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Sammanfattning 

Målet med detta projekt har varit att utveckla en monteringsvänlig och kostnadseffektiv ljuddiffuser, en 
komponent som inte ska påverka ljudnivån och luftflödet för mycket, tillskillnad från den befintliga lösning 
som idag används i 3nine AB:s oljedimavskiljare. 
 
Examensarbetet följer den produktutvecklingsprocess som redogörs i boken Produktutveckling – 
Konstruktion och design av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger. Där arbetet har anpassats för 
tidsramen på 10 veckor och delats upp i fyra faser. 
Fas1 – Förstudie, Fas 2 – faktainsamling, Fas 3 – Genomförande och Fas 4 – Rapportering. 
 
Den lösning som används idag består av fem vikta bitar sträckmetall som har sytts ihop med ståltråd, 
ljuddiffusern tar lång tid att montera ihop och att montera ned i maskinen. De fem vikta bitarna 
sträckmetall har vassa kanter efter klippning som försvårar monteringen ytterligare. En ljuddiffuser har en 
kostnad på 100 kr/st att framställa. 
För denna lösning togs mätvärden i 3nine AB:s verkstad fram som agerar som referensmätvärden, 
monteringstid – 333 [s], ljudnivå – 68 [dB], luftflöde – 319 [m ³/h] och DFA – index (mätvärde för 
monteringsvänlighet) – 5,4 %. Där 100 % ses som optimal monteringsvänlighet och högre DFA-index 
leder till reducerade kostnader. 
Då luft strömmar genom maskinen så påverkar detta mätvärdena och möjlig design av ny prototyper, 
men strömningslära är kunskaper som vi saknar och detta analyser med avseende på detta avgränsades 
bort. 
 
Genom Idéutvecklingsprocesser som Brainstorming, 6-3-5 Brainwritning, Morfologiskmatris, Pughmatris, 
konceptskisser, Virtuella koncept (3D-CAD) och friformsframställning (3D-utskrivning av prototyp) så togs 
fem prototyper fram som sedan testades för monteringstid, ljudnivå, luftflöde och DFA-index.  
 
Dessa tester resulterade i att det var en prototyp som utmärkte sig med förbättrade resultat jämfört med 
referensmätvärdena av befintliga ljuddiffusern. 
Mätvärden för prototypen ”45° väggen”, monteringstid – 16 [s], ljudnivå – 65 [dB], luftflöde – 342 [m ³/h] 
och DFA – index (mätvärde för monteringsvänlighet) – 93 %. 
Risk – och FEM-analys genomfördes på prototypen för att identifiera svagheter i konstruktionen, 
lösningar på dessa rekommenderas i form av små förändringar som t.ex. rundningar vid hörn. 
 
Dessa mätvärden redogör att den framtagna lösningen är bättre än dagens lösning och rekommenderas 
att implementeras och vidareutvecklas av företaget. 

Nyckelord 
Produktutvecklingsprocess, Brainstorming, 6-3-5 Brainwriting, Morfologiskmatris, Koncept, 
friformsframställning, Monteringsvänlighet, Kostnadseffektiv, Ljudnivå, Luftflöde, Monteringstid, 
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Abstract 

 
The aim of this project has been to improve the existing noise diffuser used currently today in the oil-separating-
machines developed by 3nine AB. By reducing noise levels, increasing the air flow, increasing the “ease of assembly” 
and making it more cost effective. 
The thesis follows the product development process described in the book “Product Development - Construction and 
Design” by Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger. The work was adapted for a 10-week timeframe and divided into 
four phases. 
Phase 1 - Pre-Study, Phase 2 – Information gathering, Phase 3 - Implementation and Phase 4 - Reporting. 
The solution used today consists of five folded pieces of stretch metal that have been sewn together with steel wire, 
the noise diffuser takes a long time to assemble and to fit into the machine. The five folded pieces of stretch metal 
have sharp edges after cutting, which further complicates the assembly. The production cost for each diffuser is 100 
kronor. 
 
For the present solution, the measurement values taken at 3nine AB's workshop were set as reference values, 
assembly time - 333 [s], noise level - 68 [dB], airflow - 319 [m³ / h] and DFA-index (measurement value for ease of 
assembly) - 5.4%. DFA-index when 100% is seen as the optimal ease of assembly and a higher DFA-index leads to 
reduced costs. 
As air flows through the machine, this affects the measured values and possible design of new prototypes, but fluid 
mechanics is one knowledge we lacked and therefor analysis of this was not possible and delimited. 
 
Through Idea Development Processes such as Brainstorming, 6-3-5 Brainwriting, Morphological Matrix, Pugh matrix, 
Concept Sketches, Virtual Concepts (3D-CAD) and Rapid prototyping (3D-prototype printing), five prototypes were 
produced, then tested for assembly time, noise level, airflow and DFA -index. 
 
These tests resulted in a prototype that featured improved results compared to the reference values of the existing 
noise diffuser. Measurement values for prototype "45° wall" where assembly time - 16 [s], noise level - 65 [dB], airflow 
- 342 [m³ / h] and DFA index - 93%. Risk-analysis and FEA was carried out on the same prototype to identify 
weaknesses in the design. The solutions to these weaknesses are recommended in the form of small design 
changes such as rounded sharp corners. 
These measured values state that the solution developed is better than today's solution and is recommended to be 
implemented and further developed by the company. 

 

Key-words 
Product development process, Brainstorming, 6-3-5 Brainwriting, morphological matrix, Pugh matrix, 
Concept, Rapid prototyping, Ease of assembly, Cost-effective, Noise, Air flow, Assembly time, 
Construction, DFA-index, Risk analysis, FEA, Noise diffuser and 3D-CAD.



  



 

Förord 
 
Detta examensarbete har genomförts av två studenter på Kungliga Tekniska Högskolan, för 
företaget 3nine AB. Detta är det avslutande arbetet i utbildningen mot högskoleingenjör inom 
maskinteknik med inriktning innovation och design på institutionen för tillämpad maskinteknik i 
Södertälje. Detta examensarbete motsvarar 15 högskolepoäng per student. 
 
Rapporten tar läsaren igenom den tillämpade produktutvecklingsprocess som använts för att ta 
fram prototyper samt de tester som utförts och de resultat som analyserats för dessa framtagna 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

3nine AB utvecklar, producerar och säljer oljedimavskiljare för metallbearbetningsindustrin. 

Oljedimavskiljarna separerar ut skärvätska- och oljedroppar ur luften och dimman som uppstår i 

bearbetningsmaskiner. Dropparna återförs sedan tillbaks till bearbetningsmaskinerna i vätskeform. 

Återvinningen av vätska och reningen av luften leder till en hållbar verkstadsindustri och en hälsosam 

arbetsmiljö. 

I oljedimavskiljaren sitter ett eller flera rotorpaket som består av en fläkt högst upp och ett fästelement 

som håller ihop lameller mot ett lagerpaket längst ner. När rotorpaketet roterar skapas ett luftflöde 

genom lamellerna. Den förorenade luften sugs sedan in från verktygsmaskinen och in i 

oljedimavskiljaren och rotorpaketet. De partiklar från bearbetningsmaskinen som är mindre än 1 µm 

följer med luftströmmen upp genom fläkten, ljuddiffusern och ut ur rotorpaketet för att fastna i ett 

HEPA-filter (högeffektivt partikelfilter). Resterande partiklar separeras ur luften i oljedimavskiljaren 

och går till återanvändning. 

1.2 Problembeskrivning 

I samband med rotation av rotorpaket och fläkt uppstår ett roterande luftflöde vilket medför oljud. För 

att minska oljudet används en ljuddiffuser som dämpning. Idag tillverkas ljuddiffusern i metall och är 

utformad likt ett nät. I dagsläget finns flera problem med ljuddiffusern. Bland annat är 

tillverkningskostnaden stor samt att ljuddiffusern är besvärlig att montera. 

Ljuddiffusern är besvärlig att montera för att montören kan skada sig på nätets vassa kanter samt att 

det fastnar i lamellerna vid montering. De vassa kanterna har uppstått i samband med att ett större nät 

har skurits ned till mindre bitar.  

För att bygga ihop ljuddiffusern viks fem färdigklippta nät ihop och hålls på plats med en ståltråd som 

orienteras igenom hål i nätet. Därefter monteras det på plats i rotorpaketet. 

 

Figur 1, hopvikning av ljuddiffuser. 

 

Figur 2, ljuddiffuserns vassa 
kanter. 

 

 

 

Vass kant 
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1.3 Mål och syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka den nuvarande lösningen för ljuddiffusern för att därefter 

utveckla fram en eller flera förbättrade lösningar som uppfyller samma funktion. Efter arbetet skall 

ljuddiffusern ha en ökad monteringsvänlighet för montören samt att tillverkningskostnaderna ska vara 

lägre.  

• Utveckla minst en ny prototyp på ljuddiffusern. 

• Den nya lösningen skall ha en lägre tillverkningskostnad. 

• Den nya lösningen skall vara monteringsvänlig till skillnad från dagens lösning. 

• Den nya lösningen skall ha en mindre monteringstid. 

1.4 Kravspecifikation 

• Använda material som är beständig mot skärvätskor. 

• Bullernivån ska vara densamma eller lägre. 

• Luftflödet ska vara densamma eller högre. 

1.5 Avgränsningar 

• 3nine AB har redan kontakt med företag som tillverkar i plast. Därav kommer ingen tid läggas 

på att hitta en leverantör. 

• Metaller av olika typer kommer inte att granskas i denna rapport då företaget själva ser plaster 

som den definitiva lösningen. Endast termoplaster av typen Polyoxymethylene (POM) kommer 

att granskas. 

• Inga andra komponenter utöver ljuddiffusern kommer att beröras. 

• Ett tillverkningsverktyg kommer inte att utvecklas i samband med det nya 

konceptet/prototypen. 

• Inga beräkningar på luftflödets strömning eller vibrationer och frekvenser kommer att göras.  
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2 Lösningsmetod 

Det här avsnittet av rapporten kommer att beröra de olika lösningsmetoder som tillämpats under 

projektets fyra faser samt varför de har valts. 

Examensarbetet har delats upp i fyra olika faser: 

• Fas 1 – Förstudie, analysera och förstå problemet. 

• Fas 2 – Faktainsamling, samla på information inför genomförandet. 

• Fas 3 – Genomförande, arbete på koncept och prototyp. 

• Fas 4 – Rapportering, analysera och rapportera resultat. 

 

 

Figur 3, Förenklad produktutvecklingsprocess inspirerad av (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

2.1 Fas 1 – Förstudie 

2.1.1 Underlag inför intervju 

Ta fram information som ska bidra till faktainsamlingen och senare skede i arbetet, relevanta 

frågeställningar utformas. Dessa frågor ska bidra till en djupare förståelse för problemet samt vad för 

syn 3nine AB har på problemet. 

2.1.2 Projektplan, GANTT-schema 

För att uppnå de uppsatta målen har tid planerats in för de olika faserna. GANTT-schemat är till för att 

visa grafiskt hur de olika faserna hänger ihop. Varje stapel i schemat innebär hur mycket tid som har 

planerats inför de olika aktiviteterna. (Eriksson & Lilliesköld, 2005) 

2.1.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien ska ge ett annat perspektiv på de problemen som ljuddiffusern består av idag. Den 

litteratur som är relevant ska vara till hjälp genom de fyra olika faserna utifrån att bidra med kunskap 

eller metoder som kan vara till användning. Litteratur som anses vara relevant för arbetet är bland 

annat dynamik och produktutveckling. 

2.1.4 Tidigare projekt 

En undersökning av tidigare projekt kommer att göras i samband med förstudien. Detta görs för att ta 

reda på vilka idéer som redan föreslagits samt om det är möjligt att vidareutveckla dem. 

2.1.5 Komponentens miljö 

En analys av den miljö ljuddiffusern arbetar i kommer att tas i beaktande. Vad utsätts den för 

förhållanden, både ur kemikalie- och kraftpåverkansperspektiv. Detta utformar en tydligare 

visualisering av komponentens förutsättningar.  

Identifiera 
problemet

Målspecifikati
on

Underlag för 
befintlig 

konstruktion

Koncept  
generering

Val av koncept
Skapa och 

testa slutgiltig 
prototyp

Redovisning 
och 

återkoppling

FAS 1 
Förstudie 

FAS 2 
Faktainsamling 

FAS 3 
Genomförande 

FAS 4 
Rapportering 
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2.2 Fas 2 – Faktainsamling 

2.2.1 Intervjuer 

Intervjuer är en kvalitativ metod som används för att bidra till information i anknytning till ett specifikt 

problem eller liknande. Det är en välstrukturerad konversation mellan personen som för intervjun och 

personen som blir intervjuad. Målet med intervjuer är att få fram den intervjuades personliga åsikter 

kring utvalt ämne med förbestämda frågor.  

