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Sammanfattning 
 

Ljuddelen är i huvudsak praktiskt upplagd och bygger på koncept vars effektivitet 
testats med direkta ljudmätningar. Skalkonstruktionsdelen är mer teoretisk och bygger på 
CAD-modeller som utvärderats genom FEM-program. 

Med dämphuva på kompressor sänks ljudnivån på pumpen med fyra decibel. En 
optimerad absorbent, totalt ca fem cm på sidorna i maskinrummet ger en sänkning på tre 
decibel. Genom att använda beredarens isolering som absorbent sänks ljudnivån på de 
lägre oktavbanden vilket är väldigt svårt att åstadkomma då det annars krävs tjocka 
absorbenter för detta ändamål. 

Genom att byta ut dagens glasull som isolering för beredaren mot en form av 
”frigolit” kan tyngden från den staplade pumpen överföras direkt till beredaren. Skalet 
behöver nu inte vara bärande och kan fritt utformas för lägre vikt, design, 
monteringsvänlighet m.m. För att dölja skruvar ges bl.a. förslag på koncept där skruvarna 
istället för att skruvas i från sidan skruvas i ovanifrån och bakifrån. Genom ett av dessa 
koncept kan också samma skruvsort användas vid monteringen för samtliga skalsidor. 
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Abstract 
 

The sound part is mainly practical and is dependent on concepts that have been 
tested through measuring with a sound level meter. The design part is more theoretical 
and has been verified with CAD models and finite element analysis.  

With a sound damping hood on the compressor the sound level is reduced with up 
to four dB. An optimized absorbent for the compressor space gives a reduction with 
three dB. By using the insulation for the heat water tank as absorbent we can see a sound 
reduction on the lover octave bands. A reduction like this is elsewhere hard to achieve as 
at it requires thick absorbents. 

By changing the today’s insulation to the heat water tank to a form of polystyrene 
polymer insulation the weight from the heat pump above can be transferred to the stable 
heat water tank. The shell can now freely be designed for a lower weight and easier 
assembling. Some concepts show examples how to hide screws at the side of the pump. 
One of these concepts also reduces the number of different screws to use at the 
assembling of the heat pump.  

 



 

 



 FÖRORD 

Det här examensarbetet handlar om att rationalisera skalet och sänka ljudnivån på 
Thermia AB: s bergvärmepump Diplomat. Jag som utfört arbetet heter David Norman 
och studerar maskinteknik/konstruktion på KTH. 

På höst- och vårterminen 04/05 utförde jag och två kollegor i allmän- och högrekurs, 
två maskinkonstruktionprojekt för Thermia. Projekten var inriktade mot vibrationer och 
dämpning av dessa för den bergvärmepump som även behandlas i denna rapport. De 
goda erfarenheterna från dessa tidigare projekt gjorde valet lätt då Anders Fransson, 
konstruktionschef på Thermia, efter telefonkontakt kom med erbjudande om 
examensarbete. Examensarbetet startade i mitten av september 2005 och då det var ett 
20 poängs arbete har det pågått i 20 veckor. 

Till sist vill jag tacka alla er som bidragit med synpunkter och idéer för att förbättra 
detta examensarbete. Jag vill tacka HP Wallin på MWL och energiteknik på KTH för lån 
av mät- och övrig nödvändig utrustning. Tack till företagskontakt, Anders Fransson, som 
gjorde detta arbete möjligt och som stöttade idéer och bidrog till lösningar. Handledare 
Kaj Backström och Priidu Pukk på institutionen Maskinkonstruktion har också varit ett 
stort stöd under projektets gång.  
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1  INLEDNING 

Thermia Värme AB producerar sedan drygt 20 år värmepumpar för uppvärmning av 
fastigheter. Värmepumparna finns i storlekar från 4 till 16 kW i villa sortimentet. Thermia 
är ett av de ledande företagen i branschen och har cirka 250 anställda och en omsättning 
på 500 MSEK.  

Med kraftigt ökade oljepriser och förövrigt dyra uppvärmningsalternativ är 
efterfrågan på värmepumpar stor. Uppvärmningskostnaden för ett hushåll kan minskas 
med upp till tre fjärdedelar om en värmepump installeras. Även om kostnaden för pump 
och installation är relativt stor tar det alltså inte särskilt lång tid innan investeringen blir 
lönande.  

Det pågår ständigt en utveckling av värmepumparnas prestanda, utseende och 
användargränssnitt. Utvecklingen är nödvändig för att kunna vara konkurrenskraftiga på 
en marknad där antalet produkter och konkurrerande företag ständigt ökar. Till exempel 
kan ljudnivån på pumpen vara ett säljargument. Effektiv produktion och lagerhantering 
är också viktiga delar för ett bra resultat. 

 

1.1 UPPDRAG OCH FRÅGESTÄLLNING 

Detta examensarbete är uppdelat i två delar där första delen består av att ljuddämpa 
pumpen. Luftburet ljud skall i första hand reduceras. Samtidigt pågår på KTH, för 
Thermia ett annat examensarbete som behandlar vibrationer och dämpning av dessa. 
Andra delen består i att ta fram en ny konstruktion på plåtskalet där största vikt läggs vid 
hållfasthet, monteringsvänlighet och emballering men hänsyn till resultatet från första 
delen skall också tas och i så stor grad det är möjligt implementeras här. Dessa båda delar 
ska sedan förhoppningsvis leda till ett skal som uppfyller de ställda önskemålen. 

Grunduppgiften utformades av Anders Fransson, konstruktionschef på Thermia, och 
är sammanfattad här: 

”Rationalisera plåtskalet i avseende på ljud, monteringsvänlighet, utseende (inga 
synliga skruvar) och emballering. Plåtskalet ska också medge stapling i lager.” 

Här nedan ställs ett antal frågor som kommer att besvaras under arbetets gång. 
Frågorna bygger på grunduppgiften och har arbetats fram genom diskussioner med 
Thermia.  

Hur påverkas ljudbilden från pumpen med olika skalkonstruktioner och 
isoleringsalternativ? Kan pumparna, med enkla medel/större konstruktionsförändringar, 
förvaras ovanpå varandra i lager utan att skalet deformeras och utan någon större 
bärhjälp från emballaget? Hur monteringsvänlig kan pumpen göras utan att hållfastheten 
påverkas?   
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1.2 METOD OCH KÄLLOR 

Huvudmålet nås genom en litteraturstudie där tidigare nämnda krav studerats. CAD 
och FEM-program (finita elementmetoder) har nyttjats för visualisering, beräkning och 
framtagning av en första ritbordsprototyp. Resultatförbättringar har jämförts med värden 
för originalkonfigurationen men verkliga test på en prototyp skulle vara av intresse för att 
bekräfta resultatet från FEM-programmet. Ett mål är att konstruktionen ska optimeras 
ljudmässigt. Koncept har tagits fram genom litteraturstudie och samarbete med MWL på 
KTH. Koncepten har sedan utvärderats genom mätning med en ljudnivåmätare före och 
efter modifiering. 

1.3 STRUKTUR 

Huvuddelen av rapporten är som sagt indelad i en ljuddämpningsdel och en 
skalkonstruktionsdel. Ljuddelen är i huvudsak praktiskt upplagd och bygger på koncept 
vars effektivitet testats med direkta ljudmätningar. Skalkonstruktionsdelen är mer 
teoretisk och bygger på CAD-modeller som utvärderats med FEM-program. Delarna har 
varsin slutsats men ett gemensamt resultatkapitel som genom en illustration visar det 
slutliga resultatet. I inledningen till ljudkapitlet introduceras också grundläggande begrepp 
inom ljud- och vibrationsläran.  
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2  LJUDDÄMPNING 

En enkel struktur för att angripa problemet tas fram. 

