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Sammanfattning 

Ett ljudfenomen som uppstår i samband med luftkomprimeringen i den nya D7 motorn 
har uppmärksammats som ett problem av kunderna. Ljudfenomenet som resonerar i 
hytten bidrar till en obehaglig arbetsmiljö. Uppdraget har i sin tur varit att utveckla en 
luftkompressormonterad ljuddämpare mot en kravspecifikation som eliminerar detta 
fenomen.   
 
Med hjälp av diverse verktyg och en spiral produktutvecklingsprocess utfördes ett flertal 
iterationer av dem koncept som kan tänkas lösa problemet. Dessa iterationer 
konstruerades i mjukvaran CATIA V5 för att sedan beställas in som fysiska prototyper i 
materialet Pa12. För att bekräfta prototypernas funktionalitet utfördes simuleringar samt 
fysiska tester.  
 
Det resulterande arbetet blev ett konceptförslag till Scania CV AB som uppfyller 
kravspecifikationerna. Lösningens ljuddämpningsförmågan reducerade  
ljudfenomenet med 73% i genomsnitt. Med hjälp av observationer och analyser under 
de fysiska testgenomförandet uppmärksammades komplikationer som bör åtgärdas.  
Det mest kritiska med det nuvarande konceptet är dem vibrationer som uppstår. För att 
åtgärda detta problem kommer det krävas ytterligare infästningspunkter på 
motsvarande sida till de nuvarande.  
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Abstract 
A noise phenomenon that arises in connection with air compression in the new D7 
engine has been noted as a problem by the customers. The sound phenomenon 
resonates in the cabin contributes to an unpleasant work environment. The mission, in 
turn, has been to develop an air compressor-mounted silencer against a requirement 
specification to eliminate this phenomenon. 
  
Using various tools and a spiral product development process, a number of iterations 
were made of those concepts that could solve the problem. These iterations were 
engineered in the CATIA V5 software, then ordered as physical prototypes in the 
material Pa12. To confirm the prototypes' functionality, simulations and physical tests 
were performed. 
 
The resulting work became a concept proposal for Scania CV AB that meets the 
requirements specifications. The solution managed to reduce the sound phenomenon 
by 73% on average. With the help of observations and analyzes during the physical test 
implementation, complications were noted that should be addressed. The most critical 
on the current concept is the vibration that occurs. To fix this problem additional 
attachment points will be required on the corresponding side to the current ones. 
 
All data in this report have been modified. This is to protect sensitive information.  
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1 Inledning  

1.1 Uppdragsbeskrivning 

Scania CV AB är en av Sveriges största tillverkare av lastbilar och bussar. De utvecklar, tillverkar och 

monterar majoriteten av sina produkter. Scania arbetar även med externa komponenter från andra 

tillverkare inom samma arbetsområde. Ett av dessa företag är Cummins som bland annat levererar 

motorer. Dessa motorer integreras i Scanias nuvarande drivlinor. Denna implementering utförs av en 

arbetsgrupp som har den specifika rollen i företaget.  

Under en period nu har arbetsgruppen arbetat med D7 motorn från Cummins. Denna motor har 

implementerats och testats i både lastbilar och bussar. Implementeringen är inte problemfri, då mindre 

felaktigheter och irritationer uppstår som arbetsgruppen försöker lösa succesivt. En av dessa 

irritationer är ett ljudfenomen som dyker upp i samband med luftkomprimeringen för bromssystemet. 

Ljudet uppstår i samband med ventilslutningen i luftkompressorn. Tillslaget ger ifrån sig ett ljud som 

tar sig igenom det långa, Scania specifika, luftintaget som sedan resonerar i förarhytten.  

Scania har gjort förstudier kring detta ljudfenomen. Ett ljud i samband med luftkompressorn är inte 

allt för ovanligt. Dock är varje fall unikt när det kommer till ljud och kräver därmed en särskild lösning. 

På en motor var det tillräckligt med en kvartsvågsdämpare i lagom längd för att dämpa ljudet. En 

likande lösning är inte möjlig, då frekvensbandet sträcker sig från 0 – 600 Hz.   

En akustiksimulering utfördes för att ta reda på storleken och placeringen av ljuddämparen.  

Denna simulering konstaterade att en volymdämpare på minst 2,5 liter och en placering på 

kompressormynningen skall vara tillräckligt, för att dämpa ljudet märkbart. Hypotesen testades i en 

lastbilsapplikation med hjälp av en FFF-framtagen soft modell på en simpel volymdämpare som 

uppfyllde dessa krav. Hypotesen stämde och därmed gjordes detta till ett uppdrag.  

Uppdraget innefattar att designa en volymdämpare utifrån de krav som framstått via simuleringarna 

och testerna. Designen skall innefatta infästningsmöjligheter, volymkrav, materialval m.m. Lösningen 

skall beställas och testas på samma testanordning för att försäkra Scania om att designen är fullständig 

och produktionsredo.  

1.2 Målformulering 

1. Konstruera en volymdämpare som eliminerar större delar av ljudfenomenet som dyker upp i 

samband med ventilslutningen i luftkompressorn. 

2. En friformsframtagen modell av ljuddämparen skall bekräfta ljuddämpningen.  

3. Analyser och simuleringar skall genomföras för att kunna bekräfta presentationsmodellens 

strukturella integritet.  
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1.3 Kravspecifikationer 

1.3.1 Krav enligt förstudier 

• Ljuddämparen skall ha en volym på minimum 2.5 liter.  

• Övergången mellan inlopp och volym samt insug mot volym skall upprätthålla ett förhållande 

på 30:1. 

1.3.2 Konstruktionsskarv 

• Ljuddämparen skall utnyttja befintliga infästningspunkter på luftkompressorn. 

• Omkonstruktion av befintliga komponenter skall undvikas till den grad det är möjligt.  

• De förband som skall användas skall finnas standardiserade och tillgängliga på Scania för att 

undvika onödiga inköpskostnader.  

 

Konstruktionen skall framställas utefter följande parametrar: 
 

• Temperatur i motoromgivning: 120 °C. 

 

• Lägsta temperaturer lastbil vistas i: - 30 °C. 

 

• Tryck i ljuddämparen: 0,5 bar, pulserande undertryck. 

 

• Ljudets frekvensområden som skall dämpas: 20 – 600 Hz. 

 

• Acceptabel ljudnivå: Grundmotorljud + 10dB 

 

• Spänningar i konstruktionen som kan uppstå:  24MPa. 

 

• Vibrationer som konstruktionen kommer att utsättas för: 300 Hz.  

 

• konstruktionen skall klara av: Damm, salt, grus och korrosionspartiklar. 

 

• Konstruktionen skall kunna motstå eventuella vätskor: Vatten, försurat regnvatten och olja. 
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1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Projektavgränsningar 

• Projektet kommer inte att lägga vikt på kostnadskalkyler. 

• Arbetet kommer inte att ta större hänsyn tillverkningsmetoder för lösningen.  

• Projektet skall endast förhålla sig till lastbilens gränssnitt. 

1.4.2 Konstruktions avgränsningar 

• Simuleringar och tester gällande ljud skall utföras med hjälp av individer med denna typ av 

expertis.  

• Prototypen skall konstrueras i CATIA v5 men tillverkningen skall utföras av mekaniska 

verkstaden på Scania CV AB. 

• Prototypen kommer inte att konstrueras mot en specifik tillverkningsmetod eller standard.  
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1.5 Arbetsmetodik 

En stor del av förstudierna hade utförts av uppdragivaren innan projektet hade påbörjats.  

Det innebär att projektet kan ta del av simuleringsresultat samt tester från en redan befintlig  

”soft modell”. Dessa skall analyseras för att skapa en bredare förståelse för hur konstruktionen bör se 

ut. Detta för att uppfylla de krav som tagits fram i simuleringarna. Det arbetsflöde projektet kommer 

att bygga på är en ”Spiral produktutvecklingsprocess” (Eppinger & Ulrich, 2012). Denna process 

hänvisas till figur 1. 

 
Figur 1: Illustrerar den planerade produktutvecklingsprocessen för detta projekt som bygger på 

”Spiral produktutvecklingsprocess” (Eppinger & Ulrich, 2012). 

 

Arbetsflödet som figuren ovan illustrerar är en tydlig plan över de olika faserna arbetet kommer 

genomgå. De olika faserna i processen är kritiska till arbetets lycka. Varje ruta i figuren talar för ett 

viktigt moment, projektet kommer att genomgå. I kronologisk ordning innebär detta:  

 

1. Planeringsfasen är startskottet i projektet. Denna fas är kritiskt för förståelse för respektive 

aktör i projektet. Planeringen innefattar att alla aktörer är med på arbetsmetodiken som 

tillämpas, verktygen som skall användas samt tillgängliga resurser för arbetet. Det är även 

viktigt att läsa in sig på uppdraget samt utveckla en djupare förståelse för problemet.  

När alla är med på spåret kan arbetet gå vidare till nästa fas.  

2. Konceptutvecklingsfasen innefattar att diskutera och skissa fram en mängd olika 

lösningsförslag som bygger på relevant kunskap och förståelse för problemet.  

När en mängd olika koncept tagits fram skall de granskas och sållas ut med hjälp av verktyg 

som exempelvis Kesselring matriser (Eppinger & Ulrich, 2012).  

3. Utveckling på systemnivå innefattar att vidareutveckla på det/dem koncept som valts att arbeta 

vidare med. Detta innebär bland annat att genomföra mindre tester för att påvisa sin teori. 

Enligt produktutvecklings termer går det att säga att detta är en ”soft modell” som skall 

konstrueras och testas (Eppinger & Ulrich, 2012). Slutskedet av denna fas skall medföra en 

förståelse som gör det möjligt att svara på alla teoretiska frågor som handlar om lösningen.  

