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I 

Tyuker Antonov, Jan Tordsson 

Sammanfattning 

Rapporten ingår som examensarbete i utbildningsprogrammet maskinteknik 180 

hp på Linnéuniversitetet.  

Vid tillverkningen av en tryckfjäder hos företaget Spring Systems AB så slipas 

ändvarven ner för att erhålla en plan yta. Det system för rening av de slipartiklar 

som slipmaskinerna släpper ut renas idag med ett våt skrubbersystem. Nuvarande 

filtersystem släpper ut en stor mängd uppvärmd inomhusluft. Våt skrubber-

systemet är gammalt och bedöms att det snart behöver bytas ut.  

Uppdrag har varit följande  

- Beräkna den potential för besparing av energikostnaden som finns vid  byte av 

nuvarande filtersystem. 

- Ger förslag på nytt filtersystem. 

 

I arbetet görs mätningar och beräkningar på luftflöden och energiförbrukning i 

nuvarande filtersystem.  

Potential för energikostnadsbesparing vid byte till nytt filtersystem blev efter 

mätningar och beräkningar ca        [Sek/år]. 

Författarna föreslår ett byte till Filtac ABs recirkulerande filtreringssystem. 

Resultatet kommer inte enbart att ge en ekonomiskt besparing utan kommer även 

att gynna miljön samt luftkvalitén i arbetslokalen. 

  



  
 

 

 

II 

Tyuker Antonov, Jan Tordsson 

Summary 

This report is the degree project at the educational programme mechanical 

engineering 180 hp at the Linnaeus University.  

During the manufacturing of a compression spring at the company Spring 

Systems AB, the ends of the coil has to be ground down to get a flat surface. The 

present system for getting rid of the ground particles contains a wet scrubber 

system. This filtration system evacuates a lot of heated indoor air. The wet 

scrubber system is getting quite old and should be replaced with a new filtration 

system.  

The assignment has been the following 

-Calculate the potential for economical savings due to a change of filtration 

system.  

-Suggest model and brand for a new filtration system.  

In the assignment, measurments and calculations of the air flow in the current 

filtration system are made. 

The potential for economical savings due to a change of filtration system was 

measured and calculated to be about 40 000 [Sek/year]. 

The authors suggest that the current system is replaced by Filtac AB:s 

recirculating filtration system. 

 

The result is not only going to benefit the company’s economy but will also be 

positive for the environment and the air quality in the workshop.  



  
 

 

 

III 

Tyuker Antonov, Jan Tordsson 

Abstract 

Det här examensarbetet består i att beräkna potentialen för kostnadsbesparingar 

vid byte till ett nytt filtersystem på Spring Systems AB i Torsås. I genomförandet 

ingår mätningar och beräkningar av luftflöden och effektförbrukning. Förslag 

ges även på nytt filtersystem. 

Nyckelord: Filtersystem, fläkt, stoftavskiljare, luftflöde, massflöde, 

utsugningssystem 

  



  
 

 

 

IV 

Tyuker Antonov, Jan Tordsson 

 

Förord 

Detta uppdrag förmedlades till författarna via Linnéuniversitetets interna 

informationssystem. Uppdragsgivaren är företaget Spring Systems AB i Torsås. 

Författarna vill tacka handledaren Leif Petersson, programansvarig Samir 

Khoshaba och Izudin Dugic. Tack även till Göran Appert på Spring Systems AB 

och Magnus Andreasson på Filtac AB. 
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Tyurker Antonov, Jan Tordsson 

1 Introduktion 

1.1  Bakgrund 

Den här rapporten beskriver vårt examensarbete som ingår i högskoleingenjörs-

programmet maskinteknik på Linnéuniversitetet 180 hp. 

Spring Systems AB tillverkar fjädrar, trådar, clips och diverse komponenter till fordons-

industrin. Produkterna säljs inom Sverige men även utomlands. Exportandelen är cirka 

50 %.(1) 

Företaget startades 1964  i Torsås och hette då Mekaniska Fjädrar AB. Under årens lopp 

har företaget bytt namn ett antal gånger. Företaget fick namnet, Spring Systems AB 

2005. Nuvarande ägaren, Lena Ovesson, köpte företaget 2011.(1)  

 
Bild 1 Spring Systems AB(1) 

 
Bild 2 Produkter 
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I tillverkningsprocessen av en tryckfjäder skall ändvarven på fjädern ha en plan 

anläggningsyta (rödmarkerad i Figur 1). För att uppnå det slipas ändarna i en 

slipmaskin och slipdammet förs ut ur lokalen med hjälp av ett utsugningssystem. Innan 

luften passerar utsugningssystemets fläkt fångas dammpartiklar från kulblästring och 

slipning upp i en våt skrubber(3). Våt skrubbern är gammal och sliten och måste därför 

bytas ut.  

 
Figur 1 Skiss av plan anläggningsyta 

 

  

Bild 3 Planslipade fjädrar(4) 

Figur 2 Skiss av våt skrubber(3) 
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Företaget använder idag ett antal slipmaskiner av äldre modell och ett byte till en 

universalslipmaskin(se Bild 5) börjar bli aktuellt, vilket innebär att nuvarande 

utsugningssystem blir överdimensionerat. 

