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Sammanfattning 

   I detta examensarbete undersöker vi möjligheten att, på ett kostnadseffektivt sätt, 
öka ljuddämpningen samt luftflödet för produkten Al-db 450, en friskluftsventil 
producerad av Fresh AB i Gemla. Under arbetets gång tillverkas flera olika prototyper 
som sedan testas med avseende på luftflöde och ljuddämpningsegenskaper. Resultaten 
redovisas i tabeller och grafer. 

   Mätningarna visar att med en omkonstruktion av produktens spjällreglage, i 
kombination med en övergång till 22 st. runda hål med diametern 12 mm, kan flödet 
förbättras med upp till 12.5 procent. Detta förutsatt att hålet i fönsterkarmen förlängs 
med 20 mm. 

   Rapporten kommer också beskriva tillvägagångssättet vid konstruktionen och 
tillverkningen av en ljudmätningsanläggning. 

 

 

 

  



IV 
 

Summary 

   In this degree project we examine the possibilities to, in a cost efficient way, reduce 
the sound and increase the airflow through the air valve. The product, Al-db 450, is a 
fresh air valve produced by Fresh AB in Gemla. Several prototypes are manufactured 
during the work process and are tested with respect to sound attenuation and airflow. 
The results are shown in graphs and tables. 

   The measurements show that a redesign of the product’s adjustable flow regulator, 
in combination with a transition to a model with 22 round holes with a diameter of 12 
mm, increases the flow with up to 12,5 percent. This provided that the hole in the 
window-frame is lengthened by 20 mm. 

   This report also contains a description of the designing and manufacturing of a box 
for sound-testing.  

  



V 
 

Abstract 

   Genom konstruktion och tillverkning av prototyper samt med hjälp av ljud- och 

flödesmätningar av dessa, tillsammans med standardmodellen, har vi lyckats förbättra 

flödet genom ventilen Al-db 450, producerad av Fresh AB i Gemla. 

För ljudmätningar har en testrigg konstruerats och tillverkats. 

 

Nyckelord: Akustik, Fresh, frekvensvägning, ljuddämpning, friskluftsventil 
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Förord 

  Under kursen Maskinkonstruktion 3, vid Växjö universitet, hölls en rad föreläsningar 
om grundläggande akustik. Vid ett av tillfällena annonserade föreläsaren, Börje Nilsson 
att det kommit in en förfrågan om ett möjligt examensarbete. Enligt Börje innehöll 
detta arbete till stor del praktiska moment och gick ut på ljuddämpning av någon typ 
av ventilationsprodukt. Detta tyckte vi lät intressant och tog kontakt med både Börje 
och företaget, Fresh AB i Gemla. 

 Arbetet har varit intressant och lärorikt. Vi har tyckt att det har varit en bra blandning 
av praktiska och teoretiska tillämpningar av akustikdelen av kursen.  

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till de personer som hjälpt oss genomföra arbetet.  

Tomas Söreke, utvecklings- och projektledare på Fresh 

Börje Nilsson, PhD, docent, professor vid Växjö universitet som ordnade kontakten 
med företaget 

Leon Nilsson, säljare på National Gummi i Halmstad som hjälpt oss med tillverkning 
av prototyper 
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J. Fransson & E. Basic 

1.  Bakgrund 

1.1. Beskrivning av ventilen 

   Fresh AL-dB är en ljudreducerande spaltventil avsedd att monteras i fönsterkarmens 
överstycke. Den är försedd med ett steglöst spjäll för justering av luftflödet och ett 
filter för att stoppa damm och insekter från att komma igenom. Den invändiga 
ventildelen består av strängpressade aluminiumprofiler, två gavlar av ABS-plast samt 
en ljudabsorbent och en tätning av cellplast av polyetertyp. En utvändig droppnäsa i 
ABS-plast finns som tillval. 

 

Bild 1.1 Tvärsnitt av Al-db 450 

   AL-dB finns i två längder, 456 samt 806 mm. För den kortare typen finns en 
stormsäkring på utsidan som tillval. Det finns två olika typer av håltagning i 
fönsterkarmen, runda hål med en diameter av 12 mm eller ett stort rektangulärt hål 
med höjden 12 mm. Antalet hål eller längden på det rektangulära hålet beror på 
ventilens längd. 

   Montering av den invändiga delen sker med hjälp av två medföljande fästclips, vilka 
skruvas fast på fönsterkarmen. 

   Ventilen uppfyller inte kundens krav på vare sig ljudreduktion eller luftflöde och är i 
behov av en omkonstruktion. 

 

Bild 1.2  Bild av ventilen Al-db 450 
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J. Fransson & E. Basic 

1.2. Kort om företaget 

   Fresh AB i Gemla förser både återförsäljare och objektskunder med produkter som 
förbättrar inomhusmiljön. Företaget är beläget i ett gammalt pappersbruk, Gransholms 
bruk. År 1969 grundades Gemla Plastindustri AB och 1975 utvecklades de första 
ventilationsprodukterna. I början av 1800-talet invigdes en damm intill bruket och idag 
är två turbiner i drift vilka försörjer Fresh med egen energi. Idag har Fresh 60 anställda 
och omsätter årligen omkring 100 miljoner kronor. 

 Några exempel på företagets produkter är fönsterventiler, fläktar, radiatordon, 
väggventiler och luftavfuktare. 

 

 

Bild 1.3 Företagets logotyp  
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J. Fransson & E. Basic 

2.  Problemformulering 

   Fresh AB tillverkar bl.a. en fönsterventil/friskluftsventil, Al-db, som är i behov av 
omkonstruktion. Ventilen uppfyller inte kundens krav på vare sig ljudreduktion eller 
luftflöde. 

  För att kunna mäta resultatet krävs utrustning för såväl flödesmätning som för att 
mäta ljuddämpningen. Fresh har en rigg för mätning av flöde i sin labbhall. Däremot 
finns ingen anordning för att mäta ljuddämpningen. Växjö Universitet kommer att 
förse oss med en ljudmätare.  

   Problemet består i att öka luftflödet genom produkten samtidigt som dess 
ljuddämpande egenskaper förbättras. Produktens yttermått ska vara oförändrade vilket 
medför ännu en utmaning.  
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3.  Syfte 

   Syftet med arbetet är att försöka öka ventilen Al-db:s ljuddämpning samt att öka 
luftflödet genom densamma, för att möta kundernas allt hårdare krav på låg ljudnivå 
och fräsch luft inomhus. En eventuell lösning är bara godtagbar om den är möjlig att 
tillämpa i produktionen. 
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4.  Mål 

  Då det inte finns någon ljudmätningsutrustning eller rigg att mäta ljuddämpningen i 
på företaget, är målet till en början att konstruera en rigg där mätningar av 
ljudreduktion över ventiler kan mätas och därefter finna en konstruktion som dämpar 
ljudnivån mer än den som används idag, utan att luftflödet påverkas negativt. Snarare 
är det önskvärt att luftflödet ökas. Målet är att finna en lösning som är redo för 
produktion.  