4. Denna fas handlar om att utveckla en mer robust modell med hjälp av ett fler tal verktyg.  

Med hjälp av CAx stöd illustreras och modelleras modellerna fram. Fysiska prototyper byggs 

eller köps in beroende på iteration. Vardera iteration av modellen testas tills en komplett 

prototyp framställs. Med varje cykel som modellen genomgått skall en allt mer robust modell 

framställts. Detta pågår fram till att en av dessa modeller är produktionsredo.  
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5. Den sista fasen medför en produktions beredskap. Denna fas kommer inte att vara allt för 

genomgående, i detta arbete. Detta främst eftersom målet är att framställa en lösning till det 

givna problemet, dock skall det finnas i åtanke. Detta är den sista punkten innan projektet skall 

sammanfattas och granskas, vilket innebär att lösningen i detta skede skall vara 

produktionsredo.  

Steg för steg planen till detta arbete är genomtänkt men dock innebär det inte att mindre avvikelser 

inte kan förekomma under arbetet. Mänskliga felfaktorn kommer att vara bidragande till ett icke linjärt 

arbete. Dock skall metoden vara riktlinjen i arbetets tillvägagångsätt. 

1.6 Lösningsmetod 

• Litteraturstudier för att få bredare kunskap gällande ljudets beteende i största allmänhet men 

även material- och tillverkningsstudier. 

• Brainstorming med berörda parter i Scania för att få ett bättre angreppssätt till hur problemet 

skall hanteras och vad som bör finnas i åtanke. 

• Konceptgenereringsfasen skall skapa ett förtydligande för hur ljuddämparen skall konstrueras. 

Detta skall ske ur ett tillverkning- och ljudperspektiv med hjälp av konstruktionsunderlagen 

som tagits fram t.ex. skisser.  

• Kesselring matrisen skall användas vid sållning av koncepten (Eppinger & Ulrich, 2012).  

• CAD verktyg skall användas för att konstruera de förslag som valts med hjälp av Kesselrings 

beslutsmatris. Dessa skall konstrueras med rätt kontext i CAD-programmet, för att undvika 

kollision med övriga komponenter. 

• En ”hard modell” skall framställas för att bekräfta infästningsmöjligheterna samt maximala 

volymkapaciteten. 

• En ”presentations modell” skall framställas för test och undersökningssyfte innan 

slutkonceptet. 

• FEM-analyser skall utföras på lösningen för att säkerställa produktens hållbarhet. 

• Verktyget DFMEA (Design failure mode effect analysis) skall användas för att identifiera risker 

i konstruktionerna som framtagits.  

• DFA (Design for assembly) skall identifiera komplexiteten av produkterna med hjälp av 

numeriska värden.  

• Ergonomiska aspekter skall undersökas och tillämpas, enligt Scania CV AB standarder. 

• En slutlig ”konceptmodell” skall framställas utifrån samtliga resultat från ovanstående verktyg. 

  



 

 
 

 8 (59) 
 

 
 

  



 

 
 

 9 (59) 
 

 
 

2 Förstudier 

2.1 Grundläggande ljudkunskaper 

Ljud är vibrationer i medium som t.ex. luft eller vatten. Dessa vibrationer rör sig via tillslag mellan 

molekylerna i mediet. Hastigheten av ljudet är direkt kopplat till densiteten, då molekylernas täthet är 

den spridande faktorn av ljudet. Avståndet mellan molekylerna avgör ljudets hastighet.  

Om avståndet är litet kommer ljudets hastighet vara betydligt snabbare än om avståndet hade varit 

långt. (studi, 2018).  

 

 
Figur 2: Illustrerar hur molekylernas rörelse efterliknar en sinuskurva som kallas ljudvåg. 

Amplituden på en ljudvåg är avståndet mellan topparna och dalarna medan frekvensen är antalet 

iterationer inom en minut. 

I luft rör sig ljud i ungefär 340 m/s vid 15° C. (Nationalencyklopedin, 2018). Hastigheten på ljudet är 

dock inte avgörande för hur högt eller intensivt vi hör ett ljud. Det avgörande i detta fall är amplituden 

på ljudvågen (se figur 1) samt frekvensen. Amplituden avgör hur starkt något låter medan frekvensen 

på en ljudvåg avgör tonhöjden. Människor kan endast höra ljud som hamnar inom intervallet  

20 – 20 000 Hz, innan det övergår till det vi kallar ultraljud (studi, 2018).  

Ljudnivå uppmäts i decibel och har en logaritmisk skala som bygger på energimängden som befinner 

sig i ljudvågen. Detta medför att en reducering i ljudnivå från exempelvis 20 dB till 10 dB har en 

betydligt mindre energiminsking gentemot exempelvis 80 dB till 70 dB. Detta innebär att en mer 

robust lösning krävs för att dämpa högre ljudnivåer (Wolfe, 2018).  
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2.2 Befintliga lösningar 

I dagsläget finns det en hel del lösningar när det kommer till bullerreducering. 

Lösningarna är utformade mot specifika ljudfrekvenser. Teorin bakom ljuddämparna kan vara den 

samma men utformningen på dessa ljuddämpare kan skilja sig drastiskt. Detta eftersom varje 

ljuddämpare är konstruerat mot ett specifikt ljudfenomen. Beroende på de krav som ställs på 

konstruktionen som t.ex. hållfasthet, ljudfrekvenser, gränssnitt och andra volymkrav kommer 

ljuddämparen att anpassas efter den specifika applikationen. 

2.2.1 Kanaldämapre 

Reflektions ljuddämparen eller den så kallade expansionskammaren finns i en hel del olika 

utformningar som är designad för en varierande frekvensbredd. Kanalljuddämpare har en 

rektangulärform, vilket är effektivt inom ett span på 400 – 3000hz. Grafen nedan illustrerar hur 

reduktionstalet ökar, desto längre långsidan blir gentemot kortsidan (Johansson, 2005).  

 

Figur 3: Illustrerar skillnaden i reduktionstalet, då man går från ett mer kvadratisktvärsnitt till ett 

mer rektangulärt. Grafen illustrerar ett test som utförts på en 1m långt kanaldämpare (Johansson, 

2005).  

2.2.2 Expansionskammare 

En traditionell expansionskammare, enligt figur 4 är utformad efter ett cirkulärt tvärsnitt.  

Det är absolut inte nödvändigt för alla applikationer av expansionskammare att gå från ett cirkulärt 

tvärsnitt till ett annat. Alla tänkbara kombinationer från en area till en annan är relevanta för denna 

typlösning. Teorin bakom denna ljuddämpare är en drastisk övergång mellan inlopps arean A1 till 

kammarens tvärsnitts, area A2. Detta medför att vibrationerna i luftdraget får en drastiskt expanderat 

utrymme att förhålla sig till. Det gör att energin i ljudet fördelar sig över volymen i kammaren som 

absorberar delar av ljudets energi. (Johansson, 2005). 



 

 
 

 11 (59) 
 

 
 

 

Figur 4: Illustrerar en expansionskammare med två olika cirkulära tvärsnitt. Applikationen i figuren 

är traditionell för bland annat ljuddämpning i avgassystem (Johansson, 2005). 

Reduktionstalet för denna ljuddämpare är beroende av förhållandet mellan den drastiska area 
övergången. I grafen nedan (figur 5) illustreras reduktionstalet för en 1m lång expansionskammare 
med olika tvärsnitt. Ett inloppstvärsnitt där A1 är mycket mindre än tvärsnittet A2 ger ett väldigt högt 

reduktionstal. De frekvenser som längden utgör multiplar av en halv våglängd skapar 
”nollställen”. I dessa ”nollställen” erhålls inte den dämpande effekten. Om det finns ett behov av 
en bättre dämpning eller om dessa ”nollställen” skall utplånas går det att tillsätta ett 
ljudabsorberade material. Detta material fästes på kammarensväggar.  

 

Figur 5. Illustrerar den dämpande effekten av en expansionskammare som är 1m långt. De olika 

färgerna i grafen påvisar skillnaden mellan tvärsnitts förhållandet A1 och A2 (Johansson, 2005). 

Denna typ av ljuddämpare är speciellt effektivt vid låga frekvenser mellan 0 – 600hz.  

Den är även beroende av mängden volym som kan absorbera energin i ljudet. Denna lösning är således 

beroende av tvärsnitts areaövergångar samt volymen som absorberar ljudet. (Johansson, 2005). 
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2.2.3 Baffelljuddämpare 

Ett tredje ljuddämpningssystem som efterliknar en expansionskammare men dock använder sig av en 

ljudabsorbent på insidan av kammaren är baffelljuddämparen. Här är inte tvärsnitten mellan inloppet 

och kammaren lika viktig. Detta eftersom den använder sig av en rad bafflar med ett 

ljudgenomsläppligt ytskikt, enligt figur 6. 

 

 

Figur 6: Illustrerar en baffelljuddämpare (Johansson, 2005).  

Denna baffelljuddämpare är effektiv i ett högre frekvensintervall på 500 – 3000hz. 

Figuren nedan förtydligar det med hjälp av mätningar som genomförts. 

Figur 7: Illustrerar en graf för baffelljuddämparen till höger om grafen. Denna ljuddämpare är 

medför en större kostnad än expansionskammaren men täcker ett högre frekvensband. 
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2.3 Materialstudier 

Polyamid, eller så kallad nylon, är en delkristallin termoplast med mycket bra termiska egenskaper.  

Det finns en hel del olika varianter av materialet polyamid, som exempelvis PA6, PA66, PA12 m.m.  

Om materialet glasfiber armeras blir dem termiska egenskaperna mycket bättre, vilket leder till att det 

tål mycket högre temperaturer. Materialets nackdelar är att det är väldigt fuktabsorbent, vilket leder till 

en viss svällning. Detta medför att det blir svårt att hålla snäva toleranser. Arbetas det istället med en 

helt torr polyamid får man en spröd konstruktion. Materialet beter sig annorlunda i de olika 

tillstånden, vilket gör att anvisningarna brukar komma med två datablad, i torranvändning samt i 

konditionerat tillstånd (50 % relativ fuktighet i rumstemperatur) (Leijon, 2014).  

Material 

Mekaniska egenskaper vid 
20°C 

Termiska egenskaper 

Brott- töjning 
(%) 

Brottspänning 
(MPa) 

Smältpunkt 
(°C) 

Arbetsområde 
(°C) 

PA 12 GF30 1.7 52 190 -70 till 80 

PA 66 
GF30 

3 200 260 -30 till 120 

Pa 6 GF30 6 150 150 -60 till 80 

Tabell 1: Tabellen påvisar de mekaniska samt termiska egenskaperna hos de relevanta polyamiderna 

(Leijon, 2014) (Jan o Mattsson, 2018).  