 
             Bild 5 Möjlig ny slipmaskin(2) 

  

Nuvarande system ger en onödig energiförlust på grund av att uppvärmd inomhusluft 

förs ut ur lokalen och företaget önskar därför byta till ett slutet filtersystem. Detta skulle 

inte enbart ge en ekonomisk vinst genom lägre energiförbrukning, utan även påverka 

företagets miljömål positivt. Utöver energibesparingen så bidrar ett nytt utsugnings-

system även till att minska luftföroreningarna, vilka bevisligen kan vara en fara för 

människors hälsa(5). 

Huvuduppgiften för ett ventilationssystem är att skapa ett behagligt inomhusklimat både 

vad gäller temperatur och luftkvalitet. Detta bidrar i hög grad till att de personer som 

arbetar i t.ex. en industrilokal kan må bra och vara produktiva.(6) 

För att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i en global ekonomi, behöver den 

svenska tillverkningsindustrin ha tillgång till billig energi för tillverkning, transporter, 

komfortvärme m.m. Problematiken med den globala uppvärmningen p.g.a. för stora 

CO2-utsläpp har under de senaste årtiondena hamnat i fokus. En övergång till 

förnyelsebar energi, anses av politiker och forskare vara en lösning.  

Ett problem som den förnyelsebara energin i Sverige brottas med är att tillgängligheten 

av energi är begränsad när den behövs som mest p.g.a. svag solinstrålning(7). I 

kombination med att EUs mål att minska sin energiförbrukning med 20% innan år 2020,  

riskerar att bidra till energibrist med påföljande elprisökning under vinterhalvåret(8).  

Här kan energieffektivisering vara ett relativt billigt sätt att kompensera för den lägre 

energitillgången.  

Ett område där mycket energi kan sparas är inom industriernas ventilation. Ny teknik 

kan bidra till mindre energiförluster vid uppvärmning av lokaler. Ett byte av utsugnings-

system innebär en stor engångskostnad, vilket behöver motiveras med en väl 

genomarbetad kalkyl av energibesparingspotentialen. 

Bild 4 Arbetsplats 
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1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att räkna fram dagens energiförlust och dess kostnad samt ge 

förslag på nytt filtersystem. 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att ta fram följande: 

o Potentiell energikostnadsbesparing vid byte till nytt utsugning- och filtersystem 

 Energikostnaden för uppvärmningen av den evakuerade inomhusluften 

 Nuvarande fläkts elförbrukning 

o Förslag på nytt filtersystem  
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet pågår under 10 veckor. Företaget har ej tagit beslut om hur en framtida maskin-

park för nyttjande av utsugning- och filtersystem kommer att se ut, vilket medför att ett 

antagande måste göras. I samråd med VD för Spring Systems AB har beslutats att luft-

flödet dimensioneras till cirka en tredjedel av dagens samt att förslag på nytt filter-

system inriktas mot filtration. Eftersom fastigheten där utsugningssystemet finns, till 

största delen värms upp med direktverkande el, baseras kostnader för uppvärmning på 

företagets elavtal.  

Konsulterna förutsätts ha kunskaper kring gränsvärden av partiklar i inomhusluft samt 

dess toxicitet, varför ingen vidare efterforskning görs av författarna kring ämnet. 

Mätinstrumenten antas vara korrekt kalibrerade. Frågor som har besvaras genom 

intervju används utan vidare kontroll. Förslag till nytt filtersystem görs tillsammans 

med filtertillverkarnas säljare; därför kommer arbetets teoridel ej innehålla tekniska 

detaljer av systemens funktion. 

Arbetet kommer ej behandla kringutsrustning vid installation av föreslaget filtersystem 

såsom rörledningar, elskåp m.m.  
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2  Teori 

Det här kapitlet behandlar metoder och verktyg för beräkning och mätning av energi-

förlusten vid evakuering av inomhusluft, samt mätning av fläktens elförbrukning. 

2.1 Flödesmätning 

Flödesmätning av luftflöden i kanal kan genomföras med följande metoder: 

1- Mäta lufthastigheten punktvis med hjälp av prandtlrör.  

2- Fasta flödesmätdon 

3- Mäta lufthastigheten punktvis med hjälp av varmtrådsanemometer.  

4- Göra spårgasmätning med hjälp av exempelvis lustgas(dikväveoxid N2O). 

5- Göra totalflödesmätning i fläktinlopp. 

Flödesmätningar på frånluftsdon och intagsgaller kan genomföras med följande 

metoder: 

1- Mäta punktvis med varmtrådsanemometer på rektangulära galler. 

2- Göra en tryckfallsmätning. 

3- Göra mätning med stosförsedd anemometer. 

4- Mäta upp centrumhastigheten i cirkulära frånlufsöppningar. 

5- Mäta med vinghjulsanemometer på intagsgaller. 

Flödesmätning på tilluftsdon kan genomföras med följande metoder:  

1- Göra en mätning av referenstryck antingen i anslutningslådans inlopp eller inuti 

själva anslutningslådan. 

2- Mäta med en stos. 

