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Sammanfattning 
Under hösten 2008 gjordes ett examensarbete om utvecklingen av luftrenare på ett företag vid 

namn AD Air Design AB (AD) beläget i Åkersberga utanför Stockholm. Examensarbetet 

delades i två delar där den första delen behandlade dokumentation av en existerande modell. 

Bakgrunden för det var en licensförsäljning från AD till Humanscale i USA för nyttjandet av 

DEP (Disposable Electrostatical Precipitators) luftreningsteknik, men Humanscale 

misslyckades i sin produktutveckling med tekniken. AD tog därför fram en fungerande modell 

åt dem men ritningsunderlag saknades. Syftet med att ta fram ritningsunderlaget var för 

projektgruppen att fördjupa kunskapen om hur luftreningen fungerade för AD:s maskiner 

inför examensarbetets del 2. 

AD:s företagsidé är utveckling av luftrenare med en speciell elektrofilterteknik kallad DEP. 

Tekniken bygger på det revolutionerade sättet att tillverka en filterkassett av papper till ett 

elektrofilter där partiklar fångas i filtret när de laddas med hjälp av en coronaström från en 

borste. Den existerande modellen innehöll denna teknik och dess delar måttades upp. Vissa 

delar av luftrenaren var inte färdigställda vilket gjorde att ändringar samt utveckling av vissa 

detaljer gjordes löpande under skapandet av 3D-modellen. 3D-modellen och dess ritningar 

skapades i Solid Edge. 

Del 2 av examensarbetet omfattade utvecklingen av en luftrenare med DEP-teknik som skulle 

skapa en så kallad Clean Air Zone. Del 2 inleddes med en omfattande informationssökning 

om dels luftföroreningar, partiklar och hur människan påverkas men även om olika 

luftreningstekniker som finns på marknaden.  

Produktutvecklingen skedde med hjälp av metoden VDI 2221, en iterativ 

produktutvecklingsprocess. Idéer genererades i ytmodelleringsprogrammet Rhinoceros utefter 

en framtagen kravspecifikation. Idéerna utvärderades utifrån vad AD kunde tillverka och en 

prototyp byggdes efter den valda idéen. Tester med avseende på luftflöde och luftreningsgrad 

utfördes på prototypen där man förändrade den inre strukturen av luftrenaren och den inre 

konfiguration som fick bäst resultat blev vidareutvecklad till en 3D-modell i Solid Edge.   

Materialval och tillverkningsmetoder valdes utefter att luftrenaren skulle tillverkas av AD. 

Dessa involverade bland annat fräsning av MDF och ABS-plast. Flera delar skulle behöva 

specialbeställas från tillverkare och standardkomponenter kunde beställas av 

underleverantörer.  

Resultatet av examensarbetet var en testbar prototyp, fullständiga 3D-modeller med 

tillhörande ritningar samt denna rapport och dess innehåll. 

  



 

  



 

  Master of Science Thesis MMK 2009:08 IDE 021 
Development of an air purifier 

 
  Ebba Olsson 

Camilla Pedersen 
Approved 

2009-01-27 

Examiner 

Priidu Pukk 

Supervisor 

Priidu Pukk 
 Commissioner 

AD Air Design AB 

Contact person 

Andrzej Loreth 

Abstract 
During the fall of 2008, a Master Thesis was carried out at a company called AD Air Design 

AB (AD) situated in Åkersberga outside Stockholm, Sweden. The Master Thesis was divided 

into two parts.The background for the first part of the Master Thesis was the sale of a license 

to the American company Humanscale for producing products with the patented DEP-

(Disposable Electrostatical Precipitators) technology created by AD. Humanscale wasn’t 

successful in their product development with the technology and AD took over the task of 

developing a satisfying model, but this was done without proper drawings. The project 

groups’ purpose of making the drawings was to learn about the DEP-technology before the 

second part of the Master Thesis.  

AD’s business idea was development of air purifiers with an electric filter technology called 

DEP. It’s the revolutionary way of making a filter cartridge out of paper instead of metal 

plates. The particles are caught in the filter when they are electrically charged by the corona 

current distributed by a small brush. The existing model contained this type of technology and 

its components were measured to be made into a 3D-model. A few of the components weren’t 

finished, which resulted in changes and development of these parts during the 3D-modelling 

process in Solid Edge.  

Part two of the Master Thesis consisted of the development of an air purifier with DEP-

technology that was supposed to create a so called Clean Air Zone (CAZ). It started with an 

extensive information search about air contamination, particles and how man is affected by 

these aspects, but also about the different air purifying techniques that existed on the market. 

An iterative product development process, called VDI 2221, was used in the product 

realization. After making a list of specifications requirements, ideas were sketched in 

Rhinoceros. One of the ideas was chosen with reference of what the company would be able 

to make into a prototype Tests on airflow and degree of purified air were carried out on the 

prototype were the inner configuration was changed. The best configuration was developed 

further as a 3D-model in Solid Edge.  

The materials chosen for the air purifier, as well as how to manufacture the different parts, 

were deliberately specified with reference to AD. The larger components such as the arm and 

so forth can be produced by AD themselves; they make the parts in MDF wood and ABS 

plastic which will be milled out of the specified material. The other parts will be purchased 

from a subcontractor. 

The result of the Master Thesis was testable prototype two complete 3D-models with 

complementary drawings as well as this report and its content. 
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1 Inledning 
AD air design AB (AD) (1) har ett antal produkter ute på marknaden och ett antal projekt 

pågående. Företaget annonserade ut ett erbjudande om examensarbete inom luftrening via 

xjobb.nu (2). AD kontaktades och efter ett möte med Andrzej Loreth (3) bestämdes det att ett 

examensarbete skulle inledas i slutet av september.  

Företaget AD Air Design AB (AD) är ett företag beläget i Åkersberga utan för Stockholm och 

deras företagsidé är utveckling av luftrenare med en speciell elektrofilterteknik kallad DEP 

(Disposable Electrostatical Precipitators) (4). 

Examensarbetet delades i två delar där den första delen bestod av att genom att skapa 

ritningsmaterial till en existerande luftrenare, lära sig om DEP-tekniken och dess utformning. 

Den påföljande delen av examensarbetet bestod i att handledaren på företaget, Andrzej Loreth 

sett den så kallade Airsonett AB’s Air Shower (5) som distribuerade luftrening i en så kallad 

Clean Air Zone (CAZ). Andrzej trodde att AD:s befintliga teknik skulle kunna användas för 

att skapa en CAZ. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden för del 1 var dels att projektgruppen skulle lära sig mer om AD:s DEP-teknik 

inför den andra delen av projektet men även dels på grund av en licensförsäljning från AD till 

Humanscale (6) i USA för nyttjandet av DEP luftreningsteknik. Efter att Humanscale inte 

kunnat framställa en design som uppfyllde kraven för att tekniken skulle fungera på ett 

tillfredställande sätt, stoppade AD projektet på Humanscale och tog istället fram en prototyp i 

Sverige som uppfyllde alla de krav som ställdes på luftreningen. Det var denna prototyp som 

skulle ligga till grund för det ritningsunderlag som skulle tas fram. 

Del 2 av examensarbetet behandlade utvecklingen av en ny luftreningsprodukt. Företaget 

hade inte när examensarbetets påbörjades en luftrenare som användes för att alstra en så 

kallad Clean Air Zone och ville därför utveckla en ny produkt som skulle ut på en ny marknad 

samt kunna konkurrera med företaget Airsonett AB’s CAZ produkt. Clean Air Zone innebär 

att istället för att rena luften i ett helt rum koncentrerar sig på att bilda en renluftszon runt en 

person. 

Marknaden var i huvudsak luftrenare för kontors- och sovrumsmiljö, där luftrenaren skulle 

sitta på en arm eller armatur ovanför en persons arbetsplats. 

1.2 Syfte 

Syftet med del 1av examensarbetet var att fördjupa kunskapen om hur luftreningen fungerade 

för AD:s maskiner inför examensarbetets del 2. 

Syftet för examensarbetets del 2 var att dels utveckla en för företaget ny produkt, med ett nytt 

användningsområde, som skulle lanseras på en ny marknad. 

1.3 Mål 
Målen för examensarbetet och hur delprojekten skulle genomföras ställdes upp av 

projektgruppen i början av examensarbetet. 
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1.3.1 Övergripande mål 

De övergripande målen för hela examensarbetet var: 

 Att bli klara inom uppsatt deadline. 

 Att genomföra examensarbetet med tillfredställelse och smidighet. 

 Att hantera ett projekt som var längre och innefattar mer högskolepoäng än tidigare 

projekt. 

 Gruppträning, att arbeta och samarbeta i grupp. 

 Företagsträning, att arbeta på ett företag och uppleva hur arbetslivet fungerar. 

1.3.2 Projektmål 

De mål som projektgruppen ställde upp inför examensarbetets del 1 var: 

 Att ta fram en 3D-modell av den existerande prototypen. 

 Att hitta tillfredställande lösningar för produktion och tillverkning. 

 Att bli klara inom uppsatt deadline, enligt Ganttschema i appendix A1. 

De projektmål som var specifika för examensarbetets del 2 var: 

 Att utveckla en produkt som tillfredställer både projektgruppens krav, enligt 

kravspecifikationen, och AD handledarens krav. 

 Att ta fram en korrekt 3D-modell för produkten. 

 Att ta fram ett ritningsunderlag av produkten som kan användas vid fortsatt arbete. 

 Att finna bra lösningar för produktion och tillverkning av produkten. 

1.3.3 Förväntade resultat 

De förväntade resultaten av de uppsatta målen för genomförandet av examensarbetet 

diskuterades och ställdes upp i en lista, se nedan: 

 Förståelse för hur en luftrenare fungerar. 

 En 3D-modell av den existerande prototypen som skulle skickas till Humanscale 

 Ritningsunderlag för den existerande prototypen som skulle skickas till Humanscale 

 En produkt som i praktiken alstrar en så kallad Clean Air Zone 

 En 3D-modell av CAZ maskinen 

 Ett ritningsunderlag som stämmer överens med produkten 

 En fullgod rapport 

1.4 Problembeskrivning 
Under begynnelsen av examensarbetet utformades en problembeskrivning för att lista de 

problem som skulle lösas under projektets gång och de problem som kunde uppkomma med 

examensarbetet. 

1.4.1 Del 1 

De konkreta problem som skulle lösas under examensarbetets del 1 var att dels ta fram en 3D-

modell av en existerande prototyp av en luftrenare och dels att ta fram ett ritningsunderlag för 

3D-modellen. För att 3D-modellen skulle vara komplett i sitt utförande togs även vissa 
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lösningar för infästningar och så vidare fram löpande under arbetets gång. Ritningsunderlaget 

var inte tänkt att vara produktionsfärdiga ritningar utan mer som riktlinjer och att ge 

dimensionerna för 3D-modellen. 

1.4.2 Del 2 

Det huvudsakliga problemet som skulle lösas i examensarbetets del 2 var att ta fram en ny 

produkt, det vill säga en ny luftrenare, med AD:s befintliga teknik. Denna nya produkt skulle 

klara av att skapa en så kallad Clean Air Zone. Produkten skulle också kunna användas i olika 

miljöer, t.ex. kontor och sovrum, och var därför tvungen att vara tillämpbar därefter, det vill 

säga kunna sättas på en arm eller liknande. Den enda konkurrenten på marknaden som 

konkurrerar med samma typ av CAZ produkt men använder sig av en omodern teknik i 

jämförelse med AD Air Designs teknik är Airsonett AB. 

Problemet bestod i att: 

 Ta fram en ny produkt med CAZ system i kontors- och sovrumsmiljö som skulle 

kunna konkurrera med Airsonett AB. 

 Ta fram en design för en luftrenare på arm så att kvalitén av luftreningen till CAZ inte 

kompromissas.  

1.5 Planering 

1.5.1 Del 1  

Den första delen kom att ha en kortare löptid än den andra vilket gjorde att planeringen av 

arbetet var viktigt för att på så sätt genomföra projektet på ett strukturerat och effektivt sätt. 

Det upprättades därför en tidsplan som redogör för tidsåtgången för varje moment och när i 

tiden de skedde. 

1.5.2 Del 2  

Examensarbetets del 2 utgjorde en hel utvecklingsprocess för en ny luftrenare med ett CAZ 

system vilket gjorde att planeringen var extra viktig men att det ändå fanns utrymme för 

förändringar för ett flexibelt utvecklingsarbete. Tidsplanen som utarbetades i början av 

examensarbetets del 2 förkastades ganska snart för en ny tidsplan där flera delmoment lades 

in vilket ökade rörligheten för det fortsatta arbetet. 

1.5.3 Ganttschema 

Tidsplanerna utarbetades och visualiserades genom ett Ganttschema, se appendix A1, de 

givna deadlines som återfinns i tidsplanen för del 1 är när 3D-modellen och ritningsunderlaget 

skulle vara klara. Deadlinen för rapporten för del 1 sammanföll med när rapporten för del 2 

skulle vara klar. 

1.6 Avgränsningar 
Projektgruppen fastställde flera avgränsningar när examensarbetet startades dels för att 

underlätta arbetet genom förenklingar och dels för att specificera examensarbetets 

tillvägagångssätt. 

De avgränsningar som fastställdes var: 
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 Tiden; planeringen var grundläggande eftersom examensarbetet skulle genomföras på 

färre veckor än avsett eftersom projektgruppen ville vara klara med examensarbetet i 

början på vårterminen. 

 Ekonomiska; ingen ersättning för införskaffning av material och tid betalades ut på 

grund av det ekonomiska läget. 

 Egna datorer; projektarbetarnas egna datorer användes genomgående i projektet. 

 Dataverktyg; Solid Edge (7), Rhinoceros (8), CS3 (9). 

 Tester; endast tester som gjordes på företaget AD i lekmannasmässiga former 

genomfördes för att på så vis visa skillnader mellan olika alternativ och för att visa när 

önskat resultat uppnåtts. 

 Modelltillverkning; endast tillverkning av modell i trä eftersom detta var det som 

fanns att tillgå genom företaget AD. 

En avgränsning för rapportskrivningen var att målgruppen begränsades till personer med viss 

ingenjörsutbildning eller teknikbakgrund där diverse begrepp och fackord borde vara kända.  

1.7 Organisation 

Projektets organisation bestod av en grupp på två personer. Ingen definitiv gruppledare utsågs 

utan ett gemensamt ledarskap var grunden för gruppens framgång.  

Ebba Olsson   0709752272  ebbao@kth.se 

Camilla Pedersen 0708218780  camped@kth.se 

 

Handledare på AD Air Design AB: Andrzej Loreth 

Handledare på KTH: Priidu Pukk (10) 

1.8 Kravspecifikation 
En kravspecifikation utformades endast för del 2 av examensarbetet. Eftersom den första 

delen av examensarbetet var så pass begränsad av den färdiga prototypen som skulle 

modelleras utformades ingen kravspecifikation för del 1. I kravspecifikationen listades ett 

antal krav med rubrikerna: Externa, Generella, Funktionella, Design- och Prestandakrav. De 

olika huvudrubrikerna innebär: 

 Med externa krav avsågs krav från myndigheter vad gäller säkerhet. Detta kunde vara 

krav från till exempel brandskyddsmyndigheter på att strömförande komponenter inte 

orsakar farliga situationer för användare eller liknande.  

 Generella krav uppfylls genom problembeskrivningen som i detta fall var att ta fram 

en luftrenare med alla de mål som fanns i målbeskrivningen, se avsnitt 1.3 Mål. 

 De funktionella kraven som luftrenaren skulle och bör klara av var rent 

funktionsmässiga, det vill säga har inget med hur den såg ut eller vilka 

säkerhetsföreskrifter som skulle gälla. De viktigaste kraven som luftrenaren skulle 

klara av var att: rena luft till 80 %, kunna anslutas till ett vanligt eluttag med mera. 

 Designkraven var de krav som ställdes på den yttre designen och om det var några 

speciella önskemål för användargränssnittet. 

mailto:ebbao@kth.se
mailto:camped@kth.se
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 Andra krav såsom livslängd och hur luftrenaren skulle prestera listades under 

prestandakrav.  

För en fullständig kravspecifikation se appendix A2. 

1.9 Metod 

1.9.1 Del 1 

Metoden för del 1 av examensarbetet var endast mätningar av modellen och sedan 

modellering samt framtagande av ritningsunderlag med hjälp av Solid Edge. 

1.9.2 Del 2 

Den metod som tillämpades under examensarbetets del 2 var VDI 2221, som var en så kallad 

”sekventiell utvecklingsprocess” (11), se Figur 1. Utvecklingsprocessen var tysk norm och var 

framtagen genom en lärobok i konstruktionsteknik av Pahl och Beitz (12). Metoden valdes 

efter rekommendation av handledaren Priidu Pukk. 

 

Figur 1. Bild över den metod (VDI 2221) som användes i examensarbetet. 

Metoden nyttjades på det sätt att utvecklingsprocessen blev iterativ med en första 

kravspecifikation för del 2 av examensarbetet som utkom efter att problembeskrivningen hade 

gjorts. Därefter strukturerades de funktioner som luftrenaren skulle inneha och utifrån detta 

skapades skisser genom brainstorming. Efter detta märkte projektgruppen att ändringar 

behövde göras på funktionsstrukturen och på så sätt vidareutvecklades skisserna till att bli 

prototypunderlag. De största modulerna, det vill säga arm och andra stora komponenter 
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utvecklades först. Efter att armarna var klara utvecklades de inre delarna vidare. Den sista 

delen i examensarbetets del 2 var punkt 6 i Figur 1 ovan som innebar att färdigställa den totala 

layouten med ritningar. 