Aluminium har i förhållande till andra metaller en låg densitet på 2,7 kg/dm3, vilket medför en låg vikt 

på de konstruktioner som skapas i detta material. Detta innebär dock inte att materialet är vekt utan 

aluminiumlegeringar har brottgränser upp mot 700 MPa (Leijon, 2014). Dessutom är materialet 

väldigt korrosionshärdigt, då ett oxidskikt bildas på ytan av materialet när det kommer i kontakt med 

luften. Det är även väldigt lätt att arbeta med, då de flesta bearbetningsmetoderna inte påverkar 

materialegenskaperna. Detta medför att de flesta konstruktioner oftast går att tillverkas i aluminium. 

Aluminium är även ett bra miljöval, då återvinning av aluminium endast kräver 5% av den 

energimängd som gick åt vid första framställningen vid omsmältning. Nackdelen är att materialet är 

lite dyrare gentemot vanligare metaller, som till exempel järn (Leijon, 2014).  

Betecknin
g (enligt 

SIS) 

Mekaniska egenskaper Termiska egenskaper 

Töjningsgrä
ns RP02 
(MPa) 

Brottgrä
ns (MPa) 

Smältpun
kt (°C) 

Värmeledningsförmå
ga vid 20°C 
(W/m*°C) 

SS4120-02 > 65 215 658 225 

Tabell 2: Tabellen påvisar några av de relevanta varianterna av materialet aluminiums mekaniska 

samt termiska egenskaper.  
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2.4 Förstudier utförda av Scania CV AB 

Scania CV AB har i förhand utfört studier kring ljudfenomenet. Studierna innefattade simuleringar och 

tester med hjälp av olika typer av lösningar på den specifika luftkompressorn. Målet med dessa tester 

var att framställa mätvärden på ljudnivån samt tag reda på det frekvensband fenomenet är rådande.  

För att få ett grepp om hur stort problemet är har tester genomförts. Dessa test är tänkta att påvisa 

omfattningen av ljudfenomenet. Testerna genomfördes i ett FAI system, där ljudnivån uppmättes med 

respektive utan luftkompressorn. Konttrolltestet utfördes på FAI, då det oftast påvisar en mer 

nyanserad bild av ljudfenomenet. Detta resulterade i en genomsnittlig ökning på 3,1 dB över RPM 

axeln när luftkompressorn är igång.  

 

Figur 8: Grafen påvisar ljudnivåökningen, då luftkompressorn är igång respektive avstängd.  

Detta sker i ett FAI system. 

För att ta reda på var placeringen av lösningen bäst skulle dämpa ljudnivån har ett par tester utförts. 

Syftet med dessa tester är att identifiera hur väl ljudnivån dämpas i genomsnitt över RPM-bandet samt 

vilket frekvensband som dämpas effektivast. Dessa tester genomfördes på ett HAI-system. 

Detta eftersom HAI är den vanligaste konfigurationen som kunderna önskar. Därmed är det essentiellt 

att se över det i första hand.  

Under det första testet var ljuddämparen monterad i mitten av luftintagsröret. Testerna på denna 

konfiguration resulterade i grafen nedan. I grafen går det att konstatera att ljudnivån gick ned med 1,6 

dB. Detta är dock inte helhetsbilden, då vid två separata tillfällen i RPM bandet visar det sig att nivån 

inte alls sjunkit. I det högre varvtalet har det till och med ökat, se figuren nedan. 
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Figur 9: Grafen illustrerar ljudnivån för positionen mitt i luftintaget. Cirklarna pekar mot områden 

där dämpning inte sker.   

Detta beror främst på frekvensområdet på ljudet samt dess placering och utformning.  

Dämparens position och utformning är inte effektivt för att slå ut lågfrekvens ljud mellan 50 – 100Hz.  

Istället presterar systemet sämre med ljuddämparen, vid dessa frekvenser. Slutsatsen som kan tages 

från detta test är att positionen på dämparen inte är lämplig, då den endast löser delar av problemet.  

 

Figur 10: Illustrerar dämpningen vid olika frekvens vid ett specifikt varvtal. Cirklarna påpekar 

intresseområdet där lösningen presterar sämre. 
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Den andra tänkbara positionen för lösningen är att montera den direkt på mynningen till 

luftkompressorn. Denna position skapar ett kort avstånd till inloppet på luftkompressorn. 

Utformningen på lösningen är en expansionskammare med en volym på omkring 2,5 liter.  

Testerna, precis som tidigare, utförde på ett HAI system. Resultatet från dessa tester visade sig vara 

väldigt positiva, då medelnivån reducerats med 5,1 dB över hela RPM-bandet. Detta är en reducering 

på omkring 80 procentenheter, vilket då anses vara en stor succé.  

 
Figur 11: Grafen illustrerar ljuddämpningsförmågan för expansionskammaren på 2,5 dm3 som 

monterats direkt på kompressorn.  

Det intressanta området mellan 50 – 200 Hz med samma varvtal som tidigare täcks mycket bättre av 

expansionskammarens position, gentemot det tidigare testet som placerades mitt på luftintaget.  

Detta stärker även teorin för expansionskammaren under rubrik 2.2. 

 

Figur 12: grafen illustrerar dämpningen av ljudnivån vid ett specifikt varvtal för respektive 

frekvensområde. Cirkeln pekar mot intresseområdet där ljudnivån inte dämpats i föregående test. 
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3 Genomförande 

3.1 Funktionsblock 

Funktionsblock teorin bygger på att identifiera de egenskaper som finns under respektive 

huvudfunktion. Verktygets styrka ligger i att förtydliga alla moment och funktioner som lösningen 

bygger på. Detta förtydligande framförs med hjälp av en visuell karta som är väldigt elementär och 

därför enkel att följa. Den visuella stimulansen bidrar till en underlättad idégenerering, då kartan 

konstant påminner om respektive funktion som kan komma i konflikt med idéen. 

Funktionsblocket nedan påvisar egenskaperna för den tänkta ljuddämparen. Den har delats upp i fyra 

huvudfunktioner. Dessa innefattar: Produktion, struktur, gränssnitt och funktion. För respektive 

huvudfunktion finns det underfunktioner. Dessa är de olika aspekterna som designen måste ta hänsyn 

till. Under dessa hittas ett antal föreslagna lösningar som bygger på de tidigare förstudierna.  

 

 

Figur 13: Illustrerar funktionsblocket för ljuddämparna som bygger på förstudierna i kapitel två.   
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3.2 TRIZ 

TRIZ – teori för innovativ problemlösning är en systematiserad metod som är framtagen för att kunna 

identifiera motsägelser mellan komponenter och dess korrelation. Genom att identifiera konflikter i 

olika problemsituationer och sedan fundera över hur de skall lösas anses vara väldigt användbart och 

effektivt (Eppinger & Ulrich, 2012).  

Nedanstående figur illustrerar hur ljuddämparen förhåller sig till resterande komponenter. 

De röda pilarna påvisar de konflikter som uppstår mellan ljuddämparen och dess omgivning.  

För att ljuddämparen skall kunna konstrueras på bästa sätt gäller det då att eliminera de röda pilarna.  

 

 

Figur 14: Illustrerar relationerna mellan ljuddämparen och dess omgivning.  
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3.3 Idégenerering 

Under den tidigare rubriken 3.2 har en TRIZ modell utformats för att identifiera de begränsningar som 

tillkommer från närliggande komponenter. Då arbetsområdet är väldigt begränsat har utformningen på 

koncepten följt luftkompressorns form. Detta för att utnyttja så mycket av den tillgängliga ytan som 

möjligt. Figuren nedan illustrerar det område som är tillgängligt och vilka komponenter som begränsar 

detta område. En del av dessa komponenter är inte möjliga att modifiera i detta projektsammanhang 

och till dessa hör ljudisoleringarna, bränsle slangen, ramen och även luftkompressorn.  

Detta betyder att en del av de röda pilarna i figur ”TRIZ” inte går att påverka på grund av diverse 

avgränsningar. Det som är tillåtet att modifiera är luftintagröret som skall kopplas om för att kunna 

installera en ljuddämpare. De pilar i ”TRIZ” figuren som går att påverka är till exempel värmetillförsel, 

vilket då måste finnas i åtanke vid idégenereringen.  

 

Figur 15: Denna figur illustrerar de komponenter och det utrymme som finns till projektets förfoga.  

Det gröna- respektive blå röret är dem komponenter som är tillåtna att modifiera till viss mån. 
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Det alla koncept kommer att ha gemensamt är de tillgängliga infästningspunkterna.  

Modifikationer på luftkompressorn var inte tillåtna att utföra. Denna luftkompressor beställs in från en 

underleverantör och är därför inte Scania specifik. De infästningar som skulle kunna utnyttjas kan 

tydas ur figuren nedan. Den röd markerade cirkeln skulle kunna vara en infästning men i nuläget 

används den av en befintlig komponent, som infästningspunkt. Det som skulle kunna vara möjligt är 

att de använder en gemensam bricka och på så vis dela denna infästningspunkt. Det skulle även 

fungera att använda omgivningen som infästningspunkter. Nackdelen här blir de toleranskrav som 

dyker upp i samband med detta samt egenfrekvenserna från dessa komponenter. 

 

Figur 16: Illustrerar ljuddämparens infästningspunkter på luftkompressorn. 
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3.3.1 Koncept C1 

Det första konceptet som döpts till C1 bygger på en befintlig modell. Modellen har utvecklats genom att 

tillsätta mer volym via ett utskott som följer luftkompressorns sida. Konceptets främsta egenskap är 

dess förmåga att motstå de tillförda krafterna. Detta med hjälp av antalet ribbor som förstärker 

konceptets hölje. Detta koncept skall tillverkas som en komponent, vilket då medför att inga ytterligare 

förband kommer att tillkomma.   

Placeringen av C1 avgjordes också i samband med de tillgängliga infästningspunkterna.  