- konceptgenerering 

- Implementera modifieringar 

- Ljudeffektmätningar 

- Utvärdering 

- Nya modifieringar 

- Utvärdering 

Tänkbara lösningar har arbetats fram genom litteraturstudie, samarbete med 
handledare på KTH och med Marcus Wallenberg Laboratoriet. Utvärderingen är till 
största del baserad på ljudeffektmätningarna som visar ett mått på ljudnivån före och 
efter modifieringarna.  Vi kan ur dessa mätdata utläsa vilken lösning som ger bästa 
resultat. Ljudmätningarna har utförts så långt det är möjligt enligt ISO standard 3747 
som Thermia tidigare använt för mätningar. 

Ljudeffektnivån har först uppmätts utan modifieringar. Efter varje modifiering har 
ytterligare en mätning utförts. Inför varje ny mätning har pumpen återställts till sitt 
tidigare skick så långt detta varit möjligt. Efter ljudmätningar på första omgångens 
modifieringar har dessa utvärderats och förslag på nya arbetats fram. Dessa har sedan 
testats enligt samma princip som första omgångens modifieringar. Förslag på tänkbart 
effektiva kombinationer ges då möjlighet att testa och utvärdera dessa inte fanns under 
denna mätomgång. 

  

2.1 TEORI, ABSORPTION OCH LJUDUTSTRÅLNING FRÅN PLATTA  

Här nedan behandlas information och teori som är relevant för denna del av 
examensarbetet. Grundläggande begrepp inom ljud- och vibrationsläran introduceras 
men för djupare förståelse rekommenderas referenslitteraturen. 

2.1.1   NÅGRA BEGREPP 

Ljud är tryckvariationer och antalet tryckvariationer per sekund kallas frekvens. 
Avståndet mellan två vågtoppar kallas våglängd. Nedan ses det enkla sambandet mellan 
dessa storheter. När ljudhastigheten och frekvensen är känd kan våglängden f λ  räknas 
ut. 

f
c

=λ  (2.1) 
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Figur 1. Ögonblicksbild av en ljudvåg som utbreder sig i rummet 
Källa: Johansson, Ann-Charlotte  

 

2.1.2 BESTÄMNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ  

De viktigaste stegen för att räkna ut ljudeffektnivån enligt ISO 3743 beskrivs här 
kortfattat. Ytterligare uträkningar måste göras för att erhålla den A-vägda ljudeffektnivån 
men de viktigaste stegen i övrigt beskrivs nedan. 

- Minst tre mikrofonpositioner ska användas och mätningar ska utföras i 
oktavband av intresse från 125 Hz till 8 kHz.  

- Medelljudtrycksnivån för alla oktavband beräknas.  

- För att kunna räkna ut ljudeffektnivån,  behövs en referensljudkälla och den 
kalibrerade ljudeffektnivån,  för denna.  

WL

)(RSSWL

- Medelljudtrycksnivån, )(RSSpL  för referensljudkällan mäts upp i mätlokalen och 

sedan tillsammans med de uppmätta ljudtrycknivåerna för källan, )(STpL  kan 
ljudeffektnivån räknas ut enligt 

 )()()( STpRSSpRSSWW LLLL +−=   (2.2)  

 

2.1.3 LJUDABSORPTION 

 En absorbent fästs normalt på en reflekterande yta som på en vägg eller ett tak för 
att minska reflekterad- eller transmitterad ljudeffekt. Ljudeffekten omvandlas i 
absorbenten till värme genom friktion. Varje absorbent karakteriseras av en 
absorptionsfaktor, α , där ingående parametrar är reflekterad och infallande ljudeffekt.  
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r

W
W

−= 1α
 (2.3) 

  

rit WWW −=  (2.4) 

 

Glasull, stenull och mineralull är exempel på några vanliga porösa absorbenter. 

Ett rums förmåga att absorbera ljud uttrycks i enheten kvadratmeter Sabine och 
kallas absorptionsarea, A .  

   (2.5) 
∑=

m
mmd SA ,α

Där dα  är respektive ytas absorptionsfaktor och  är respektive ytas area. Genom 
att öka absorptionsarean ökas rummets förmåga att dämpa ut ljud. 

mS

Nedan ses den beräknade absorptionsfaktor för en planvåg som faller in vinkelrät 
mot en absorbent av fibertyp monterad framför en hård vägg. Parameter i det 

dimensionslösa strömningsmotståndet  är ch 0/ ρΦ . Som synes ger ett värde mellan 1-3 
på strömningsmotståndet bra absoptionsfaktor. 

 

 
 
Figur 2. Absorptionsfaktor för en planvåg  
Källa: Johansson, Ann-Charlotte 

Absorbentens tjocklek är avgörande för hur effektivt ljudet dämpas och måste 
anpassas med hänsyn till ljudets störfrekvens. Vid låga störfrekvenser erfordras tjocka 
absorbenter och det motsatta gäller vid höga frekvenser. Den erforderliga tjockleken på 
en absorbent med hänsyn på störfrekvensen kan räknas ut enligt 2.6. 
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f
ch
π2

=
 (2.6) 

 

För god absorption bör tjockleken på absorbenten motsvara ungefär en kvarts 
våglängd av störningsfrekvensen. Det optimala strömningsmotståndet hos absorbenten 
fås med ekvation 2.7.  

h
c02ρφ =

 (2.7) 

Strömningsmotståndet för en absorbent kan bestämmas genom att mäta tryckfallet 
och strömningshastigheten över absorbenten. 

( )
h

pp
u

211 −
=φ

 (2.8) 

 

 
 

Figur 3. Här ses vilken densitet strömningsmotståndet svarar mot för glasull respektive 
stenull.  Glasull heldragen linje, stenull, streckad linje.  
Källa: Johansson, Ann-Charlotte 

 

2.1.4 LJUDSTRÅLNING FRÅN PLATTOR 

En plattas egenfrekvens beror på såväl plattans inspänningsförhållande som 
förhållandet mellan sidornas längd. Egenfrekvensen kan beräknas med ekvation 2.9. 
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( )2

2

2 1122 υρπ
μ

−
=

Eh
a

f mn
m  (2.9) 

Där a är långsidans längd, h plåttjockleken, ρ  densitet, E elasticitetsmodulen, υ  
poissons tal och μ  fås från tabell. μ  beror på förhållandet mellan lång- och kortsidan 
men också på den sökta modens ordningstal. 

 

Figur 4. Beräknad strålningsfaktor hos en ändlig platta med försumbar dämpning, där fc 
är koincidensfrekvensen och λC är dess våglängd. λL är ljudets våglängd och λB är 
våglängden hos böjvågen i plattan. Vågorna förutsätts utbreda sig i en enda riktning, b är 
plattans storlek i denna riktning. 
Källa: Gustavsson, Andreas 

 

En plattas vibrationer dämpas samtidigt som de fortplantas och för de flesta material 
är denna dämpning, de inre förlusterna, liten. För stål är tillexempel de inre förlusterna 
väldigt små. Hur pass mycket vibrationerna dämpas beror i stor grad på plattans 
inspänningsförhållande och materialet på plattan. Vibrationerna i en fritt upplagd platta 
dämpas nästan inte alls medan förlustfaktorn blir större om plattan är fast inspänd. 
Förlustfaktorn kan ökas med olika beläggningar och olika skikt med större inre förluster.  
MPM-plåt (metall-polymer-metall) som består av två plåtar och ett tunt mellanlager av 
dämpande material dämpar till exempel väldigt bra. 

Koincidensfrekvensen för en platta är den frekvens vid vilken plattans ljudutstrålning 
är som kraftigast. 

h
Kf c

c =  (2.10) 

Där  är en variabel som beror av bland annat ljudhastigheten i den omgivande 
fluiden, densiteten och elasticitetsmodulen på plåten. Nedan ses en tabell på 
koincidensfrekvensen för olika plåttjocklekar. 

cK
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Tabell 1. 

Plåttjocklek [mm] Koincidensfrekvens,  [Hz] cf
0,70 17100 
1,0 12000 
1,5 8000 

 

En liten yta kan vibrera starkt utan att avge särskilt mycket ljud. Desto högre 
störfrekvenserna är desto mindre bör plattan vara för att undvika störande ljud. Maskiner 
vibrerar oftast alltid till en viss grad och för att undvika oönskat ljud bör alltså de 
ingående plåtarna göras så små som möjligt eller isoleras i så stor grad som möjligt från 
den vibrerande källan. 