1.9.3 Informationssökning 

Metoderna som användes för informationssökningen var att söka på diverse ord via bland 

annat Google(13). Några av orden som användes var luftrenare, luftrening, luftförorening, 

pollution, air purifier, filter mm. Samtal med handledaren på företaget och anställda gav 

mycket information om DEP-tekniken. Vidare information mottogs också av Jörgen 

Lindström(14) i form av artiklar eller söktips via internet. 
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2 Informationssökning 
I del 2 av examensarbetet inleddes en omfattande informationssökning vad gällde luftrening 

och dess innebörd.  Projektgruppen hittade även information om vad luftrening kunde 

förbättra och sjukdomar som var relaterade till luftföroreningar. 

2.1 Definitioner 
I arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 

luftföroreningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna” (15) listas ett antal 

definitioner av ord som används i föreskriften. Några av dessa var intressanta även för 

projektgruppen och de listas enligt nedan. 

Luftförorening  Ämne eller en blandning av ämnen som finns i luft i en halt som 

kan medföra besvär eller ohälsa. 

Exponeringsmätning   Mätning av halten av ett ämne i inandningsluften, oftast med 

personburen utrustning. 

Hygieniskt gränsvärde  Högsta godtagbara genomsnittshalt (tidsvägt medelvärde) av en 

luftförorening i inandningsluften. Ett hygieniskt gränsvärde är 

antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. 

2.2 Vad innebär luftrening? 
Luftrening innebär att man på något sätt minskar luftföroreningen i luften. Luftföroreningarna 

kan bestå av partiklar (exempelvis damm) eller molekyler (exempelvis gaser). Förorenad luft 

är inte bara ett miljöproblem utan också ett stort problem för människor och deras hälsa. 

Ordet luftförorening definieras alltså av arbetarskyddsstyrelsen som enligt ovan och nedan: 

”Ämne eller en blandning av ämnen som finns i luft i en halt som kan medföra besvär eller 

ohälsa.” 

Exakt vad förorenad luft orsakar hos människor är inte helt klarlagt men man kan se tydliga 

tecken på att det bidrar till luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar. Man kan också se tydliga 

samband mellan stigande partikelhalter i ett område och ökad dödlighet, flera studier till 

exempel SHAPE (16) visar skrämmande siffror på detta.  

2.2.1 Sjuka Hus 

Att människan påverkas av luftföroreningar har länge varit känt och symptom som migrän, 

vanlig huvudvärk, oförklarlig trötthet och torra ögon med mera har kallats ”Sjuka-Hus-

Syndrom”.”Sjuka Hus” eller SBS (Sick Building Syndrome) (17) är det som 

världshälsoorganisationen (WHO) (18) definierade på 80-talet och bygger på att människor 

får symptom i vissa byggnader men är symptomfria i andra. För att ett hus skall få stämpeln 

SBS skall minst 20 % av personerna i byggnaden uppleva besvär och oftast beror besvären på 

fuktskador med mögel som resultat. Uppkomsten av sjuka hus tror man beror på sättet att 

bygga hus nu jämfört med tidigare. I gamla hus som är naturligt dragiga är det bättre 

ventilation och stänger därför inte in varken fukt eller partiklar på samma sätt som i nya 

energisparande hus. För att sänka kostnader för el och värme byggs numer hus som är täta och 

byggda för att bevara värmen. Det som kan uppstå istället är att fukt och partiklar lättare 

stannar kvar i väggar och ventilation vilket kan leda till SBS.   
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2.2.2 Åtgärder 

För att skydda oss människor har det arbetats fram olika gränsvärden på hur dålig luft får 

vara. Man har även skapat regler för hur ventilation skall skötas i byggnader och hur dessa 

skall underhållas.  

Till exempel den nya europeiska ventilationsstandarden för byggnader, SS-EN 13779 (19), 

som definierar olika kvalitetskategorier för utomhusluft, flera kategorier för önskvärd kvalitet 

på inomhusluft och rekommenderar filtreringssteg för att förbättra luften från en kategori till 

en annan.  

De svenska miljökvalitetsnormerna för uteluft är stadgade i miljöbalken (20), de är baserade 

på EU direktiv som Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för 

svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften med flera. 

Arbetarskyddsstyrelsen har tagit fram vissa värden på partikelhalter som får förekomma på 

arbetsplatser och dessa presenteras i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2005:17 

(15) gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. I en av bilagorna till 

författningssamlingen finns alla de ämnen listade som kan finnas i luftföroreningar, deras 

gränsvärden, år då de lagts till på listan samt betäckning på hur ämnet påverkar människan. 

Dessa värden kan tillämpas på arbetsplatser men tillåtna partikelhalter i hemmet finns inte 

definierade.  De riktigt små partiklarna finns inte heller någon lagstadga om och det är endast 

de större partiklarna som tas upp av ventilationen.  

Bertil Forsberg vid Institutet för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, säger i en 

intervju med SvD (21)” De små partiklarna tränger in i bostäder och finns i lika höga halter 

inomhus som utomhus. Därtill finns andra partikelkällor inomhus som matlagning, rökning, 

gasspis.” 

”- Anledningen till de studier vi har gjort om hur akuta sjukfall i Stockholm hänger samman 

med partikelhalterna i luften är att det är lätt att mäta hur halterna går upp och ned utomhus, 

säger Bertil Forsberg. Kommunerna mäter de större partiklarna regelbundet, men saknar 

instrument för att mäta nanopartiklar.” 

”En motsvarande studie på vad människan utsätts för inne, kräver mätningar på 100 000-tals 

individer. Det går inte att göra, menar Bertil Forsberg.” 

WHO har även ett program för att kämpa mot inomhusluftföroreningar, främst i 

utvecklingsländer. Deras program fokuserar på: 

 Forskning och Utvärdering 

 Kapacitetsbyggande 

 Bevis för policymakare.  

På WHO:s hemsida under temat “Indoor Air Pollution” står det att enligt “The world health 

report 2002” är luftföroreningar inomhus ansvariga för 2.7% av den globala lasten av 

sjukdomar och det är detta som är deras mål att bekämpa. I Tabell 1 nedan är en jämförelse 

mellan normer i Sverige och USA samt mål och riktvärden vad gäller partikelhalter. 
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Tabell 1.  Tabell över jämförelse mellan normer i Sverige och USA samt mål och riktvärden vad gäller 

partiklar och ämnen i luft.[1] 

2.3 Vad är CADR? 
CADR (22) står för Clean Air Delivery Rate och innebär den mängd ren luft som levereras av 

en luftrenare. För att en luftrenare skall få godkännande av Astma- och Allergiförbundet krävs 

vissa luftflöden och i ”Kriterier för rekommendation av luftrenare, LRV1” (23) definieras 

dessa som: 

”Luftrenarens ekvivalenta luftflöde skall vara 4 ggr större än uteluftflödet från ventilationen 

mätt vid en partikelstorlek av 0,3-0,5 µm. Denna nivå minskar partikelinnehållet i luften med 

ca 80 %. Således skall en luftrenare avsedd för att användas i ett 15m
2
 stort sovrum med 

takhöjden 2,4m ha ett ekvivalent luftflöde av minst 72m
3
/timma.” 

Andra kriterier än luftflödet som påverkar en luftrenares effektivitet är bland annat: 

 Reningsgrad. 

 Byte/rengöring av filter. 

 Kortslutning mellan utblås och insugsluft. 

För användaren finns det även andra kriterier att ta hänsyn till för att få en så bra 

inomhusmiljö som möjligt enligt Astma- och Allergiförbundet.  

 Ljudnivå – allt över 30 dBA kan upplevas som buller i t.ex. ett sovrum. 

 Skötsel – Hur svår är maskinen t.ex. att rengöra? 
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 Ozonproduktion (24) – En ozonproduktion över 120µg/m
3
 i utomhusluft är enligt 

naturvårdsverket ohälsosamt och detta är därför ett gränsvärde enligt dem. 

 Elektromagnetiska fält (25) – studier av WHO visar att det kan finnas samband mellan 

elektromagnetiska fält och vissa cellförändringar som kan ge upphov till cancer samt 

andra sjukdomar. 

 Drag – allt över 0,1-0,2 m/s upplevs som drag – en kall luftström i en byggnad. 

2.4 Var kommer huvudsakliga farliga partiklar från och vilka är farligast? 
Utsläppskällor till luftföroreningar och partiklar är många och listan kan göras lång. Nedan är 

exempel på de vanligaste: 

 Industriutsläpp från fjärran länder 

 Hemmaindustrin 

 Bygg- och rivindustrin 

 Avgaser 

 Bromsbelägg 

 Vägslitage 

 Annat slitage 

 Eldning i fastigheter 

 Reaktioner i atmosfären 

 Reaktioner i molnen 

 Uppvirvling av jord och industriellt damm 

 Havsstänk 

 Matlagning 

 Människan själv 

 Pollen 

 Mögel 

 Djur 

Tidigare har man trott att de större partiklarna som är lättast att mäta är det största problemet. 

På senare tid har man dock sett att det är de mindre partiklarna som påverkar människan mest. 

De allra minsta kan genom inandningsluften hamna i lungorna och genom alveolerna 

transporteras till andra delar av kroppen. Där kan dessa i sin tur sätta igång inflammatoriska 

reaktioner som har tydliga sammankopplingar med belastningar av hjärt- och kärlsystem. 

Detta innebär att risken för bland annat hjärtinfarkt och blodproppar ökar. Se Figur 2 nedan 

för en beskrivning av var de olika partiklarna kan hamna i en människa. 



18 
 

 

Figur 2. Visar partiklar benägenhet att fastna i delar av lungorna beroende av deras storlek.[2] 

Människan utsätts för partiklar både utomhus och inomhus men de största studierna på 

partiklar i luften är gjorda på utomhusluft. Genomsnittsmänniskan tillbringar dock 90 % av 

sin livstid inomhus och därför är det där den största exponeringen sker.  Vanlig 

inomhusventilation tar oftast hand om den största delen av partiklarna som kommer utifrån 

men det är de mindre partiklarna som släpps igenom. Ifall större partiklar finns inomhus är det 

ofta som upphovskällan till dessa också finns inomhus. 

Partiklar kan bildas på många olika sätt men vid ofullständig förbränning av kol, olja, 

biobränslen och andra drivmedel/bränslen uppkommer partiklar som kan spridas långt genom 

luftströmmar. Man tycks se att färska partiklar är mer hälsoskadliga än de som transporterats 

långt och med detta kan man också dra slutsatsen att i storstäder där utloppen för färska 

partiklar är större är hälsoriskerna större. 

2.4.1 Partiklar 

Partiklar klassas olika på grund av partikelstorlek. De farligaste partiklarna är de minsta 

Nanopartiklarna som har en partikeldiameter på 0,0001-0,05 µm och kan bestå av 

gasmolekyler, mindre virus eller metallstoft. 

Nästa partikelstorlek kallas ultrafina partiklar och har en partikeldiameter på 0,05-0,1µm. 

Dessa kan vara exempelvis oljedimma, större virus eller metallstoft samt tobaksrök. 

Submikrona partiklar har en partikelstorlek på 0,1-1µm och omfattar till exempel bakterier 

samt tobaksrök.  

Grova partiklar är klassade som större än 1µm och kan vara bland annat damm, pollen och 

synlig smuts. Partiklar blir synliga för ögat när de blir större än 20µm.  
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Luftföroreningar i form av partiklar har även andra benämningar beroende på storlekar där 

man använder betäckningen PM, ” Particulate Matter”, följt av en siffra som talar om vilket 

storleksområde partiklarna tillhör i µm. PM betäckningarna är listade i Tabell 2 nedan. 

Fraktion Storleksområde(µm) 

PM10 <= 10 

PM 2,5 <=2,5 

PM1 <=1 

Submikrona (UFP eller 

UP) 

<=0,1 

Tabell 2. Numrerade från vänster. Olika former av arm där grundformen är inspirerad av en tennisracket 

där nr. 6 är böjd och resterande är raka. [3] 

2.4.2 Hälsoeffekter 

Olika stora partiklar tros ha olika påverkan på människans hälsa och vissa partiklar har direkt 

effekt medan andra har långtidsverkande effekter på hälsan.  

Det som är bevisat är att höga partikelnivåer har direkt påverkan på: 

 ökningen av användningen av astma och allergimedicinering (mest luftrörsvidgande 

medel) 

 hjärtflimmer hos särskilt känsliga  

 en lätt ökning av hjärtfrekvensen  

Det är dessa anledningar som man tror påverkar antalet akuta sjukhusbesök i storstäder och 

dödstal. 

I en studie på 73 svenska kommuner visade att RRAD (Respiratory Restriction Activity Days) 

(14) ökade när halter av partiklar i luften ökade. 

De mer långtidsverkande effekterna från höga partikelnivåer är att de: 

 kan orsaka lungcancer (särskilt luftburna dieselpartiklar) 

 som redan är sjuka är mer utsatta och kan under långtidsexponering bli sämre 

 hämmar lungornas utveckling och det ökar risken för att barnen ska få sämre 

lungfunktion som vuxna 

I Figur 3 nedan visas samband mellan partiklar i luften och ökningen av negativa 

hälsoeffekter som visat sig efter undersökningar av WHO.  
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Figur 3. Samband mellan partiklar i luften och ökning av negativa hälsoeffekter enligt WHO.[4] 

De som är mest utsatta är bland annat: 

 Barn är känsliga under sin utveckling och man har sett att exponering av höga 

luftföroreningshalter bidrar till att sänka utvecklingen i bland annat lungor och 

längdtillväxt. 

 Redan sjuka människor. Luftföroreningar har visat sig försvåra tillfrisknande vid till 

exempel lungsjukdomar.  

 I stora städer där luftföroreningshalten är högre vilket medför att befolkningen där 

löper större risk att insjukna i luftvägssjukdomar och andra hälsodefekter kopplade till 

partiklar. 

2.5 Olika typer av luftrening 
Vid projektets utförande fanns flera olika metoder att rena luft (26) på marknaden och för att 

få en bild av detta gjordes en utredning av de olika teknikerna.   

2.5.1 Elektrostatisk luftrenare 

Historia 

Tanken med elektrostatisk luftrening användes för första gången redan 1824 då Hohlfeld 

använde en coronaström för att ladda och filtrera bort partiklar. Det var dock inte förrän Dr. 

Fredrick G. Cottrell 1907 ansökte patent som tekniken kommersialiserades. Denna tidiga 

elektrostatiska luftrening byggde på samma idéer som används idag (27). 

Tekniken 

Flera olika typer av elektrofilter finns men den vanligaste bygger på principen där en eller 

flera trådar är uppspända framför ett antal tunna jordade metallplattor. Genom trådarna leder 

en ström och om denna är tillräckligt stor, laddas partiklarna i luften dvs. de blir joniserade. 

Därefter leds luften mellan metallplattorna där partiklarna fastnar. Se Figur 4 för en bild av ett 

klassiskt elektrofilters metallplattor. 
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Figur 4. Bild av ett klassiskt elektrofilter med dess metallplattor (collection plates).[5] 

Olika stora partiklar fastnar beroende av partiklarnas elektriska egenskaper och hur lätt de blir 

joniserade. Partiklarna kan även dras till varandra för att bilda större partiklar vilket gör dem 

lättare att filtrera bort. En negativ effekt av joniseringen är att det lätt kan bildas ozon (O3) 

och lustgas (NOX). 

Elektrostatiska filter räknas som väldigt effektiva och renar lätt en luftström från exempelvis 

rök och damm.  En stor fördel med denna typ av filter är att de kan rengöras och 

återanvändas. Denna typ av filter kombineras ofta med till exempel ULPA (28), HEPA (29) 

eller kolfilter för att förbättra luftreningen ytterligare. 

Ozon (O3) 

 Dagens luftrenare har krav där det inte får bildas mer ozon än 0.1 ppm (0.2 mg/m³) (30) per 

dag eftersom det är mycket skadligt för människor, djur och växter på marknivå. Ozon hindrar 

fotosyntesen samt förstör vattenbalansen hos växter, och kan irritera eller skada slemhinnor i 

till exempel luftvägarna. I högre koncentrationer kan ozon även motverka luftburna bakterier 

och kan ibland helt eliminera dessa smittosamma organismer. 

 Lustgas (NOX). 

FASS (31) beskriver gasen som en ”färglös gas med en något sötaktig smak och lukt” och i 

medicinsk form är den avsedd som narkos, smärtstillande eller lugnande vid till exempel 

kirurgiska ingrepp. 

NOX är ofarlig för människan, växter och djur i kontrollerade mängder. Men kan leda till 

förvärrad vitamin B12 brist vid för långvarig eller frekvent exponering och för lågt intag av 

B12. Syrebrist kan även uppkomma om syrehalten i inandningsluften är för låg jämfört med 

innehållet av lustgas. I sällsynta fall kan detta leda till döden. Så kallade ”nationella 

hygieniska gränsvärden” finns som riktlinjer för den koncentration av lustgas som inte bör 

överskridas i omgivningsluften. 
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2.5.2 Mekaniska filter 

Mekaniska filter (32) används till mestadels för att rena en luftström från solida partiklar 

såsom damm, pollen och bakterier. Mekaniska filter har inga aktiva delar som leder ström 

utan är ett filter som filtrerar luft enbart med hjälp av dess struktur och materialinnehåll. Det 

vill säga att mekaniska filter skiljer sig helt från elektrostatiska filter som har en aktiv 

strömförsörjning. 

Det finns fem olika huvudtyper av mekaniska filter: 

 Cellulosa: används i motorer 

 Skum 

 Syntetiskt material: används till det mesta som renar luft och andra medier, det finns 

även två klassificeringar för dessa filter ULPA och HEPA 

 Bomull 

 Kol 

Mekaniska filters luftrening är beroende av filtrets fibertäthet samt struktur. Ett mekaniskt 

filter med grov struktur samt stor luftgenomsläppning släpper även igenom större partiklar. 