Utloppet på kompressorn skall placeras direkt på inloppet för luftkompressor med hjälp av någon form 

av tätning. Detta kommer i sin tur resultera i färre antal komponenter, då det inte finns ett behov av en 

om ledning av insuget på kompressorn. Dock behöver man leda om luftintags röret till inloppet på C1. 

Volymen bör överträffa 3 dm3 men övergångarna mellan inlopp/utlopp mynningen och area som de 

leder in i kan visa sig inte vara optimalt.  

 

Figur 17: Illustrerar konceptet C1. 

3.3.2 Koncept C2 

Koncept C2 bygger på att utnyttja ännu mer av den befintliga volymen som finns att arbeta med.     

Detta koncept kommer däremot komma i kontakt med fler komponenter, vilket innebär att formen inte 

lägre kan vara homogen. Formen på C2 följer de närliggande komponenterna för att undvika kontakt. 

För att komma undan med detta delar man konceptet i två. Ett topplock och en volymkomponent. På 

topplocket hittas två mynningar; ett inlopp respektive utlopp. Locket fäst samman på volymenheten 

med hjälp av silikonlim.  

De egenskaper som C2 utmärker sig i är mängden volym som utnyttjas, konceptet bör närma sig 4 dm3. 

En egenskap som främjar C2 är areaskillnaden vid övergångarna, vilket är väldigt bidragande till 

dämpningen av ljudet. Hålrum har även skapats för att underlätta montering av ljuddämparen.  

Principen för detta härstammar från att det är enklare att montera uppifrån än att behöva montera från 

olika vinklar, dock innebär detta att fler komponenter tillkommer. Gummislangar kommer att 

tillkomma för att leda om in- och utloppen till rätt plats.  
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Figur 18: Illustrerar koncept C2. 

3.3.3 Koncept C3 

Det tredje och sista konceptet följer samma princip som koncept C2. Den utnyttjar all möjlig tomrum 

som finns tillgänglig genom att formas efter omgivningen. Det som skiljer detta koncept från C2 är att 

slangar och rör skall tages hänsyn till, utan att behöva ledas om. Fördelen med denna utformning 

gentemot C2, som den liknar väldigt mycket, är en lite mindre volym i utbyte mot en mer komplex 

struktur. Utöver volymminskningen som bör hamna strax under 4 dm3 skiljer sig inte C3 allt för 

mycket från C2.  

 

Figur 19: Illustrerar koncept C3. 
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3.4 Kesselringmatris 

Under föregående rubrik presenterades tre stycken koncept. Alla tre koncept är fullt möjliga att 

vidareutveckla med sina egna styrkor och svagheter. Det kan vara svårt att identifiera det bästa 

konceptet men det finns en del konceptsållningsmatriser som underlättar processen.  

I detta projektarbete har Kesselrings konceptsållningsmatris nyttjats för att kunna avgöra vilket av 

dessa koncept som bör vidareutvecklas. Denna matris bygger på att lista upp en del kriterier som anses 

vara essentiella för den färdiga lösningen och sedan vikta dem gentemot varandra. En gradering som är 

beroende av viktighet tilldelas respektive kriterium (Eppinger & Ulrich, 2012).  Denna skala sträcker 

sig från 1 till 3 i detta arbete.  

Hur väl respektive koncept uppfyller dessa kriterium avgörs med hjälp av ett poängsystem. 

I detta arbete har fyra graderingar gjorts, från 1 till 4, där det högre talet är bättre. Dessa poäng 

multipliceras tillsammans med viktningen av de ställde kriterium. Slutligen divideras totalpoängen 

med maximalt antal poäng som kan erhållas. Detta resulterar i betyget för respektive koncept inom 

sållningsområdet. För helhetsbetyget gäller följande ekvation:  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒃𝒆𝒕𝒚𝒈 = √𝑩𝒆𝒕𝒚𝒈𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒔𝟏 × 𝑩𝒆𝒕𝒚𝒈𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒔𝟐 

Ekvation 1: Beräkning av totalbetyget 

En matris framställdes för respektive kriterieområde som ansågs vara lämpliga att jämföra. Dessa 

områden är de tekniska samt ekonomiska kriterierna. De tekniska kriterierna som hittas i tabellen 

nedan viktades utifrån de ställda kraven på arbetet. Resultatet av detta påvisade att koncept C2 och C3 

är så pass nära i poängsättningen att skillnaden mellan dessa nästan kan försummas. 
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Figur 20: Matrisen illustrerar genomförande samt resultatet av Kesselring metoden. 

Resultatet av denna matris pekar mot att koncept C2 och C3 inte skiljer sig alltför mycket dock har de 

fördelar i respektive kriterieområde. Eftersom dessa koncept är väldigt lika finns det möjlighet att 

kombinera dessa två koncept till en. Därmed tas slutsatsen: att vidareutveckla på ett kombinerat 

koncept av C2 och C3. Anledningen till varför konceptet C1 bortprioriteras beror till största del på dess 

framställningsmetod som skulle medföra stora komplikationer i massproduktion.  
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3.5 Konceptframtagning  

Konceptframtagningen har i störst utsträckning utförts med hjälp av Catia V5. För att ha rätt 

förutsättningar till konceptframtagningen laddades hela kontexten in. Dessa komponenter skulle på ett 

eller annat sätt kunna komma i kontakt eller begränsa byggområdet av ljuddämparen, enligt rubrik 3.3. 

En kombination av koncept C2 och C3 togs fram genom att nyttja det kontext som laddats in för att 

placera ut plan samt punkter. Dessa plan och punkter användes för att kunna använda den största 

möjliga volymen i alla riktningar utan att skapa kollision eller monterings svårigheter. Formgivningen 

av ljuddämparen kommer därför att bli styrt av det utrymme som finns tillgängligt. Utöver utrymmet, 

styr alla gränssnitt som ljuddämparen har närliggande dess utseende.  

Genom att utnyttja placeringen av planen går det att konstruera en basrektangel på kompressorn. 

Denna basrektangel kommer att vara byggstenen som hela bottendelen kommer att bygga på, se figur 

nedan.  

 

 

Figur 20: Denna figur illustrerar den första byggstenen hela bottendelen bygger på. 

När den första byggstenen tagits fram går det enkelt att sätta igång med de yttre konturerna för att 

undvika kollision med andra komponenter, se figurerna nedan.  

  

Figur 21: Denna figur illustrerar de urgröpningar som behövts göra för att undvika kollusion. 

Nu består konceptet endast av en rektangel som blivit urgröpt på de platser där kollision hade kunnat 

uppstå. För att kunna gå vidare med insidan av bottendelen med hjälp av en urholkning kommer den 

första infästningen att behöva tas fram innan, se figuren nedan. Detta på grund av att infästningen skall 

befinna sig på utsidan och inte påverkas av urholkningen som kommer att ske.  
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Figur 22: Illustrerar den första infästningspunkten mot kompressorn. 

När det mesta på utsidan av ”byggstenen” är klart går det nu att gå vidare med att skapa den del som 

skall utgöra en stor del av ljuddämparesvolym, nämligen en utbyggnad. Denna utbyggnad på 

byggstenen kommer att skapas på långsidan och konstrueras nedåt för att utnyttja mer volym. 

Yterkonturerna samt utbyggnade på det markerade området i figuren kommer att skapas innan 

urholkninken på hela överdelen. 

 

Figur 23: Illustrerar utbyggnads området som står för en stor del av volymen.  

När huvud konturen uppfyller alla förväntningar är det dags att göra en urholkning på hela överdelen 

som då skapar ljuddämparensvolym. På insidan av bottendelen kommer det att skapas 

infästningspunkter som skall monteras ihop med ett topp-lock, enligt figuren nedan. 

 

 

Figur 24; Illustration av insidan samt infästningspunkterna till topp-locket. 
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Den andra infästningspunkten mot kompressorn togs fram allra sist för att inte bli påverkad av 

urholkningen och därav bibehålla sin soliditet. Denna infästningspunkt kommer att vara ömsesidig 

med en annan anordning, därav går det att återanvända förbandet. För att kunna säkerställa montering 

respektive demontering utan att behöva ta bort locket har denna infästning fått ett utstick från den så 

kallade byggstenen, se figuren nedan. 

 

 

Figur 25; Illustration av utsticket, anpassat för infästningen. 

När bottendelen är klar går det enkelt att skapa en separat del för locket. Detta lock är väldigt simpelt 

utformat. För att säkerställa att locket passar med den nedre delen har locket konstruerats direkt på 

bottendelen med hjälp av plan. Dess struktur följer bottendelens ytterkant. Inloppets cylinder 

respektive utloppet skiljer sig i höjd för att uppfylla kraven som blivit framtagna i förstudien.  

Dessa krav antydde att det skulle vara en höjd skillnad mellan dessa för att säkerställa 

ljudreduceringen, se figuren nedan. 

 

Figur 26: Denna illustrerar topp-lockets simpla struktur samt att det finns en höjd skillnad mellan in- 

och utlopp. 
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3.6 DFMEA – analys 

DFMEA är en förkortning på ”Design failure mode and effect analysis” och bygger på att identifiera 

tänkbara fel som kan uppkomma i samband med en funktion. Därefter graderar man konsekvenserna 

och om problemet uppstår, avgör vad som kan vara orsaken till detta och sannolikheten att detta sker. 

Därefter analyserar man ett par metoder som kan hjälpa till att identifiera problemet innan eller om 

det sker. Även detta graderas beroende på hur effektivt metoderna upptäcker problemet.  

Dessa graderingar resulterar i ett RPN nummer (Risk Priority Number) som jämförs jämtemot en 

skala. Denna skala bygger på att multiplicera de högsta värdena i respektive gradering. I detta fall 

hamnar skalan på 1 till 729.  RPN numret som räknas fram genom att multiplicera de graderingar 

funktionen fått i respektive område jämförs mot tabellen. Desto högre man hamnar i skalan, desto 

större prioritet bör man sätta på att eliminera felfaktorn (Eppinger & Ulrich, 2012).  

 

Tabell 3: Illustrerar poänggraderingen för respektive område funktionen skall bedömas inom. 

 

Tabell 4: Illustrerar DFMEA matrisen samt de undersökta funktionerna som kan gå fel. 

