle 
påverkas av luftflödet i aggregatet. 
 

  
Figur 30. Beslutsmatris 

  

7.7 Slutssats 

Genom att utvärdera koncepten i en PUHG-matris med ovanstående kriterier koncept valts ut. Det 
valda konceptet som kammade hem vinsten är Koncept 4, som fick 20 poäng, koncept 3 slutade 
med 17 poäng och koncept 1 med 6 poäng. Det var väldigt förståelig eftersom koncept 4 kan man 
göra mycket förbättringar på med tanke på att det förekommer mest ljud där fläkten sitter. Man kan 
utnyttja väldigt många ytor bakom fläkten för diverse lösningar. 
I konsultation med Systemair beslutades det att kombinera koncept 1 och 4. Anledningen till detta är 
att koncept 1 är en enkel och effektiv lösning som inte kräver mycket tid för att realisera. Det 
konceptet kommer inte att pressa projektet tidsmässigt. Tanken är även att två olika lösningar ska 
minska bullret mer än vad en lösning kan. 
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8 Resultat av koncept 
I följande avsnitt presenteras vidareutvecklingen av valda koncept samt mätningar på aggregatet I 
drift med koncepten installerade.  
 

8.1 Vidareutveckling av valt koncept 

Figur 31 visar utvecklingen av koncept ett. De vinklade blanka skivorna visar styrningen av luften 
för att undvika de skarpa kanterna vid mynningen överst. 
 

8.1.1 Koncept 1  

Montering av koncept kan se på appendix (A4.1) 

 
Figur 31. Utveckling av koncept 1. 
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8.1.2 Koncept 3 

 
Figur 32 visar utvecklingen av koncept 3. Styr plåtarna har applicerats för att styra luftflödet mellan 
värmeväxlare och tilllufts-fläkten. 
Montering av koncept kan ni se på appendix (A4.2) 
 

 
Figur 32. Utveckling av koncept 3  
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8.1.3 Koncept 4 

 
 
Figur 33 visar utvecklingen av koncept 4. Den visar reaktiv ljuddämpare med angivna hål. 
Monteringen av koncept 4 kan ni se i appendix (A4.3) 
 

 
Figur 33. Utvecklig av koncept 4. 
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9 Resultat  
 
Detta avsnitt handlar om referensmätningarna innan och efter åtgärder, samt skillnaden i 
decibelnivån samt hur mycket gruppen har lyckats med att sänka ljudnivån. 
 

9.1 Ny referensmätning 

Efter applicering av styrplåtarna (koncept, 3) mellan värmeväxlare och tilluftsfläkten förbättrades 
luftflödet i aggregatet, vilket innebär att gamla referensmätningar är helt olämpliga att jämföra 
resultatet med. Gruppen valde att göra om ljudtrycksmätningar (referensmätningar) med styr 
plåtarna installerade i aggregatet. 
 

9.2 Resultat av referensmätning innan förbättringar 

Tabell 7 visar resultat av referensmätning gjord på aggregatet. Gruppen mäter mellan frekvenserna 
50–5000 Hz då det är vid de frekvenserna TOPVEX aggregatets ljud dominerar.  
Första kolumnen anger frekvenser vid varje mätning. Andra kolumnen anger resultatet av 
ljudeffekten på den lilla fläkten i efterklangsrummet som agerar referens. Sedan visas resultatet av 
ljudtrycksmätningarna på aggregatet. Två mätningar gjordes vid varje frekvens. Medelvärdet av dessa 
två mätningar beräknades. Detta medelvärde subtraherades från fläktens ljudtrycksvärde. Den 
resulterande skillnaden kommer att läggas till på resultatet av mätningarna på aggregatet när koncept 
1 och 4 är installerade. Detta görs för att mätningar ska få samma förutsättningar och eliminera 
eventuella störningar.  

Frekvens 
Hz 

Ljudeffekt: 
Referensfläkt 

Ljudtryck: 
Referensmätningar 

Ljudtryck: 
Referens 

 LW-Lp Ref 

Tersband     Mätning 1 Mätning 2 Medel 1 och 
2 

   

50 71,1   64,6 64,9 64,8  6,3 
63 68,1   67,1 67,6 67,4  0,7 
80 70,9   70,8 70,9 70,8  0,1 

100 71,7   70,0 69,7 69,9  1,8 
125 73,6   70,7 71,0 70,9  2,7 
160 74,4   68,8 68,8 68,8  5,6 
200 75,2   70,8 70,7 70,7  4,5 
250 76,1   73,4 73,8 73,6  2,5 
315 75,9   73,8 73,6 73,7  2,2 
400 76,4   73,1 73,3 73,2  3,2 
500 76,3   73,1 73,1 73,1  3,2 
630 77,2   73,6 73,8 73,7  3,5 
800 79,1   75,6 75,5 75,5  3,6 

1000 80   76,2 76,2 76,2  3,8 
1250 81,5   77,7 77,5 77,6  3,9 
1600 81,8   77,5 77,4 77,4  4,4 
2000 80,7   76,2 76,1 76,1  4,6 
2500 78,8   73,9 73,9 73,9  4,9 
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Tabell 7. Data på den nya referensmätningen. 

