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Sammanfattning 

Under de senaste 30 åren har energieffektivisering blivit ett allt hetare och viktigare 

ämne. Detta har lett till att det dykt upp nya produkter på marknaden inom det här 

området och en av dessa är luftridåer. Luftridåer används för att minska värmeutbytet 

genom dörr - och portöppningar, genom att skilja de olika klimaten med hjälp av en 

luftström.  

Syftet med detta projekt var att energieffektivisera industrilokaler där in- och 

utlastning av varor sker genom portar, som öppnas ofta eller står öppna under en 

längre tid. Målet var att utveckla en luftridå som kan anpassas för olika sorters 

industriportar med dimensioner på upp till 5x5 meter. Därmed minskar behovet av 

extra uppvärmning av lokalen och ett mer komfortabelt klimat för arbetarna kan 

erhållas.  

I det här projektet har en modulbaserad luftridå utvecklats med hjälp av en iterativ 

produktutvecklingsprocess, med uppdrag från företaget Sprintline Industriservice. 

Projektet inleddes med en förstudie, som fortsatte med en konceptutvecklingsfas. Då 

det var mycket som var okänt kring hur olika parametrar påverkar luftridåns funktion, 

utfördes konceptutvecklingen med stort fokus på prototyptester. Konceptutvecklingen 

utfördes därför iterativt genom att tester på fysiska prototyper varvades med 

utvärdering och analytiska beräkningar. 

Projektet har resulterat i en slutprototyp som har testats och utvärderats. Det valda 

konceptet kan anpassas till olika portar och portdimensioner eftersom olika moduler 

i systemet kan bytas ut. Till det valda konceptet presenteras även beräknade 

parametrar för luftridåns fläkt. Detta gör det enklare att välja rätt fläkt till rätt 

luftridåsystem och port.  
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Abstract 

Over the last 30 years energy efficiency has become an increasingly hot and important 

topic. This has led to an emergence of new products in this area on the market, and 

one of these are air curtains. Air curtains are used to reduce the energy losses through 

open doors in a building by separating the two different climates with a curtain of air.  

The purpose of this project was to make industrial facilities more energy efficient when 

loading and unloading of goods occurs through doors, which are opened frequently or 

during longer periods of time. The objective was to develop an air curtain which can 

be adapted to different types of industrial doors with dimensions up to 5x5 meters. By 

doing this the need for additional heating of the premises reduces and a more 

comfortable climate for the workers can be obtained.  

In this project a modular air curtain has been developed with an iterative product 

development process, tasked by the company Sprintline Industriservice. The project 

started with a pre-study and then continued with an iterative concept development 

phase. Since it was a lot that was unknown regarding how different parameters affect 

the air curtains function, it was decided to execute the concept development with a 

strong focus on prototype testing. Therefore the concept development was carried out 

in an iterative manner by letting tests on physical prototypes being alternated with 

evaluation and analytical calculations.  

The project has resulted in a final prototype which has been tested and evaluated. The 

chosen concept can be modified to suit different types of industrial doors and door 

dimensions because the various modules in the system can be replaced. The chosen 

concept is presented together with calculated parameters for the air curtain´s fan. This 

makes it easier to choose the right fan for the right air curtain system and door.   
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Nomenklatur 

Romanskt Beskrivning Enhet 

A Area m2 

b Bredd munstycke m 

Cd Flödeskoefficient - 

cp Specifik värmekapacitet J/kgK  

Cv Vindriktningskoefficient - 

d Diameter m 

g Tyngdacceleration m/s2 

H Portens höjd m 

K Parameter  - 

Kv Kastlängdskonstant  - 

L Längd m 

�̇� Massflöde kg/s 

P Tryck Pa 

�̇� Effekt W 

Re Reynolds tal - 

T Temperatur K 

v Hastighet m/s 

w Specifikt arbete J/kg 

�̇� Arbetseffekt W 

�̇� Volymflöde m3/s 

z höjdkoordinat m 
 

Grekiskt Beskrivning Enhet 

α Vinkel ° 

ρ Densitet kg/m3 

ζ Engångsförlustskoefficient - 

λ Friktionsfaktor - 

υ Kinematisk viskositet m2/s 
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1 Inledning 

Nedan följer en introduktion till detta projekt, som utförts med uppdrag från 

företaget Sprintline. Nedan beskrivet är projektets bakgrund, syfte, mål, 

frågeställningar och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
I Skandinavien har det hänt mycket inom energieffektivisering de senaste 30 åren och 

detta syns bland annat genom att det redan under slutet av 80-talet började sökas 

många nya patent inom denna bransch. Det var även under denna tid som de första 

svenska patenten på så kallade luftridåer trädde i kraft.  

Luftridåer tillämpas främst för att skilja två olika klimat från varandra utan att ha ett 

solitt material emellan, som exempelvis dörr eller draperi. Applikationsområden är 

främst vid öppningar till butiker, kallförråd och industrilokaler eftersom det sker 

många eller längre öppningar per dag i dessa fall. Luftridåerna skiljer sig i 

konstruktion beroende på vilket företag som tillverkar dem och vilket 

applikationsområde de är lämpade för.  

För ett par år sedan, gjorde ett antal företag i Tranås och dess närhet en 

energikartläggning över verksamheten i samarbete med Tranås kommun. Denna 

kartläggning visade att många av företagen förlorade mycket av sin uppvärmning 

genom industriportar (både vid stängt och öppet läge). Detta blev ett uppväckande för 

företaget Sprintline Industriservice, som är detta projekts beställare. Projektet 

Windline togs då vidare från att endast vara ett experiment i Sprintlines verkstad till 

att även bli ett samarbete med Universitetsstudenter.  

Windline är idag en tidig prototyp som är installerad över en industriport på företaget 

Sprintline. Detta examensarbete kommer utveckla en prototyp av en modulbaserad 

luftridå för industriportar. Luftridån ska byggas modulbaserat för att enkelt kunna 

anpassas till olika portar och så småningom även serietillverkas. Luftridån kommer 

att drivas med ett externt fläktaggregat. Den ska introduceras med en metod för enkel 

installation och kalibrering för installatören.  

1.1.1 Sprintline 
Sprintline hjälper kunder med installation och service inom ventilation och 

plåtslageri. Bolaget startade 1993 i Tranås. Vid denna tid, erbjöd Sprintline tjänster 

inom installation och service av maskiner och utrustning inom den grafiska 

branschen. År 2001, övertog Sprintline verksamheten från ett plåtslageri och då 

ändrades fokus till framförallt ventilation- och luftbehandlingsbranschen och nu är 

det elva anställda på företaget.[1]  

1.2 Syfte 
Syftet är att energieffektivisera industrilokaler där in- och utlastning av varor sker 

genom portar, som öppnas ofta eller står öppna under en längre tid. Därmed minskar 

behovet av extra uppvärmning av lokalen och obehagliga drag avtar vid öppning av 

portar.  
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1.3 Mål   
Målet är att utveckla ett koncept på en modulbaserad luftridå som ska kunna användas 

för vik- och takskjutportar. Produkten ska medge en luftström som avskiljer två klimat 

med temperaturskillnaden max 40°C, där den maximala dimensionen på 

portöppningen är 5×5 meter. Möjlighet till att ändra temperatur på luftströmmen ska 

finnas och luftridån ska kunna produceras både i Sprintlines verkstad i Tranås och 

även vara anpassad för serietillverkning. Projektet skall resultera i en prototyp av 

produkten som även ska testas. Arbetet ska utföras under 20 veckor från och med 

projektstart den 11 april 2016.  

1.4 Frågeställningar 
Rapporten ska besvara följande frågeställningar: 

1. Hur bör en luftridå för industriportar vara utformad för att alstra en luftström 

som skiljer två klimat ifrån varandra? 

2. Vilka krav ställs det på en luftridå med modulbaserad produktarkitektur och 

hur bör luftridån konstrueras för att uppfylla dessa krav? 

3. Hur kan det verifieras att luftridån är korrekt installerad? 

1.5 Avgränsningar 
Parallellt med detta projekt kommer ett annat examensarbete att utföras på Sprintline 

med inriktning på luftridåer. Det parallella arbetet kommer att behandla analyser och 

beräkningar på luftströmmen utanför produktens system- alltså den luftbarriär som 

avskiljer de två termiska klimaten. Därför kommer det här projektet inte fokusera på 

sådana analyser. Istället kommer fokus ligga på att ta fram en produkt som kan 

generera den luftström som beskrivs i det parallella arbetet.  

Reglersystem, fläktar och värmeelement kommer inte att utvecklas under detta 

projekt. Endast krav på den prestanda och de funktioner de bör ha kommer att tas 

fram. Det kommer heller inte göras några kostnadsberäkningar för den framtagna 

produkten och dess pay-off-tid. Materialval kommer inte behandlas i 

utvecklingsprocessen eftersom materialet produkten ska vara producerad i var 

specificerat från början. 

Det är önskvärt att produkten ska kunna användas på olika typer av industriportar. 

Eftersom takskjut- och vikportar ses som de vanligaste typerna av industriportar, är 

det endast dessa som kommer behandlas i projektet. 
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2 Projektförutsättningar 

Nedan beskrivs projektets förutsättningar. Detta för att få en grundläggande 

förståelse för luftridåns principer, vad detta projekt har för huvudinriktningar och 

vilken information som var given.  

2.1 Industriportar 
För att sluta en större öppning till en lokal används portar av olika typer. Det finns två 

kategorier av portar som oftast används i industrilokaler – vertikal- och 

horisontellgående portar – där det är riktningen som porten stängs i som avgör 

kategoriseringen. Vikport är en sorts horisontalgående port, medan en takskjutport är 

vertikalgående. Den största skillnaden på dessa, med avseende på installation av 

luftridå, är att infästningen på luftridån måste kunna justeras beroende på porttyper. 

Eftersom utrymmet skiljer sig runt portöppningen beroende på portmodloch storlek 

på lokal, bör luftridån även ha möjlighet till både vertikal och horisontell installation.  

Vikportar är uppbyggda i sektioner, som viks ihop från mitten och ut till kanten på 

vardera sidan. De kan vara antingen manuella eller automatiska med en motor 

installerad. Manuella vikportar kräver inte mycket plats över portöppningen, men 

eftersom motorerna till de automatiska portarna oftast installeras över portöppningen 

krävs då mer plats. Se Figur 1. Nackdelen med vikportar är att de tar mer plats på sidan 

av porten vid öppet läge än taksjutportar. Därför blir det mer komplicerat att installera 

luftridåer på sidan (vertikalt) i dessa fall.  

Takskjutportar är uppdelade i horisontella sektioner som skjuts upp och ner med hjälp 

av skenor. Se Figur 1. Skenorna går längs med sidan av portöppningen och fortsätter 

antingen rakt upp i lokalen (över porten) eller svänger av inåt lokalen vid lägre 

takhöjder.  

 

Figur 1. Illustration av en takskjutport till vänster och en vikport till höger. 

2.2 Luftridåns grundläggande principer 
En luftridås funktion är att skapa en plan luftström mellan två olika klimat. 

Anledningen till att använda detta är för att främst minska värmeutbytet mellan 

klimaten. Luftridåer med starkare luftström förhindrar även intrång av lukt- och 

pollenpartiklar, samt mindre kryp. 
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Enligt Goodfellow & Tähti [2] är de mest väsentliga fördelarna med luftridåer 

följande: 

 Förbättrad arbetsmiljö i närheten av öppna dörrar/portar 

 Minskad förbrukning av värme (kyla) och el för uppvärmning (nedkylning) 

 Minskad värmeförlust från byggnaden.  

Luftridåer kan delas in i kategorierna kommersiell, industriell och kallförråd. De 

kommersiella luftridåerna används främst till butiksentréer där många kunder går 

igenom ofta. Därför blir då design och komfort de två viktigaste parametrarna utöver 

funktionalitet. Luftridåer för industrin är inte lika tilltalande för ögonen, utan då ligger 

fokus endast på att klara av större öppningar än entréer till handelsbutiker. Den 

industriella luftridån är optimerad för portar som öppnas ibland och under en längre 

tid, medan de kommersiella är optimerade främst för dörrar som öppnas under kort 

tid och ofta. Den sista kategorin (kallförråd) används när värmen istället skall hållas 

ute från lokalen. Denna är i en egen grupp eftersom den ofta är monterad på utsidan 

av lokalen istället för insidan. [3] Se Figur 2 för uppdelning av luftridåer.  

 

Figur 2. Kategorisering av luftridåer. De blåmarkerade rutorna är det spåret som detta projekt följer. 

De tre nämnda grupperna av luftridåer kan i sin tur delas upp i återcirkulerande och 

icke återcirkulerande luftridåer. De återcirkulerande luftridåerna riktar utblåset av 

luft till ett insug i golvet, som i sin tur leder tillbaka luften till tilluften av luftridån. En 

icke återcirkulerande luftridå riktar också luften mot golvet, men utan ett insug och 

luften går istället ut i lokalen/miljö. [3] Se Figur 3. De icke återcirkulerande är de 

vanligaste typerna av luftridåer och det är den sortens luftridå som kommer behandlas 

i detta projekt.  

 

Figur 3. Återcirkulerande luftridå till vänster och icke återcirkulerande till höger. 
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Luftridåer installeras horisontellt ovanför porten eller vertikalt på båda sidor om 

porten. Det finns även några typer av luftridåer som grävs ner horisontellt vid golvet 

och blåser luften uppåt. Under projektet kommer en produkt tas fram som kan 

installeras både horisontellt (över porten) och vertikalt, men fokus kommer ligga på 

att få den att fungera främst för horisontellt bruk.  

En luftridå består huvudsakligen av de två delarna fläkt med tillhörande drivning, 

samt hölje med tillhörande luftintag och munstycke. Fläkten är installerad antingen 

innanför höljet på luftridån (internt) eller längre ifrån luftridån (externt). Höljet på 

luftridån används främst för att leda luften från luftintaget till munstycket, fästas i 

vägg/golv och även till viss del som ljud- och vibrationsisolering. Till luftridån finns 

det oftast möjlighet att välja till olika typer av uppvärmning, reglersystem och 

filtrering av luft.  Filtrering av luft är dock endast relevant när luftridåer används till 

rum med höga hygienkrav. Uppvärmningen av luften sker med hjälp av ett så kallat 

värmebatteri, som är en slags värmeväxlare och det kan drivas med hjälp av vatten 

eller endast el.  Figur 4 illustrerar hur en luftridå med extern fläkt och värmebatteri är 

uppbyggd.  

 

Figur 4. Illustration av en luftridås delar och uppbyggnad (extern fläkt). 

När en extern fläkt används till luftridån blåses luften in produkten genom en kanal, 

som är kopplat till fläktaggregatet. För en luftridå med intern fläkt sugs luften in i 

produkten med hjälp av fläkten som är integrerad i höljet. Fläkten trycker i båda fallen 

luftströmmen mot munstycket. Luftens väg från fläkt och ut är formad för att minska 

luftens turbulens så mycket som möjligt och för att möjliggöra täckning över hela 

portöppningen med så lite fläkteffekt som möjligt. För att erhålla en optimal luftström 

krävs det även ett väl utformat munstycke. Därför bör munstycket utformas med 

avseende på hur kraftig luftströmmen ska vara och hur stor portöppningen är. På vissa 

luftridåer är både munstyckets bredd och vinkeln på den utgående luftströmmen 

justerbara och detta erbjuder fler möjligheter för kalibrering vid installation av en 

luftridå.  
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3 Metod 

Nedan presenteras och beskrivs den produktutvecklingsprocess som följts under 

projektet. Andra metoder som implementerats presenteras även i detta kapitel.  

3.1 Produktutvecklingsprocess 
Den produktutvecklingsprocess som använts i projektet bygger till stor del på Ulrich 

& Eppingers [4] metodik. Ullrich & Eppinger presenterar utvecklingsprocessen i sex 

olika faser [4]: 

0. Planering 

1. Konceptutveckling 

2. Systemdesign 

3. Detaljkonstruktion 

4. Tester och förfining 

5. Produktionsuppstart 

I den process som används i projektet har fasernas namn modifierats, fas 2 och 3 har 

kombinerats till en fas och sista fasen har gjorts om för att passa detta projekt. En bild 

på den process som används i projektet ses i Figur 5. 

 

Figur 5. Produktutvecklingsprocessen som använts i detta projekt. 

Under Planering & förstudie kommer en tidsplan för projektet att tas fram och en 

förstudie kommer genomföras. Förstudien kommer bestå av litteraturstudier, 

benchmarking och informationsinsamling. Detta görs för att erhålla tillräcklig 

kunskap för att kunna sammanställa en kravspecifikation för produkten.  

Nästa fas är Konceptutvecklingen som består av tre olika delar - konceptgenerering, 

prototyptester och konceptutvärdering - som kommer utföras iterativt. Då det finns 

mycket som är okänt kring hur olika parametrar påverkar produktens funktion i det 

här projektet, har det valts att konceptutvecklingen ska utföras med stort fokus på 

praktiska tester. Efter att en första konceptgenerering gjorts kommer därför den 

resterande konceptutvecklingen genomföras på ett iterativt sätt genom att tester på 

fysiska prototyper varvas med utvärdering och analytiska beräkningar. Detta 

förhållningssätt bygger i grunden på Ullmans [5] konstruktionsutvärderingscykel. 

Tolkningen av konstruktionsutvärderingscykeln är illustrerad i Figur 6. 
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Figur 6. Konstruktionsutvärderingscykel. 

Processen startar i den inre cykeln där testprototyper konstrueras, testas och 

utvärderas. Testerna används för att erhålla en grundläggande kunskap gällande 

produktens utformning relativt dess egenskaper. Dessa kan användas som 

komplement till den teori som erhållits tidigare i projektet. Detta bidrar till att vissa 

koncept kan uteslutas i ett tidigare skede av projektet, samt att ett mer välmotiverat 

konceptval kan göras. 

Den yttre cykeln beskriver arbetsprocessen efter konceptvalet, som består av de två 

faserna Detaljkonstruktion och Sluttester & förfining. Detaljkonstruktionen kommer 

att utvecklas och utvärderas i en iterativ process med analytiska beräkningar innan 

slutprotypen byggs och testas i Sprintlines verkstad i Tranås.  

Under fasen Avslut kommer presentationsmaterial tas fram och rapporten kommer 

färdigställas. Projektet och dess delmoment kommer även att utvärderas under denna 

fas.  

3.2 Distansintervjuer 
Intervjuer utförs vanligen face-to-face där intervjuaren och respondenten är i samma 

rum. En annan typ av intervjuer är distansintervjuer, vanligtvis telefon- eller 

mejlintervjuer. Den vanligaste anledningen att använda distansintervjuer istället för 

face-to-face är att det är mycket mer kostnadseffektivt. [6] 

Mejlintervjuer används huvudsakligen när respondenten är för upptagen för att hinna 

träffas, eller bor i en annan stad eller land. På så sätt kan data samlas in som annars 

skulle vara svårt att få tag i. Mejlintervjuer erbjuder även ett mindre skrämmande 
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alternativ där respondenten kan delta på distans och när personen själv har tid för det. 

Mejlintervjuer är även bra för att klargöra mindre faktadetaljer som personens 

födelsedatum eller yrke. [6] 

Mejlintervjuer kräver avsevärt mycket mindre tid att förbereda, genomföra och 

transkribera än face-to-face-intervjuer. Intervjun behöver inte hållas i realtid, utan 

intervjuaren behöver bara skicka iväg frågorna. När svaren kommer tillbaka är allt 

redan transkriberat, vilket sparar väldigt mycket tid. En sak som är viktigt med alla 

typer av datainsamling är att man ska använda sig av flera olika typer för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Detta är speciellt viktigt för mejlintervjuer. [6] 

Nackdelar med mejlintervjuer är bland annat att en del information i form av 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra ickeverbala kommunikationer går förlorade. 

Vid mejlintervjuer får respondenten mer tid till reflektion innan svar behöver ges, 

vilket kan göra att intervjun upplevs som anonym trots att den inte är det. Detta kan 

göra att respondenten utvecklar sina svar mer än vad han eller hon hade gjort i en face-

to-face intervju.  Dock, så är mejlintervjuer mer opersonliga än face-to-face-intervjuer 

och är svårt att veta om det här gör personer mer eller mindre öppna med sina svar. 

[7] 

3.3 Idégenereringsmetoder 
Nedan beskrivs de metoder som i projektet använts för att generera idéer. Dessa 

metoder har använts på olika ställen i processen samt både för att generera 

helhetskoncept och hitta lösningar till delproblem. 

3.3.1 Brainstorming 
Brainstorming är en användbar idégenereringsmetod i alla delar av 

utvecklingsprocessen, men framförallt tidigt i utvecklingen. Syftet med brainstorming 

är att generera så många lösningar på ett problem som möjligt. Den underliggande 

tanken är att kvantitet föder kvalitet. All kritik på idéer som uppkommer under en 

brainstormingsession skjuts upp till senare. Ohämmade idéer är välkomnade och att 

kombinera idéer och förbättra varandras idéer eftersträvas. [8] 

3.3.2 6-3-5-metoden 
6-3-5-metoden kan utföras antingen med hjälp av att skriva upp olika idéer eller skissa 

dem (brainwriting eller brainsketching). 6-3-5 står för sex stycken deltagare, tre idéer 

och fem minuter. I praktiken fungerar metoden bra även för färre eller fler deltagare. 

Metoden går ut på att varje deltagare ska skriva eller skissa tre olika idéer på ett papper 

på fem minuter. När de fem minuterna har gått skickar alla deltagare sitt papper vidare 

till nästa person. Alla ska nu vidareutveckla de idéer som finns på pappret framför 

dem, eller använda idéerna som ett steg att komma på nya idéer. [8] 

Ingen verbal kommunikation ska ske under denna process. Detta för att deltagarna 

ska tolka de tidigare idéerna endast från vad som finns på pappret, vilket kan leda till 

nya insikter. [5]  



10 
 

3.3.3 SCAMPER 
Denna idégenereringsmetod passar bra i den senare delen av idégenreringsfasen, när 

de första idéerna eller koncepten redan existerar. Oftast används den när det känns 

som att det är slut på idéer och utvecklingsteamet inte kommer framåt. [8] 

SCAMPER står för Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to other purposes, 

Eliminate och Reverse. Metoden går enligt Silverstein et. al [9] ut på att konfrontera 

varje koncept med frågor för varje ord, nämligen:  

1. Substitute - Kan någon del av konceptet bytas ut för att förbättra det? Kan 

material eller resurser bytas ut? Vilken annan produkt eller process skulle 

man kunna använda för att uppnå samma resultat? 