Stora vibrerande plattor kan inte alltid undvikas. En vibrerande platta kan sägas likna 
en pump som pumpar luft fram och tillbaka, vilket leder till ljudutstrålning. Om plattan 
perforeras kan plattan inte längre pumpa luft och ljudutstrålningen reduceras. 

 

Figur 5. Referensljudnivå för operforerad platta jämfört med perforerad. 
Källa: Ingemansson, Stig 
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2.2 VÄRMEPUMPENS URSPRUNGLIGA UPPBYGGNAD 

Värmepumpen som detta examensarbete behandlar är en Thermia Diplomat 8. 
Något som är utmärkande för de senare modellerna av Thermia Diplomat är att 
tappvarmvattnet istället för att värmas genom dubbelmantling istället värms genom en 
rörslinga i beredaren. Pumpen är en exklusivare variant främst avsedd för villor. Den kan 
fås i utförande från 4-16 kW.  

 

Figur 6. Värmepumpen är här uppställd med frontplåten avmonterad. Till vänster syns 
delar av riggen som använts istället för ett borrhål i marken.  

En cirkulationspump används för att pumpa runt kylmediet i brinekretsen, den krets 
som går ner i borrhålet. En annan cirkulationspump används för framledningen, för att 
pumpa varmvatten ut till bland annat element. Komprimeringen av gasen sker med en 
scrollkompressor. Scrollkompressorn, värmeväxlarna och cirkulationspumpen för 
framledningen är monterad på en 4 mm tjock stålplatta. Plattan väger 8 kg och är i sig 
monterad på fyra stycken gummikuddar. 

Sidoplåtarna är tillverkade av 1,5 mm tjock plåt medan baksidan, fronten och 
topplåten är tunnare, 0,7 mm plåtar.   

Varmvattenberedaren är placerad i överdelen av pumpen, ovanför 
kompressorpaketet och är i dagsläget isolerad med fem centimeter tjock glasull. För att 
isoleringen inte ska damma täcks den av ett lager plast. Kompressorpaketet är 
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ljuddämpad med fyra stycken tre centimeter tjocka dämpplattor på sidorna och en lika 
tjock platta undertill. 

 

2.3 BESTÄMMNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ 

Den mätstandard som har använts vid ljudmätningarna är ISO 3743 som är en 
standard för mätning av ljudeffektnivå för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med 
användning av ljudtryck. I första hand har ljudmätningarna genomförts i referenssyfte för 
att få ett bra mått på resultatet av modifieringarna, i andra hand för att kunna jämföras 
med tidigare mätningar. På grund av att pumpens drift krävde trefas strömförsörjning 
och tillgång till vatten begränsades valet av mätlokal. Värmepumpen har gått under det 
givna driftfallet där brinetemperaturen låg på 0 grader och framledningen på 50 grader. 
En mer utförlig beskrivning av mätlokal och övrig mätinformation återfinns i bilaga sju.  

 

2.3.1 LJUDEFFEKTNIVÅ INNAN MODIFIERING UTAN 
SIDOPLÅTAR 

Oktavband
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Figur 7. Ljudeffektnivåer i oktavband innan modifiering utan sidoplåtar 

Här ser vi att det dominerande frekvensområdet ligger mellan mittfrekvenserna 1000 
och 4000 Hz för oktavband (708-5620Hz). Med en frekvensanalys noteras två 
övervägande frekvenstoppar, en på drygt 1000 Hz och en på drygt 5000 Hz. 

Ljudeffektnivån utan sidoplåtar blev, LWA = 73,3 dB. 
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2.3.2 LJUDEFFEKTNIVÅ INNAN MODIFIERING MED 
SIDOPLÅTAR 
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25

30

35

40

45

125 250 500 1000 2000 4000 8000

[Hz]

[d
B

A
]

 

Figur 8. Ljudeffektnivåer i oktavband innan modifiering med sidoplåt 

Här ser vi att Ljudeffektnivåerna för de högre frekvenserna i stor grad påverkas och 
reduceras av skalet med befintliga absorbenter. 

Ljudeffektnivån med sidoplåtar och absorbenter blev, LWA = 48,1 dB. 

 

2.3.3 SLUTSATS 

Vid jämförelse med tidigare mätningar gjorda hos Thermia och mätningar gjorda 
under detta projekt kan en ganska stor differens noteras. Denna differens härleds till 
mätlokalen och dess bakgrundsnivå. Korrigeringar för bakgrundsnivå kan inte göras för 
de oktavband där källans ljudtrycksnivå ligger allt för nära bakgrundsnivån. Detta ger 
alltså ett högre värde på ljudeffektnivån än den verkliga men siffrorna kan ändå användas 
som referensvärde och som högsta möjliga värde på ljudeffektnivån för ett visst koncept. 

 

2.4 FÖRSLAG TILL MODIFIERING 

De värden som anges är uppmätt ljudeffektnivå med enheten decibel, dB. Enligt 
standarden kan korrektioner för bakgrundsljudnivån bara göras där skillnaden mellan 
bakgrundsnivå och det uppmätta värdet överstiger 6dB. Därför blir det uppmätta värdet 
som nämnt tidigare den minsta förbättringen som kan fås med den modifiering som 
testats. Genom att jämföra mätvärden med mätningar som utförts på Thermia kommer 
trovärdigheten av resultatet att kunna kontrolleras. Okorrigerade mätvärden finns att 
tillgå i bilaga. 
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2.4.1 ABSORBENTER 

2.4.1.1 Optimerad absorbent på sidor, totalt 5cm isolering 

Under de inledande mätningarna konstaterades två dominerande störfrekvenser, en 
på cirka 1,2 kHz och en på cirka 5 kHz. Om absorbenten anpassas för den lägsta 
frekvensen dämpar den även för alla högre frekvenser.  Formel 2.6 ger oss en tjocklek på 
43 mm, och med tummregeln att en kvarts våglängd av störfrekvensen förväntas ge god 
absorption fås en tjocklek på 68 mm. Inför detta försök monterades därför en två 
centimeter tjock tilläggsisolering innanför den befintliga isoleringen.  
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Figur 9. Till vänster, extra absorbent innanför den befintliga. Till höger, Ljudeffektnivåer 
i oktavband med plåtskal. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel – original.  

Ljudeffektnivån med sidoplåtar och absorbenter blev, LWA = 45,6 dB. En sänkning 
med cirka 2,5 dB jämfört med originalutförandet. Vi ser stora minskningar inom i stort 
sett alla oktavband och då speciellt på de över 1kHz som väntat.  

 

2.4.1.2 Optimerad absorbent på sidor och under beredare 

Under beredaren finns i dagsläget ingen absorbent. Enligt principen om att större 
absorptionsarea ger bättre dämpning har här ännu en mätning utförts med extra 
isolering. En två centimeters tjock isolering monterades under beredaren utöver 
isoleringen från ovanstående konfiguration. 

 12



Oktavband

25

30

35

40

45

125 250 500 1000 2000 4000 8000

[Hz]

[d
B

A
]

 

+ 2 cm extra 
isolering 

Originalisolering 

Figur 10. Till vänster, bild på originalisolering plus tilläggsisolering. Till höger, 
Ljudeffektnivåer i oktavband med plåtskal. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel – 
original. 

Ljudeffektnivån med sidoplåtar och absorbenter blev, LWA = 45,0 dB. En sänkning 
med cirka 3,1 dB jämfört med originalutförandet. Tilläggsisoleringen ger alltså i sig en 
dämpning med 0,6 dB. 