För detta arbete så genomförs en enkätundersökning i kombination med muntliga frågor för att få en 

redogörelse av fakta.  (Krag Jacobsen, 2011) 

Semi-strukturerad intervju 

Denna intervjumetod valdes då den är ämnad åt att skapa en naturlig dialog mellan den som för 

intervjun och den som blir intervjuad. Då samtalet inte förs med exakta och detaljerade frågor så kan 

personen som blir intervjuad själv i viss utsträckning styra intervjun och på sådant sätt bestämma 

vilken ordning som ämnen kommer upp i. 

Detta ger en personlig åsikt i svaren på frågorna, det är viktigt att övergångarna mellan 

ämnesområdena sker naturligt och inte bryts upp som i en strukturerad intervju. 

(Krag Jacobsen, 2011) 

2.2.2 Dynamik 

En fördjupning av rotorpaketets dynamik kommer att utföras och ska medföra ett bredare perspektiv 

på de förhållanden som dagens lösning arbetar i, samt hur kommande lösningar ska dimensioneras. 

Fördjupningen ska bidra till datorsimuleringar för finita elementmetoden på valt koncept. 

2.2.3 Funktionsanalys 

Då en ny lösning skall utvecklas fram för ljuddiffusern är det viktigt att den funktionen förblir kvar, 

funktionen beskriver endast vad en komponent skall göra medan lösningen talar om hur det skall 

göras. Det kommer att göras utifrån ett funktionsträd och blackbox. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

2.2.4 Envelopes 

I samband med konceptutvecklingen så skall Envelopes (en kontrollvolym) ritas upp i ett CAE-
program, i det här fallet PTC creo parametric. Denna metod går ut på att bestämma de volymer eller 
geometri i form av tomrum som går att arbeta med utan att störa övriga komponenter. Här beskrivs till 
exempel de olika gränssnitten som finns. Utan en begränsad volym att arbeta med försvåras 
utvecklingsprocessen utav en ny lösning. 
 
Syftet med envelopes för denna konstruktion är att rotorpaketets insida har en begränsad volym och 
varje koncept som utvecklas ska kontrolleras mot envelopes för att inte överskrida maxvolymen. 

2.2.5 DFA (Design for assembly) 

Denna metod skall användas till att analysera samt kritisera ljuddiffusern, därav göra 

designförbättringar ur ett tillverknings- och monterings perspektiv. För att uppskatta monteringstider 

används ett DFA-index som beskriver effektiviteten för montering. Detta Index är förhållandet mellan 

minsta teoretiska antalet delar och en uppskattning av realistisk monteringstid. Detta index skall sedan 

bli ett referensvärde till koncept och lösningar. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

2.2.6 Analys av ljudvolymen och luftflöde med och utan befintlig lösning 

En mätning av maskinens ljudnivå och luftflöde kommer att genomföras när ljuddiffusern är monterad 

och avlägsnad. Mätvärden kommer att illustrera hur effektivt nuvarande lösning är och blir referens för 

utvecklade koncept. 

Mätvärden för ljudnivån kommer att jämföras mot Arbetsmiljöverkets gränsvärden för vad en 

människa bör utsättas för under en dag inom industrin. 

2.2.7 Materialstudie 

En materialanalys genomförs för att avgöra om rekommenderat material är optimalt för de krav och 

funktioner som krävs för att produkten skall fungera korrekt. 



 8 (78) 
 

 
 

En vidare granskning av konkurrerande material kommer att genomföras för att hitta alternativ som 

har likartade eller bättre egenskaper och möjligtvis mer ekonomisk. 

2.2.8 Tillverkningsmetoder 

En granskning av relevant tillverkningsmetod kommer att genomföras i relation till 

materialundersökningen och - vägningen. Detta på grund av att tillverkningsmetoden kommer att 

beslutas utifrån ett materialval. 

2.3 Fas 3 – Genomförande 

2.3.1 Idéutformning 

Brainstorming 

Metoden tillför kreativa lösningar som skall uppfylla den funktion ljuddiffusern består av i dagsläget. 

Med brainstorming så är alla idéer tillåtna och målet med metoden är kvantitet före kvalité, många 

koncept kan sedan kombineras och utvecklas. (Wikberg-Nilsson, et al., 2015) 

Brainwriting 6-3-5 

I samband med idéutformningen tillämpas ett seminarium för brainwritning. För att alla deltagare 

skall uppfatta problemet med dagens lösning samt förstå vad som ska uppnås med projektet, skall en 

kortare presentation förberedas. Presentationen ska redovisa bakgrund till problemet, dagens lösning 

och tillgängliga kontrollvolymer. 

Syftet med brainwriting är att en större arbetsgrupp skall assistera med kreativa idéer inför 

utvecklingen av den nya lösningen. 

Brainwriting 6-3-5 går ut på att varje individ får bidra med en idé som sedan vidareutvecklas med idéer 

andra idéer från övriga deltagare. Det innebär att de idéer som redan finns kan bli bättre men även att 

nya uppstår. (Wikberg-Nilsson, et al., 2015) 

DFMA – Design for Manufacturing and Assembly 

DFMA är en metod som idag används inom produktutveckling för att finna den design av en produkt 

som är optimal för hela produktionsprocessen med avseende på att reducera kostnader. Metoden är en 

kombination av DFM (Design For Manufacturing) och DFA (Design For Assembly). Metoden är 

anpassad för effektivisering av produktion och montering. DFA prioriteras. (Erixon, 1998) 

Konceptskisser 

Syftet med skisser är att visualisera ord med bild. Det bidrar till en tydligare bild på varje koncept 

innan arbetet kan påbörjas med softmodels och hardmodels. 

2.3.2 Vägning av koncept, Beslutsverktyg 

Morfologisk matris 

Med den morfologiska matrisen kan flera koncept skapas genom att kombinera lösningar på de olika 

kriterier som sätts upp. Syftet är att kvantitativa lösningar utvecklas till kvalitativa utifrån de 

dellösningar som uppfyller de olika kriterierna. Denna metod behöver nödvändigtvis inte leda till ett 

optimalt koncept, matrisen ska endast bidra till flera helhetslösningar. (Wikberg-Nilsson, et al., 2015) 

Pughs Matris 

Denna beslutsmetod används för att filtrera bort ett eller flera koncept. Det sker genom att varje idé 

utvärderas mot olika villkor samt en referens, i detta fall den nuvarande lösningen. Då koncepten vägs 

mot tekniskt mätbara krav så ses denna metod som en objektivmetod gentemot intuitionsbaserad 

bedömning. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

I matrisen ansätts en referens som koncepten skall jämföras emot. Denna referens bör vara en lösning 

som tillämpas i dagsläget, en konkurrerande produkt, eller ett eget framtaget koncept. De framtagna 

koncepten vägs mot denna referens och får poäng, oftast (-1,0,1). Detta värde representerar hur väl 

konceptet uppfyller villkoren jämfört med referensen, där -1 är sämre, 0 är likvärdigt och 1 är bättre. 
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Detta illustrerar konceptens styrkor och svagheter som tidigare kan varit svåra att identifiera. En 

viktskala (1 till 6) appliceras vid utvärderingen av koncepten för att visa vilka kraven som har störst 

betydelse för lösningen. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

Kessellringsmatris 

Kesselringmetoden är ett beslutsverktyg som liknar Pughs beslutsmatris. Denna matris tillämpas ifall 

Pughs matris medför flera koncept som är likvärdiga till poängsättningen. Med Kesselringmetoden 

används tidigare kriterier från Pughs matris eller nya, till exempel tekniska data. 

En viktfaktorkolumn ansätts och procentenheter fördelas på hundra procent. Storleken på 

procentenheten är baserat på kriteriets betydelse. 

En poängskala på ett till sex appliceras på varje kriterium för koncepten. Därefter multipliceras 

procentenheten mot poäng och en ny rangordning uppstår mellan koncepten. (Ulrich & Eppinger, 

2014) 

2.3.3 Konstruktion, CAD-program 

Framtagna koncept kommer att utformas i 3D CAD-program för att tydligt visualisera den 

tredimensionella formen av produktlösningarna. Detta kommer att genomföras i programmet PTC 

Creo Parametrics 4.0 som är utvecklat för att framställa protyper, ritningsunderlag och simuleringar. 

(PTC, 2018) 

Syftet är att möjliggöra 3D-utskrifter för hardmodels, funktionell prototyp och fem-analyser i form av 

datorsimuleringar. 

2.3.4 Hardmodel på valt koncept 

Hardmodels även kallad rapid-prototyping är prototyper framtagna i det material och liknande som 

produkten skall tillverkas med. De är till för att genomföra tester, analyser och få en övergripande bild 

på prototypernas för- och nackdelar. 

2.3.5 Materialsållning 

En sållning bland dem material som har granskats genomförs med en PUGH matris för att avgöra vilka 

material som är bättre än det rekommenderade valet.  

2.3.6 FMEA, riskanalys på valt koncept 

FMEA är en förkortning av ”Failure modes and Effects Analysis” Detta är en stegvis metod som 

används för att identifiera alla möjliga fel som kan uppstå i design-, tillverknings- eller monteringsfas 

hos en produkt och eliminera dem. De fel som observeras rankas upp efter hur allvarliga deras 

konsekvenser är, hur ofta dem uppstår och hur enkelt de upptäcks. (Liu, 2016) 

2.3.7 FEM-analys, datorsimulering (FEA) 

Den befintliga lösningen och det nya konceptet kommer att ha samma förutsättningar ur ett dynamiskt 

perspektiv. Därav kommer en FEM-analys på det nya konceptet att genomföras. Syftet är att undersöka 

hur konceptet beter sig då dimensioner samt material kan komma att förändras. 

För att sätta upp en FEA så bör dessa steg följas:  

• Skapa en CAD-modell. 

• Välja och tilldela CAD-modellen fysikaliska materialegenskaper. 

• Definiera de laster som kommer påverka på CAD-modellen. 

• Definiera de randvillkor som verkar. 

• Skapa element (Creo Simulate 3.0 använder P-element)  

• Genomför analys med de kriterier som har definierats. (Multipass, konvergens % osv) 
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Efter att dessa steg är genomförda och analysen är slutförd så krävs det att en ingenjörsmässig 

bedömning av resultatet genomförs och ser till att det korrelerar med beräkningar och uppskattningar 

som tidigare genomförts. (Toogood Ph.D., 2017)  

2.4 Fas 4 – Rapportering  

Rapportskrivning 

För att sammanställa detta arbete så kommer en teknisk rapport att utformas som går igenom 

arbetsprocessen, bakgrund, syfte, krav & mål, metoder, genomförande och resultat & slutsats. Den typ 

av rapportskrivande som kommer att användas är iterativt skrivande där rapporten ständigt 

uppdateras under arbetets gång.  
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3 Faktainsamling 

3.1 Intervjuer 

 

För att på ett effektivt sätt få ut den information som anses vara nödvändig för arbetet så genomfördes 

både muntliga intervjuer och en enkätundersökning som skickades till de anställda på 3nine AB. 

 

Konstruktörerna och forskarna på 3Nine AB har arbetat med maskinerna från den tidigare linjen 

”Blue-line” serien och den moderna ”Green-line” serien där de arbetat och utvecklat fram nya och 

moderna lösningar. Det är även dem som har bäst förståelse för komponenterna i rotorpaketet och 

ljuddiffusern som ska förbättras. Intervjuerna skedde på arbetsplatserna genom att skapa diskussion 

kring ljuddiffusern och dess problem, detta mynnade sedan ut i följdfrågor. 

Enkäten (se Bilaga A) besvarades med tankar och åsikter för befintlig lösning och vad för vision som 

finns för kommande lösning. 

Besvarad enkät: 

Person 1: 

Yrkesroll: Design Engineer & Project Manager 

Antal år på 3nine AB: ~9 månader 

Person ett, har inte arbetat med den befintliga lösningen men är medveten om att den upprättar de 

krav och riktlinjer som arbetsmiljöverket har ställt upp för en godkänd ljudnivå. 

Den nyutvecklade lösningen förväntas vara tillverkad i plast, lättmonterad och klarar av den miljö som 

komponenten arbetar i.  

Dagenslösning är av materialet/formen EAK 0015 av företaget Tidbecks. 

Person 2: 

Yrkesroll: Projektledare  

Antal år på 3nine AB: 2 år 

Person två, påbörjade ett kostnadsreduceringsprojekt för ljuddiffusern i samarbete med företaget 

Plockmatic, då tillverkningskostnaden samt monteringsvänligheten för ljuddiffusern har varit ett 

problem under en lägre period.  

Som den monteras idag så tar det för långtid då den har en komplex monteringsordning och kan skada 

montören. Den nya lösningen förväntas vara enklare att tillverka, montera och underhålla. 

Kostnaden för befintlig lösning är mellan 80–120 SEK. 
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Person 3: 

Yrkesroll: Chef teknikavdelning  

Antal år på 3nine AB: 4 år 

Komponenten är av bra kvalitet (materialegenskaper) och sänker ljudet avsevärt för maskinerna i 

”Green-line”-serien. Under tidigare försök till att förbättra lösningens monteringstider så har ”kuddar” 

av skummaterial använts. Dessa har sedan reagerat med dem kemiska vätskorna (olja och skärvätska), 

därav har de inte implementerats som lösning. Idag så är det företaget Plockmatic (underleverantör) 

som förser 3nine AB med ljuddiffusern, fem hopvikta remsor (aluminiumnät) som sys ihop med 

ståltråd och sedan monteras ned i rotorn (tar ca 5 - 7 min). 