2. Combine - Vad i konceptet kan kombineras för att förbättra det? Vad skulle 

hända om en produkt kombinerades med en annan för att skapa något nytt? 

Kan två eller flera delar av problemet kombineras för att skapa 

synergieffekter?  

3. Adapt - Vilka aspekter av konceptet kan anpassas för att förbättra det? Hur 

kan produkten anpassas eller ändras för att den ska få ett annat syfte eller 

användning? Vad finns det som liknar din produkt som du kan använda? 

4. Modify - Hur kan du förändra ditt koncept för att förbättra det? Vad händer 

om någon del av konceptet förvrängs eller överdrivs? Vad händer om någon 

del av konceptet förstoras eller minimeras? 

5. Put to other purposes - Hur kan konceptet användas på ett annat sätt? Kan du 

använda konceptet någon annanstans, i en annan marknad? Hur skulle 

konceptet bete sig annorlunda i en annan kontext?  

6. Eliminate - Vilka aspekter av konceptet kan elimineras? Hur kan du 

simplifiera konceptet? Vilka delar kan tas bort? 

7. Reverse - Vad i konceptet kan vändas ut och in? Vad skulle hända om 

användningsprocessen utfördes bak och fram? Vad skulle hända om du 

försöker göra motsatsen till det som konceptet gör nu? 

3.4 Koncepteliminering 
Koncepteliminering är en process där framtagna koncept utvärderas i förhållande till 

framtagna urvalskriterium. Detta gör att konceptens relativa styrkor och svagheter 

kan jämföras och ett eller fler koncept sedan kan väljas ut för vidare undersökning, 

tester och/eller utveckling. [4] 

Ulrich & Eppinger [4] presenterar en konceptelimineringsmetod som består av två 

steg; concept screening och concept scoring. Båda bygger på en värderingsmatris och 

följer en sexstegsprocess enligt följande [4]: 

1. Förbered värderingsmatrisen 

2. Värdera koncepten 

3. Ranka koncepten 

4. Kombinera och förbättra koncept 

5. Välj ut ett eller flera koncept 

6. Reflektera över resultatet och processen 
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3.4.1 Concept screening 
Syftet med concept screening är att snabbt minska antalet koncept och förbättra dem. 

När värderingsmatrisen förbereds listas urvalskriterierna i den första kolumnen 

medan koncepten listas överst (i den första raden). Urvalskriterierna kan till exempel 

vara kundbehov, tillverkningsaspekter eller liknande. Det är viktigt att det inte väljs 

många kriterier som har relativ låg viktighet jämfört med andra. Eftersom concept 

scoring inte tar hänsyn till kriteriernas viktighet relativt varandra skulle detta lätt 

kunna ge ett missvisande resultat. [4] 

Trots att det troligtvis är olika personer som tagit fram olika koncept är det viktigt att 

presentera alla koncept på liknande sätt och på samma detaljnivå. Detta för att 

underlätta ett meningsfullt och mer objektivt tillvägagångssätt. Det är till exempel ofta 

bra att presentera koncepten både med hjälp av en skriftlig beskrivning och också en 

grafisk representation. [4] 

Innan koncepten värderas ska ett referenskoncept väljas ut. Detta kan vara en känd 

produkt på marknaden, en industristandard eller ett utav de framtagna koncepten. 

Referenskonceptet får värdet noll för alla kriterium. Övriga koncept värderas sedan 

efter skalan sämre än referensen (-), lika som referensen (0), eller bättre än 

referensen (+). [4] 

Totalsumman skrivs längst ner i kolumnerna för varje koncept. När det är gjort kan 

koncepten rangordnas. Sedan bör möjlig kombination av vissa koncept undersökas. 

Finns det koncept som generellt är bra men som blir sämre värderade på grund av en 

dålig aspekt? Går det att modifiera den delen av konceptet, så att helheten förbättras, 

utan att det blir för likt andra koncept? Finns det olika koncept som kan kombineras 

för att minska antalet sämre än referensen och öka antalet bättre än referensen. [4] 

Utifrån rangordningen väljs sedan vilka koncept som ska tas vidare till nästa steg. Det 

är även viktigt att reflektera över resultatet. Alla gruppmedlemmar ska vara nöjda med 

resultatet. Om detta inte är fallet kan det tyda på att ett eller flera viktiga 

urvalskriterier saknas i matrisen, eller att en värdering är felaktig. [4] 

3.4.2 Concept scoring 
Concept scoring används för att erhålla en mer tydlig skillnad mellan koncept som 

kanske fått liknande värdering i screeningen. Oftast är koncepten på en högre 

detaljnivå än vid concept screening. Här viktas urvalskriterierna relativt varandra och 

fokus ligger på en mer förfinad jämförelse av koncepten i förhållande till varje 

kriterium. Konceptens totalsumma bestäms av den viktade summan av värderingarna. 

[4] 

Precis som i screening börjar scoring med att en matris förbereds och ett 

referenskoncept identifieras. Koncepten listas i den övre raden och urvalskriterierna i 

den första kolumnen, precis som förut. Nu ska även kriteriernas relativa viktighet 

skrivas in i kolumnen bredvid kriterierna.  Denna viktning av kriterier görs oftast 

subjektivt av utvecklingsteamet själva. [4] 

Sedan, när varje koncept ska värderas rekommenderar Ulrich & Eppinger en skala på 

1 till 5, där 1 = mycket värre än referensen, 3= samma som referensen, 5= mycket 

bättre än referensen. I concept scoring är det inte alltid passande att endast ha ett 
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referenskoncept att jämföra med. Detta beror på att om det valda referenskonceptet 

inte är medelmåttigt för alla urvalskriterier kommer det leda till så kallad 

skalakompression för vissa kriterier. Om referenskonceptet exempelvis råkar vara det 

koncept som är enklast att tillverka, kommer alla andra koncept få 1, 2 eller 3 på det 

kriteriet. Skalan har då komprimerats till en tregradig skala istället för en femgradig. 

Detta kan lösas genom att ha en övergripande konceptreferens, men att flytta 

referenspunkten för vissa kriterier (där det finns risk för att skalan komprimeras) till 

ett bättre lämpat koncept. [4] 

Nu kan konceptens totalsumma beräknas genom att först multiplicera ihop 

urvalskriteriets viktighet med dess värde för det konceptet för att få det viktade värdet 

för det kriteriet och konceptet. Sedan summeras alla viktade värden för alla koncept. 

Därefter kan koncepten rangordnas. [4] 

Sedan är det dags att återigen undersöka om det går att göra förändringar eller 

kombinationer för att förbättra koncepten. Trots att konceptgenereringsfasen 

egentligen bör vara avslutad innan konceptelimineringen påbörjas, sker några av de 

mest kreativa förbättringarna av koncept under konceptelimineringsprocessen. Detta 

eftersom utvecklingsteamet får en förståelse för konceptens inbyggda styrkor och 

svagheter. [4] 

Till sist kan ett konceptval göras. Det kan vara värt att göra en känslighetsanalys innan 

konceptet, som är rankat högst, väljs. Hur mycket påverkar små förändringar i 

värderingarna resultatet? Är det bättre att välja ett lägre rankat koncept med låg 

osäkerhet än det högst rankade som har hög osäkerhet? [4]  
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4 Teori 

I detta kapitel beskrivs och förklaras relevant teori för projektet. Områden som 

behandlas är strömningslära, tidigare resultat och slutsatser gällande luftridåer och 

dess delar, samt information om ljud, ventilation och modularisering.  

4.1 Grundläggande strömning 
Inom strömningslära är en fluid en vätska, gas eller blandning av både gas och vätska 

(innehållande partiklar av olika storlekar). En fluid kan antas vara antingen 

inkompressibel eller kompressibel. Gaser antas vara inkompressibla vid små 

tryckvariationer och då kan densiteten antas vara konstant vid strömning. 

Kompressibel strömning sker när variationer i densitet är betydande. [2] 

Vid stationär strömning är egenskaperna hos fluiden konstant över tiden men inte 

nödvändigtvis över olika positioner i systemet. När egenskaperna av fluiden varierar 

över tiden kallas systemet för icke stationärt eller transient.  [2] 

En strömning kan ibland vara jämn och välordnad och ibland ganska kaotisk. En 

välordnad strömning, där mediepartiklarna rör sig i räta parallella banor, kallas 

laminär. Om strömningen istället är mer uppblandad och mediepartiklarna rör sig 

längs oregelbundna, slumpmässiga banor kallas den turbulent. Det dimensionslösa 

Reynoldstalet kan användas för att avgöra om strömningen är turbulent eller inte. [10] 

Vid stationär och inkompressibel strömning i rörsektioner kan beräkningar utföras 

med hjälp av Bernoullis utvidgade ekvation (1). Bernoullis utvidgade ekvation härleds 

från termodynamikens första huvudsats om energins bevarande. ”Energi kan varken 

skapas eller förstöras, endast omvandlas.” [10] 

𝑃1 +
𝜌𝑣1

2

2
+  𝜌𝑔𝑧1 =  𝑃2 +

𝜌𝑣2
2

2
+  𝜌𝑔𝑧2 +  ∆𝑃𝑓 +  𝜌𝑤𝑡 (1) 

där 𝑃 är statiskt tryck, 
𝜌𝑣2

2
 är dynamiskt tryck och 𝜌𝑔𝑧 är hydrostatiskt tryck. ∆𝑃𝑓 är 

tryckförluster, alltså mekaniska energiförluster på grund av bland annat friktion 

mellan position 1 och 2. 𝑤𝑡 är överfört tekniskt arbete per massenhet, alltså specifikt 

arbete [
𝑗

𝑘𝑔
]. Överförd arbetseffekt blir då 𝑊𝑡

̇ = �̇�𝑤𝑡 = 𝜌�̇�𝑤𝑡  [𝑊] där �̇� är massflödet 

och �̇� är volymflödet. Överförd arbetseffekt är samma sak som den effekt som till 

exempel en fläkt överför till ett luftridåsystem. [10] 

4.1.1 Energiförluster genom öppen port 
Volymflödet genom en öppen port beror på temperatur-, tryck- och vindförhållandet 

mellan inne och ute enligt [11] 

�̇�𝑡𝑒𝑚𝑝 =
𝐿

3
∗ 𝐻1,5 ∗ 𝐶𝑑 ∗ √𝑔 ∗

∆𝜌

𝜌𝑚
 (2) 

�̇�𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 𝐿 ∗ 𝐻 ∗ 𝐶𝑑 ∗ √
2∗∆𝑃

𝜌𝑚
 (3) 

�̇�𝑣𝑖𝑛𝑑 = 𝐿 ∗ 𝐻 ∗ 𝐶𝑣 ∗ 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 (4) 
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där L och H är portens längd och höjd, Cd=flödeskoefficienten, 

g=tyngdaccelerationen, ∆𝜌=skillnaden mellan densiteten av luften ute och inne, 

𝜌𝑚=medeldensiteten ute och inne, 𝐶𝑣= vindriktningskoefficient och 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑=vindens 

hastighet in genom porten. Ekvation (2), (3) och (4) ger det totala flödet genom porten 

enligt [11] 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑡𝑒𝑚𝑝 + �̇�𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 + �̇�𝑣𝑖𝑛𝑑 (5) 

där det totala massflödet genom porten blir [11] 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝜌𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 (6) 

Den totala förlorade värmeeffekten vid öppen port kan då räknas ut enligt [11] 

�̇� = �̇�𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  (7) 

där 𝐶𝑝=specifik värmekapacitet och T= temperaturen inne samt ute. [11] 

4.1.2 Tryckförluster i rör 
Vid större system och/eller längre rörsträckor bör tryckförluster beaktas. Dessa kan 

enligt Cengel et. al [10] delas upp i engångsförluster och friktionsförluster. 

Friktionsförluster uppstår i hela systemet mellan fluiden och rörväggen. 

Engångsförlusterna härstammar från en specifik plats i system, som rörkrökar, in- och 

utlopp och areaförändringar och beräknas enligt [12] 

∆𝑝𝑓,𝑒𝑛𝑔å𝑛𝑔 =  𝜍
1

2
𝜌�̅�2 (8) 

där ζ = engångsförlustskoefficient, ρ = densiteten på fluiden och �̅� = hastigheten före 

förluststället. Engångsförlustskoefficienten, ζ, räknas ut på olika sätt beroende på 

vilken engångsförlust som beaktas [12]. Vid rörkrökar beror ζ på krökens skarphet, 

rundhet och tvärsnittsarea och ligger runt 0.3 till 0.4 [13]. Vid areaförändringar från 

area 1, A1, till area 2, A2 beräknas ζ enligt ekvation 9 (A1<A2) och 10 (A1>A2) [12]: 

𝜁 = (1 −
𝐴1

𝐴2
)

2

𝜁 = (1 −
𝐴1

𝐴2
)

2

 (9)

  

𝜁 = 0,4 ∗ (1 − (
𝐴2

𝐴1
)

2

) 𝜁 = 0,4 ∗ (1 − (
𝐴2

𝐴1
)

2

)  (10) 

För beräkning av friktionsförluster längs rörsträckan räknas tryckförlusterna ut enligt 

[12] 

𝛥𝑝𝑓,𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝜆
𝐿

𝑑

1

2
𝜌�̅�2  (11) 

där 𝜆=friktionsfaktorn, L=längden och d= diametern på röret.  
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Friktionsfaktorn, 𝜆, räknas ut enligt [12] 

𝜆 =
0,32

√𝑅𝑒𝑑
4   (12) 

vid turbulentströmning i släta rör och med Reynoldstalet, Red, mellan 2300 och 105. 

Reynoldstalet beror på den kinematiska viskositeten, ν, rörets diameter och fluidens 

hastighet [12]: 

𝑅𝑒𝑑 =
𝑣𝐿

𝜐
  (13) 

4.1.3 Coandaeffekten 
Ett fenomen som bör beaktas vid utformning av luftströmskanaler är Coandaeffekten. 

Coandaeffekten gör att en luftström följer en kurvad yta istället för att fortsätta i 

ursprungsriktning. Se Figur 7. Detta sker på grund av att ett undertryck skapas och 

därför attraheras luftströmmens mot den kurvade ytan. I vissa fall kan detta vara till 

fördel medan det i andra fall, om luftströmmen exempelvis önskas fortsätta rakt fram, 

blir en nackdel. [13] 

 

Figur 7. Coandaeffekten gör att luftströmmen hellre följer kurvade ytor än att fortsatta rakt fram. 

4.2 Beräkningar på luftridåer 
Det finns många olika parametrar som påverkar en luftridås effektivitet. Enligt Tobias 

Karlsson [11] är främst luftridåns vinkel, lufthastighet vid munstycket, bredden på 

munstycket, tryckskillnaden över porten samt storleken på porten viktiga parametrar.  

För att luftridån ska nå ända ner till marknivå behöver luften ha tillräckligt hög 

hastighet. Den optimala hastigheten vid marknivå är 4±0,5 m/s. En högre hastighet 

skapar mer turbulens i luftströmmen vilket försämrar luftridåns effekt. [11] En 

luftridås verkningsgrad kan enligt Foster [14] vara upp till 80 %, men vid för låga 

hastigheter innebär det att luftströmmen blir för svag och luftridåns verkningsgrad 

blir lägre. 
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Luftströmmens impuls kan användas för att för att bestämma luftridåns prestanda. 

Impulsen beräknas genom att multiplicera munstyckets bredd, längd, hastighet samt 

luftens densitet. Ju starkare impulsen är, desto starkare blir alltså luftströmmen. [11] 

4.2.1 Fria jetstrålar 
Luftströmmen som en luftridå alstrar kan approximeras som en fri och plan jetstråle. 

Om det inte finns några väggar, golv eller andra objekt som hindrar luftstrålen kan den 

beaktas som en fri jetstråle. En plan jetstråle uppstår då luft sprutas ut genom en 

rektangulär öppning med oändlig längd. [2] I praktiken kan en jetstråle som kommer 

från en öppning vars förhållande mellan längd/bredd är större än 40, approximeras 

som en plan jetstråle [15]. 

En fri luftstråles hastighetsprofil och egenskaper förändras beroende på avstånd från 

munstycket. Därför delas en fri luftstråle upp i olika zoner där varje zon har olika 

egenskaper. [16] Se Figur 8 för namn och avstånd från utlopp.  

 

Figur 8. Zoner hos en fri jetstråle. 

I den första zonen approximeras hastigheten som konstant längs hela höjden på 

zonen, som är ca 5-8 gånger bredden på munstycket. I Transition zone och Developed 

zone avtar hastigheten och blir lägre längre bort från munstycket. I zonen närmast 

marknivå är flödet väldigt komplex med mycket virvlar. Detta gör att det är svårt att 

mäta luftens hastighet vid denna höjd. Det finns heller inget sätt att beräkna 

hastigheten i denna zon eftersom ingen vet exakt hur luften beter sig där. [11] I 

Developed zone kan hastigheten i mitten av luftstrålen x meter ifrån munstycket 

beräknas enligt [17] 

𝑣𝑥 = 𝐾𝑣 × 𝑣0 × √
𝑏0

𝑥
  (14) 

där v0 är hastigheten precis vid munstycket, b0 bredden på munstycket och Kv är en 

kastlängdskonstant. Konstanten tas ofta fram med hjälp av experimentell data och 

varierar beroende på teoretisk lösning [15]. Det finns många forskare som beräknat 
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kastlängdkonstanten och några av dessa värden finns redovisade i Tabell 1 [17]. 

Medelvärdet på kastlängdkonstanten kan då beräknas till Kv = 2,54.  

Tabell 1. Värden på kastlängdskonstanten 

Källa Kv 

Tollmein solution 2,67 

Goertler solution 2,40 

Rajaratnam 2,47 

Shepelev 2,62 

Becher 2,55 

Medelvärde 2,54 
 

4.2.2 Munstycke 
Det har visats att en optimerad luftström kan erhållas genom att vinkla munstycket 

utåt med en vinkel α, istället för luftflödet från fläkten. Därmed fordras inte en lika 

energikrävande fläkt. [11] Se Figur 9.  

 

Figur 9. Olika parametrar för luftridåns munstycke. Bredden, b, och vinkeln, α. 

Analytiska tester har gjorts på tidigare beräkningar och enligt Guyonnaud [16] bör 

vinkeln, α, ligga mellan 10,5 och 27 grader mot den kalla sidan av öppningen för att 

öka luftridåns effektivitet. Detta beror på att luftströmmen kommer böjas av mot 

lågtrycket och därför kompenseras detta genom att vinkla munstycket mot övertrycket 

(som oftast är utomhus och den kalla sidan) [18]. 

Bredden, b, på munstycket är en viktig parameter som påverkar luftridåns effektivitet. 

Det har visats att en bredare luftström i många fall är bättre. För två luftridåer med 

samma impuls fast med olika hastighet och munstycksbredd så kommer den med 

bredare munstycke i regel vara mer effektiv, trots lägre hastighet. [11] 
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4.3 Ventilation och ljud 
Ljud från ventilationer påverkar ett stort antal människor både på deras arbetsplatser 

och på fritiden. Rekommendationerna kring acceptabel ljudnivå för ventilationer 

ligger på en maxnivå av 35 - 40 dB(A).  Detta värde överskrids dock i många miljöer. I 

industrilokaler är ventilationsljudet oftast högre (på grund av större behov av 

luftutbyte) och ibland kan de vara så höga att de når tröskelvärdet för risk för 

hörselskador. Risk för hörselskador uppkommer när man repetitivt och dagligen 

utsätts för ljudnivåer över 70 dB(A). [2] 

Arbetsmiljöverket menar att det är vid långtidsexponering av nivåer på 85 dB(A) som 

är gränsen för risk för hörselskador. Dock, varierar den individuella känsligheten 

väldigt mycket och känsliga personer kan därför riskera hörselskador vid 

långtidsexponering på nivåer omkring 75-80 dB(A). [19] 

Ljud i ventilationer kommer primärt från fläktar och turbulensen i kanaler och kring 

luftintag och luftuttag. Ljudets egenskaper beror självklart på sådana saker som 

fläktens effekt, hastigheten på luften, samt dimensioner på kanaler. Desto högre 

lufthastighet desto högre risk för att ljudgenererande turbulens uppstår i kanalerna. 

[2] 

Fläktarna bör hållas rena från smuts för att minska onödigt buller. Fläktenheten bör 

byggas in med luftburen ljudisolering som mål. Invändigt släta rör bör undvikas 

eftersom de ger väldigt liten ljudreduktion, vilket leder till att fläktbullret kan passera 

utan att hindras. Luftintag och utsläpp bör inte ha skarpa kanter och 

ljuddämpare/absorbenter kan installeras även här för att minska ljudnivån. [2] 

4.4 Mätningar på luftström 
Mätning av luftflöden kan ske med olika sorters mätinstrument och vissa 

mätinstrument är bättre än andra beroende på hur luftströmmen ser ut. En 

vinghjulsgivare består av ett vinghjul som börjar rotera med vinden. Rotationen 

omvandlas då till en elektisk signal som sedan konverteras av verktyget och visas som 

en hastighet. Vid mätning i luftström, bör diametern på vinghjulet bör vara mindre än 

luftströmmen och en rekommendation är att tvärsnittsarean på luftströmmen ska vara 

10 ggr större än vinghjulets diameter. [20] 

En varmtrådsgivare är en annan sorts flödesmätare. Se till vänster i Figur 10. På 

varmtrådsgivaren finns en tunn tråd som värms upp till en konstant temperatur, där 

värme leds bort när luft strömmar förbi tråden. Eftersom strömmen, som krävs för 

uppvärmning av tråden, är direkt proportionell mot hastigheten av luftflödet kan 

varmtrådsgivaren konvertera de uppmätta värdena till en hastighet. Vid mätning av 

turbulenta flöden kyls tråden gärna från fler håll än önskat och därför visar 

varmtrådsgivaren högre värden på hastigheten relativt vinghjulsgivaren vid samma 

testfall. [20] 
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Figur 10. Varmtrådsgivare till vänster och tryckmätare med prandtlrör till höger. 

En tredje mätmetod för att mäta luftflödet är att använda prandtlrör med tillhörande 

tryckmätare. Se Figur 10 till höger. Prandtlröret placeras i mitten av luftströmmen och 

mäter upp det totala och statiska trycket, som sedan konverteras till ett differenstryck. 