    Konstruktionen av riggen ser vi som en utmaning i sig och kommer att betrakta den 
som en större del av projektet än vad som var planerat från början. 

4.1. Avgränsningar 

   I detta arbete kommer ritningar på en ljudmätningsrigg att göras. Byggnationen av 
densamma kommer att utföras på Fresh med hjälp av deras snickare. Något som vi 
måste tänka på är utrymmet i företagets labbhall. Detta är en stor begränsning 
eftersom riggen inte får vara över tre meter lång och drygt en meter bred. 
Begränsningen innebär att de värden vi får inte kommer att stämma till hundra 
procent. Trots det kommer uppgiften att utföras på ett korrekt sätt med hjälp av 
relativa mätningar. 

   Vi kommer arbeta med ventilen Al-db 450. Då konstruktionen av båda modellerna 
är densamma bör en eventuell förbättring av den lilla ventilen ge en förbättring även 
på den stora. Prototyper av ventilen kommer att tillverkas, testas och jämföras med 
den modell som används idag. 

   För att kunna utföra projektet på given tid kommer vi att hålla oss till företagets 
befintliga ljudabsorbent, då vi tror att en mycket längre tidsperiod krävs för att ta fram 
ett alternativt bättre material. Dessutom vill Fresh inte att produktens utvändiga mått 
ändras vilket för oss innebär ytterligare utmaningar då det inte finns mycket utrymme i 
produkten där isolering kan placeras. 
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5. Teori 

5.1. Akustik 

   Läran om ljud och vibrationer. När vi talar, sätter vi stämbanden i svängning. Dessa 
svängningar får den omgivande luften att svänga i samma takt. Det är på grund av 
partiklarna i luften som flyttar sig och stöter i de angränsande partiklarna som 
svängningarna kan fortplanta sig. När sedan luftpartiklarna intill örat sätts i svängning, 
uppfattar vi det som ljud. Det vill säga, vi hör vad som just sagts. Det som krävs för att 
ljudvågor ska kunna uppkomma är ett elastiskt medium, med en massa.  

   Det finns två olika kategorier ljud, stomljud och luftburet ljud. Som namnen antyder 
är det stomburna ljudet vibrationer i olika föremål, allt från vibrationer i glasrutor, till 
tusentals ton tunga broar. Det luftburna ljudet är sådana svängningar som 
transporteras genom luften. Den sistnämnda sorten är den som är mest relevant för 
detta arbete, då det är det luftburna ljudet genom ventilen som vi ska försöka dämpa. 

5.1.1. Frekvens och våglängd 

   Med frekvens avses hur snabbt någonting svänger. Frekvens mäts således i 
svängningar per sekund och har enheten Hertz [Hz]. Våglängden är det avstånd en våg 
har färdats efter varje svängning. Våglängden anges i meter. Mellan frekvensen, f och 
våglängden, λ tillsammans med vågens hastighet, c [m/s], gäller följande samband (se 
ekvation 5.1): 

𝜆 =
𝑐

𝑓
    (ekvation 5.1) 

  Ljudvågors hastighet i luft är 340 m/s. En ljudvåg med frekvensen 63Hz har då till 

exempel en våglängd på 340 63 ≈ 5,4m. En våg av denna längd är relativt svår att 
stoppa. Rent generellt kan fastställas att lågfrekventa ljudvågor är svårare att dämpa än 
högfrekventa.  
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5.1.2. Ljudtryck, Lp 

   Kortfattat kan man säga att ljudvågorna skapar ett tryck. Detta tryck avtar med 
avståndet till ljudkällan. Ett högt tryck uppfattas av örat som ett högt ljud. Ett allt för 
högt ljudtryck kan få trumhinnorna i öronen att brista och göra oss döva. 
Ljudtrycksnivån mäts i decibel [dB]. Decibelskalan är logaritmisk och en ökning med 
tre decibel motsvarar en fördubbling av ljudtrycket.  Formeln för att addera två 
ljudtrycksnivåer (Bodén, Carlsson, Glav, Wallin & Åbom, 1999) lyder som följer (se 
ekvation 5.2): 

𝐿𝑝1⨁ 𝐿𝑝1 = 10 log(100,1×𝐿𝑝1 + 100,1×𝐿𝑝2) (ekvation 5.2) 

 

5.1.3. Vägningsfilter 

   Vi människor hör ljud med frekvenser mellan 20 och 20 000 Hz. Men det mänskliga 
örat uppfattar inte alla frekvenser lika väl. Detta innebär att det av vissa frekvenser 
krävs ett högre ljudtryck för att vi ska uppfatta ljudet som lika kraftigt, som ett ljud 
med en frekvens vi ”hör bättre”. För att kompensera för detta, brukar man använda 
s.k. vägningsfilter.  

    A-, B-, C- och D filter togs fram för att kompensera för hur örat uppfattar olika 
frekvenser. A- filtret är det som används mest. Vid frekvensen 63 Hz räknas 26,2 dB 
bort från den ovägda ljudtrycksnivån. Detta innebär att om man mäter upp en 
ljudtrycksnivå på 80dB för ett ljud av 63Hz med ett mätinstrument, uppfattar det 
mänskliga örat ljudet som ca 54dB. Det bör också tilläggas att när man pratar om 
”ljudnivå” är det ljudtrycksnivån efter det att ett vägningsfilter använts. 

5.1.4. Vitt brus 

   Vitt brus är ett ljud där alla frekvenser är jämnt representerade. Detta ljud används 
ofta för olika ljudmätningar. Tack vare den jämna ljudtrycksnivån över de olika 
frekvenserna är det lätt att upptäcka bakgrundsljud och att t ex mäta dämpning. 

5.1.5. Oktavband, tersband och smalband 

   För att t ex underlätta vid mätningar av ljudtrycksnivåer, har man delat in alla 
frekvenser i grupper, s.k. band. Beroende på hur detaljerade/högupplösta resultat man 
eftersträvar, finns olika breda frekvensband att tillgå. Det finns standardiserade band, 
vilka är absolut vanligast förekommande. Ett oktavband består av tre tersband. Så 
kallade smalband består av färre frekvenser än tersband och ger en mycket detaljerad 
bild av de olika frekvenserna (Bodén et al, 1999).  

OBS! Ett plustecken med en cirkel runt visar 
att det handlar om addition av decibel. 
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   Namnen på de olika banden är mittvärdet, dvs. den mellersta frekvensen i varje 
band. I tabell 4.1 (Bodén et al, 1999) på nästa sida redovisas de standardiserade oktav- 
och tersbanden (mittfrekvenserna).  

 

 

Tabell 4.1 Standardiserade mittfrekvenser över samt övre och undre gränsfrekvenser för ters- och 
oktavbandsfilter. Skuggning markerar oktavband.  