3- Mätning med påsmetoden. 
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2.1.1 Mätning av lufthastighet med prandtlrör 

En metod för mätning av det dynamiska trycket är att använda ett prandtlrör, (Bilaga-1, 

Figur A ) vilket är ett rör böjt i 90 grader med ett invändigt monterat rör . Trycket som 

fångas upp av det inre röret då det riktas mot luftströmmen är totaltrycket (dynamiskt 

tryck + statiskt tryck). Det yttre röret är perforerat med hål vilka är borrade vinkelrätt 

mot luftströmmen.  Detta gör i sin tur att endast det statiska trycket existerar mellan det 

inre och yttre röret. Prandtlrörets båda rör kopplas sedan till en manometer i vilket det 

dynamiska trycket kan avläsas (Bilaga-1, Figur B ). 

Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör kan utföras i antingen cirkulärt tvärsnitt eller 

rektangulärt tvärsnitt. Punkterna för mätning i rektangulärt tvärsnitt väljs enligt tabell 1.  

 

Tabell 1Val av mätpunkter(9) 

Mätplanet i rektangulära kanaler bör väljas så att det har raksträckor före samt efter 

enligt följande: 

 

 

 

                    (10)        
                 

                        

                       

                           Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 
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K2-faktor 

K2-faktorn justerar kanalformens inverkan på luftflödet. 

2.1.2 Mätning av luftflöde vid utloppsgaller med varmtrådsanemometer 

Den här metoden kräver noggrannhet vad gäller avstånd mellan anemometern och 

gallret, vilket kan erhållas med en distanskloss som håller varmtrådsanemometern 25,4 

mm utanför gallret (Bilaga-1, Figur D). 

Luftflödet beräknas med hjälp av följande ekvation 

 

 

Varmtrådsanemometer 

Varmtrådsanemometer(Bilaga-1, Figur E) är en lufthastighetsmätare som beräknar  

hastigheten via temperaturförändring i en varm tråd som ligger exponerad för 

omgivande förbipasserande gaser (Bilaga-1, Figur F). 

2.2 Swema 3000 md 

Swema 3000 md är ett universalinstrument för mätning av luftflöde. Instrumentet 

används tillsammans med prandtlrör, varmtrådsanemometer, mm. (Bilaga-1, Figur G) 

2.3 UNI-T UT200A tångamperemeter 

Den här tångamperemetern mäter växelström i isolerade kablar samt resistans, växel- 

och likspänning, dioder etc. (Bilaga-1, Figur H). Vid mätning av ström placeras kabeln 

i hålrummet i instrumentets klämma. Sedan läses värdet av på displayen. (12) 

 

2.4 Beräkning av energiåtgång för uppvärmning av luft 

Ekvationen för tillförd värme(10) 

 

 

 

 

2.5 Beräkning av massflöde 
 

 

 

  

               (Ekv.2) Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 

          (Ekv.3) 
Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 

           (Ekv. 1) Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 
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2.6 Beräkning av effekt för uppvärmning av den bortförda/återvunna 
luften 
 

 

 

 

 

 

 

2.7 Beräkning av antalet graddagar per år för uppvärmning av 
fastighet 

Graddagar är ett mått på energibehovet för att värma upp en fastighet. Om utomhus-

medeltemperaturen understiger 17 °C, måste fastigheten värmas upp från gällande dags 

medeltemperatur till 17 °C. Om till exempel medeltemperaturen är 16 °C dagen ifråga, 

resulterar det i en graddag (17-16=1). Om medeltemperaturen istället är 10 °C så 

resulterar det i 7 graddagar (17-10=7). Resterande energi för att värma upp fastigheten 

beräknas tillkomma från solinstrålning, personer, belysning och diverse övrig 

elektronisk utrustning. (13,14) 

Under april t.o.m oktober så har solinstrålningen särskilt stor betydelse, vilket medför 

att graddagar endast beräknas då medeltemperaturen understiger följande: 

april            +12°C 

maj-juli    +10°C 

augusti      +11°C 

september   +12°C 

oktober +13°C 

 

2.8 Beräkning av elförbrukning trefasmotor 

Ekvation för skenbar effekt(15) 

 

 

 

2.9 Filtrationsteknologi 

Det finns två huvudtekniker för 

partikelavskiljning, vilka är 

filtration och sedimentation. De 

två teknikerna är väldigt olika 

varandra.  

Solida partiklar eller vätske-

dropper i luft, gas eller annan 

fluid kallas på engelska 

”Particulate matter (PM)” (16) 

Filtration bygger på en barriär 

bestående av en mängd håligheter 

där en partikel- eller 

droppbemängd (PM) fluid 

försöker passera. När fluiden 

passerar barriären stoppas 

Tabell 2 Partikelstorlekar och filtreringstekniker 

               

            

         

            (Ekv.4) 

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 

             (Ekv. 5) Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 
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partiklar eller droppar vilkas storlek är större än håligheterna. 

Sedimentation bygger i sin tur på densitetsskillnaden mellan fluiden och partiklarna/ 

dropparna. När gravitationskraften verkar på de partiklar eller droppar vilkas densitet är 

större än fluidens, faller de till botten och sedimenteras. 

I Tabell 2 visas sambandet mellan partikelstorlek och håligheternas storlek för 

specificerade filtertekniker.  
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3 Metodologi 

I det här kapitlet presenteras olika tillvägagångssätt för en studie. Det finns ett flertal 

olika tillvägagångssätt att välja mellan. Valet bör göras med hänsyn till studiens syfte 

och omfattning. 