Luftens hastighet kan sedan räknas ut genom [10] 

𝑣 = √
2∗𝑃

𝜌
  (15) 

där v är hastighet [m/s], ρ= luftdensitet [kg/m3] och P= differenstrycket [Pa]. [10] 

4.5 Fläktar 
Det finns olika sorters typer och kategoriseringar av fläktar. Två huvudgrupper av de 

fläktar som främst används inom industriella applikationer är axial- och 

centrifugalfläktar (även kallad radialfläkt). Skillnaden är att axialfläkten har insug och 

utblås axiellt, medan centrifugalfläkten har insug axiellt och utblås radiellt. Därmed 

tvingas luften svänga 90 grader innan utloppet.  Vid jämförelse av en centrifugal- och 

axialfläkt med samma fläktdiameter producerar centrifugalfläkten oftast ett högre 

statiskt tryck, medan axialfläkten är enklare att installera. Centrifugalfläkten kan i sin 

tur grupperas utefter hur bladen är utformade. Centrifugalfläktars blad har olika 

utformningar beroende på ändamål. De blad som används till luftridåer är oftast 

framåtkurvade blad tack vare [13] 

 Relativt högt flöde 

 Lätt i vikt 

 Tyst 

 Högt tryck 

4.5.1 Fläktdiagram 
En fläkts data och prestanda kan läsas ut i fläktens tillhörande fläktdiagram. Den 

huvudsakliga kurvan är den totala tryckökningen (y-axeln) som funktion av luftflödet 

genom fläkten (x-axeln). Med hjälp av fläktkurvor för olika fläktar kan den mest 

optimerade fläkten väljas för önskade värden på luftflöde och tryck. Det kan även 
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finnas andra kurvor i fläktdiagrammet, som verkningsgrad, ljudnivå och fläkteffekt. 

Det finns också skalor för dynamiskt tryck vid fläktutloppet och för centrifugalfläktar 

brukar även kurvor för olika varvtal inkluderas. [21] 

4.5.2 Systemkurvor 
Ett luftflödessystem består av minst en fläkt och diverse andra element som luft färdas 

igenom (rör, rörkrökar, areaminskningar, filter med mera). Varje komponent kommer 

bidra med ett motstånd till luftflödet och fläkten måste därför tillföra ett tillräckligt 

högt statiskt tryck för att övervinna alla dessa motstånd. Det statiska trycket som 

tillförs av fläkten ska vara lika med det totala motståndstrycket i systemet. Ett 

luftflödessystem kommer även att ha en karaktäristisk kurva som beskriver 

motståndstrycket i systemet som en funktion av volymflödet och kan räknas ut enligt 

ekvation (16) vid turbulent luftflöde i ventilationssystem. [13] 

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 = 𝐾 ×  �̇�2  (16) 

där K kan beräknas om en punkt (P,�̇�) för systemet är känd. Då kan även alla andra 

punkter i systemet räknas ut. När systemkurvan och den valda fläktens kurva ritas i 

samma diagram visar skärningspunkten mellan kurvorna hur fläkten bör ställas in. Se 

Figur 11. [13] 

 

Figur 11. En systemkurva plottad tillsammans med en fläktkurva. Skärningspunkten blir arbetspunkten. 

4.6 Modularisering 
Företag strävar idag efter att öka sina marknadsandelar genom att erbjuda ett varierat 

och kvalitativt produktutbud samtidigt som produktions- och utvecklingskostnader 

per producerad enhet minskar. Genom att bygga upp produkten med utbytbara 

moduler med definierade gränssnitt kan detta åstadkommas. [22] Det finns inte 

många metoder som används för att mäta modularitet idag [23]. Därför brukar 

produkter istället definieras som mer eller mindre modulbaserade relativt en annan 

produkt på marknaden [4]. 
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En produktarkitektur beskriver hur produkten är uppbyggd samt hur olika 

dellösningar är arrangerade i förhållande till varandra [4]. Modulära 

produktarkitekturer är då produkter som är uppbyggda av moduler, där modul är en 

komponent eller ett delsystem av komponenter som kan bytas ut för att skapa 

variationer av liknande produkter [24]. En produkts arkitektur skapas när en 

konceptlösning är vald och medan den detaljkonstrueras till en 

produktsammanställning. [22] 

Det finns tre olika typer av modularitet; slot, bus och sectional. Se Figur 12. Skillnaden 

mellan dessa är hur interaktionen mellan delarna är organiserad. I en slot-modular 

arkitektur är varje gränssnitt mellan delarna olika och på så sätt går det inte att byta 

plats på olika delar i produkten. I en bus-modular arkitektur finns det en gemensam 

bus som de andra delarna sitter fast på, alla med samma typ av gränssnitt. Även en 

sectional-modular arkitektur har delar med likadana gränssnitt. Skillnaden är att det 

här inte finns ett gemensamt element som de andra delarna är ihopkopplade med. 

Istället sätts delarna ihop med varandra, som tillexempel rördelar i ett rörsystem. [4] 

 

Figur 12. Typer av modularitet enligt Ulrich & Eppinger [4]. 

Slot-modular är den vanligaste typen av modularitet eftersom det oftast krävs att varje 

del är ett unikt gränssnitt för att delen ska fungera tillsammans med resten produkten. 

Både bus-modular och sectional-modular arkitekturer är särskilt användbara när 

helhetsprodukten behöver kunna variera mycket i sin konfiguration, men delarna 

fortfarande kan interagera med samma sorts gränssnitt. [4] 
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5 Förstudie 

Under förstudien har produkter på marknaden undersökts genom mejlintervjuer 

med företagsrepresentanter och genom benchmarking, samt undersökning av äldre 

och aktuella patent.  

5.1 Mejlintervjuer 
Under mejlintervjuerna kontaktades flertalet företag inom industriport-, och 

luftridåförsäljning. De fullständiga intervjuerna ses i Bilaga A – Mejlintervjuer och 

nedan är en sammanfattning av resultatet av dessa. 

5.1.1 Intervju luftridåer  
För att erhålla mer kunskap om uppvärmning och installation kring luftridåer, ställdes 

frågor till en kundtjänst på ett större företag som är återförsäljare av luftridåer. Nedan 

är lärdomarna kring detta presenterade.  

Enligt tillfrågad person, bör möjlighet till uppvärmning av luften finnas till alla 

luftridåer. I vissa fall kostar installationen av detta mer än vad som är rimligt- 

exempelvis vid renovering av stora lagerbyggnader- och bör då inte väljas som tillval. 

Det blir stor skillnad mellan norra och södra Sverige gällande medeltemperatur. 

Därför bör detta också beaktas vid val av att ha uppvärmning eller ej. Vid val av sorts 

uppvärmning bör vattenuppvärmning prioriteras framför eluppvärmning. 

Eluppvärmning används oftast vid renoveringsprojekt, eftersom det då inte finns 

tillräckligt med vatten till förfogande.  

Vid installation av luftridåer, ställs allt in på plats. Tillfrågad person påstår att 

luftridåerna de säljer är den enda på marknaden som tar hänsyn till höjden av porten 

vid installation och kalibrering. Det finns ett så kallat installationsdokument som 

används för att förenkla installationen. Det är dock främst installatörerna som 

använder installationsdokumenten, men med möjlighet att ringa till distributören för 

vidare hjälp. Möjlighet till justering av effekt och vinkel på munstycke efter installation 

finns på företagets produkter, men han kommenterar att det är många produkter på 

marknaden som inte kan justeras alls. 

5.1.2 Intervju industriportar 
För att erhålla mer kunskap gällande industriportars uppbyggnad och standardmått 

tillfrågades företag som säljer industriportar. Det var tre företag som svarade- 

Torverk, Prido och Hörmann- och nedan är en sammanställning av de svar som 

erhölls. 

Det finns olika argument gällande vilken port som är mest förekommande och detta 

beror främst på vilken modell som det tillfrågade företaget säljer: Ett skäl till att välja 

horisontalportar är att de, enligt Torverk, har längre livslängd, är tätare och kräver 

mindre underhåll. Prido säljer endast vikportar men kommenterade ändå att 

luftridåer är mer kompatibla med takskjutportar.   

Det finns inga standardmått på portar, utan de byggs utefter kundens behov. 

Helmetersmått är något vanligare (exempel 3*3m och 4*4m) än andra mått och skulle 

därför kunna kategoriseras som standardmått.  
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I industrilokaler brukar inte utrymmet över porten vara något problem. Enligt 

Hörman är det oftast mer än en meter tillgodo. Den minsta höjden över porten, för att 

installera vikportar, ligger runt 120-470 mm beroende på om eldriften sitter över eller 

bredvid porten, eller om det är en manuell port. Enligt Hörmann krävs det ca 500 mm 

för att installera luftridåer som finns på marknaden idag.  

5.2 Benchmarking 
För att utnyttja den information som finns på marknaden, undersöktes 15 befintliga 

produkter. I Bilaga B – Benchmarking finns fullständiga tabeller.  

I Tabell 2 finns en sammanställning över svenska och amerikanska leverantörers 

specifikationer på luftridåer. Funktion nr 1-6 och 10 har medelvärden som är 

sammanställda från alla leverantörer. Vid jämförelse mellan de svenska 

specifikationerna och de från Amerika, märktes en del skillnad i värden för resterande 

funktioner. Därför har värden för funktion nr 7 endast tagits från de svenska 

leverantörerna eftersom skillnaden mellan svenska och amerikanska värden till stor 

sannolikhet beror på olika standarder på portbredder. Funktion nr 8 och 9 behandlar 

hastigheten vid munstycket och i detta fall delades Sveriges och Amerikas leverantörer 

upp separat. Detta eftersom värdena skilde sig ganska mycket åt för de olika ländernas 

leverantörer men att det fortfarande var intressant att beakta både utländska och 

svenska värden. Funktionerna som jämfördes och sammanställdes i Tabell 2, valdes 

utifrån vad som ansågs intressant att jämföra samt utifrån vilken information som 

fanns tillgänglig.  

Tabell 2. Sammanställning av svenska och amerikanska leverantörers luftridåers specifikationer 

No Funktion Medelvärde Idealvärde Enhet 

1 Montering S/Ö S/Ö sida/över 

2 Stapelbar ja ja ja/nej 

3 Uppvärmning ej/vatten ej/vatten/el ej/vatten/el 

4 Antal längder på 
basmodul 

<3.4 <2 antal 

5 Djup <0.5 <0.3 [m] 

6 Längd <2 - [m] 

7 Max hastighet golv >2 >4 [m/s] 

8 Max hastighet 
munstycke Sverige 

>10 >15 [m/s] 

9 Max hastighet 
munstycke USA 

>19 >25 [m/s] 

10 Ljudnivå <72 <59 dB(A) 
 

Vidare visade denna benchmarking att majoriteten av modellerna går att montera 

både vertikalt och horisontellt (över port) med hjälp av olika infästningsanordningar. 

Möjlighet till uppvärmning finns på de flesta modellerna, där det är något vanligare 

att erbjuda uppvärmning med hjälp av vatten jämfört med endast el. Många modeller 

har en rekommenderad installationshöjd på maximalt 6-8 m och det är mycket 

vanligare med en intern fläkt jämfört med extern. En trolig anledning till att alla 

produkter som undersökts under benchmarkingen har interna fläktar är att det är den 
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vanligaste lösningen på marknaden, speciellt för kommersiella luftridåer. Det blir även 

enklare att sälja produkten som en helhetslösning till kund. De luftridåer med internt 

fläktaggregat och som är anpassade för industrin, liknar de kommersiella ridåerna. 

Skillnaden att de är mer kraftfulla, större och har färre krav på design och formspråk. 

Nackdelen med att ha externt fläktaggregat kan vara att det kräver mer plats överlag i 

lokalen. Dock, kan luftridåer med extern fläkt ta mindre plats ovanför dörren, speciellt 

för industriluftridåerna som lätt blir väldigt stora med interna fläktar. En fördel med 

extern fläkt är att fläkt, och i vissa fall även värmebatteri, kan dimensioneras utefter 

varje specifikt fall utan att kräva omkonstruktion av luftridåns hölje.  

Endast ett företag har påträffats, där luftridåer säljs med extern fläkt som alternativ i 

produktsortimentet. Luftridån kan i detta fall installeras på portar upp till 4x4 meter 

och denna lösning ses mer som ett system som anpassas utefter kundens specifika port 

och inte en produkt. Denna modell har i de flesta fall tilluften inkopplad på ena sidan 

av höljet. Höljets tvärsnittsarea är något större än inloppets. 

5.3 Patent 
Under förstudien har även en sökning efter relevanta patent gjorts. Denna visade att 

många patent har sökts och godkänts från och med slutet av 1980-talet fram till idag. 

Under 80- och 90-talet fanns det ett starkt energieffektiviseringsintresse och 

Skandinavien blev ledande inom energieffektivisering av industriell ventilation. Det 

var även under den här perioden som många luftridåpatent trädde i kraft, där de flesta 

idag har gått ut och inte förnyats. [25] 
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5.4 Kravspecifikation 
Med hjälp av den information som erhållits under teoriinsamlingen och förstudien har 

en kravspecifikation skapats. Se Tabell 3. Kravspecifikationen kommer användas för 

att verifiera slutkonceptet och för att förtydliga vad som ska uppfyllas. Kraven är 

uppdelade i ska- och börkrav, där börkraven är kursiverade och listade längst ner i 

listan. Motiveringar och förklaringar till kraven finns beskrivna i Bilaga C – 

Kravspecifikation med motiveringar.  

Tabell 3. Kravspecifikation 

Nr Skakrav 

1 Installation vertikalt och horisontellt ska möjliggöras 

2 Produkten ska bestå av moduler 

3 Höljet ska rymmas över en port med ett fritt utrymme av 1 m 

4 Den totala längden på munstycket ska aldrig vara kortare än längden på 
portöppningen 

5 Installation på portöppningar med takskjut- och vikportar ska möjliggöras 

6 Skarpa kanter inuti produkten, där luftström passerar, ska vara avrundade 

7 Monteringen av produkten ska kunna ske progressivt 

8 Produkten ska ha uppvärmning som tillval 

9 Munstycket ska ha en likriktare 

10 Munstyckets delar precis vid utlopp ska hållas parallella  

11 Produkten ska drivas av en extern fläkt 

12 Lufthastigheten vid golvet (vid horisontell installation) ska vara minst 2 m/s oavsett 
höjd på port (upp till 5m) 

13 Munstycket ska gå att justera i bredd 

14 Produkten ska medge en luftström som avskiljer två olika termiska klimat med ett 
temperaturspann på delta 40°C 

15 Produkten ska verka i ett inomhusklimat med temperaturspann 14-24°C 

16 Ljudnivån från produkten ska inte överskrida 85 dB(A) 

 Börkrav 

17 Luftströmmen ska gå att vinkla utåt med en vinkel på 10°-27° 

18 Antalet fästelement bör minimeras 

19 Utformning och design av produkten bör motverka felmontering av delar 

20 Standardiserade fästelement bör användas 

21 Antalet steg i produktionen bör vara minimerat 

22 Lufthastigheten vid golvet (vid horisontell installation) bör vara 4 m/s oavsett höjd 
på port (upp till 5m) 

23 Ljudnivån från produkten bör inte överskrida 70 dB(A) 

24 Bör tillverkas främst i natureloxerat aluminium eller stål 
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6 Konceptgenerering 

Nedan beskrivs hur konceptgenereringen genomfördes. Områden som berörs är 

idégenerering och modularisering av luftridå. 

6.1 Idégenerering 
En luftridå består, som tidigare nämnt, av många olika delar. För att underlätta 

idégenereringsprocessen och samtidigt förtydliga vilka delar av luftridån som 

genereringen skulle fokusera på, delades den först upp i fem huvuddelar- inlopp, hölje, 

utlopp, infästning och moduluppdelning. Se Figur 13. Av dessa prioriterades inlopp, 

utlopp och hölje. Inloppet delades i sin tur upp i en sida, båda sidor, över, främre och 

under. Placeringen ansågs som den enda intressanta aspekten gällande inloppet och 

därför beaktades inte fler aspekter än denna. Utloppet delades upp i munstycke och 

likriktare för att lättare kunna skilja på den yttre plåten (munstycket) som leder 

luftströmmen och dess inre delar (likriktare) som riktar luften. Ytterligare bör det 

beaktas att det under detta skede inte var bestämt om varje del krävdes för att erhålla 

en fungerande luftridå. Alltså undersöktes exempelvis likriktare även om det inte var 

bestämt om detta krävdes i den slutgiltiga luftridån. Olika moduluppdelningar 

undersöktes vid sidan av den huvudsakliga idégenereringen och infästningar lades till 

senare i genereringen.  

 

Figur 13. Luftridån uppdelad i olika delar. 

Den första idégenereringen bestod av en brainstormingsession för höljet och utloppet 

(likriktare och munstycke) med syfte att alla generera så många möjliga utformningar 

som möjligt. När utformningarna för höljet skulle genereras, var det svårt att tydligt 

skissa hur det skulle se ut i alla vyer. Därför användes lera till denna del för att lättare 

få en förståelse om hur utformningen blev i tre dimensioner. Vid utformningen av 

höljena märktes det att utformningen i sidvy inte var särskilt beroende av hur höljet 

såg ut framifrån (längs längden). Därför delades höljet upp i sidvy och framifrån när 

lerfigurernas utformningar skulle konverteras till skisser. Resultatet av genereringen 
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sammanställdes sedan i en kombinationsmatris som ses i Bilaga D – 

Kombinationsmatris.   

Med hjälp av kombinationsmatrisen kombinerades koncept ihop. Några av 

kombinationerna gjorde att vissa av koncepten redan vid detta skede ansågs som 

antingen dåliga eller produktionsmässigt oförsvarbara. Med hänsyn till detta valdes 

10 koncept ut för vidareutveckling och utvärdering. En reviderad kombinationsmatris 

kunde även skapas, där endast de funktioner som använts i de kvarstående koncepten 

var listade. Den reviderade kombinationsmatrisen ses i Figur 14 och de tio utvalda 

koncepten ses i Bilaga E – Helhetskoncept. I de utvalda koncepten har även 

modularisering beaktats och det går läsa mer om detta under nästa rubrik.  

 

Figur 14. Reviderad kombinationsmatris som beskriver möjliga utformningar och alternativ gällande 
luftridåns huvud- och subdelar. 

Efter att testerna var utförda, utvecklades fler koncept med hjälp av 3-6-5-metoden. 

Denna metod utfördes i flera omgångar tills det inte kom fram så mycket nya idéer 

längre. Då utfördes en Scamper på alla existerande koncept- både gamla och nya. Detta 

ledde till att några fler koncept kunde hittas och att vissa av de tidigare koncepten 

ändrades. Vissa av de tidigare koncepten togs även bort, eftersom testresultaten 

motiverade till detta. Med hjälp av 3-6-5- och Scampermetoden togs även lösningar 

på typ av infästning fram till koncepten. De nya koncepten finns i Bilaga F – Tillagda 

koncept.  

6.2 Modularisering av luftridå 
Vid utveckling av koncepten har även modularisering beaktats. Vid undersökning av 

hela systemet kan fläkten, värmebatteriet, höljet, samt kanalsystemet ses som separata 

moduler. Rörsystemet har en sectional-modular produktarkitektur, där olika rördelar 

kopplas ihop med varandra utan behov av ett gemensamt element. Till varje annan 

modul krävs antingen en ände av ett rörsystem eller en direkt koppling till en annan 

modul.  
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För hela systemet är ingen modul beroende av utformning eller dimensioner på någon 

annan modul, mer än att inkoppling är densamma för alla fall. När hela systemet har 

installerats vid olika portar och lokaler ger det även möjlighet till att byta ut varje 

modul till någon annan modul om detta önskas. Även höljet kan delas upp i moduler. 

Modulerna som ses i Figur 15 kan ses som slot-modular. 

 

Figur 15. Luftridå med slot-modular produktarkitektur.  

Till varje helhetskoncept krävs minst en tilluftsmodul. Beroende på hur många 

tilluftsmoduler som används, krävs olika antal avslutningsmoduler. 

Avslutningsmodulen består antingen av endast en plåtskiva eller en formad del, 

liknande den i Figur 15. Mittenmodulen är den delen av luftridån där allt länkas 

samman. Denna kan vara uppbyggd av standardlängder om 2, 3, 4 och 5 m eller endast 

en standardlängd på exempelvis 1 m. Alternativt produceras den direkt vid beställning 

och då i anpassad längd. Munstycksmodulen har samma möjligheter för 

längdkombinationer som mittenmodulen, men med en kompletterande modul vid de 

fall då större avslutningsmodul krävs. Munstycket kan även tillverkas i hela längden, 

vilket betyder att det är lika långt som mitten- och avslutsmodul(er) tillsammans.  

Ett annat sätt att modularisera en luftridå är såsom Figur 16 illustrerar. Detta liknar 

den lösning som många av de produkterna i benchmarkingen använder sig av – 

hopbyggda helhetsmoduler efter varandra. Skillnaden är att produkterna i 

benchmarkingen har en intern fläkt/värmebatteri per sektion och att den här 

lösningen har separata inlopp istället för internt aggregat. Antingen separeras 

luftutrymmet mellan sektionerna, alternativt sätts ihop med varandra.  

 

Figur 16. Luftridån uppdelad i helhetsmoduler. 

  



30 
 

.   



31 
 

7 Prototyptest 

Följande kapitel beskriver de tester som utförts för att utvärdera olika utformningar 

och dimensioner på luftridån. Under den första delen av prototyptesterna användes 

en prototyp i plåt, där höljets dimensioner hölls konstanta medan munstyckets 

egenskaper ändrades. Under den andra delen användes kartongprototyper, där 

munstyckets dimensioner istället hölls konstanta och höljets utformning ändrades.  

7.1 Prototyptest plåt 
Nedan beskrivs vilka mätningar som gjordes under testen med en större prototyp i 

plåt. De mätinstrument som användes var tryckmätare och varmtrådsgivare. 

Prototypen som testen utfördes på, består av tre huvuddelar: inlopp, hölje och 

munstycke. Inloppet är kopplat via kanaler till fläkten och höljet är förbindelsen 

mellan inloppet och munstycket. Testen på plåtprototypen skedde i Sprintlines 

verkstad med hjälp av den prototyp som Sprintline har tillverkat sedan tidigare. 

Prototypen är installerad över en port med öppningen 3x3 m enligt Figur 17. Porten 

var öppen under testen för att undvika att luftströmmen följde porten ner till golvet.  

 

Figur 17. Prototypen av plåt som användes under testerna. Det rödmarkerade visar var trycket mättes, 
de blå markeringar visar var tilluften kan kopplas in och den gröna markeringen visar fläkten.  

Det sitter fyra stycken mätuttag jämt fördelat över längden på höljet och dessa är 

numrerade 1-4, från vänster till höger. Mätuttagen är rödmarkerade i Figur 17. I dessa 

mätuttag mättes trycket och därmed kunde tryckfördelningen mellan olika delar av 

höljet analyseras för de olika testfallen. Inloppet kopplas till en extern fläkt (se grön 

markering i Figur 17), som sedan kan kopplas in till höljet antingen från en sida, båda 
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sidor eller ovanifrån (se blåa markeringar i Figur 17). Hastigheten mättes på tre olika 

positioner jämt fördelat över längden på fyra höjder för prototypen i plåt. Se Figur 18. 