Band 
nr. 

Mittfrekvens 
fm [Hz] 

 

Tersfilter 
fu-fö [Hz] 

Oktavfilter 
fu-fö 

 
Band 

nr. 
Mittfrekvens 

Fm [Hz] 
Tersfilter 
fu-fö [Hz] 

Oktavfilter 
fu-fö [Hz] 

1 1,25 1,12 - 1,41  

 

23 200 178 – 224 

178 – 355 2 1,6 1,41 – 1,78  

1,41 – 2,82 

24 250 224 – 282 

3 2 1,78 – 2,24 25 315 282 – 355 

4 2,5 2,24 – 2,82 26 400 355 – 447 

355 – 708 5 3,15 2,82 – 3,55 

2,82 – 5,62 

27 500 447 – 562 

6 4 3,55 – 4,47 28 630 562 – 708 

7 5 4,47 – 5,62 29 800 708 – 891 

708 – 1410 8 6,3 5,62 – 7,08 

5,62 – 11,2 

30 1000 891 – 1120 

9 8 7,08 – 8,91 31 1250 1120 – 1410 

10 10 8,91 – 11,2 32 1600 1410 - 1780  

1410 – 2820 11 12,5 11,2 – 14,1 

11,2 – 22,4 

33 2000 1780 – 2240 

12 16 14,1 – 17,8 34 2500 2240 – 2820 

13 20 17,8 – 22,4 35 3150 2820 – 3550 

2820 – 5620 14 25 22,4 – 28,2 

22,4 – 44,7 

36 4000 3550 – 4470 

15 31,5 28,2 – 35,5 37 5000 4470 – 5620 

16 40 35,5 – 44,7 38 6300 5620 – 7080 

5620 – 11200 17 50 44,7 – 56,2 

44,7 – 89,1 

39 8000 7080 – 8910 

18 63 56,2 – 70,8 40 10000 8910 – 11200 

19 80 70,8 – 89,1 41 12500 11200 – 
14100 

11200 – 
22400 

20 100 89,1 – 112 

89,1 – 178 

42 16000 14100 – 
17800 

21 125 112 – 141 43 20000 17800 – 
22400 

22 160 141 – 178  
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6.  Metod 

6.1. Kvantitativ metod 

   Initialt kommer vi konstruera en rigg där vi mäter ljuddämpningen. Enkla ritningar 
på riggen kommer att göras, vilka skickas till Fresh, där vi kommer att bygga den med 
hjälp av deras snickare. Ritningarna görs i datorprogrammet SolidWorks. Ett flertal 
olika prototyper kommer att tillverkas. Såväl mätningar av luftflöde som mätningar av 
ventilens ljuddämpande egenskaper kommer mätas på dessa. Prototyperna kommer ge 
ett precist resultat, till skillnad från rena beräkningar. Beräkningar på en ventil av 
denna typ är komplicerade, särskilt när det gäller ljudreduktionen. Dessutom kommer 
troligtvis tillverkningen av de olika prototyperna klargöra vilka problem, svårigheter 
och kostnader som finns med en ev. framtida produktion av respektive alternativ.  

   Mätningarna kommer vara relativa, dvs. vi kommer jämföra prototyperna med den 
befintliga konstruktionen, eftersom det som eftersträvas är bättre värden på 
ljuddämpning och luftflöde än vad dagens ventil ger. 

 

6.2. Prototyptillverkning 

   För att på bästa sätt se hur ljudabsorbenten kan utformas och anpassas till 
produkten inhandlades liknande skum på lokala byggbolag. Eftersom den ursprungliga 
absorbenten var tvådelad ville vi göra en i ett stycke för att på så sätt eliminera 
eventuell turbulens mellan dessa, dessutom ville vi öka volymen av absorbenten så 
mycket som möjligt. Även om det rör sig om små flöden bör eventuell turbulens 
kunna påverka flödet negativt. 

6.2.1. Varianter 

   Produkten består av flera delar bl.a. en fläns som reglerar flödet genom ventilen. Vi 
hade fundera på att ersätta de rektangulära hålen med runda, vilka vi tror skulle dämpa 
mer eftersom ljudet då skulle passera flera kanaler, absorberande väggar. Dessutom 
tror vi att ett runt hål är bättre anpassat för strömmande luft. Problemet är att flänsen 
är anpassad efter rektangulära hål, och på grund av ventilens utformning så kan inte de 
runda hålen göras större än 12 mm i diameter. Kombinationen av dessa gör att flera av 
hålen blockeras. Vi tror att detta kommer att inverka negativt på flödet, omvänt gäller 
ljuddämpningen, därför kommer alla mätningar att göras både med och utan flänsen. 
Detta för att få så korrekta värden som möjligt. Skulle mätningarna visa att flödet ökar 
markant med runda hål så kan det vara lönsamt att omkonstruera även flänsen. 



10 
 

J. Fransson & E. Basic 

6.3. Ljudlåda 

   För att kunna utföra mätningar på ljuddämpningen över ventilen krävs dels att man 
mäter ett ljud som består av så många frekvenser som möjligt och dels att så mycket 
som möjligt av störande bakgrundsljud hålls borta vid mätningen. Lyckas man inte 
hålla allt bakgrundsljud borta vid mätningarna är det viktigt att det är så konstant som 
möjligt för att resultaten inte ska variera beroende på bakgrundsljudet.  

   Vi bestämde oss för att bygga en låda att mäta ljudet i. Med ljudisolerade ytterväggar 
för att hålla bakgrundsljud borta och med en mellanvägg som delar lådan i två 
kammare. En kammare för ljudmätning och en för ljudalstring. I den delande väggen 
görs ett hål över vilket ventilen placeras. Tanken var också att olika typer av ventiler 
ska kunna testas i lådan och att mellanväggen därför bör vara ”modulbaserad”.  En 
viktig sak att ta hänsyn till var också det utrymme i fabriken som lådan var avsedd för. 
Testrummet där Fresh utför många av sina olika mätningar är litet och relativt 
svårtillgängligt. Det var därför en förutsättning att lådan går att montera ned och upp 
på ett smidigt sätt.  

6.4. Mätningar 

    Det bestämdes i ett tidigt skede att alla mätningar skulle vara relativa, dvs. vi mäter 
ljud och flöde på den ventil som används idag och jämför med våra olika prototyper. 
Det är givetvis önskvärt att värdena blir så rättvisande som det går. 

6.4.1. Ljud 

   Det bestämdes att ljudmätningarna skull utföras med en ljudmätare av typen Brüel & 
Kjaer 2250 som finns på universitetet i Växjö. Vi beslutade också att ljudmätaren skulle 
placeras mitt i den ena kammaren och ljud spelas upp i den andra. För att få ett ljud 
bestående av alla olika frekvenser, valdes vitt brus för mätningarna. Vi planerade 
mätningar av såväl originalventilen som på de olika prototyperna. I produktbladet står 
att ett 350mm långt och 12 mm brett hål ska göras i fönsterkarmen.  Vi upptäckte 
dock att ett lika brett, 380 mm långt hål får plats mellan fästclipsen. Vi bestämde oss 
därför för att testa samtliga kompilationer även med ett 380mm långt hål. 