Ovan hittas resultatet av DFMEA matrisen. I DFMEA matrisen undersöktes ett par tänkbara funktioner 

som kan gå fel. Skulle dessa felfaktorer uppstå, så resulterar det i att huvudfunktionen elimineras. 

Detta är anledningen för den höga allvarlighetsgraden för respektive feltillstånd. Dock skiljer sig dessa 

då man istället tittar närmare på den orsakande faktorn. Då antalet infästningspunkter är väldigt 

begränsade finns det en mycket stor sannolikhet att ljuddämparen vibrerar. Detta medför att de delar 

som sitter mindre stabilt i förhållande till luftkompressorn kommer att utsättas för utmattning. 

Graderingen som gjordes för sannolikheten att ett feltillstånd upptäcks baserades på den 

egensvängande ljudnivån i kabinen som inte går att missa. Då feltillståndet inte hörs skulle man då 

istället upptäcka den vid närmaste servicetillfälle.  

 

 
Figur 27: Illustrerar den linjära skalan för RPN-talet och vart vardera feltillstånd hamnar i den. 
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Dessa graderingar resulterar i ett RPN tal som placeras i en linjär skala. I skalan finner man hur akut 

dessa potentiella feltillstånd är att åtgärda. För denna ljuddämpare verkar det som två av dessa 

potentiella feltillstånd inte är i behov av direkt uppmärksamhet. Däremot måste det första feltillståndet 

åtgärdas ganska fort, då sannolikheten att den inträffar verkar vara väldigt hög. Slutsatsen av matrisen 

är på så vis att åtgärda konstruktionen genom att tillföra fler infästningspunkter eller göra den styvare.  

3.7 DFA – analys 

Design for assembly eller DFA är ett verktyg som används, då monteringen av en lösning måste tänkas 

igenom ordentligt. Antalet komponenter listas upp och gränssnitt som lösningen kommer i kontakt 

med. Sedan utvärderas struktur samt det teoretiskt minsta antal komponenter som behövs utan att 

komprimera huvudfunktionen och dess delfunktioner (Eppinger & Ulrich, 2012).  

När matrisen, som finnes nedan, är genomförd skall två parametrar räknas fram. Den ena parametern 

kallas: ”DFA metrics”, vilket syftar på sammanställningens komplexitet. Desto lägre siffran är desto 

mindre komplex. Olika lösningar skiljer sig en del i komplexitet, så på egen hand avgörs ett rimligt 

gränsvärde som skall uppnås. Sedan identifieras effektiviteten av lösningen som är att utnyttja sina 

komponenter. Denna parameter kallas: ”Theoretical part count efficiency”. Oftast brukar en effektivitet 

på ungefär 60 % var en bra utgångspunkt att sikta på. Ekvationerna för att räkna ut komplexiteten 

samt den teoretiska komponent effektiviteten lyser som följande:  

√∑ 𝑵𝒑 × ∑ 𝑵𝒊 = 𝑫𝑭𝑨 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄 

 

Ekvation 2: Beräkning av DFA metics 

 
𝑻𝒉𝒆𝒐𝒓𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒏. 𝒏𝒐. 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝑻𝒉𝒆𝒐𝒓𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆𝒏𝒄𝒚 

 

Ekvation 3: ”Theoretical part count efficiency” 

 

Tabell 5: Illustrerar den utförda DFA- matrisen för det genomförda konceptet. 
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I figur 22 hittas resultatet utav DFA analysen för konceptet. Slutsatsen blir att modellen kan bli 

betydligt mer effektiv, genom att reducera antalet komponenter. Dock uppnås inte det önskade 60 % 

målet även om dessa modifikationer tillförs. Istället blir effektiviteten 45 %, vilket fortfarande är en klar 

förbättring. Dessa modifikationer skall hållas i åtanke när den andra iterationen av konceptet 

genomförs. Komplexiteten av modellen är dock i par med det önskade. Lösningen kan göras ännu 

simplare, vilket också skall hållas i åtanke vid nästa iteration. Dock är detta inte första prioritet att 

genomföra, då resultatet redan är lovande.  

3.8 Ergonomi 

När en produkt designas är det mycket viktigt att tänka på den ergonomiska utformningen.  

Den som arbetar med produkten skall förstå hur den fungerar och inte skada sig. Ljuddämparen skall 

inte komma i kontakt med en användare direkt efter montering. Utformningen på produkten bör vara 

avsedd direkt för montörerna. På Scania CV AB arbetas det efter en ergonomimall. Mallens syfte är att 

agera som en typ av checklista för produktutvecklaren. I checklistan kategoriseras kriterierna till tre 

områden. Dessa områden är de följande: Ergonomi, risk och fysikaliska faktorer. Respektive område 

har riktlinjer som skall upprätthållas.  

De ergonomiska riktlinjerna delas in i två grupper: Detaljens utformning samt arbetets förutsättningar. 

Detaljens utformning bygger på det mänskliga kognitiva tänkandet. Syftet är att montören eller 

användarens enkelt skall förstå hur detaljen skall placeras och monteras. Enligt figuren nedan som är 

tagen direkt från mallen är det tydligt angivet hur man vill detaljen skall se ut. Att detaljen är 

självcentrerade och självhållande är mycket viktigt för en montör, då arbetet underlättas mångfaldigt. 

Även detaljkontraster är viktigt att tänka på, då det skall vara enkelt för användaren att särskilja en 

detalj från en annan.  

 

  

Figur 28: Tagen från checklistan för ergonomi av Scania CV AB. Tabellen illustrerar inpassning av 

detaljer samt detaljkontraster. 
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Arbetsförutsättningarna för produkthanteraren skall också vara optimerade utifrån ergonomi.  

Dåligt anpassat repetitivt arbete innebär oftast skador på längre sikt, något vanligtvis en person som 

utför ett arbete enstaka gånger inte kommer i kontakt med. Därför är det väsentligt för 

produktutvecklaren att tänka på dessa aspekter utifrån repetitivt arbete. Riktlinjer att förhålla sig till är 

givna i figurerna nedan. Bland dessa hittas: Arbetsutrymme som bör ges respektive kroppsdel, lyftets 

påverkan på användaren, kraftbehovet samt arbetsställningen. Dessutom är det viktigt att tänka på hur 

allt arbete genomförs, målet är att allt skall vara ”top- down” gentemot andra metoder.  

 

Figur 29: Tagen från checklistan för ergonomi av Scania CV AB. Tabellen illustrerar 

arbetsförutsättningarna som produkthanteraren bör uppleva.  Mått givet i mm.  

Den andra delen av checklistan syftar på tänkbara risken med att arbeta med produkten. Möjlighet till 

olyckor och skador är centralt att studera under detta stycke. Då en ljuddämpare högst troligen inte 

medför större risk för olyckor är det ändå viktigt för företaget att studera dessa fall och dess 

sannolikhet. I figuren nedan hittas ett par parametrar som man jobbar utefter. I checklistan finns 

betydligt flera med liknande karaktär.  

 

Figur 30: Tagen från checklistan för ergonomi av Scania CV AB. Figurerna illustrerar ett par 

riskfaktorer som bör finnas i åtanke.  

De fysikaliska riskfaktorerna som kan bidra till en icke ergonomisk hantering av produkter överblickas 

sist. De medför en kombination av både risk samt arbetsförutsättningar, då hantering av exempelvis 

kemikalier medför nya arbetsmetoder som inte utvärderas på samma sätt. Vanligtvis är detta inte 

viktigt att se över vid enkla produkter men syftet är att tänka på all möjlighet för risk och skada över en 

längre tillverkningsperiod.   
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Figur 31: Tagen från checklistan för ergonomi av Scania CV AB. Figurerna illustrerar ett par 

fysikaliska riskfaktorer som man bör ta hänsyn till. 

3.9 Modifikationer på konceptet 

De föregående faserna i detta projekt har innefattat en hel del möten med eftermarknad.  

Dessa möten har framställt ytterligare förbättringsområden som t.ex. ergonomin och  

DFA, under rubrik 3.8 samt 3.7. De modifikationer som har utförts gällande ergonomi har tagit hänsyn 

till ”SES – montering”. Denna metodik används för att kartlägga belastningsergonomin för den 

montering som sker på Scania. Syftet med att använda denna metod är att eliminera led- och 

muskelskador, vilket i sin tur kommer at bidra med att montörerna kommer att kunna fokusera på 

förbättringsarbete. Konceptet kommer därför att konstrueras på ett sådant sätt att alla förband och 

komponenter kommer att kunna monteras uppifrån, se figuren nedan. De skruvförband som skall 

användas skall vara flänsskruvar. Detta för att uppfylla det resultat vi erhållit ur DFA-analysen, under 

rubrik 3.7 det vill säga, färre komponenter, då brickorna inte längre behövs. 

 

Figur 32: Denna figur illustrerar att alla förband är monterade uppifrån och ned.  

I samband med de modifikationerna som gjorts ovan har ytterligare förbättringar genomförts på 

konceptet. Dessa modifikationer tar hänsyn till risken för läckage. Då bottendelen har sammanfogats 

med topplocket med endast skruvförband kan det uppstå glipor mellan dessa komponenter.  

För att undvika detta problem har en silikontätning placerats mellan bottendelen samt topplocket med 

samma ytterkontur, se figuren nedan. Denna silikontätning pressades samman med fyra skruvförband.  
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Figur 33: Den rosa silikontätningen illustrerar var den ska vara placerad samt var skruvarna skall 

sitta för att skapa ett tryck.  

Ljuddämparen har placerats direkt på kompressorns inlopp för att eliminera komponenter, enligt DFA-

analysen. DFMEA analysen antydde att infästningspunkterna hade störst RPN på grund av dess linjära 

placering. Även antalet förband är ett problem. Ljuddämparens placering på kompressorns inlopp 

eliminerade då antalet komponenter men skapade ytterligare möjligheter för infästning.  

Detta minskade vibrationerna som skulle kunnat uppstå av för få infästningar och där av minimera 

nötningen. Den linjära placeringen är dock fortfarande ett problem att tag hänsyn till.  