Appendix (A3) visar resultat av referensmätning gjord på aggregatet. Gruppen mäter mellan 
frekvenserna 50–5000 Hz då det är vid de frekvenserna TOPVEX aggregatets ljud dominerar.  
Första kolumnen anger frekvenser vid varje mätning. Andra kolumnen anger resultatet av 
ljudeffekten på den lilla fläkten i efterklangsrummet som agerar referens. Sedan visas resultatet av 
ljudtrycksmätningarna på aggregatet. Två mätningar gjordes vid varje frekvens. Medelvärdet av dessa 
två mätningar beräknades. Detta medelvärde subtraherades från fläktens ljudtrycksvärde. Den 
resulterande skillnaden kommer att läggas till på resultatet av mätningarna på aggregatet när koncept 
1 och 4 är installerade. Detta görs för att mätningar ska få samma förutsättningar och eliminera 
eventuella störningar.  
Fulständig tabell uppkommer i appendix (A3)  
 

9.3 Prototypframtagning 

 
Resultatet av prototypframtagningen av aluzink finner ni nedan, arbetet utfördes på Systemair:s 
konstruktionsavdelning. Underlaget till plåten utfördes genom Creo Parametric, sheetmetal, för att 
sedan utföra en 2d ritning av plåten för att sedan skickas vidare till Systemair:s plåtverkad för 
utskrift. Plåtarna skickades sedan till Marcus Wallenberg Laboratoriet på KTH, för att installeras 
inuti aggregatet. De gula listerna på aluzinken är lim som förbättrar tätningen när det installeras inuti 
aggregatet. Underlag till plåten finner ni på appendix nr (A5): 
 

 
Figur 34. Aluzinken genom prototypframtagning 

 
 
 
 

3150 78,6   72,3 72,3 72,3  6,3 
4000 78   70,2 70,2 70,2  7,8 
5000 77,2   66,2 66,2 66,2  11,0 
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9.4 Resultatet efter förbättringar 

I detta avsnitt redovisas resultaten av mätningarna gjorda efter att koncept ett och fyra installerats i 
aggregatet. Först installerades koncept ett i aggregatet och mätningar utfördes. Sedan plockades den 
bort och koncept fyra installerades varefter mätningar utfördes. Följande tabeller redovisar antal 
reducerade decibel vid olika frekvenser. Alltså, y-axeln visar antal lägre decibel aggregatet genererar 
och x-axeln visar vid vilka frekvenser det sker.  

9.4.1 Koncept 1 

 

 

Tabell 8. Resultat av koncept 1. 

Koncept 1 visar på tydliga decibelskillnader gentemot referensmätningen. De största skillnaderna i 
decibel fås mellan 1250 – 5000 Hz med en maximal skillnad vid 2500 Hz tätt följt av 3150 Hz. 
Mätningen av koncept 1 tyder på att denna lösning är effektivast vid höga frekvenser då tabell 33 
tydligt visar på högst effekt vid de högre frekvenserna.  
Fullständig tabell tillkommer i appendix (A3.2) 

9.4.2 Koncept 4  

 

Tabell 9. Resultat av koncept 4. 
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Resultatet av koncept 4 redovisas I tabell 9. Tabellen visar tydligt att detta koncept är mest effektivt 
mellan frekvenserna 160 – 200 Hz med ett maximum vid 160 Hz. Dippen som finns vid 400 Hz är 
ett resultat av en störning vid själva mättillfället.  
Fullständig tabell tillkommer i appendix (A3.1)  
 

9.4.3 Koncept 1 + 4 

 

Tabell 10. Resultat av koncept 1+4. 

Figur 35 visar summan av tabell 8 och tabell 9. Koncept 1 och 4 ger tillsammans en god minskning 
av dB-nivån på aggregatet. Medan Koncept 1 sänker bullernivån vid höga frekvenser så sänker 
koncept 4 bullernivån vid låga frekvenser.  
Fullständig tabell tillkommer i appendix i (A3.3) 
 

9.4.4 Koncept 1, 4 och 1+4. 

 

Tabell 11. Resultat av koncept 1, 4 och 1+4. 

I tabell 11 redovisas de två koncepten var för sig samt summan av dem två.  
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9.5 Analys av resultat 

Analys av resultat Resultaten som presenterades i resultatavsnittet i denna rapport är mycket 
tillfredställande i den bemärkelsen att de avsevärt sänker bullernivån i aggregatet. Resultatet av att 
kombinera koncept 1 och 4 var över förväntan, de båda koncepten kompletterade varandra då den 
ena dämpar ljudet vid höga frekvenser och den andra vid låga frekvenser. Genom kombinationen så 
ser man i tabell 11 att de totala ljuddämpningarna ökar med 1–2 dB till skillnad mot om man skulle 
ha endast en av de två koncepten installerade. 
  