6.4.2. Flöde 

   Redan vid fösta besöket på Fresh fick vi en kort presentation av företaget labbhall. 
Vi fick veta att det fanns utrustning att mäta flöde med. Det var därför givet att 
kommande flödesmätningar skulle äga rum på plats i Gemla. Genom att mäta flödet 
för de ventiler vi tidigare mätt ljuddämpningen genom, skulle det bli möjligt att 
jämföra prototyperna med standardventilen. Finner vi att en eller flera av prototyperna 
ger bättre värden än standardventilen, återstår det bara att utvärdera vilken som gav de 
allra bästa värdena och därefter avgöra möjligheterna att sätta den i produktion. Även 
det 380mm långa hålet ska testas med avseende på flöde.  
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7.  Genomförande 

7.1. Prototyptillverkning 

   För att undersöka hur absorbenten kunde utformas och placeras i ventilen 
inhandlade vi liknande material i ett lokalt byggvaruhus. Det vi direkt märkte var att 
det som redan satt i var tvådelat. Det fanns en hel del bar metall i ventilen som kunde 
reflektera ljud, denna hoppades vi på att kunna täcka. Något annat som vi misstänkte 
var att det kunde uppstå störande turbulens mellan dessa två delar. Genom att göra 
absorbenten i ett stycke så kunde vi täcka nästan hela insidan av ventilen. En 
volymökning av absorbenten i kombination med mindre skarvar tror vi kommer leda 
till en märkbar förändring, i både flöde och dämpning.  

   En idé som vi ville undersöka närmare var att använda runda hål, vi antog att det är 
en lättare form för strömmande luft att färdas i. Vi antog dessutom att 
ljuddämpningen kommer att förbättras eftersom ljudet då skulle passera flera kanaler, 
absorberande väggar. 

   När vi skulle välja diameter på hålen så räknade vi ut den totala arean på hålen hos 
originalet. Därefter mätte vi inne i ventilen och fick fram att det minsta utrymmet är 
12 mm, detta på grund av profilens utformning, se bild1.1. Profilen på absorbenten 
kan ses i bild 7.1. I produktbeskrivningen för ventilen står det att man vid montering 
antingen kunde borra 22 hål i fönsterkarmen med diameter 12 mm eller såga en spalt 
med dimensionerna 350 x 12 mm. Vi bestämde att den största diametern skulle vara 
12 mm, detta innebär att hålen kommer att tryckas ihop en aning vid montering, men 
vi tycker att det är acceptabelt om flödet och ljuddämpningen förbättras.  

 

Bild 7.1  Absorbenten sedd från sidan. 

 

   Den ursprungliga absorbenten har en öppen area på totalt 2250 mm2, med detta 
kunde vi räkna ut antalet hål som krävs om vi använder 12 mm i diameter, genom att 
använda formeln  
𝐴 = 𝜋 × 𝑟2 × 𝑥, där x är antal hål.. Vi fick ut att vi skulle använda 20 hål. Vi beslutade 
också att använda oss av 22 st. hål eftersom detta var det maximala som effektivt 
kunde användas med hålrad i fönsterkarmen. Genom att gå ner i diameter till 10 mm, 
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för att undvika att hålen trycks ihop, behövdes det 29 st. hål för samma area. Vi ville 
inte använda mindre hål p.g.a. misstanke om att detta skulle bli en flaskhals och 

förvärra flödet.  

   Alla varianter kommer att tillverkas både som två delar och i ett stycke, detta för att 
kunna jämföra dem på bästa sätt. 

   I ventilen finns ett spjäll som man reglerar flödet med. Eftersom det inte är anpassat 
för runda hål så resulterar det i att flera av hålen blockeras. Därför kommer alla 
mätningar att utföras både med och utan spjäll, för att få så korrekta värden som 
möjligt. Skulle mätningarna visa att flödet ökar markant med runda hål så kan det vara 
lönsamt att omkonstruera även spjället. 

   Till att börja med tillverkade vi två prototyper, dem vi valde var med standardhålen i 
ett stycke samt 22 hål med 12 mm i diameter i ett stycke, dessa kommer också att 
kallas för förlängda eller special. Skummet som vi använde oss av var tunna men med 
klister i botten vilket gjorde att de med lätthet kunde sammanfogas. Allting skars ut 
med en tapetkniv, hålen stansade vi ut med ett egentillverkat rör. 

   För att kontrollera hur våra antaganden stämde överens med verkligheten gjordes 
mätningar på luftflödet hos dessa två. Varianten med runda hål klarade sig bättre än 
originalet, medan den andra hade något sämre värden. Dock trycktes hålen ihop 
mycket mer än väntat när de hade monterats i profilen. Vi insåg att det fanns potential 
för de runda hålen och vi beslutade därför att modeller med bättre kvalitet skulle 
beställas. 

   Ritningar på alla versioner gjordes och skickades iväg till National Gummi. Samtliga 
ritningar återfinns i bilaga 1 och 2. Senare kom det fram att de versioner som var i ett 
stycke var för komplicerade att tillverka, de var även för djupa för att kunna skäras till. 
Vi ville trots det göra tester på dem, varför vi beställde dubbla uppsättningar av de 
tvådelade versionerna, vilka vi själva skar till senare.  Dessa kan vara möjliga att 
tillverka i framtiden och det är därför bra att siffror på dess prestanda finns tillgängliga. 
Bilder på samtliga modeller visas i bild 7.2 och 7.3 nedan. 

 

Bild 7.2 Samtliga tvådelade modeller 
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Bild 7.3 Bakstycken till de förlängda modellerna 

 

7.2. Ljudlåda 

7.2.1. Konstruktion och bygge 

   Innan konstruktionsarbetet kunde inledas var vi nere i testlabbet på Fresh och mätte 
ut rummet vi eventuellt skulle utföra mätningarna i. Det kom fram att lådans maxmått 
fick vara 3,0 x 1,2 x 1,0 m (l x b x h). Lådan delades upp på bästa sätt i flera sektioner 
för att underlätta montering. Två identiska bottenplattor, med vardera fyra ben, var 
grund för skivor som passades in mellan en list och några vinkeljärn för bästa fixering, 
se bild 7.2. Det totala antalet delar blev 11 st., inklusive tre lock . Allting kommer att 
klämmas samman med excenterlås som strategiskt placerats för bästa tätning och 
stabilitet av lådan. Hela insidan kläddes i dämpande skum, för att på bästa sätt komma 
ifrån störande ljud, se bild 7.3.  