Ett mekaniskt filter med tätare struktur släpper inte igenom lika stora partiklar men släpper 

heller inte igenom luften lika bra vilket i sin tur leder till tryckfall. Ett exempel på detta är när 

en damsugare innehåller ett högeffektivt HEPA-filter och behöver större effekt på fläktarna 

för att kunna få samma ”sugeffekt” som en damsugare med ett inte lika effektivt filter. 

Effektiviteten av luftreningen påverkas även av hur smutsigt filtret har blivit under 

användning. Vid en viss gräns, beroende på vilken typ av filter, filtreras inte de skadliga 

partklarna bort från luftströmmen. 

2.5.3 HEPA- filter 

Historia 

HEPA-filtrets ursprung är då det designades för ”Manhattan Projektet” vars syfte var att 

förhindra spridningen av luftburna radioaktiva föroreningar på 1940-talet. Filtret 

kommersialiserades 1950 och ett varumärke skapades som över tiden har förbättras för att 

tillfredställa allt strängare krav på luftreningen. 

Tekniken 

HEPA står för High ”Efficiency Particulate Air [Filter] 
TM

” och dessa kan rena luften upp till 

99.97% med en partikeldiameter på 0.3µm. HEPA-filter har ett unikt tillvägagångssätt för att 

attrahera de riktigt små partiklarna som annars skulle följa luften rakt igenom filtret. Filtret 

har tre delsteg där det första kallas ”interception” (uppsnappning) där partiklar som hamnar 

inom en radie till filtrets fibrer fastnar på fibret. Det andra delsteget kallas ”Impaction” 

(sammanpressning) där stora partiklar inte kan undvika att följa med luftströmmarna mellan 

fibrernas krökningar och fastna i dem. Det sista delsteget ”Diffusion” (spridning) är ett 

fenomen som uppstår, speciellt mellan mindre partiklar, då partiklarnas hastighet bromsas av 

att de krockar med varandra på grund av fibertätheten. Ju lägre partiklarnas hastighet är ju 

högre benägenhet har de att fångas av filtret i de andra delstegen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Particulate
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Denna typ av filter är högeffektivt när det renar luften från till exempel pollen samt damm och 

är därför mycket vanligt i dammsugares filtreringssystem. Filtret måste bytas när det är fullt 

och är relativt dyra jämfört med andra mekaniska filter. En dammsugare blir dyrare med 

HEPA- filter eftersom filtret i sig kostar samt att effekten på dammsugaren måste ökas. 

En släkting till HEPA- filtret är ULPA-filtret som står för “Ultra Low Penetration Air [Filter] 
TM

 ". Denna typ av filter kan idag rena en luftström till 99.99%. 

2.5.4 Kolfilter 

Historia 

Det finns spår av att redan för 2000 år sedan användes aktivt kol för att rena vatten (33). Det 

var dock först på 1900-talet som det började säljas kommersiellt och endast i pulverform. 

Aktiverat kolgranulat introducerades som ett resultat av första världskriget där användning av 

effektiva gasmasker blev allt viktigare. Därefter har användningen av aktivt kolgranulat 

utvecklats och finns idag i de flesta köksfläktar. 

Tekniken 

De flesta av dessa filter är uppbyggda av ett material täckt med ett lager av aktivt kol eller 

kolgranulat som drar till sig partiklar av storleken 0,5-50μm. Kolfilter används oftast i 

sammanhang där man vill rena gaser/luft från oljedimma, odörer samt andra 

kolväteföreningar. 

2.5.5 DEP – Filtertekniken 

Historia 

Ett företag med namnet Strainer LPB AB grundades 1986 av bland annat Andrzej Loreth och 

deras verksamhet bestod huvudsakligen av utveckling av produkter med så kallad 

jonvindsteknik. Utifrån kunskapen av jonvindtekniken började företaget vidareutveckla den 

traditionella elektrofiltertekniken med hjälp av kunskapen hos Andrzej Loreth. 

Utvecklingsarbetet resulterade i DEP-teknologin och sedan dess har bland annat Electrolux 

köpt tillverknings- och försäljningslicens. DEP-teknologin har fortsatt att utvecklas av 

Andrzej Loreth men under andra företagsnamn och det nuvarande företagsnamnet är AD Air 

Design AB. 

Tekniken 

Tekniken bygger på det revolutionerade sättet att tillverka en filterkassett av papper. Genom 

att linda två pappersband spiralvis med ett bestämt avstånd mellan dem får man det som 

vanligtvis består av jordade metallplattor (kondensatoravskiljaren) i ett elektrostatiskt filter, se 

Figur 4 ovan.  

Pappersremsorna i DEP filtret har väldigt hög resistans (dvs. låg konduktivitet) och de kan 

därför laddas upp med hög ström men det tar lång tid. För att ladda upp filtret på kortare tid 

har man lagt tunna linjer av ett polymermaterial med inte lika hög resistans på 

pappersremsorna. Pappersremsorna är sedan anslutna till plus- respektive minuspol på en 

högspänningskälla och genom det täta spaltavståndet mellan remsorna uppstår ett kraftigt 
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elektrostatiskt fält. För att göra filterkassetten mindre fuktkänslig är pappret inkapslat med ett 

skyddande plastskikt av polyuretan vilket gör att kassetten kan diskas vid rengöring. 

 

Figur 5. Bild av ett DEP- filter. Kärnan är gjord av frigolit som sedan omgärdas av de spiralvis lindade 

pappersremsorna. 

För att partiklar skall laddas i luften är en så kallad coronaelektrod, antingen i formen av en 

tråd eller en liten borste (beroende på modell av luftrenare). (Se Figur 6 nedan.) Denna borste 

eller tråd skickar iväg en coronaström som laddar partiklarna i luften i sin omnejd till antingen 

negativa eller positiva joner. 

 

Figur 6. Bild av coronaborste.[6] 

Ytterligare en del av teknologin består av en jordad metallring runt borsten eller tråden som 

gör att coronaströmmen breder ut sig över hela inloppet till filtret. Se Figur 7 nedan för skiss 

av teknologins uppbyggnad. 
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Figur 7. Skiss av teknologins uppbyggnad med de olika delarna numrerade. 1 Coronaborste, 2 Jordad 

metallring, 3 Fläktar, 4 Filterkassett och 5 Hölje. 

 

När partiklar i luften kring luftintaget av luftrenaren kommer i kontakt med coronaströmmen 

laddas partiklarna till antingen positiva eller negativa joner, dessa joner dras sedermera in i 

luftrenaren med hjälp av fläktarna till det elektrostatiska filtret där partiklarna fastnar på 

pappersremsorna på grund av dess laddning. 

Att filterkassetten är gjord av papper gör att risken för överslag mellan remsorna är eliminerad 

och kan därför inte kortslutas som det finns risk för hos traditionella elektrostatiska filter. 

2.5.6 Konkurrenten Airsonett 

Vid projektets början ville AD att projektgruppen skulle ta fram en design för en luftrenare 

som skulle vara likvärdig, vad gäller luftrening, en potentiell konkurrent vid namn Airsonett 

AB. Nedan är en redogörelse för företaget och deras produkt.  

Historia 

Airsonett AB (5) är ett svenskt företag som utvecklats fram genom ett annat företag vid namn 

AirSon AB. AirSon AB har sedan 1981 utvecklat ventilationsanläggningar som skapar 

renrum till industrin. Det kan vara där man till exempel arbetar i stationer med lödning av 

kretskort, förpackning och liknande.  Ventilationsanläggningarna är byggda i form av 

luftduschar med ren luft och skapar på så sätt en zon där partikelhalten är mindre istället för 

att rena luften i ett helt rum.  

Airsonett skapades då AirSon’s VD Jan Kristensson fick veta att vanliga luftrenare inte var 

tillräcklig hjälp för astmatiker och allergiker. Idén man tog fram var att ha en mobil luftdusch 

som erbjuder en ren luft zon precis där man vill ha den, exempelvis över sängen, skrivbordet 

etc. Den döptes till Airsonett Air Shower. 

Tekniken 

Luftrenaren finns på bild i Figur 8 med tillhörande lista nedan där de olika delarna finns 

utmärkta. I Figur 9 finns även en bild på displayen. 
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Figur 8. Airsonett Air Shower uppbyggnad med dess väsentliga delar numrerade. [7] 

 

Figur 9. Display på Airsonett Air Shower. [8] 

1. Luftintag.  

2. Märkplåt med modellbeteckning och tillverkningsnummer (sitter inne i filterkammaren på ovansidan). 

3. Huvudströmbrytare och anslutningssladd till jordat eller ojordat (U.S. 115 V 60 Hz) 220-240V 50 Hz 

uttag. 

4. Signallampa, lyser grön då strömmen är påslagen. 

5. Signallampa, lyser gul då kyl & värmeelementet är inkopplat(sker automatiskt, vid behov). 

6. Signallampa, varning, lyser röd vid elektriskt fel eller då kyl och värmeelement ej fungerar 

tillfredsställande. 

7. Start- och stoppknappar. 

8. Signallampa, lyser gul då normal kyleffekt valts. 

9. Signallampa, lyser gul då extra kyleffekt valts. 

10. Filterlucka med vridlås. 
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11. Tilluftsdon, värmd luft (0,5 -2 ºC högre än omgivande luft). 

12. Tilluftsdon (luftdusch), kyld luft (0,5 -2 ºC lägre än omgivande luft). 

13. Hals. 

14. Halsled. 

15. Läslampa med strömbrytare. 

16. Inbyggda handtag. 

Tekniken bygger på elektrostatisk luftrening där man har en filterdel med joniseringskammare 

samt finfilter. Joniseringen av partiklarna sker genom borstar, så som för DEP-teknologin. 

En fläkt suger in luften i filtren och man har även en kyl- och värmemodul som kyler 

respektive värmer luften. Från filter delen förs den kylda luften upp genom armen och 

distribueras sedan genom den konvexa ytan ned över den önskade platsen. Eftersom kyld luft 

sjunker bildas den rena zonen. Samtidigt förs varm renad luft ut från filterdonet som stiger 

upp i rummet och för ut ren luft i övriga delar av rummet.  Maskinen skall placeras ca 50 cm 

ovanför personen som skall ha en ren luftzon och i Figur 10 nedan visas hur den skall placeras 

vid en säng. 

 

Figur 10. Airsonett AB:s rekommenderade placering över en person i en säng. [9] 

Filtret (se Figur 11) måste enligt Airsonett AB bytas minst en gång var sjätte månad för att 

behålla reningseffekten. Detta görs genom att följa instruktionerna enligt Figur 12 nedan.  
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Figur 11. Filtrets placering i Airsonett Air Shower och här visas hur det byts. [10] 

 

Figur 12. Skötselbeskrivning av Airsonett Air Shower. [11] 
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Teknisk data för Airsonett Air Shower visas i Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Tekniska specifikationer för Airsonetts Air Shower [12] . 

När projektgruppen studerade den tekniska data som fanns i Tabell 3 var det intressant att se 

hur stort luftflödet var både högst upp vid tilluftsflödet och 0,5m under tilluftsdonet. 

Luftflödet var 150m
3
/h vilket blev enligt ekvation 1 nedan: 

  (1) 

vid tilluftsdonet som hade diametern 0,345m (radien 0,1725m och då arean 0,0934m
2
) gav en 

hastighet enligt ekvation 2 nedan. 

  (2) 

 

Luftflödet 0,5m under tilluftsdonet beräknades med diametern 0,8m (radien 0,4 och arean 

0,5024m
2
) och gav hastigheten enligt ekvation 3 nedan. 

  (3) 
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2.5.7 Jämförelse 

En jämförelse mellan de olika filterteknikerna gjordes med avseende på examensarbetets mål 

(se avsnitt 1.3 Mål) och ur intressesynpunkt för projektgruppen eftersom ämnet var nytt. 

Fördelar klassiska elektrostatiska filter 

 Bra filtrering vid lågt luft flöde. 

 Medför inget byte av filter. 

Nackdelar klassiska elektrostatiska filter 

 Dyra, hög tillverkningskostnad. 

 Tunga, vilket medför komplicerad skötsel. 

 Kan generera O3 samt NOx. 

Fördelar Mekaniska filter 

 Låg tillverkningskostnad och marknadspris. 

Nackdelar Mekaniska filter 

 Kräver regelbundet byte. 

 Dålig filtrering vid lågt luft flöde. 

 Bra filtrering nås endast vid höga luftmotstånd (tryckfall) vilket medför höga energi- 

och fläktkostnader samt skrymmande filter. 

Fördelar DEP- filter 

 Att filterkassetten är gjord av papper gör att risken för överslag mellan remsorna är 

eliminerad och kan därför inte kortslutas som det finns risk för hos traditionella 

elektrostatiska filter. 

 Väldigt liten alstring av O3. 

 Billigare tillverkning. 

 Återvinningsbart filter. 

 Litet spaltavstånd vilket ger ökad avskiljningsförmåga. 

 Enkel rengöring genom antingen disk eller damsugning. 

 Filter kan bytas ut vilket kan generera merförsäljning för tillverkaren. 

Nackdelar DEP - filter 

 Filtret byts ut vilket medför en kostnad för kunden. 

 Tillverkas vid projektets utförande genom hantverk. 

Fördelar Airsonett Air shower 

 Att filterkassetten är gjord av papper gör att risken för överslag mellan remsorna är 

eliminerad. 

 Billigare tillverkning. 

 Återvinningsbart filter. 

 Enkel rengöring genom antingen disk eller damsugning. 

 Filter kan bytas ut vilket kan generera merförsäljning för tillverkaren. 
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Nackdelar Airsonett Air shower 

 Filtret byts ut vilket medför en kostnad för kunden. 

 Kyld luft förs ned över användaren (0,5-2
o
C kallare än omgivande luft) 

 Stor och tung (36kg) 

 Vinddraget vid utloppet är högt (0,446m/s) 

Slutsats av jämförelse 

DEP-filter och Airsonett Air Shower visade sig ha klart fler fördelar än de andra 

reningsmetoderna men att filtret byts ut kan vara både för- och nackdel. För konsumenten 

innebär detta ytterligare en utgift vilket är negativt men för tillverkaren kan detta vara positivt 

därför att detta genererar merförsäljning.  

Vid jämförelsen gick inte alla uppgifter att få tag på vad gäller exempelvis spaltavstånd i 

Airsonett Air Showers filter och hur stor deras ozon alstring och därför var detta inte medtaget 

i slutsatsen av jämförelsen.  

Utredningen var intressant för projektgruppen eftersom detta gav en bättre bild av hur DEP-

tekniken låg till marknadsmässigt jämfört med andra typer av filterteknik och deras 

konkurrent Airsonett Air Shower. 

2.6 Fläktar 

För att i utvecklingen av luftrenaren med CAZ avgöra vilken typ av fläkt/-ar som skulle 

användas var man tvungen att ta en rad olika aspekter i beaktning. De viktigaste egenskaperna 

var: 

 Pris 

 Storlek 

 Vikt 

 Luftflöde 

 Ljudnivå 

 Placering av fläkt/-ar 

Priset berodde på hur många fläktar som behövdes för att skapa den tillräckliga luftreningen. 

Storleken på fläkt berodde på hur stort filtret var och hur många fläktar som skulle placeras 

bredvid varandra.  För ett filter på en diameter av 300mm kunde till exempel 4st fläktar med 

måtten 120x120x25mm placeras eller en djupare fläkt med högre luftflöde. Om 2 eller 2 

fläktar hade använts istället skulle luftflödet inte bli lika effektivt och filtret skulle inte ha 

använts jämt fördelat. För att endast använda en fläkt var den tvungen att vara effektiv men 

ändå så lätt fläkt som möjligt eftersom större fläktar lätt blev tunga.  

2.6.1. Jämförelse 

Nedan är en jämförelse mellan fyra olika fläktar från samma företag, Ebm-papst (34). Den 

första fläkten, se Figur 13, var en fläkt som AD hade använt sig av vid tidigare modellbyggen 

och den hade måtten 120x120x25mm (35)  . 
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Figur 13. Fläkt 1: 119x119x25mm.[13] 

Den andra fläkten hade måtten 120x120x32mm (36) och var alltså tjockare än den första, Se 

Figur 14. 

 

Figur 14. Fläkt 2: 119x119x32mm [14].  

Den tredje fläkten (37) var också en fläkt som AD hade använt tidigare i andra projekt och 

hade en tjocklek på 38mm, se Figur 15. 

 

Figur 15. Fläkt 3: 119x119x38mm [15].   
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Den sista fläkten (38) hade en större fläktdiameter än de andra och har inte samma 

kvadratiska bas. Den hade en diameter på 150mm och en tjocklek på 38mm, se Figur 16. 

 

 

Figur 16. Fläkt 4: 150x38mm [16].  

Nedan är en jämförelse i Tabell 4 med teknisk data för de fyra fläktarna.  

 1 2 3 4 

Beskrivning  119x119x25mm 119x119x32mm 119x119x38mm ø150x38mm 

Spänning 12 V DC  12 V DC  12 V DC  12 V DC  

Spänningsområde 7-12,6 VDC  7-14,5 VDC  7-14,5 VDC  6-15,0 VDC  

Effekt 3,2 W  4,0 W  4,0 W  12 W  

Varvtal 2400 rpm  3000 rpm  2750 rpm  2850 rpm  

Luftflöde 38.90 l/s 46.10 l/s 45.80 l/s 100.00 l/s 

Luftflöde 140,0 m3/h 166.0 m3/h 165.0 m3/h 360.0 m3/h 

Luftflöde 82.4 CFM 97.7 CFM 97.1 CFM 211.9 CFM 

Temperaturområde -20…+75 °C  -20…+70 °C  -20…+70 °C  -25…+72 °C  

Blåsriktning 
Utlopp över 
motorfästet.  

Utlopp över 
motorfästet.  

Utlopp över 
motorfästet.  