Tankar angående möjliga lösningar är någon typ av plastkammar eller en hårdare typ av skummaterial 

med öppna porer.  

Kort sammanfattning från enkätundersökningen: 

• Befintlig lösning har en godkänd ljudnivå. 

o Följer arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

• Befintliga lösningen har en hög kostnad, ~100 SEK. 

• Påverkar inte luftflödet för mycket.  

• Komponenten har bra materialegenskaper (Aluminium). 

• Är inte monteringsvänlig. 

o Lång monteringstid. 

o Knepig att montera på plats. 

▪ Kan uppstå skador på grund av vassa kanter. 

o Jobbig att underhålla & byta ut. 

• Bättre monteringsvänlighet. 

o Lätt att montera 

o Lätt att tillverka 

o Lätt att byta 

• Ny lösning är möjligtvis tillverkad i Plast. 

• Billigare att tillverka. 
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3.2 Rotorpaketets dynamik 

 

 

 

Figur 4, illustrerar de olika variablerna för ett roterande objekt. 

𝑣 = 𝜔 ∗ 𝑟 𝜔 = 𝑅𝑃𝑀 ∗
2𝜋

60
 𝛼 =

𝜔

𝑠
 𝐹𝑛 = 𝑚 ∗ 𝜔2 ∗ 𝑟 𝐹𝑡 = 𝑚 ∗ 𝛼 ∗ 𝑟 

Formel 1, formlerna för de olika variablerna i figuren som datorsimulering kommer att hänsyn till. 

När ett objekt roterar kring en axel medför det en vinkelförändring, det vill säga att en punkt förflyttas 

relativt till en annan punkt. Denna förändring går att mäta över tid vilket ger vinkelhastigheten ω. 

Vinkelhastigheten förblir konstant förutsatt ingen acceleration sker. Det vill säga att vinkelhastigheten 

varken ökar eller minskar över en tidperiod. (Hibbeler & Yap, 2012) 

I samband med rotation uppstår krafter som verkar på objektet. Dessa krafter verkar radiellt och 

ortogonalt från axeln på det roterande objektet. Den ortogonala kraften 𝐹𝑡  uppstår i samband med en 

acceleration och existerar inte om vinkelaccelerationen α förblir noll. Då kraften 𝐹𝑡 finns också ett 

moment kring axeln. 

Den radiella kraften 𝐹𝑛 finns alltid där så länge vinkelhastigheten ω är större än 0. (Hibbeler & Yap, 

2012) 

Syftet med att illustrera hur ett roterande objekt beter sig är att det ska bidra till förståelse för 
rotorpaketets dynamik. Det skall sedan vara underlag till konceptfasen då ett materialbyte kan 
förekomma. Detta medför att styvheten kan komma att ändras, därav så kan dimensionerna också 
komma att förändras. Detta kommer att undersökas i en datorsimulering för den nya lösningen. 
  

ν 

r 
ω 

𝑭𝒕 
𝑭𝒏 

α 
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3.3 Grundläggande om akustik & buller 

Komponents uppgift är att reducera den ljudnivå som uppstår då luftstrålar lämnar vingkorset och 

passerar fläkt och fläktkåpa där det genereras en puls. (decibel & Åbom, 2014) 

För att förstå hur detta uppstår och hur det kan komma att reduceras så krävs grundläggande 

kunskaper inom akustik och buller - nivåer & påverkan. 

Ljud kan enklast beskrivas som mekaniska vågrörelser som rör sig genom ett medium, till exempel 

vätskor, gaser eller fasta kroppar. De vågrörelser som uppstår är uppbyggda av täthets- och 

tryckvariationer i mediet de befinner sig i. (Bodén, 2001) 

Ljudnivån anges av enheten decibel [dB]. För mätningar där hörselskaderisk bedöms så används oftast 

A-filtret, detta används för att ljudnivåmätaren ska uppfatta ljudnivån [dB] som ett mänskligt öra. 

Exempel på olika ljudkällor och deras ljudnivåer i dB(A) se figur 4 och oljedimavskiljaren placeras på 

cirka 68 dB(A). (Johansson, 2002) 

 

Figur 6, Flera olika ljudkällor där ljudnivån mäts i dB(A). (Johansson, 2002) 

Människor uppfattar en förändring på +- 8 dB(A) som en fördubbling eller en halvering av ljudnivån. 

Ljudnivåförändringar som detta varierar under arbetsdagar och sliter på människor under ett 

arbetspass på 8 h framförallt i industrier.  

Minskas ljudnivåer dB(A) så förbättras bullret inom industrier, gränsvärdet på 85 dB(A) överskrids 

ofta i verkstäder och medför att hörselskydd är obligatoriskt. (Johansson, 2002)  

Figur 5, Maskin modell Nova 300. 
(3nine AB, 2018) 
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Buller – Oönskat ljud och dess påverkan på människan 

Buller definieras som ljud som inte är önskvärt av människan som hör det. Buller har ett flertal 

negativa effekter på människan så som hörselskador och andra fysiologiska störningar. Då örat är att så 

nära hjärnan och tar upp höga signaler så överförs detta som elektriska impulser via nervtrådarna i 

hjärnan. Vid längre exponering av högljudnivå så kan öronens inre känsliga delar skadas permanent. 

Typiska skador är tinnitus eller dövhet det finns även risk för förhöjt blodtryck och överlag försämrad 

arbetspresentation. (Johansson, 2002) 

För verksamheter där bullrande maskiner och utrustning används t.ex. fräs-, svarv- och 

bandsågmaskin ligger nivån för kontinuerligt buller ligger på cirka 75 dB(A), detta används som en 

referensnivå för kommande mätningar av ljudnivå. (Arbetsmiljöverket, 2005) (Se Bilaga F) 

3.4 Ljudnivåmätning 

3.4.1 Ljudnivåmätare 

Ljudnivåmätare ”Quest model 2400” användes för ljudnivåmätningar. Den följer internationella 

standarderna ANSI S1.43–1997, ANSI s1.4–1983(R1997), IEC 651–1979, IEC 804–1985 (3M, 2010) för 

mätningar av ljudnivåer dB(A). 

3.4.2 Mätnoggrannhet 

Uppmätta ljudnivåer har inte en fullständig noggrannhet detta måste se över när mätning sker. Klass 1 

mätverktyg kan noggrannheten skilja sig på +- 2 dB(A) och detta beror oftast på, instrumentet, 

kalibreringen, operatören, avläsningsfel och det kombinerade bullret. Sedan så påverkar även lokalen 

som mätningen genomförs i där ljudnivån störs av väggar och objekt. (Johansson, 2002) (Bodén, 2001) 

3.4.3 Förenklad ljudmätningsmetod 

Mätverktyget placerades ut på åtta punkter med en 45° vinkel mellan varje punkt, på ett avstånd av 100 
cm från maskinen och på en höjd av 70 cm se bilaga G. Dessa mått bestämdes i följd av att maskinen är 
placerad i mitten av liten verkstad omgiven av stora tunga bearbetningsmaskiner som inte gick att 
flytta på. Mätvärdena som mäts upp dokumenteras in i tabeller där lägsta och högsta ljudnivå 
antecknas då de är intressanta värden för att tydligt redovisa hur ljudnivån varierar. Först togs 
mätvärden för ”Utan diffuser” och ”Med befintlig lösning” där ett medelvärde togs fram för bägge 
mätningar. Detta medelvärde kommer agera som referensvärde vid ljudnivåmätningar av framtagna 
koncept redovisas i bilaga H. 
Mätvärden för koncepten togs fram på samma vis och redovisas i bilaga H  
 
Referens: Medelvärde av ljudnivå [dB(A)] 
 

• Utan ljuddiffuser: 73,34 dB(A) 

• Med befintlig lösning 68,40 dB(A) 
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3.5 Mätning av lufthastighet 

För att skapa den cykloneffekt som underlättar separeringen av skärvätske- och oljepartiklar så 

strömmar luft genom rotorpaketet med hjälp av ett insug. Då luften strömmar genom rotorpaketet så 

rör det sig även genom ljuddiffusern som befinner sig i paketet. Dagens lösning fyller upp en stor del av 

den volym som luften tar sig igenom och skapar en blockerande effekt (kudde) och reducerar detta 

flöde. Detta ses som ett problem men något som inte har en markant påverkan av 

oljdedimavskiljningen då lufthastigheten fortfarande är tillräckligt hög för att en cykloneffekt ska 

uppstå men detta är något som bör undersökas då det inte får bli en för stor påverkan. 

Med hjälp av mätverktyget TES 1341 Hot- Wire Anemometer (figur 22) (TES, 2014).l så togs tio 

mätvärden ut för att få spridningsmått och på så sett ta ut ett medelvärde som agerar som 

referensmätvärde för mätningar av framtagna koncept se bilaga I. Dessa referensmätvärden för 

lufthastighet i rotorpaketet är uppmätta utan och med befintlig lösning för att se det optimala 

lufthastighet för maskinen Nova och hur mycket den befintliga ljuddiffusern påverkar det vill säga hur 

mycket den sänker lufthastigheten med i [m/s].  

 

Referens: Medelvärde av lufthastighet [
𝑚

𝑠
]  

• Utan ljuddiffuser: 14,92 
𝑚

𝑠
  

• Med befintliglösning: 11,30 
𝑚

𝑠
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3.6 Funktionsanalys 

3.6.1 Ljuddiffuserns funktion och dess delar 

 

  

Figur 7, funktionsbeskrivning enligt Blackbox metoden (Ulrich & Eppinger, 2014) 

Syftet med nätet är att de ljudvågor som uppstår i samband med den roterande luften i rotorpaketet ska 

studsa ojämnt. Funktionen identifierades bland annat med blackboxmetoden. Där inputs beskriver 

bland annat energiflöden genom ljuddiffusern. I detta fall roterande luftflöde och en hög ljudnivå. Med 

ljuddiffuserns funktion blir outputs ett linjärt luftflöde samt en minskad ljudnivå. Med den nya 

lösningen ska funktionen förbli kvar. 
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Figur 8, funktionsträd för lösning och delkomponenter. 

Trädet är ett funktionsträd uppbyggt på lösning och delkomponenter, det ska komplettera funktionen 

för blackboxen. 

Nätet 

Ljuddiffuserns huvudfunktion är att minska den pulsgenerering som uppstår i samband med att 

rotorpaketet roterar. För att nätet skall uppfylla sin huvudfunktion så måste det sitta fast vid slutloppet 

på rotorpaketet, därav så måste nätet också erbjuda en delfunktion som i detta fall blir infästningar. 

Ståltråden 

För att nätet ska uppnå total fixering så måste det fästas. Rotorpaketet klarar endast av att låsa 

ljuddiffusern i X- och Y-led. Därav så används en ståltråd som förband. Denna ståltråd orienteras 

genom de hål som finns i nätet och endast då uppnås full fixering. 
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3.7 Kontrollvolym 

3.7.1 Envelopes 

En mätning på rotorpaketets tillgängliga volym genomfördes och illustreras med hjälp av PTC Creo 

parametric, se figur 9 och 10. 

 

Figur 9, Envelopes illustrerar rotorpaketets 
maxvolym som den nya lösningen ska förhålla sig 
till. 

 

Figur 10, Top-vy av envelopes (förenklad) för att 
illustrera utrymmet ljuddiffusrarna placeras inom. 

 

Det gröna utrymmet illustrerar den volym som är tillgänglig för den potentiella lösningen. Ett 

koordinatsystem har även placerats ut i volym för att märka upp de gränssnitt som råder idag för den 

befintliga lösningen. 

3.7.2 Gränssnitt 

De gränssnitt som är som intressant för ljuddiffusern kan delas upp i två, de yttre-och inre 

gränssnitten. Till de inre gränssnitten räknas den ståltråd som orienteras genom nätet för att hålla 

samman komponenterna, INF_xx. Till det yttre gränssnittet är det interaktionen mellan de fem nätens 

placeringar i rotorpaketet, NET_yy. En förändring i antalet gränssnitt kan också innebära en 

effektivare montering. 

Beteckning Antal 

INF_xx 10 st 

NET_yy 5 st 

Tabell 1, De olika gränssnitten. 

 

3.8 DFA, Design for assembly 

Som tidigare nämnt är DFA-index ett mått på monteringseffektiviteten, och ska jämföras mot den nya 

lösningens DFA-index i resultatet för att se om en förbättring skett. 

Ljuddiffuser 

Vägg 
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𝐷𝐹𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
(𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟) × (3 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟)

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
 

Formel 2, Formel för DFA-index (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 
Två olika produkter med samma antal delar kan skilja sig i monteringstid beroende på hur de olika 
delkomponenterna monteras. Därav är det viktigt att delkomponenterna optimeras, det görs genom att 
följa olika principer under komponentens utveckling. 
 
Sju principer för att maximera monteringsvänligheten: 

1. Konceptet monteras uppifrån 

o Monteringen sker genom en ”z-axis assembly”, montering uppifrån ner. 