3.1  Vetenskapligt synsätt 

I det här avsnittet presenteras olika vetenskapliga synsätt vilka används inom forskning 

och vetenskap. 

3.1.1 Positivistiskt synsätt 

Positivismen härstammar från en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Det var den 

franske sociologen Auguste Comte som gav den dess namn. Han ansåg att det fanns 

möjlighet att generera kunskap som var både utvecklande och positiv för mänsklig-

heten. Comte ville skapa en vetenskaplig metodologi som fungerade inom alla veten-

skaper. Han ansåg att kunskapen man sökte skulle kunna uppfattas av våra sinnen och 

förnuft samt vara verklig. Den skulle även vara positiv i den meningen att den var bra 

och utvecklande för samhället, samt säker eftersom den skulle baseras på logiskt pröv-

bara iakttagelser. Forskaren härleder hypoteser deduktivt från befintliga teorier för att 

därefter med vetenskapliga metoder pröva dem empiriskt .(17)  

Ny kunskap upptäcks genom att olika teorier och hypoteser verifieras eller falsifieras. 

En positivist bedriver även sin forskning med målet att förstå hur saker fungerar och 

inte varför de fungerar som de gör.(18) 

Positivistisk forskning kännetecknas även av tanken om reduktionism där man anser att 

ett problem går att studera genom att bryta ner det i sina beståndsdelar och sedan 

studera var och en av bitarna för sig. Ett exempel kan vara att man kan få förståelse för 

en metalls egenskaper genom att studera dess kristallina struktur. Man ansåg även att 

synsättet skulle vara sådant att en forskares person, religiösa, politiska samt känslo-

mässiga läggning ej skulle påverka resultatet. Detta innebar att olika forskare skulle 

komma fram till samma forskningsresultat. Härifrån härstammar idén om att en forskare 

alltid bör vara objektiv.(17) 

Den ideala vetenskapen för positivisterna är fysiken. Härigenom har fysiken och den 

naturvetenskapliga forskningen stått som exempel för flera andra vetenskapsgrenar . En 

positivist ser även upptäckandet av ny kunskap som en process, där ny och gammal 

kunskap adderas med varandra. (17-18) 
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3.1.2 Hermeneutiskt synsätt 

Till skillnad från positivismen handlar det hermeneutiska synsättet om att genom 

språket studera, tolka samt förstå de grundläggande betingelserna för mänsklighetens 

existens. Ordet hermeneutik betyder ungefär tolkningslära. På 1600- och 1700-talet 

användes metoden för att tolka bibeltexter. Senare användes den även på diverse andra 

icke-religiösa texter. Idag är hermeneutiken främst ett vetenskapligt synsätt för de 

human-, samhälls- samt kulturvetenskapliga grenarna. (18) 

I motsats till positivismen så lägger man inom hermeneutiken stor vikt vid att studera 

helheten. Eftersom man anser att helheten är viktigare än dess beståndsdelar, tillämpar 

man inte reduktion. Om den positivistiska forskaren är objektiv och osynlig, så är 

forskarens roll inom hermeneutiken mer engagerad, öppen och "subjektiv". Inom 

hermeneutiken tar forskaren tillvara på sina egna kunskaper, intryck och tankar för att 

förstå sin egen forskning.(17-19) 

3.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

I den här studien används det positivistiska synsättet vid de olika mätningarna som 

utförts i syfte att få fram delresultat som senare har använts i formler och beräkningar. 

Det används även vid bearbetning av data som har samlats in från diverse litteratur, 

intervjuer och observationer. 

Det hermeneutiska synsättet används endast i analysen vad gäller resultatets 

samhällspåverkan. 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Ett vetenskapligt problem kan angripas på flera olika sätt, här presenteras några av dem. 

3.2.1 Induktion 

Forskning som sker induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Induktiv forskning 

genomförs förutsättningslöst, utan befintliga teorier och modeller. Forskare som arbetar 

induktivt har verkligheten som utgångspunkt. Forskaren försöker finna mönster i ett 

forskningsobjekt. Den insamlade informationen, empirin används sedan för att utforma 

en teori. Faran i den induktiva forskningen är att forskarens egna föreställningar och 

idéer kommer att påverka resultatet.(17-18) 

  



  
 

  

13 

Tyurker Antonov, Jan Tordsson 

3.2.2 Deduktion 

Forskning som sker deduktivt kan sägas följa bevisandets väg. Teorier och allmänt 

kända principer används för att dra slutsatser vad gäller enskilda företeelser. Med hjälp 

av befintliga teorier härleds hypoteser som sedan prövas empiriskt.Objektiviteten i 

forskning som sker deduktivt anses stärkas genom att redan kända teorier används som 

utgångspunkt. Faran i att arbeta deduktivt kan vara att man till exempel vid data-

insamlig utgår från en befintlig teori som tillåts styra vilken data som samlas in. Detta 

kan medföra att nya rön missas då ramen för datainsamlingen är för begränsad.(17-18) 

3.3 Abduktion 

Att arbeta abduktivt innebär att man kombinerar induktion och deduktion. Forskning 

som sker abduktivt startar med ett induktivt arbete där forskaren försöker finna mönster 

i ett forskningsobjekt och utforma en teori därefter. Teorin används sedan deduktivt på 

nya fall där teorin utvecklas och utvidgas samt blir mer generell. Det positiva i att arbeta 

abduktivt är att forskaren inte låser sig vid ett arbetssätt. Faran i ett abduktivt arbetssätt 

är densamma som i den induktiva d.v.s att forskaren är färgad av sina egna idéer och 

föreställningar, vilka kan påverka resultatet. (17-18) 

3.3.1 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

I den här studien används ett deduktivt angreppssätt då utgångspunkten för våra 

mätningar och beräkningar varit redan befintliga teorier och modeller. 