Utlopp över 
motorfästet.  

Rotationsriktning 
Motsols sett från 
rotorsidan  

Motsols sett från 
rotorsidan  

Motsols sett från 
rotorsidan  

Motsols sett från 
rotorsidan  

Motor 

Elektroniskt 
kommuterad 
ytterrotormotor med 
integrerad 
drivelektronik.  

Elektroniskt 
kommuterad 
ytterrotormotor med 
integrerad 
drivelektronik.  

Elektroniskt 
kommuterad 
ytterrotormotor med 
integrerad 
drivelektronik.  

Elektroniskt 
kommuterad 
ytterrotormotor med 
integrerad 
drivelektronik.  
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Motorskydd/Skydd 

Elektroniskt skydd mot 
felaktig polaritet, 
blockerad rotor och 
överbelastning genom 
PTC-motstånd, delvis 
impedansskyddad.  

Elektroniskt skydd mot 
felaktig polaritet, 
blockerad rotor och 
överbelastning, delvis 
impedansskyddad.  

Elektroniskt skydd 
mot felaktig polaritet, 
blockerad rotor och 
överbelastning, delvis 
impedansskyddad.  

Elektroniskt skydd 
mot felaktig polaritet 
och blockerad rotor.  

Lagertyp Kullager  Sintec glidlager  Kullager  Kullager  

Fläkthjul 
Glasfiberarmerad plast, 
PA.  

Glasfiberarmerad plast, 
PA.  

Glasfiberarmerad 
plast, PA.  

Metall  

Hölje 
Glasfiberarmerad plast, 
PBTP.  

Glasfiberarmerad plast, 
PBTP.  

Glasfiberarmerad 
plast, PBTP.  

Metall  

Elektrisk anslutning 
Två enkelledare 
AWG24, TR64, skalade 
och förtenta.  

Två enkelledare 
AWG22, TR64, skalade 
och förtenta.  

Två enkelledare 
AWG22, TR64, skalade 
och förtenta.  

Två enkelledare 
AWG22, TR64, 
skalade och förtenta. 
Höljet försett med 
fäste för 
jordanslutning M4 x 8.  

Ljudtryck 38.0 dB(A) 43.0 dB(A) 42.0 dB(A) 55.0 dB(A) 

Ljudeffekt 4.8 Bel 5.6 Bel 5.4 Bel 6.5 Bel 

Livslängd L10 
70000 tim 40 °C/30000 
tim 75 °C  

60000 tim 40 °C / 30000 
tim 70 °C  

60000 tim 40 °C / 30000 
tim 70 °C  

80000 tim 40 °C / 
37500 tim 72 °C  

Uppfyllda standarder VDE, UL, CSA  Uppgift saknas VDE, UL, CSA  VDE, UL, CSA  

Storlek 119x119x25 mm  119x119x32 mm  119x119x38 mm  ø150x38 mm  

Vikt 175 g 230 g 230 g 620 g 

Pris exkl. moms 287,00 SEK 252,00 SEK 328,00 SEK 994,00 SEK 

Art.nr. 9293505409  9293510010  9293510417 9295410120  

Tabell 4. Tekniska specifikationer mellan de fyra fläktarna. De mest väsentliga värdena är markerade. 

För det slutgiltiga valet av fläkt, se avsnitt 5.2.1 Val av fläkt. 
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3 Del 1: 3D-Modellering  
Prototypen som AD tagit fram åt Humanscale mättes upp och delades in i olika delar för att 

strukturera modelleringsarbetet. 

De delar som modellerades i Solid Edge var: 

 Baksidan/botten 

 Pluggskivan 

 Framsidan 

 Filterkärna 

 Diffuser 

 Filterkassett med filter och kolfilter 

 El-linjal med borste och membran 

 Sladdragning 

De andra delarna som modellerades men inte har tagits upp i listan ovan var de delar som var 

enkla i sin uppbyggnad och de delar som var standardkomponenter. Dessa delar var; jordad 

ring, fläkt, potentiometer, högspänning med tillhörande sladdar och fläktdrivning med 

tillhörande sladdar. 

En helhetsbild av hur den existerande prototypen kom att se ut som 3D-modell ses i Figur 17 

nedan. 

 

Figur 17. Bild av den existerande prototypen av luftrenaren i exploderad vy. 

Ordningen för de delar som modellerades var från baksidan fram till diffusor. Diffusorn är i 

detta fall en typ av luftspridare men som senare kommer att kallas ”diffuser” på grund av att 

detta ord används på företaget AD. 

3.1 Baksida/botten 
Baksidan av prototypen modellerades i två delar, botten och mellanvägg, för att förenkla 

konstruktionen och vid eventuella ändringar. De viktigaste elementen för modelleringen av 

baksidan/botten var: 
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 Utskärningar för luftintag till fläktarna som blåser på filtret. 

 Skåra och snäppfästen för den jordade ringen på baksidan. 

 Piggar för fastsättning av fläktar, el-linjalen, högspänning och fläktdrivningen. 

 Utskärningar för sladdragning. 

 Djup för att omfatta fläktar och ge avstånd till filter 

Utskärningarna för luftintaget modellerades först efter hur fläktarna satt gentemot varandra. 

De hade även minimerats för att storleken på hela luftrenaren skulle bli så liten som möjligt, 

det vill säga att i de fyra yttre hörnen hade den yttersta utskärningen för luftintaget tagits bort 

för att möjliggöra för den jordade ringen att bli så liten som möjligt, se Figur 18 nedan. Detta 

gav högsta möjliga luftintag och minsta möjliga storlek på hela luftrenaren. 

 

Figur 18. Bild av baksida/botten från baksidan av luftrenaren, där man ser hur spåret för den jordade 

ringen skär in i mönstret för utskärningarna för luftintaget. 

Det som modellerades härnäst var de piggar som skulle hålla kvar fläktar, el-linjalen, 

högspänningen och fläktdrivningen. Det mått som kom att vara bestämmande för hur dessa 

piggar skulle se ut var hur hålen för fastsättning på fläktarna såg ut, se Figur 19 för fläkten 

som användes i modellen och Figur 20 för piggen. Fläkten var den i jämförelsen i avsnitt 2.6.1 

jämförelse som kallades fläkt 1 och hade måtten 119x119x25mm. 

 

Figur 19. Bild av fläkten som användes i prototypen med dess fastsättningshål i de fyra hörnen. [17] 
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Figur 20. Bild av piggarna för fastsättning av fläktar. 

Genom att standardisera dessa piggar efter en standardkomponent blev arbetet mycket enklare 

med den efterföljande modelleringen av de egentillverkade komponenterna, el-linjalen, 

högspänningen och fläktdrivningen. Nedan visar Figur 21 var dessa piggar kom att sitta. 

 

Figur 21. Bild av baksida/botten från insidan av luftrenaren, där detaljer såsom piggarna för infästning 

och utskärningarna för lufttillförseln till fläktarna syns. 

Baksidans djup modellerades för att kunna husera fläktar, högspänning samt fläktdrift. Se 

appendix A6 för måttsatta ritningar. 

3.2 Pluggskiva 

Det behövdes en konstruktion som skulle hålla uppe filtret eller filtrena i rätt position mot de 

kontaktytor som ansluter filtret till att bli ett elektrofilter. Därför skapades det en så kallad 

pluggskiva som hamnade mellan botten och framsidan. 

Pluggskivan följde formen för bottendelen för att på så sätt vara anpassad till konstruktionen i 

sin helhet. De cylindrar som ses i Figur 22 nedan var de bärande cylindrar som höll upp de 

filter som sattes in i luftrenaren, dessa skapades i olika höjder för att passa olika 

filtertjocklekar eller flera filter tillsammans. De olika höjderna var: 150, 250 och 500mm. 



39 
 

 

Figur 22. Bild av pluggskivan. 

Pluggskivan hade även en sekundär funktion, att hålla sladdragningarna från fläktarna till 

fläktdrivningen på plats i utskärningarna på sidorna i botten. Hur pluggskivan med botten såg 

ut kan ses i Figur 23 nedan. 

 

Figur 23. Bild av pluggskivan och hela botten med fläktar och el linjal med mera utplacerat. 

3.3 Framsida 
Framsidan hade två funktioner och det var att hålla filtret i ett rätt läge samt att fästa den 

diffuser som skulle användas eller om man ville använda sig endast av filterkassetten. 

Framsidan modellerades i två olika tjocklekar om 15 och 25mm, se Figur 24 nedan. Det 

tjockare filtret, 50mm, kunde endast användas tillsammans med filterkassetten. 
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Figur 24. Bild av framsidan 

Eftersom den primära funktionen för framsidan var att hålla filtret eller filterkassetten på 

plats, fanns det utskärningar upp- och nedtill som var till för att föra in filterkassetten på rätt 

plats, se Figur 25 nedan. 

 

 

Figur 25. Bild av framsidan med dess utskärning för enkel införning av filterkassetten 
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3.4 Filterkärna 
Filterkärnan modellerades för sig för att illustrera dess form och användes inte i de 

sammansatta konstruktionerna med själva filterdelen av filtret. 

Kärnan har ett förskjutet centrum på ett par mm, se Figur 26 nedan, vilket gör det möjligt att 

på ett naturligt sätt föra in en skåra vari filterpappret ska löpa. Filterpappret kommer i kontakt 

med en strömförande kontaktyta längst inne i skåran vilket gör att filtret blir laddat och renar 

luften som passerar. 

De stora hålen modellerades för att filtret ska passa på pluggskivan och det lilla hålet är till för 

att vid tillverkning förenkla lindningen av filterpappret. 

 

 

Figur 26. Bild av filterkärnan med utskärningar till pappersfiltret och kontaktytorna till strömtillförseln. 

  



42 
 

3.5 Diffuser 
Det gjordes två olika alternativ på diffusers för att distribuera luften över användaren, en som 

var tillverkad med hjälp av perforerad plåt och en som var tillverkad av ett skumsprutat 

nylonmaterial. 

3.5.1 Modell 1 

Modell 1 av diffusers modellerades i två delar där den övre och den undre delen båda var av 

perforerad plåt/aluminium men som hade sina mönster förskjutna mot varandra för att det 

därmed ska bli ett bättre och ett mer indirekt flöde från luftrenaren, se Figur 27 och Figur 28 

nedan. Mönstren modellerades dock inte eftersom handledaren inte ansåg att detta var 

nödvändigt. 

 

Figur 27. Bild av Diffuser 1:s olika delar isär. 

 

Figur 28. Bild av Diffuser ihopmonterad. 

3.5.2 Modell 2 

Modell 2 av diffusers hade tre olika delar: 

 Den perforerade underplåten som hade ett grovt mönster, endast till för att ge stöd. 

 Filterfläktmaterial för att ge en mjuk känsla och ett bra luftflöde från luftrenaren. 
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 Den yttre ramen som låste fast filterfläktmaterialet mot den perforerade plåten. 

De tre olika delarna var sammansatta som Figur 29 och Figur 30 nedan visar. 

Det mjuka filterfläktmaterialet gav även en bra ljuddämpning mot det sus som fläktarna vid 

full kapacitet kunde ge. 

 

Figur 29. Bild av Diffuser 2:s olika delar isär. 

 

Figur 30. Bild av Diffuser 2 hopmonterad. 
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3.6 Filterkassett 
Som ett alternativ till diffuserfronterna ombads projektgruppen att ta fram filterkassetten. 

Denna togs fram efter diskussioner med handledaren och att han visade tidigare lösningar på 

luftdistribution. 

I kassetten sitter filtret eller filtrena på cylindrar, se Figur 31 och Figur 32. Dessa cylindrars 

insida passade in på pluggskivans cylindrar som på så sätt höll upp hela konstruktionen 

genom att filterkasseten vilade på pluggskivan. 

 

Figur 31. Bild av filterkassetten med endast DEP-filter i. 

 

Figur 32. Bild av filterkassetten med både DEP-filter och kolfilter i. 
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Skårorna som fanns på framsidans innersida (se Figur 25) hade motsvarande piggar på 

filterkassettens utsida, se Figur 33 nedan. 

 

Figur 33. Bild av filterkassettens yttre pigg som passade in i framsidans skåra(se Figur 25). 

Kassetten var utformad för att släppa genom största möjliga mängd luft och hade ett mer 

direkt luftflöde, se Figur 34.  

 

Figur 34. Bild av filterkassetten med utskärningar för lufttillförseln. 
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3.7 El-linjal 
El-linjalen togs fram då handledaren observerat fel i den existerande prototypen som han 

trodde berodde på att högspänningen ”vandrade” mellan sladdarna som låg tätt till filtret och 

borsten. El-linjalens syfte var alltså att hålla isär de olika högspänningarna och jord som ledde 

fram till borste och filter. Komponenten fick sitt namn från att den var smal och lång, se Figur 

35.  

 

Figur 35. Bild av linjalen där elen drogs fram för att hålla isär högspänningarna ifrån varandra, med 

membran och borste. 

El-linjalen modellerades först i ett stycke där kanaler löpte fram som man kunde dra kablarna 

genom, men på grund av att det var högspänningskablar som ligger med bara några få 

millimeters avstånd från varandra uppstod det spänningsfall som behövde undvikas. 

På grund av spänningsfallet modellerades el-linjalen om en andra gång till att bestå av två 

delar speglade av varandra, det vill säga den ena delen passade i den andra. Detta gav en viss 

säkerhet mot spänningsfallet men löste inte problemet med hur el-linjalen skulle sitta fast i 

luftrenaren. 

El-linjalen modellerades därför om en tredje gång med de två delarna fortfarande speglade 

mot varandra men med olika tjocklekar, se Figur 36 och Figur 37. Den högra delen av el-

linjalen huserade kablarna medan den vänstra sidan med sina speglade ytor klämde fast dessa 

kablar i konstruktionen.  
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Figur 36. Bild av den högra delen av linjalen där elen drogs fram för att hålla isär högspänningarna ifrån 

varandra, med membran och borste. 

 

Figur 37. Bild av den vänstra delen av linjalen där elen drogs fram för att hålla isär högspänningarna 

ifrån varandra. 

Borsten och membranet satt fast i den högra delen av el-linjalen, se Figur 36 och Figur 38. 

Två standardpiggar från botten plattan höll fast el-linjalen i sitt rätta läge. 

 

Figur 38. Bild av membranet och borsten i den högra delen av linjalen. 

  



48 
 

3.8 Sladdragning 
För att förtydliga ytterligare hur de olika delarna i prototypen fungerade gjordes även en 

modell med all sladdragning, se Figur 39. Sladdragningsmodellen var även ett komplement 

till det ritningsunderlag som gjordes i projektet för att på så sätt visualisera för Humanscale i 

USA hur prototypen såg ut och fungerade inuti.  

 

Figur 39. Bild av hur sladdragningen kom att se ut i prototypen. 
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4 Del 2: Produktutveckling  

4.1 Konceptgenerering 
I en tidig konceptgenerering för utvecklingen av luftenaren med CAZ gjordes en 

brainstorming för hur man skulle kunna skapa en Clean Air Zone med befintlig teknik. De 

avgränsningar som redan fanns var: 

 Filtrets form 

 Ett avstånd mellan filter och fläktar 

 Fläktar  

 Högspänning 

 Fläktdrift 

 Coronaströmsborste 

 Joniserad ring 

 Att maskinen skulle kunna sättas över arbetsplats, sängplats eller dylikt. 

Alla dessa delar skulle få plats och sitta på ett sådant sätt att tekniken inte blev kompromissad. 

För att göra detta på bästa sätt, mestadels för tillverkningen, var en av de första idéerna att 

göra produkten i olika komponenter där tekniken var inkapslad i en monolit som sedan skulle 

kunna tillämpas på flera olika armar, ställningar eller fötter.  

För att få fram flera kreativa idéer gjordes en brainstorming. Man diskuterade även de krav 

som ställts upp i kravspecifikationen och man kom snabbt fram till att produkten skulle se så 

nätt ut som möjligt men ändå ge ett stabilt intryck eftersom den skulle sättas ovanför en 

person. För att kunna sälja en produkt som skall hänga ner över en person får den inte ge 

uttrycket av att vara instabil och den får inte heller ta för mycket plats. Detta kom 

projektgruppen fram till efter att ha diskuterat tidigare produkter som AD gjort och detta var 

allmänna riktlinjer som dom försökte efterfölja. 

Nedan, i Figur 40, är en första strukturskiss på hur den inre strukturen i apparaten skulle se ut 

som diskuterades fram med Andrzej Loreth. Denna uppställning gjordes innan det slutgiltiga 

valet av fläktar hade gjorts. 

 

Figur 40. Inre uppbyggnad av luftrenaren. 1. Borste, 2. Jordad ring, 3. Filter, 4. Fläkt och 5. Hölje. 

För att kapsla in dessa komponenter fanns mängder av olika lösningar men den genomgående 

formen var cirkulär. Detta var på grund av att filtret var runt och andra former på godset 

runtomkring detta skulle ge onödigt spillutrymme. Högspänningen och fläktdriften var 
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tvunget att placeras vid sidan av filtret, fläktarna, coronaborsten och joniserade ringen vilket i 

sin tur ledde till att det kunde placeras i den arm som senare skulle konstrueras. Det var även 

viktigt att spara in på vikt vilket också gjorde att högspänning samt fläktdrift gärna placerades 

på annan plats än invid filtertekniken. 

Det var även viktigt att få till den konformade renluftszonen och därför ville man göra den så 

kallade diffusern konvex. Se Figur 41 nedan. 

 

Figur 41. I figuren visas luftrenarens konkava diffuser som distribuerar den konformade luftzonen i blått. 

4.1.1 Monolit 

I Figur 42-Figur 44 nedan redovisas de lösningar på monoliten som togs fram. De hål som 

synes på ovansidan på alla monoliter symboliserar luftintag för en eller flera fläktar.  