Dessa resultat gruppen fick när man mäta varje koncept för sig och sedan alla tillsammans och sedan 
jämföra koncepternas resultat med de nya referensmätningarna. Anledningen till gruppen valde göra 
en ny referensmätning på grund av att luftflödet förbättrades när gruppen monterade in styrplåtar 
mellan värmeväxlare och tilluftfläkten.  
 
Gruppen anser att det var rätt beslut att implementera en lösning bestående av både koncept 1 och 4 
och det beslutet stöds även av mätningarna. Resultat av åtgärderna visade att vi lyckades med att 
sänka bullret mellan 160–250 Hz väldigt bra och sänkte ljudet även vid höga frekvenser mellan 1000 
och 5000 Hz. En felkälla som kan ha påverkat mätningarna är att Marcus Wallenberg Laboratoriet är 
placerat i centrala Stockholm där det existerar mycket yttre störningar så som fordonstrafik, 
konstruktionsarbete, tunnelbanetrafik samt folk som är i ständigt rörelse. Allt detta leder till 
vibrationer som kan på något sätt ha påverkat dem mätningar vi har gjort på aggregatet. Då det 
skulle vara alldeles för invecklat och tidskonsumerande att ta dessa störningar i beaktande och. 
Kompensera för de i våra mätningar. Därför gjordes antagandet att de är försumbara. En annan 
möjlig felkälla är tätningarna runt omkring installationen av koncept 1 och 4. Då det inte kan 
konstateras med 100% säkerhet att det var fullständigt tätt runt installationen så kan detta ha orsakat 
en viss störning vid mättillfällena. I  
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10 Diskussion och slutsats 
Mål och krav ska sammanfattas under detta kapitel, där det skall beskrivas hur gruppen har nått 
målen med examensarbetet, och hur gruppen har tagit hänsyn till kraven från arbetsgivaren. 
Sammanställningen utgörs av en tabell där det skall undertecknas med ”uppfyllt” och ”inte uppfyllt”. 
Det ska även motiveras hur projektet nått fram till sina mål och hur man tillämpat olika metoder för 
att uppfylla både krav och mål. 

 

 

Tabell 12. Mål med projektet 

Kartlägga aggregatets ljudgenerering 

Med hjälp av referensmätningarna har gruppen kommit fram till olika slutsatser om det alstrade 
ljudet i aggregatet. Följderna blev att undersöka möjligheten att implantera ljuddämpande material 
där ljudet berörs som mest. Gruppen valde att inte gå vidare med att undersöka stomljud eftersom 
det fanns väldigt låga nivåer av stomljud. Följderna blev att fokusera på ljudnivån vid den nedre 
fläkten, eftersom ljud kommer mest från fläktarna. Kartläggningen har uppfyllts eftersom 
referensmätningar har gjorts över hela aggregatet. 

Modellering och konceptdesign av ett eller flera lösningsförslag 

Genom att lägga fokus på fläktarna har gruppen försökt att åtgärda problemet genom att hitta 
lämpliga koncept och lösningar. Genom att utnyttja oanvända utrymmen i luftkanalerna har gruppen 
kunnat skissa fram olika koncept. Detta mål har uppfyllts genom att gruppen har valt att modellera 
upp lösningen och framföra det på ett ingenjörsmässigt sätt. 

Uppföljning och analys av resultat 

Genom att montera in delarna som har skrivits ut i Systemair av gruppmedlemmarna har man tagit 
olika mätningar för att kunna jämföra med referensmätningen om ljudnivån har gett resultat. Den 
nedre fläkten som var vital för detta arbete valde gruppen att implantera material, vilket blev lyckat 
med tanke på våra resultat där ljudnivån sänktes med 2–8 decibel, vilket var över förväntan. 
Resultaten blev väldigt goda och man kan sänka den övre fläkten med samma metoder, det kan ge 
ett likvärdigt resultat. Med tanke på brist på tid valde gruppen att inte åtgärda den övre fläkten. 

  

Mål med examensarbetet Uppfyllt/ inte uppfyllt 

Kartlägga aggregatets ljudgenerering Uppfyllt  

Modellering och konceptdesign av ett eller 
flera lösningsförslag 

Uppfyllt 

Uppföljning och analys av resultat Uppfyllt 

Prototypframtagning i mån av tid Uppfyllt 

Teknisk och ekonomisk uppföljning och 
analys 

Uppfyllt 
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Prototypframtagning i mån av tid 

Det har uppfyllts genom att gruppen har varit på Systemair konstruktionsavdelning där vi har skrivit 
ut plåtarna till vårt aggregat med passande mått. Vilket hanns med enligt gruppens tidsplan för 
projektet. Det finner man på appendix xx 

Teknisk och ekonomisk uppföljning och analys 

Ett väldigt enkelt och ungefärligt ekonomisk uppföljning har analyserats, mest för att det inte fanns 
tillräckligt med tid samt att gruppen har avgränsats sig till att ta fram n ungefärlig ekonomisk aspekt. 
Tillsammans med Lars Wester uppskattas värdet till 1000–1500 kr per aggregat. 