2. Komponenten är självinriktande 

o Komponenten behöver inte finjusteras av den som sköter monteringen. 

Vanligtvis är komponenten avfasad så att komponenten faller på plats. 

3. Komponenten behöver inte orienteras 

o En komponent inte behöver orienteras, till exempel en skruv. En komponent 

som inte behöver orienteras är till exempel en sfär- 

4. Komponenter som kräver montering med en hand 

o En egenskap som är beroende av komponentens storlek, en komponent som 

kräver två händer tar längre tid att montera. 

5. Komponenter kräver inga verktyg 

o Komponenters som behöver skruvar, muttrar och fjädrar tar i allmänhet längre 

tid att montera än de som inte de som inte behöver det. 

6. Komponenten monteras i en linjär riktning 

o Att montera en sprint (linjär rörelse) kräver mindre tid att montera än vad en 

skruv gör. 

7. Komponenten säkras direkt vid montering 

En komponent som behöver säkras genom spänning eller härdning, kan bli instabil och 
kräva en långsammare montering fram till att den har blivit fixerad. 

Hämtat från (Ulrich & Eppinger, 2014). 
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Monteringsprinciperna för befintlig ljuddiffuser 

 

De olika principerna Uppfyller princip (Ja/Nej) 

Monteras uppifrån Ja 

Är självinriktande Nej 

Behöver inte orienteras Nej 

Monteras med en hand Nej 

Kräver inga verktyg Nej 

Monteras i en linjär riktning Ja 

Säkras direkt vid montering Nej 
 

Tabell 2, Monterings principer för befintlig lösning. 

En jämförelse för befintlig lösning på ljuddiffusern mot de 7 principerna som finns för att uppnå 
optimal monteringsvänlighet, 2 av 7 principer uppfylls i dagsläget och målet är att 7 av 7 principer. 

Teoretisk monteringstid 

För att räkna ut en teoretisk monteringstid bör tre frågor besvaras först. 
 

1. Måste delen röra sig relativt till andra komponenter. 
2. Måste komponenten tillverkas i ett annat material till skillnad från övriga 

komponenter. 
3. Måste komponenten demonteras vid reparation eller montering. 

(Ulrich & Eppinger, 2014) 
 

Ljudddiffuser Delar Antal (st) Fråga 1 (Ja/Nej) Fråga 2 (Ja/Nej) Fråga 3 (Ja/Nej) 

  Nät 5 Nej Nej Ja 

  Ståltråd 1 Nej Nej Ja 
Minsta 
antalet 
teoretiska 
delar 

6 

 
Tabell 3, Minsta teoretiska antalet delar. 

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = (𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟) × (3 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟)  
 
Den teoretiska monteringstiden räknas fram genom att multiplicera minsta teoretiska antalet delar 
med tre sekunder. Tre sekunder motsvarar den lägsta teoretiska tiden det tar att montera en del som är 
perfekt anpassad till monteringen. Det vill säga att komponenten ska uppnå de sju principerna för 
optimal monteringsvänlighet. (Ulrich & Eppinger, 2014) 
 
Minsta teoretiska antalet delar blir densamma som den befintliga lösningen består av idag. Den minsta 
teoretiska monteringstiden blir 18 sekunder. 
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Realistisk monteringstid 

Verktyg som har använts för att montera ljuddiffusern är, en flacktång för att orientera ståltråden 
genom nätet och en avbitare för klippa av tråden. Den realistiska monteringstiden är baserat på en 
medeltid utifrån sex olika försök hopvikning av nätet samt montering av ljuddiffusern. 
 

Hopvikning nät 

 

  David Robin 

Försök 1 2 3 4 5 6 

Tid 13 sek 8 sek 11 sek 15,5 sek 16 sek 16 sek 

Medeltid 13,25 sek 
 

 
Tabell 4, medeltid för hopvikning av nätet. 

Detta värde är för ett nät, då ljuddiffusern är uppbyggd på fem stycken hopvikta nät så blir också 
monteringstiden fem gånger så stort. 
5 𝑁ä𝑡 = 5 × 13,25 = 1 min 6 sek 
 

Sy ihop och montera i rotorpaket 

 

  David Robin 

Försök 1 2 3 4 5 6 

Tid 
4 min 
34 sek 

4 min 
52 sek 

3 min 
50 sek  

4 min 
50 sek 

4 min 
7 sek 

4 min 
32 sek 

Medeltid 4 min 27 sek 
 

Tabell 5, medeltid för montering av ljuddiffusern. 

 
Total realistisk monterings tid motsvarar 5 min 33 sek för att montera en ljuddiffuser på ett rotorpaket. 

 

DFA-index 

 

Mått Värden 

Minsta teoretiska monteringstid 18 sekunder 

Realistisk monteringstid 333 sekunder 

DFA-index 0,0541 
 

Tabell 6, DFA- index för befintlig lösning. 

 

DFA-index på befintlig lösning visar att monteringseffektiviteten är ca 5,4%. En högre procentenhet 

indikerar på en effektivare montering. Målet med Design for assembly är att monteringseffektiviteten 

ska bli 100 % för den nya lösningen. 
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3.9 Materialstudie 

Materialkrav 

Dessa krav har satts upp av 3nine baserat på vad ljuddiffusern utsätts för under arbete, 

oljor/skärvätskor och krafter under rotation. Det material som används i dagens lösning uppfyller 

dessa krav men är inte kostnadseffektivt för företagets produktionsnivå.  

• Skall klara av de krafter som uppstår under rotation på 6000 RPM. 

• Ha hög kemisk resistans. 

• Skall vara tålig mot oljor och skärvätskor. 

• Ha en lägre kostnad än referensmaterialet, ligger idag på 100 (SEK/enhet) 

 

Företaget 3nine har på egen hand granskat olika plastmaterial som kan komma att ersätta 

aluminiumnätet som används för ljuddiffusern. Det plastmaterial som dem tillsammans med Liljas 

plast tagit fram heter Acetal (POM) co-polymer c9021 mycket goda egenskaper när det kommer till 

dess kemiska resistans, lösningsresistans, höga mekaniska värden och låga kostnad.  

Detta material används idag som materialval för de plast lameller som staplas på varandra och har 

prövats och visar sig ha en bra livslängd.  Materialet kom att agera som utgångspunkt i kombination 

med referensmaterialet för granskningen av plaster som uppfyller kraven eller överstiger dem men 

möjligtvis har lägre kostnad. Alla plaster kommer i pelletform och kan enkelt bearbetas och formas till 

önskad form.  

Materialdata som redovisas i tabellerna 11 är hämtat från plasttillverkarnas egna utgivna datablad och 

priserna har hämtats från Zuaba som är en global marknadsplattform där företag kan importera eller 

exportera sina produkter och de har en stor databank berörande priser se (se bilaga B). 
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3.10 Tillverkningsmetod 

Formsprutning 

Den vanligaste metoden som används idag vid producering av produkter gjorda i plast framförallt 
termoplaster, denna form av tillverkningsmetod används ofta vid tillverkning av stora serier då 
verktygsinvesteringen är relativt stor.  
För att ses som en gynnsam investering så bör ett företag producera mer än 1000 detaljer per år för att 
det skall bli lönsamt då ett tillverkningsverktyg medför en högkostnad. 
Enligt 3nine så skulle ett verktyg till en liknande detalj för befintlig ljuddiffuser kosta ca 100 000 kr att 
ta fram i samarbete med underleverantören Plockmatic, detta är en uppskattad kostnad.  
 
För- och nackdelar med formsprutning: (Manufacturing Guide Sweden AB, 2017) (Bruder, 2012) 
 

Fördelar Nackdelar 

Ökad pålitlighet (Hög precision på dimensioner) Dyra verktyg 

Ökad designflexibilitet Begränsningar på inläggets storlek 

Låg kostnad per detalj Kräver stor seriestorlek (>1000 detaljer) 

Reducerade monteringskostnader Kan uppstå krympning av detaljerna 

Komplexa former utan efterbearbetning   

 

 

Figur 11: [1] Plastpellets matas in, [2] Plastpellets pressas framåt genom upphettad kammare. [3] Plastpellets 
har övergått till en homogen plastsmälta, [4] Plastsmältan trycks in i n gjutform och utsätts för presskraft och 
[5] Plasten stelnar och tas ut ur gjutformen. Illustration hämtat från (Manufacturing Guide Sweden AB, 2017) 
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4 Genomförande 

4.1 Idéutveckling 

4.1.1 Brainstorming 

För utvecklingen av ljuddiffusern så har flera kreativa metoder använts för att generera olika typer av 

koncept. Den första sessionen av brainstorming gjordes tidigt i projektets skede för att visualisera hur 

olika koncept skulle kunna se ut från ett inre perspektiv, det vill säga utifrån projektgruppens 

perspektiv. Projektet genomförs av två personer och därför gjordes inte brainstormingen helt och hållet 

enligt riktlinjer ur boken, (Wikberg-Nilsson, et al., 2015) 

 

Figur 1, Exempel av ett av våra tidiga brainstorming moment. 

4.1.2 6-3-5 brainwriting 

Andra sessionen av brainstorming var brainwriting 6-3-5 vilket innebär att brainstorming skedde i en 

större grupp och med hjälp av utomstående, det vill säga ett yttre perspektiv. Detta genomfördes 

genom att bjuda in fyra personer (totalt 6 personer) till ett seminarium där varje individ fick bidra med 

lösningar på problemet, även här var målet att ansamla kvalitativa lösningar som kan bidra till 

prototyp i ett senare skede.  

Varje Individ skissade upp ett koncept på bestämd tid och skickade sedan vidare sin idé till nästa 

person för vidareutveckling. Utifrån denna session togs ett flera dellösningar fram. 

 

Figur 2, Ett exempel av genomförd brainwriting, se mer i bilaga J.  



 26 (78) 
 

 
 

Nedbrytning 

Då ett flertal koncept har genererats i samband med en brainwriting-session så har varje idé brutits ned 

till dellösningar som skall uppfylla kriterierna för en optimerad monteringsvänlighet och funktioner. 

Dessa dellösningar ska efter nedbrytning kombineras genom en morfologisk matris och bidra till ännu 

fler lösningar. 

 

Figur 12, Process för nedbrytning av koncept 

 

4.1.3 Morfologisk matris 

Med den morfologiska matrisen kunde fler koncept utvecklas fram utifrån de idéer som redan hade 

ansamlats under seminariet för brainwriting. Detta gjordes genom att bryta ner idéerna till 

dellösningar för att sedan kombineras. Som metod för kombinationer utgick de nya lösningarna från 

att det var en möjlig lösning utifrån ett konstruktionsperspektiv. De nya lösningarna ska också vara 

lätta att producera, med det menas att konceptet skall ha så få tillverkningssteg som möjligt. De nya 

lösningarna skall även uppfylla alla av de sju olika principerna som finns för en optimal 

monteringsvänlighet (Se bilaga C). 

4.1.4 Konceptsållning 1 

Pugh-matris 

En större mängd potentiella lösningar har utvecklats fram i samband med metoden Brainwriting och 

med hjälp av en morfologisk matris skapades 16 koncept som grundades i dessa dellösningar. 

Koncept har sedan vägts mot varandra genom att jämföra olika urvalskriterier. De olika 

urvalskriterierna består av de sju olika monterings principer som finns för optimal 

monteringsvänlighet samt hur många delar och detaljer som konceptet består av. På sådant sätt kan 

tillverknings- och monteringskostnaden minimeras. 

Den befintliga lösningen sattes ut som referens för vägningen och för att avgöra vilka koncept som 

uppfyllde de specifika egenskaperna så gjordes antaganden utifrån egna reflektioner. 

Med hjälp av denna vägning så var det fem koncept som visade sig vara bättre än referenslösningen, 

teoretiskt sett med poängsummeringen. Dessa fem koncept skissades upp för att tydliggöra tankar, 

idéer och dellösningarna som dem är baserade på samt konstruktionen inom ”Envelope”. 

Se bilaga D för Pugh-matriser. 
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Koncept: ”45° väggen” 

 

Figur 3, Illustration av koncept: ”45° väggen”. 

Beskrivning: 

Detta koncept grundar sig i en symmetrisk design 

där komponenten fäst på väggen, där den enkelt 

skall kunna föras ner. Detta medför att en 

komponent tar upp en viss del av två utrymmen i 

”Envelopen”. 

Väggarna på vardera sida vinklas inåt 45° mot 

centrum av rotorpaketet, detta bryter 

ljudvågorna och kan hjälpa separeringen av oljor. 

Koncept: ”Spikarna” 

 

Figur 4, Illustration av koncept: ”Spikarna”. 

Beskrivning: 

Liknande till ”45° väggen” så baseras detta 

koncept på en symmetrisk design. I detta fall så 

är det pinnar som sticker ut mo mitten av 

utrymmet. Tanken här var att luften kan röra sig 

igenom pinnarna utan att luftflödet reduceras 

men samtidigt skapa tillräckligt med störningar 

för att sänka ljudnivån. 

Koncept: ”Borsten” 

 

Figur 5, Illustration av koncept: ”Borsten”. 