 

2.4.1.3 Tätning av springor i botten, sidor och topp med extra isolering 

Thermia har tidigare konstaterat att isolering i bottenlådans framkant ger dämpande 
egenskaper och har i senare modellen av värmepumpen Diplomat infört detta i 
produktion. Här har samma princip testats men med den skillnaden att springorna mot 
kanterna runt kompressor, värmeväxlare m.m. också tätats. Isoleringen som här har 
använts var dock 2 cm tjock istället för tre som Thermia använt.  
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Figur 11. Till vänster, bild på originalisolering plus tilläggsisolering. Till höger, 
Ljudeffektnivåer i oktavband med plåtskal. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel – 
original. 

Ljudeffektnivån med sidoplåtar och tätning blev, LWA = 46,6 dB. En sänkning med 
cirka 1,5 dB jämfört med originalutförandet. 
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2.4.1.4 Beredarens isolering 

Beredaren är i dagsläget isolerad med en tjock isolering för att hindra värmeförluster. 
Isoleringen är täckt med en grövre plast för att den inte ska damma. Denna idé bygger på 
att använda den redan befintliga beredarisoleringen för ljudabsorption. Den tjocka 
plasten hindrar i dagsläget beredarisolering att fungera som absorbent. Speciella plaster 
som släpper igenom ljud finns på marknaden för ljuddämpningsprodukter. Inför detta 
försök har plasten tagits bort och en ljudmätning utförts. De data som erhållits är alltså 
den största möjliga dämpning som kan fås genom att använda beredarens isolering som 
absorbent.  
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isolering 
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Figur 12. Här syns originalisolering och beredarens isolering (vänstra bilden). 
Ljudeffektnivåer i oktavband med plåtskal. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel – 
original (högra bilden). 

Ljudeffektnivån med sidoplåtar och beredarisolering utan plast blev, LWA = 48,0 dB. 
En sänkning med cirka 0,1 dB jämfört med originalutförandet. 

Vi får hög dämpning på lägre frekvenser men en ökning på de höga. Detta medför en 
låg total dämpning. Eventuellt kan ökningen för de högre frekvenserna bero på att de 
stansade hålen i beredardelen blir mer frilagda.   

 

2.4.2 KOMPRESSORHUVA 

Kompressorn antas ge det största bidraget till det direktljud som avges från 
värmepumpen. Med detta antagande vore det bästa att undersöka marknaden för att 
finna en eventuellt tystare kompressor. Kompressorn är av scrolltyp och ska därmed vara 
tystare än tillexempel kolvkompressorer. Thermia är också en relativt liten kund för dessa 
kompressorer och kan därför inte påverka tillverkaren i någon större grad. Detta medför 
alltså att kompressorn måste lämnas i befintligt skick. Istället för att angripa ljudkällan 
direkt kan detta göras indirekt genom diverse ljuddämpande åtgärder som appliceras 
på/runt kompressorn  

Två olika huvor har här testats, där den första är uppbyggd av ett tjockare lager 
skumgummi närmast kompressorn, ett tyngre cirka 4 mm tjockt asfaltsmasseliknande 
lager och ytterst en grå täckplast. 
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2.4.2.1 Grå kompressorhuva med originalisolering 
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Figur 13. Grå dämphuva monterad på kompressor (vänstra bilden). Ljudeffektnivåer i 
oktavband med plåtskal. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel – original (högra 
bilden). 

Ljudeffektnivån med sidoplåtar och grå kompressorhuva blev, LWA = 44,1 dB. En 
sänkning med 4,0 dB jämfört med originalutförande.  

För att bekräfta trovärdigheten av de erhållna mätvärdena har dessa resultat jämförts 
med mätningar som utförts hos Thermia under andra mätförhållanden men med samma 
uppsättning. Thermias värden stämmer bra överens med dem som uppmätts under 
denna mätomgång. I och med detta konstaterande antas att de övriga mätningarna också 
är riktiga. 

 

2.4.2.2 Grå kompressorhuva utan originalisolering 

Denna mätning har utförts med enbart huvan och plåtskalet som dämpande material. 
Den tre centimeter tjocka originalisolering runt pumpen har avlägsnats med undantag för 
den undre isoleringen och den vänstra sidoisoleringen som måste vara kvar. 
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Figur 14. Grå dämphuva monterad på kompressor (vänstra bilden). Ljudeffektnivåer i 
oktavband med plåtskal utan originalisolering. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel 
– original (högra bilden). 

Ljudeffektnivån med sidoplåtar och grå kompressorhuva utan originalisolering blev, 
LWA = 45,5 dB. En sänkning med 2,6 dB jämfört med originalutförande. 

Resultatet visar att ljudeffektnivåerna i alla oktavband är lägre än för 
originalkonfigurationen. Detta skulle då betyda att de ljuddämpande åtgärderna kan 
koncentreras till kompressorn och inte till hela maskinutrymmet. Isoleringen runt 
kompressorn skulle kunna bytas ut mot en huva utan förlust. 

 

2.4.2.3 Grå kompressorhuva med extra isolering runt kompressor 

Föregående modifiering och slutsats gör det intressant att utföra mätningar där 
kompressor isoleras ytterligare. Om samma sänkning nu uppnås som den uppmätta 
under 5.4.2.1 kan det slutligen bekräftas att de ljudmässiga åtgärderna borde riktas direkt 
mot kompressor. 
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Figur 15. Grå dämphuva plus 2 cm extra isolering monterad på kompressor (vänstra 
bilden). Ljudeffektnivåer i oktavband med plåtskal utan originalisolering. Ljus stapel – 
med modifiering, mörk stapel – original (högra bilden). 
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Ljudeffektnivån med grå kompressorhuva plus extra isolering utan originalisolering 
blev, LWA = 44,7 dB. En sänkning med 3,5 dB jämfört med originalutförande.  

Högre dämpning hade troligtvis erhållits om den en centimeter tjockare 
originalisoleringen hade använts runt kompressorn. På grund av tidigare experiment med 
expansionskammare och mjuka rör kunde heller ingen isolering appliceras på delar av 
baksidan på kompressorn.  

 

2.4.2.4 Svart huva utan originalisolering 

Här har en annan typ av huva testats. Den består av ljuddämpande skumgummi och 
en svart yttre plast.  
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Figur 16. Svart dämphuva monterad på kompressor (vänstra bilden). Ljudeffektnivåer i 
oktavband med plåtskal utan originalisolering. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel 
– original (högra bilden). 

Ljudeffektnivån med grå kompressorhuva utan originalisolering blev, LWA = 46,6 dB. 
En sänkning med 1,6 dB jämfört med originalutförande. Denna huva är lättare än den 
föregående huvan men har också betydligt sämre ljuddämpande egenskaper. 

 

2.4.3 ÖVRIGT 

2.4.3.1 Ramprofil 

Plattan som kompressor, värmeväxlare och nedre cirkulationspump sitter monterad 
på är 4 mm tjock och har måtten 51.5x51.5cm. Denna platta kan bidra till utstrålning av 
ljud.  
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Figur 17. Monteringsplatta 

Om plattan perforeras undviks den pumpande effekten som en platta kan 
åstadkomma. Absorbenten som är monterad under plattan antas också kunna arbeta mer 
effektivt då ljudet inte reflekteras direkt av plåten. Då plattan har tjockt gods skulle 
istället för perforeringar ett bättre alternativ vara att använda en ramprofil med fästen för 
kompressor, värmeväxlare och cirkulationspump. Nedan ser vi resultatet från en mätning 
med ramprofil utan skal. 
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Figur 18. Ramprofil (vänstra bilden). Ljudeffektnivåer i oktavband utan plåtskal. Ljus 
stapel – med modifiering, mörk stapel – original (högra bilden). 

Ljudeffektnivån med ramprofil utan skal blev, LWA = 71,0 dB. En sänkning med 2,3 
dB jämfört med originalutförande.  

Ljudnivån med skal blev något högre än original men kompletterande mätningar 
borde här också genomföras då detta test och det med expansionskammare utfördes i 
slutskedet av mätomgången. Tidigare modifieringarna kan eventuellt påverka resultatet. 
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2.4.3.2 Gummilister 

För att dämpa hårda överföringar och för att täta springor i skalet har här ett test 
med gummilister på skalsidorna och på bottenlådan utförts. 
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Figur 19. Gummilist på sidoplåt och bottenlåda (vänstra bilden). Ljudeffektnivåer i 
oktavband med plåtskal. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel – original (högra 
bilden). 