Ett stativ till varmtrådsgivaren användes för att erhålla samma mätpunkter varje gång. 

 

Figur 18. Mätpunkter för hastighetsmätning vid test av plåtprototyp. 

Vid den första testomgången, testades olika kombinationer av placering på inlopp och 

munstycken. Både tryck och hastighet mättes för varje fall. De munstycken som 

testades i första omgången var följande: 

A. Rakt 90° 

B. Stor radie (r=100 mm)  

Munstyckets bredd justerades genom att den högra plåten i bilderna i Figur 19 

förflyttades i sidled.  

 

Figur 19. Munstycken i testomgång 1 för plåtprototypen. 
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De olika fall som testades i första testomgången presenteras i Tabell 4: 

Tabell 4 Testomgång 1 för plåtprototyp 

Testomgång 1  Munstycke Bredd [mm] Inlopp Kommentar 

T1 Rakt 90° 9-15 Över Munstycksplåtarna var något ojämna 
vilket gjorde att munstycket var ca 9 mm 
ungefär i mitten, men 15 mm på kanterna. 

T2 Rakt 90° 25 Över - 

T3 Rundat 100 mm 15 Över - 

T4 Rundat 100 mm 15 En sida - 

T5 Rundat 100 mm 8-15 En sida Munstycket gjordes avsiktligen med 
ojämn bredd. Från inlopp och 1,75 m 
framåt var det 15mm, sedan avsmalnade 
till 8 mm längst bort. Detta för att testa 
hur det skulle påverka trycket i höljet. 

 

Under den andra testomgången var fokus istället på att testa interna likriktare, ett 

munstycke som inte hade lika stor radie som det i testomgång 1, samt inlopp både från 

en sida och även båda sidorna av höljet. Även i denna testomgång varierades 

munstycksbredden. De interna likriktarna bestod av trapetsbockade plåtar i två 

bredder; 10 mm och 30 mm. I Figur 20 visas luftridån nedifrån med väggen längst till 

vänster. Likriktaren med bredden 30 mm är installerad och munstycksbredden är 

alltså även 30 mm.  

   

Figur 20. Plåtprototypen sett nedifrån med intern likriktare installerad.  

I Figur 21 illustreras likriktarnas olika position vid testerna. Vissa av likriktarnas 

positioner var samma för tester med inlopp från en respektive båda sidor. Förlängning 

av munstycket testades också under denna testomgång.  
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Figur 21. Likriktarnas position för testfall i testomgång 2 vid test av plåtprototyp 

Nedan presenteras de olika testfallen i testomgång två i Tabell 5. 

Tabell 5. Testomgång 2 för plåtprototyp. 

Testomgång 2 Munstycke bredd [mm] Inlopp 

T1 Intern likriktare, 35 mm utstickande 30 En sida 

T2 Intern likriktare, 0 mm utstickande 30 En sida 

T3 Ej intern likriktare 30 En sida 

T4 Ej intern likriktare 12 En sida 

T5 Intern likriktare, 60 mm utstickande 10 En sida 

T6 Intern likriktare, 60 mm utstickande med förlängt 
munstycke på 60 mm 

10 En sida 

T7 Intern likriktare, 60 mm utstickande med förlängt 
munstycke på 60 mm 

30 En sida 

T8 Intern likriktare, 60 mm utstickande med förlängt 
munstycke på 60 mm 

30 Båda 
sidor 

T9 Intern likriktare, 60 mm utstickande med förlängt 
munstycke på 60 mm 

10 Båda 
sidor 
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7.1.1 Resultat prototyptest plåt 
Alla mätresultat kan ses i Bilaga G – Resultat plåtprototyp. I detta kapitel presenteras 

en sammanställning av dessa tester.  

Efter första testet på plåtprototypen drogs de första slutsatserna av luftridåns 

beteende: 

 Trycket i höljet och hastigheten ut är lägre nära inloppet och högre längre bort 

 Mycket turbulent luftström nära inloppet 

 Tryck och hastighet har en viss korrelation. 

Efter denna testomgång togs beslut om att inlopp ovanifrån inte ska undersökas 

vidare. Detta beror på att inga framträdande fördelar kunde observeras, samtidigt som 

många nackdelar påträffades. Bland annat gör inlopp ovanifrån att det blir lägre 

hastighet i mitten av luftströmmen och inloppet kräver mer plats ovanför porten. Inför 

testomgång 2 ansågs det även att inlopp från båda sidor bör testas. Detta för att 

bestämma om inlopp från båda sidor hade fler fördelar jämfört med inlopp från en 

sida. De slutsatser som drogs gällande inlopp från en respektive båda sidor var: 

 Svårare att mäta luftflödet ut från munstycket vid inlopp från båda sidor 

jämfört med en sida. Troligtvis för att luftströmmen var mer turbulent i detta 

fall 

 Hastigheten ut från munstycket är lägre vid inlopp från båda sidor, men 

hastighetsdifferensen över längden tenderade vara något jämnare än vid inblås 

från en sida 

 Det blir inget undertryck i höljet trots bredare munstycke vid inlopp från båda 

sidor 

 Jämnare tryck i höljet vid inlopp från båda sidor. 

Det beslutades därför att inte undersöka inlopp från båda sidor något mer, eftersom 

det ansågs att fördelarna inte övervägde nackdelarna. Luftströmmen blev mer 

turbulent och hade en lägre hastighet samtidigt som installationen var mer 

komplicerad, samt att det tar mycket mer plats ovanför porten.  

Efter att undersökt skillnaden mellan olika bredder och förlängningar på munstycket 

och interna likriktare kunde slutsatser dras även från detta. Interna likriktare gav detta 

resultat: 

 Påverkar inte trycket i höljet 

 Ungefär samma hastighetsdifferens över längden som utan likriktare 

 Hastigheten avtar något mindre (ner till marken) än utan likriktare 

 Förflyttning av likriktare i höjdled ger ingen större skillnad. Tendens på lägre 

hastighet när likriktaren är placerad långt in i höljet. 

Bredd och förlängning på munstycke: 

 Vid bredare munstycke blir det undertryck i höljet nära inloppet  

 Tryck- och hastighetsdifferensen längs höljet är mindre vid smalare munstycke 

och trycket är även generellt högre vid samma fall 
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 Vid smalare munstycke är hastigheten högre vid munstycket, men avtar 

snabbare och har därför lägre, i vissa fall ungefär densamma, hastighet än det 

bredare vid mätning 1 meter ifrån munstycket 

 Vissa tendenser på ökad hastighet finns vid förlängt munstycke (test 6 & 7), 

men hastigheten avtar dock snabbare. Ingen större skillnad vid mätning 1 meter 

ifrån munstycket. 

7.2 Prototyptest kartong 
För att förstå hur olika utformningar på höljet har betydelse för luftströmmens 

egenskaper gjordes småskaliga tester. Mindre höljen, med varierande utformningar 

och volymer, byggdes i kartong och testades med ett konstant munstycke. Munstycket 

sattes fast på en platta som fungerade som ett rakt bakstycke till höljet. Munstycket 

med bakstycke, samt inloppet och fläkten ses i Figur 22. 

 

Figur 22. Fläkten som användes vid kartongtesterna samt munstycket. 

På bakstycket kunde sedan höljen i olika dimensioner och utformning enkelt monteras 

av och på. Inloppet från fläkten kopplades sedan in från en sida. Se Figur 23. 

 

Figur 23. Testrigg för prototyptesterna i kartong. På bilden är det halvcirkelformade höljet monterat på 
munstycket.  

På kartongprototyperna testades inte hastigheten på lika många höjder, utan endast 

vid munstycke och 15 cm nedanför munstycke. Se Figur 24. Detta beror på att dessa 

tester inte dimensionerades på samma sätt som plåtprototyptesterna.  
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Figur 24. Mätpunkter för hastighetsmätning vid kartongtester 

Under den första testomgången testades fyra stycken höljen med olika utformningar 

och dimensioner. Se Tabell 6.  

Tabell 6. Testomgång 1 för kartongprototyper. 

Testomgång 1 Utformning Volym [cm3] Kommentar 

T1 Rektangel 2880 - 

T2 Rektangel 1440 - 

T3 Triangel 720 Rektangulär utformning vid 
inlopp. Sett framifrån smalnar 
höljet av likt en triangel. 

T4 Halvcirkel 1900 - 

 

De två första prototyperna hade samma utformning men olika dimensioner, den tredje 

hade en avsmalnade utformninmg längs längden av höljet och den sista hade en 

rundad form. Se höljenas sidvy i Figur 25. 

 

Figur 25. Utformningarna på de höljen som testades i testomgång 1 

För att erhålla ett mer tillförlitligt resultat och för att kunna dra fler slutsatser, gjordes 

ytterligare en testomgång med kartongprototyper. Det som testades var då:  

 Samma volym, men olika utformning (halvcirkel, kvadrat, triangel) 

 Avrundade prototyper utan rakt bakstycke 

 Omtest av förra testomgången. 
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Testerna med samma volym men olika utformningar gjordes eftersom halvcirkeln fått 

bra resultat i testomgång 1. Syftet var att bestämma om det berodde på dess 

utformning eller dess volym. För att göra testerna utan det raka bakstycket gjordes ett 

nytt munstycke med samma dimensioner som förut. Skillnaden var att nya sorters 

utformningar på höljet kunde monteras på detta.  Till detta munstycke testades två 

prototyper- cirkel och cykelsadel. Se Figur 26.  

 

Figur 26. De cirkel- och cykelsadelformade kartongprototyperna. På bilden är det avtagbara munstycket 
monterat på den cykelsadelformade prototypen.  

De nya testerna påvisade mycket lägre mätvärden jämfört med den första 
testomgången och därför gjordes de första testen om en gång till.  Alla testfall som 
utfördes under testomgång 2 presenteras i Tabell 7. 
 

Tabell 7. Testfall under andra testomgången för kartongprototyper 

Testomgång 2 Utformning Volym [cm3] Kommentar 

T1 halvcirkel 1900  

T2 kvadrat 1900  

T3 triangel 1900  

T4 cirkel 2308  

T5 cykelsadel ~2310  

T6 rektangel 2880  

T7 rektangel 1440  
T8 liten triangel 720  

T9 cykelsadel ~2310 T5 fick väldigt bra resultat och testades därför 
en gång till för verifiering. 

 

7.2.1 Resultat prototyptest kartong 
Alla mätresultat kan ses i Bilaga H – Resultat kartongprototyp. I detta kapitel 

presenteras en sammanställning av dessa tester.  

Efter den första testomgången märktes viss skillnad på utformningarna och 

dimensionerna av de olika kartongprototyperna. Följande slutsatser kunde då dras: 

 Något högre hastigheter för mindre volym, vid jämförelse av prototyper med 

samma utformning  
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 Halvcirkeln har högst hastigheter, trots lägst tryck och näst störst volym 

 Vid avsmalning (triangel) blir hastigheten vid munstycket högre och jämnare 

relativt den rektangulära utformningen med samma tvärsnittsarea vid inloppet. 

Hastigheten avtar dock snabbare vid avsmalning. Därför blir den resulterande 

hastigheten vid 15 cm från munstycket ungefär densamma för båda höljena. 

Efter den andra testomgången syntes det skillnad på resultaten mellan den första 

testomgången och de ommätningarna som gjordes i testomgång 2. På grund av detta 

valdes det att främst kolla på mätningarna från testomgång 2. När jämförelser görs 

mellan testomgång 1 och 2 nedan, förtydligas detta. Slutsatserna som drogs efter 

testomgång 2 var följande:  

 Halvcirkeln har lägre tryck jämfört med de andra utformningarna, vilket den 

även hade i testomgång 1 

 Triangelform ger jämnare hastighet över längden i både testomgång 1 och 2 

 Vid jämförelse av de tre första testfallen (konstant volym) ger halvcirkeln något 

högre hastighet i jämförelse med triangeln och kvadraten 

 Jämnare, men något lägre tryck i cirkel jämfört med cykelsadel. Hastigheten 

ungefär densamma 

 De olika kvadraterna följer varandra väldigt mycket i både tryck och hastighet 

trots olika volym. Den lilla skillnad som finns antas inte bero på volymen, utan 

snarare mätfel 

 Cirkeln har något jämnare tryck och hastighet i jämförelse med kvadraterna 

 När ett medelvärde av de två cykelsadeltesterna skapades kunde det 

konstateras att cykelsadeln generellt hade bland de bättre mätvärdena. Se Figur 

27. 

7.3 Sammanfattning prototyptest 
Generellt var det svårare att dra slutsatser kring kartongprototyptesterna än 

plåtprototyptesterna. Detta beror främst på att de olika kartongtesternas resultat inte 

skiljde sig så mycket åt mellan testerna. Till exempel gick det att se en klar skillnad i 

plåtprototyptesten om munstycksbredden ändrades 5 mm, medan det inte var lika stor 

skillnad på resultaten från olika utformningar eller volymer vid kartongtesterna. 

Under plåttesterna, med munstycksbredd på 10 mm, var hastigheten vid munstycket 

mycket högre än vid 30 mm. Det bredare munstycket har dock ett mer önskat beteende 

och därför bör ett så brett munstycke som möjligt användas, men med beaktning att 

bredare munstycke kräver större volymflöde från fläkten.  

För att summera slutsatserna gällande utformning kan det konstateras att bra 

aspekter kring höljets utformning är avrundade kanter, viss avsmalnande över 

längden (triangelform), samt att likriktare ska finnas i munstycket. Utformningen på 

höljet har större påverkan på den resulterande hastigheten från munstycket, jämfört 

med dess volym.  
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Figur 27. Hastigheten 15 cm från munstycket, plottad mot position i x-led på prototypen. 

I Figur 27 är hastigheten 15 cm från munstycket i kartongprototyptesterna plottade för 

varje utformning på höljet. Här syns det att de rundade formerna generellt ger högre 

hastighet. Cykelsadeln var den utformning som hade generellt sett högst och jämnast 

hastighet.  
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8 Koncepteliminering och konceptval 

I det här kapitlet beskrivs hur de framtagna koncepten eliminerades till ett slutgiltigt 

konceptval.  

8.1 Koncepteliminering 
Vid det här läget fanns det 15 olika koncept och en första concept screening gjordes. 

Se Bilaga I – Concept Screening. Detta ledde till att ett koncept togs bort med en gång 

på grund av att det fick lite poäng. Resterande koncept kördes i en concept screening 

till utan att kombineras eller ändras innan. Se Bilaga I – Concept Screening. Det enda 

som ändrades var referenskonceptet, vilket blev det koncept som fick bäst resultat i 

den första screeningen. Sista urvalskriteriet, som i första screeningen kallades för 

utformning och design, delades även upp i två urvalskriterier. Utformningen 

definierades istället som formen gällande strömningsaspekter, medan designen stod 

för den estetiska aspekten. Den andra screeningen ledde till att två till koncept togs 

bort helt och att sex koncept kombinerades med varandra för att eliminera svaga 

punkter. Detta gjorde att det tillslut fanns åtta koncept kvar. 

I detta skede presenterades de åtta koncepten för den externa handledaren. Syftet var 

främst att erhålla kunskaper om konceptens tillverkningsmöjligheter och för att 

kontrollera att det inte fanns missade produktionsaspekter. Handledaren ansåg att det 

fanns koncept bland dessa som var mer eller mindre enkla att tillverka, men att inget 

utav dem skulle vara omöjligt att tillverka. Han tryckte därför på att det inte skulle 

läggas för stor vikt på produktionsaspekterna, utan att det är produktens funktion som 

är viktigast.  

Efter screeningen viktades urvalskriterierna med hjälp av en relativ viktighetsmatris. 

Se Bilaga J – Relativ viktighet till krav. I denna matris viktades kraven relativt 

varandra och därefter normerades kraven för att direkt kunna impliceras i matrisen 

för concept scoring, som var nästa steg i elimineringen. Se Bilaga K – Concept 

Scoring. De koncept med sämst poäng togs bort efter den första scoringen, medan de 

som hade något bättre poäng förbättrades eller kombinerades med andra så att det 

fanns fem koncept kvar. Under första scoringen ansågs produktionkriterierna vara lite 

för högt viktade och därför sänkes dessa något innan sista omgången av concept 

scoring gjordes. Se Bilaga K – Concept Scoring. Resultatet av den andra omgången 

analyserades och vissa kriterier viktades om för att upptäcka om koncepten hade 

känsliga sidor som försämrade konceptets helhet.  
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8.2 Konceptval 
Efter att undersökt resultatet av konceptelimineringen kunde ett konceptval göras. Det 

vinnande konceptet ses i Figur 28.  

 

Figur 28. Skiss på det valda konceptet.  

Det valda konceptet har samma utformning som cykelsadeln under prototyptesterna 

i kartong. Den ena sidan av munstycket är permanent fastsatt i höljet, medan den 

andra sidan är en separat och justerbar del. Detta gör att bredden på munstycket kan 

justeras under installationen, genom att skjuta den justerbara delen snett 

uppåt/nedåt. När optimal bredd har testats fram kommer likriktare (i samma bredd 

som vald munstycksbredd) sättas in i munstycket. Infästning till vägg/tak sker med 

hjälp av den utstickande kanaldelen och tilluftskanalen som ses till höger i Figur 28. 

På dessa kan en cirkulär kanalupphängning användas med tillhörande konsol. Med 

hjälp av denna upphängning går det även att justera vinkeln på munstycket genom att 

vrida hela konceptet i denna infästningsanordning.  

Utformningen på höljet fick höga poäng på både strömnings- och monteringsaspekter 

i scoringen. Detta för att denna utformning hade bäst resultat under prototyptesterna 

och för att den även kan passa för flera sorters vikportar, där ledskenan till dörrarna 

då ryms i den inåtgående delen på konceptet. Denna utformning på hölje, tillsammans 

med en fläkt som ger högt tryck, anses kunna uppnå kraven på produkten. 
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9 Detaljkonstruktion 

Detta kapitel är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver vägen från 

konceptvalet till produktionsunderlag, samt motiveringar till utformning av 

slutprototyp och den andra delen behandlar de beräkningar som gjorts under 

projektets gång.  

9.1 CAD-prototyp 
Första fasen under detaljkonstruktionen var att skapa en CAD-modell av höljet för att 

kunna göra ett första utkast på produktionsunderlag. Detta produktionsunderlag 

användes sedan som grund för diskussion och verifiering för att sedan kunna fastställa 

dimensioner och beakta produktions- och monteringsaspekter. Diskussioner fördes 

sedan vidare med handledaren på företaget, som då kunde komma med feedback och 

se förbättringar på konceptet. Figur 29 visar hur konceptet såg ut i detta skede och 

nedan beskrivs dess funktioner och utformningar.  

 

Figur 29. CAD-modell av konceptvalet efter första förbättringen, främst gällande produktionsaspekter 

Höljet produceras i två delar, som skarvas ihop längst upp. Dessa bockas till önskad 

form och kommer behöva skarvas minst en gång på längden eftersom standardmåttet 

på plåten är för kort.  

Den rörliga munstycksdelen (blåmarkerat i Figur 29 och Figur 30) sätts fast med hjälp 

av skruvar som sitter fast i höljet. I dessa skruvar hakas munstycksdelen på i de 

urfrästa spåren längs längden och på detta skruvas sedan låsmuttrar på plats. Genom 

att lossa dessa muttrar går det att justera bredden på munstycket genom att föra den 

snett uppåt/nedåt längs höljets sida. Munstyckets utlopp hålls då fortfarande 

parallellt, men sidorna vid utloppet kommer sitta på olika höjd vid breddning av 

munstycket. Se Figur 30. Denna längdskillnad kommer dock inte påverka någonting 
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negativt. Detta beror på att munstycket har tydliga och tunna avslutskanter, vilket gör 

att luften inte kommer böjas av vid den kortare kanten utan endast följa den längre 

munstyckskanten. De möjliga undertrycks- och turbulenta områden som kommer 

skapas, kommer inte heller kunna ta fördel av dörrkarmen som längsgående yta. 

Munstyckets bredd är justerbar mellan ca 20 och 38 mm. Se Figur 30 för två olika 

bredder på munstycket.  

 

Figur 30. Två olika justeringar av munstycksbredden på CAD-modellen. Den vänstra har en bredd på ca 
25 mm och den högra 38 mm.  

Skillnaden på tvärsnittsarean av kanalen relativt höljets tvärsnittsarea har minimerats 

för att minska tryckförluster och onödig turbulens precis vid inloppet. Den rundade 

delen på höljet är därför dimensionerat med samma diameter som kanalen vid 

inloppet. Höljets sida kommer att svetsas fast i höljet och tätas med tätningsmassa. 

Likriktare kommer att installeras i senare skede, då den optimala bredden på 

munstycke har fastställts (efter installationstester). Vid installation av likriktare, likt 

dem som använts under prototyptesterna, kommer dessa hjälpa till med täckning av 

de hål som nu finns på munstyckets sidor. Enligt resultatet och slutsatserna från 

prototyptesterna gör likriktare att luftströmmen blir mindre turbulent, men de 

påverkar inte hastigheten ut ur munstycket. Därför kan bredden på munstycket ställas 

in utan likriktare installerad.  

9.2 Analytiska beräkningar 
För att bestämma vilken hastighet som luften måste ha vid luftridåns munstycke 

användes teorin om fria jetstrålar. Istället för att räkna ut luftens hastighet x meter 

från munstycket (vilket denna ekvation egentligen gör), räknades 

munstyckshastigheten ut eftersom det önskade värdet på hastigheten vid golvet var 

känt (2 – 4,5 m/s).  

För att det skulle vara större sannolikhet att det blev minst 2 m/s vid golvet i 

verkligheten valdes det att använda värdet 4,5 m/s vid beräkningarna. Dessutom 

användes hela portens höjd som en parameter trots att ekvationen endast gäller till 

och med zon tre, developed zone, som befinner sig en bit ovanför golvet.  

När fläkten till systemet skulle väljas behövdes beräkningar för att erhålla det 

volymflöde, tryck och den effekt som fläkten måste tillföra systemet. Det volymflöde 

som krävs erhålls direkt av den önskade hastigheten vid munstycket och munstyckets 

area genom 

�̇� = 𝐴0 × 𝑣0 . (17) 



45 
 

Det tryck fläkten behöver medge är lika stort som systemets totala motståndstryck, 

vilket kan beräknas genom att lägga ihop alla engångsförluster (p.g.a. rörkrökar, 

areaförminskningar och förstoringar m.m.) och alla friktionsförluster. Här användes 

teorin om friktionsförluster i rör som beskrivs i avsnitt 4.1.2.   