Beskrivning: 

För detta koncept så grundade sig designen i hur 

en borste ser ut. Tanken var att det skall vara 

långa plaststrån som placeras in i hålen på 

konstruktionen som under jämvikt kommer 

spreta rakt ut mot lamellerna och på så sett sänka 

ljudnivån. 

 

Koncept: ”Dragspelet” 

 

Beskrivning: 

Konceptet ”Dragspelet” grundande sig på 

dellösningen ”Zigg-Zagg vägg” och designades för 



 28 (78) 
 

 
 

 

Figur 6, Illustration av koncept: ”Dragspelet”. 

att ta upp en stor del av volymen. 

Nyckeln här var ”slide” funktionen som kan 

underlätta monteringen och öka servicebarheten.  

För att inte påverka luftflödet allt för mycket så 

infördes hål i konstruktion där luften kan ta sig 

igenom. 

 Koncept: ”Svängen” 

 

Figur 7, Illustration av koncept: ”Svängen” 

 Beskrivning: 

Då rotorpaketet är runt så grundades detta 

koncept i tanken om att designen kan följa radien 

av lamellerna och på så sätt ta upp volym. 

För att fästa och säkra konceptet så hängs den 

upp på en av väggarna och låses fast mot ena 

ytan av konceptet framför. Detta skapar en fast 

ring. 

Inuti konceptet så är det tunna väggar som ska 

bryta upp luftflödet som är delade i tre skikt. 

Mellanskiktet är förskjutet en aning. 
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4.2 Konstruktion av koncept 

4.2.1 PTC creo paramteric 

De fem koncept som sållats fram med hjälp av beslutsverktygen konstruerades med hjälp av CAE- 

programmet PTC creo parametric. Koncepten framställdes virtuellt för att sedan testas kontinuerligt 

mot den volymkontroll som redan gjordes i fasen för faktainsamlingen. På sådant sätt går det se om de 

att varje koncept följer de dimensioner som finns för rotorpaktet. 

 

 

Figur 13, Konceptet "Svängen" skapat i creo inom 
maxvolymen "Envelopes". 

 

 

Figur 14, Konceptet "Svängen" skapat i creo. 
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4.2.2 Friformframställning, koncept till prototyp. 

För att kunna gå vidare från ett virtuellt koncept till prototyper så konverterades varje fil för koncepten 

till stl-filer. Dessa filer matades sedan vidare in i 3D-skrivare som skriver ut med hjälp av FDM-

tekniken, tekniken går ut på att maskinen tillverkar objekt i lager från början till slut i materialet PLA. 

Detta är ett bra sätt att testa enstaka koncept innan produktionsfasen, det finns material som är mer 

anpassade för tuffare miljöer som kan användas men för detta projekt så körs bara luft genom 

maskinerna och PLA ansågs vara tillräckligt hårt för att få fram mätvärden. 

Nedan så redovisas processen från början till färdig prototyp, konceptet ”Dragspelet” har lite fler 

komplicerade detaljer än t.ex. ”45° väggen” så tiden det tog att framställa komponenten var cirka 3,5 h. 

 

Figur 15, Påbörjade 3D-utskrift med 
Ultimaker 2+. 

 

Figur 16, Färdig 3D-utskrift - Koncept "Dragspelet". 

 

 
Figur 17, Koncept "45 väggen" utskriven i PLA.  
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4.3 Test av koncept 

För att kunna testa varje koncept sattes en testrigg upp på samma tillvägagångssätt som tidigare gjorts 

för att få ut referensvärden. Varje test som gjordes utfördes på den minsta maskinen som ingår i 

3nine:s seriegreen-line, maskinen Nova 300. Anledningen till varför testerna utfördes på Nova 300 är 

att maskinen endast består av ett rotorpaket. Skulle testerna utföras på övriga maskiner skulle det 

innebära att prototypmängden skulle öka med en faktor två till fyra, som sedan i sin tur skulle leda 

längre tillverkningstider för prototyperna. Men det skulle också innebära att tid för att utföra testerna 

skulle öka i samband med antalet rotorerna. 

Samtliga tester för prototyperna utfördes i 3nine:s egen verkstad: 

• Ljudmätning 

• Luftflöde 

• Monteringstid 

Testerna genomfördes i 3nines egen verkstad för att simulera den miljön som maskinerna står och 

arbetar i.  

Ljudmätning 

Ljudmätningen genomfördes enligt tidigare genomfört test för referensvärdet. Mät donet placerades på 

positioner som mättes upp en meter radiellt från Nova 300 och på en höjd av 0,7 meter. 

Mätningspositionerna delades upp på åtta stycken mätpunkter kring maskinen med 45° grader mellan 

varje mätpunkt. Testet utfördes med hjälp av instrumentet Quest Model 2400 – Sound Level meter 

som är ett verktyg specifikt framtaget för mätningen av ljudnivåer. 

En ljuddämpare kopplades mot inloppet på Nova 300 för att dölja det turbulenta oljud som uppstår när 

maskinen inte är kopplad mot en bearbetningsmaskin. Detta gjordes för att skapa rättvisa mätvärden. 

Denna ljuddämpare är ett förlängt rör omslutet av en dämpande strumpa som innehåller skum. 

 

Information 

Maskinmodell: Nova (Green-Line serien) 

Antal rotorpaket: 1 st 

Mätverktyg: Quest Model 2400 - Sound Level Meter 

Enhet: [dB] 

Tabell 7 Förutsättningar för ljudnivåmätning. 

 

Figur 18, Mätinstrument för dB 
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Figur 19, Ljuddämpare för inloppet till Nova 300 

Luftflöde 

Luftflödet mättes upp genom att montera ett rör med längden 1,5m och diametern 100 mm direkt i 

inloppet på Nova 300. För att undvika störningar från inloppet borrades ett hål en bit bort som sedan 

instrumentet fördes in i. Instrumentet mätte endast upp lufthastigheten som sedan räknades om till ett 

luftflöde med hjälp av arean på röret. 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 [𝑚2 ∗
𝑚

𝑠
] 

Formel 3, formel för att beräkna luftflödet. 

 

 

Figur 20, rör med diametern 100mm 

 

 

Figur 21, mätinstrument för lufthastighet.  
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4.3.1 Mätvärden 

Ljudnivå 

 

Tabell 8, mätresultat, medelvärde Ljudnivå [dB]. 

De mätningar som gjordes för ljudnivån, indikerade tre koncept en förbättrad ljudnivå varav en hade 
samma ljudnivå som den befintliga lösningen. Se bilaga H.  

Luftflöde 

 

Tabell 9, mätresultat Luftflöde [
𝑚3

ℎ
] 

Det optimala luftflödet som maskinen NOVA kan uppnå är det värdet som den presterar utan en 

ljuddiffuser, det vill säga cirka 422 
𝑚3

ℎ
. I detta fall är det inte möjligt att uppnå om ljudnivån skall vara 

densamma eller lägre. Detta beror på att luftflödet är beroende av den area som finns tillgänglig i 
rotorpaketet. 
 
Utifrån de koncept som har utvecklats fram så är det endast två koncept som resulterar i ett bättre 
luftflöde än den befintlig ljuddiffusern. 
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Monteringstid 

 

 

Tabell 10, mätresultat, medelvärde monteringstider [sekunder]. 

Alla mätningar som gjordes för monteringstiden visade förbättringar till skillnad från den befintliga 
lösningen för ljuddiffusern. 
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4.4 Slutgiltigt konceptval 

Slutgiltig konceptsållning genomfördes med hjälp av beslutsverktyget ”Kesselringsmatris”, i denna 

matris sattes mätvärden upp som urvalskriterier. Sedan sattes en viktfaktor ut för varje kriterium där 

utgångspunkten var att det kriteriet som är viktigast har högst procentenhet. I detta fall är viktfaktorn 

för monteringstid störst, detta mål ses som viktigast då målet med arbetet är att öka 

monteringsvänligheten. Ljudnivå och luftflöde är även dem viktiga kriterier då buller påverkar 

människor under arbetsdagar och luftflödet påverkar maskinens grad av oljeseparering. Därefter 

fördelades poäng på en skala 1 – 6 (sämre – bättre) ut på varje koncept baserat på hur de presterat i de 

genomförda mätningarna. Efter poängsättningen multiplicerades tilldelade poängen ihop med 

viktfaktorn som sin tur resulterade i en viktad poäng. 

Kesselringmatrisen resulterade i att konceptet ”45° väggen” valdes, konceptet har högst viktad poäng 

och anses vara bäst utifrån de urvalskriterierna som sattes upp. I tabell 11 redovisas poängskillnaden 

mellan de fyra slutgiltiga koncepten som blev markant, koncept ”45° väggen” är den lösningen som 

kommer att rekommenderas. 

 

Tabell 11 Slutlig konceptsållning med metoden Kesselringsmatris, vinnare: 45° väggen. 
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4.5 Vägning av material 

Metoden som tillämpades för materialvalet är Pugh-matrisen. Med hjälp av matrisen så vägdes de olika 
mekaniska egenskaperna och priserna för materialet mot varandra. Det gjordes för att hitta ett material 
som kan bli mer lämpligt än det som har föreslagits av 3nine AB själva. 
Materialet som 3nine AB har rekommenderat sattes som referens för vägningen och visade att två av de 
granskade materialen har bättre egenskaper överlag.  
Materialen Delrin® 300CP NC010 och Ultraform® N 2320 003 båda hamnade på två poäng som ses 
nedan i (tabell 15). 
 

Egenskaper Referens 
Delrin® 300CP 

NC010 
DURACON® M90-44 

Ultraform® N 2320 
003 

E-modul [MPa] 0 + - - 
Sträckgräns 
[MPa] 

0 + - + 

Densitet 
[kg/m^3] 

0 - 0 + 

Kostnad [SEK/kg] 0 + + + 

  0 2 -1 2 

Rekommenderas? Ja Nej Ja 

 
Tabell 12, Materialsållning genomfört med en PUGH-matris. 
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4.6 Analys av valt koncept 

4.6.1 FMEA 

FMEA visar på de potentiella risker som kan uppstå med den nya lösningen för ljuddiffusern och är 

uppbyggd på en risk prioritet skala (Risk Priority Number). RPN beräknas med en poängsättning på 

Severity, Occurence och Detection, som i sin tur är uppbyggd på en fem poängs skala (se bilaga E). 

Skalan består i vanliga fall av tio poäng. Poängsättningen är baserad på antaganden och erfarenheter. 

De tänkbara felen har brain stormats fram för att motverka en felaktig konstruktion innan den 

appliceras på rotorpaketet och når marknaden. Utifrån den FMEA som gjorts på den nya lösningen så 

visade RPN skalan som mest 24 poäng. Detta innebär att inga åtgärder bör tas men är något som 

absolut ska undersökas.  

Component Potential Failure Mode RPN Recommended actions 

45° väggen 

Plastisk deformation 12 Ändra dimensioner 

Materialet korroderar 24 
Byt till ett korrosionsbeständigt 

material 

Spänningskoncentrationer 24 
Runda vid hörn och kanter där det 

uppstår höga koncentrationer 
eller singularitet 

Monteringsfel 6 Anvisningar för montering 

 
Tabell 13, tabellen visar potentiella fel, riskprioritetsnummer och rekommenderade åtaganden. Fullständig 
tabell hittas i bilagor. 
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4.6.2 FEA (Finite element analysis) 

Efter koncept att ”45° väggen” beslutats bli den nya lösningen, samt att CAD-filen färdigställts så 

genomfördes en FEM-Analys för att hitta utsatta punkter/områden i konceptets design. Bland annat 

där spänningskoncentrationen kan vara för stor med avseende på valt material och geometri. 

För att FEM-Analysen skall representera verkligheten så mycket som möjligt så genomförs 

simuleringarna då maskinen är uppe och roterar på en konstant hastighet av 6000 RPM. Denna 

rotation skapar påfrestningar på komponenten och målet är att reducera dessa. 

Randvillkor (Constraints) 
När komponenten monteras på plats så glider den på en vägg som låser fast komponenten i x-led, 
sedan så monteras ett ”Topplock” som låser fast komponenten ovanifrån (och underifrån av väggen) 
och på så sett kan den inte röra sig i z-led. Efter att komponenten monterats på plats så startar 
maskinen och en acceleration sker som trycker ut komponenten mot lamellskivorna där den fastnar, 
under konstant hastighet så tryckt mot lamellskivorna, låst i y-led (se bilaga L) 

Materialspecifikation  

För denna analys så användes det rekommenderade materialet, referensmaterialet Hostaform® Acetal 

(POM) co-polymer c9021 som 3nine AB har störst förtroende för då det tillämpas på lamellerna och 

prövat att de klarar av klimatet inuti rotorpaketet. 

Krafter (Loads) 

Då maskinen Nova kör på full effekt så roterar rotorerna med 6000 RPM så detta matades in i Creo 

simulate som en ”Centrifugal Load” med en vinkelhastighet 6000 RPM. Denna kraft sattes ut på 

rotorpaketets centrum. 