Ljuddämparen har placerats på kompressorns inlopp med hjälp av två skruvförband. Detta medförde 

en risk för läckage, därför har även ett spår på ljuddämparens undersida tagits fram. En O-ring är enkel 

att placera i detta spår och sedan pressa mot kompressorn med hjälp av dessa förband, se figuren 

nedan. 

 

Figur 34: Denna figur illustrerar O-ringens spår samt de hål som skall vara till för skruvförbanden.  

Inloppet på ljuddämparen placerades om för att kunna utnyttja volymen vertikalt på ett mer effektivt 

sätt.  Inloppet placerades istället i sidokanten av ljuddämparen och leddes sedan om på insidan av 

topplocket. Med hjälp av den interna ledningen kan enkla modifikationer göras i framtiden om behovet 

så finns. Anledningen till varför en eventuell omplacering av det interna inloppet skulle vara önskvärd 

beror på det resultat som skall erhållas, då mynningens placering direkt styr areaövergångens 

storleksskillnad, se figurerna nedan.  
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Figur 35: Illustrerar var det nya inloppet till ljuddämparen har placerats. 

 

Figur 36: Illustrerar den interna ledningen av mynningen. 

Ytterligare modifikationer utfördes från ett hållfasthetsperspektiv. Dessa modifikationer innefattade att 

skarpa kanter och hörn rundades av betydligt mer än föregående koncept. Detta för att undvika 

singulariteter som orsakar spänningskoncentrationer i modellen. Modellen kommer garanterat att 

utsättas för en hel del egenfrekvenser från förbränningsmotorn men även andra närliggande 

komponenter. Detta gör att det blir ytterst viktigt att styva upp väggar för undvika deformation. 

Ribborna och avrundningarna som figuren ovan illustrerar skall alltså styva upp konceptet och 

samtidigt eliminera singularitetsbesväret.  
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3.10 Beställningar 

Koncepten har utformats i Catia v5, vilket medför att fysiska modeller behöver framställas. Detta för att 

utföra planerade tester, då simuleringstester inte ansätts som tillräckligt robusta att basera slutsatser 

på. Koncepten kommer att skickas iväg till en mekaniskverkstad som i sin tur framställde FFF-

modeller av materialet Polyamid. Dessa modeller är väldigt robusta, vilket gör att det blir fullt möjligt 

att utföra korrekta tester och förlita sig på resultatet.  

 

Figur 37: Illustrerar ”hard modell” versionen av ljuddämparen. 

 

 

Figur 38: Illustrerar ”presentation modell” versionen av ljuddämparen. 

Två genomförda iterationerna av koncepten C2 och C3 skickades därmed iväg på beställning för att få 

en bättre inblick i hur de fysiska modellerna beter sig i verkligheten. Resultatet av detta blev att 

eventuella modifikationer kommer att behöva genomföras för att modellen skall kunna sättas i 

produktion, enligt rubrik 4.1. Dessa modifikationer innefattade enbart områden, där konceptet 

komplexa skepnad medförde svåra produktionsmetoder.  
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3.11 Test av prototyp 

3.11.1 FEM – analyser 

För att säkerställa konceptets strukturella integritet utfördes FEM-analyser. FEM-analys är en 

utvärderingsmetod som använder sig av givna parametrar för att simulera verkligheten i en mjukvara.  

I detta fall användes ”CATIA GAS” som analysmjukvara. Dessa analyser genomfördes gentemot de 

konstruktions krav konceptet är byggt mot (se rubrik 1.3), vilket är en approximation av verkligheten.  

Konceptet skall behålla sin strukturella integritet uppemot 300 Hz. Denna frekvens bygger på 

förbränningsmotorns egensvängning. Alla komponenter sitter direkt/indirekt på motorn, vilket gör att 

detta frekvensområdet blir centralt att undersöka. Resterande komponenter bidrar också med egna 

vibrationer som kan komma att vara problematiska. Dock finns inte tillräckligt med mätdata att 

förhålla sig till, vilket i sin tur innebär att egenfrekvensen på förbränningsmotorn är de ända att 

förhålla sig till. För att inte försumma påverkan av andra vibrerande komponenter har en 

säkerhetsfaktor på 100 Hz använts.   

Mjukvaran GAS gör flera iterationer av lastfallen i ett frekvensband. När de första deformationerna 

dyker upp signalerar programmet för användaren i vilka intressevärden detta skett samt hur 

deformationen ser ut. Figuren nedan illustrerar detta med färgkod för respektive spänningsområde. 

För bottendelen är strukturen tillräckligt robust för att gå vidare med. Frekvensområdet som 

deformationen skett på är relativt långt ifrån frekvensgränsen på 400 Hz.    

 

Figur 39: Illustrerar bottendelen av ljuddämparen under frekvenslasten 682,5 Hz 

För topplocket är resultatet relativt likt. Frekvensbandet för det första intresseområdet dök upp vid  

511 Hz, vilket är betydligt högre än 400 Hz ännu en gång. De högsta spänningarna dyker upp kring 

infästningspunkterna, vilket betyder att dessa kommer behöva förstärkas. Om vibrationerna och 

spänningarna är allt för höga kring dessa infästningar kan det leda till att skruvförbanden havererar 

eller skakar loss. Det är därför viktigt att dessa infästningsområden förstärks. I samband med dessa 

modifikationer bör även ribborna i topplocket modifieras från en tjocklek på 2mm till 3mm för en 

styvare vägghållning. 



 

 
 

 37 (59) 
 

 
 

 

Figur 40: Illustrerar topplocket under frekvenslasten 511 Hz.   
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3.11.2 Akustik simuleringar 

Akustiska simuleringar är en första inblick i designens funktionalitet. Det teoretiska resultatet kommer 

att vara den första referensen som ljuddämparen kan förhålla sig till. Praktiska tester kommer också att 

genomföras för att bekräfta att verkligheten stämmer någorlunda överens med simuleringarna. 

I verkligheten brukar de inte göra det eftersom simuleringarna enbart utgår från teoretiskt optimala 

förhållanden. I verkligheten tillkommer många fler faktorer som egenfrekvenser och vibrationer, 

väderförhållanden och mycket mer.  

I detta fall utfördes simuleringarna av en simuleringsingenjör, inom akustik. Simuleringarna som har 

genomförts är gjorda för att illusterara den teoretiska bilden över hur mycket ljuddämparen bidrar till 

att minska ljudfenomenet. Simuleringarna görs genom att mata in den data som efterfrågas till 

mjukvaran. Mjukvaran tar sedan all data och kör det genom ett simulerat system som efterliknar den 

på lastbilen. Resultatet som mjukvaran presenterar kommer i form av grafer. Dessa illustrerar hur 

systemet reagerat på de uppställda scenarierna.  

Den data som angivits är mått på bland annat: 

• Mått mellan inloppet på ljuddämparen till utloppet. 

• Rörlängden från friskluftsintagets position till inloppet på ljuddämparen. 

•  Alla diameterövergångar från ljuddämparen till friskluftsintagets position. 

• Area övergångarna från mynningen på in/utloppet på ljuddämparen till volymen.  

 

Figur 41: Illustrerar ljuddämparen från inloppssidan. Det gröna rörets längd, som skall ledas om till 

inloppet på ljuddämparen, är centralt för simuleringarna. 
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3.11.3 Montering av ljuddämpare 

Ljuddämparen består av fyra huvudkomponenter och åtta förband. Dessa komponenter skall placeras i 

följande ordning, enligt figuren nedan (figuren bortser från förbanden). Dessa komponenter uppfyller 

specifika funktioner, där vardera är väsentlig för ljuddämparens funktionalitet. Topplocket och 

bottendelen är del av huvudstrukturen, vilket har diskuterats i större utsträckning av detta arbete. 

Mellan dessa delar hittas en silikontätning som är till för att förhindra läckage. Locket fästes på plats 

med hjälp av Silicontätningen samt fyra förband i respektive hörn. För att förhindra läckage mellan 

bottendelen och kompressorn används en O-ring. Denna O-ring hålls på plats med hjälp av de fyra 

infästningspunkterna som angivits på kompressorn, med hjälp av skruvförband.  

 

Figur 42: Illustrerar ordningen av komponenterna exklusive förbanden.  

Skruvförbanden mellan luftkompressor och ljuddämparens underdel fästs mot befintliga 

infästningspunkter, som tidigare nämnt. I figuren nedan syns det tydligt var dessa är placerade. Två av 

förbanden sitter i respektive hörn av luftkompressorn, vilket står för den större delen av stabiliteten av 

ljuddämparen. Infästningarna som sitter precis vid mynningen har som huvuduppgift att skapa ett 

tryck kring o-ringen mot luftkompressorn för att förhindra läckage. De bidrar även med en 

stabiliseringsfaktor mot hela konstruktionen.  

 

Figur 43: Illustrerar bottendelen infäst mot luftkompressorn.  

Med hjälp av en kant som går över bottendelen går det enkelt att centrera topplocket samt att det ökar 

stabiliteten. Mellan dessa delar skall även Silicon belägget placeras och agera som både tätning men 
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även bindemedel. För att öka stabiliteten ytterligare samt för att skapa ett tryck på silikontätningen 

används fyra förband i respektive hörn. Inloppet sammankopplas med hjälp av en slang. Slangen leds 

från frisklufts-inloppsröret till inloppet på ljuddämparen, enligt figuren nedan.  

 

 

Figur 44: Illustrerar en sammanställning av de två stora huvudkomponenterna på luftkompressorn i 

en verklig applikation på motorn under genomförda tester.  
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3.11.4 Tester på lastbil 

Syftet med testet som skall genomföras på prototypen är till för att identifiera om de angivna målen 

blivit uppfyllda. De mål som berörs av detta test är 1 och 3, under rubriken 1.2. Dessa två mål syftar på 

att bekräfta ljuddämparens design och funktion i en verklig applikation. Genom att utföra testet och 

jämföra resultatet med tidigare mätningar som presenterats under rubrik: 2.4 Förstudier utförda av 

Scania CV AB, finns det tillräckligt med underlag för att bekräfta konceptets funktionalitet.  

Testet som skall genomföras bygger på att mäta ljudnivån från två olika positioner. Detta skall utföras 

genom att placera en mätutrustning på två olika platser. En av dessa placeringar är 10 cm framför 

mynningen på ett HAI system. Denna placering av mätutrustningen bygger på att identifiera ljudnivån 

för omgivningen. Detta eftersom ljudfenomenet färdas baklänges genom luftintagssystemet. 