3.4 Forskningsmetod 

Här redovisas de olika forskningsmetoderna som har använts i den här studien. 

3.4.1 Intervju 

En intervju kan utföras med en eller flera personer samt ha fler än en undersökare. 

Intervjun kan ha olika grader av struktur och förberedelse. I en strukturerad intervju är 

samtliga frågor och i vilken ordning de ställs bestämda i förväg (18). Det krävs att den 

som utformar frågorna har goda kunskaper i ämnet för att ställa rätt och relevanta 

frågor. Den intervjuade parten bör i förväg även informeras om hur intervjun kommer 

dokumenteras, tidsåtgången för intervjun,  samt om materialet kommer att publiceras 

(20). I en s.k. semistrukturerad intervju kan ämnesområdet vara bestämt. Frågor 

formuleras efter hur intervjuaren anser det lämpligt i förhållande till den utfrågade 

partens reaktion och svar på tidigare ställda frågor. En intervju kallas ostrukturerad när 

den har formen av ett samtal och frågor uppkommer allteftersom samtalet fortgår.  
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3.4.2 Kvantitativ studie 

Kvantitativa studier är studier som innehåller data bestående av numerisk information 

och som kan mätas (18). Några exempel på datainsamling som lämpar sig för en 

kvantitativ studie är statistiska undersökningar och mätningar utförda med mät-

instrument. 

3.4.3 Kvalitativ studie 

Med Kvalitativa studier menas forskning där man vill få en djupare förståelse om ett 

visst problem, situation eller händelse. Lämplig data för en kvalitativ studie kan vara 

kvalitativa intervjuer, observationer, tolkande analyser samt analys av textmaterial. 

Trots att de kvalitativa och kvantitativa kan tyckas vara varandras motsats och svåra att 

kombinera så används de ofta tillsammans i t.ex. samhälls- och beteendevetenskap. (17-

18) 

3.4.4 Vår forskningsmetod 

I den här studien används den kvantitativa forskningsmetodiken då datan som samlas in 

till stor del består av numeriska värden. Det förekommer intervjuer i arbetet vilka har 

varit både semistrukturerade och ostrukturerade. Intervjuerna kräver dock  ingen direkt 

tolkning utan utgörs av direkta svar så som kostnader, tider mm. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Här redovisas de datainsamlingsmetoder som har använts i den här studien. 

3.5.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är sådan data som inte har funnits tillgänglig sedan tidigare, det vill säga det 

är första gången den samlas in, detta kallas för primärdataundersökning. (21) 

I en sekundärdataundersökning använder man data som finns tillgänglig sedan tidigare 

t.ex.  register och statistik. Sekundärdatan kan även behöva bearbetas för att fylla sin 

funktion i ett specifikt fall. (21) 

3.5.2 Vår datainsamlingsmetod 

Den här studien innehåller både primär- och sekundärdatainsamling. Den primära 

datainsamlingsmetoden används vid mätningar, observationer och intervjuer. Den 

sekundära datainsamlingsmetoden används vid litteraturstudier där lämpliga teorier 

inhämtas. Sekundärdata har även hämtats in i vissa intervjuer. 
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3.6 Sanningskriterier 

Här presenteras de sanningskriterier som gäller för den här studien. Forskning måste 

anses vara sanningsenlig för att bli relevant.  

3.6.1 Validitet 

Validitet är måttet på i vilken utsträckning man mäter det som verkligen avses. (18) 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är trovärdigheten i t.ex. ett mätinstuments förmåga att leverera samma 

resultat under flera mätningar vid exakt likadana förutsättningar. (18) 

3.6.3 Objektivitet 

När en studie genomförs med stor objektivitet så färgas den inte av några värderingar. 

(18) 

3.6.4 Våra sanningskriterier 

För att säkerställa en hög reliabilitet så har litteratur valts endast från källor som kan 

anses trovärdiga, såsom böcker vilka har använts i våra tidigare studier eller från 

bibliotek. Statistik från internet har inhämtats från myndigheter eller företag med lång 

branschvana. Teorier för beräkningar och mätningar som utförts har även valts i samråd 

med handledare med rätt expertkunskaper, vilket ger en god validitet. Mätinstrument 

har anskaffats från trovärdiga leverantörer eller nyanskaffats, vilket gör att de har av 

utförarna ansetts ha en god reliabilitet. Vid mätningar har foton tagits av aktuella 

mätvärden för att säkerställa att rätt värden senare bearbetas. 
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4 Genomförande 

Energikostnaden beräknas genom att multiplicera energimängden med elpriset och antal 

arbetstimmar per år. Den totala energimängden består av fläktens elförbrukning och 

energin som går åt till att värma upp den evakuerade luften. Fläktens energiförbrukning 

mäts med hjälp av en tångamperemeter. Energin för uppvärmning beräknas genom att 

multiplicera  massflödet, specifik värmekapacitet och   (genomsnittlig uppvärmning). 