Ljudeffektnivån med gummilister och skal blev, LWA = 46,0 dB. En sänkning med 2,1 
dB jämfört med originalutförande. 

 

2.4.3.3 Expansionskammare 

För att jämna ut pulsationer och i samband med detta minska vibrationer har här en 
pulsationsdämpare i form av en expansionskammare monterats på högtrycksidan i 
värmepumpen.  
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Figur 20. Principskiss på expansionskammare (vänstra bilden). Ljudeffektnivåer i 
oktavband utan plåtskal. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel – original (högra 
bilden). 
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Ljudeffektnivån med expansionskammare utan skal blev, LWA = 71,7 dB. En 
sänkning med 1,6 dB jämfört med originalutförande. 

 

2.4.3.4 Halv kompressorhuva  

Kompressorn i värmepumpen är av scrolltyp. De roterande delarna som 
åstadkommer kompressionen sitter i toppen på denna. En gissning är att denna cirkulära 
rörelse är den huvudsakliga källan till ljud från kompressorn. Enkla försök där enbart 
toppen isoleras visar på en upplevd sänkning av ljudnivån. Nedan ses också resultatet 
från en ljudmätning med halv huva utan skal.  
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Figur 21. Scrollkompressor i genomskärning (vänstra bilden). Ljudeffektnivåer i 
oktavband utan plåtskal. Ljus stapel – med modifiering, mörk stapel – original (högra 
bilden). 

Ljudeffektnivån med halv huva utan skal blev, LWA = 65,1 dB. En sänkning med 8,2 
dB jämfört med originalutförande. 

Denna mätning visar att vi får en kraftig sänkning genom att enbart isolera toppen 
men för att bekräfta ljudnivåsänkningen så borde en kompletterande mätning göras med 
skal och lämplig isolering. På grund av tidigare modifieringar ansågs detta inte möjligt 
under denna mätomgång. 

 

2.4.4 ANDRA TÄNKBARA MODIFIERINGAR 

Här nedan ges förslag på modifieringar som inte var möjliga att genomföra inom 
tidsramen för detta examensarbete.  
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2.4.4.1 Delad bottenplatta (MPM-plåt och ramprofil) 

I tidigare projekt har det konstaterats att vibrationerna i systemet reduceras om 
bottenplattan delas upp i två delar. En separat platta för kompressor och en för 
värmeväxlare och andra ingående komponenter. Intressant vore nu att se om kompressor 
kan isoleras ytterligare genom att montera den på en metall-polymer-metall plåt istället 
för på en fyra millimeters plåt. Värmeväxlarna monteras på en ramprofil för att reducera 
antalet svängande plattor i så stor grad som möjligt. Denna kombination skulle kunna 
bidra till en lägre ljudnivå samtidigt som en minskning av vibrationsnivåerna troligtvis 
erhålls.  

 

Värmeväxlare 
På ramprofil 

Kompressor  
på MPM plåtUndre 

isolering 

Figur 22. Delad bottenplatta, ovanifrån. 

 

2.4.4.2 Förflyttning av ”maskinrummet” 

Genom att byta plats på beredaren och maskinrummet ses flera troliga fördelar varav 
den största är att kompressorn kan monteras direkt på beredaren. Beredaren fungerar 
som en stor dämpande massa och troligtvis vidarebefordras inga vibrationer härifrån. 
Behovet av en ljudstrålande monteringsplatta elimineras samtidigt. Denna kombination 
borde resultera i en värmepump med låg ljudnivå och små vibrationer i rör.  

 

Maskinrum 

Beredare

Figur 23. Beredare och maskinrum med ombytta platser (vänstra bilden). 
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2.5 SLUTSATS 

I figur nedan ser vi en sammanställning av de effektivaste åtgärderna med den högsta 
totala ljudeffeknivådämpningen jämfört med originalutförandet. Att använda beredarens 
isolering som absorbent ger som sagt ingen större total dämpning för alla oktavband 
sammantaget men dämpar istället bra för de lägre frekvenserna. En kombination av 
åtgärder vore här istället intressant att undersöka. Förslag på fortsatt utprovning kan till 
exempel vara extraisolerad kompressorhuva, 2.4.2.3 kombinerat med beredarisoleringen, 
2.4.1.4 eller kombinationer av nedanstående resultat som till exempel optimerad 
absorbent tillsammans med gummilister. 
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Figur 24. Sammanställning av resultat. Total minskning av ljudeffektnivå för respektive 
modifiering. 
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3 SKALKONSTRUKTION 

Tillsammans med Anders Fransson, konstruktionschef på Thermia, diskuterades 
projektets mål igenom och här nedan följer fyra förtydligade projektmål som är primära i 
detta projekt: 

• Hållfasthet: Medge Stapling i lager där skalet är bärande och emballeringen i 
första hand är ett skydd mot yttre påverkan. 

• Utseende: Inga synliga skruvar framifrån. Skruvar synliga direkt från sidan kan 
accepteras. 

• Monteringsvänlighet: Förenkla i största möjliga mån 

• Vikt: Vikten är inte kritisk men lägre vikt är positivt ur flera synpunkter.  

Då det gäller skalkonstruktionen är hållfastheten, monteringsvänligheten och 
emballeringen av största intresse.   

3.1 SKALET IDAG 

Hållfastheten prioriterades först och då den kan påverka eller för den delen påverkas 
av andra projektmål riktades fokus i första hand mot staplingsbarheten. De resterande 
projektmålen kunde senare anpassas efter dessa resultat. 

För att spara plats i lagret staplas pumparna ovanpå varandra. En Thermia Diplomat 
värmepump kan väga upp emot 250 kg. För att kunna staplas förstärks emballaget med 
kraftiga papphörn. För att bekräfta nödvändigheten av stödemballaget och för att hitta 
den eventuellt svaga punkten har en FEM-analys utförts med programmet Cosmos på 
den nuvarande konstruktionen. Analysen har utförts med antagandet att de grövre 
sidoplåtarna tar upp all kraft från den staplade pumpen genom skruvarna till topplåten. 
Enligt figur 25 ser vi att sidoplåten klarade belastningen med viss marginal. Att fördela 
kraften över sidoplåten vore att föredra. Kraftöverföringen koncentreras då inte till 
skruvarna. 
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Figur 25. FEM-analys av sidoplåten där kraften överfördes från topplåten genom 
skruvarna till sidoplåten. 

Då vi har ett avstånd mellan överdelen på sidoplåten och topplåten, figur 26, 
överförs tyngden från den staplade pumpen genom topplåten ner i skruvarna och sedan 
över till sidoplåten. Topplåten är tillverkad av betydligt vekare plåt än sidoplåtarna. Efter 
utförd FEM-analys av topplåten ser vi att vi här får de största påfrestningarna. Här bör 
dock tilläggas att avståndet mellan sido- och topplåt egentligen mer är ett resultat av 
tillverkningstoleranser och därför inte blir större än maximalt ett par millimeter. 
Topplåten deformeras troligen svagt tills den möter kanten på sidoplåten. När detta 
inträffar fördelas kraften över till sidoplåten, se koncept 3.2.1.1. 

  

Figur 26. Antaget avstånd mellan sidoplåt och topplåt. 
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Figur 27. FEM-analys av topplåten där denna överför kraften genom skruvar till 
sidoplåten. 

  

3.2 KONCEPT 

3.2.1 Hållfasthet 

I följande avsnitt har koncept tagits fram för att tillgodose projektmålet vad det gäller 
hållfast- och staplingsbarheten. Där det är möjligt har CAD använts för att modellera 
koncept och FEM-program för att sedan bekräfta trolig hållfasthetsökning. 