 

Figur 45: Illustrerar mätutrustningens placering utanför hytten, 10 cm framför mynningen på ett 

HAI system. 

För mätningar som sker i hytten används en anordning, enligt figuren nedan. Denna anordning 

placeras i förarsätet. Mikrofonplaceringens positionering är genomfört, enligt ISO 5128.  

Denna standard bygger på att mäta ljudnivån vid en standardposition för föraren.  

Dimensionerna för anordningen hittas i figur 47. Tidigare mätningar som nämnts har genomförts på 

ett identiskt sätt.     
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Figur 46: Illustrerar placeringen av anordningen i praktiken utefter ISO 5128.  

 

Figur 47: Illustrerar dimensionerna för anordningens position enligt ISO 5128.   

Mätningarna kommer att genomföras med hjälp av en provningsingenjör som har en akustisk 

bakgrund. Denna provningsingenjör kommer att vara i kontakt med samma ingenjör som genomfört de 

tidigare mätningarna. Detta för att minska de felmarginal som kan uppstå i mätningarna, då vardera 

ingenjörs tolkning av uppdraget kan variera en aning.  

Mätutförfarandet ser ut på följande sätt: Ett motorsvep från tomgång till 2000RPM med kompressor 

respektive utan luftkompressor. Svepet skall genomföras linjärt för att få en finfördelad ljudkurva 

gentemot varvtalet. Detta görs typiskt tre gånger för ett rimligt medelvärde. Samma sak skall utföras 

med ljuddämparen på monterad. Mätningarna tas sedan in i labbet, där provningsingenjören 

analyserar mätdata och sållar bort det ointressanta ljudet från omgivningen och riktar in sig på det 

önskade frekvensområdet. Därefter rapporteras denna data till uppdragsgivarna för tolkning och 

analysering. 
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4 Resultat 

4.1 Presentationskoncept 

Presentationsmodellen är den slutgiltiga versionen av ljuddämparen och detta är en kombination av 

alla tre koncepten (C1-C3). Denna ljuddämpare har genomgått många utvecklings iterationer.  

Detta för att uppfylla alla dem konstruktionsskarv som är angivna under rubrik 1.3 på bästa möjliga 

sätt. Anledningen till att modellens utformning har varierat en aning beror på de analyser och prover 

som genomförts. Presentationsmodellen som tagits fram uppfyller alla förväntningar och skall vara 

tillverkningsredo. 

 

Figur 48: Illustration av bottendelen som skall fästa mot kompressorn. 

Presentationsmodellen skall enligt materialstudien under rubrik 2.3 tillverkas i materialet PA 66 för att 

möta kraven på bästa sätt. Detta material klarar av de temperaturer som ljuddämpare rent teoretiskt 

skulle kunna utsättas för och innehåller en hög kristallisationsgrad, som då styvar upp konstruktionen.  

Ljuddämparen består av två delar som fogas samman varav den nedre delen sitter direkt på 

luftkompressorn. För att undvika läckage mellan luftkompressorn och ljuddämparen skall en O-ring 

(Art: 810 970) placeras i spåret som är markerat i figuren ovan. Det finns även en risk för läckage 

mellan de två ljuddämpardelarna. Detta skall motverkas med hjälp av en specialtillverkad tätningen 

som skall följa ljuddämparensytterkontur.  

 

Figur 49: Illustrerar O-ringen samt den specialtillverkade tättingen.  
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De krav som varit mest väsentliga för att över huvud taget kunna reducera ljudfenomenet var volymen 

samt areaövergångarna. Topplocket är den del som innefattar störst volym och är den del som inloppet 

bygger på. För att kunna justera areaövergången från mynningen har ett internet rör konstruerats i 

topplocket, enligt rubrik 3.9. Anledningen till varför delningslinjen ligger så lågt som den gör kommer 

från ett modulärt tankesätt. Tanken är att topplocket skall kunna modifieras mot andra typer av hytter 

och eventuellt buss. Detta betyder att bottendelen kommer att vara anpassad till den specifika 

luftkompressorn medan topplocket skulle kunna finnas i fler varianter, om så önskas.   

 

 

Figur 50: Illustration av topplockets utseende och dess interna inlopp. 
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4.2 FEM – simuleringar 

Ljuddämparen är inte en komponent som kommer i kontakt med tunga laster. Det är en sittande 

lösning som inte kommer i direkt kontakt med många andra komponenter. Dock sitter den direkt på 

luftkompressorn, vilket medför en beroendefaktor. Den egenfrekvens samt yttre laster luftkompressorn 

kommer i kontakt med kan komma att påverka konceptet. För ljuddämparen är dessa laster i form av 

vibrationer.  

Luftkompressorn har många rörliga komponenter vilket medför vibration. Den sitter även direkt på 

motorn som är den största vibrerande delen av lastbilen. I samband med detta går vibrationerna som 

uppstår direkt till ljuddämparen via luftkompressorn, vilket innebär att den måste tåla de laster som 

uppstår. Vibrationerna Scania CV AB vanligtvis brukar utgå ifrån för komponenter i närheten av 

motorn är en egenfrekvens på 300 Hz. Tillsammans med en säkerhetsmarginal på 100 Hz har 400Hz 

blivit målet konstruktionen är utformat utefter.  

 

Tabell 6: Illustrerar de intressanta frekvensområden som respektive komponent deformeras inom.   

Resultatet av fem-analyserna som genomförts, enligt rubrik 3.11.1, hittas i tabellen ovan. Då 400 Hz är 

den utmattningsgräns konceptet är utformat utefter, så har de två huvudkomponenterna presterat väl. 

Båda delar uppnår kravet väl, vilket pekar på att lösningen bör hålla mot utmattningskravet som är 

uppställt.  

  



 

 
 

 46 (59) 
 

 
 

4.3 Akustiksimuleringar 

Akustiksimuleringarnas genomförande bidrog med en inblick till den teoretiska dämpningen av 

ljudfenomenet. Ljud är vanligtvis mycket svårt att simulera, då det agerar mycket reaktivt.  

Denna reaktivitet orsakas av ett flertal faktorer som på ett eller annat sätt påverkar ljudmiljön.  

Resultaten konstaterar hur väl lösningen fungerar i teorin samt hur den reagerar till angivna 

parametrar.  

Dessa simuleringstester har genomförts på två olika volymenheter. Den ena volymen är 3,85L medan 

den andra är på 3,5L. Tanken med detta är att identifiera hur pass mycket av volym det går att reducera 

innan den direkt påverkar ljuddämpningen. Simuleringsresultatet nedan visar att  det finns möjligheter 

till ytterligare modifikation i bekostnad av volymen, se figuren nedan som underlag för detta argument.  

 

Figur 51: Illusterar den högsta ljudnivån med respektive utan ljuddämparen över frekvensbandet  

0- 500Hz. Den heldragna linjen illusterar systemet utan ljuddämpare medan de strckade och 

punktade illusterar systemet med ljuddämparen på 3,5L respektive 3,85L.  

Figuren ovan är resultatet av simuleringarna som skapats efter angivna parameterar. I grafen går det 

att tyda tydliga reaktioner vid områdena inringade i rött.  

Detta påvisar ljudets reaktivakaraktär, vilket inte går att förutspå. Detta är något som också syns tydligt 

i verkligheten. Dessa toppar är de allra högst uppmätta desibellvärden som upptagits i simuleringarna 

men visar inte en helahetsbild. Genom att summera ljudnivån för respektive simulering och 

sammanfatta dem i en graf erhålls resultaten, enligt figuren nedan. Detta resultat påvisar den 

genomsnittliga dämpningen av ljudfenomenet över intresseområdet. Topparna som visades i figur 51 är 

inte längre ett bekymmer i detta perspektiv.  
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Figur 52: illustrerar summan av ljuddämpningen över frekvensbandet 0 – 500Hz. Detta för 3,85L 

ehållaren samt 3,5L. Den röda cirkeln indikerar det mest effektiva dämpningsområdet medan den 

svarta påpekar den generella dämpningen. 

Resultatet av simuleringarna har bevisat att ljuddämparens design skall fungera i teorin.  

Dämpningen i de lägre frekvenserna uppfyller det önskvärda resultatet.  
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4.4 Praktiska testresultat 

De praktiska testerna som genomförts på konceptet gjordes till synes för att bekräfta 

simuleringsresultaten som tidigare nämnts under rubrik 4.3. Ljud är väldigt reaktivt och beroende av 

många olika faktorer som t.ex. miljö. Det innebär att endast ett praktiskt test i en verklig applikation 

kan bekräfta ljuddämparens verkliga funktionalitet.  

Testresultaten är presenterade i form av grafer där y-axeln representerar ljudnivån angivet i decibel 

(dB) och x-axeln representerar varvtalet givet i RPM. I graferna jämförs resultatet mot den första ”soft 

modell” konceptet som i detta fall är döpt till ”concept 1”. Resultaten för ”concept 1” är tagna från 

förstudierna, under rubrik 2.4. och används som referens mot ”concept 2”. Detta innebär då att 

testerna för respektive modell inte genomförts under samma tidpunkt, vilket medför en liten avvikelse 

på grund av ljudets reaktiva natur.  ”Concept 2” är det vidareutvecklade konceptet. 

   

 

Figur 53: Illustrerar testresultaten för respektive ljuddämpare över hela varvtalet i förhållande till 

då kompressorn inte är igång.   
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Figur 54: illustrerar en jämförelse mellan ljuddämpningsförmågan för respektive koncept.  

Graferna ovan är mätresultatet av testerna som genomförts under avsnitt 3.11.4. I graferna fines tydliga 

liknelser mellan den tidigare ”soft modell” konceptet och den nuvarande modellen. Detta eftersom 

modellen bygger på förstudierna som soft modellen lade grunden för. Skillnaden i volym, som ligger på 

1L, mellan koncepten verkar ge liknande utslag. En volym över 2,5L verkar inte vara centralt för 

ljuddämpningen, då båda koncepten medför liknande resultat. Under detta test medförde den större 

volymen ett sämre resultat med en lägre genomsnittlig dämpning på 0,5 dB. Dock faller detta inom 

felmarginalen, då testerna som genomförts på de två olika modellerna inte gjorts samtidigt. 