 
Tabell 13. Krav från arbetsgivaren. 

 

Minska ljudnivå med minsta möjliga tryckfallsökning i systemet 

Kravet från arbetsgivare var om gruppen lyckades minska ljudnivån i aggregatet, så måste det göras 
med minsta möjliga tryckfall. Det som gruppmedlarna har kommit fram till är att luftflödet 
förbättrades med hjälp av styrplåtarna på koncept 3. Vilket gjorde att tryckfallet har ökat med tanke 
på att det externa trycket sjönk med ca 10 Pascal, vilket tyder på ett ökat tryckfall med 10 Pa inuti 
aggregatet. Trycket mäts med en apparat som heter Swema. För att få ett bättre resultat 
rekommenderas Systermairs rigg. 

Det kravet har projektgruppen lyckats att uppfylla. 

 
Materialval ska uppfylla kraven på brandsäkerhet och luftkvalitet. (t.ex., inte släppa ifrån sig 
fibrer till luften) 

Polyesterfiber blev vald för vidareutveckling på grund av dess ljudabsorberande egenskaper samt 
brandklass DIN4102-1 Class B2. Materialet är även väldigt slitstark och har väldigt svårt att släppa 
ifrån sig fibrer till omgivningen. Sedan har gruppen valt att konstruera ljuddämparen med Aluzink 
där den har en smältpunkt vid 315 grader, vilket uppfyller kravet på brandsäkerhet. 

  

Krav från arbetsgivaren Uppfyllt/ inte uppfyllt 

Minska ljudnivå med minsta möjliga 
tryckfallsökning i systemet 

 

Uppfyllt 

 

Materialval ska uppfylla kraven på 
brandsäkerhet och luftkvalitet. (t.ex., 
inte släppa ifrån sig fibrer till luften) 

 

Uppfyllt 

IP klass på lösningar skall vara lägst 26 

 

Uppfyllt 



 

  46 

IP klass på lösningar skall vara lägst 26 

Lösningarna som applicerats på aggregatet är polyesterfibern och aluzink, där bägge har bra 
skydd mot vatten och smuts. Eftersom polyesterfibern har dålig insugningsförmåga är ämnet 
väldigt beständigt mot smuts, damm och inträngande föremål. Polyesterfibern är även väldigt 
flexibel i både våt och torr miljö. Eftersom aluzinken består av 55 % aluminium, 43 % zink och 
2% zink råder ingen tvekan om att materialet tål smuts, damm samt inträngande föremål. 
Samtliga krav är uppfyllda genom att klassas med IP 26. 

 

Övriga slutsatser: 

Ett mycket omfattande projektarbete har utförts på mycket begränsad tid med ett gott resultat. 
Genom att följa tidsplanen väldigt noggrant samt hinna med alla moment innan projektslut har 
varit väldigt bra. Reaktionerna på företaget har varit positiva och alla har varit imponerade på 
över att allt hanns med på utsatt tid. Vi tycker det vi har lärt oss under dem tre åren från att 
komma på iden och utvecklar den till färdigt produkt är tillämpades väldigt bra på detta arbete 
samt dem kurserna vi haft under dem tre åren varit till stort nytta till detta projekt som 
tillexempel (material och designkurserna). 

Projektgruppen tycker att det inte skulle kunna gå bättre med tanken på hur kort tid vi hade och 
dem begränsade kunskaperna gruppen hade om ljud. 

Den som var bra under detta projekt var att vi fick uppleva det verkliga arbetslivet och se hur 
den fungerar i verklighet när vi var där och tog fram protyper. 

Det som dålig att vi inte hann ta undersöka och ta fram åtgärder på hela aggregatet utan vi valde 
begränsa oss inom ett visst område. Hade vi haft mer tid så hade man kunnat sänka ljudet mer. 
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11 Framtida rekommendationer 
Här är utrymme som gruppen inte hann jobba med under detta examensarbete med tanken på 
tidsbegränsningen (10 veckor) som gruppen måste hålla oss till. Figur 34 visar baksidan av 
aggregatet, där röda markerade volymen är de utrymmen man kan använda för att dämpa ljud med 
flera olika lösningar. Figur 35 visar framsida av aggregatet och där finns det också utrymmen som är 
användbara för ljuddämpning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 34. Baksidan på aggregatet som visar några framtida rekommendationer. 

Figur 35. Framsida av aggregatet som visar några framtida rekommendationer. 
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A1 Resultat av referensmätningar 
A1.1 Nedstående tabell visar resultatet av 
ljudtrycksmätningen på Systemair. 