När systemets totala motståndstryck hade beräknats, adderades en kompensation för 

de fall då det ansågs att höljet skulle ha ett undertryck. Då medeltrycket från de tester 

som ses i Bilaga G – Resultat plåtprototyp låg under 200 Pa, blev det ett undertryck 

vid några av mätpunkterna i höljet och detta var inte önskvärt. När medeltrycket 

istället låg över 400 Pa i testerna, hade alla tillhörande mätpunkter ett övertryck. 

Slutsatserna blev då att medeltrycket i höljet bör ha ett värde på minimum 350 Pa, 

eftersom testerna tyder på att riskerna för undertryck i höljet minskar vid detta värde.  

För att beräkna den effekt fläkten bör överföra till systemet användes Bernoullis 

utvidgade ekvation precis innan och efter fläkten. I Bilaga L – Matlabkod för 

beräkningar finns det Matlabscript som användes för att räkna ut hastigheten vid 

munstycket och fläktens volymflöde, tryck och effekt för olika portdimensioner.  

För större portdimensioner kunde det konstateras att det blir ganska höga värden på 

volymflödet, trycket och effekten, vilket kan leda till att fläkten blir väldigt stor. Dessa 

värden kan vid behov sänkas genom att antingen öka diametern på kanalsystemet eller 

minska bredden på munstycket. Att öka kanaldiametern ger nackdelen att det 

tillkommer en areaminskning då kanalsystemet kopplas ihop med inloppet till höljet, 

medan en minskning av munstycksbredden ger nackdelen att luftströmmen blir 

smalare och därmed svagare. 

Det kanalsystem som användes vid testerna hade diametern 250 mm, sex stycken 

rörkrökar och en längd på ca 5 m. Generellt är det bättre om kanalsystemet är kortare 

och med färre rörkrökar. Anledningen till att det såg ut såhär under testerna var att 

fläkten behövde stå på golvet. Dock, kan det antas att när denna produkt i framtiden 

installeras hos kund kommer fläkten kunna installeras på väggen och på så sätt 

komma närmare höljet. Därför valdes ett system med 3 rörkrökar och som är ca 3 m 

långt vid beräkningarna. Dessutom beslutades det att kanaldiametern bör vara 315 

mm för att minska både friktionsförluster och även ljudnivån. 

Beslut togs att batterivärmeväxlare inte krävdes för att förbättra luftridåns 

huvudsakliga uppgift- att alstra en energieffektiv luftström vid öppna industriportar. 

Impulsen önskas vara så hög som möjlig för att erhålla en så stark luftström som 

möjligt. Vid uppvärmning av luft minskar luftens densitet och impulsen blir därmed 

lägre. En batterivärmeväxlare drar mycket energi och då blir systemet både mer 

energikrävande och mindre effektivt. Batterivärmeväxlare rekommenderas därför inte 

att impliceras till systemet då den kräver mer tillförd effekt till systemet för både 

drivning och uppvärmning av luft än vad den ger tillbaka.  
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9.2.1 Resultat analytiska beräkningar 
Resultatet av de beräkningar som gjorts för olika portdimensioner presenteras nedan. 

Den hastighet som luften måste ha vid munstycket beroende på höjd på porten ses i 

Tabell 8. Hastigheten vid munstycket beror inte dess längd. 

Tabell 8. Värden för hastigheten vid munstycket för olika höjder på porten. 

Höjd på porten 
[m] 

Hastighet munstycke 
[m/s] 

2 14,7 

2,5 16,4 

3 18,0 

3,5 19,4 

4 20,8 

4,5 22,0 

5 23,2 
 

I Tabell 9 presenteras resultaten av beräkningarna på fläktens olika parametrar vid 

olika portdimensioner. För en 5x5 m port kan kanaldimetern ändras till 400 mm, 

vilket istället skulle ge ett tryck på 1945 Pa och effekten 10,9 kW medan volymflödet 

blir detsamma som i Tabell 9. Om kanaldiametern ändras till 500 mm blir trycket 

istället 1630 Pa och effekten 9,88 kW fortfarande med samma volymflöde. Genom att 

istället minska munstycksbredden till 0,025 m blir trycket 1981 Pa, volymflödet 2,9 

m3/s och effekten 8,2 kW. 

. 
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Tabell 9. Värden för fläktens parametrar för ett system med tre kanalkrökar och längd på 3 m, för olika 
portdimensioner. 

                 Längd [m]  
Höjd [m] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Volymflöde [m3/s] 

2 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98 2,20 

2,5 0,99 1,23 1,48 1,73 1,97 2,22 2,46 

3 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 

3,5 1,17 1,46 1,75 2,04 2,33 2,62 2,92 

4 1,25 1,56 1,87 2,18 2,49 2,81 3,12 

4,5 1,32 1,65 1,98 2,31 2,65 2,98 3,31 

5 1,39 1,74 2,09 2,44 2,79 3,14 3,49 

Tryck [Pa] 

2 386 478 591 724 876 1049 1242 

2,5 398 515 657 825 1019 1238 1483 

3 410 551 724 927 1162 1427 1724 

3,5 421 588 791 1030 1305 1617 1965 

4 446 636 869 1143 1459 1816 2215 

4,5 503 718 981 1291 1648 2052 2502 

5 560 801 1093 1439 1837 2287 2790 

Effekt [kW] 

2 0,4 0,7 1,0 1,5 2,1 2,9 3,8 

2,5 0,5 0,8 1,3 1,9 2,8 3,8 5,1 

3 0,6 1,0 1,6 2,4 3,5 4,9 6,6 

3,5 0,6 1,2 1,9 2,9 4,3 6,0 8,2 

4 0,7 1,4 2,3 3,5 5,2 7,3 9,9 

4,5 0,9 1,6 2,7 4,2 6,2 8,7 11,9 

5 1,1 1,9 3,2 5,0 7,3 10,2 13,9 

 

Resultatet av de beräkningar som gjordes för att bestämma fläkt till sluttesterna syns 

i Tabell 10. I detta fall är portens dimensioner 3,2x3 m och munstyckets 0,03x3,3 m. 

Det kanalsystem som använts vid beräkningarna är ett som liknar det som använts på 

testerna, med fläkten stående på golvet men med en kanaldiameter på 315 mm istället.  

Tabell 10. Resultatvärden av de analytiskt beräknade parametrar som använts för att välja fläkt. 
Systemet antogs ha sex kanalkrökar och en längd på 5 m.   

Parameter Värde 
Hastighet vid munstycke 18m/s 
Fläktens volymflöde 1,78m3/s 
Fläktens tryck 1200 Pa 
Fläktens effekt 2,7 kW 
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9.2.2 Energibesparing vid användning av luftridå 
För att jämföra skillnaden i energiförluster mellan att använda en luftridå när porten 

är öppen och att värma upp lokalen efter att porten varit öppen (utan luftridå), 

studerades dessa fall: 

1. Med luftridå. Luftridån antas ta bort värmeförlusterna till 70 % och fläkten 

antas ha en verkningsgrad. 

2. Utan luftridå. Uppvärmning antas kräva samma energi som 

värmeförlusterna, med en verkningsgrad, genom öppen port. 

Den effekt som fläkten behöver tillföra luftridåsystemet räknades tidigare ut med hjälp 

av Bernoullis ekvation, vilket kan ses i Bilaga L – Matlabkod för beräkningar. Den 

totala energiförlusten vid öppen port utan luftridå beräknades med hjälp av ekvation 

(2)-(7) i kapitel 4.1.1. Energiförlusterna i båda fall, med och utan luftridå, 

multiplicerades sedan med antal timmar som porten antas vara öppen under 

vinterhalvåret. Skillnaden togs sedan mellan dessa energiförluster och ett värde för 

hur mycket energi som sparas erhölls. Energiberäkningarna ses i Bilaga M – 

Matlabkod för energiberäkningar.  

Antal timmar per år som porten är öppen antogs vara 2h varje arbetsdag i september 

till april. Antalet arbetsdagar varje år är 226 och antal arbetsdagar i perioden då 

luftridån antas användas blir då 151 st. Alltså är porten öppen totalt 302/timmar per 

år. Månadsmedeltemperaturer från SMHIs klimatdata för Linköping användes för att 

räkna ut en medeltemperatur under september till april, vilket beräknades till 3,6 °C. 

SMHIs klimatdata användes även för att hitta en medelvindhastighet i Linköping. 

Data från 1918 till 2016 utnyttjades och medelvinhastigheten blev 3,8 m/s. [26] 

Beräkningarna resulterade i att den totala förlorade energin genom en öppen port utan 

luftridå blev 82,9 MWh/år. Den energi som sparas på att använda luftridån blir då 60 

MWh/år.  
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10 Sluttest och förfining av koncept 

Detta kapitel beskriver vilka sluttester som gjordes på prototypen samt resultatet 

och slutsatserna kring detta. Efter detta beskrivs den vidareutveckling som gjordes 

av konceptet. 

10.1 Sluttest 
För att kunna utvärdera det valda konceptet med tillhörande fläkt, tillverkade 

Sprintline en prototyp och installerade den över sin port. Sluttester gjordes sedan på 

denna prototyp och både mätningarna för hastighet och tryck skedde på samma ställen 

som under plåtprototyptesterna. Se Figur 18 för positioner av hastighetsmätningarna 

och Figur 31 för mätuttagen för trycken på den nya prototypen.  

 

Figur 31. Testriggen för slutprototypen. Röda markeringar visar mätuttagen för trycket i höljet och den 
gröna markeringen visar placeringen av fläkten. I öppningen syns även det stativ som användes vid 
hastighetsmätningarna.  

Centrifugalfläkten som beställdes in hade möjlighet till justering av effekt, vilket 

gjorde att olika tryck och flöden kunde ställas in. Se tryck och flöden för fläkten, samt 

bredd av munstycket för de olika testfallen i Tabell 11. .I Figur 31 syns det också att 

kanalsystemet kunde byggas med färre krökar, vilket ledde till att tryckförlusterna i 

kanalsystemet var något mindre under dessa tester. Detta var endast till fördel 

eftersom det då inte krävdes lika mycket effekt för att uppnå önskat resultat enligt 

tryckförlustberäkningarna. 

. 
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Tabell 11. Testfall under testerna av konceptvalet.  

Sluttest Bredd munstycke 
[mm] 

Tryck 
[Pa] 

Flöde 
[m/s] 

T1 30 1639 2,19 

T2 30 1200 1,87 

T3 25 650 1,38 

T4 25 1050 1,75 

T5 20-30 840 1,57 

T6 20-30 950 1,66 

T7 20-30 1600 2,16 

 

Bredden av munstycket valdes till 30 mm under de första två testerna eftersom det är 

den bredden som använts vid beräkningar och dimensionering av fläkt. Trycket i T2 

justerades enligt tidigare beräkningar och T1 testades även med extra effekt. Eftersom 

det tidigt upptäcktes att hastigheterna var för låga nere vid golvet, nära inloppet, 

testades även ett smalare munstycke. Detta för att se om hastigheten då jämnades ut 

över längden på porten. Det smalare munstycket jämnade ut hastigheten något men 

ändå inte tillräckligt. Därför valdes det att även se vad som hände om munstycket 

smalnade av från 30 mm vid inloppet, till 20 mm längst bort. Se mätresultaten i Bilaga 

N – Resultat av Sluttester. 

Under sluttesterna mättes även ljudnivån i lokalen. Mätningarna skedde på olika 

avstånd från fläkten och då det skedde två meter från fläkten och precis vid 

luftströmmen, var den som högst 72 dB(A).  Då luftridån inte var igång, låg ljudnivån 

på ca 55 dB(A). Inga maskiner, som alstrar ett märkbart buller, användes under den 

här tiden utan det var endast radio och ventilation igång.  

10.1.1 Resultat och analys av sluttest 
Mätresultatet vid position 2, vilket är 0,2 m från golvet, syns i Tabell 12. Den önskade 

hastigheten nära marken var minst 2 m/s och max 4,5 m/s. I Tabell 12 är de värden 

som uppfyller kravet markerade.  

Tabell 12. Uppmätta hastigheter 0,2 m ifrån golvet för position A, B och C. De markerade värdena uppnår 
önskad hastighet. Till höger i tabellen är de teoretiska hastigheterna även listade.  

  
Hastighet [m/s] (önskat 2-4,5 m/s) Teoretisk hastighet 

2A 2B 2C 2A 2B 2C 

T1 0,5 0,8 4 5,9 5,9 5,9 

T2 0,4 0,7 3,3 5,0 5,0 5,0 

T3 0,2 0,6 2,4 4,1 4,1 4,1 

T4 0,7 1,1 3 5,2 5,2 5,2 

T5 0,1 1,2 3,7 4,2 4,6 5,2 

T6 0,5 1,7 4,3 4,5 4,9 5,5 

T7 0,4 2 4,7 5,8 6,4 7,1 

 

Hastigheten när golvet hade väldigt låga värden vid position A och B, men de önskade 

värdena uppmättes i position C för alla testfall. Dock, bör det beaktas att inget av de 
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uppmätta värdena vid denna höjd uppnådde beräknad hastighet med avseende 

teoretiska värden. Därför kan en säkerhetsfaktor behöva läggas till i 

hastighetsberäkningarna för att kompensera för detta.  

För att kontrollera mätvärdena ytterligare, beräknades de hastigheter som det ska vara 

1 meter ifrån munstycket utifrån de teoretiska hastigheterna vid munstycket. De 

beräknade värdena 1 m från munstycket jämfördes sedan med de uppmätta på samma 

höjd. Om det uppmätta värdet var större än det beräknade värdet markerades detta 

grönt i Tabell 13. På samma sätt beräknades även vilken hastighet det bör vara 1 meter 

ifrån munstycket utifrån uppmätt hastighet vid munstycke för de olika testfallen. De 

värden som endast var högre än detta värde markerades istället gult i Tabell 13.  

Tabell 13. Uppmätta hastigheter 1 m ifrån munstycket för position A, B och C. De grönmarkerade värdena 
uppnår önskad hastighet med avseende på flödet från fläkten och de gula uppnår det beräknade md 
avseende på uppmätt värde vid munstycket. 

  

Uppmätt hastighet [m/s] 
Beräknad hastighet utifrån teoretisk 
munstyckshastighet [m/s] 

3A 3B 3C 3A 3B 3C 

T1 0,2 9,5 11,5 9,88 9,88 9,88 

T2 1,2 11 11 8,43 8,43 8,43 

T3 4 6 10 6,80 6,80 6,80 

T4 4 8 10,5 8,65 8,65 8,65 

T6 5 10,5 10,3 7,51 8,22 9,19 

T7 8 13 12 9,74 10,67 11,93 

 

I tabellen ovan syns det att majoriteten av testfallen uppfyller beräknad hastighet 1 

meter ifrån munstycket i position B och C (längst ifrån inloppet) med avseende på 

fläktens volymflöde. Under T5 mättes endast hastigheten vid position 2 (precis vid 

golvet) vilket gjorde att detta test inte kunde beaktas under dessa jämförelser. Vid 

jämförelse mellan de resterande testfallen syns det att hastigheten blir jämnast över 

längden och närmast beräknat värde då det avsmalnande munstycket användes (T6 

och T7). Vid det smalare munstycket på 20 mm (T3 och T4) var hastigheten även 

närmare beräknat värde än med 30 mm munstycke (T1 och T2), men ingen av fallen 

klarade av önskad hastighet vid position A (närmast inloppet). Vid 20 mm samt 

avsmalnande munstycke, uppnår den uppmätta hastigheten det beräknade värdet 

med avseende på uppmätt hastighet vid munstycket. Detta betyder att luftströmmens 

verkliga hastighet följer formeln för en plan och fri jetstråles hastighet. Vid bredden 

30 mm (T1 och T2) syns det dock att värdena inte ens följer beräknat värde utifrån 

uppmätt hastighet vid munstycke. Detta tyder på att det uppstår mycket turbulens och 

undertryck i höljet.  

Enligt tidigare beräkningar, dimensionerades fläktens tryck genom att beräkna 

tryckförlusterna i systemet. Det togs även hänsyn till det undertryck som skedde i 

många av mätningarna under prototyptesterna och en ett visst tryck adderades till 

totaltrycket. Dock, visar sluttesterna att undertrycket inte försvann helt, men generellt 

sett blev det ett jämnare och högre tryck i höljet.  

Slutsatserna av sluttesterna är att hastigheten i position C (längst bort från inloppet) 

och i vissa fall B uppnår önskade hastigheter med en viss marginal. Trycket är jämnare 
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i höljet än under plåtprototyptesterna och den testade fläkten anses klara av tillräckligt 

högt flöde och tryck för en 3x3 m port. Det avsmalnande munstycket ger jämnast tryck 

och hastighet men det är inte tillräckligt jämt för att skapa en optimalt fungerande 

luftridå. För att lösa detta problem kommer det krävas något inuti höljet som tvingar 

en del av luftströmmen att svänga tidigare efter inloppet och därmed jämna ut både 

hastigheter ut från munstycket och trycket i höljet. 

10.2 Vidareutveckling efter sluttester 
Efter sluttesterna genomfördes en idégenereringssession kring vad som skulle kunna 

sättas in i höljet för att jämna ut tryck och hastighet. Två olika aspekter behandlades 

under sessionen. Dessa var att antingen tvinga en del av luften att svänga tidigare ut 

från höljet eller att förstärka ursprunglösningen, som var att öka trycket så pass 

mycket att luften tvingas ut tidigare på grund av det. Sex lösningar på detta problem 

skissades upp och jämfördes med varandra. Sedan valdes den lösning ut som antogs 

jämna ut luftströmmen mest. Nedan är tre av lösningarna beskrivna, där den som 

valdes beskrivs sist. Alla skisser finns i Bilaga O – Skisser på inre luftriktare i höljet. 

För att tvinga luften att svänga tidigare efter inloppet, bör en luftriktare installeras. Ett 

förslag på detta är att förstora inloppet och forma det efter tvärsnittsarean av höljet. 

Se Figur 32. Denna lösning ökar Coandaeffekten innan höljet och gör därför att 

luftströmmen kommer svänga av tidigare till munstycket. Denna lösning går att 

applicera tillsammans med alla andra lösningar om detta anses krävas.  

 

Figur 32. Skiss av en förstoring av inlopp innan höljet. 

Under de tester som utförts har avsmalning av både hölje och munstycke hjälpt till att 

jämna ut hastighet och tryck till viss del. Detta har inte hjälpt tillräckligt mycket. För 

att öka effekten av en areaminskning kom idén att flytta upp avsmalningen till höljet. 

Se Figur 33. Luften tvingas tillbaka och mer luft kommer ut i början av munstycket. 

En annan idé, som finns i Bilaga O – Skisser på inre luftriktare i höljet, var att ta 

tillbaka det avsmalnande höljet som fanns med som olika koncept under 

konceptelimineringen. Detta ansågs inte som den mest motiverade idén eftersom det 

fortfarande fanns andra nackdelar, som exempelvis komplexitet gällande både 

modularisering och produktionsaspekter. Under prototyptesterna märktes inte heller 

några extremt större skillnader i resultat jämfört med höljena med samma 

tvärsnittarea över längden.  
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Figur 33. Skiss av en avsmalning i höljet. 

Det koncept som rekommenderas för vidaretester är en luftriktare som är placerad 

inne i höljet. Se Figur 34. Konceptet består endast av en bockad plåt som fästs med 

hjälp av flänsar längs höljets inre sida. Sluttesterna visade en generell försämring av 

luftströmmen vid ett avstånd på ungefär en tredjedel av höljets längd efter inloppet. 

Därför bör luftriktaren fästas så att den leder bort ca en tredjedel av luftströmmen. 

Luftriktaren behöver inte vara byggd av solid plåt, utan kan med fördel produceras i 

hålplåt. Detta gör att luftströmmen har en större möjlighet att nå munstycket precis 

efter luftriktaren.  

 

Figur 34. Skiss av luftriktare som delar upp luftströmmen vid inloppet. 
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11 Resultat 

Detta kapitel beskriver luftridåns slutgiltiga utseende, produktarkitektur, 

parametrar och möjliga installationshänvisningar. Slutligen, styrks luftridåns 

egenskaper genom att kontrollera uppfyllnad av krav från kravspecifikationen.  

11.1 Beskrivning av luftridå 
Projektet har resulterat i en luftridå som ses i Figur 35. Inloppet kan placeras antingen 

på vänster eller höger sida och bredden på munstycket är justerbart. Utformningen på 

höljet både minskar tryckförlusterna och hjälper luftströmmen att hitta till 

munstycket snabbare. Luftridån håller ute kylan då industriportar hålls öppna. Detta 

gör att inte lika mycket uppvärmning krävs och att nedkylda drag in i lokalen minskar. 

Minimerade drag ökar komforten för de som jobbar i lokalen.  

 

Figur 35. Luftridåns slutgiltiga utseende före installation.  

För att möjliggöra justering av munstyckets vinkel mot väggen, sitter luftridån infäst 

med så kallade klamsvepor. Se Figur 36. Detta gör att hela luftridån kan justeras till 

önskad vinkel genom att endast lossa klamsveporna. Klamsveporna sitter sedan fast i 

konsoler, vilka möjliggör justering av placeringen utåt/inåt lokalen då luftridån 

installeras. Utrymmet precis över porten skiljer sig beroende på typ av port. När 

vikportar används, placeras luftridån längre ut i lokalen och vikportens skena går 

innanför luftridån. Om en takskjutport används, kan luftridån sitta närmare väggen 

och konsolernas position kan då justeras för att passa takskjutportens skenor. 

Luftridån bör produceras i en längd som är något större än portöppningen för att 

garantera full täckning. En rekommenderad marginallängd är ca 10 cm mer än porten. 

Då täcker den hela öppningen och marginal finns på sidan där inloppet är placerat, 

vilket gör att det inte krävs en optimal luftström de första 10 centimetrarna.  
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Figur 36. Renderad bild på när luftridån är upphängd över en portöppning.  

Likriktarna i munstycket gör att luftströmmen når marken lättare och effektiviserar 

därmed luftridån. Med hjälp av resultatet från sluttesterna visade det sig att det även 

krävs något i höljet som jämnar ut luftströmmen. Rekommenderad lösning på detta 

visas i Figur 37.  

 

Figur 37. Renderad bild på luftridåns inre luftriktare. 

Den så kallade luftriktaren hjälper luftströmmen att svänga ut mot munstycket 

tidigare i höljet. Luftriktaren kommer dela upp luftströmmen i början av inloppet och 

för att minimera risken att den sista delen av luftridån erhåller samma problem som 

under sluttesterna, bör luftriktaren inte gå hela vägen ner till munstycket. Detta 

möjliggör att luft kommer över hela munstycket. För att jämna ut luftströmmen ännu 

mer bör även luftriktaren testas i hålplåt.  