Simuleringsresultaten pekar mot att dämpningen bör vara ungefär desamma. Utifrån dessa argument 

kan ett par slutsatser tas.  

 

Den genomsnittliga dämpningen av ljudfenomenet faller under konstruktionskriterierna och 

funktionerna. Enligt förstudierna upplevs en genomsnittlig ljudnivåökning på 6,3 dB över hela 

varvtalet då det inte finns en ljuddämpare påmonterad. Med hjälp av konceptet föll denna nivå till 1,7 

dB i genomsnitt vilket är en 73% reducering. Då skalan för decibel är logaritmisk (Wolfe, 2018) innebär 

detta att reduceringen som genomförts är väldigt märkvärdig.  

Skillnaderna som uppstår mellan ”concept 1” och ”concept 2” i graferna kan förklara som ljudets 

reaktivitet på grund av olika förhållanden vid testtillfällena. En felmarginal på 0,5 dB sattes som det 

accepterade spelrummet för ljudnivån vilket i sin tur koncepten håller mellan varandra. 

 

Tabell 7: Påvisar den genomsnittliga ljudnivåökningen för respektive koncept då luftkompressorn 

inte är igång.  
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5 Slutsats och diskussion 

Ljuddämparen som framtagits under tio veckors tid har genomgått ett flertal iterationer, enligt den 

givna arbetsmetodiken. Metodiken har agerat som en riktlinje genom hela projektet. Detta har medfört 

att arbetets nästkommande steg har varit väl synliga, vilket bidragit med en god tidsplanering. Den väl 

utförda tidsplaneringen har bidragit med att alla planerade aktiviteter genomförts med goda 

marginaler för eventuella invändningar.  

Huvudmålet med detta projekt har varit att konstruera en ljuddämpare som eliminerar ljudfenomenet. 

Detta missljud dyker upp i samband med ventilslutningen i luftkompressorn. Konceptet konstruerades 

efter dem givna konstruktionsspecifikationerna, under rubrik 1.3. För att bekräfta om konceptet 

upprätthåller angivna krav har ett flertal tester och simuleringar genomförts. Dessa tester utfördes på 

de friformsframtagna modellerna i materialet Pa12. De resultat som erhållits efter genomförda moment 

talar för en konstruktion som uppfyller målen mycket väl.  

Ljuddämpningsförmågan uppmättes till en 73% genomsnittlig reducering över intresseområdet, då 

luftkompressorn är igång. Däremot talar resultatet inte för hela konceptet. Ett flertal observationer har 

gjorts under projektets gång, vilket pekar mot framtida komplikationer om de inte rättfärdigas.  

När de praktiska testerna genomfördes gjordes följande observation: Konceptets bortre sida från 

infästningspunkterna vibrerade, så pass mycket att ett nytt ljudfenomen uppstod.  

Ljudfenomen uppträder då den inre sidan av ljuddämparen slår mot luftkompressorn. Detta beror nog 

på infästnings punkternas position. Alla infästningspunkter ligger linjärt längs med ljuddämparens 

bortre sida, närmast förbränningsmotorn. Detta skapar en längre hävarm för vibrationerna att ta sig 

igenom. Den långa hävarmen gör alltså att egenfrekvenserna blir mycket synligare.  

Om underleverantören skulle ta fram en ytterligare infästningspunkt på motsvarade sida skulle detta 

problem förhoppningsvis lösas. 

Det nuvarande konceptet skulle eventuellt kunna tillverkas med hjälp av formsprutning.  

Konceptet skall endast produceras i mindre kvantiteter, utifrån ett massproduktionsperspektiv. 

Formverktyget för denna typ av framställning är väldigt dyrt och kan därför visas vara icke gynnsamt 

för Scania CV AB. Om Scania CV AB väljer att formspruta eller formpressa konceptet har förberedelser 

genomförts i form av släppningsvinklar.  

Den nuvarande designen anpassar sig väl till omgivningen och utnyttjar därför all tillgänglig yta i 

vertikalled. Formen på ljuddämparen följer hyttisoleringen för att få en maximal volymkapacitet. 

Denna förändring blev essentiell mellan konceptens ”hard modell” fas respektive ”presentation modell” 

fasen.  

Detta eftersom det redan i ett tidigt stadie blev tydligt att infästningspunkterna inte skulle stödja ett 

stort överhäng. Om det i framtiden skulle skapas en infästningspunkt på motsvarande kompressorsida 

skulle detta överhäng kunna vara en möjlighet till ytterligare volym.  

Det skulle även vara fullt möjligt att reducera mängden volym i vertikalled och istället utnyttja 

överhänget. Om volymen i vertikalled skulle reduceras skulle ljuddämparens inlopp kunna placeras på 

lockets överdel. Om detta skulle vara möjligt skulle lockets interna rör kunna tänkas vara oväsentligt 

och därför underlätta tillverkningen och göra den billigare, då den blir mindre komplex.   

Ljudfenomenet är inte specifikt till lastbil, utan även buss. Detta projekt har avgränsat sig från dess 

gränssnitt och därmed inte haft det i åtanke. Dock skulle det vara fullt möjligt att återanvända stora 

delar av konceptet i den konfigurationen, då både buss och lastbil delar samma motor och 

luftkompressor. Bottendelen av ljuddämparen är specifikt designad mot luftkompressorn medan 

topplocket är utbytbart, beroende på krav. Om bussens kontext skulle visa sig vara likartad lastbilen, så 

skulle ljuddämparens bottendel kunna återanvändas. Topplocket skulle också kunna återanvändas eller 

modifieras efter det nya gränssnittet och de nya kraven. En av fördelarna med att delningslinjen ligger 

lågt på ljuddämparen är just att topplocket då utgör den större delen av volymen.  
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Förhoppningsvis skall detta betyda att det räcker med att modifiera locket. Detta skulle kunna skapa ett 

modulärtsystem för ett flertal olika konfigurationer på den nuvarande luftkompressorn. 
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6 Rekommendationer 

För att kunna åstadkomma det mest optimala konceptet har en del rekommendationer föreslagits.  

En del av dessa rekommendationer är nödvändiga för att konceptet skall fungera optimalt medan 

andra kan vara värda att ha i åtanke.  

En av de rekommendationerna är att underleverantören skall borra två hål vid kompressorns inlopp, 

enligt figur 55. Dessa hål, markerade med lila cirklar i figuren nedan, saknas i dagsläget. Detta eftersom 

Scania inte har varit i behov av de, förens nu. Ett cylinderhuvud med dessa hål finns redan modellerat 

och i produktion, vilket betyder att det inte skulle medföra allt för stora komplikationer att införa detta 

till Scanias lastbilar. I samband med bearbetningen av dessa två hål kan det vara värt att skapa ett hål 

till på motsvarande sida, markerat i rött i figuren nedan. Detta skulle delvis lösa vibrationsproblemen 

och samtidigt skapa ett större tryck kring O-ringen, för att förhindra läckage. 

Om det inte är möjligt att borra direkt i kompressorn skulle det kanske istället gå att skapa någon form 

av utstick. Detta skulle kunna utföras direkt i gjutningsprocessen av cylinderhuvudet. En infästning på 

motsvarande sida gentemot de befintliga skulle vara väldigt önskvärt. 

 

Figur 55: De lila cirklarna illustrerar de hål som skulle behöva borras i dagsläget och den röda 

rektangeln skall illustrera var det skulle vara önskvärt med en till infästningspunkt. 

Ännu en rekommendation gäller tätningen som skall sitta mellan bottendelen av ljuddämparen och 

topplocket, enligt figur 42. Den bör tillverkas som en ”special tätning” istället för att använda en mer 

permanent lösning. Detta skulle underlätta för montering samt service om det vid något skede skulle 

vara nödvändigt att lossa ljuddämparen från kompressorn. Silikonlim kan göra det omständligt att få 

bort locket och samtidigt kommer det krävas en noggrann rengöring inför nästa silikonlimsapplicering. 

Detta skulle medföra ytterligare kostnader i arbetstid samt material och speciellt om vid något tillfälle 

lösningen skadas vid rengöringstillfället.  

I dagsläget har det inte funnits en ljuddämpare på luftkompressorn, vilket betyder att de rör som finns 

tillgängliga kommer att utsättas för mindre modifikationer. Detta eftersom inloppet kommer hamna på 

kortsidan av ljuddämparen istället för direkt på kompressorn, se figuren nedan. Rör är mycket enkla att 

modifiera samt tillverka, vilket betyder att denna modifikation inte bör undvikas av ekonomiska skäl.  
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Figur 56: Denna figur illustrerar de nödvändiga modifikationerna av rören för att kunna montera 

ljuddämparen.  

 

  

  



 

 
 

 55 (59) 
 

 
 

 

Litteraturförteckning 

Eppinger, S. D., & Ulrich, K. T. (2012). Produktutveckling konstruktion och design. Lund: 
Studentlitteratur. 

Jan o Mattsson. (den 29 03 2018). http://www.janomattsson.se. Hämtat från 
http://www.janomattsson.se: http://www.janomattsson.se/filearchive.php?category=5 

Johansson, B. (2005). Buller och bullerbekämpning. Arbetsmiljöverket. 
Leijon, W. (2014). Karlebo materiallära. stockholm: Liber AB. 
Nationalencyklopedin. (den 20 03 2018). NE.se. Hämtat från NE.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ljudhastighet/ljudets-hastighet-i-olika-
material 

studi. (den 20 03 2018). studi.se. Hämtat från https://www.studi.se/l/vad-ar-ljud: 
https://www.studi.se/l/vad-ar-ljud 

Wolfe, J. (den 25 05 2018). UNSW physclips. Hämtat från 
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/dB.htm 

 

      

  



 

 
 

 56 (59) 
 

 
 

  



 

 
 

 57 (59) 
 

 
 

7 Appendix 

 

  



 

 
 

 58 (59) 
 

 
 

 



 

 
 

 59 (59) 
 

 
 

 

 