 
           
 Topvex 

TR09 EL-
L-CAV, art 
nr: 27826 

         

 Mätnr: 17513         
 Datum 2016-

09-21 
        

           
 Utomhus 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot 
 Uppmätt 46 58 62 53 48 43 35 27 64 
 Katalog 46 61 65 52 47 43 35 28 67 
           
 Tilluft 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot 
 Uppmätt 51 61 66 67 69 66 61 53 74 
 Katalog 48 65 74 67 67 63 56 47 76 
           
 Frånluft 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot 
 Uppmätt 53 64 66 55 53 48 39 30 69 
 Katalog 45 67 71 61 50 42 32 22 73 
           
 Avluft 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot 
 Uppmätt 57 66 71 70 72 69 64 57 77 
 Katalog 56 78 82 73 69 69 67 62 84 
           
 Omgivande 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot 
 Uppmätt 36 50 53 45 45 47 44 43 56 
 Katalog 34 57 62 50 45 37 28 21 63 
 
Tabell 15. Resultat av ljudtrycksmätning hos Systemair 
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A1.2 Vibrationsmätningar 

Nedstående tabell visar resultatet av vibrationsmätning på de in-och utvändiga punkter. Resultatet 
visar väldigt låga vibrationsnivåer. 
Position   Totalt  

1 Delyta 1  30,71 dB 
2 Delyta 2  35,39 dB 
3 Delyta 3  37,48 dB 
4 Delyta 4  35,44 dB 
5 Delyta 5  35,58 dB 
6 Delyta 6  36,41 dB 
7 Delyta 7  43,20 dB 
8 Delyta 8  42,28 dB 
9 Delyta 9  34,96 dB 

10 Delyta 10  34,36 dB 
11 Fläktmotor 

radiellt 
 47,48 dB 

12 Fläktmotor 
axiellt 

 39,33 dB 

13 Fläktmotorplåt  48,66 dB 
14 Infäste av fläkt 

i golv 
 44,86 dB 

15 Infäste av fläkt 
höger vägg 

 49,51 dB 

16 Fläkt vänster 
vägg 

 46,50 dB 

17 Golv mitt på  51,27 dB 
18 Fläkthus höger 

vägg 
 52,68 dB 

19 Styrplåt  54,37 dB 
20 Referens stora 

väggen 
 44,12 dB 

21 Vevmotor  51,89 dB 
22 Vevmotor   51,40 dB 
23 Fläktmotor 

axiell 
 43,22 dB 

24 Fläktmotor 
radiell 

 41,15 dB 

25 Fläktplåt  74,27 dB 
26 Fläktinfäste 

höger vägg 
 51,78 dB 

27 Golvet  51,29 dB 
28 Väster vägg  45,49 dB 
29 Höger vägg  74,47 dB 
30 Golv frånluft  39,62 dB 
31 Tak vid frånluft  35,07 dB 
32 Tak vid tilluft  33,02 dB 
33 Fläktinfäste 

golv 
 53,93 dB 

Tabell 14. Resultat av vibrationsmätningar 
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A1.3 Intensitetsmätning 

Nedstående tabell visar resultatet av intensitetsmätning. Tabellen visar att den inte finns så stora 
ljudspridningar av vibrationer. 
  
            Yta  Arean m2 Totala Intensitet   

Lia db 
Totala Ljudeffekts 

nivå  
LW  

Bakom tilluftfläkt  0,2072 53,9 11,2 
Framför tilluftfläkt 0,2052 49,7 10,2 

Referens yta  0,16975 37,6 6,4 
Tabell 17. Resultat av intensitetsmätningar 

 

A1.4 Ljudtrycksmätning 

Nedstående tabell visar resultatet ljudtrycksmätningar vid olika trycknivåer. Resultatet visar att mest 
ljud finns vid 160–200 Hz. 
 
   Tilluft 

ut 
Tilluft 
ut 

Tilluft 
in 

Tilluft 
in 

Frånluft 
ut 

Frånluft 
in 

Power 

   170Pa 100Pa 190Pa 130 
Pa 

100 Pa 170 Pa 100Pa 

;Freq(Hz) Power 
ref 
source 

Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp  

50 71,1 63,9 46,3 45,2 42,9 42,1 53,8 49,8 52,4 
63 68,1 64,0 42,4 42,1 43,5 42,9 51,4 47,1 46,2 
80 70,9 66,1 46,9 44,8 42,9 43,4 53,5 49,7 49,6 
100 71,7 65,8 47,8 46,9 42,6 42,8 50,1 51,4 52,8 
125 73,6 68,1 47,6 47,1 44,0 42,7 55,3 52,6 52,6 
160 74,4 68,7 57,0 58,5 47,7 49,3 63,5 55,9 64,1 
200 75,2 72,0 62,6 64,5 50,7 52,8 66,8 59,1 67,7 
250 76,1 72,6 55,2 53,9 44,0 42,5 63,4 49,5 57,4 
315 75,9 72,8 56,7 57,8 41,7 41,1 62,1 46,9 60,9 
400 76,4 72,7 58,4 59,1 49,4 48,7 62,1 48,3 62,8 
500 76,3 72,6 55,9 55,0 38,8 39,3 57,6 44,0 58,7 
630 77,2 73,3 54,3 52,3 36,8 37,4 58,4 41,6 56,2 
800 79,1 75,1 53,3 51,9 36,7 37,4 56,0 40,0 55,9 
1000 80 76,1 55,7 55,0 36,3 36,8 59,7 39,9 58,9 
1250 81,5 77,4 52,3 50,9 35,2 35,6 57,5 38,5 55,0 
1600 81,8 77,5 50,2 48,8 33,2 33,6 54,1 37,3 53,1 
2000 80,7 76,1 49,0 47,5 30,7 31,4 52,4 35,1 52,1 
2500 78,8 74,2 46,0 44,4 28,8 29,8 49,4 33,3 49,0 
3150 78,6 73,0 43,7 41,8 27,6 28,1 46,5 31,5 47,4 
4000 78 71,7 40,7 38,8 26,0 26,4 44,0 30,0 45,1 
5000 77,2 68,4 33,8 32,1 24,2 24,3 37,2 27,9 40,8 
 