11.1.1  Modulbaserad produktarkitektur 
Luftridån som tagits fram kan användas till olika dimensioner av portar, eftersom den 

har en modulbaserad produktarkitektur. Se Figur 38. Fläkten, kanalsystemet och 

höljet byts ut beroende på hur industrilokal och port ser ut där luftridån ska 
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installeras. Om reglersystem installeras till fläkten, kan samma typ av fläkt användas 

till flera portdimensioner, om fläktkurvan passar med flera olika systemkurvor. Då 

reglersystem inte används, måste fläktmodulen väljas ut och dimensioneras utefter 

varje specifikt fall. Kanalsystemet konstrueras främst med avseende på hur varje 

separat lokal ser ut. Diametern på kanalsystemet ska vara 315 mm oberoende av både 

lokal och port och därför behöver inte lika många sorters kanalmoduler finnas 

tillgängliga/beställas in. Detta gör även att infästning till fläkt och hölje från 

kanalsystemet alltid är densamma.  

 

Figur 38. Luftridåns moduler 

Höljet delas upp i fyra delar, där infästnings- och avslutsmodulerna är likadana 

oberoende av dimension på port. I tidigare designer har infästningen/siddelen haft 

olika utformning för varje separat sida, men för att minska antalet olika moduler är 

dessa nu likadana. Bas-, och munstycksmodulen kommer alltid ha samma 

tvärsnittarea, men längden ändras då portens längd ändras.  

Ett värmebatteri rekommenderas inte att användas för den huvudsakliga funktionen 

av luftridån. Denna modul bör endast användas om luftridån ska användas som en 

extra uppvärmningskälla då porten är stängd. 

11.1.2  Val av parametrar 
När fläkten ska väljas bör Tabell 14 beaktas. Tabellen bygger på liknande beräkningar 

som tidigare, men med vissa korrigeringar. Nu finns det en säkerhetsfaktor för 

hastigheten - och därmed volymflödet. Även en säkerhetsfaktor för trycket har använts 

eftersom den inre luftriktaren kommer bidra med mer tryckmotstånd i systemet.  

Värdena i Tabell 14 är beräknade för ett kanalsystem som är 5 m långt med fyra 

rörkrökar. Om ett annat kanalsystem används behöver tryck och effekt räknas om, 

men volymflödet kan fortfarande erhållas av Tabell 14. De grönmarkerade värdena i 

Tabell 14 är beräknade för en munstycksbredd på 25 mm, medan resterande värden i 
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tabellen är beräknade från en munstycksbredd på 30 mm. Detta gjordes för att kunna 

sänka värdena något för fläktens parametrar för större portöppningar. Ursprungliga 

värden i de grönmarkerade områdena kan ses i Bilaga P – Parametrar vid 

munstycksbredd på 30 mm. 

Tabell 14. Fläktens parametrar för ett kanalsystem med fyra rörkrökar och en längd på 5 m 

                    Längd [m]  
Höjd [m] 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Volymflöde [m3/s] 
2 0,98 1,22 1,47 1,71 1,96 2,20 2,45 

2,5 1,10 1,37 1,64 1,92 2,19 2,46 2,74 

3 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 

3,5 1,30 1,62 1,94 2,27 2,59 2,92 2,96 

4 1,39 1,73 2,08 2,42 2,77 2,85 3,16 

4,5 1,47 1,84 2,20 2,57 2,94 3,02 3,35 

5 1,55 1,94 2,32 2,71 2,83 3,18 3,54 

Tryck [Pa] 
2 480 630 813 1029 1277 1557 1871 

2,5 507 697 928 1200 1514 1868 2264 

3 534 763 1043 1372 1751 2180 2658 

3,5 606 875 1201 1586 2030 2531 2625 

4 695 1003 1378 1820 2330 2476 3013 

4,5 784 1132 1555 2054 2629 2795 3400 

5 873 1260 1732 2288 2508 3113 3788 

Effekt [kW] 
2 0,6 1,0 1,5 2,3 3,2 4,5 6,0 

2,5 0,7 1,2 2,0 3,0 4,4 6,1 8,2 

3 0,8 1,5 2,5 3,8 5,6 7,8 10,7 

3,5 1,0 1,8 3,1 4,8 7,0 9,8 10,3 

4 1,2 2,3 3,8 5,8 8,6 9,3 12,6 

4,5 1,5 2,7 4,5 7,0 10,2 11,2 15,1 

5 1,7 3,2 5,3 8,2 9,3 13,1 17,8 
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De hastigheter som krävs vid munstycket för att få en välfungerande luftridå syns i 

Tabell 15. När värden från det gröna området i Tabell 14 används är det istället 

hastigheterna i Tabell 16 som gäller. 

Tabell 15. Hastigheter vid munstycket då b=30 mm 

Höjd på porten 
[m] 

Hastighet munstycke 
[m/s] 

2 16,3 

2,5 18,3 

3 20,0 

3,5 21,6 

4 23,1 

4,5 24,5 

5 25,8 

 

Tabell 16. Hastigheter vid munstycket då värden i det gröna området i Tabell 14 används (då b=25 mm). 

Höjd på porten 
[m] 

Hastighet munstycke 
[m/s] 

3,5 26,5 

4 28,3 

4,5 30,0 

5 31,6 

 

11.1.3  Installation 
För att verifiera att luftridån är korrekt installerad rekommenderas liknande 

mätningar av hastigheten, som gjorts under testerna. Ett stativ bör användas till en 

varmtrådsgivare och hastigheten som är viktigast att mäta är den nära golvet. Bredden 

på munstycket rekommenderas att först ställas in på 30 mm och justeras därifrån. Om 

hastigheten inte är tillräckligt hög eller för hög vid mätningarna (2-4,5 m/s) bör 

fläktens effekt och bredden på munstycket justeras och mätningarna göras om. När 

luftridån har rätt inställning bör en likriktare monteras i samma bredd som 

munstyckets bredd. Vinkeln av luftridån bör ställas in på ca 15 grader och munstycket 

bör placeras så nära portöppningen som möjligt.  

Luftridån går att installera både vertikalt och horisontellt, men under detta projekt har 

inte mer än konstruktionen av höljet verifierats gällande vertikal installation. Vid 

vertikal installation används samma infästning och avslutsmodulen fungerar då som 

en stödjande fot.  Alltså går det att montera luftridån vertikalt men rekommendationer 

kring fläktens dimensionering har inte studerats i detta projekt.  Då en motor sitter i 

ett område om ca 700 mm över portöppningen (automatiska vikportar) kommer 

luftridån inte kunna installeras alls, eftersom porten är i vägen vid vertikal installation 

och motorn är i vägen vid horisontell installation.  
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11.2 Kravuppfyllnad 
För att verifiera det valda konceptet utvärderades det med hjälp av kravspecifikationen 

som sammanställdes i början av projektet. Kraven har satts som antingen uppfyllda, 

inte uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej behandlade. Se Tabell 17. 

Tabell 17. Visar om kraven som sattes i början av projektet är uppfyllda. 

Nr Krav Uppfyllnad Kommentar 

1 Installation vertikalt och horisontellt 
ska möjliggöras 

Ja Parametrar för fläkten ej 
framtaget för vertikalt bruk 

2 Produkten ska bestå av moduler Ja Modulbaserad 
produktarkitektur 

3 Höljet ska rymmas över en port med 
ett fritt utrymme av 1 m 

Ja Total höjd utan infästning är 
538 mm. Med infästning ca 
720 mm 

4 Den totala längden på munstycket 
ska aldrig vara kortare än längden på 
portöppningen 

Ja Luftridån byggs minst 10 cm 
längre än porten 

5 Installation på portöppningar med 
takskjut- och vikportar ska 
möjliggöras 

Delvis Fungerar ej då motor sitter 
direkt över porten vid 
horisontell installation 

6 Skarpa kanter inuti produkten, där 
luftström passerar, ska vara 
avrundade 

Ja Där det behövs och är 
produktionsmässigt 
försvarbart 

7 Monteringen av produkten ska 
kunna ske progressivt 

Ej behandlad  

8 Produkten ska ha uppvärmning som 
tillval 

Ja Rekommenderas ej för att 
förbättra luftridån 

9 Munstycket ska ha en likriktare Ja Installeras efter att bredden 
av munstycket är fastställt 

10 Munstyckets delar precis vid utlopp 
ska hållas parallella  

Ja Tack vare 
justeringsanordningen av 
bredden och installation av 
likriktare 

11 Produkten ska drivas av en extern 
fläkt 

Ja  

12 Lufthastigheten vid golvet (vid 
horisontell installation) ska vara 
minst 2 m/s oavsett höjd på port 
(upp till 5m) 

Delvis Vidare tester bör göras med 
inre luftriktare installerad för 
att jämna ut luftströmmen 

13 Munstycket ska gå att justera i bredd Ja  

14 Produkten ska medge en luftström 
som avskiljer två olika termiska 
klimat med ett temperaturspann på 
delta 40°C 

Delvis Utifrån teorin fungerar detta 
men vidare tester på denna 
prototyp bör göras 
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15 Produkten ska verka i ett 
inomhusklimat med 
temperaturspann 14-24°C 

Ja  

16 Ljudnivån från produkten ska inte 
överskrida 85 dB(A) 

Ja Endast testat för en 3x3 m 
portöppning 

 Börkrav 

17 Luftströmmen ska gå att vinkla utåt 
med en vinkel på 10°-27° 

Ja  

18 Antalet fästelement bör minimeras Ej behandlad  

19 Utformning och design av produkten 
bör motverka felmontering av delar 

Delvis Infästning till höljets båda 
sidor är likadana 

20 Standardiserade fästelement bör 
användas 

Ja Standardsortiment av 
ventilationsprodukter har 
använts primärt 

21 Antalet steg i produktionen bör vara 
minimerat 

Ej behandlad  

22 Lufthastigheten vid golvet (vid 
horisontell installation) bör vara 4 
m/s oavsett höjd på port (upp till 
5m) 

Delvis Vidare tester bör göras med 
inre luftriktare installerad för 
att jämna ut luftströmmen 

23 Ljudnivån från produkten bör inte 
överskrida 70 dB(A) 

Delvis 72 dB vid fläkten för en 3x3 
m port. Lägre vid mindre 
portar och längre ifrån 
fläkten  

24 Bör tillverkas främst i natureloxerat 
aluminium eller stål 

Ja  
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12 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras projektets tillvägagångssätt och resultat. Diskussionen är 

uppdelad i metod- och resultatdiskussion. 

12.1 Metoddiskussion 
Under förstudien användes mejlintervjuer för att snabbt erhålla kunskap om 

marknadens industriportar och luftridåer. De svar som erhölls under intervjuerna 

utvärderades en extra gång innan de användes som underlag eftersom respondenten 

hade tid att reflektera innan den formulerade sina åsikter och skickade svaren. Detta 

gjorde inte så mycket i denna fas av projektet eftersom informationen främst användes 

för att erhålla faktabaserade svar om luftridåer och industriportar. Om face-to-face-

intervjuer hade använts istället för mejlintervjuer, hade mycket mer tid krävts för att 

förbereda och transkribera resultaten, men det hade gett möjlighet att erhålla mer 

kunskap gällande exempelvis respondentens åsikter gällande användning av 

luftridåer. 

För att dimensionera och utforma luftridån gjordes en omfattande litteraturstudie, 

som sedan användes tillsammans med prototyptester, istället för att exempelvis göra 

CFD-simuleringar eller andra liknande optimeringsmetoder. Detta beror på att 

tillräckliga kunskaper inte fanns och för att det krävs väldigt exakta och välmotiverade 

ekvationer för att få fram ett tillförlitligt resultat genom CFD-simuleringar. Nackdelen 

med att använda tester istället för simuleringar är att det är svårare att få en förståelse 

om luftens rörelser inuti systemet. Fördelen med simuleringar är att beräkningar blir 

mer lika verkligheten och att det inte krävs lika mycket förkunskaper om systemet som 

ska testas.  

Under litteraturstudien har många urval och utvärderingar kring olika ekvationer från 

olika författare gjorts. Exempelvis, fanns det många som skrivit olika teorier om hur 

luftstrålen bör se ut och dess egenskaper efter utloppet på luftridån. Därför 

utvärderades det som framkommit under litteraturstudien efter att testerna gjorts, 

eftersom det då fanns en uppfattning om hur verkligheten såg ut. Utifrån denna 

utvärdering syntes det att de mest avancerade ekvationerna gällande exempelvis fria 

jetstrålar dels hade ett resultat väldigt långt från prototypernas mätresultat, dels att 

dessa även hade många konstanter som kunde approximeras i ett stort intervall av 

värden. Därför kunde mindre komplexa ekvationer användas för dessa uträkningar. 

Detta blev till en stor fördel eftersom färre konstanter exempelvis var i behov av tas 

fram för olika system.  

De metoder som använts under idégenereringsfasen är alla utvecklade, och därmed 

optimerade, för att fungera bäst då det är fler än två personer som deltar. Trots att det 

bara har varit två stycken under våra genereringssessioner har dessa fungerat bra, men 

då med vissa justeringar i metodikerna. Exempelvis, skickades skisser under 6-3-5-

metoden endast fram och tillbaka till varandra och det gjorde att man oftare fick 

vidareutveckla sina egna istället än om man varit fler. Detta behöver nödvändigtvis 

inte vara en nackdel eftersom man då kan komma på nya idéer till sin egen idé, utifrån 

vad den andra personen gjorde med den innan.  
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När urvalskriterierna till konceptelimineringen valdes, bestämde vi oss för att inte 

använda kraven från kravspecifikation rakt av, utan endast ha dessa som grund. Detta 

beror på att vissa krav redan uppfylldes av alla koncept och att vissa inte berodde på 

utformningen, vilket var den främsta aspekten under konceptelimineringen. De 

produktionskrav som är listade i kravspecifikationen sågs även vara för specifika 

eftersom inte fokus var på produktionen under elimineringen och för att många av 

dem gick att sammanfatta i färre kriterier. En annan fördel med att göra ett urval av 

kraven var att elimineringen gick mycket snabbare. De krav som inte utvärderades 

under denna fas kunde sedan beaktas under detaljkonstruktionen.  

Under konceptelimineringen hölls diskussioner med handledaren från företaget, som 

då kunde ge expertis främst gällande produktions- och ventilationsproduktsaspekter. 

Detta gjorde att kraven lättare kunde viktas relativt varandra. Både Concept Screening 

och Scoring har använts för att minska det subjektiva valet av koncept men det är 

fortfarande en stor risk att de mest omtyckta koncepten får en generellt högre 

rankning vid värderingen, eftersom det finns en bättre känsla för dem redan innan. 

Det är svårt att få bort det subjektiva urvalet helt från konceptelimineringen och de 

använda metoderna kan då ändå ses som objektiva metoder eftersom de hjälper mer 

än stjälper. Om projektet hade gjorts en gång till hade troligen urvalskriterierna 

definierats tydligare innan elimineringen startade för att minska risken att definiera 

dem med fördel för de mest omtyckta koncepten.  

12.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av testerna som gjorts under projektet har en osäkerhet på grund av många 

olika felkällor. Under plåttesterna fanns det exempelvis extra rör inkopplade vid de 

inlopp som inte användes och vissa mindre hål fanns även i prototypen för att förenkla 

montering och mätningar. En viss breddskillnad över längden på munstycket fanns 

för vissa testfall eftersom det var svårt att få bredden konstant utan likriktare. Under 

kartongtesterna användes samma munstycke under nästan alla tester vilket gjorde att 

detta kunde hållas konstant. Nackdelen var att höljena som testades flera gånger inte 

kunde sitta kvar på munstycket när andra tester utfördes, vilket gjorde att infästningen 

inte såg exakt likadan ut vid samma testfall men olika testdagar. 

Det är svårt att hitta det maximala värdet vid mätning av flöden eftersom en 

varmtrådsgivare är mycket känslig mot både turbulens och små 

positionsförändringar. En vinghjulsmätare hade inte varit bättre eftersom den då 

borde haft en tiondels diameter av munstyckets bredd, vilket skulle vara ca 3 mm till 

plåtprototypen. Detta är inte rimligt eftersom dessa räknas som små redan när 

diametern är mindre än ca 15 mm. Därför har inte mätresultatet utvärderats i detalj 

utan endast genom att undersöka större skillnader mellan olika testfall. Testerna som 

gjordes på prototypen skedde inte i testmiljö, vilket gör att klimatförhållandena skiljde 

sig något under varje testomgång. De höjder som valdes för mätning av hastighet, 

bestämdes utefter vilken zon de var i och var det teoretiskt sett kunde räknas ut vilken 

hastighet som borde vara där. Dessa zoner skiljer sig till stor sannolikhet från 

verkligheten och detta gör att ekvationerna som användes tillsammans med 

mätvärdena inte stämde riktigt överens i alla testfall. Mätningarna nära golvet kan 

exempelvis ibland skett i den sista zonen, vilket gör att hastigheten i verkligheten 

egentligen skulle varit något högre (mätt högre upp).  
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De beräkningar och mätningar som utförts på fullskaliga prototyper, har endast gjorts 

på en 3,2x3 m port. Detta har gjort att inga verifieringar har kunnat göras på mindre 

eller större system än detta. Vid mätning av ljudnivån på slutprototypen låg värdena 

under maxgränsen av vad Arbetsmiljöverket [19] anser acceptabelt och kraven 

gällande ljudnivån sattes därför som uppfyllda. Eftersom det är fläkten som har högst 

ljudnivå och det är en modul som måste bytas ut vid större portdimensioner, bör det 

beaktas att kraven för ljudnivån inte är undersökta vid dessa fall. Dock, ligger 

ljudnivån något under rekommenderat värde och eftersom decibelskalan är 

logaritmisk ansåg vi att ljudnivån inte bör överskrida rekommenderat värde vid något 

större dimensionerade fläktar.  

Den luftridå som tagits fram i projektet är inte lika modulariserad och generell som vi 

hade hoppats kunna göra den från början. Detta beror på att en luftridås prestanda 

och effekt påverkas av så många olika parametrar och storleken på porten förändrar 

väldigt många av dessa parametrar. Därför är det svårt att skapa konstanta moduler 

som inte förändras när porten blir mindre eller större, utan att luftridåns prestanda 

försämras. Den lösning som tagits fram har fortfarande vissa moduler och 

dimensioner som förblir densamma oavsett portdimension, vilket förenklar både 

tillverkning och montering samtidigt som luftridån fortfarande är fullt anpassningsbar 

till olika portdimensioner. 

Den inre luftriktaren som ska sitta inuti höljet kan förhoppningsvis även den vara 

densamma oberoende av portdimension och definieras därför som en modul. Det 

viktiga är att den sitter vid ca. en tredjedel av höljets längd, från inloppet. Den behöver 

nödvändigtvis inte gå hela vägen tillbaka till höljet. I sådana fall kan exakt samma 

luftriktare användas för alla portdimensioner, det är endast dess position som behöver 

ändras. Detta är inget som hunnit testas i detta projekt. 

Slutsatser som dragits gällande uppvärmning av luften är att detta endast gör systemet 

mindre effektivt. Dock, finns det vissa fördelar med uppvärmning- luftridån kan 

användas till uppvärmning av lokal när porten är stängd och det blir mer komfortabelt 

att gå igenom porten om luftridån är varm än kall. Eftersom en del av målet av 

projektet var att ta fram en luftridå med möjlighet till uppvärmning, rekommenderas 

det att den är en valbar modul och att den då endast används till extra uppvärmning 

av lokalen. Detta för att vi inte anser denna nödvändig för en luftridås huvudsakliga 

uppgift: att skilja två klimat ifrån varandra.  

Beräkningarna kring luftridåns energibesparingar som gjorts i detta projekt, bygger 

på många antaganden och ska inte tolkas som exakt fakta. Syftet var att kunna visa att 

luftridåer kan spara energi, eftersom det är det vi vill uppnå med detta projekt. Även 

om våra beräkningar pekar på att energi kommer att sparas, går det att diskutera hur 

mycket pengar som skulle sparas. Om man kollar på vad uppvärmningen kostar 

(speciellt om billig bergvärme används) och jämför det med inköpspris och 

driftkostnader för luftridån, lönar det sig kanske inte med en luftridå- ekonomiskt sett. 

Dock, kommer vår luftridå bidra till att energibesparingar görs samtidigt som 

komforten i lokalen ökar.  
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13 Slutsats 

F1: Hur bör en luftridå för industriportar vara utformad för att alstra en luftström som 

skiljer två klimat ifrån varandra? 

Det är många aspekter som bör beaktas vid utformning av en luftridå. Höljet bör hållas 

väl avrundat och munstyckets delar bör vara parallella för att minimera luftströmmens 

turbulens. Nackdelarna väger mer än fördelarna att ha inlopp ovanifrån, samt från 

båda sidor och därför bör inlopp kopplas in från endast en sida. Systemet i helhet 

kräver mindre fläkt ju kortare och mer kompakt det är och areaförändringarna i slutet 

av systemet, nära höljet, bör minimeras för att minska turbulens och undertryck.  

Den parameter som anses ha högst påverkan på luftströmmen är bredden på 

munstycket. Bredden på munstycket bör enligt tester inte vara för bred på grund av 

undertryck i höljet, men enligt teori ska detta mått maximeras.  

Höljet ska inte vara tomt inuti, utan behöver någon typ av inre luftriktare. Denna 

luftriktare ska hjälpa luften att komma ut med en jämn hastighet längs hela 

munstycket. Utan luftriktaren kommer trycket i höljet bli ojämnt och en fungerande 

luftridå erhålls ej.  

Ingen uppvärmning av luften bör ske till systemet eftersom det endast försämrar 

luftströmmens egenskaper och kräver mer tillförd effekt till systemet. Vid tillval av 

uppvärmning, bör detta bara användas då porten är stängd och luftridån alltså endast 

används som uppvärmningskälla till lokalen. 

F2: Vilka krav ställs det på en luftridå med modulbaserad produktarkitektur och hur 

bör luftridån konstrueras för att uppfylla dessa krav? 

En luftridå med modulbaserad produktarkitektur bör konstrueras så att alla delar med 

stor inverkan på luftridåns luftström enkelt kan bytas utefter vilken port och lokal den 

ska verka i. Detta gör att fläkten till systemet bör installeras externt och inte integrerad 

i höljet över/om sidan av porten. Höljet och munstycket tillverkas dock i anpassade 

längder utefter vilken port luftridån ska verka över, men sidorna till höljet och dess 

tvärsnittsarea är samma för alla portdimensioner.  