FEA – Statiskanalys  

En statisk analys genomfördes på komponenten med förhållandena ovan. Creo simulate kör en 

konvergensanalysen som är inbyggd i programmet detta för att verifiera värden som beräknas. 

Konvergensanalysen kan sättas upp, hur analysen skall genomföras för att nå konvergens. Multi-Pass 

Adaptive (MPA) användes för att få fram bästa möjliga resultat, standard konvergensvärdet på 10 % 

(som är standardvärde i programmet) användes under analysen. (Toogood Ph.D., 2017) 

Verklig modell (3D-skriven- och CAD- prototyp) 

      

Med rundningar vid yttre väggarna men inte vid 

inre väggarna som ligger yta-yta med rotorvägg. 

Tabell 14 Verkligmodell som har skrivits ut och testats. 
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Figur 22, Prototypen förberedd inför FEM-analys, randvillkor  
och var kraften som verkar är placerad samt rundningen är synliga. 

För att FEM-analysen ska reflektera förhållanden – och spänningar som uppstod i den utskrivna 
prototypen så infördes en rundning på godstjockleken/2 som är en tumregel för plaster med skarpa 
hörn då detta är en oönskad detalj i konstruktionen, där uppstår sprickbildning. (Bruder, 2008) 
Rundning på 1 mm integrerades vid hörnen av konstruktionen. Den utskrivna komponenten hade 
ingen rundning i STL filen men skarpa hörn uppstår aldrig i konstruktioner på samma sätt som i CAD-
program. Verktyg och framställningsprocesser skapar alltid en liten rundning hur vass kant som än 
försöker skapa så i prototypen så uppstod inte sprickning i kanten på grund av en liten rundning som 
uppstod. 
 
Analysen konvergerade mot 10 % och redovisade en spänningsvariation på15-70 MPa vid rundningarna 
där en punkt visade sig ha en spänning på 112 MPa, detta är intressant då denna punkt ligger vid 
övergången från rundning till tak det vil säga längst med toplock-randvillkorets kant. Vid närmare titt 
på bilaga L så att en stor del av rundningens yta har en säkerhetsfaktor på 1.5–2 där spänningen ligger 
mellan cirka 30–45 MPa. Så en stor variation av spänningskoncentrationen ligger under och över 
sträckgränsen, en optimering av rundningen bör genomföras för att se om det finns en rundning där 
spänningen inte överstiger sträckgränsen hos materialet på 64 MPa. 
Den deformation som uppstår idag på ~3,1 mm är väldigt liten men ändå ett värde som borde gå att 
förbättra genom tidigare nämnd optimering se bilaga L. 
 
Notering: Prototypen i PLA med sträckgräns på 50 MPa visade att den rundning som skapades vid 
framställningen räckte för att sprickbildning inte skulle uppstå. Efter optimering och rekommenderad 
radie har tagits fram så borde detta testas med ”trial & error”-metoden. 
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5 Resultat 

Jämförelse mot befintlig lösning 

De sju olika monteringsprinciperna för 45° väggen 

 

De olika principerna Uppfyller princip(Ja/Nej) 

Monteras uppifrån Ja 
Är självinriktande Ja 
Behöver inte orienteras Nej 
Monteras med en hand Ja 
Kräver inga verktyg Ja 
Monteras i en linjär riktning Ja 
Säkras direkt vid montering Ja 

Tabell 15, Monterings principer för 45° väggen. 

Med utgångspunkt för den befintliga konstruktionen på ljuddiffusern så indikerar den nya lösningen på 

en förbättrad monteringsvänlighet. Sex av sju monterings principer uppnås med 45° väggen till 

skillnad från den gamla lösningen som endast uppnådde två av sju principer. 

Den principen som inte uppnåddes är ”komponenten behöver inte orienteras”, detta beror på att 

mellanrummet mellan honan och hanen är snäv. Dessutom minskar tjockleken på rotorpaketets vägg 

radiellt från rotorpaketets centrum. Därav finns det endast ett korrekt sätt att montera den nya 

lösningen. 

 

Figur 23, Snäv volym mellan hona och hane. Sett 
framifrån. 

 

Figur 24, Rotorpaketets vägg avsmalnar från 
centrum. Sett ovanifrån. 
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Minsta antalet teoretiska delar och monteringstid 

 

Ljudddiffuser Delar 
Antal 
(st) 

Fråga 1 (Ja/Nej) Fråga 2 (Ja/Nej) Fråga 3 (Ja/Nej) 

  45° väggen 5 Nej Nej Ja 
Minsta 
antalet 
teoretiska 
delar 

5 

 

Tabell 16, Minsta teoretiska antalet delar. 

Som det redan gjorts för den befintliga lösningen så skall minsta teoretiska antalet delar beräknas ut 

för att sedan beräkna minsta teoretiska monteringstiden. För den nya lösningen visar det sig att den 

minsta antalet för teoretiska delar blir fem stycken, som i sin tur leder till en teoretisk monteringstid på 

femton sekunder.  

DFA-index 

 

Mått Värden 

Minsta teoretiska monteringstid 15 sekunder 

Realistisk monteringstid 16,10 sekunder 

DFA-index 0,932 
Tabell 17, DFA- index för 45° väggen. 

 
DFA-index visar på 93,2 %, en förbättring till skillnad från den befintliga lösningen som har ett DFA-
index på 5,4 %. Det innebär en ökad monteringseffektivitet med cirka 87% procentenheter. 
 
Detta innebär också att monteringstiden har minskat med 317 sekunder per rotorpaket. Om 3nine AB 
antas tillverka och sälja 1500 rotorpaket om året skulle det innebära en tidseffektivisering på 132 
timmar. 
 

 

Tabell 18, Monteringstid för ljuddiffuserna, befintlig lösning och 45° väggen. 

Kostnader 

I samband med en DFA- optimerad lösning har monteringstiden minskat drastiskt. Det innebär att 

företaget 3nine AB sparar cirka 132 arbetstimmar på montering om utgångspunkten är 1500 rotorpaket 
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om året. Kostnaden kommer alltså att ha samma lutning på grafen som 45° väggen i tabellen för 

monteringstiden [monteringstid], men andra siffror och en annan y-axel då monteringstiden 

multipliceras med en konstant (
𝑘𝑟

ℎ
). 

 

Tabell 19, Kostnader för monteringstiden. Monteringskostnaden per timme antas vara 150 kr/h. 

Ljudnivå 

 

Tabell 20, Ljudnivå för befintlig lösning samt 45° väggen. En differens på cirka 3 dB. 

Jämförelsen mellan de två olika lösningarna, det vill säga den befintliga lösningen och 45°väggen, visar 

att ljudnivån har minskat med ca 3dB. Det innebär en behagligare arbetsmiljö för de som arbetar kring 

3nine AB:s maskiner. 
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Luftflöde 

 

 

Tabell 21, Luftflöde, Befintlig ljuddiffuser och "45 väggen" jämfört mot varandra. 

En tydlig förbättring då den nya prototypen har körts i maskinen, denna ökning i luftflöde skapar en 
förbättrad cykloneffekt. 
  

319 

342 
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6 Slutsats & diskussion 

Diskussion 

Det slutgiltiga konceptet innebär en rad förbättringar för 3nine AB, bland annat en förbättrad 

monteringsvänlighet för montören, som var ett av de större målen för arbetet. En minskad ljudnivå och 

ett ökat luftflöde. Det innebär att individen i industrin får bättre förhållanden utifrån minskad ljudnivå 

men även renare luft då maskinerna klarar av att pumpa en större mängd luft genom lamellerna. Skulle 

fallet vara så att luften inte behöver renas mer än vad den redan är skulle det innebära att kunden till 

3nine AB har möjligheten att minska på energiförbrukningen, så att luftflödet bli densamma som för 

befintlig lösning. 

En minskad energiförbrukning innebär också en minskad rörlig kostnad och grönare produkt för 

kunden. Därav kan det leda till att fler företag känner sig motiverade till att köpa en oljedimavskiljare 

från 3nine AB. 

En djupare undersökning för hur luftströmning hade givet rapporten och konceptet bättre kvalité, det 

kunde inte göras då det finns brister i kunskapen gällande strömmningsteori. För att fördjupa sig i 

vetenskapen och tillämpa den hade det inneburit att arbetet hade dragit över på tiden.  

Till en början uppfattades inte hur stort arbetet kunde bli när det kom till strömmningsteori. Därför 

tillämpades ”trial & error” för lösningar som redan brukas i praktiken. 

Något som gav sig till känna under arbetets gång och har fördröjt materialundersökningen, är att 

företagen som tillverkar samt säljer plaster inte själva vet eller inte vill tala om hur pass tåligt ett 

material är mot kemiska vätskor. Det som gick att ta reda på var om materialet var kemiskt resistent 

överlag (dåligt eller bra), inte om det kemiskt resistent mot en specifik vätska.  

För att ta reda på om material var beständiga mot en specifik vätska borde olika materialprover 

beställts (redan efter mål och krav satts upp) och utsatts för de olika skärvätskorna samt oljor som 

3nine AB’s maskiner separerar. 

Redan efter första beslutsmatrisen för de koncept som sedan kom att tillverkas med 

friformsframställning, borde ritningar skapats. Ritningarna skapades först efter att mätvärden vägts 

mot varandra och ett konceptval gjorts. Det har inneburit att offerten för tillverkningsverktyget har 

blivit försenad till examensarbetet och ingen fullständig kalkyl på kostnader har kunnat göras. 

Slutsatsen av resultatet 

Utifrån den problembeskrivning som presenterats så sattes mål upp. 

Utveckla fram minst en ny prototyp på ljuddiffusern. 

Under arbetets gång har ett flertal koncept utvecklats fram med hjälp av metoder som brainstorming 

och beslutsmatriser. Några av dessa koncept har därefter tillverkats med 3D-printteknik för att sedan 

testas i 3nine AB:s egna maskiner. 

Detta har varit ett successivt tillvägagångssätt då många protyper visade sig att ha bättre mätvärden till 

skillnad från dagens lösning. 

Den nya lösningen skall ha en lägre tillverkningskostnad. 

I samband med att monteringstiden minskar kommer monteringskostnaden att minska. Det vill säga 

att tillverkningskostnaden kommer att minska, bortsett från vad ett tillverkningsverktyg kan tänkas 

kosta. 

Den nya lösningen skall vara monteringsvänlig till skillnad från dagens lösning. 

För att ta reda på hur pass monteringsvänlig dagens konstruktion är så har den befintliga lösningen 

jämförts mot de sju olika principerna. Det visade sig att den befintliga lösningen endast uppnådde två 

av sju principer medan 45° väggen uppnådde sex av sju principer. Därav är 45° väggen 

monteringsvänlig till skillnad från dagens lösning. 
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Den nya lösningen skall ha en mindre monteringstid. 

I samband med koncept- och prototyputvecklingen har målet varit att uppnå så många monterings 

principer som möjligt, men även att försöka integrera komponenter. Utfallet har då blivit att den nya 

lösningen monteras direkt på rotorpaketets väggar istället för att komponenterna sys ihop med en tråd, 

som den befintliga lösningen gör idag. 

Resultatet av den nya lösningen har visat sig att spara stora mängder med tid.  

Använd material som är beständig mot skärvätskor. 

Materialundersökningen resulterade i tre material som har samma eller bättre egenskaper jämfört med 

materialet som 3nine AB har rekommenderat. Efter att en sållning genomförts för att tydligt avgöra 

vilket eller vilka material som är ”bättre” så visade det sig att två av plasterna har bättre egenskaper än 

rekommenderat material. Mekaniska egenskaper användes som primära kriterier och priset som 

sekundär, anledningen till detta var då att data som fanns tillgänglig var uppdaterat för mekaniska 

egenskaper men priser var senast uppdaterat 2016. Detta medger osäkerhet i kostnadsberäkningar då 

materialpriserna fluktuerar. 

Bullernivån ska vara densamma eller lägre. 

För de protyper som utvecklats fram har det visat sig att alla har uppnått det krav som ställts för 

bullernivån. 45° väggen resulterade i reducerat oljud med cirka 3 dB till skillnad från den befintliga 

lösningen. Värdet i minskat oljud blir en trevligare arbetsmiljö för individen på arbetsplatsen. 

Luftflödet ska vara densamma eller högre. 

45° väggen visade sig att bidra till ett ökat luftflöde genom rotorpaketen gentemot den befintliga 

lösningen. Det innebär att kunden till 3nine AB kan rena en större luftmängd på samma tid eller en 

minskad effektförbrukning men ändå rena samma mängd luft som tidigare. 
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Vidareutveckling och rekommendationer 

 

I detta arbete har en ny lösning (45° väggen) utvecklats fram som utmanar den befintliga lösningen. 

Prototypen har resulterat i bättre mätvärden när det kommer till ljudnivå [dB], monteringstid [s], 

luftflöde [
𝑚3

ℎ
] och kostnad [kr/enhet]. Mätvärdena underlättar vidare studier av denna komponent, då 

det fortfarande finns förbättringar som kan implementeras. På sådant sätt kan ytterligare förbättrade 

resultat uppnås. Genom att studera 45° väggens konstruktion och de mätvärden som tagits fram, finns 

det förbättringsmöjligheter som kan vara intressanta för 3nine AB. Dessa rekommendationer bör 

användas för att fortsätta optimeringen av komponenten och fastställa de mätvärden som vi fått fram i 

en mer klinisk miljö med noggrannare tester.  