Tabell 18. Resultat av ljudtrycksmätningar 
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A2 Konkurrenter 
 
Ned visas viktiga data från Systemairs konkurrenter på ett likande aggregat. 

 
Tabell 19. Data över konkurrenternas aggregat 
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Tabell 20. Data över konkurrenternas aggregat 
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A3 Ny referensmätning 
 
Nedstående tabell visar data på ny referensmätning som utfördes med styrplåtar mellan 
värmeväxlare och fläkten. 
 

Nya refenerensmätning     
 Power 

ref 
source 

  Reference Reference  LW-Lp 
Ref 

20161107 20161107 20161107 
av 

Power 
Topvex 

     TR1 TR1 TR1  TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 
50 71,1   64,61422 64,93673 64,77547  6,324525 41,5657 40,85818 41,21194 47,5 
63 68,1   67,07795 67,62257 67,35026  0,749742 38,09296 37,72716 37,91006 38,7 
80 70,9   70,79157 70,85476 70,82317  0,076834 44,31746 41,91428 43,11587 43,2 

100 71,7   70,0322 69,70924 69,87072  1,829276 42,34471 40,92653 41,63562 43,5 
125 73,6   70,74081 70,99131 70,86606  2,733941 42,48019 42,93998 42,71009 45,4 
160 74,4   68,81784 68,84445 68,83115  5,568854 52,10984 62,73197 57,4209 63,0 
200 75,2   70,78141 70,70795 70,74468  4,455322 64,14524 63,8294 63,98732 68,4 
250 76,1   73,38936 73,79332 73,59134  2,50866 54,24943 52,20052 53,22497 55,7 
315 75,9   73,84959 73,59932 73,72446  2,175544 55,56942 58,78709 57,17826 59,4 
400 76,4   73,05469 73,27422 73,16446  3,235545 59,87011 58,53526 59,20268 62,4 
500 76,3   73,13832 73,13512 73,13672  3,163281 53,80891 53,55014 53,67953 56,8 
630 77,2   73,63827 73,80843 73,72335  3,476653 52,41046 49,59661 51,00353 54,5 
800 79,1   75,59582 75,5014 75,54861  3,551393 49,44809 47,68069 48,56439 52,1 

1000 80   76,23261 76,16563 76,19912  3,80088 50,47397 48,39081 49,43239 53,2 
1250 81,5   77,65228 77,53651 77,5944  3,905605 46,83938 44,60169 45,72053 49,6 
1600 81,8   77,47872 77,38213 77,43042  4,369576 41,73422 39,76251 40,74836 45,1 
2000 80,7   76,15597 76,13066 76,14331  4,556686 39,81968 37,58052 38,7001 43,3 
2500 78,8   73,92199 73,87772 73,89985  4,900147 34,69063 32,28007 33,48535 38,4 
3150 78,6   72,30376 72,27322 72,28849  6,311506 32,23123 29,81305 31,02214 37,3 
4000 78   70,16313 70,18331 70,17322  7,826778 29,38966 27,29527 28,34247 36,2 
5000 77,2   66,19638 66,24141 66,2189  10,98111 24,32681 23,14065 23,73373 34,7 

 
Tabell 21. Data över ny referensmätning 
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A3.1 Resultat av koncept 4 

 Nedstående tabell visar data på ljudeffektsdämpning med hjälp av Koncept 4. 
 