3.2.1.1 Överföra tyngd direkt till sidoplåt 

Genom att öka topplåtens tjocklek skulle vi säkerligen klara oss från deformation. Då 
den förväntade deformation på topplåten inte är av betydande grad och då ökad tjocklek 
skulle medföra onödig viktökning och ökad produktionskostnad utesluts detta alternativ. 
Om istället sidoplåten förlängs eller på så sätt anpassas så att tyngden överförs direkt till 
sidoplåten utan inverkan av toleranser erhålls en bättre kraftfördelning. På grund av 
bockningen på sidoplåten delas kraften upp i två komponenter där den ena verkar som 
ett moment och vill böja kanten. En analys där kraften direkt överförts till den bockade 
kanten visar att vi här ändå får en säkerhetsfaktor på drygt tre. Med en tunnare plåt är 
risken säkerligen större att deformationer uppträder vid den övre bockningen på 
sidoplåten.  
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Figur 28. Analys där kraften är fördelad över hela sidoplåtskanten. 
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3.2.1.2 Modifierat sidoskal 

  

Figur 29. Sidoplåten i originalutförandet (vänstra bilden) och enligt koncept 3.2.1.2 
(högra bilden). 

Genom att göra den övre kontaktytan mellan topplåten och sidoplåten plan får vi en 
enkel geometri för tillverkning samtidigt som analys visar på förbättrade 
hållfasthetsegenskaper. Tyngden överförs jämnt, direkt vertikalt till sidoplåten utan att 
skruvarna behöver bära någon större tyngd och utan inverkan av toleranser. 
Konstruktionen förstärks ytterligare genom att sidokanterna förlängs upp tills de möter 
toppbockningen. Säkerhetsfaktorn hamnar nu på drygt fem. 

  

Figur 30. 
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Figur 31. FEM-analys på koncept 3.2.1.2 

Då en säkerhetsfaktor på 1.5 anses vara tillräcklig har samma analys utförts för två 
tunnare plåtar. Med samma geometri men med 1 mm tjock plåt fås en säkerhetsfaktor på 
3.8 och med 0.7 mm plåt hamnar säkerhetsfaktorn på 2.1. 

 

3.2.1.3 Stöd på sidoplåt 

  

Figur 32. Principskiss på sidostöd 
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Med ett stöd monterat på den övre delen av beredaren och ett fäste för denna hake 
på sidoplåten stabiliseras konstruktionen ytterligare. Enligt figur 33 bekräftas att 
stabiliteten ökar i vertikalled. Säkerhetsfaktor hamnar nu på drygt sju. Stabilitetsökningen 
i sidled antas bli än större. En säkerhetsfaktor på sju är inte nödvändig så istället kan 
plåttjockleken reduceras tills en önskad kombination av plåttjocklek och säkerhetsfaktor 
tagits fram. Se tidigare koncept. 

En stor fördel med detta koncept är att sidoplåtarna kan hängas fast på sidan av 
pumpen och att monteringen sedan kan utgå från dessa. 

 

  

Figur 33. FEM-analys på koncept 3.2.1.3 

 

3.2.1.4 EPS, expanderad polystyren 

Om tomrummet och ullisoleringen mellan beredaren och topplåten ersätts med en 
anpassad EPS-form ses flera fördelar. EPS är expanderad polystyren och består av två 
procent polystyren och 98 procent luft. Experiment med detta material för isolering av 
beredare är redan påbörjade hos Thermia. De flesta frigolitliknande material anses äga 
tillräckligt bärande egenskaper för att kunna överföra kraft till beredaren utan att 
deformeras varför EPS också skulle fungera bra för detta ändamål. 

 EPS-formen kan enkelt anpassas så att utgående rörledningar isoleras hela vägen ut 
till skalet. EPS-formens största fördel är ändå att tyngden från den staplade pumpen 
fördelas jämt över hela toppen och att tyngden direkt överförs till beredaren som kan ses 
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som en fix massa. Genom att tyngden nu till största delen upptas av beredaren kan 
betydligt tunnare plåtar användas till sidorna.  

  

Figur 34. Tomrummet fyllt med EPS, helfärgat område (vänstra bilden) och en modell av 
hur EPS-formen kan utformas med inritade håligheter för handtag och plåtar (högra 
bilden). 

Genom att använda avlånga hål på sidoplåten för fastsättningen mot bottenlådan kan 
plåten röra sig vertikalt. Med denna konstruktion kan sidoplåten hängas fast på toppens 
frigolitstöd och därefter skruvas fast i bottenlådan.  Plåtens egentyngd tillsammans med 
en aning avlånga skruvhål på sidoplåten gör att chansen för en luftspalt mellan 
frigolitstödet och toppen reduceras. I och med detta säkerhetsställs att all tyngd överförs 
direkt till beredaren genom frigolitstödet. Behovet av höga toleranser för passning 
minskas därmed också drastiskt. Gäller för sidoplåtskonceptet 6.2.1.2 där skruvarna för 
sidoplåten skruvas i ovanifrån. I stort sett samma funktion kan fås för den befintliga 
sidoplåten men med en lite annorlunda konstruktion. 

 Då pumpen ska förflyttas för hand kan handtag som är stansade i plåten på baksidan 
användas. Plåten är ganska tunn och skulle kunna stabiliseras med frigolitstödet. 
Håligheter i frigoliten görs för händer och bidrar därmed inte bara till stöd för plåten 
utan fördelar kraften från handen på en större yta. Eventuellt måste tillverknings- och 
monteringstoleranserna förbättras då det gäller beredaren. Beredarens centrum efter 
fastsvetsning i stativ varierar i dagsläget en del vilket kan medföra problem om EPS-
formen går hela vägen ut till plåten. Om formen istället tillverkas med ett par millimeters 
marginal till plåtarna säkerhetsställs vinkelräta hörn på skalet. Andra fördelar kan annars 
ses med ökad tillverkningstolerans vad det gäller beredaren varför beslutet om vilket 
alternativ som ska väljas måste övervägas. 

Under de inledande ljuddämpningstesten konstaterades att beredarens isolering 
eventuellt skulle kunna användas för ljuddämpning och då speciellt för lägre frekvenser. 
EPS är jämfört med glasull en dålig absorbent och om hela beredaren isoleras med EPS 
sker här ingen större absorption av ljud. Istället tätas beredardelen och eventuellt läckage 
av ljud hindras här. En kombination av EPS som isolering och kraftöverförare i toppen 
och glasull på sidorna skulle eventuellt kunna ta vara på respektive materials goda 
egenskaper.  

 30



 

Figur 35. Tomrummet fyllt med frigolit, överst, och glasull på sidorna. Här med en 
låsfunktion så att sidoisoleringen ska hållas på plats.  

Sammanställning av frigolitstödets  

fördelar: 

- Tätar för ljudutstrålning från de övre skarvarna och från hål i topplåten för rör 
och handtag.  

- EPS ”äter” vibrationsenergi som överförs till skalet. 

- Rörledningar isoleras hela vägen ut till skalet. 

- Tyngden överförs direkt till beredaren som kan ses som en fix massa. 

- Betydligt tunnare plåtar kan användas till sidorna. Om 0,7 mm används istället 
för 1,5 mm fås en viktminskning på nästan 15kg. 

- Underlättar monteringsprocessen genom att plåtarna kan hängas fast på 
frigolitstödet. Detta medför att en montör med lätthet klarar av att utföra arbetet 
själv. 

- Handtagen på baksidan stabiliseras. 

- Dammar inte. 

nackdelar: 

- Eventuellt gnissel mot frigoliten vid vibrationer hos plåtarna. Bör dock inte vara 
något problem då vibrationerna är små. 

- Sämre ljudabsorptionsegenskaper än glasull. 