Den evakuerade luftens massflöde beräknas genom att subtrahera massflödet i tvär-

snittet med massflödet av den återvunna luften.Massflödet beräknas sedan genom att 

multiplicera densiteten med volymflödet.  

För förslag på nytt filtersystem kontaktas filterföretag för konsultation. 

4.1 Förberedelser 

Ett besök genomförs för att rekognosera och få en överblick av utsugningssystemets 

uppbyggnad. Vid besöket guidar Peter Lindahl och besvarar frågor gällande utsugnings-

systemet. Ett antal foton tas för att kunna illustrera lokalen i rapporten.  

Efter besöket tas beslut om lämplig mätmetod av luftflöde och dess genomförande 

planeras i detalj enligt följande beskrivning: 

4.2 Mätning av luftflöde i tvärsnitt efter fläkt med prandtlrör 

I samråd med Leif Petersson tas beslut om att göra mätningarna med prandtlrör trots att 

lämpliga raksträckor saknas.  

Utrustning:  

o 7 mm prandtlrör 450 mm långt 

tillsammans med Swema 3000 

md  

o Gradskiva 

o Talmeter 

o Gummiband (för markering av 

djup)  

o Stege 

Mätningen sker i ett tvärsnitt av 

utsugningsröret som befinner sig ca en 

meter efter fläkten. Utsugningsröret är 

lodrätt vid det aktuella mätsnittet (Bild 

6). 

  

Bild 6 Fläkt och utsugningsrör 
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Mätningen sker inuti utsugningsröret i tolv olika punkter enligt instruktionsbok för 

Swema 3000 md (Bilaga-1, Figur G). Instrumentet justerar automatiskt k2-värdet med 

hänsyn till storleken på utsugningsröret vilket var 630x450 mm. 

Prandtlröret förs in genom fyra hål som finns förborrade (Bild 6). Punkterna för 

mätning visas i Figur C i bilaga-1 . Mätningen sker en gång i varje punkt. Vinklarna och 

djupen justeras in med hjälp av gradskiva samt talmeter, därefter mäts och sparas 

värdena i Swema 3000md. 

Efter att luften har passerat tvärsnittet återvinns en del och en del evakueras (Bild 7). 

Den återvunna delen av luften fortsätter vidare in i lokalen efter att ha passerat ett 

tilluftsgaller. Vid tilluftsgallret mäts luftflödet med hjälp av varmtrådsanemometer. 

 
Bild 7 Delning av luftflöde 

Mätningen i tvärsnittet gav resultatet 2790 [l/s] vilket är 

medelvärdet av luftflödet (markerat blått i bild 8). 

  

Bild 8 Swema 3000 md (värde luftflöde) 
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4.3 Massflödet av luften i tvärsnittet (bilaga-1, Figur C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Mätning av luftflöde vid tilluftsgaller 

Mätningen sker vid tilluftsgallret för återvinning 

av luft. Tilluftsröret är vågrätt vid aktuella 

mätpunkter(Bilaga-1, Figur I ) (10).  

Utrustning:  

 Varmtrådsanemometer tillsammans med 

Swema 3000 md. 

 Talmeter 

 Stege 

 Distanskloss 

  

          (Ekv.3)  

                   (se Figur 2) 

Tabell…(10) 

Lufttemp.20 °C   

 

                  

qm(tvärsnittet) = 2,79·1,189 →qm(tvärsnittet) =3,3173 [kg/s] 

 

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 

 

Bild 9 Swema 3000 md (värde hastighet) 
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4.5 Luftflödet av den återvunna luften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 3 Korrektionsfaktor k för bladvinkeln 0° 

4.6 Massflödet av den återvunna luften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (Ekv.1)  

               

                        

                     

                                
 

        

                     
                

          (ekv.3) 

                  

         (10) 

                
               

                             

               

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 

 

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 
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4.7 Massflöde av evakuerad luft 
 

 

 

 

 

 

 

4.8 Beräkning av genomsnittlig uppvärmning av inomhusluften [ΔT] 

Genom att dividera antalet graddagar under året med antalet arbetsdagar då 

utsugningssystemet är i bruk erhålls snittuppvärmningen i  °C [ΔT]. Spring Systems AB 

använder utsugningssystemet 8 timmar/dygn under arbetsdagarna; det är avstängt helger 

och semestrar vilket innebär att detta skall tas med i beräkningen av antalet graddagar. 

Torsås medeltemperatur har inhämtats från Länstyrelsen Kalmar, Torsås ingår i 

klimatområde Öland (22). 

 

Månad Arbetsdagar Snittemperatur 
°C Torsås 

Differens 
gentemot 17 
°C 

Graddagar=arb.dagar·Diff. 