F3: Hur kan det verifieras att luftridån är korrekt installerad? 

Då luftridån installerats kan den verifieras genom att hastigheten mäts en bit över 

golvet på olika positioner över längden. Uppnår luftridån inte den krävda hastigheten 

vid denna höjd bör bredden av munstycket och effekten från fläkten justeras. Även 

hastigheten vid munstycket kan kontrolleras vid installation, men det är viktigast att 

hastigheten vid golvet är korrekt. 

I denna rapport rekommenderas att en vinkel på 15° utåt används för luftridån. Vidare 

tester kring hur vinkeln påverkar luftridåns effektivitet bör dock göras för att optimera 

luftridån.  
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13.1 Framtida studier 
Under detta projekt har endast kortvariga tester i en miljö, där klimatet har varit 

densamma inne och ute, varit möjliga för att verifiera teori och antagande gällande 

utformning och dimensionering. Den prototyp som byggts bör därför testas under 

längre tid för att möjliggöra mätningar även under de klimatförhållanden som den är 

konstruerad för. Här bör även luftridån testas i olika vinklar för att kunna avgöra 

vilken som är mest optimal. 

Många av de parametrar som räknats ut till dagens prototyp har bestämts en efter en 

i en ordning efter varandra. De flesta parametrar beror dock mycket på varandra och 

därför rekommenderas en optimeringsanalys av dimensioneringen för att exempelvis 

minimera fläktens effekt med avseende på munstyckets bredd och luftströmmens 

styrka. Ett annat möjligt tillvägagångssätt kan vara att utföra CFD-analyser på 

systemet och även jämföra det med andra system.  

Likriktarna i munstycket har verifierats under tester och bör implementeras i 

luftridån. Olika positioner i munstycket har testats, men det är endast en utformning 

av likriktarna som testats. Därför bör det undersökas vidare om det finns en mer 

optimal utformning som gör luftströmmen mer effektiv. 

Förslag på inre luftriktare i höljet har presenterats i projektet och rekommendation 

kring vilken lösning som först ska testas har getts. Även om denna lösning 

rekommenderas att testas först, bör även andra utformningar och lösningar testas 

samt utvärderas. Det kan även vara värdefullt att kolla på olika kombinationer av de 

olika lösningarna för att uppnå optimal effekt.  

Olika standarder, som EU-standarder, bör undersökas innan försäljning sker av 

luftridån. Inga standarder har hittills funnits gällande luftridåer i Sverige, men 

eftersom energieffektivisering är ett aktuellt ämne kan detta säkerligen snart finnas på 

marknaden. 
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Bilaga A – Mejlintervjuer 

Frågor:  

1. Vilken/vilka modell/modeller på industriportar är mest förekommande enligt dig?   

a. Väljs modell oftast utefter vad kunder är mest intresserad av eller mer vilken 

ni rekommenderar utefter fall till fall?  

2. Finns det standardbredder och standardhöjder på industriportar och vika är i sådana 

fall dessa?   

3. Vid installation av luftridåer över öppningar krävs en viss tillgänglig höjd över porten. 

Har du någon uppfattning om hur mycket plats det brukar finns kvar över 

öppningen/porten?   

4. Vid takskjutportar kan ju luftridåer exempelvis installeras direkt över öppningen och 

precis under "utsvängningen" av den öppna porten i taket. Hur mycket plats brukar 

finnas här som minst?   

Svar:  

Torverk  

Torverk tillverkar horisontalgående portar, dvs vikport, slagport och skjutport.  

1. Vi säljer även takskjutportar som komplement, men som du förstår så förespråkar vi 

de portar vi tillverkar. Inte bara för att det naturligtvis gagnar oss, utan även kunden 

anser vi, eftersom de horisontalgående portarna har längre livslängd, är tätare och 

kräver mindre underhåll än vertikalgående portar.  

2. Det finns inga standardstorlekar på portar, utan allt tillverkas utefter kundens behov.  

3. Eldriven vikport med drift ovanför port kräver ca 450mm i överutrymme. Det går 

även att ha två drifter, en på var sida om porten. Då blir överhöjden ca 150 mm.  

4. Är dålig på takskjutportar, men har man lite utrymme ovanför öppningen har man en 

låglyfttyp, sedan finns ett mellanting där halva porten viks in i lokal, men std är att 

porten går längs väggen under hela öppningsfasen.   

Man kan anta att om man har låglyft finns inte mycket utrymme alls ovanför öppen 

port.  

Prido  

Men för att svara på första frågan så har inte vi några standard mått på varken bredd eller 

höjd. Vi kan dock inte göra portar högre än 6000mm.  

Sen så tillverkar vi bara vikportar. Inga takskjutsportar. Vikportar viks åt sidorna och 

takskjutsportar går upp i taket. Den sist nämnda är ju mer   

kompatibel med luft ridåer. Se bild nedan.  
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Medan vikportar bygger ju mer inåt i lokalen så där får man montera luft ridåer längre in. 

Har ingen bild som beskriver detta men  

kolla på bilden som jag bifogat som visar en eldriven vikport så förstår du varför luftridån 

måste placeras längre in i lokalen eller högre upp.  

  

Hos oss så krävs en överhöjd på 120mm på manuella portar och 470mm på eldrivna portar.  

Hörmann  

Takskjutportar.  

Pris,  Rekommendationer,  Vad som är lämpligt på resp plats.  

Ej std bredd eller höjd.  Måttanpassad tillverkning.  (Men vissa mått är ju så vanliga så det 

kan kallas std.  T.ex 3x3m,  4x4m )   

Luftridåer brukar sitta i bilverkstäder, lager / industri-lokaler etc….Där brukar det finnas 

tillräckligt utrymme.  > 1m.  

För att få plats med luftridå, bör / måste det finnas min ca 500mm. 
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Frågor till försäljare av luftridåer på företaget Stravent: 

-I vilka fall rekommenderar ni att man beställer luftridåer med uppvärmning?  
-Hur ska man tänka när man väljer typ av uppvärmning? Alltså, när väljer man vatten och 
när väljer man el?  
-Hur kalibreras en luftridå hos kund och hur vet man när den är rätt inställd? Vem är det 
som ställer in den (kund/installatör/annan) och kan man som kund veta om den behöver 
ställas om? 

Svar från Stravent:  

-        I princip borde alla luftridåer ha uppvärmning. Ju sämre effektivitet själva luftridån har 
(effektiviteten har att göra med funktionen, automatiken och utblåsningstekniken) dess mer 
uppvärmning behövs det. 

o   ibland installeras kanske det inte uppvärmning för luftridåerna, men det är oftast i stora 
lagerbyggnader som man renoverar (det skulle bli så dyrt att installera hela värmesystemet, 
med pumpar och rör mfl.) 

o   uppvärmningsfrågan har också förstås att göra med utetemperaturen (lite skillnad om 
man är i Kiruna eller i Malmö!), varje dörr borde skilt bli dimensionerad och sedan 
bestämmer man. 

-        Bäst art det alltid att använda vatten som uppvärmning, då kan man också ha olika 
vattentemperaturer (enligt utetemperatur, eller om man har jordvärme i fastigheten). 
Ibland används också el, men det är oftast i renoveringsobjekt var det kanske inte finns 
tillräckligt med värme till förfogande. 

-        Våra luftridåer ”kalibreras”/inställs på plats alltid. Vi har gjort ett inställningsdokument, 
för att hjälpa till med inställningarna. Våra luftridåer, Biddle, är enda på marknaden som tar 
i beaktande inställningshöjden då luftmängden bestäms (dess högre maskinen är installerad, 
dess mer luft behövs för att göra en bra luftridå), därför måste den ställas in på plats. En del 
andra luftridåer ställs kanske inte in alls, deras effektivitet är tyvärr sedan verkligt dåliga. 
Oftast är det installatören som gör inställningarna, de kan sedan ringa oss om det 
uppkommer problem. 

-        Våra luftvärmare kan man sedan justera enligt behov då de blivit installerade, tyvärr 
kan inte andra luftvärmare riktigt justeras alls (de blåser vad de nu sedan blåser…) 

Kompletterande fråga:  

Vid installationen sa du att ni använder er av ett installationsdokument. Hur är det 
uppbyggt? Är det riktvärden som ni sedan mäter eller något annat? 

Svar: 

Dokumentet ger info åt entreprenören/fastighetsägaren vilka värden skall ges åt maskinen i 
det projektet, så att den fungerar optimalt för just den speciella dörren (bla. 
Installationshöjden, hur den är installerad till byggnadens automatik-system etc.) 

Riktvärden kan sedan under drift mätas, om man så vill.  
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Bilaga B – Benchmarking 

För varje kolumn är varje modell (med leverantör/tillverkare) listade och raderna representerar de funktioner som har undersökts 

för varje modell. 

 

Svenska

Curant Stravent Veab

AGI a\w AGS5500 A\W UF600 A Indesse Indesse VCP Maxwell IndAC Guard Guard Pro AC35

1 Montering S/Ö/U S/Ö Ö U S/Ö S/Ö S/Ö S/Ö Ö S/Ö S/Ö

2 Stapelbar ja - - ja ja ja ja nej Ja Ja

3 Uppvärmning V/L/ej V/ej V/ej ej V V/L/ej L?/ej V/L/ej V/L/ej V/ej V/L/ej

4 Antal längder på basmodul st 3 4 7 3 3 3 3 3 2 3

5 Längd m 1.2,1.8,2.4,3 1.5,2,2.5,3 3,4,5,6,7,8,10 1.65,2.2,2.75 0.55, 1,.5 2 1.5,2,2.5 1.5,2,2.25 1,1.5,2 1.5,2 1.6,2.1,2.6

6 Djup m 0.521 0.525 0.511 0.583-1.079 - - 0.3

7 Max installationshöjd m 6 6 - 7 8 8 3.5 7.5 3.5

8 Max hastighet golv m/s 4.2 3.9 - 2.2 - - 2.3 2.2 3

9 Max hastighet munstycke m/s 15 16.4 30-40 7.8 - - 7 9.7 11

10 Ljudnivå dB(A) 69-73 51/74 - 63-66 72-69 38-62 41-76 43-46 58-60 40/60.5

11 Fläkt intern/extern intern intern extern intern intern intern intern intern intern intern

12 Fläkteffekt kW - 0.15-0.23 0.5-0.75 0.46-1.1

13 Max volymflöde m3/h 8000-16000 1500-29006500-9200 1800-4600

PelltecFrico
No Funktion Enhet

Eveco

Amerikanska

Aleco Fantech

Windguard (BD) 22 Extra Power 2 JetStream AC4800

1 Montering S/Ö/U Ö Ö Ö Ö

2 Stapelbar nej nej nej nja

3 Uppvärmning V/L/ej V/L/ej (och gas) V/L/ej (och gas) nej ?

4 Antal längder 

5 Längd m 2.4, 3, 3.7, 4.3, 4.9,3.73,1.2,1.5,1.8,2.1,2.4,2.7 0.8,1,1.2,1.5 0.9,1.2

6 Djup m 0.7 0.35 0.2 0.2

7 Max installationshöjd m 6-6.7 4.9 2.4 2.4

8 Max hastighet golv m/s - - - 2.9

9 Max hastighet munstycke m/s 30 19.5-29.3 13 10

10 Ljudnivå dB(A) 75/77 79-81 58/62 44/54

11 Fläkt intern/extern intern intern intern intern

12 Fläkteffekt kW 7.5-15 (för 5 fläktar) 2 eller 3 *2.2kW 0.3-0.5 0.0575?

13 Max volymflöde m3/h 27600-55000 16300-24500 1100-2000 1350

No Funktion Enhet
Mars
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Bilaga C – Kravspecifikation med motiveringar 

No Skakrav Motivering av krav 

1 Installation vertikalt och horisontellt 
ska möjliggöras 

Produkten ska kunna installeras på många 
olika sorters portar med olika storlekar och 
olika utrymme för installation 

2 Produkten ska bestå av  moduler Enligt teori 

3 Luftridån ska rymmas över en port 
med ett fritt utrymme av 1 m 

Utrymmet för höjden på produkten är 
begränsad. Det kommer finnas mer plats för 
produkten på djupet (ut i lokalen) än på 
höjden. 

4 Den totala längden på munstycket ska 
aldrig vara kortare än längden på 
portöppningen 

Då täcker luftridån inte hela porten och 
energibesparingarna kommer vara mindre 
än för en heltäckande luftridå. Det är bättre 
att munstycket är något längre än porten 
istället för något kortare. 

5 Installation på portöppningar med 
takskjut- och vikportar ska 
möjliggöras 

Produkten ska fungera på kundens port 
oavsett om han/hon har en vikport eller 
takskjutport installerad. Dessa portar är 
utvalda eftersom de är de vanligaste 
typerna av industriportar. 

6 Skarpa kanter inuti produkten, där 
luftström passerar, ska vara 
avrundade 

För att leda luften rätt och undvika onödig 
turbulens och tryckförluster 

7 Monteringen av produkten ska kunna 
ske progressivt 

Förenklar produktionen och minskar risken 
att behöva flertalet personer på plats vid 
monteringen 

8 Produkten ska ha uppvärmning som 
tillval 

Uppvärmning ska finnas som tillval och 
denna ska användas för att öka värmen i 
luftströmmen, alternativt att värma upp 
luften vid porten vid stängd port 

9 Munstycket ska ha en likriktare Visar tendenser på ökad lufthastighet ut 
från munstycke 

10 Munstyckets delar precis vid utlopp 
ska hållas parallella  

Hjälper till att likrikta luftströmmen och 
därav minska turbulensen 

11 Produkten ska drivas av en extern 
fläkt 

Krav från beställare 

12 Lufthastigheten vid golvet (vid 
horisontell installation) ska vara minst 
2 m/s oavsett höjd på port (upp till 
5m) 

Enligt benchmarking 

13 Munstycket ska gå att justera i bredd För att minska kravet på exakt beräkning av 
dimensioner 

14 Produkten ska medge en luftström 
som avskiljer två olika termiska klimat 

Krav från beställare 
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med ett temperaturspann på delta 
40°C 

15 Produkten ska verka i ett 
inomhusklimat med temperaturspann 
14-24°C 

Enligt arbetsmiljöverket bör 
inomhustemperaturen ligga mellan 14 och 
24 grader. 

16 Ljudnivån från produkten ska inte 
överskrida 85 dB(A) 

Enligt teori 

17 Luftströmmen ska gå att vinkla utåt 
med en vinkel på 10°-27° 

Enligt teori 

 Börkrav 

18 Antalet fästelement bör minimeras Produktionstid 

19 Utformning och design av produkten 
bör motverka felmontering av delar 

Enligt teori 

20 Standardiserade fästelement bör 
användas 

Minskad kostnad vid produkiton 

21 Antalet steg i produktionen bör vara 
minimerat 

Färre steg i produktion gör att det går 
snabbare och blir billigare. 

22 Lufthastigheten vid golvet (vid 
horisontell installation) bör vara 4 m/s 
oavsett höjd på port (upp till 5m) 

Enligt teori 

23 Ljudnivån från produkten bör inte 
överskrida 70 dB(A) 

Enligt teori 

24 Bör tillverkas främst i natureloxerad 
aluminiumeller stål 

Krav från beställare 
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Huvuddel Subdel A B C D E F G H I J K L

1 Inlopp - Över Under En sida Båda sidor Främre

2 Sidvy

3 Framifrån

4 Munstycke Inget .

5
Öppning 

underifrån

6 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp

Bilaga D – Kombinationsmatris 
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Bilaga E – Helhetskoncept 

Koncept 01 

 

 

Det första konceptet har inlopp från en sida med en avrundad avslutsmodul. 

Mittmodulen och munstycket är i standardlängder, där munstycket har längden av 

mittmodulen adderat med avslutsmodulen. Bredden på munstycket är justerbart med 

hjälp av en rundad plåtskiva fastsatt på innersidan av munstycket. För att ha möjlighet 

att justera vinkeln på utblåset används en likriktare gjord av två plåtar distanserade 

med hjälp av två styrpinnar. Dessa styrpinnar fastsatta i varje ände av luftridån, där 

möjlighet att vrida ett vred för att ändra vinkeln på likriktarna. Nackdelen med detta 

koncept är att det blir ett besvär att använda vredet vid vertikalt montage. Beroende 

på konstruktion av vredet kan det även krävas två personer för att ändra vinkeln.   

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 02 

 

 

I detta koncept tillverkas mittmodulen endast i en kortare längd. Detta betyder att 

sidorna på modulerna antingen kopplas ihop med nästkommande modul eller försluts 

med en anpassad plåt som avslut/inlopp. Detta koncept har inte möjlighet att anpassa 

bredden och vinkeln på munstycket separat, utan konstrueras istället med en fast 

vinkel som anpassas efter ett medelvärde. Det finns en konstruktion för justering av 

bredden på munstycket, liknande den i koncept 1. Skillnaden är att denna justering 

sitter i vinkel mot munstyckets öppning, vilket gör att detta kan ha mer påverkan på 

luftstrålens vinkel än tidigare nämnt koncept. Detta koncept är anpassat för att kunna 

sitta både vertikalt och horisontellt och har inget mer än inloppet på sidorna som 

kräver tillgång efter installation. Nackdelen är att de fasta längderna på mittendelen 

gör att luftridån inte kan anpassas i detalj för varje portöppning, men fungerar dock 

mer effektivt vid massproduktion.   

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 03 

 

 

Koncept 03 har mer avrundad avsluts- och tilluftsmodul jämfört med koncept 02, men 

med en kantigare sidvy. Det finns ingen munstycksmudul, utan luftströmmen styrs 

endast av en öppning i mittenmodulen, samt en likriktare gjord av en plåt. 

Breddjusteringen är byggd på samma sätt som koncept 01. Likriktaren sitter även 

denna fast på sidorna av luftridån, vilket gör att den har samma problem som koncept 

01 när den installeras vertikalt. Fördelen med denna är att likriktarens position i sidled 

kan justeras så att den alltid är i mitten, även när bredden på munstycket ändras. Detta 

gör att likriktaren alltid kan sitta i mitten av öppningen. Då detta koncept har en 

likriktare men inte något munstycke har likriktaren placerats med en viss inskjutning 

in i mittenmodulen. Detta kan göra att det blir viss skillnad i luftström på respektive 

sida av likriktaren, beroende på hur luften flödar i höljet.  

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 04 

 

 

Koncept 04 har inte möjlighet till justering av bredden på munstycket, men likriktarna 

har leder som gör att det går att ändra dess vinkel. Mittenmodulen tillverkas endast 

vid order och kan därför anta vilken önskad längd som helst.   

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 05 

 

 

Detta koncept har justerbar bredd liknande koncept 01, men detta har endast den 

rörliga delen som bakstycke på munstycket. Koncept 01 har även en fast plåt bakom 

den justerbara plåten. Inloppet sitter under, vilket gör att tilluftsmodulen är något 

bredare än vad den är på de andra koncepten. Detta kan bli en nackdel vid vertikal 

installation och låg takhöjd, eftersom inloppet sitter över porten. Vid detta fall kan de 

två luftridåerna kopplas ihop och inloppsröret installeras inåt lokalen istället för 

uppåt.   

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 06 

 

 

För att ändra vinkeln på detta koncept, vinklas hela luftridån. Fördelen är att det krävs 

mindre rörliga delar, men nackdelen blir att en större vikt ska förflyttas och 

inloppsröret måste konstueras så att det kan förflyttas i sidled. Utformningen av detta 

koncept kan dock formas så att munstycket är en del av höljet.   

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 07 

 

 

Koncept 07 har mycket längre avslutsmodul än de andra koncepten, vilket gör att en 

förminskning kan ske över en större del av längden. Mittmodulen tillverkas i ungefär 

samma längd som avslutsmodulen. Öppningen vid utloppet har en fast bredd, där 

luftridåns vinkel kan justeras med hjälp av en likriktare.   

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 08 

 

 

Likriktaren är i detta fall två rundade plåtar, där en del är fast och den andra rörlig 

med hjälp av en led. Vid minskning av bredden av munstycket sker också en viss 

ändring av vinkeln.  

  

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 09 

 

 

Likriktaren på koncept 09 är inspirerad av en bilfläkts utblås. Fasta skivor sitter fast 

med jämt avstånd över öppningen och en rörlig skiva sitter tvärs över. Detta gör att 

luften likriktas till viss del även i tvärgående riktning och det finns mer yta att 

stabilisera den rörliga delen med.   

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Koncept 10 

 

 

Detta koncept har ett inlopp som är installerat på den övre delen av luftridån. 

Luftridån är i detta fall upp delad i en mycket mindre mittdel, som i sin tur är fastsatt 

med längre sidmoduler. Dessa sidmoduler är symmetriska och kan därför tillverkas 

likadant. Munstycket är en egen modul och sätts fast i slutet av monteringen.  

 

 

Huvuddel Subdel M N O P Q R

7 Inlopp - Över Under En sida

8 Sidvy

9 Framifrån

10 Munstycke Inget .

11 Likriktare Ingen

Hölje

Utlopp
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Bilaga F – Tillagda koncept  

 

Ena sidan av munstycket är en fast del av höljet, medan det andra går att justera snett 

uppåt/nedåt. Infästning sker med hjälp av cirkulära kanalupphängningar fastsatta i 

tilluftskanalen och i det utstickande röret på andra sidan (syns i illustrationen till 

höger). Justering av vinkel sker genom att vrida hela luftridån. Likriktare sätts i när 

bredden för varje installation är bestämd.  
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Konformat hölje med avsmalning längs längden. Munstycket och likriktare blir därav 

högre längre ifrån inloppet. Bredden på munstycket går ej att justera. Samma 

infästning som koncept 11.  

 

Halva övre delen cirkulärt formad. Samma justering av bredd av munstycke och 

likriktare som koncept 11. Infästningarna är fasta konsoler och därför är inte vinkeln 

justerbar i detta koncept.  
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Cirkulär utformning med en rak del på framsidan. På den raka delen är ett justerbart 

munstycke fastsatt. Mellan den fasta sidan av munstycket och den rörliga sitter fjädrar 

med likriktare. Detta gör att likriktarna kan installeras redan från början eftersom de 

flyttar sig i förhållande till bredden på munstycket. Infästning likt koncept 11. 

 

Höljet består av en förlängd tilluftskanal, där ett spår kapas ut där munstycket kan 

installeras. Den rörliga delen av munstycket består av två plåtar som är ihopsatta med 

ett liknande gångjärn för att munstycket ska hållas parallellt. Likriktare sätts i i 

efterhand. Infästning likt koncept 11.  
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Färre antal bockningar vid tillverkning av höljet, jämfört med de cirkulärt formade 

koncepten. Höljet börjar en bit innan porten (därav börjar munstycket ”senare”). 