- Tar stor plats vid transport. 
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3.2.1.5 Övrigt 

Efter diskussioner med Thermia och önskemål om en fortsatt dold topplåtskant för 
sidoplåten ser vi här en variant på koncept 3.2.1.2. I stort sett skiljer sig denna variant 
inte mycket från originalplåten. Kanten mot topplåten är endast lätt modifierad för att 
tillåta fastskruvning ovanifrån. Om istället kanterna på topplåten bockas 180 grader 
istället för 90 kan den plana och enkla geometrin från koncept 3.2.1.2 behållas. Topplåten 
får en styvhet samtidigt som kanten inte behöver döljas. 

 

 

Figur 36. 

 

3.2.2 Utseende 

Lösningen med avseende på staplingsbarheten där skruvarna på sidoplåten skruvas i 
ovanifrån istället för från sidan tillgodoser även projektmålet: utseende, där skruvarna ska 
döljas i största möjliga mån. De återstående synliga skruvarna är de som binder 
sidoplåten med bottenlådan och skruvarna från sidoplåtarna till baksidan, se figur 37.  
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Figur 37. 

 

3.2.2.1 Fläns 

Genom att lämna flänsar vid bockning av bakstycket kan bakstycket fästas med 
skruvar bakifrån genom dessa. Det vi vinner genom denna modifiering är dels att 
skruvarna döljs men också att skruven gängas i den tjockare och mycket hållbarare 
sidoplåten istället för i den tunna bakre plåten. Service behöver sällan utföras på en 
värmepump och när det väl behöver göras kan den oftast utföras framifrån genom att 
montera bort frontluckan. En 90 graders vinklad skruvmejsel (spärrskaft) skulle 
antagligen fungera bra om sidoluckan ändå skulle behöva monteras ned efter installation.  

 

Figur 38. Enkel lösning men försämrad stabilitet. 
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3.2.2.2 Fläns med bibehållen hållfasthet 

Samma princip som tidigare koncept men här modifierad så att stabiliteten bibehålls. 
Vid stansningen av flänsar lämnas en kant på 4-5 millimeter längst ut. Detta gör att 
kanterna efter bockningen och en stor del av den ursprungliga hållfastheten bevaras 
intakta. 

  

Figur 39. 

 

3.2.2.3 Plan plåt  

Om en plan plåt används som bakstycke förenklas tillverkningsprocessen. Plåten tar 
mindre plats vid hantering men får sämre bärande egenskaper. Nedan ses två olika 
varianter för fastsättning mot bottenlådan. 

  

Figur 40. 
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3.2.2.4 Försänkning av skruv 

Skruvarna kan försänkas antingen genom en direkt försänkning av plåten som är lika 
djup som skruvskallen eller genom att använda en speciell sorts skruv som kan döljas 
genom en borrad försänkning i plåten. Skruvarna blir fortfarande synliga direkt från sidan 
men dolda framifrån vilket anses vara tillräckligt. 

  

Figur 41. Förslag på hur försänkningen kan vara utformad för skruv från sidoplåt till 
baksida (vänstra bilden) och försänkning för skruv från sidoplåt till bottenlåda (högra 
bilden). 

3.2.2.5 Övrigt 

Pumpen är vitmålad och således borde vita skruvar smälta in bättre än metallfärgade. 
Vita plastpluggar kan tryckas fast på skruvskallarna för att få samma effekt. Denna 
lösning kan appliceras på skruvarna till bottenlådan men även på andra skruvar för att 
snabbt och enkelt skapa en stilren plåt. 

  

3.2.3 Monteringsvänlighet 

Om konceptet för sidoplåtarna, 3.2.1.4, blir aktuellt kan plåtarna vid monteringen 
hängas fast på sidan utan vidare fastsättning. Monteringen utgår sedan från dessa 
sidoplåtar och moment som det förut behövdes två montörer till klaras nu av en. Samma 
princip kan användas för koncept 6.2.1.4 där vertikal kraft upptas av beredaren genom 
EPS-isolering. 

Med konceptet för baksidan, 3.2.2.2, behövs inte längre någon inpassning av skruvhål 
då dessa automatiskt hamnar i rätt position. Genom detta koncept avklaras också 
monteringen av samtliga plåtar till värmepumpen med samma typ av skruv. 
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3.2.4 Vikt 

Vikten är som sagt inte kritisk men av stor vikt när pumpen ska installeras. Många 
gånger måste montören skruva isär pumpen för att senare montera ihop den på plats. 
Detta blir ett extra moment som kan bero på stor total vikt kombinerat med en besvärlig 
monteringsmiljö. Nedan ses en sammanställning av vikten på värmepumpens ingående 
delar. 

Tabell 2. 

Sidoplåt 1,5 mm 2 x 13,5 kg 
Plåt 0,7 mm baksida 5,5 kg  
Kompressor 30 kg  
Kondensor m. tillbehör 13,7 kg  

Förångare + filter och rör 8,8 kg  

Monteringsplåt för kompressor m.m. 4 mm 8 kg  
Bottenlåda  7,0 kg  
Beredare m. tillbehör 129 kg  
    
Total vikt: 229 kg  

 

Med tunnare sidoplåtar, säg 0,7 mm jämfört med 1,5 mm tjock plåt, halveras i stort 
sett vikten på plåtarna och vi kan dra av 15 kg från totalvikten.  

Plattan som kompressorpaketet står på väger cirka 8 kg. Den ramprofil som testades i 
ljuddämpningsavsnittet väger däremot bara cirka en fjärdedel av denna vikt. Totalt blir 
viktminskningen dock inte så stor då beredaren, kompressor och värmeväxlare står för 
den största delen av de cirka 230 kg som en Thermia Diplomat 8 väger. Vi tjänar i alla 
fall cirka 6 kg genom detta koncept.  

Med koncept 5.4.4.2, där beredaren och maskinrummet byter plats kan en hel del vikt 
sparas in. De rejäla fyrkantsprofilerna som håller beredaren behövs inte längre. 
Monteringsplattan för kompressor m.m. behövs heller inte. På detta viset kan cirka 12-14 
kg sparas in. 

Nedan i tabell 3 ses viktsammanställningen med reducerande åtgärder inräknat.  Här 
återges den effektivaste kombinationen viktmässigt. Genom att använda tunnare plåtar 
och genom att byta plats på beredare och maskinrum kan upp emot 40 kg i vikt sparas in. 
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Tabell 3. 

  Nu Förslag 
Sidoplåt 1,5 mm 2 x 13,5 kg    2x 7,5 kg 

Plåt 0,7 mm baksida 5,5 kg    
Kompressor 30 kg    
Kondensor m. tillbehör 13,7 kg    
Förångare + filter och rör 8,8 kg    
Monteringsplåt för kompressor m.m. 4 mm 8 kg              0 kg 
Bottenlåda  7,0 kg    
Beredare m. tillbehör 129 kg           115 kg 
      
Total vikt: 229 kg 192 kg 

 

Med tunnare plåt på sidorna och en ramprofil istället för en solid monteringsplatta 
kan vikten reduceras med drygt 20 kg.  

 

3.3 SLUTSATS – BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRDELAR 

Nedan ses en sammanställning av den ökade säkerhetsfaktorn, som de olika 
koncepten för förbättrad hållfasthet har gett. EPS, koncept 3.2.1.4, får här demonstrativt 
skalans maxvärde då skalet i detta koncept i stort inte behöver uppta någon tyngd alls. 
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Figur 42.  
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Då säkerhetsfaktorn blir så pass hög som den blir för koncepten där sidoplåtarna ska 
föra över kraft kan tjockleken på plåten reduceras. Nedan ses en sammanställning för 
koncept 3.2.1.2 där säkerhetsfaktorn för tre olika plåttjocklekar visas. 
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Figur 43.   

Då en säkerhetsfaktor på 1.5 anses räcka ser vi här ovan att plåttjockleken inte blir 
den begränsande faktorn. I stället måste hänsyn tas till kvalitetskänsla och robusthet. En 
allt för tunn plåt kan eventuellt ge intrycket av dålig kvallite. För att utvärdera vilken 
tjocklek som ska användas måste riktiga prototyper med olika plåttjocklekar tillverkas.   