 

Figur 42. Numrerade från vänster: 1. Cylindertopp med konbas, 2. Cylindertopp med större cylinderbas, 

3. Cylindertopp med kon mot större cylinderbas och 4. Cylinder.  

 

Figur 43. Numrerade från vänster: 5. Omvänd trunkerad kon, 6. Trunkerad kon med cylinder bas och 7. 

Trunkerad kon. 
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Figur 44. Numrerade från vänster: 8. Mindre trunkerad kon, 9. Sfärisk topp och 10. Sfärisk topp med 

cylinder bas.  

4.1.2 Diffuser 

För att distribuera luften fanns flera olika idéer men den första tanken var någon typ av 

konvex yta skulle fördela ned luften över personen. Ytan skulle vara av ett genomsläppligt 

material som både fördelade luften men också skyddade personen mot ett för hårt vinddrag 

från apparaten. Mer om detta under avsnitt 5.7 Materialval/Tillverkningsmetoder. 

Nedan är ett par av de idéer som kom fram på hur diffusern skulle se ut. 

I den första figuren nedan, Figur 45, visas de enklaste formerna som projektgruppen tog fram 

som inspirerades av cylindrar och sfärer.  

 

Figur 45. Numrerade från vänster: 1. Cylinder med 30mm radie, 2. Cylinder med 70mm radie, 3. Halv 

sfär och 4. Konvex.  
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I Figur 46 nedan inspirerades formerna av en stor sfär, en kon samt en trunkerad kon. 

 

Figur 46. Numrerade från vänster: 5. Stor sfär, 6. Kon och 7. Trunkerad kon.  

I den sista bilden, Figur 47 nedan, av diffusers inspirerades projektgruppen av annorlunda 

designformer och lampor. Den första diffusern till vänster utformades efter att gruppen hade 

sett IKEAS taklampa ”Knappa” (39) medan de övriga togs fram genom kreativ skissning på 

papper som sedan överfördes till 3D-modell. 

 

Figur 47. Numrerade från vänster: 8. Kotten, 9. Taggig och 10. Boll yta.  
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4.1.3 Fästningsanordning 

Ett flertal olika fästanordningar togs fram som skulle fästas mellan monoliten och en arm. 

Fästena kunde utformas i ett stort antal variationer och nedan är ett antal av dessa.  

Den första fästanordningen var tänkt att fungera genom att monoliten hängdes i en ring och 

sedan monterades fast på arm. De övriga fästena var tänkta att montera fast i sidan på en 

monolit och sedan monteras på arm, se Figur 48 nedan. 

 

Figur 48. Numrerade från vänster: 1. Sidofäste: Cylindrisk där monoliten lägg i cylindern, 2. Sidofäste: 

Halv cylindrisk som fästs i sidorna på en monolit, 3. Sidofäste: Litet rundat fäste som skruvas i 

sidan på en monolit 4. Sidofäste: Halvmåne skruvas fast i sidan på en monolit och 5. Sidofäste: 

Kantigt beslag som skruvas igenom en monolitkant.  

I Figur 49 nedan är två fästen som var tänkta att användas när luftrenaren skulle hänga från 

tak.  

 

Figur 49. Numrerade från vänster: 6. Toppfäste: Dubbel halva cylindriska som fästs i sidorna på 

monliten7. Toppfäste: fyra armar i ring där monoliten hängs i ringen.  

4.1.4 Arm 

Flera olika upphängningssätt samt armar skissades upp med avseende på olika placering. 
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För placering i tak inspirerades gruppen av lampupphängningar samt balkkonstruktioner. Den 

femte modellen i Figur 50 nedan utvecklades efter att ha sett ett bord med denna utformning 

på bordsbenet. 

 

Figur 50. Numrerade från vänster: 1Tre armar från tak, 2. Tre armar från tak till ring, 3. En arm från tak, 

4.höj och sänkbar spiral och 5. Tratt från tak. .  

För placering armar av olika slag från till exempel golv eller skrivbord tänkte sig gruppen en 

så enkel arm som möjligt som sedan kombinerades med ett stativ av något slag. Den 6:e 

modellen i Figur 51 nedan var tänkt att monteras på vägg eller stativ och de övriga endast på 

stativ. 

 

Figur 51. Numrerade från vänster. Olika former av arm där grundformen är inspirerad av en tennisracket 

där nr. 6 är böjd och resterande är raka.  

I Figur 52 nedan visas armar som var tänkta att placeras på vägg och sedan hänga monoliten 

på armen där det är markerat med en svart sfär. Modell nr 12, 14, 15 samt 16 i figuren var 
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stela balkar och nr 13 var ledad. Nr 17 var tänkt att vara konstruerad av rundstav och kunna 

roteras vid väggfästet för att kunna ändra placering på luftrenaren. 

 

Figur 52. Numrerade från vänster och alla armar är tänkta för att placera luftrenaren på vägg med hjälp 

av stänger av olika slag.  

Modellerna i Figur 53 nedan för placering av monoliten på vägg togs fram för att efterlika 

hyllor av olika slag. I dessa var det tänkt att monoliten skulle hängas i det cirkulära hålet och 

den svarta delen av modellerna skulle monteras mot vägg. Modell nr 20 konstruerades för att 

husera två luftrenare och kunde till exempel placeras över en dubbelsäng . 

 

Figur 53. Numrerade från vänster och även här är armarna tänkta att placera luftrenaren på vägg och 

har inspirerats av hyllor/väggkonsoler. 
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I den sista figuren, Figur 54 nedan, av modeller för placering av luftrenaren på vägg togs 

modell nr 21 fram för att ha en så ledad arm som möjligt och som hade en annorlunda design. 

Modell nr 22 och 23 konstruerades för att placera monoliten på ett glidfäste för att kunna 

flytta luftreningen. 

 

Figur 54. Numrerade från vänster. Nr 21 var tänkt som en ledad skiva som på något sätt fästs i monoliten. 

Nr 22 och 23 var tänkta att ha en glidfunktion där monoliten fästs i ett glidfäste som sedan kan 

förflyttas och på så sätt rikta luftrenaren.  

För placering på golv gjordes flera olika lösningar på fötter och i bilden nedan visas tre av 

dessa. Den första inspirerades av ”EM Möbelvaruhus” lampa Excellent (40) och de övriga två 

var andra enklare typer av stativ, se Figur 55 nedan. 

 

Figur 55. Numrerade från vänster. Nr 24 har inspirerats av EM möbelvaruhus lampa Excellent och de 

övriga två togs fram efter tankar på olika stativ.  
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För placering på skrivbord visas endast en fotmodell där man med hjälp av en tving sätter fast 

armen på ett skrivbord, se Figur 56. Självklart fanns flera alternativ som gruppen tog fram 

men i detta första skede ansågs det inte nödvändigt att utveckla armarna ytterligare då tester 

skulle göras för att se att tekniken fungerade som den skulle i en tidig prototyp.  

 

Figur 56. Stativ för bord med tving.  

4.2 Konceptutvärdering 
Utvärderingen av monoliten, diffusern samt armen skedde genom diskussioner om vilka 

aspekter som viktiga för att kunna göra tester för att se att tekniken fungerade med designen. 

Den viktigaste aspekten var att AD skulle kunna tillverka modellen med avseende på material, 

tillverkningsmetoder och tidsåtgång. 

För att kunna tillverka en prototyp för att utföra tester var det viktigt att modellen skulle vara 

tillräckligt enkel för att tillverkningen skulle gå så snabbt som möjligt. Efter diskussioner med 

Andrzej Loreth kunde beslutet tas att det bästa alternativet att tillverka skulle vara en arm där 

man integrerat monoliten och på så sätt också spara godstjocklek, det vill säga vikt. Här 

valdes den arm som var mest tilltalande estetiskt sätt och det blev då arm 10 i Figur 51 och 

den fot som visas i Figur 56. 

4.2.1 Val av fläkt 

För att utvärdera om en fläkt var bättre än flera gjordes en jämförelse mellan de 

kombinationer som undersökts i informationssökningen om fläktar. 

Den första fläkten är tänkt att sättas i en kombination av fyra fläktar (kombination 1). Detta 

ger att vikten blir enligt ekvation (4): 

  (4) 

Priset blir enligt ekvation (5): 

  (5) 
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Luftflödet blir enligt ekvation (6): 

  (6) 

Ytterligare en nackdel förutom priset vid valet av fyra fläktar var att de bredvid varandra kan 

skapa virvlar och på så sätt påverka luftflödet negativt, detta kom fram vid samtal med Priidu 

Pukk. Detta problem uppstår alltså inte på samma sätt som vid användningen av endast en 

fläkt. Vidare studier av detta visar att en fläkt skapar en stor virvel (vortex (41)) och detta kan 

resultera i att om endast en fläkt används kan denna luftvirvel sprida sig ojämnt över filtret på 

ett sådant sätt att filtrets kapacitet påverkas. Om fyra fläktar används kan dessa luftvirvlar 

påverka varandra och skapa nya luftvirvlar som också påverkar filtret negativt. Alltså fanns 

nackdelar med både en eller flera fläktar. En åtgärd som kan göras för att undvika detta är att 

sprida luftströmmen från fläktarna med hjälp av en perforerad plast eller plåt. 

Den andra fläkten (kombination 2) som kunde användas enskilt och vägde 230g, hade ett pris 

på 252kr och ett luftflöde på 166m
3
/h vilket gjorde att vikten och priset var en fördel jämfört 

med den första fläktkombinationen men luftflödet var mycket lägre. Ljudtrycket är dock 

högre för en fläkt av detta slag men fyra fläktar i kombination 1 ger totalt högre ljudtryck.  

Den tredje fläkten (kombination 3) var också tänkt att användas enskild och väger 230g, har 

ett pris på 328 kr och ett luftflöde på 165m
3
/h. Denna är alltså snarlik fläkt 2 men är 5mm 

tjockare och dyrare. Den sista fläkten väger 620g, har ett pris på 994kr och ett luftflöde på 360 

m
3
/h. Denna väger och kostar alltså mindre än den första fläktkombinationen men har inte ett 

lika stort luftflöde. Den har även ett hölje av metall vilket kan tänkas vara negativt för 

tekniken jämfört med de andra fläktarna av plast.  

Efter vidare samtal med Andrzej Loreth kom det fram att när de tidigare använt fyra fläktar 

var priset för högt per maskin vilket gör störst talan för att använda endast en fläkt som i 

kombination 2. Detta gjorde att denna kombination användes till prototypen som användes till 

testerna. Man valde även att flytta på fläkten och ha denna längst ned i prototypen enligt Figur 

57 nedan. Detta gjorde att luften istället skulle sugas igenom filtret. 

 

Figur 57. Fläkten placerades längst ned under filtret. 
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4.3 Konceptval 
Här valdes en simpel arm där monoliten kombinerades i armen. Genom att göra armen i flera 

skikt kunde filtret enkelt bytas och fläkt monteras under. Se Figur 58. 

 

Figur 58. En arm med integrerad monolit i flera skikt. Genom att placera skikten på en rund bas kunde 

dessa roteras ut för att sedan komma åt för t.ex. filterbyte mm. 

I det första skiktet placeras en platta som fläkten monterats på. Se Figur 59 nedan. 

 

Figur 59. Undre skiktet i armen med platta monterad på fläkt som läggs i hållaren.   

Därefter placeras nästa skikt ovanpå och detta fungerar endast som avstånd mellan fläkt och 

filter för att fördela luftströmmarna över filtret så bra som möjligt, se Figur 60 nedan. 
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Figur 60. Undre skiktet i armen med fläkten monterad på platta samt nästa skikt med avståndsfunktion 

mellan filter och fläkt.   

I det tredje skiktet placerades filtret på en filterplatta som vilade på en kant på insidan av det 

cirkulära hålet i armen, detta visas i Figur 61 nedan. 

 

Figur 61. De två nedersta skikten ihop monterade och tredje filterskiktet med filter samt filter platta.    

Ovanpå armarna placerades sedan ett lock där coronaborsten samt den jordade ringen skulle 

placeras. Locket fungerade även som täckskiva för de sladdar samt högspänning som skulle 

placeras i den övre armen, se Figur 62 nedan. 
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Figur 62. Alla tre skikt hopmonterade, det översta locket med jordad ring samt coronaborsten i mitten. 

Underifrån syns fläkten samt fläktplatta (se Figur 63) som sedan skulle täckas med diffusern. 

 

Figur 63. Luftrenararmen underifrån på sin fot med fläkten synlig. 
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En kåpa som var tänkt att vara i ett skumfläktmaterial modellerades och kallades här diffuser. 

Se Figur 64 nedan där diffusern är monterad på luftrenaren. 

 

Figur 64. Den hopmonterade armen med kåpa samt fot. 

4.4 Prototyputveckling av arm och primitiv fot 
Prototyputvecklingen skedde genom att Andrzej Loreth fräste ut önskad form ur MDF i NC-

fräs (42) och byggde upp armen del för del. För att dra sladd till nödvändiga delar togs ingen 

hänsyn till det estetiska utan var endast ihopkopplade provisoriskt utanpå prototypen.  Se 

Figur 65- Figur 67 nedan för bilder av den fysiska prototypen. 

 

Figur 65. Prototypen underifrån. Armen var byggd i skikt och detta syns genom de olika träfärgerna.  
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I det undre skiktet av armen fästes fläkten för de första testerna. Det mittersta skiktet 

fungerade som avstånd till filtret i det övre skiktet, se Figur 66.  

 

Figur 66. De tre olika skikten delade. På det understa syns fläktens baksida på en fläktplatta. 

Ovanpå det övre skiktet las en platta där coronaborsten samt den jordade ringen monterades, 

se Figur 67. 

 

Figur 67. Prototypens ovansida där hål tänkta för fläktar är utformade. I mitten syns coronaborsten och 

ringen utanför fläkthålen är den jordade ringen. 
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För att kunna utföra tester på prototypen vad gällde ljudnivå, effektivitet och luftflöde 

kopplades fläkten till en varierbar spänningskälla, vridtransformator. Fläkten som användes i 

prototypen var en AC-fläkt med måtten 119x119x38mm (43)Se Figur 68. 

 

Figur 68. Högspänning med vridtransformator. 

Prototypen fästes på en arm som i sin tur fästes med en tving på ett skrivbord i ett kontorsrum 

på AD i Åkersberga. 
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4.4.1 Tester av tekniken och arm 

För att se om prototypen fungerade korrekt och att den gav den rena luftzonen som var syftet 

gjordes ett antal tester.  Fläkten var kopplad till högspänning med varierbart volttal och på så 

sätt kunde effektiviteten av luftreningen testas med hjälp av partikelmätare samt 

luftflödesmätare. Genom att hela tiden sänka volttalet vid testerna kunde projektgruppen 

också bestämma ett volttal där luftrenaren blev tyst och inte stör med buller som räknas till 

30dB(A).  

För att se om det bildades en CAZ valde gruppen ut ett antal punkter runt luftrenaren där man 

mätte luftflödet samt partikelhalten. Se Figur 69 nedan. 

 

Figur 69. Modell av prototypen med utmarkerade mätpunkter. 

Punkt ett och två var nära diffuserkåpan och dessa valdes endast för att se om luftflödet spred 

sig längs med kåpan. Punkt tre och fyra valdes för att hamna vid en persons ansikte och punkt 

5 valdes för att se om luftflödet kunde nå så långt ned.  

Gruppen valde också ett par volttal varvid punkterna mättes. Dessa var 220V, 190V, 160V, 

130V och 100V. 

Testmätning 1 

Testerna utfördes alltså med en fläkt nedanför filter samt med en mjuk kåpa. Se ritad 

uppställning i Figur 70 nedan. 
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Figur 70. Den första interna uppbyggnaden av luftrenaren. 1. Coronaborste, 2. Jordad ring, 3. Filter, 4. 

Fläkt och 5. Hölje.  

 Den första testomgången visade att det inte var tillräckligt bra spridning på luftreningszonen 

och istället för att distribuera luften som en kon blev det en pelare vilket inte var önskvärt. I 

Tabell 5 nedan ser vi att luftflödet är för starkt för att det ska vara behagligt, drag brukar 

beskrivas som ca 0,15 m/s. 

Volt [V] Luftflöde [m/s] 
medelvärde 

220 0,39 

190 0,304 

160 0,248 

130 0,146 

100 0,074 

Tabell 5. Tabellen listar de olika volttalen mot det medelvärde av luftflödet som fläkten alstrar vid varje 

punkt i testmätningen 1. 

Medelvärdet av luftreningen var som bäst när fläktarna matades med 190 V, se Figur 71 

nedan, men detta gav en för hög ljudnivå och luftflödet upplevdes även som drag vid punkt 5 

(Se Figur 69 ovan), enligt resultattabell i appendix A3.  

 

Figur 71. Diagram över hur medelvärdet av reningsgraden för de fem mätpunkterna under testmätning 1 

beter sig beroende på volttal som fläkten matas med. 

Luftrenaren upplevdes som tyst vid 100 V men detta gav inte fullgod luftrening eftersom den 

endast låg på 1,8 % vid punkt 5 och 14 % vid punkt 3.  Däremot visade det sig att luftreningen 

låg på 43 % vid punkt 4, enligt resultattabell i appendix A3, vilket inte är rimligt. Men när 

man tar hänsyn till virvlar i luftflödet kan fenomenet förklaras. Mer om detta i avsnitt 8, 

Diskussion. 
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Då resultaten inte var tillfredsställande funderade gruppen på vilka åtgärder som skulle kunna 

förändra resultatet åt det bättre.  

Testmätning 2 

För att distribuera luften bättre och få en konformad CAZ prövade man att sätta en perforerad 

plåt ca 5 cm från fläktens undersida i kåpan. Se ritad uppställning i Figur 72 nedan. Detta 

skulle innebära att luften rakt ner skulle pressas genom den perforerade plåten och den luft 

som strömmade på sidorna skulle spridas på ett jämnare sätt runt hela kåpan och ned i en 

konform. Nya tester utfördes på samma sätt som ovan.   