  Materialvalet var plywood och tyvärr var många skivor skeva vilka dessutom böjdes 
lätt, framförallt luckorna. Dessa styvades upp med hjälp av lister, se bild 7.4. 

   Lådans mellanvägg utformades så att moduler för olika produkter kan testas. Även 
mellanväggen byggdes av plywood och isolerades med ljuddämpande material, se bild 
7.5.  

   Bygget skedde i företagets plåtverkstad som ligger några kilometer från 
huvudbyggnaden. Dämpningsmaterialet som använts invändigt har rekommenderats 
av Tomas Söreke som har hand om utveckling och projekt på Fresh. 
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Bild 7.4 Vinkeljärn och lister monterade på bottenplattan 

 

Bild 7.5 Montering av ljudisolerande material  

Vinkeljärn och lister längs 

kanten på lådan bildar ett 

spår för väggarna 
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Bild 7.6 Förstärkning av lådans luckor. 

 

 

Bild 7.7 Mellanväggen  
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7.3. Mätningar 

7.3.1. Ljudmätningar 

   När ljudlådan stod klar, började arbetet med att mäta ljuddämpningen genom de 
olika utförandena av ventilen. Som planerat användes Brüel & Kjaer 2250 vid 
mätningarna. Instrumentet ställdes in så att mätningarna visades med A-vägning samt i 
tersband. För att spara tid, beslutade vi oss för att utföra våra mätningar på företagets 
plåtavdelning, där lådan byggts. På så vis slapp vi montera ner lådan, frakta den till den 
del av fabriken där labbrummet fanns och montera ihop alltsammans igen. För att 
undvika så mycket bakgrundsljud som möjligt utfördes mätningarna en dag då 
fabriken var stängd och inget folk var i rörelse. Lådan flyttade vi till den till den 
tystaste delen av fabriken. Dock märkte vi, till vår förvåning att ventilationssystemet 
var igång även på röda dagar. Detta gav ett något förhöjt bakgrundsljud vid de lägre 
frekvenserna. För att ta bort eventuellt stomburet ljud placerade vi lådans ben på 
20mm tjocka skumplastbitar, se bild 7.6 nedan.  

 

Bild 7.8 Lådan isoleras mot stomljud 

 

Bild 7.9 Färdiga lådan 

   Ljudmättaren kopplades till en dator och placerades mitt i ljudlådans ena kammare. I 
datorn var en programvara till ljudmätaren installerad, vilken gjorde det möjligt att 
styra ljudmätningarna utifrån, med hjälp av datorn.   

   I den andra kammaren placerades två högtalare inkopplade till en annan dator. 
Ljudet ställdes in så att det bara kom från en av högtalarna. På så sätt hoppades vi 
kunna undvika eventuella störningar högtalarna emellan. Vi ansåg båda att det kändes 
mer felsäkert med ett monoljud.  
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Bild 7.10 Ljudmätaren på plats 

 

Bild 7.11 Förberedelse inför mätning 

 

Bild 7.12 Högtalare på plats 
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   Med mellanväggen på plats, med ett tilltäppt hål, stängde vi ljudlådan. Till en början 
ville vi veta vilket bakgrundsljud som fanns i fabriken under mätningarna. För att ta 
reda på detta lät vi högtalarna vara avstängda och startade ljudmätaren. Vi lät den vara 
igång cirka 25 sekunder, för att få ett så rättvisande medelvärde som möjligt. Filen 
sparades i ett filarkiv på datorn. 

   Standardventilen sattes på plats, bruset startades och ljudet mättes i cirka 25 
sekunder. På samma sätt mätte vi sedan alla olika prototyper, med och utan spjäll, 
både med hål på 350 och 380mm och samtliga data sparades i filarkivet på datorn.   

 

Bild 7.13 Ventilen monterad för mätning 

 

   Den löstagbara delen av mellanväggen består av en plywoodskiva. I skivan är ett hål 
taget. Hålet är 380mm långt för att kunna passa både 350 och 380 varianterna. På 
skivan, över hålet, monterades sedan en bräda med ”rätt” storlek på hålet. På så sätt 
räcker det att byta brädan mellan mätningarna. Brädan hålls på plats med hjälp av två 
M8 bultar. Brädorna förses med en tätningslist runt hålet för att sluta tätt mot skivan.  

 

Bild 7.14 Modulen från mellanväggen  
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7.3.2. Flödesmätningar 

   Då det var dags för flödesmätningar, åkte vi till labbrummet i Freshs lokaler. 
Flödesriggen står hela tiden klar att använda och det krävdes således inte mycket 
förberedelser. Flödesriggens uppbyggnad visas i bild 7.15 nedan.  

 

Bild 7.15 Skiss över flödesmätningsriggen 

   Vi var ute efter att mäta flödet vid olika tryckskillnader (ute/inomhus). För att göra 
detta är riggen utrustad med en strypfläns och en tryckmätare som mäter trycket i 
lådan på vilken ventilen monteras. Genom att justera hastigheten på fläkten och 
därigenom öka suget, stiger trycket i lådan. Med hjälp av rätt hastighet på fläkten kan 
trycket ställas in till den nivå för vilken man önskar mäta flödet. Mäter man sedan 
tryckflödet över en kalibrerad strypfläns, kan man, med hjälp av ett log-log diagram (se 
bilaga 3) enkelt få fram flödet. När strypflänsen kalibreras, ritas en rät linje i log-log 
diagrammet. På diagrammets x-axel finner man tryckskillnaden pascal över 
strypflänsen. På y-axeln finner man flödet i liter per sekund. Eftersom kalibreringen 
redan var gjord för den strypfläns som sitter monterad, var det bara att läsa av flödet 
för den uppmätta tryckskillnaden. 

   När alla hål i lådan (från tidigare mätningar) var tilltäppta, kunde mätningarna börja. 
Lådan är tillverkad i plywood och samma front används vid alla mätningar. För att vi 
skulle kunna jämföra flödesresultaten med ljudmätningarna, använde vi oss av samma 
hålmallar vid båda tillfällena. Vi justerade fläkten till trycken 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18 
och 20 Pa. För varje värde på trycket, noterade vi flödet och förde in dessa i tabeller. 
Detta gjordes med alla olika varianter av ventilen, både med 350 och 380mm hål. Det 
bör tilläggas att varje gång vi bytte ventil och hade stängt lådan igen, nollställde vi båda 
mätinstrumenten innan vi startade fläkten igen. Tomas Söreke informerade oss om att 

Mätare för 

tryckfallet över 

strypflänsen 

Sugande fläkt 

strypfläns 

ventilen 

Mätare för tryck i 

lådan med ventilen 

Steglöst reglage 

till fläkten 



20 
 

J. Fransson & E. Basic 

det fanns standardtryck vid vilket flödet mäts och jämförs. Detta värde är 10 Pa i 
Sverige och 8 Pa i Tyskland. 