 
 Frekvens 

Hz 
20161107,0 20161107,0 20161107 

av 
Power 
Topvex 

Resultat 

 Tersband koncept 4 koncept 4 koncept 4 Koncept4 

 

koncept 4 

 50 42,3 42,2 42,3 48,6 1,0 
 63 39,3 38,7 39,0 39,7 1,1 
 80 43,3 43,8 43,6 43,6 0,4 
 100 42,7 42,3 42,5 44,3 0,9 
 125 43,4 43,7 43,6 46,3 0,8 
 160 64,8 66,7 65,7 71,3 8,3 
  200 69,5 72,6 71,1 75,5 7,1 
 250 54,0 54,3 54,1 56,6 0,9 
 315 58,3 58,7 58,5 60,7 1,3 
 400 57,3 57,2 57,2 60,4 -2,0 
 500 54,5 54,9 54,7 57,9 1,0 
 630 52,2 52,4 52,3 55,8 1,3 
 800 49,1 49,2 49,2 52,7 0,6 
 1000 49,9 50,1 50,0 53,8 0,6 
 1250 46,8 46,7 46,8 50,7 1,1 
 1600 41,6 41,7 41,6 46,0 0,9 
 2000 40,2 40,1 40,1 44,7 1,4 
 2500 34,4 34,4 34,4 39,3 0,9 
 3150 31,8 31,8 31,8 38,1 0,8 
 4000 29,4 29,3 29,4 37,2 1,0 
 5000 24,4 24,5 24,4 35,4 0,7 
 
Tabell 22. Data på ljudeffektdämpning med koncept 4 
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A3.2 Resultat av koncept 1 

 
Nedstående tabell visar data på ljudeffekt dämpning med hjälp av koncept 1. 
 
 
Frekvens Hz 20161107,0 20161107 av Power 

Topvex 
Resultat 

Tersband TR4 TR4 TR4 TR4 Koncept 1 
50 42,5 43,5 43,0 49,3 0,0 
63 38,9 41,5 40,2 41,0 0,2 
80 43,8 44,1 43,9 44,0 -0,1 

100 42,2 42,9 42,6 44,4 0,2 
125 43,0 44,0 43,5 46,2 0,4 
160 63,1 62,4 62,8 68,4 1,2 

200 65,6 64,3 64,9 69,4 0,4 
250 53,2 52,6 52,9 55,4 0,2 
315 60,1 60,2 60,2 62,3 1,2 
400 57,1 58,1 57,6 60,8 1,1 
500 55,3 54,9 55,1 58,3 1,2 
630 52,0 51,7 51,8 55,3 1,6 
800 51,0 50,8 50,9 54,5 2,3 

1000 53,9 53,6 53,8 57,6 2,6 
1250 50,3 50,2 50,2 54,1 4,1 
1600 47,5 47,3 47,4 51,8 5,9 
2000 45,9 45,8 45,9 50,4 7,2 
2500 42,2 42,2 42,2 47,1 8,2 
3150 39,3 39,3 39,3 45,6 8,1 
4000 35,3 35,2 35,2 43,0 6,9 
5000 28,2 28,2 28,2 39,2 4,4 

 
Tabell 23. Data på ljudeffektdämpning med koncept 1 
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A3.3 Resultat av koncept 1 och 4 

 
Nedstående tabell visar data på ljuddämpning med hjälp av koncepterna 1 och 4 tillsammans. 
 
 
Frekvens Hz 20161107,0 20161107 

av 
Power 
Topvex 

Resultat Frekvens 
Hz 

  

Tersband TR3 TR3 TR3 TR3 TR3-
TR2 

Tersband      Koncept 1+ 4 

50 44,5 41,6 43,0 49,4 0,0 50 1,0 
63 40,6 39,4 40,0 40,8 -0,2 63 1,3 
80 44,2 43,8 44,0 44,1 0,1 80 0,4 

100 42,7 42,0 42,4 44,2 -0,2 100 1,0 
125 43,8 42,5 43,1 45,9 -0,4 125 1,2 
160 62,0 61,2 61,6 67,2 -1,2 160 9,5 

200 64,0 65,0 64,5 68,9 -0,4 200 7,5 
250 52,8 52,6 52,7 55,2 -0,2 250 1,1 
315 59,2 58,8 59,0 61,2 -1,2 315 2,5 
400 56,6 56,4 56,5 59,7 -1,1 400 -0,9 
500 53,9 53,9 53,9 57,1 -1,2 500 2,2 
630 50,2 50,3 50,3 53,7 -1,6 630 2,9 
800 48,5 48,7 48,6 52,2 -2,3 800 2,9 

1000 51,1 51,1 51,1 54,9 -2,6 1000 3,2 
1250 46,0 46,2 46,1 50,0 -4,1 1250 5,2 
1600 41,4 41,5 41,5 45,8 -5,9 1600 6,8 
2000 38,7 38,8 38,7 43,3 -7,2 2000 8,6 
2500 33,9 34,1 34,0 38,9 -8,2 2500 9,1 
3150 31,2 31,3 31,2 37,5 -8,1 3150 8,9 
4000 28,2 28,4 28,3 36,1 -6,9 4000 7,9 

 
Tabell 24. Data på ljudeffektdämpning med koncept 4 och 1 
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A4 Montering av koncept 
 
Under monteringsfasen ska ljudabsorbenternra monteras ihop samt plåtarna som har skrivits ut i en 
3D-skrivare på Systemair, som sedan har leverarts till Marcus Wallenberg Laboratoriet i KTH för 
montering. Passande mått har modellerats upp genom Creo Parametric, för att undvika undvika 
slösa material samt få en helthelsbild, sedan har materialet justerats genom bearbetning för att 
applicera det helt perfekt. 
 