FEA – Förstärka konceptets konstruktion 

Då spänningskoncentration uppstår hos konstruktionen, vid den integrerade rundningen, så 

genomfördes en design optimeringsstudie för att hitta optimal radie och reducera 

spänningskoncentrationer. 

”Design optimization study” kördes på rundningen med mål att reducera parametern ”deformation – 

stress ”Von Mises” [MPa]”. Denna analys visade att en rundning på radien 1,42 𝑚𝑚 är optimal. Där 

spänningskoncentrationen reduceras med en säkerhetsfaktor på cirka 1,7. Viktigt att notera är att det 

finns områden där spänningarna går upp emot 50 [MPa] desto närmare yttre kanten av prototypen 

som granskas (mot lamellerna). Analysen har konvergerats mot 10 % så värdena är så realistiska som 

möjligt. Men denna spänning borde inte vara någon fara för komponenten då testprototyperna var 

tillverkade i PLA och visade att konstruktionen höll väl. Detta kan testas med principen ”trial and 

error” genom att ta fram prototyper med radier mellan 1 – 2 mm för att bevisa nedanstående värden. 

 

Figur 25, Optimerad prototyp, rundning på 1,42 mm. Spänningar [MPa]. 

 
Figur 26, Optimerad prototyp, rundning på 1,42 mm. Deformation [mm]. 
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Ett till förslag för att förbättra konstruktionen och motverka spänningar så kan taket rundas av helt i 
konstruktionen, detta innebär dock att rotorväggarna bör bearbetas genom att slipa till en rundning 
eller liknande. Denna ändring i konstruktionen visade att spänningskoncentrationerna blev väldigt 
små. Spänningarna kring runden ligger på cirka 14 – 20 MPa, spänningen på 50 MPa uppstod vid 
kanten mellan väggen mot lamellerna och den större vinklade väggen. Denna spänning kan bortses då 
resten av komponenten redogör låg spänning. Även detta går att analyser med ”trial & error”-metoden.  
 

 
Figur 27, Analys med helt rundat tak, visar att spänningen är minimal vid taket. 

 
Figur 28, Analys med helt rundat tak, visar att deformationen i mm blir liten. 

Materialval 

De sållade plastmaterialen Delrin® 300CP NC010 och Ultraform® N 2320 003 rekommenderas att 

granskas vidare då de visar prov på bättre egenskaper jämfört med rekommenderat material 

Hostaform® Acetal (POM) co-polymer c9021. En beställning av provbitar som kan läggas i olja och 

skärvätskor för att testa dess kemiska resistans är ett sätt att tydliggöra oklara begrepp som ”Utmärkt 

kemisk resistans”.  
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DFA – Ändringar i komponentens konstruktion 

Det rekommenderas att den kant på 45° väggen som ligger mot lamellerna rundas. Denna kant kan 

fastna i lamellerna vid montering och eventuellt orsaka skada. 

 

  
 

Figur 29, Rekommenderad rundning för 45° väggen. 

Eventuellt kan de fem stycken 45° väggarna som krävs för ett rotorpaket formsprutas i ett enda stycke. 

Fördelen med detta är reducerad monteringstid. Nackdelen skulle bli att hela komponenten skulle 

behövas byta ut ifall något skulle gå sönder. 

Optimal monteringsvänlighet 

Med 45° väggen så uppfylldes endast sex av sju krav. Det beror på att lösningen är konstruerad på 

sådant sätt att mellanrummet mellan rotorpaketets vägg samt 45° väggen är snävt. Anledningen till att 

den skall sitta snävt är att det inte skall gå att rubba 45° väggen efter monteringen. 

Eftersom att det sker en minimal deformation av det vridande momentet när rotorpaketet roterar 

skulle en minskad snävhet inte ha en större betydelse.  

För att uppfylla sju av sju principer rekommenderas en fasning längst ned på 45° väggen. Mötet mellan 

rotorpaketets vägg och 45° väggen underlättas och kan på sådant sätt halka på plats.  

 

Figur 30, 45° väggen med avfasade kanter. 

Tillverkningskostnad 

Det var tänkt att en kalkyl på tänkbara kostnader för 45° väggen skulle göras för ett rotorpaket och 

jämföras mot dagens lösning som ligger på cirka 100kr/rotorpaket. Detta utfördes inte på grund av 

tidsbrist. Det ända som tyder på en minskad kostnad är monteringskostnaden, som ingår i 

tillverkningskostnaden. Därför rekommenderas en fullständig kalkyl på tillverkningskostnader där 

kostnader för rekommenderad tillverkningsmetod där tillverkningsverktyget är inräknad. 



 49 (78) 
 

 
 

  



 50 (78) 
 

 
 

Litteraturförteckning 

3M, 2010. 1200/2200 SLM User Manual. [Online]  
Available at: http://www.equipcoservices.com/pdf/manuals/quest_2200.pdf  
[Använd 2 5 2018]. 
3nine AB, 2018. www.3nine.se. [Online]  
Available at: https://www.3nine.se/produkt/oljedimavskiljare-nova-300/ 
[Använd 12 Maj 2018]. 
Arbetsmiljöverket, 2005. Buller, Stockholm: Arbetsmiljöverket. 
BASF, 2014. UL Prospector & BASF datasheet. [Online]  
Available at: https://materials.ulprospector.com/en/profile/odm?tds&docid=173248 
[Använd 15 Maj 2018]. 
Berner, C., 2016. christianberner.se. [Online]  
Available at: http://christianberner.se/$-1/file/acetalplast-pom.pdf 
[Använd 22 4 2018]. 
Bodén, H., 2001. Ljud och vibrationer. 2 red. Stockholm: Institutionen för farkostteknik, Tekniska 
högskolan. 
Bruder, U., 2008. c-m.se. [Online]  
Available at: https://c-m.se/Dok/lathunden08.pdf 
[Använd 5 Maj 2018]. 
Bruder, U., 2012. verkstäderna.se. [Online]  
Available at: https://www.verkstaderna.se/article/view/401653/formsprutning_fyller_140_ar 
[Använd 17 Maj 2018]. 
Celanese, 2018. UL Prospector & Celanese datasheet. [Online]  
Available at: https://materials.ulprospector.com/en/profile/odm?tds&docid=230381 
[Använd 14 Maj 2018]. 
decibel, L. & Åbom, M., 2014. Rapport - Ljuddämpning av oljeavskiljare, Stockholm: LW dB. 
DuPont Performance Polymers, 2018. UL Prospector & Dupont datasheet. [Online]  
Available at: https://materials.ulprospector.com/en/profile/pdf?E=113968 
[Använd 14 Maj 2018]. 
Eriksson, M. & Lilliesköld, J., 2005. Handbok för mindre projekt. 1 red. u.o.:Liber AB. 
Erixon, G., 1998. Modular Function Deployment - A Method for. [Online]  
Available at: https://modularmanagement.com/wp-content/uploads/2015/05/Modular-Function-
Deployment-A-Method-for-Product-Modularization.pdf 
[Använd 24 April 2018]. 
Hibbeler, R. C. & Yap, K. B., 2012. Mechanics for engineers - dynamics, SI eddition. 13 red. 
u.o.:Pearson Education South Asia Pte Ltd. 
Johansson, B., 2002. Buller och bullerbekämpning. 4 red. Arbetsmiljöverket: Danagårds Grafiska AB. 
Krag Jacobsen, J., 2011. Intervju - konsten att lyssna och fråga. 1 red. u.o.:Studentlitteratur AB. 
Liu, H.-C., 2016. FMEA Using Uncertainty Theories and MCDM Methods. u.o.:Springer. 
Manufacturing Guide Sweden AB, 2017. www.manufacturingguide.com. [Online]  
Available at: https://www.manufacturingguide.com/sv/formsprutning-med-ingjutning 
[Använd 14 Maj 2018]. 
Plastics International, 2018. http://www.plasticsintl.com. [Online]  
Available at: http://www.plasticsintl.com/acetals.htm 
[Använd 14 Maj 2018]. 
Polyplastics, 2016. UL Prospector & Polyplastics datasheet. [Online]  
Available at: https://materials.ulprospector.com/en/profile/odm?tds&docid=213790 
[Använd 18 Maj 2018]. 
PTC, 2018. PTC. [Online]  
Available at: https://www.ptc.com/en/about 
[Använd 24 April 2018]. 
TES, 2014. ww.tes.com. [Online]  
Available at: http://www.tes.com.tw/en/product_detail.asp?seq=308 
[Använd 12 April 2018]. 
Tidbecks, 2015. www.tidbecks.se. [Online]  
Available at: http://www.tidbecks.se/sv/standardsortiment/strackmetall/ 
[Använd 22 4 2018]. 
Toogood Ph.D., R., 2017. Creo Simulate 4.0 Tutorial. 4 red. Edmonton, Alberta: SDC ublications. 
Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D., 2014. Produktutveckling - konstruktion och design. 1:1 red. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
Wikberg-Nilsson, Å., Törlind, P. & Ericson, Å., 2015. Design: process och metod. 1 red. Lund: 
Studentlitteratur AB. 



 51 (78) 
 

 
 

Zauba, Technologies & Data, 2015. Zauba - Participate in globa trades. [Online]  
Available at: https://www.zauba.com/import-delrin-300cp-nc010-hs-code.html 
[Använd 22 Maj 2018]. 
Zauba, Technologies & Data, 2016. Zauba - Participate in global trades. [Online]  
Available at: https://www.zauba.com/import-hostaform-c9021-hs-code.html 
[Använd 14 Maj 2018]. 
Zauba, Technologies & Data, 2016. Zauba - Participate in global trades. [Online]  
Available at: https://www.zauba.com/import-duracon+m90+44-hs-code.html 
[Använd 14 Maj 2018]. 
Zauba, Technologies & Data, 2016. Zauba - Participate in global trades. [Online]  
Available at: https://www.zauba.com/import-ultraform-n-2320-003-hs-code.html 
[Använd 15 Maj 2018]. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 1 (78) 
 

 
 

7 Bilagor  

BILAGA A – Enkätintervju 

För- och nackdelar med en enkätintervju: 

Fördelar: 

•  Korta svar, rakt på sak. 

• Objektiv metod. 

• Kräver inte många 

resurser. 

• Styrda och konkreta frågor. 

• Väldigt svårt att tolka fel. 

Nackdelar: 

• Ingen möjlighet till 

dialoger eller diskussioner. 

• Svaren kan sakna en 

fördjupande analys. 

• Opersonligt. 

 

 

För- och nackdelar med semistrukturerad intervjumetod: 

Fördelar: 

• Öppen dialog som skapar 

förutsättningar för diskussion. 

• Personliga åsikter och tankar 

berörande frågeområdet. 

• Uppmuntrar personen att utveckla 

sina svar. 

• Information som inte kanske skulle 

ha kommit fram under strukturerad 

intervju kan uppstå under 

diskussioner. 

• Rum till följdfrågor inom 

frågeområdena. 

 

Nackdelar: 

• Feltolkningar av insamlad 

information. 

• Mycket information då frågeområden 

ofta är breda och personen spinner 

vidare. 

• Man kan inte styra intervjun till 

samma grad som under en 

strukturerad intervju. 

• Resurskrävande. 

• Miljön där intervjun tar plats 

påverkar. 
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 BILAGA A – Enkätintervju 

Namn:  
Yrkesroll: 
Antal år på företaget:  

• Vad har du för bakgrund på företaget / erfarenheter? 

Svar:  

o Kan du beskriva vad du har haft för betydelse för ljuddiffusern. 

Svar:  
 

• Befintlig lösning (green line) 

 

o Hur ser du att den befintliga lösningen har hjälpt produkten/företaget? 

Svar:  

o Hur har era alternativa lösningar sett ut? 

▪ Tidigare lösningar 

Svar:  

o Hur tror du själv att den nya lösningen kan komma att se ut? 

Svar:  

o Hur monteras den befintliga lösningen idag och vad är det för monteringstid? 

Svar:  

o Vad är kostnaden för den befintliga lösningen? 

Svar:  
 

• Gamla maskinen (Blue-line) 
 

o Hur reducerades oljudet för Blue-linemaskinerna? 

Svar:  
 

• Hur många delar i era maskiner är standardkomponenter, det vill säga vad kan man 

hitta på hyllan och vad har ni själva gjort? 

Svar:  
 

• Vad är det för material till nätet idag, är det en legering? 

o Finns det någon mekaniska data på det? 

Svar:  
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BILAGA B 
 
Referensmaterial – Används för dagens lösning  

Aluminiumnät (sträckmetall mr 142–23) (Tidbecks, 2015)   
Från företaget Tidebecks används idag som material för ljuddiffuserna på grund av 
aluminiums naturliga egenskaper när det kommer till mekanik, kemiskresistans och 
formbarhet. Nätet köps in i form av stora plattor som sedan kapas ner i flera remsor som 
viks och sedan sys ihop med ståltråd.  