Januari 22 -0,8 17,8 391,6 

Februari 20 -1,3 18,3 366 

Mars 20 0,9 16,1 322 

April 21 4,3 12,7 266,7 

Maj  21 9,3 7,7 161,7 

Juni 19 14,3 0* 0 

Juli 10 16,4 0* 0 

Augusti 15 16,1 0* 0 

September 21 12,7 0* 0 

Oktober 23 8,7 8,3 190,9 

November 21 4,3 12,7 266,7 

December 20 0,9 16,1 322 

Totalt 233 85,8 93,6 2287,6 
Tabell 4 Graddagar 

(Semestrar och ledighet baseras på 2013 års kalender, industrisemester beräknas v.29-

v.32) 

                                                   

                        

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 
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Under april t.o.m oktober så har solinstrålningen särskilt stor betydelse, vilket medför 

att graddagar endast beräknas då medeltemperaturen understiger följande: april +12°C, 

maj-juli +10°C, augusti +11°C, september +12°C, oktober +13°C. (13) 

 

 

 

 

 

4.9 Beräkning av effekt för uppvärmning av den evakuerade luften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Beräkning av effekten för uppvärmningen per år 

  

           (Ekv.4) 

            

                        

       (10)  

                

 

                

                         
              

                                        

   
                

                  
 

      

   
         

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 
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4.11 Mätning av fläktens ström 

Utrustning: Amperemeter (UNI-T UT200A)  

Strömmen mäts med amperemetern på en av de tre ingående kablarna (se rödmarkering 

bild 10) till elskåpet där den Y/D-kopplade trefas fläktmotorn är inkopplad.  

 
                   Bild 11 Strömstyrka 

Resultatet av mätningen blev 28,8 [A] (se Bild 11). 

4.12 Beräkning av fläktens effektförbrukning 

 

 

  

Bild 10 Elskåp 

                 Ekv. 5...(23)  

                              
 

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 
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4.13 Beräkning av total effektförbrukning 

Den totala effektförbrukningen är resultatet av effekten för både uppvärmningen av  den 

evakuerade luften och fläktmotorn. 

 

 

 

 

 

*Vad gäller effektförbrukning så är [VA]=[W] 

 

4.14 Beräkning av effektförbrukningens årskostnad  

 

 

 

 

**Elpris enligt intervju...(23) 

 

4.15 Insamling av information gällande filtersystem 

För förslag på filtersystem som lämpar sig för både produktion, lokal och miljö så har 

två olika filtertillverkare anlitats för konsultation och studiebesök. Dessa är Filtac AB 

och CamFil AB vilka båda har lång erfaranhet av luftrening avsedd för 

tillverkningsindustrin. 

Två studiebesök genomfördes på Spring Systems AB. Det första var tillsammans med 

Anders Fransson från Camfil AB den 13/5 2014 och det andra, fyra dagar senare med 

Magnus Andreasson från Filtac AB.  

4.15.1 Studiebesök 13/5 

Under besöket inspekterade Anders Fransson lokalen samt befintligt filter- och 

utsugningssystem. Anders presenterade Camfil AB:s filterteknologi under ca 20 

minuter. Det framkom att Camfil AB inte säljer filtersystem där luften recirkuleras. De 

filtersystem som Camfil AB säljer brukar kopplas samman med värmeväxlare. Under 

samtalet ställdes frågan om ett ungefärligt pris för deras filtersystem och svaret blev att 

det skulle kosta mellan 500 000 till 1 000 000 SEK. Detaljerat förslag på nytt filter-

system skulle skickas via mejl. 

4.15.2 Studiebesök 17/5 

Besök inleddes med inspektion av lokalerna samt befintligt filter- och utsugnings-

system. En omfattande presentation genomfördes där Magnus Andreasson beskrev 

Filtac AB:s filterteknologi. Företaget tillverkar system som recirkulerar luften där ca 

99,9 % av partiklarna fångas upp. Om man jämför den recirkulerade luften med 

utomhusluft så innehåller den recirkulerade luften ca 0,001 mg/m3 och normal utom-

husluft ca 0,05 mg/m3. Mötet avslutades med att det bestämdes att Magnus skulle 

skicka ett detaljerat förslag på nytt filtersystem samt anbud via mejl.  

                                                 

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 

              
                                           

Förklaring enheter (Bilaga-3, Tabell A) 
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Inskickade förslag på nytt filtersystem 

Anbud (bilaga 4) samt tekniska specifikationer på nytt filtersystem har inkommit från 

Filtac AB. De tekniska specifikationerna innehåller: 

o Detaljerade tekniska ritningar på stoftavskiljare och filterpatron. 

o Tekniska specifikationer på ny fläkt. 

o Tekniska specifikationer på filtermedia. 

o Broschyrer innehållande allmän information gällande Filtac ABs stoftavskiljare 

och filtermedium. 

Förslag på nytt system från Camfil AB har ej inkommit. 
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5 Resultat och analys 

Under arbetets gång har ett antal mätningar krävts för att få tillräcklig information för 

att beräkna energikostnadsbesparingen vid ett byte av filtersystem. Följande resultat är 

en produkt av dessa mätningar: 

 Evakuerad luft 

                  2,9245 

                                     
Tabell 5 Resultat evakuerad luft 

Ovanstående värde vad gäller energi har i sin tur använts för att beräkna årskostnaden 

för uppvärmning av den evakuerade luften. 

Energikostnaden för den evakuerade luften samt nuvarande fläkt blev                 
vid ett elpris på 53,4 öre/kWh. 