 

A4.1 Koncept 1 

 
Figur 36. Skivor placerade i tilluftkanalen 
 
Vid ”anslutning tilluft” kanalen har vi placerat in 2 skivor av likadana material, polyesterfiber. 
Tätning har genomförts genom tejp på kanterna, hål har skapat för att skapa väg för olika ledningar i 
aggregatet och komponenter på väggarna. Storleken på skivorna är 870x553 mm. 
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A4.2 Koncept 3 

 

 
Figur 37. Installerade AluZinkplåtar 
 
Aluzink plåtarna installerades mellan värmeväxlaren och fläkten som planerat. En medarbetare på 
Marcus Wallenberg Laboratoriet fick svetsa ihop styrplåten, för att sedan hjälp av lim och silvertejp kunde 
gruppen tätta till kanterna, för att undvika luft som kan infiltrera genom och störa luftflödet. 
Skarpa kanterna har effektiverats. Måtten på konceptet finner man på figur X 
 
 

 

Figur 37. Skiss för plåtarna 
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A4.3 Koncept 4 

 

 
Figur 38. Installering av plåtarna i aggregatet 

 

  

 

 
Figur 39. Installering av plåtarna i aggregatet 
 

För att placera in materialet i aggregatet behövdes en lister för att hålla materialet, det svetsade 
medarbetaren på KTH, vilket gjorde det möjligt för att placera in materialet. Sedan limmades 
ytorna för att göra kanterna täta. Silvertejp har applicerats för att ge extra uthållighet när man 
sätter igång aggregatet. De måtten gruppen använde finner ni nedan. 
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Figur 40. Skiss över plåtarna 
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A4.4 Monteringen i helhet 

 
Figur 41. Helhetsbild av aggregatet med installerade plåtar 

 

 
Figur 42. Helhetsbild av aggregatet med installerade plåtar 
 

Efter monteringen kan gruppen ta en helhetsbild på produkten, både bak och fram för att se 
åtgärderna.  Vilket passar utmärkt med CAD-modellen. 
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A5 Tillverkningsritning 
Prototypframtagning utfördes genom Systemair:s konstruktionsavdelning, med hjälp av 
plåtverkstaden har vi lyckats forma och skriva ut plåtdetaljerna. Med hjälp av Sheetmetal, Creo. 

 

 
Figur 43. Tillverkningsritningar för plåtarna 
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A6 Utförandet av ljudtrycksmätning hos Systemair. 
 Fläktdata 

(enligt mätrigg) 
Tilluft Frånluft  

 Luftflöde 0,700 0,744 m³/s 
 Tryck 97,4 97,7 Pa 
 Effekt 449,9 475,8 W 
 Varvtal 1589 1633 r.p.m. 
 SFP-värde 0,643 0,640 kW/m³/s 
Tabell 25. Fläktdata 
 

 
 

Figur 44. Mätning på aggregatet 
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Tilluftsida 

1. Tilluftsidan mäts först. Frånluftsidan täcks för med tätslutande lock. ”Supply” mynningen som 
går in i fastigheten ansluts med böj till tryckkammare. Via ”Outdoor”- mynningen går luft in i 
aggregatet. Ljudet mäts vid punkt 1.  

2. Aggregatet vänds vid detta tillfälle 180 grader och ”Outdoor” ansluts till tryckkammaren för att 
mäta ljudet där.  Via ”Supply” går luft ut ur aggregatet. 

Frånluftsida 
3. Därefter mäts frånluftsidan. Tilluftsidan täcks för med tätslutande lock. ”Exhaust” mynningen 

där luften går ut ur aggregatet ansluts med böj till tryckkammare, här skall ljudet mätas. 
”Extract”-mynningen där luften går in i aggregatet från fastigheten hålls öppen.  

4. Aggregatet vänds vid detta tillfälle 180 grader och ”Extract” ansluts till tryckkammare för 
mätning av ljud.  ”Exhaust” hålls öppen. 

 

Mätnings rummet i Systemair 
Första referens mätningen gjordes på Systemair i Skinnskatteberg. Mätrummet är ett efterklangsrum 
utan parallella ytor, vilket innebär att det har hårda väggar och parallella där ljud reflekteras och att 
ljudfältet i rummet är diffust. Den har en volym på 235  m3  och  vikt på 33 ton. Bakgrundsljudet är 
under 10dB(A).  
Rummet är utrustat med mikrofon som roterar i rummet. 
Inne i efterklangsrummet finns ett litet rum som kallas för ”tryckkammaren”. Det finns absorption i 
rummets väggar och golv som gör att ljud inte studsar tillbaka. Rummet    
uppfyller två funktioner, när man mäter kanalljud placeras objektet i detta rum så att ljud som 
kommer ur andra kanaler eller som tränger igenom chassin inte ska påverka kanalljudet. När man 
mäter luftflöden, mäts i denna kammare hur mycket tryck fläkten kan bygga upp. 
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