Då Thermia redan börjat utvärdera ett byte från ull till EPS som isolering för 
beredaren anses koncept 3.2.1.4 ligga rätt i tiden. I stort sett är enda anpassningen som 
behövs för ökad hållfasthet att EPS-formen måste nå upp till topplåten. En rad fördelar 
ses med detta koncept och få nackdelar. 

För att dölja skruvar anses både försänkning av skruv och flänsar på bakstycket vara 
goda alternativ. Konceptet med flänsar på bakstycket, och speciellt varianten med 
bibehållen hållfasthet har många fördelar varav några nämnda är: 

- Samma skruvar kan användas för i stort sett hela pumpen. 

- Skruvarna är varken synliga från sidan eller framifrån. 

- I nuvarande konstruktion skulle skruvarna gängas i den grövre sidoplåten. 

- Produktionen kan utan hinder anpassas för detta ändamål. 

Genom en kombination av olika viktbesparande åtgärder kan 20-40 kg i vikt sparas in 
på en Diplomat värmepump. En del nämnda besparingar är komplexa och kräver i stort 
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sett en nykonstruktion av värmepumpen medan besparingar som en tunnare och 
eventuellt modifierad sidoplåt är ganska lätt att åstadkomma. 

Under ett besök hos ett plåtbearbetande företag, Lars Höglund AB, har koncepten 
från denna del diskuterats igenom. Inga större svårigheter kunde ses vad det gällde 
tillverkningen. Något egentligen självklart kunde också bekräftas, desto mer 
arbetsmoment/bockningar som krävs för en komplett plåt, desto kostsammare blir den 
att tillverka. 
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4 RESULTAT 

Resultatet från delarna ljuddämpning och skalkonstruktion återges här i form av en 
illustration på en komplett värmepump. Efter diskussion med Thermia och handledare 
på KTH har de mest intressanta koncepten och förslagen valts ut och presenteras här på 
sin rätta plats med en efterföljande återknytning till syfte och projektmål. 
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Nedan syns de ställda projektmålen och resultatet kopplat till dessa. 

• Hållfasthet: Medge Stapling i lager där skalet är bärande och emballeringen i 
första hand är ett skydd mot yttre påverkan. 

• Utseende: Skruvar på sidoplåten ska ej vara synliga framifrån. Skruvar synliga 
direkt från sidan kan accepteras. 

• Monteringsvänlighet: Förenkla i största möjliga mån 

• Vikt: Vikten är inte kritisk men lägre vikt är positivt ur flera synpunkter. 

• Ljudnivå: Dämpa direktljud i så hög grad som möjligt.  

Bild: 

1. EPS medverkar i stort sett till förbättringar på alla punkter och detta utan 
några större konstruktionsförändringar, med förutsättning att planerna på att 
byta isolering från ull till EPS för beredaren står fast. Att ”medge stapling i 
lager” är konceptets huvuduppgift och det som återstår här är test på prototyp. 
På ”utseende”, ”monteringsvänlighet” och ”vikt” kan sägas att en friare 
utformning av plåtar tillåts då dessa i stort sett inte behöver vara bärande. 
Monteringen underlättas genom att plåtsidorna kan hängas fast på EPS 
formen. I och med detta kan monteringen utan problem utföras av en person. 
EPS också ett betydligt trevligare material att arbeta med. På ”ljudnivå” ses en 
trolig fördel som att utgående hål i skalet tätas där vi annars kan få en 
skorstenseffekt. Emballaget kan nu utformas för att enbart verka som 
transportskydd. 

2. Koncept för fastskruvning ovanifrån ger bra hållfasthet även med en tunnare 
plåt och kan tillåta stapling i lager med en plåttjocklek på ner till 0,7 millimeter. 
Skruvarna mot toppen döljs och tillgodoser projektmålet ”utseende”. 
Skruvarna mot botten döljs genom försänkning. 

3. Med en ljuddämpningshuva på kompressorn kan ljudnivån sänkas med cirka 
fyra decibel. Fortsatt utprovning kan innebära att testa individuellt eller 
tänkbart effektiva modifieringar i kombinationer som t.ex. beredarisoleringen, 
bild 5, och huvan, bild 3. 

4. Koncept 3.2.2.2. där skruvarna för sidoplåtarna skruvas i bakifrån anses inte 
påverka hållfastheten i stor grad. Skruvarna döljs helt och syns varken 
framifrån eller från sidan. Monteringsvänligheten består i att samma sorts 
skruv kan användas för hela skalet. 
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6  BILAGOR 

6.1 LJUDEFFEKTMÄTNING 

Enligt ISO standard 3743 dokumenteras här diverse data inför ljudmätningarna. En 
sammanfattning finns på varje mätdatablad. 

 

6.1.1 BESKRIVNING AV LJUDKÄLLA 

Typ: Thermia Diplomat 8 

Dimensioner (bxdxh): 596x691x1704 [mm] 

Tillverkare: Thermia 

Tillverkningsår: 2004 

 

Driftsförhållande under provningen 

En rigg konstruerad av Thermia simulerade ett borrhål och genom att reglera 
tillförseln av kylvatten erhölls det givna driftfallet. 

Brine temperatur: 0ºC 

Radiator temperatur: 50ºC 

 

Monteringsförhållande 

Enligt avsnitt 6 i EN ISO 3743-1:1995 installerades pumpen mitt i provrummet så 
mätningar kunde utföras från alla håll. För mer detaljer se 6.1.3. 
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6.1.2 BESKRIVNING AV REFERENSLJUDKÄLLA 

 

Typ: Kraftig elmotor med fläkt 

Serienummer: 17-05-066AS 

Tillverkare: ILG Industries inc. 

Kalibreringsvärden, ljudeffektnivåer i oktavband: 

F (Hz) Lw (dB) σ  (dB) 

125 73,8 5,0 

250 76,0 3,0 

500 75,8 2,0 

1000 76,6 2,0 

2000 76,6 2,0 

4000 74,2 2,0 

8000 71,0 3,0 

 

6.1.3 BESKRIVNING AV PROVRUMMET 

Rummet har dimensionerna (bxdxh) 5x6x7 meter. Väggar och tak är av betong. Inga 
fönster finns. Taket har visst ljuddämpande material. Ett fåtal skåp och några bord finns 
utplacerade i rummet. 
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6.1.4 INSTRUMENTERING 

 

Namn: Ljudnivåmätare  

Typ: 1613 

Tillverkare: Brüel & Kjaer 

Kalibrerad: 2005-11-11 

 

6.1.5 MIKROFONPOSITIONER 

Tre till fyra mikrofonpositioner har använts. Tre när mätningar utförts utan skal och 
fyra för mätningar med skal. Då isoleringen på vänster sidoplåt inte kan tas bort utgår 
denna mätpunkt vid mätning utan skal. Alla positioner har en viss vinkelskillnad mot 
mätobjektets plana ytor som är vinkelräta mot rummets väggar enligt standarden.  
Mätningarna har gjorts i efterklangsfältet på ett avstånd av cirka 1,5 meter från pumpen. 
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6.2 UTVALDA DATA FRÅN LJUDMÄTNINGAR 

 

Figur 1. Mätvärden på pumpens ursprungliga utförande.  
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Figur 2. Mätvärden med 2 cm extra isolering 

 51



 

Figur 3. Mätvärden för grå kompressorhuva 
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6.3 ÖVRIGA RESULTAT FRÅN FEM-BERÄKNINGAR 

 

Figur 1. Säkerhetsfaktorn blir 3,8 för 1,0 mm tjock sidoplåt enligt koncept 3.2.1.2. 

 

Figur 2. Säkerhetsfaktorn blir 2,1 för 0,7 mm tjock sidoplåt enligt koncept 3.2.1.2. 
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Figur 3. Säkerhetsfaktorn blir 5,3 för 1,0 mm tjock sidoplåt med stöd enligt koncept 
3.2.1.3. 

 

Figur 4. Säkerhetsfaktorn blir 3,5 för 0,75 mm tjock sidoplåt med stöd enligt koncept 
3.2.1.2. 
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