   Efter att ha mätt flödet både med och utan spjäll, med 350mm hålet, beslutade vi att 
endast mäta flödet utan spjället när vi använde 380mm hålet. Mätningarna visade att 
ventilen försämrade flödet för samtliga modeller, utom de med standardutförande. 
Eftersom vi då kunde konstatera att behövdes en omkonstruktion av spjället, 
bestämde vi oss för att utesluta spjället i mätningarna med 380mm hålet.  

   Mätinstrumenten som användes var båda av fabrikatet SwemaMan. Det instrument 
som användes till att mäta trycket i lådan, var en SwemaMan 80. Det som användes till 
att mäta tryckfallet över strypflänsen var en SwemaMan av något äldre modell. 

 

Bild 7.16 Lådan på flödesriggen 

   

Bild 7.18 Flödesriggen  
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Bild 7.19 Mätinstrument för flödesmätningen 

 

      Bild 7.20 Steglöst reglage för manövrering av fläkten 
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8. Resultat 

8.1. Ljudmätning 

Den första mätningen som gjordes var på bakgrundsljudet, resultatet visas i diagram 
8.1 nedan. 

 

Diagram 8.1 Bakgrundsljud. 

8.1.1. 360 mm öppning 

   Först uppmättes ljudnivån för de olika tvådelade varianterna med 360 mm öppning. 
Bakgrundsljudet subtraherades från de uppmätta värdena, tersband för tersband. 
Resultatet för samtliga modeller, utan bakgrundsljud, redovisas i diagram 8.1.1 nedan. 
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Diagram 8.1.1 A-vägd ljudnivå utan bakgrundsljud med 360mm hål, tvådelade varianter. 

 

   Genom att addera ljudnivåerna tersband för tersband med hjälp av ekvation 8.1 
nedan, får man den totala ljudtrycksnivån över hela frekvensintervallet. Likadant 
gjordes för alla utföranden, resultaten visas i tabell 8.1.1 nedan. 

  𝐿𝑝𝐴𝑡𝑜𝑡 = 10log(100,1×𝐿𝑝1 + 100,1×𝐿𝑝2 + ⋯+ 100,1×𝐿𝑝𝑛 ) 

 

Tabell 8.1.1 Totala ljudtrycksnivån för samtliga tvådelade utföranden, 360 mm hål. 

Utförande Total ljudtrycksnivå, LpA tot (dBA) 

standardutförande utan spjäll 51,8 

standardutförande med spjäll 51,6 

hålrad 29st 10mm utan spjäll 51,7 

hålrad 29st 10mm med spjäll 51,6 

hålrad 22st 12mm utan spjäll 51,7 

hålrad 22st 12mm med spjäll 51,6 

hålrad 20st 12mm utan spjäll 51,6 

hålrad 20st 12 mm med spjäll 51,5 
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  Samma procedur upprepades för de förlängda versionerna som visas nedan i diagram 
8.1.3 och tabell 8.1.2. Mellad dessa två mätningar tystnade ventilationsanläggningen i 
fabriken. På grund av det mättes bakgrundsljudet igen, detta för att få korrekta värden. 
Det nya uppmätta bakgrundsljudet visas nedan i diagram 8.1.2. 

 

Diagram 8.1.2 Bakgrundsljud utan ventilation utan ventilation i bakgrunden.  

 

Diagram 8.1.3 A-vägd ljudnivå utan bakgrundsljud med 360mm hål, förlängda varianter. 
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Tabell 8.1.2 Totala ljudtrycksnivån för samtliga specialutföranden, 360 mm hål. 

Utförande Total ljudtrycksnivå, LpA tot (dBA) 

special  - standardutförande utan spjäll 59,0 

special  - standardutförande med spjäll 59,0 

special  - hålrad 29st 10mm utan spjäll 58,8 

special  - hålrad 29st 10mm med spjäll 58,7 

special  - hålrad 22st12mm utan spjäll 58,9 

special  - hålrad 22st 12mm med spjäll 58,8 

special  - hålrad 20st 12mm utan spjäll 59,0 

special  - hålrad 20st 12mm med spjäll 58,9 

8.1.2. 380 mm öppning 

   Mätningarna med 380 mm öppning utfördes innan ventilationssystemet tystnade. 
Därför används det första bakgrundsljudet från diagram 8.1 vid följande mätningar. 
Mätningarna påbörjades med de tvådelade, resultatet visas nedan i diagram 8.1.4 och 
tabell 8.1.3. 

 

 

Diagram 8.1.4 A-vägd ljudnivå utan bakgrundsljud med 360mm hål, tvådelade varianter. 

 

 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

LpA [dB]

Frekvens [Hz]

A-vägd ljudnivå utan bakgrundsljud, tvådelad (380mm hål)

standardutförande 
utan spjäll

standardutförande 
med spjäll

hålrad 29st 10mm 
utan spjäll

hålrad 29st 10mm 
med spjäll

hålrad 22st 12mm 
utan spjäll

hålrad 22st 12mm 
med spjäll

hålrad 20st, 12mm 
med spjäll

hålrad 20st 12mm 
utan spjäll



26 
 

J. Fransson & E. Basic 

Tabell 8.1.3 Totala ljudtrycksnivån för samtliga tvådelade utföranden, 380 mm hål. 

Utförande Total ljudtrycksnivå, LpA tot (dBA) 

standardutförande utan spjäll 51,7 

standardutförande med spjäll 51,8 

hålrad 29st 10mm utan spjäll 51,6 

hålrad 29st 10mm med spjäll 51,6 

hålrad 22st 12mm utan spjäll 51,6 

hålrad 22st 12mm med spjäll 51,5 

hålrad 20st, 12mm med spjäll 51,7 

hålrad 20st 12mm utan spjäll 51,8 

 

Därefter mättes de förlängda versionerna, resultaten från mätningarna redovisas nedan 
i diagram 8.1.5 samt tabell 8.1.4.  

 

 

 

Diagram 8.1.5 A-vägd ljudnivå utan bakgrundsljud med 380mm hål, förlängda varianter. 
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Tabell 8.1.4 Totala ljudtrycksnivån för samtliga specialutföranden, 380 mm hål. 

Utförande Total ljudtrycksnivå, LpA tot (dBA) 

special - standardutförande utan spjäll 51,7 

special - standardutföradne med spjäll 51,5 

special - hålrad 29st 10mm utan spjäll 51,5 

special - hålrad 29st 10mm med spjäll 51,5 

special - hålrad 22st 12mm utan spjäll 51,5 

special - hålrad 22st 12mm med spjäll 51,5 

special - hålrad 20st 12mm utan spjäll 51,5 

special - hålrad 20st 12mm med spjäll 51,6 

8.2. Flödesmätning 

8.2.1. Första prototyperna 

   De första mätningarna som gjordes var flödesmätningar på de två egentillverkade 
prototyperna. Detta utfördes med en 360 x 12 mm öppning vilken fanns tillgänglig i 
företagets labbrum. Vi mätte också på standardmodellen och jämförde resultaten.  Se 
diagram 8.2.1 och tabell 8.2.1 för resultat. 