Termoplast – Acetal (POM)  

Ett lättbearbetat plastmaterial som används i ett brett område av tekniska applikationer 
exempelvis; remskivor, kugghjul, bussningar och en rad andra mekaniska detaljer.  
Plasten är väldigt lik plasttypen polyamid (Nylon) och dess mekaniska egenskaper men 
är överlag hårdare och har bättre resistans mot fuktabsorption. På grund av dess låga 
absorberingsförmåga av vatten så ses Acetal som en mer formbeständig plast. Acetal 
plaster har även utmärkt kemiskresistans mot bland annat oljor, basiska lösningar, 
alkoholer och naturliga lösningar. Plasten bearbetas vanligen med formsprutning. 
(Berner, 2016)  

Co-polymer – bättre kemiska resistans, bättre dimensionell stabilitet på grund av dess 
lägre nivå av kristallinitet, lägre friktionskoefficient bättre seghet i våta eller fuktiga 
miljöer.   
Homopolymer – Lägre termisk expansion tillsammans med bättre mekanisk styrka, 
styvhet och hårdhet ca 10–15% bättre än co-polymer dock något dyrare då utbudet är 
mer begränsat. (Plastics International, 2018)  

Gemensamma egenskaper Acetalplast, POM summerat (Berner, 2016)  

• Starkt, styvt och hårt.  

• Låg friktion.  

• Krypresistent.  

• Dimensionsstabilitet.  

• Slagtålig (även vid låg temperatur).  

• Goda elektriska isolerings egenskaper.  

• Brett temperaturområde.  

• Lättbearbetat.  

• Fukt- och kemikaliebeständigt.  

• God utmattningshållfasthet.  
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BILAGA B 
 

 

Referensplast: 

Hostaform® Acetal (POM) co-polymer c9021. 

Densitet 1,41e3 [𝑘𝑔/𝑚3] 

E-modul 2,85 [𝐺𝑃𝑎] 

Sträckgräns 64,0 [𝑀𝑃𝑎] 

Pris 31,08 [𝑆𝐸𝐾/𝐾𝑔] 

Tabell 22, Hostaform® Acetal (POM) copolymer 
c9021 

Mekaniska egenskaper: (Celanese, 2018) 
Kostnad:  (Zauba, Technologies & Data, 2016) 

 

 

Delrin® 300CP NC010 (Homopolymer) 

Densitet 1.42e3 [𝑘𝑔/𝑚3] 

E-modul 3,1 [𝐺𝑃𝑎] 

Sträckgräns 71,0 [𝑀𝑃𝑎] 

Pris 20,90 [𝑆𝐸𝐾/𝐾𝑔] 

Tabell 23 Egenskaper för Delrin® 300CP NC010 

Mekaniska egenskaper: (DuPont Performance 
Polymers, 2018) 
Kostnad:  (Zauba, Technologies & Data, 2015) 

 

Duracon® M90-44 (Co-polymer) 

Densitet 1,41e3 [𝑔/𝑐𝑚3] 

E-modul 2,7 [𝐺𝑃𝑎] 

Sträckgräns 62,0 [𝑀𝑃𝑎] 

Pris 12,02 [𝑆𝐸𝐾/𝐾𝑔] 

Tabell 24, Egenskaper för DURACON® M90-44 

Mekaniska egenskaper, (Polyplastics, 2016) 
Kostnad:  (Zauba, Technologies & Data, 2016) 

 

Ultraform® N 2320 003 (Co-polymer) 

Densitet 1,40e3 [𝑘𝑔/𝑚3] 

E-modul 2,7 [GPa] 

Sträckgräns 65,0 [MPa] 

Pris 17,9 [𝑆𝐸𝐾/𝐾𝑔] 

Tabell 25, Egenskaper för Ultraform® N 2320 003. 

Mekaniska egenskaper: (BASF, 2014) 
Kostnad: (Zauba, Technologies & Data, 2016) 

 
Tabell 26, Framtagna material med källor. 
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BILAGA B 
 

 

 

Bilaga 1, Material summerat med provbits. 
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BILAGA C 
 

 
Tabell 27, Morfologiskmatris med 8 framsållade koncept 
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BILAGA D 

 

Bilaga 2, Pugh-matris för koncept, sida A. 

  



 9 (78) 
 

 
 

BILAGA D 

 

Bilaga 3, Pugh-matris för koncept, sida B. 
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BILAGA E 

 
Tabell 28, Failure mode and effect analysis 
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BILAGA E 
 

Occurrence   

Rating 
Probability of 

failure  
5 Väldigt hög  
4 Hög  
3 Medel  
2 Låg  
1 Ingen  

   

Severity   

Rating Effect Allvarlighetsgrad 

5 Kritisk Personskada 

4 Hög Produktens funktion har upphört 

3 Medel Presterar med noterbar defekt 

2 Låg Presterar med mindre defekt utan upptäckt 

1 Ingen Ingen urskiljbar effekt 

   

Detection   

Rating Upptäckt  
5 Omöjlig  
4 Låg  
3 Måttlig  
2 Hög  
1 Självklar  

   

Risk Priority Number  
RPN    

84–125 Kritiskt  
42–84 Bör åtgärdas  
1–42 Ingen åtgärd  

 
Tabell 29, Ocurrence, Severity och Detecion för FMEA 
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BILAGA F 
 
Exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden, buller [dB(A)]. (Arbetsmiljöverket, 2005) 

 
Tabell 30 Exponering för olika arbetsförhållanden, (Arbetsmiljöverket, 2005). 
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BILAGA G 
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BILAGA H 
 
Mätresultat ljudnivå [dB] för utan ljuddiffuser, befintlig lösning och framtagna koncept. 
 
Mätvärden för ”Utan diffuser”. 
 

Ljudnivå utan diffuser Min. ljudnivå [dB] Max. ljudnivå [dB] 

Position 1 73,50 74,00 

Position 2 74,60 75,00 

Position 3 72,10 72,60 

Position 4 73,60 73,80 

Position 5 70,10 70,70 

Position 6 73,60 73,90 

Position 7 74,20 74,50 

Position 8 73,40 73,80 
Tabell 31: Mätresultat i [dB] för position 1 - 8, utan ljuddiffuser. 
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Figur 31 Stapeldiagram av ovanstående mätresultat, utan diffuser. 
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 Mätvärden för ”Befintlig lösning”. 
 

Ljudnivå med befintlig diffuser  Min. ljudnivå [dB] Max. ljudnivå [dB] 

Position 1 70,90 71,30 

Position 2 69,90 70,10 

Position 3 67,20 67,70 

Position 4 67,50 67,70 

Position 5 66,90 67,10 

Position 6 67,80 68,10 

Position 7 68,10 68,30 

Position 8 67,80 68,00 
Tabell 32 Mätresultat i [dB] för position 1 - 8, "Befintlig lösning". 
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Figur 32 Stapeldiagram av ovanstående mätresultat, ”Befintlig lösning”. 
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Mätvärden för "45° väggen". 
 

Ljudnivå med koncept                        
"45° väggen"  

Min. ljudnivå [dB] Max. ljudnivå [dB] 

Position 1 65,10 65,50 

Position 2 66,10 66,30 

Position 3 63,20 63,70 

Position 4 65,30 66,00 

Position 5 64,50 65,00 

Position 6 66,20 66,70 

Position 7 63,60 63,90 

Position 8 63,90 64,30 
Tabell 33 Mätresultat i [dB] för position 1 - 8, koncept "45° väggen”. 

Mätvärdena redovisar en tydlig reducering i ljudnivån som produceras då maskinen kör, det är en 
reducering på ca 3 [dB] vilket är en stor skillnad från den befintliga lösningen. 
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Min. ljudnivå [dB] Max. ljudnivå [dB]Figur 33 Stapeldiagram av ovanstående mätresultat, koncept "45° väggen". 
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Mätvärden för "Spikarna’’: 
 

Ljudnivå med koncept                        
"Spikarna" 

Min. ljudnivå [dB] Max. ljudnivå [dB] 

Position 1 68,80 69,00 

Position 2 69,50 69,80 

Position 3 66,40 67,10 

Position 4 66,90 67,40 

Position 5 67,30 67,50 

Position 6 68,40 68,90 

Position 7 69,30 69,70 

Position 8 68,10 68,30 
Tabell 34 Mätresultat i [dB] för position 1 - 8, koncept "Spikarna''. 
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Figur 34 Stapeldiagram av ovanstående mätresultat, koncept "Spikarna". 
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Mätvärden för "Svängen’’: 
 
 

Ljudnivå med koncept                        
"Svängen"  

Min. ljudnivå [dB] Max. ljudnivå [dB] 

Position 1 67,30 67,50 

Position 2 65,20 65,50 

Position 3 64,10 64,40 

Position 4 65,30 65,60 

Position 5 65,30 65,60 

Position 6 65,90 66,30 

Position 7 64,30 64,50 

Position 8 64,90 65,20 
Tabell 35 Mätresultat i [dB] för position 1 - 8, koncept "Svängen". 
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Figur 35 Stapeldiagram av ovanstående mätresultat, koncept "Spikarna". 
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Mätvärden för "Dragspelet’’: 
 

Ljudnivå med koncept                        
"Dragspelet"  

Min. ljudnivå [dB] Max. ljudnivå [dB] 

Position 1 70,10 70,30 

Position 2 68,20 68,70 

Position 3 67,20 67,80 

Position 4 67,50 67,90 

Position 5 67,90 68,40 

Position 6 68,80 69,10 

Position 7 68,30 68,60 

Position 8 67,70 67,90 
Tabell 36 Mätresultat i [dB] för position 1 - 8, koncept "Dragspelet". 

 
 

 
Figur 36 Stapeldiagram av ovanstående mätresultat, koncept "Dragspelet". 
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BILAGA I 
Mätvärden – Lufthastighet [m/s] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljudtest med koncept "45° väggen" 

Mätning Luftflöde [m/s] 

1 12,59 

2 12,48 

3 12,66 

4 11,60 

5 11,64 

6 12,09 

7 12,44 

8 11,84 

9 11,60 

10 12,02 
Tabell 39,Lufthastighet "45° väggen". 

Ljudtest med koncept "Svängen" 

Mätning Luftflöde [m/s] 

1 10,83 

2 11,09 

3 11,29 

4 11,14 

5 11,11 

6 11,20 

7 11,72 

8 11,11 

9 10,99 

10 11,28 
Tabell 40, Lufthastighet "Svängen". 

Ljudtest med koncept ”Svängen" 

Mätning Luftflöde [m/s] 

1 10,83 

2 11,09 

3 11,29 

4 11,14 

5 11,11 

6 11,20 

7 11,72 

8 11,11 

9 10,99 

10 11,28 
Tabell 41,Lufthastighet  ”Svängen". 

Ljudtest med koncept "Dragspelet" 

Mätning Luftflöde [m/s] 

1 14,04 

2 14,13 

3 13,60 

4 13,82 

5 13,29 

6 13,85 

7 14,42 

8 14,12 

9 13,93 

10 14,10 
Tabell 42 Lufthastighet "Dragspelet". 

  

Lufthastighet ingen diffuser 

Mätning Lufthastighet [m/s] 

1 14,62 

2 14,40 

3 14,96 

4 15,00 

5 14,70 

6 15,12 

7 14,81 

8 15,02 

9 15,51 

10 15,07 

Medelvärde 14,92 

 

Tabell 37, Lufthastighet, ingen diffuser. 

Lufthastighet befintlig diffuser 

Mätning Lufthastighet [m/s] 

1 11,36 

2 11,28 

3 11,39 

4 10,96 

5 11,27 

6 11,83 

7 11,31 

8 11,27 

9 11,29 

10 11,00 

Medelvärde 11,30 

 

Tabell 38, Mätvärden, Lufthastighet, befintlig 
lösning 
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BILAGA J 
 
Idegenerering från brainwriting seminarium. 
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BILAGA K 
 
Förklarande konceptskisser. 
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BILAGA L 
 
Genomförande och resultat av genomförd FEA, rundning 1 mm. 

Randvillkor 

 

 
Beteckning samt låst yta 

 
Randvillkor 

”Rotation_lock”

 

Translation:                      

Rotation: 

x-led: Låst                         x-led: Fri 

y-led: Fri                            y-led: 

Fri 

z-led: Fri                            z-led: Fri  

”Lamellskiva-lock”

 

Translation:                      

Rotation: 

x-led: Fri                            x-led: 

Fri 

y-led: Låst                          y-led: 

Fri 

z-led: Fri                             z-led: 

Fri 

”Topplock_lock”

 

Translation:                       

Rotation: 

x-led: Fri                             x-led: 

Fri 

y-led: Fri                             y-led: 

Fri 

z-led: Låst                           z-led: 

Fri 

Tabell 43 Ansatta randvillkor för komponenten inför FEA i Creo Simulate 3.0. 
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BILAGA L 
 

 
 

Figur 37, Förvridning med 1 mm rundning, i [mm]. 

 

 
 

Figur 38, Deformation med 1 mm rundning, i [MPa] 
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