 

Figur 72. Den första interna uppbyggnaden av luftrenaren. 1. Coronaborste, 2. Jordad ring, 3. Filter, 4. 

Fläkt och 5. Perforerad plåt.  

Testerna visade att luftflödet distribuerades på ett bättre och jämnare sätt med hjälp av den 

perforerade plåten, vilket kan ses i Tabell 6 nedan. Detta medförde att luftflödet inte blev för 

starkt, det vill säga inget drag, när den rena luften kommer i kontakt med användaren.  

Volt [V] Luftflöde [m/s] 
medelvärde 

220 0,184 

190 0,142 

160 0,1 

130 0,072 

100 0,024 

Tabell 6. Tabellen listar de olika volttalen mot det medelvärde av luftflödet som fläkten alstrar vid varje 

punkt i testmätningen 2. 

Eftersom spridningen på den rena luften blev bättre med den perforerade plåten lyckades man 

skapa en CAZ men fläkten behövde matas med ett högre volttal för att ge användaren den 

rena luftzonen, vilket kan ses i Figur 73 nedan. När fläkten matades med 220 V gav den ifrån 

sig som allra mest buller och sus. 
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Figur 73. Diagram över hur medelvärdet av reningsgraden för de fem mätpunkterna under testmätning 2 

beter sig beroende på volttal som fläkten matas med. 

Eftersom testerna fortfarande inte var tillfredsställande nog med för hög bullernivå och för låg 

reningsgrad över hela den uppsatta zonen krävdes ytterligare en testmätning. 

Testmätning 3 

Den tredje testmätningsomgången utfördes med fläkten placerad ovanför filtret istället. Även 

här användes en perforerad plåt men med en annan placering för att distribuera luftflödet över 

filtret bättre. Se Figur 74 nedan för en mer schematisk bild över prototypen och Figur 75 för 

den riktiga prototypen.  

 

Figur 74. Den första interna uppbyggnaden av luftrenaren. 1. Coronaborste, 2. Jordad ring, 3. Fläkt, 4. 

Perforerad plåt, 5. Filter och 6. Hölje.  
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Figur 75. Den riktiga prototypen inför testmätning 3 med den perforerade plåten mellan fläkten och filtret. 

Vid denna testmätning användes ingen kåpa på prototypen och ett annat volttal (150V) 

infördes efter diskussioner och samtal med handledaren på AD. Fläkten isolerades även för att 

ta bort de vibrationer som uppstod vid testmätningarna 1 och 2, detta för att minska buller, se 

Figur 76. 

 

Figur 76. Figuren visar hur fläkten isolerades för att inte ge ifrån sig buller genom vibrationer i 

luftrenaren. 

Luftflödet för testmätning 3 gav ett bättre utslag för lägre volttal än vid testmätning 2, se 

Tabell 7 nedan, men drag uppstod fortfarande vid användaren. Detta kunde förklaras med att 
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denna testmätning utfördes utan kåpa. Kåpan hade hitintills hjälpt till att minska drag och 

buller vid de andra mätningarna. 

Volt [V] Luftflöde [m/s] 
medelvärde 

220 0,4 

190 0,276 

150 0,25 

130 0,062 

100 0,012 

Tabell 7. Tabellen listar de olika volttalen mot det medelvärde av luftflödet som fläkten alstrar vid varje 

punkt i testmätningen 3. 

Efter testmätningen var klar kunde man se att volttalet 150V som diskuterades med 

handledaren var riktigt, eftersom detta specifika volttal gav en nästan hundra procentig rening 

i hela den konformade zonen, se Figur 77 nedan. 

 

Figur 77. Diagram över hur medelvärdet av reningsgraden för de fem mätpunkterna under testmätning 3 

beter sig beroende på volttal som fläkten matas med. 

Det som syntes i alla testmätningar var att bullernivån minskades avsevärt från 

testmätningarna 1 och 2 till mätning 3 när fläkten isolerades från att vibrera i luftrenaren. 

Detta gav att fläkten kunde matas med ett högre volttal och att spridningen blev bättre för den 

konformade rena zonen. 

För fullständiga resultattabeller från de tre mätningarna se appendix A3-A5. 

4.5 Prototyputvärdering 
Den sista inre uppbyggnaden av luftrenaren visade sig ge bäst resultat och därför gick 

projektet vidare med denna.  Dock visade det sig att prototypen behövde vidareutvecklas med 

tanke på avstånd mellan filter, den perforerade plåten och fläkten. Dessa avstånd kunde 
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bestämmas efter diskussion med Andrzej Loreth. Det diskuterades även om den perforerade 

plåten vore bättre att ha i plast på grund av att anslutningar inte skulle störas av metallen. 

4.6 Vidareutveckling av arm 
För att vidareutveckla produkten gjordes en grundlig analys av de ingående delarna. Detta för 

att placera dessa för en optimerad funktion.  Det fanns även här ett par viktiga punkter att 

uppfylla: 

 Det skulle vara enkelt att byta filter 

 Sladdar och el skulle placeras så att användaren inte kommer i kontakt med detta i 

onödan. 

 Anslutningar skulle vara smart placerade 

 AD skulle kunna tillverka produkten 

 Enkel att montera för tillverkaren 

 Enkel att applicera för användaren 

 Luftreningen skulle hamna på ett bra avstånd från armen för användaren. 

För att tillgodose alla dessa krav började utvecklingen av den undre armen i Solid Edge först. 

4.6.1 Undre arm 

Armen modellerades utifrån två cirkulära hål, se appendix A7 för måttsatta ritningar, ett större 

och ett mindre som placerades på en rät linje från varandras centrum. För att få ramen runt de 

cirkulära hålen gjordes en kurva 25mm runt de två hålen som bands samman. Hålet i armens 

mitt skars ut för att minska materialvikt samt materialåtgång. Den utformades också med 

25mm tjocklek men material sparades intill det mindre hålet för att ge plats åt högspänning 

samt fläktdrift. 

För att kunna lägga filtret med tillhörande fläktplatta i armen modellerades den undre armen 

med en tjocklek på 35mm. Här spelade även det 10mm stora avståndet till den perforerade 

plasten in.  

För att lägga filter med anslutningar åt rätt håll gjordes armen med en spalt i ytterkant samt 

hål i innerkant för att placera filterplatta respektive anslutning till filter. Filtrets radie skulle 

vara 300mm och därför gjordes en så kallad ”cutout” på 300mm i det större hålet på armen. 

Cutout gjordes inte rakt igenom armen utan 3mm lämnades för att bilda en kant för filtret att 

vila på. För mer detaljerade mått, se ritningar i appendix A7. För bild av övre armen se Figur 

78 nedan. 
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Figur 78. Undre del av armen med förstoringar av spalt för filterplatta samt kontaktbläck. 

Kontaktbläcket utformades för att kunna både ansluta till filtrets ytterkant men även för att 

kunna ansluta till den övre armen till strömmen. Kontaktbläcket placerades sedan i den 

utformning som fanns i den undre armen enligt Figur 79 och Figur 80 nedan. 

 

Figur 79. Kontaktbläck mellan undre och övre arm till filter. 
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Figur 80. Kontaktbläcket monterad i den undre armen. 

4.6.2 Filterplatta och filter 

Filterplattan användes dels för att stabilisera filtret men alltså också för att placera filtret 

korrekt till anslutningar i armen. Filterplattans yttre diameter var 300mm för att 

överensstämma med den undre armen. Två cirkulära upphöjningar i filterplattan med 

motsvarande placering och storlek på hål i filtret gjorde att filtret endast kunde placeras på ett 

sätt på filterplattan. Den mindre upphöjningen hade en diameter på 10mm och det större på 

24mm. Höjden var endast 15mm på dem båda och detta var för att kunna få ner fingrar i hålen 

på filtret och på så sätt lyfta upp det för byte. Se Figur 81 nedan för bild på filterplattan. För 

mer detaljerade mått, se ritningar i appendix A7 .  
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Figur 81. Filterplatta med cirkulära upphöjningar. Den mindre upphöjningen hade en diameter på 10mm 

och det större på 24mm. Höjden var endast 15mm och detta var för att kunna få ner fingrar i 

hålen på filtret och på så sätt lyfta upp det för byte. 

Filtret med ytterdiametern 300mm modellerades alltså med motsvarande hål i filtrets kärna 

och på ovansidan placerades en anslutningsplatta för att kunna ansluta filtrets ena sida till ett 

anslutningsdon som senare modellerades för den perforerade plasten. 

Filter samt filterplatta monterades först, se Figur 82 nedan. 

 

Figur 82. Filter med anslutningsplatta på filtrets ovansida (silverfärgad i bild) som placeras på 

filterplatta.  
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Filterplatta samt filter placerades sedan i armen med kontakter rätt placerade, se Figur 83 och 

Figur 84 nedan. 

 

Figur 83. Filtret placeras med filterplatta i den undre armen.  

 

Figur 84. Närbild av filter samt filterplatta i den undre armen. 

4.6.3 Övre arm 

Den övre armen utformades med exakt samma mått som den undre men med skillnaderna i 

godstjockleken på 36mm, en cutout i det större hålet med djupet 32mm vilket gav 4mm kant 

att vila den perforerade plasten på samt utrymmen för sladd, högspänning och fläktdrift. För 

bild av modellen se Figur 85 nedan. För mer detaljerade mått, se ritningar i appendix A7. 
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Figur 85. Den övre armens utformning där figuren t.h. visar utskärningar för sladd från kontakt till undre 

armen, från fläkt och kontaktdon på den perforerade plasten. Figuren t.v. visar utrymmet för 

högspänning samt fläktdrift.  

På den övre armens undersida utformades dels en spalt där dit den så kallade linjalen skulle 

riktas med hjälp av den perforerade plasten och ett hål där kontaktbläck till den undre armen 

skulle placeras, se Figur 86 nedan. 
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Figur 86. Undersidan av övre armen där spalt för linjalen samt hål för kontaktbläck till undre armen syns. 
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4.6.4 Perforerad plast och linjal 

Den perforerade plasten modellerades som en formgjuten cirkulär skiva med diametern 

300mm samt med en förskjutning på 3mm av en kant med bredden 7mm. Den perforerade 

plastens hål var 4mm i diameter då den perforerade plåten som använts i testerna hade samma 

håldiameter. För att fästa linjalen skulle tre hål användas i den perforerade plasten, dessa syns 

i Figur 87 nedan där övriga hål på en linje är borttagna.  

 

Figur 87. Den perforerade plastens utformning med hål för fästen av linjalen. 

Linjalen modellerades enligt Figur 88 nedan för att kunna hålla sladd och fjäderkontakt på 

plats på den perforerade plastens undersida.  Snäppfästen modellerades utifrån tidigare 

skapade snäppfästen i del 1 av examensarbetet och placerades enligt avstånd till hål på den 

perforerade plasten. Se ritningar i appendix A7 för mer detaljerade mått. 

 

Figur 88. Linjalens ovansida med fästen 

På linjalens motsatta sida mot snäppfästena utformades en skåra samt utrymme för 

fjäderkontakt, se Figur 89 nedan. 
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Figur 89. Linjalens undersida med spår för sladd och fjäderkontakt. 

I den övre armen placerades sedan den perforerade plasten och linjalen placerades på 

undersidan av denna som i Figur 90 nedan.  

 

Figur 90. Den perforerade plasten placerades i den övre armen och linjalen fästes underifrån på den 

perforerade plasten och riktades in i spåret på armens undersida.  

Sladden fästes i linjalen som sedan fästes på den perforerade plastens undersida. En fjäder 

användes som kontaktdon till filtret. Fjädern visas som längst till höger på linjalens undersida 

i Figur 91 nedan. 
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Figur 91. Linjalen med kontakt sladd och fjäder.  

För förtydligande av kontaktfjädern och sladdens utformning se Figur 92 nedan där linjalen är 

borttagen. 

 

Figur 92. Linjalens kontaktsladd samt fjäder. 
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4.6.5 Fläktplatta samt cylinderhatt 

Nästa del som modellerades var fläktens monteringsplatta (fläktplatta) med ytterdiametern 

256mm. Se Figur 93 nedan. För att kunna fästa fläkten modellerades fyra snäppfästen med 

samma utformning som de snäppfästen som användes i del 1 av examensarbetet men här med 

högre höjd eftersom gummibussningar också skulle placeras under fläkten. Sladd till borste 

samt fläkt skulle också monteras på plattan så att dessa inte störde luftflödet och därför 

utformades en skåra med snäppfästen som sladdarna kunde placeras i. 

 

Figur 93. Fläktens monteringsplatta med snäppfästen, ventilationshål och urgröpning samt snäppfästen för 

sladd. 

På fläktmonteringsplattans ovansida skulle borsten sticka ut och den jordade ringen skulle 

placeras i ytterkant. För borsten gjordes ett hål och för den jordade ringen gjordes en cirkulär 

urgröpning med snäppfästen, se Figur 94 nedan. För att kunna ansluta den jordade ringen 

gjordes ett hål där sladd kunde placeras. 
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Figur 94. Ovansida av fläktens monteringsplatta. I mitten syns borsten och den silverfärgade ringen är 

den jordade ringen. Blå och grön sladd till höger visar borstens sladd(blå) samt den jordade 

ringens sladd(grön) 

Anslutning till borsten visas i Figur 95 nedan som en blå sladd. Den gröna sladden visar 

anslutningen till den jordade ringen. Figuren visar också den kant som utformades för att 

kunna placera fläktplattan på nästa komponent i armen. Kanten var 4mm bred och 1mm tjock 

jämfört med plattans 4mm. 

 

Figur 95. Sladd från borsten samt sladden från den jordade ringen på fläktplattans baksida.  
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För att minska vibrationer från fläkten med tanke på ljudnivån modellerades också 

gummibussningar, med 10mm diameter och 6mm tjocklek, som skulle sitta på snäppfästena 

på fläktplattan. Se Figur 96 nedan. 

 

Figur 96. Gummibussning på snäppfäste.  

Fläkten monterades sedan ovanpå gummibussningarna på fläktplattan och fläktens sladdar 

drogs till samma urgröpta skåra som borstens sladd placerades i. Se Figur 97 nedan. 

 

Figur 97. Fläkten monterad på ovanpå gummibussningarna på fläktmonteringsplattan.  

När fläkten, borste samt jordad ring monterats på plattan kunde denna placeras på armen med 

hjälp av en cylinderhatt, se Figur 98 nedan. Cylinderhatten utformades så att 

fläktmonteringsplattan kunde vila på dess övre kant och cylinderhatten i sin tur vilade på 

armen. 
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Figur 98. Den övre armen med cylinderhatt samt den monterade fläkten.  

För att visa sladdarnas dragning på insidan av armen och cylinderhatten visas Figur 99 nedan 

med den perforerade plasten borttagen. 

 

Figur 99. Undersidan av armen med den perforerade plasten borttagen. Här syns sladdarnas dragning på 

insidan av cylinderhatten till armen. 
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4.6.6 Sladdragning  

För att kunna ansluta filtrets kontaktpunkt från den undre armen till den övre skapades en 

kontaktyta på den övre armen som var ansluten till jord. Detta visas som en kopparfärgad 

cylinder ansluten till en grön sladd i Figur 100 nedan. 

 

Figur 100. Kontaktbläcket i den övre armen med dess sladdanslutning till jord.  

Sladden från kontaktbläcket placerades i skåran utformad för sladdarna enligt Figur 101 

nedan och drogs sedan till högspänningen. 

 

Figur 101. Kontaktsladdens placering i armen.  

Sladdarna från fläkt, borste och den jordade ringen placerades också i fåran i armen som 

sedan drogs till högspänning och fläktdriften, se Figur 102 nedan. 
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Figur 102. Sladdarnas dragning i armen.  

Sladdarna kopplades sedan till motsvarande anslutningar i högspänning samt fläktdriftsdonet, 

se Figur 103 nedan. Dessa kopplades enligt del 1 i examensarbetet.  

 

Figur 103. Högspänning och fläktdrift sett ovanifrån. Kopplingarna gjordes enligt instruktioner i del 1 av 

examensarbetet.  

Figur 104 nedan visar den övre armen med dess elektriska komponenter placerade samt 

cylinderhatten och fläktplattan. 

 

Figur 104. Den övre armen med alla dess inre delar monterade.  
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4.6.7 Lock 

För att skydda användaren från sladdar och högspänning modellerades ett lock som skulle 

placeras ovanpå den övre armen, se Figur 105 nedan. Lufthål för ventilation av högspänning 

samt fläktdrift utformades och ett hål för sladd till eluttag för hela apparaten placerades vid 

dessa lufthål för att smälta in i utformningen. 

 

Figur 105. Locket att dölja sladd, högspänning samt fläktdrift med.  

Locket var tunt och utformades för att sluta sig runt halva det stora cirkulära hålet och halva 

det mindre cirkulära hålet. Se Figur 106 nedan för vy av locket ovanifrån. 

 

Figur 106. Locket sett ovanifrån med lufthål och sladd hål till höger mot det mindre cirkulära hålet.  

Locket placerades ovanpå den övre armen och exempelvis skulle gångjärn kunna placeras vid 

det mindre hålet för att kunna fälla upp locket utan att det måste tas av helt, se Figur 107. 
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Figur 107. Den övre armen med locket monterat.  

Den övre armen skulle sedan placeras ovan på den undre armen då alla anslutningar var 

korrekt placerade enligt Figur 108 och Figur 109 nedan. 

 

Figur 108. Hur de två armarna skall placeras ovanpå varandra. 