Ett byte till Filtac ABs filtersystem skulle ge en stor energibesparing då ingen 

evakuering av uppvärmd inomhusluft sker. Systemet verkar vara lättskött och har en 

väldigt hög reningsgrad av partiklar. Filtac AB har arbetat länge i branschen, samt har 

många välrenommerade kunder, därför rekommenderar författarna Filtac ABs 

filtersystem. En detaljerad teknisk beskrivning samt anbud bifogas i bilaga 4. 

För att nå ett så korrekt resultat som möjligt så har teorin använts i kombination  med 

metodologidelens vetenskapliga tänkande. Arbetet har därför genomförts på god 

vetenskaplig grund.  
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6  Diskussion och slutsatser 

Det finns flera anledningar till varför ett snabbt byte av filtreringssystem bör göras. 

Författarna anser att dagens energiförlust är en av dem. Den andra anledningen är att 

stoft förs in i lokalen, vilket ses som anmärkningsvärt med tanke på arbetsmiljön. 

Upptäckten gjordes då författarnas ansikten blev prickiga av sot under mätningar vid 

tilluftsgallret för återvinning. 

Även om ett byte av filtreringssytem är en stor engångskostnad så kommer åter-

betalningstiden vara relativt kort. Filtac ABs anbud kommer att motsvara kostnaden för 

cirka fyra års energiförlust med nuvarande system. 

Författarna anser sig ha fått mycket bättre kunskaper kring rapportskrivning. Arbetet har 

varit väldigt intressant vad gäller mätningar, beräkningar och informationsinsamling. 

Metoddelen har inneburit en större medvetenhet kring det vetenskapliga tänkandet.  

Nyttiga erfarenheter kring samarbete med externa företag har erhållits. 

En djupare kunskap kring ventilationsmätning och filtreringsteknik har erhållits. 

Författarnas förståelse kring dagens tillverkningsindustri vad gäller konkurrens har ökat. 

VDn Göran Appert berättade bland annat att under 80-talet så skulle omsättningen per 

arbetare vara en miljon kronor. Idag bör omsättningen för att vara konkurrenskraftig 

ligga på fyra miljoner kronor. Detta nås genom ökad automatisering och tillverkning 

med hjälp av robotar. Arbetet ger en insikt om de miljökrav som ställs på dagens 

industri jämfört med 70-talets industri.  

Möjligheterna med ny teknik inom ventilationsbranschen ger hopp om framtida energi-

besparingsmöjligheter för samhället. Teknikutvecklingen ger också hopp om lösning av 

de stora utmaningarna vad gäller CO2-utsläppen. Vilket flera av dagens politiker anser 

endast kan lösas genom att människors levnadsstandard minskas. Författarna tycker inte 

att detta är den rätta vägen att gå, utan att mer fokus bör läggas på forskning och ny 

teknik. Här har dagens och framtidens ingenjörer en oerhört viktig roll att spela, genom 

att i varje uppdrag och produkt alltid ha samhällets bästa i åtanke. Detta i allt ifrån 

säkerhet till miljö. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga №1 - Figur 

Figur A - Prandtlrör  
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Figur B - Åskådliggörande av mätning med prandtlrör. {1} är uttag för statiskt tryck, 

{2}  är uttag för totaltryck 

 

Figur C – Mätpunkterna i tvärsnittet 
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Figur D - Mätpunkternas placering vid mätning enligt metod B1. (1) varmtrådsgivare, 

(2) distanskloss 
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Figur E - Varmtrådsanemometer 

 

Figur F - Varmtrådsanemometers princip (11) 
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Figur G - Swema 3000 md med inkopplat prandtlrör 
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Figur H – UNI-T UT200A 
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Figur I – Mätpunkterna vid gallret 
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Bilaga №2 - Diagram 

Diagram A Korrektionsfaktor k för bladvinkeln 0° 
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Bilaga №3 - Tabell 

Tabell A – Storhets benämning 

Storhet benämning Beteckning Enhet Benämning Beteckning 

Längd före mätplan a meter m 

Längd efter mätplan b meter m 

Värmemängd Q joule J 

Massa m kilogram Kg 

Specifik värmekapacitet c Joule per kilogram kelvin J/(kg·K) 

Termodynamisk 

temperatur 
T kelvin K 

Genomsnittlig 

uppvärmning av 

inomhusluften 
   celcius °C 

Massflöde qm kilogram per sekund kg/s 

Volymflöde qv kubikmeter per sekund m
3
/s 

Densitet ϱ kilogram per kubikmeter kg/m
3 

Effekt P watt W 

Skenbara effekt   volt ampere VA 

Spänning U volt V 

Ström I amper A 

Medellhastighet um meter per sekund m/s 

Flödesfaktor enligt 

(Bilaga-2, Diagram A) för 

bladvinkel 0  

k enhetslös  

Area A kvadratmeter m
2 

Hydraulisk diameter Dh Meter M 

Elpris E SEK per kilowatt timme Sek/kWh 

Arbetstimmar per dag h Timme h/dag 

Arbetsdagar per år d Dag per år dag/år 

Kostnad per år K SEK per år Sek/år 

Diameter D Meter M 

Isobar specifik 

värmekapacitet 
cp Joule per kilogram kelvin        
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Bilaga №4 - Anbud och förslag på filtersystem från Filtac AB 
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