 

 

Diagram 8.2.1 Jämförelse av flöde för de första prototyperna. 
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Tabell 8.2.1 Jämförelse av flöde de första prototyperna. 

  Standarddämpning Förlängd standard 22 st. runda hål d=12mm 

Tryck (Pa) Tryckfall (Pa) Flöde (l/s) Tryckfall (Pa) Flöde (l/s) Tryckfall (Pa) Flöde (l/s) 

4 3,5 3,275 2 3,15 3 3,25 

5 4 3,3 3 3,25 4,5 3,325 

6 5 3,35 4 3,3 5 3,35 

7 6,5 3,8 4,5 3,325 6 3,65 

8 7 3,9 5 3,35 7 3,9 

9 8 4,2 5,5 3,5 8 4,2 

10 9 4,4 6 3,65 9 4,4 

11         11 4,8 

12 11 4,8 7,5 4,1     

13         13 5,2 

14 13,5 5,25 9 4,4     

15             

16 15 5,6 10 4,6 15 5,6 

17             

18 17,5 6 12 5 17 5,9 

19             

20 19 6,2 13,5 5,25 19 6,2 

8.2.2. 360 mm öppning 

   För samtliga utföranden mättes flödet både med och utan spjäll. Samtliga uppmätta 
värden redovisas nedan i diagram 8.2.2 t.o.m. 8.2.9 samt tabell 8.2.2 och 8.2.3. 

 

Diagram 8.2.2. Standardutförande, 360 mm hål. 
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Diagram 8.2.3. Flöde för ventil med 20 st. 12 mm hål. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8.2.4. Flöde för ventil med 22 st. 12 mm hål. 
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Diagram 8.2.5. Flöde för ventil med 29 st. 10 mm hål. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8.2.6 Flöde för special - förlängt standardutförande 
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Diagram 8.2.7 Flöde för special – 20 st. 12 mm hål. 

 

 

 

 

 

Diagram 8.2.8 Flöde för special – 20 st. 12 mm hål. 
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Diagram 8.2.9. Flöde för ventil, special med 29 st. 10 mm hål. 

 

   Samtliga mätvärden, för de olika utförandena sammanställdes i tabell 8.2.2 och 8.2.3 
nedan. De grönmarkerade områdena visar standarderna som används i Tyskland och 
Sverige, där 10 Pa är den svenska standarden. 

Tabell 8.2.2 Flöde vid olika tryck, specialutformade varianter, 360 mm hål. 
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utan spjäll 
med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 
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spjäll 

4 3,3 3,28 3,55 3,3 3,3 3,24 3,3 3,32 

5 3,35 3,32 3,8 3,35 3,35 3,3 3,42 3,42 

6 3,65 3,35 4,15 3,65 3,65 3,35 3,65 3,65 

7 3,85 3,65 4,375 3,9 3,9 3,5 3,9 3,9 

8 4,15 3,85 4,6 4,15 4,2 3,8 4,2 4,15 

9 4,35 4,05 4,8 4,3 4,375 3,9 4,35 4,375 

10 4,55 4,22 5 4,5 4,6 4,2 4,5 4,6 

11 - - - - - - - - 

12 4,95 4,4 5,35 4,8 4,95 4,4 4,9 4,95 

13 - - - - - - - - 

14 5,35 4,9 5,9 5,2 5,25 4,8 5,225 5,25 

15 - - - - - - - - 

16 5,65 5 6,25 5,5 5,7 5,1 5,6 5,7 

17 - - - - - - - - 

18 6 5,38 6,6 5,9 5,98 5,4 5,9 6,1 

19 - - - - - - - - 

20 6,3 5,8 6,9 6,1 6,25 5,7 6,2 6,3 
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Tabell 8.2.3 Flöde vid olika tryck, tvådelade varianter, 360 mm hål. 

Tryc
k 

20st 12mm hål 22st 12mm hål 29st 10mm hål Standard 

Flöde [l/s] Flöde [l/s] Flöde [l/s] Flöde [l/s] 

[Pa] 
utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

4 3,3 3,23 3,3 3,3 3,24 3,2 3,3 3,35 

5 3,5 3,3 3,5 3,35 3,31 3,3 3,35 3,65 

6 3,85 3,35 3,85 3,65 3,42 3,32 3,65 3,9 

7 4,05 3,65 4,2 3,9 3,7 3,5 3,85 4,2 

8 4,375 3,8 4,45 4,15 3,9 3,65 4,05 4,4 

9 4,5 4,05 4,6 4,35 4,15 3,9 4,35 4,62 

10 4,65 4,2 4,9 4,5 4,375 4 4,6 4,8 

11 - - - - - - - - 

12 5,2 4,5 5,4 4,9 4,7 4,4 4,9 5,22 

13 - - - - - - - - 

14 5,5 4,82 5,7 5,25 5,1 4,7 5,25 5,56 

15 - - - - - - - - 

16 5,95 5,2 6,05 5,55 5,4 5 5,6 6 

17 - - - - - - - - 

18 6,2 5,42 6,43 5,9 5,7 5,4 6 6,36 

19 - - - - - - - - 

20 6,4 5,7 6,8 6,2 6 5,6 6,4 6,8 

8.2.3. 380 mm öppning 

   Efter mätningar på 360 mm hålet fann vi att spjället hade negativ inverkan på 
ventilens flöde. Därför gjordes bara mätningar utan spjäll på 380 mm öppningen. 
Samtliga uppmätta värden redovisas nedan i diagram 8.2.10 och 8.2.11 samt tabell 
8.2.4 och 8.2.5. 
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Diagram 8.2.10. Jämförelse av flöde för tvådelade utföranden, 380 mm hål. 

 

 

 

Diagram 8.2.11. Jämförelse av flöde för specialutföranden, 380 mm hål. 
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Tabell 8.2.4 Flöde vid olika tryck, tvådelade varianter, 380 mm hål. 