 

Figur 109. De två armarna på varandra.  
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4.6.8 Diffuser 

För att göra luftreningen komplett placerades också den så kallade diffusern bestående av tre 

delar på den undre armen. Diffuserns innersta del var en perforerad plåt som var stöd åt en 

yttre kåpa i ett plastskummaterial. För att fästa dessa delar modellerades en ring med hål för 

till exempel skruvar som kunde monteras i armens undre del. Se Figur 110 nedan för 

diffuserns alla delar. 

 

Figur 110. Diffuserns tre delar. Perforerad plåt, skumplast material och fästring. 

De tre delarna monterades samman och fästes på den undre armens undersida (se Figur 111 

nedan). Fästringen kunde monteras fast med skruv eller någon sorts nit men dessa är inte 

framtagna för modellen. 
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Figur 111. Diffuserns monterad på den undre armen. 

4.6.9 Fot 

Då luftrenaren var klar med dess armar behövdes en fot för att montera detta på. Detta togs 

fram genom att projektgruppen diskuterade avstånd ovanför en persons huvud och eftersom 

det finns olika skrivbord samt skrivbordstolar hade det bästa varit en reglerbar fot.  

Projektgruppen tog inspiration från gymutrustning med fjädrade sprintar och hål. Sprinten 

dras ut och flyttas för att höja eller sänka till exempel ett ryggstöd eller ett fot stöd. Se Figur 

112 nedan för exempel på gymutrustning. 

 

Figur 112. Ett exempel på gymutrustning med liknande sprintfunktion som den som modellerats för 

luftrenaren.[18]  
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Foten modellerades som ett rör av aluminium med hål i. Detta rör placerades i ett yttre rör 

med en platta längst ned.  En sprint med ett ordentligt handtag modellerades och placerades 

med infästning på det yttre röret. Bottenplattan gjordes för att placera tving på för att kunna 

fästa foten på ett skrivbord. En övre infästning placerades ovanpå det inre röret för att kunna 

vila armen ovanpå men fortfarande kunna vrida armen. De sladdar som modellerats för 

luftrenaren placerades sedan för att gå inuti foten och komma ut vid bottenplattan med 

kontakt. Detta modellerades dock inte eftersom mer fokus lagts på luftrenaren än på foten. Se 

Figur 113 nedan för fotens uppbyggnad. 

 

Figur 113. Den modellerade foten med bottenplatta och tving. 

De två armarna placerades sedan på foten enligt Figur 114. 
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Figur 114. Luftrenaren placerad ovanpå foten. 

4.7 Materialval och tillverkningsmetoder. 
Filtret skulle vara, precis som tidigare filter tillverkade av AD, i papper inkapslat i skyddande 

material. Anslutningar skulle finnas i kant och i mitten av filterkassetten. Se avsnitt 2.5.5 

DEP-tekniken för mer ingående information om filtrets tillverkning.  

När projektgruppen skulle utreda materialval för luftrenaren valdes materialen utifrån vad AD 

kunde tänkas använda med tanke på deras möjligheter till tillverkning. Vid utförandet av 

examensarbetet använde AD mest olika typer av trä för den utvändiga designen av deras 

produkter. På grund av detta och efter diskussioner med Andrzej Loreth valdes MDF för 

tillverkningen av armarna. Önskad form skulle med hjälp av en NC-fräs fräsas ut ur MDF på 

samma sätt som gjordes till prototypen. Dessa skulle sedan kunna målas och lackas i valfri 

färg. Hål och andra detaljer i armarna valdes i största möjliga mån till samma mått för att på 

så sätt förenkla tillverkningen. 

Den plast som skulle distribuera luften från fläkten över filtret valdes till ABS-plast då denna 

är lätt att forma och har låg kostnad. Denna del skulle specialbeställas från tillverkare för 

denna typ av produkt. Den skulle kunna formgjutas. 

Filterplattan var tänkt att göras på samma sätt som för del 1 av examensarbetet, dvs. fräsas ut i 

ABS-plast. De upphöjda delarna i filterplattans mitt skulle till exempel limmas dit.  
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I del 1 av examensarbetet gjordes en linjal liknande den i del 2 och den var av ABS-plast som 

AD kunde fräsa i med hjälp av NC-fräsen. Detta kunde också här vara tänkbart i denna del 

eller om den istället skulle vara formgjuten i ABS.  

Locket på armarna skulle kunna fräsas på samma sätt ur ABS-plast som den perforerade 

plasten och linjalen. 

Cylinderhatten kunde tänkas vara av trä på grund av billigare tillverkning för AD men 

fläktplattan skulle inte gå att tillverka om den inte var av plast. Detta skulle i sådana fall också 

vara av ABS. Cylinderhatten skulle precis som armen fräsas och handbearbetas till vald form. 

Fläktplattan skulle formgjutas i ABS. 

Diffuserns första del, den så kallade perforerade plåten, var tänkt att vara i formpressat 

aluminium men det kunde även tänkas att denna var i formgjuten ABS beroende på 

tillverkningskostnad från underleverantörer.  

Foten var tänkt att vara av extruderad aluminium för att dels göra den så lätt som möjligt men 

även ganska billig för tillverkning. Delarna till denna skulle behöva specialbeställas av 

tillverkare för att sedan monteras av AD. Exakt hur tillverkningen av detta skulle ske var olika 

beroende på tillverkare och projektgruppen ville därför inte beskriva detta. 

De komponenter som inte tagits hänsyn till i projektet är bland annat skruvar och andra 

förband. Detta på grund av tidsbristen att ta fram och placera dessa i modellen men även för 

att fästanordningarna ansågs oviktiga mot resterande komponenter. Detta måste dock studeras 

vidare i fortsatt arbete. 
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5 Del 1: Ritningsunderlag  
De ritningar som togs fram under examensarbetets del 1 hade inte för avsikten att bli 

produktionsfärdiga ritningar, därför var inte mått-, form- och lägestoleranser beaktade. Dessa 

ritningar samman med den existerande prototypen presenterades för Humanscale i USA 

endast som ett tidigt produktunderlag. 

Om ritningarna skulle varit framtagna för att producera en produkt hade det inneburit möten 

med USA-företaget och dess produktionsavdelning för att bestämma sådana saker som, 

material, tillverkningsmetod för material, produktion etc. detta omöjliggjordes på grund av 

tidsbrist. 

De delar som det gjordes ritningar på var: 

 Baksidan/botten 

 Framsidan 

 Pluggskivan 

 Filterkärna 

 Diffuser 1 och 2 

 Filterkassett 

 El-linjal 

 Membran 

 Jordad ring 

 Borste 

 Kolfilter 

För fullständiga måttsatta ritningar se appendix A6. 
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6 Del 2: Ritningsunderlag 
De ritningar som togs fram under examensarbetets del 2 hade inte för avsikten att bli 

produktionsfärdiga ritningar, därför var inte mått-, form- och lägestoleranser beaktade.  

De delar som det gjordes ritningar på var: 

 Undre arm 

 Övre arm 

 Fläktplatta 

 Perforerad plast 

 Linjal 

 Gummibussning 

 Borste 

 Fot – del 1,2,3,4,5,6 

 Jordad ring 

 Lock 

 Filterplatta 

 Cylinderhatt 

 Filter 

 Kontakter 

 Diffuser 

Även här användes Solid Edge för skapandet av ritningar. 

För fullständiga måttsatta ritningar se appendix A7. 
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7 Resultat/Slutsatser 
För att klargöra resultaten tar vi igen upp våra förväntade resultat: 

 Förståelse för hur en luftrenare fungerar. 

 En 3D-modell av den existerande prototypen som skulle skickas till Humanscale 

 Ritningsunderlag för den existerande prototypen som skulle skickas till Humanscale 

 En produkt som i praktiken alstrar en så kallad Clean Air Zone 

 En 3D-modell av CAZ maskinen 

 Ett ritningsunderlag som stämmer överens med produkten 

 En fullgod rapport 

7.1 Förståelse för hur en luftrenare fungerar 
Denna del blev uppfylld under del 1 av examensarbetet men en mer djupgående förståelse 

bildades när informationssökningen under början på del 2 genomfördes. 

7.2 En 3D-modell av den existerande prototypen  
Resultatet av denna punkt blev enligt Figur 115 - Figur 118 nedan. 

 

Figur 115. Bild av Luftrenare. 
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Figur 116. Bild av Luftrenaren i exploderad vy. 

 

Figur 117. Bild av Luftrenaren. 

 

Figur 118. Bild av baksidan på Luftrenaren. 
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7.3 Ritningsunderlag för den existerande prototypen  
Se appendix A6. 

7.4 En produkt som alstrar en så kallad Clean Air Zone 
Den prototyp som togs fram visade sig skapa en CAZ men med vissa begränsningar. Detta på 

grund av att ny information hittades löpande om sättet att till exempel distribuera luftflöden 

samt hur partiklar beter sig i dessa. Se vidare i avsnitt 8, Diskussion. Eftersom resultaten från 

testerna inte var tillräckligt tillfredsställande för en CAZ togs ingen fullständig produkt fram 

men de ansågs ändå tillräckligt bra för att ta fram en 3D-modell för vidareutveckling vid 

senare tillfälle. Detta diskuteras även i diskussion.  

Vid testerna var det maximala luftreningsvärdet 96,9% när fläktarna matades med 150V vilket 

gav ett luftflöde av 0,31m/s 30cm från diffuserns mitt.  Luftreningens värde var fullgott men 

luftflödet var för högt för att inte kännas som drag. Vid lägre luftflöde var inte luftreningen 

fullgod.  

Delresultat har redovisats löpande i texten, dessa har i sin tur resulterat i den modell som 

tagits fram. Alltså se övriga delar av rapporten för resultatet av produkten.  

7.5 Ett ritningsunderlag som stämmer överens med produkten 
Ritningarna togs fram när 3D-modellen var helt klar och dessa delar visas i appendix A7. De 

delar som inte togs upp i ritningsunderlaget var standardkomponenterna fläktar, högspänning, 

fläktdrift, och sladdar.  

7.6 En fullgod rapport 
Rapporten skrevs löpande under projektets gång och strukturerades utefter tillvägagångssättet 

i projektet och koncentrerades huvudsakligen på produktutvecklingsfasen. 

Mallen för rapporten gjordes utefter fyrastegsrubriker för att på så sätt balansera upp 

rapportens innehåll. Figurer och tabeller centrerades med tillhörande figur/tabelltext i 

klassiskt format. Huvudrubrikerna valdes utefter en teknisk rapports klassiska rubriker och 

underrubriker efter innehåll.  

I appendix placerades alla de dokument som ansågs ta för mycket plats och vara överflödig 

information i rapporten.  
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8 Diskussion/slutsatser 

8.1 Del 1 

 Direkt när examensarbetet startade sattes modelleringen av prototypen i del 1 igång 

och ingen ingående information om hur slutresultat önskades blev framfört, vilket i sig 

gjorde det svårt att prioritera arbetet med de olika delarna och detaljerna. 

 När den existerande prototypen i del 1 började modelleras i Solid Edge gjorde AD 

ändringar på den fysiska modellen under tidens gång vilket gjorde att ändringar i 

modelleringen krävdes väldigt nära in på deadline. Detta medförde att arbetet med 

detaljer blev framskjutet hela tiden och därmed försenade arbetet med 3D-

modelleringen av prototypen samt ritningsunderlaget. 

 Ritningsunderlaget som togs fram för del 1 är inte fullständigt eftersom syftet aldrig 

var att göra produktionsfärdiga ritningar eftersom det amerikanska företaget 

Humanscale skulle ta över produktidén från AD. Därför kunde inte heller material 

fastställas vilket också påverkar utformningen av en produkt. Det huvudsakliga syftet 

för att göra ritningsunderlaget var för att projektgruppen skulle lära sig de ingående 

komponenterna i tekniken och hur tekniken fungerade. 

 Den fastsättningsteknik som gällde för att sätta fast detaljerna i den fysiska modellen 

av luftrenaren, såsom fläktar och högspänning med mera, var att limma fast dem direkt 

på baksidan. Detta i sig förenklade baksidans konstruktion till att vara helt slät och att 

ingen millimeteranpassning rådde. Men detta medförde också att de snäppfästen som 

projektgruppen tog fram för fastsättning blev mer som en tänkt lösning i 3D-modellen. 

 Eftersom tidsramen var kort fanns det ingen tid till att utveckla och optimera vissa 

delar av produkten som säkerligen skulle kunna göras bättre. Mer om detta i fortsatt 

arbete. 

  



105 
 

8.2 Del 2 

 Vid utredningen av valet av fläkt försökte projektgruppen avgöra var det var bäst att 

placera fläktarna, framför eller bakom filtret. Om fläkten skulle placeras framför filtret 

skulle fläkten behöva vara sugande istället och om detta skulle påverka luftreningen 

till det bättre eller sämre var svårt att avgöra i teorin. Detta hade behövt testas för att 

se hur flödet skulle bete sig runt filtret och fläkten men eftersom tiden var knapp och 

andra tester behövde utföras gjordes inga sådana flödes tester.  

 Ytterligare en aspekt vad gällde fläktarna var att vid testerna användes en AC-fläkt 

som kunde kopplas till en vridtransformator och på så sätt ändra spänningen. Om 

denna skulle användas i en riktig produkt skulle effekten som krävs vara mycket 

högre. Ett exempel är om man skulle använda en AC fläkt från samma företag som 

DC fläktarna kom från skulle denna kräva 19W för att ha samma luftflöde som den 

fläkt som till slut valdes. Dessutom väger AC fläkten 540g jämfört med DC-fläkten på 

230g. AC-fläkten var dock något billigare men de andra nackdelarna ansågs för stora 

för att välja AC-fläkten trots att denna kanske varit bättre rent funktionsmässigt. 

 Fläktarnas priser är uppgifter enligt Ebm-papst hemsida per styck och dessa priser 

skulle självklart reduceras om de köptes in i bulk. Skillnaderna i pris skulle dock vara 

proportionella mot priset per styck och därför anses jämförelsen ändå korrekt.  

 Vid testerna på tekniken var vissa värden underliga vid vissa punkter och gruppen 

trodde att detta kunde bero på två anledningar. Det första kunde vara att flödet kring 

fläkten var oregelbundet på grund av till exempel filtrets placering i förhållande till 

fläkten, att fläkten fick för lite utrymme för att luftflödet skulle sprida ut sig jämt eller 

att det helt enkelt uppstår virvlar runt fläkten som visade sig i mätningarna som att 

partikelhalten höjdes på vissa punkter. Den andra anledningen kunde vara diffusion 

det vill säga att partiklar i luften strävar efter jämn koncentration vilket gör att 

partiklarna helt enkelt vandrar in i den rena luftström som kommer ut genom 

luftrenaren och på så sätt är koncentrationen tidvis högre på vissa ställen. Detta skulle 

kunna lösas genom att göra en luftridå som är runt personen och partiklarna på insidan 

av luftridån dras ut och bort från mitten där personen sitter. Detta skulle dock medföra 

att den rena luftzonen är begränsad till luftridåns insida.  

 Då resultaten av testerna visade sig bra med avseende på luftreningen men dåliga med 

avseende på vinddraget började projektgruppen diskutera om tekniken verkligen var 

lämpad för denna typ av produkt. Efter diskussion med Andrzej Loreth visade sig att 

han höll med och att en noggrannare utredning från företagets sida hade behövts göras 

för att veta att tekniken hade kunnat tillämpas. Arbetet fortsatte ändå med modellen 

eftersom det även diskuterades om vinddrag uppifrån kändes lika mycket som 

vinddrag framifrån. Projektgruppen testade detta med hjälp av att rikta en fläkt 

framifrån och en fläkt ovanifrån och det visade sig inte vara lika behagligt framifrån. 

Detta skulle ha behövt utredas vidare ifall andra värden för vinddrag är accepterade 

om det riktas ovanifrån men eftersom tiden var knapp lämnades detta till vidare arbete. 

 Vid mätningarna av ljudnivån hos luftrenaren kunde inte en decibelmätare användas 

för att se den exakta ljudnivån eftersom det inte var ett ljudisolerat rum som testarna 

utfördes i. Detta gjorde att luftrenaren uppskattades som tyst vid ett volttal av 100V 
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med oisolerad fläkt men 150V med isolerad fläkt, av projektgruppen samt Andrzej 

Loreth som hade mycket erfarenhet i området med tidigare utveckling av tysta 

luftrenare. 

 Inga beräkningar vad gäller hållfasthet och krafter har utförts på utvecklingen av 

armen på grund av de prototyptester som gjordes där man såg att konstruktionen var 

stabil. Dock skulle det behövas beräkningar för att optimera och minska 

materialåtgången.  

 Storleken på foten gjordes rejäl för att ge ett stabilt intryck. Det är mycket möjligt att 

göra den mindre och smäckrare men vid modelleringen ansågs foten ha lägre prioritet 

än övriga komponenter. Därför gjordes inga beräkningar på vad foten klarade av. 

 Vid materialval och tillverkningsmetoder kom det fram att med största sannolikhet 

kommer priset på komponenter hos leverantörer att minska ju fler komponenter som 

beställs hos en och samma leverantör. Detta skulle också behöva utredas vidare. 

 Mått är inte redovisade löpande i rapporten då de ansågs vara så komplexa att hel 

ritning behövs för att klargöra vissa detaljer.  

 Toleranser och passningar i ritningarna är inte angivna på grund av att resultatet vid 

examensarbetets slut ligger till grund för fortsatt arbete.  

8.3 Övrigt 
Den potentiella konkurrenten Airsonett Air Shower producerar sin CAZ genom att distribuera 

kyld luft, som är 0,5-2
o
C kallare än omgivande luft, över personen. Luftflödet precis vid 

tilluftsdonet är 0,446 m/s enligt beräkningar vilket klassas som hårt drag. När luften dessutom 

är kyld kommer det att kännas ännu kallare vilket troligtvis känns mycket obehagligt. 