Tryc
k 

20st 12mm hål 22st 12mm hål 29st 10mm hål Standard 

Flöde [l/s] Flöde [l/s] Flöde [l/s] Flöde [l/s] 

[Pa] 
utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

4 3,325 - 3,35 - 3,32 - 3,35 - 

5 3,625 - 3,9 - 3,5 - 3,7 - 

6 3,85 - 4,225 - 3,8 - 3,9 - 

7 4,1 - 4,6 - 4,05 - 4,2 - 

8 4,3 - 4,8 - 4,28 - 4,4 - 

9 4,58   5,05   4,31   4,6   

10 4,6 - 5,4 - 4,6 - 4,8 - 

11 - - - - - - - - 

12 5,18 - 5,9 - 5 - 5,35 - 

13 - - - - - - - - 

14 5,5 - 6,2 - 5,405 - 5,7 - 

15 - - - - - - - - 

16 5,9 - 6,68 - 5,8 - 6,1 - 

17 - - - - - - - - 

18 6,2 - 7,1 - 6,15 - 6,35 - 

19 - - - - - - - - 

20 6,55 - 7,4 - 6,4 - 6,63 - 
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Tabell 8.2.5 Flöde vid olika tryck, specialutformade varianter, 380 mm hål 

Tryc
k 

special - 20st 
12mm 

special - 22st 
12mm 

special - 29st 
10mm 

special - 
standardutformning 

Flöde [l/s] Flöde [l/s] Flöde [l/s] Flöde [l/s] 

[Pa] 
utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan 
spjäll 

med 
spjäll 

utan spjäll med spjäll 

4 3,3 - 3,35 - 3,3 - 3,3 - 

5 3,45 - 3,68 - 3,35 - 3,35 - 

6 3,75 - 4,025 - 3,65 - 3,65 - 

7 4 - 4,29 - 3,9 - 3,85 - 

8 4,3 - 4,505 - 4,2 - 4,05 - 

9 4,45   4,7   4,35   4,2   

10 4,6 - 5 - 4,55 - 4,4 - 

11 - - - - - - - - 

12 5 - 5,4 - 4,9 - 4,6 - 

13 - - - - - - - - 

14 5,4 - 5,82 - 5,35 - 5 - 

15 - - - - - - - - 

16 5,8 - 6,2 - 5,6 - 5,5 - 

17 - - - - - - - - 

18 6,08 - 6,6 - 5,95 - 5,7 - 

19 - - - - - - - - 

20 6,4 - 6,9 - 6,2 - 6,1 - 
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8.3. Tolkning av resultat 

8.3.1. Ljudmätning 

   De resultat vi fick visar att ljudnivån inte varierar mycket mellan de olika modellerna, 
oavsett storleken på hålet. Till exempel var standardmodellen endast 0.2 dBA sämre än 
den tvådelade modellen med 20 st. 12 mm hål, vilken hade bäst värden bland de 
tvådelade modellerna. 

   De förlängda varianternas resultat vid öppningen 360 mm, blev resultaten omkring 7 
dBA högre än samtliga övriga. På grund av detta verkar det orimligt att jämföra dem 
med de övriga. 

8.3.2. Flödesmätning 

   Något som var väldigt tydligt under flödesmätningarna var att spjället försämrade 
mer eller mindre resultaten för samtliga modeller, utom för originalet. En eventuell 
omkonstruktion av spjället skulle krävas för att någon av de övriga modellerna ska 
kunna mäta sig med originalet. 

   Av de modeller med runda hål visade det sig att den med 22 st. 12 mm hål hade 
genomgående bäst flöde. Detta bör bero på att den har en något större sammanlagd 
hålarea än de övriga. Vid mätningarna med 380mm hål, utan spjäll, gav denna modell 
12,5 procent bättre flöde än standardmodellen. Detta utan att ljuddämpningen 
försämrades.  

Modellen med 20 st. 12 mm hål har samma hålarea som standardmodellen. Den visade 
dock något bättre värden.  

Modellen med 29 st. 10 mm hål har även den samma area som standardmodellen, men 
visade överlag sämre resultat. Detta med undantag för i specialutförandena där de var 
något bättre. 

En ökning från 360 till 380 mm av hålet i fönsterkarmen visade att samtliga varianter 
fick bättre flöden. 
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9.  Felkällor 

   Vid mätningar av ljud är det av stor vikt att bakgrundsljudet är så litet som möjligt 
och framförallt konstant. Vid våra mätningar stannade ventilationssystemet i fabriken 
just innan mätningarna på specialutförandena med 360 mm hålet. Detta gjorde att vi 
blev tvungna att mäta ett nytt bakgrundsljud för dessa värden. Resultaten blev avsevärt 
sämre än alla de tidigare mätningarna. Det är troligt att något gick fel vid mätningen av 
bakgrundsljud två. 

   Mellanväggen i ljudlådan består till en del endast av en 10 mm plywoodskiva, på 
vilken ventilen monteras. Det är troligt att en hel del ljud passerar genom denna, vilket 
minskar betydelsen för hur väl ventilen dämpar ljudet. Förutsättningarna var desamma 
vid alla mätningarna och mätningarna relativa, men skillnaderna mellan de olika 
utformningarna torde bli mindre och därmed svårare att mäta. 

   Vid flödesmätningarna var det svårt att få exakta värden på de båda trycken. 
Mätutrustningen pendlade en hel del och instrumenten räknar ej med decimaler. 
Dessutom var det mycket svårt att finna exakt rätt värden i log-log diagrammet. Dessa, 
relativt små fel får dock inga stora konsekvenser på flödet.   
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10. Produktionsanpassning  

   Våra mätningar visar att modellen med 22 st. hål och en diameter på 12 mm ger en 
förbättring gentemot standardmodellen framförallt vad gäller flöde, men även en viss 
förbättring på ljuddämpningen. Detta gäller modeller utan spjäll monterade.  

   Absorbenten har vi redan fått tillskuret av företagets egen leverantör, därför vet vi 
med säkerhet att den är möjlig att producera. Kostnaden för de olika modellerna bör 
inte skilja nämnvärt, möjligen kan cykeltiden förlängas någon sekund eftersom antalet 
hål är större. Företaget, som idag levererar absorbenten till Fresh, klarar inte av att 
tillverka specialmodellerna. En möjlighet är att hitta en annan leverantör eller att 
utveckla en ny tillverkningsmetod. Den skulle förmodligen på grund av detta bli alltför 
kostsam.  

   En förutsättning för att modellen ska kunna sättas i produktion är att spjället 
konstrueras om för att passa hålen. Modellen med 22 st. hål visade en förbättring på 
flödet med dagens hål i fönsterkarmen på 360 mm. En övergång till 380 mm hål skulle 
öka luftflödet ytterligare.  

   Vi skulle dock rekommendera ytterligare ljudmätningar som bekräftar vårt resultat 
innan en eventuell produktion. Dessutom bör andra material testas till den nya 
modellen för att förbättra dess ljuddämpande egenskaper.   
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11. Slutsats 

   Resultatet av mätningarna visade sig till stor del stämma överrens med de 
antaganden vi gjorde vid projektets början. Det visade sig att det var möjligt att 
förbättra flödet utan större omkonstruktion och med befintligt material, vilket var ett 
av målen med detta projekt. 

   Som vi antog från början blev ljudmätningarnas resultat diskutabelt. Orsakerna till 
detta är inte helt tydliga men något som kan förbättras är mellanväggens ljudisolering. 
Var ljudmätningen äger rum är av stor betydelse för att minimera antalet störningar 
och på så sätt erhålla bättre värden. 
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