Luftflödet är dock 0,08 m/s vid 0,5m under tilluftsdonet vilket visar att luftflödet avtar snabbt 

längre från tilluftsdonet. Projektgruppen är tveksam till luftdistributionen vad gäller Airsonett 

Air Shower och tyvärr har inga tester kunnat utföras på produkten för att varken bekräfta eller 

dementera projektgruppens teorier.  
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9 Fortsatt arbete 

9.1 Del 1 
Vissa delar av luftrenaren kan säkerligen förbättras med avseende på utformningen och om 

önskat tillverkningssätt är känt kan produkten utvecklas vidare med tanke på det. 

När materialet och tillverkningssätt är känt kan även passning och toleranser sättas vilket gör 

att ritningsunderlaget skulle kunna göras mer utförligt.  

Antalet delar i produkten kan också minskas om längre tid läggs vid utvecklingen. 

9.2 Del 2 
En utredning av flödet kring fläkten skulle behövas för fortsatt arbete för att se om det kan ha 

varit flödet som stört mätningarna. Det var också frågetecken kring draget från fläkten och 

ifall detta känns annorlunda framifrån eller ovanifrån. Detta skulle kunna utredas vidare och 

testpersoner som inte är förknippade med företaget AD kan då användas för att se vad de 

anser om luftflödet.  

I prototypen användes en AC-fläkt för att enkelt variera volttalet med vridtransformatorn. Om 

man skulle ändra fläkten till en AC-fläkt i den riktiga produkten kunde detta innebära lättare 

reglering av fläktdriften och på så sätt kunde luftrenaren användas som inte bara en CAZ 

produkt. Detta skulle också kunna vara fördelaktig vid varma årstider då konsumenten kan 

tänkas vilja använda produkten med hårdare luftflöde för svalka.  

Beräkningar för att optimera samt minska materialåtgången skulle behövas göras för både arm 

och fot.  

Undersökningar av leverantörer av komponenter är nödvändig för fortsatt utveckling när pris 

är av stor vikt för företaget AD. 

Tester av Airsonetts Air Shower för att se om deras produkt inte ger obehaglig 

luftdistribution. 
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A2 Kravspecifikation 
Kravspecifikation Del 2- 

Utveckling av CAZ luftrenare 

Giltig från och med 081013 

Bakgrund 

En luftrenare skall konstrueras med befintlig teknik för de specifika målgrupperna: Kontors-, 

sovrums- samt sjukhusmiljö. 

Givna förutsättningar var: 

• Den befintliga tekniken från AD Air Design skall användas och designen får inte 

kompromissa teknikens funktion. 

• Utrustningen drivs genom högspänning och skall kunna anslutas till ett vanligt 

jordat eluttag. 

• Examensarbetet sträcker sig från den 29:e september till 20:e dec. 

Det som skulle dimensioneras samt konstrueras var: 

• En behållare där filter kan placeras. 

• Fästanordning för fläktar 

• Kåpa som distribuerar luft 

• Arm för upphängning i diverse olika situationer. 

• Smarta lösningar för underhåll av maskinen t.ex. hur filter byts etc. 

Externa krav 

Luftrenaren skall uppfylla krav på säkerhet från myndighet. 

Generella krav 

Förutsättningarna från uppgiftsbeskrivningen skall uppfyllas. 

Funktionella krav 

Skallkrav 

Luftrenaren skall: 

 Rena luften så effektivt som möjligt 

 Vara flyttbar kortare sträckor 

 Vara tilltalande utseendemässigt 

 Kunna anslutas till ett vanligt eluttag 

 ha lämplig CAZ storlek 

 Ha en bärande och stabil struktur 

Önskemål 

Luftrenaren bör: 

 vara enkel att använda 

 vara säker att använda 
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 ha en livslängd på minst 10 år 

 innehålla få komponenter för att minska felkällorna 

 vara lättmonterad 

 kunna brukas åtta timmar per dag 

 vara av material som passar inomhusmiljö 

Designkrav 

Luftrenaren 

 bör ge ett stabilt intryck 

 bör inte ha onödiga detaljer 

Krav på användargränssnitt 

Luftrenaren 

 Skall vara utformad så att användaren lätt förstår hur den skall användas 

 Bör vara lättmanövrerad  

Prestandakrav 

Luftrenaren: 

 bör rena luften så effektivt som möjligt 

 bör fungera så att det bildas en CAZ 

 bör ha en livslängd på över 10 år 

 skall kunna köras 24 timmar per dag  

 skall vara driftssäker  

 Luftrenaren skall kunna användas mer än en gång. 

 

Fastställd:10/10-2008 

Projekt: Luftrenare 

Examensarbete, Industriell Design 2008 
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A3 Testmätning 1 
Testmätning 1 utfördes med en fläkt under mjuk kåpa. 

2008-11-25 

 

   1 2 3 4 5 

 Volt mitt kant 15cm mitt 30cm mitt 30cm kant 20cm mitt 85cm 

Luftflöde 220 0,8 0,03 0,6 0,07 0,45 

[m/s] 190 0,7 0,02 0,38 0,07 0,35 

 160 0,65 0,02 0,3 0,05 0,22 

 130 0,01 0,45 0,21 0,03 0,03 

 100 0,02 0,31 0,03 0,01 0 

Tabell A3.1. Luftflödet över de olika mätpunkterna när fläkten matades med olika volttal. 

 

Partikelhalt rum 1636200 

[ft³] 1608200 

 1639900 

 1603700 

 1604400 

 1565000 

 1560500 

 1635900 

 1595400 

 1615000 

 1630300 

 1649500 

 1657600 

 1649300 

 1640900 

 1575300 

 1623500 

 1598300 

 1592700 

 1630000 

  1622900 

Medel 1615929 

  

  

Tyst vid (V) 100 

Tabell A3.2. Medelvärdet över partikelhalten i rummet vid testmätning 1. 
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 Punkt 1. mitt 2. kant 
15cm 

3. mitt 30cm 4. mitt 30cm 
kant 20cm 

5. mitt 
85cm 

Partikelhalt 220V 43000 183600 106100 717200 386500 

[ft³]  43300 412600 54000 765200 379800 

  48300 171900 66800 835100 377600 

  43800 152500 75300 808200 392600 

  41900 98600 137000 925800 368600 

 Medel 44060 203840 87840 810300 381020 

 % 97,27339433 87,3855810
5 

94,56411616 49,85545684 76,4209874
9 

 190V 40700 18700 134400 375600 386000 

  38300 14500 133600 226400 372600 

  43300 18300 182900 186100 402500 

  51100 14900 153200 236900 391800 

  46200 19600 107100 328300 396600 

 Medel 43920 17200 142240 270660 389900 

 % 97,28205808 98,9355965
2 

91,19763073 83,25049728 75,8714582
5 

 160V 7700 202400 104300 766000 484200 

  8900 381100 117400 833400 432200 

  9900 346000 121700 636600 428400 

  9600 229300 105700 772200 374500 

  7400 334000 97800 935900 346700 

 Medel 8700 298560 109380 788820 413200 

 % 99,46160987 81,5239358
2 

93,23113645 51,18472351 74,4295628
3 

 130V 15700 240600 35400 742200 314600 

  17000 238300 78100 770700 270600 

  21700 145300 135100 833600 336400 

  18300 112200 48500 839000 327700 

  23000 111100 32500 832900 299300 

 Medel 19140 169500 65920 803680 309720 

 % 98,81554171 89,5106749
8 

95,92061177 50,26512841 80,8333112
3 

 100V 76800 359600 1371600 790900 1598000 

  14400 92800 1424900 938300 1571400 

  33400 135200 1417700 1555500 1549800 

  19100 107200 1393700 889300 1573500 

  18100 186700 1357600 415300 1644600 

 Medel 32360 176300 1393100 917860 1587460 

 % 97,99743624 89,0898643 13,78950625 43,19922203 1,76174689 

Tabell A3.3. Partikelhalten över de olika mätpunkterna när fläkten matades med olika volttal. 
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 1. mitt 2. kant 
15cm 

3. mitt 30cm 4. mitt 30cm kant 
20cm 

5. mitt 85cm Medel % 

220V 44060 203840 87840 810300 381020  

% 97,2733943
3 

87,3855810
5 

94,56411616 49,85545684 76,42098749 81,099907
17 

190V 43920 17200 142240 270660 389900  

% 97,2820580
8 

98,9355965
2 

91,19763073 83,25049728 75,87145825 89,307448
17 

160V 8700 298560 109380 788820 413200  

% 99,4616098
7 

81,5239358
2 

93,23113645 51,18472351 74,42956283 79,966193
7 

130V 19140 169500 65920 803680 309720  

% 98,8155417
1 

89,5106749
8 

95,92061177 50,26512841 80,83331123 83,069053
62 

100V 32360 176300 1393100 917860 1587460  

% 97,9974362 89,0898643 13,78950625 43,19922203 1,761746895 49,167555 

Tabell A3.4. Medelvärdet av reningsgraden för de fem mätpunkterna under testmätning 1 beroende på 

volttalet som fläkten matas med. 

 

 

  



ix 
 

A4: Testmätning 2 
Testmätning 2 utfördes med en fläkt med underliggande perfoplåt under mjuk kåpa. 

2008-11-27 

 

   1 2 3 4 5 

 Volt mitt kant 15cm mitt 30cm mitt 30cm kant 20cm mitt 85cm 

Luftflöde 220 0,35 0,15 0,3 0,07 0,05 

[m/s] 190 0,15 0,13 0,35 0,03 0,05 

 160 0,2 0,1 0,15 0,02 0,03 

 130 0,15 0,1 0,1 0,01 0 

 100 0,1 0,02 0 0 0 

Tabell A4.1. Luftflödet över de olika mätpunkterna när fläkten matades med olika volttal. 

 

Partikelhalt rum 1447700 

[ft³] 1460900 

 1459700 

 1429900 

 1442700 

 1464200 

 1472900 

 1465000 

 1487800 

 1486300 

 1465000 

 1468400 

 1448200 

 1459700 

 1449900 

 1465600 

 1441900 

 1440100 

 1480500 

 1463000 

  1443200 

Medel 1459171 

  

  

Tyst vid (V) 100 

Tabell A4.2. Medelvärdet över partikelhalten i rummet vid testmätning 2. 
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 Punkt 1. mitt 2. kant 
15cm 

3. mitt 30cm 4. mitt 30cm 
kant 20cm 

5. mitt 
85cm 

Partikelhalt 220V 4900 10500 37800 400300 304200 

[ft³]  5500 13300 70900 242000 249700 

  3200 16500 19700 265100 346600 

  3300 20100 46800 345800 660700 

  5800 21800 75300 457600 362900 

 Medel 4540 16440 50100 342160 384820 

 % 99,688864
52 

98,8733332 96,56654461 76,55107595 73,6274989
7 

 190V 3000 13700 10100 390500 314800 

  1500 11100 3500 598000 399800 

  1900 13600 2600 812000 361900 

  2100 10400 4500 792800 380200 

  1500 10600 8200 469300 217100 

 Medel 2000 11880 5780 612520 334760 

 % 99,862935
91 

99,1858393
2 

99,60388479 58,02275264 77,0582130
8 

 160V 2600 10000 1700 205100 880600 

  1400 11300 3500 259500 947900 

  1900 8500 79700 332400 596600 

  1400 20800 3800 425000 859800 

  1400 7900 4900 466300 1029500 

 Medel 1740 11700 18720 337660 862880 

 % 99,880754 99,1981750 98,71708014 76,85947015 40,8650702 

 130V 2900 8300 78800 546700 1067800 

  1500 6400 184300 822400 1108500 

  2100 12300 144000 810500 1100900 

  2300 9700 19400 1015900 1121700 

  4100 8400 70500 969600 1095800 

 Medel 2580 9020 99400 833020 1098940 

 % 99,823187
33 

99,3818409
7 

93,18791486 42,91143702 24,6873959
8 

 100V 2600 7300 962200 1032900 1007100 

  800 29500 991500 952000 996700 

  700 24000 993000 871700 970000 

  2100 25900 978900 975000 960300 

  1600 7600 979200 719300 929400 

 Medel 1560 18860 980960 910180 972700 

 % 99,893090 98,7074856 32,77280649 37,62350453 33,3388811 

Tabell A4.3. Partikelhalten över de olika mätpunkterna när fläkten matades med olika volttal. 
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 1. mitt 2. kant 15cm 3. mitt 30cm 4. mitt 30cm 
kant 20cm 

5. mitt 
85cm 

Medel % 

220V 4540 16440 50100 342160 384820  

% 99,6888645 98,8733332 96,56654461 76,55107595 73,6274989 89,0614634 

190V 2000 11880 5780 612520 334760  

% 99,8629359 99,18583932 99,60388479 58,02275264 77,0582130 86,7467251 

160V 1740 11700 18720 337660 862880  

% 99,8807542 99,19817509 98,71708014 76,85947015 40,8650702 83,1041099 

130V 2580 9020 99400 833020 1098940  

% 99,8231873 99,38184097 93,18791486 42,91143702 24,6873959 71,9983552 

100V 1560 18860 980960 910180 972700  

% 99,8930900 98,70748566 32,77280649 37,62350453 33,3388811 60,4671535 

Tabell A4.4. Medelvärdet av reningsgraden för de fem mätpunkterna under testmätning 2 beroende på 

volttalet som fläkten matas med. 
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A5: Testmätning 3 
Testmätning 3 utfördes med en isolerad fläkt en perforerad plåt ovan filter och utan kåpa. 

2008-12-03 

 

   1 2 3 4 5 

 Volt mitt kant 15cm mitt 30cm mitt 30cm kant 20cm mitt 85cm 

Luftflöde 220 0,25 0,6 0,6 0,2 0,35 

[m/s] 190 0,19 0,44 0,5 0,05 0,2 

 150 0,23 0,33 0,31 0,08 0,3 

 130 0,1 0,13 0,05 0 0,03 

 100 0 0,05 0,01 0 0 

Tabell A5.1. Luftflödet över de olika mätpunkterna när fläkten matades med olika volttal. 

 

Partikelhalt rum 1636700 

[ft³] 1650000 

 1548700 

 1619900 

 1632000 

 1653200 

 1672000 

 1654000 

 1696800 

 1675500 

 1654000 

 1658400 

 1639200 

 1548700 

 1639900 

 1654600 

 1650900 

 1629100 

 1559300 

 1652000 

  1632400 

Medel 1636062 

  

Tyst vid (V) 150 

Tabell A5.2. Medelvärdet över partikelhalten i rummet vid testmätning 3. 
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 Punkt 1. mitt 2. kant 
15cm 

3. mitt 
30cm 

4. mitt 30cm 
kant 20cm 

5. mitt 
85cm 

Partikelhalt 220V 54000 100 19000 167300 99900 

[ft³]  43700 800 21000 185900 105000 

  53100 1000 44000 277600 112100 

  70100 200 55000 276000 101400 

  52900 1200 29100 265100 105900 

 Medel 54760 660 33620 234380 104860 

 % 96,6529383
9 

99,9596592
3 

97,9450655
3 

85,67413621 93,5907070
7 

 190V 56600 12600 29500 181500 204000 

  63100 10100 56800 161800 185900 

  78100 800 61100 171700 164100 

  55700 3100 60700 188400 156200 

  57500 1000 71600 153500 174100 

 Medel 62200 5520 55940 171380 176860 

 % 96,1981878
7 

99,6626044
5 

96,5808139
8 

89,52484625 89,1898956 

 150V 12600 800 18000 133000 72300 

  15400 9600 20100 139100 73400 

  29100 0 16000 141200 68200 

  14100 400 19200 143100 117200 

  30100 1200 21100 129000 61800 

 Medel 20260 2400 18880 137080 78580 

 % 98,7616605
5 

99,8533062
8 

98,8460094
4 

91,62134394 95,1970032
6 

 130V 60100 600 117000 181600 1504000 

  64200 1200 101000 161000 1295900 

  63200 800 74500 171400 894100 

  56200 300 64300 188400 946200 

  70100 200 76400 154500 1074100 

 Medel 62760 620 86640 171380 1142860 

 % 96,1639593
3 

99,9621041
2 

94,7043568
6 

89,52484625 30,1456750
1 

 100V 12400 47300 900200 1033000 1007100 

  900 29500 991500 952000 126700 

  22800 38000 986000 971700 978900 

  5100 54900 958900 943000 130300 

  30000 7600 999200 756300 1029400 

 Medel 14240 35460 967160 931200 654480 

 % 99,1296172 97,8326003 40,8848774 43,08283829 59,9966237 

Tabell A5.3. Partikelhalten över de olika mätpunkterna när fläkten matades med olika volttal. 
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 1. mitt 2. kant 15cm 3. mitt 
30cm 

4. mitt 30cm kant 
20cm 

5. mitt 
85cm 

Medel % 

220V 54760 660 33620 234380 104860  

% 96,6529383
9 

99,95965923 97,9450655
3 

85,67413621 93,5907070
7 

94,7645012
9 

190V 62200 5520 55940 171380 176860  

% 96,1981878
7 

99,66260445 96,5808139
8 

89,52484625 89,1898956 94,2312696
3 

150V 20260 2400 18880 137080 78580  

% 98,7616605
5 

99,85330628 98,8460094
4 

91,62134394 95,1970032
6 

96,8558646
9 

130V 62760 620 86640 171380 1142860  

% 96,1639593
3 

99,96210412 94,7043568
6 

89,52484625 30,1456750
1 

82,1001883
2 

100V 14240 35460 967160 931200 654480  

% 99,1296172
9 

97,83260035 40,8848774
5 

43,08283829 59,9966237
2 

68,1853114
2 

Tabell A5.4. Medelvärdet av reningsgraden för de fem mätpunkterna under testmätning 3 beroende på 

volttalet som fläkten matas med. 
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