Infästning likt koncept 11.  

 

Samma utformning som koncept 16, men avsmalnande över längden. Infästning, 

munstycke och likriktare likt koncept 11.   
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Bilaga G – Resultat plåtprototyp 

Testomgång 1  munstycke bredd [mm] inlopp Kommentar 

T1 Rakt 90° 9-15 över 

Munstycksplåtarna var något ojämna 
vilket gjorde att munstycket var ca 9 mm 
ungefär i mitten, men 15 mm på 
kanterna. 

T2 Rakt 90° 25 över  

T3 rundat 100 mm 15 över  

T4 rundat 100 mm 15 en sida  

T5 rundat 100 mm 8-15 en sida 

Munstycket gjordes avsiktligen med 
ojämn bredd. Från inlopp och 1,75 m 
framåt var det 15mm, sedan avsmalnade 
till 8 mm längst bort. Detta för att testa 
hur det skulle påverka trycket i höljet. 

 

  
Tryck [Pa] Hastighet [m/s] 

1 2 3 4 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 

T1 595 475 475 570 1 - 0 4-5 - 0 7,5-8 4 3-5 

T2 200 60 40 190 1 - 0 2 - 0 7-8 3,5 4-5 

T3 217 12 2,3 208 0 0 0 1 0 1,7-2 6 3,7 7,5 

T4 -93 30 188 185 0 0 0 0 1,8 2 0,5 4,5 5 

T5 5 142 268 289 0 0 0 1 1 1 3 5 5 
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Testomgång 2 Munstycke bredd [mm] Inlopp 

T1 Intern likriktare, 35 mm utstickande 30 En sida 

T2 Intern likriktare, 0 mm utstickande 30 En sida 

T3 Ej intern likriktare 30 En sida 

T4 Ej intern likriktare 12 En sida 

T5 Intern likriktare, 60 mm utstickande 10 En sida 

T6 
Intern likriktare, 60 mm utstickande med 
förlängt munstycke på 60 mm 

10 
En sida 

T7 
Intern likriktare, 60 mm utstickande med 
förlängt munstycke på 60 mm 

30 
En sida 

T8 
Intern likriktare, 60 mm utstickande med 
förlängt munstycke på 60 mm 

30 
Båda sidor 

T9 
Intern likriktare, 60 mm utstickande med 
förlängt munstycke på 60 mm 

10 
Båda sidor 

 

  Tryck [Pa]  

Test 1 2 3 4 

T1 -200 -35 120 165 

T2 -265 -40 135 175 

T3 -250 -75 150 180 

T4 -40 125 330 350 

T5 225 335 503,5 515 

T6 250 370 522,5 530 

T7 -285 -85 130 155 

T8 45 122,5 120 80 

T9 225 280 272,5 250 

 

  

Hastighet [m/s] 

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 

T1 0 (0,7) 1 0,2 2,5 2,2 2 5,2 6 4 9 12 

T2 0 0,5 0,8 0 2 1,7 0,7 5 6 3 9 11 

T3 0 0,3 0,4 0 1,4 1,4 0,1 4,7 4,9 0,7 12 13 

T4 0,4 0,3 0,4 0,6 1,4 1 2 2,7 3,6 12 13,5 15,5 

T5 0,5 1 0,7 0,6 2,8 1,5 2 8,5 5 13 21 18 

T6 0 0,6 0,5 0,1 1,5 1,3 4,1 7,8 6,2 22 24 25 

T7 0,4 0,5 0,5 0,8 2,2 1,4 2,1 6 6,4 6 11 14 

T8 0,3 0,5 0,2 1 1 1 2,5 4,6 3,4 11 11 10,5 

T9 0 0 0 0,2 0,8 1 3 7,4 2,3 12 19 13 
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Bilaga H – Resultat kartongprototyp 

Testomgång 1 Utformning 

T1 Kvadrat 8 cm 

T2 Kvadrat 6 cm 

T3 Triangel 6 cm 

T4 Halvcirkel 5 cm 

 

  Tryck [Pa] 

  1 2 3 4 

T1 85 150 155 160 

T2 124 150 156 155 

T3 145 153 155 155 

T4 70 115 120 120 

 

 Hastighet [m/s] 

  3A 3B 3C 4A 4B 4C 

T1 3,8 3,8 5,3 9,8 9,8 12,8 

T2 4,5 4,9 5,3 14,8 15,8 13,8 

T3 4,4 5,3 5,4 20,7 20,7 20,7 

T4 6,1 10,1 9,2 17,6 27,6 26,6 
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Testomgång 2 Utformning Volym [cm3] 

T1 halvcirkel 1900 

T2 kvadrat 1900 

T3 triangel 1900 

T4 cirkel 2308 

T5 cykelsadel ~2310 

T6 stor kvadrat 2880 

T7 liten kvadrat 1440 

T8 Liten triangel 720 

T9 cykelsadel ~2310 

 

  Tryck [Pa] 

  1 2 3 4 

T1 78 124 127 128 

T2 98 130 133 134 

T3 90 123 138 141 

T4 120 142 152 153 

T5 90 144 155 160 

T6 89 110 130 134 

T7 85 118 132 139 

T8 98 149 149 145 

T9 70 124 133 130 

 

  Hastighet [m/s] 

  3A 3B 3C 4A 4B 4C 

T1 4 4,3 5,5 14 15,5 16 

T2 3,7 4,3 5,5 11 14 13 

T3 4 4,5 5 13,5 13 15 

T4 5 5 5,5 14,5 16 15,5 

T5 5,5 7 7,5 20 19 20 

T6 3,5 4,5 5,5 13,5 15,5 16 

T7 4,2 4 6 15,5 18 17,5 

T8 3,5 3 3,5 12 13 12 

T9 3,7 4 4,5 13 12,5 13 
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Bilaga I – Concept Screening 

 

 

  
Sida:

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Konceptnamn K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17

1 0 + - + + 0 + + + - + + + + -

2 0 0 - + + 0 + + + - + + + + -

3 0 + + 0 + 0 + + + + 0 + + + +

4 0 + + 0 + - - 0 + + + + + 0 0

5 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 + - + + + + 0 + + + - + 0 +

7 0 + 0 + + + + 0 + + + + + + +

8 0 + - + + + - + + - + 0 - + -

9 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 + 0 -

10 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 + - - 0

11 0 + - - - + - + + + + + + + +

12 0 + - + + + - + + + 0 + 0 + +

0 8 2 6 8 5 5 6 9 6 7 8 8 7 5

12 3 2 4 1 5 2 5 3 2 4 3 2 4 3

0 1 8 2 3 2 5 1 0 4 1 1 2 1 4

0 7 -6 4 5 3 0 5 9 2 6 7 6 6 1

9 2 10 5 4 6 9 4 1 7 3 2 3 3 8

ja ja nej ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

mimimerat antal  infästningar

munstyckets plåtar ska vara parallella precis innan utlopp

Antal -

Antal 0

Antal +

Justerbar vinkel av luftström 10-27 grader

få steg i produktion

enkel produktionsprocess

ta bort koncept 3 och ändra referens till nästa screening

Utformning och design

Likriktad luftström

Justerbar bredd av munstycke

Kriterier

Alternativ

maximerad rundhet av produkt där luftströmmen passerar

installationsmöjlighet på taksjut- och vikport

Smart moduluppdelning 

Vertikal och horisontell installation

Beslut

Vidareutveckling/fortsättning

Nettovärde

Rangordning

Concept Screening

Projekt: Skapad: Modifierad: 

Luftridå 160711
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Sida:

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konceptnamn K1 K2 K4 K6 K7 K8 K9 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17

1 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 -

2 - 0 0 + 0 0 0 0 - 0 0 + 0 -

3 - + - 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0

4 - 0 - + - - - 0 0 0 0 0 - -

5 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

6 - + 0 + 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0

7 - - + 0 + 0 0 0 - 0 0 - + +

8 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - - -

9 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 -

10 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 + 0 0 0

11 - - - - 0 - 0 0 + 0 + 0 0 0

12 - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 - - -

13 - 0 - - 0 - - 0 0 - - 0 0

0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1

4 8 6 6 7 6 9 12 6 11 9 8 8 6

9 3 6 4 5 7 4 0 6 2 2 4 4 6

-9 -1 -5 -1 -4 -7 -4 0 -5 -2 0 -3 -3 -5

7 2 6 2 5 6 5 1 6 3 1 4 4 6

nej ja kombinera kombinera kombinera nej kombinera ja kombinera ja ja ja ja kombinera

Vertikal och horisontell installation

mimimerat antal  infästningar

munstyckets plåtar ska vara parallella precis innan utlopp

installationsmöjlighet på taksjut- och vikport

maximerad rundhet av produkt där luftströmmen passerar

Smart moduluppdelning 

Likriktad luftström

Justerbar bredd av munstycke

Justerbar vinkel av luftström 10-27 grader

enkel produktionsprocess

få steg i produktion

Antal +

utformning enligt test

design

Kriterier

Alternativ

Ta bort koncept 1 och 8. kombinera koncept 4,6,7,9,12,17

Concept Screening

Utfärdare: Skapad: Modifierad: 

Luftridå 160711

Beslut

Vidareutveckling/fortsättning

Rangordning

Nettovärde

Antal -

Antal 0

 

  



98 
 

Relativ viktighet
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1 Horisontell/vertikal installation X 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 4 2,33 Parallellt utlopp 5,00

2 Smart moduluppdelning X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,00 Utformning från test 5,00

3 Installationsmöjlighet olika portar X 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 6 3,00 Rundhet 4,00

4 Rundhet X 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 8 4,00 Justerbar bredd 4,00

5 Parallellt utlopp X 1 1 1 1 1 1 1 1 8 12 5,00 Likriktare 4,00

6 Minimerat antal infästningar X 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 Installationsmöjlighet olika portar 3,00

7 Få steg i produktion X 1 1 0 0 0 1 3 7 3,00 Få steg i produktion 3,00

8 Enkel produktionsprocess X 1 0 0 0 1 2 6 3,00 Enkel produktionsprocess 3,00

9 Justerbar vinkel X 0 0 0 1 1 3 2,00 Horisontell/vertikal installation 2,33

10 Justerbar bredd X 0 0 1 1 9 4,00 Minimerat antal infästningar 2,00

11 Likriktare X 0 1 1 9 4,00 Justerbar vinkel 2,00

12 Utformning från test X 1 1 11 5,00 Smart moduluppdelning 1,00

13 Design X 0 0 1,00 Design 1,00

14 X 0 0 1,00 1,00

15 X 0 0 1,00 1,00

S  "0" 0 0 2 2 4 1 4 4 2 8 8 10 0 0 0

12

0,33

Max

Factor

NormeraRensa

Bilaga J – Relativ viktighet till krav 
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Bilaga K – Concept Scoring 

Concept scoring 1 

  

Sida

1

Kriterier r v t v t v t v t v t v t v t v t

1 Parallellt utlopp 5,00 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15

2 Utformning från test 5,00 3 15 2 10 5 25 4 20 4 20 4 20 3 15 3 15

3 Rundhet 4,00 4 16 2 8 4 16 3 12 4 16 4 16 2 8 2 8

4 Justerbar bredd 4,00 3 12 4 16 3 12 3 12 4 16 3 12 3 12 1 4

5 Likriktare 4,00 1 4 4 16 4 16 4 16 3 12 4 16 4 16 4 16

6 Installationsmöjlighet olika portar 3,00 3 9 2 6 4 12 3 9 4 12 4 12 4 12 4 12

7 Få steg i produktion 3,00 3 9 4 12 4 12 3 9 3 9 4 12 4 12 2 6

8 Enkel produktionsprocess 3,00 3 9 4 12 4 12 3 9 3 9 2 6 4 12 2 6

9 Horisontell/vertikal installation 2,33 3 6,99 3 6,99 3 6,99 3 6,99 3 6,99 3 6,99 3 6,99 3 6,99

10 Minimerat antal infästningar 2,00 4 8 3 6 3 6 3 6 2 4 3 6 3 6 3 6

11 Justerbar vinkel 2,00 1 2 3 6 4 8 1 2 5 10 5 10 5 10 5 10

12 Smart moduluppdelning 1,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

13 Design 1,00 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3

14

0 0 0 0 0 0 0 0

38 112,99 39 118,99 48 147,99 39 122,99 44 135,99 43 135,99 44 130,99 36 108,99

2 0 0 1 0 1 0 2

6 5 1 4 2 2 3 7

r = viktningen av relativ viktighet v = egenskapens viktning på produkten skala 1-5 (5=bra).

t = r * v som sedan summeras till ett tal som jämförs. v = 0 och 1 markerar en svag punkt

Koncept 16 Koncept 18

Total

Antal svaga punkter

Rangordning

Beslut ta bort koncept 4,13,12 och förbättra koncept 2 (alltså ta bort de svaga punkterna). De svaga punkterna i de bortagna 

Koncept 2 (Ref) Koncept 4 Koncept 11 Koncept 13 Koncept 14 Koncept 15

Alternativ

1 2 3 4 5 6 7 8

Concept Scoring

Projekt Skapad Modifierad

Luftridå 2016-07-13
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Sida

2

Kriterier r

1 Parallellt utlopp 5,00 3 15 3 15 1 5 3 15 3 15

2 Utformning från test 5,00 2 10 4 20 3 15 3 15 3 15

3 Rundhet 4,00 4 16 4 16 3 12 3 12 3 12

4 Justerbar bredd 4,00 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12

5 Likriktare 4,00 5 20 5 20 3 12 5 20 5 20

6 Installationsmöjlighet olika portar 3,00 2 6 3 9 3 9 3 9 3 9

7 Få steg i produktion 2,50 4 10 4 10 3 7,5 5 12,5 4 10

8 Enkel produktionsprocess 2,50 4 10 4 10 4 10 2 5 3 7,5

9 Horisontell/vertikal installation 2,33 4 9,32 4 9,32 4 9,32 4 9,32 3 6,99

10 Minimerat antal infästningar 2,00 2 4 3 6 2 4 2 4 3 6

11 Justerbar vinkel 2,00 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6

12 Smart moduluppdelning 1,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 Design 1,00 4 4 5 5 3 3 2 2 3 3

14

0 0 0 0 0

42 123,32 48 141,32 38 107,82 41 124,82 42 125,49

0 0 1 0 0

4 1 5 3 2

r = viktningen av relativ viktighet v = egenskapens viktning på produkten skala 1-5 (5=bra).

t = r * v som sedan summeras till ett tal som jämförs. v = 0 och 1 markerar en svag punkt

Koncept 15 Koncept 16

Total

Antal svaga punkter

Rangordning

Beslut Koncept 11 har valts

Alternativ

1 2 3 4 5

Koncept 2 Koncept 11 (Ref) Koncept 14

Concept Scoring

Projekt Skapad Modifierad

Luftridå 2016-07-13

Concept scoring 2 
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Bilaga L – Matlabkod för beräkningar 

I denna bilaga finns matlabkod för beräkningar av hastighet vid munstycke samt 

fläktens volymflöde, tryck och effekt för olika portdimensioner. 

%Hastigheten för olika H -------------------------- 
v=4.5; %Hastigheten vid golvet 
Kv=2.5; %Kastlängdskonstant 
b=0.03; %Munstyckets bredd 

  
i=0; 
Hastighet = zeros(9,1); 

for H = 1:0.5:5 
    v0=v/(Kv*sqrt(b/H)); 
    i=i+1; 
    Hastighet(i,1)=v0; 

end 
Hastighet  

  
%--------------------------------------------------- 
%Volymflöde för olika H och L----------------------- 
VolFlode=zeros(9,9); 
Area=zeros(1,5); 
Effekt=zeros(9,9); 
y=0; 
    for L=1:0.5:5 
        A0=L*b; 
        y=y+1; 
        Area(1,y)=A0; 
                for i=1:9 
                    vprick=A0*Hastighet(i,1); 
                    VolFlode(i,y)=vprick;                  
                end 
    end 
VolFlode 

  
%-------------------------------------------------- 
%Tryck och effekt fläkten behöver ha för olika H och L 
p1 = 0; %Stationärt tryck = 0 Pa över atmosfärstryck vid munstycket. 
djup_holje = 0.315; % [m] Diametern på höljet=djupet när det är som störst. 
rho = 1.204; % [kg/m3] 
Tryck=zeros(9,9); 

  
c=0; 

for L=1:0.5:5 
    a2 = L*djup_holje; %[m2] area hölje nedifrån 
    a3 = 0.09; %[m2]area hölje från sidan, hämtat från CAD-filen 
    d4 = 0.315; %spirorörets diameter 
    a4 = pi*(d4/2)^2; %[m2] area inlopp 
    a6=0.569*0.569; %[m2] area fläktutlopp 

          
    c=c+1; 
     for d=1:9 
        u1 = VolFlode(c,d)/Area(1,d);%[m/s] 
        u2 = VolFlode(c,d)/a2; %[m/s] 
        u3 = VolFlode(c,d)/a3;%[m/s] 
        u4 = VolFlode(c,d)/a4;%[m/s] 
        u6 = VolFlode(c,d)/a6;%[m/s] 
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        %Systemets motståndstryck------------------ 
        % förminskning från hölje till munstycke--------------- 
        tji21 = (0.4*(1-(Area(1,d)/a2)^2)); 
        deltapf_forminskning_21 = tji21*0.5*rho*u1^2; % [Pa]         
        % förstoring från hölje vänster till hölje ner--------- 
        tji32 = (1-(a3/a2))^2; 
        deltapf_forstoring_32 = tji32*0.5*rho*u3^2; % [Pa] 
        % förstoring från rör till hölje----------------------- 
        tji43 = (1-(a4/a3))^2; 
        deltapf_forstoring_43 = tji43*0.5*rho*u4^2; % [Pa] 
        %3 krökar på en diameter ------------------------------ 
        tji_krok = 0.35; %från tabell i Fan Handbook. 
        deltapf_krok= tji_krok*0.5*rho*u4^2*3; % [Pa] 
        % Förminskning från fläkt till spirorör---------------- 
        tji64=0.4*(1-(a4/a6)^2); 
        deltapf_forminskning64=tji64*0.5*rho*u4^2; % [Pa] 
        % Friktionsförluster på längden------------------------ 
        visk = 15.2e-6; %[m2/s]kinematisk viskositet vid atmosfärstryck 

 & 20grader 
        Re = (u4*2*(d4/2))/visk; %Reynolds tal 
        lambda= 0.32/(Re^(1/4)); % friktionsförlustkoefficient  
        %vid turbulent strömning och förenklat räknat på släta rör. 
        Langd= 3; % längd på systemet 
        deltapf_friktion = lambda*(Langd*0.5/(d4/2))*0.5*rho*u4^2;%[Pa] 

         
        %Totala tryckförluster i systemet-----------------------------

------------- 
deltapf_tot = deltapf_forminskning_21 + deltapf_forstoring_32 + 

deltapf_forstoring_43 + deltapf_krok + deltapf_forminskning64+ 

deltapf_friktion; 

  
        % Bernouillis utvidgade ekvation ger trycket i höljet enligt 
        p2 = p1 + 0.5*1.2*(u1^2-u2^2) + deltapf_forminskning_21; 

         
        %Kompensation frö att få bättre tryck i höljet------------- 
        Plada=350; %[Pa] Minsta önskade trycket i höljet. 
            if Plada > p2  
                Pfl=deltapf_tot + (Plada - p2);%Pfl=det tryck fläkten 

måste medge. 
            else 
                Pfl=deltapf_tot; 
            end 

         
        Tryck(c,d)=Pfl; 
        %Effekten fläkten tillför------------------ 
        Pinnan=0; %Tryck och hastighet innan fläkten = 0.  
        Uinnan=0; 

  
        % Bernoullis utvidgade ekv. ger 
        RhoWt= (Pinnan - Tryck(c,d) + ((rho*Uinnan^2)/2 - 

(rho*u4^2)/2));%Negativ, ty 
        %arbete som är tillfört till sysytemet. 
        Wtillford=VolFlode(c,d)*RhoWt; % [W]  

         
        Effekt(c,d)=Wtillford;  
    end 
end  

Tryck 
Effekt 
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Bilaga M – Matlabkod för energiberäkningar 

%Hur mycket energi kan du spara på en luftridå? 

  
%Portens dimensioner och givna förutsättningar 
L=3; 
H=3; 
Tinne=20; 
Tute=3.6; %medeltemperaturen då temperaturen är under 11 grader.  
%Från månadsmedeltemeraturer september-april på SMHIs hemsida. 
Rho_inne=1.204; %Luftens densitet 
Rho_ute=1.278;    
DeltaTryck=0; 
VindHast=4; 
Verkningsgrad_flakt=0.75; 
Verkningsgrad_varme=0.95; 
Verkningsgrad_rida=0.7; 

  
FlaktEffekt=2.7/Verkningsgrad_flakt; %kW 

  
g=9.82; 
Cd=0.75; 
Cv_rakvind=0.55; 
Cv_diagonalvind=0.305; 
Cp=1.006; %kJ/kgK 

  

  
DeltaRho=Rho_ute-Rho_inne; 
Rho_medel=(Rho_ute+Rho_inne)/2; 

  
%Bräkning av totala volymflödet genom porten. Beror på temperaturskillnad 
%över port, tryckskilnad över port och vindhastighet mot portöppningen. 

  
VprickT=(L/3)*(H^1.5)*Cd*sqrt(g*(DeltaRho/Rho_medel)) 
VprickP=L*H*Cd*sqrt((2*DeltaTryck)/Rho_medel) 
VprickV=L*H*Cv_diagonalvind*VindHast 
VprickTOT=VprickT+VprickP+VprickV 
%Totala massflödet blir då 
MprickTOT=VprickTOT*Rho_medel 
%Förlorad värmeeffekt på grund av öppen port blir 
FrloradVEffekt=MprickTOT*Cp*(Tinne-Tute)%kW 
%Den förlorade energin (i kWh) när porten är öppen  
%2 timmar/arbetsdag * 151 arbetsdagar = 302 timmar/år. 
FrloradEnergi=FrloradVEffekt*302 %kWh/år 

  
%Energi fläkten drar 
FlaktEnergi=FlaktEffekt*302 %kWh 
% Sparad energi vid användning av luftridå istället för uppvärmning av kall 
% luft som kommer in vid öppen port.  
sparad_energi = (FrloradEnergi/Verkningsgrad_varme) - (FlaktEnergi + 

(FrloradEnergi/Verkningsgrad_varme)*(1-Verkningsgrad_rida)) %kWh 
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Bilaga N – Resultat av Sluttester 

 

Sluttester Bredd munstycke 
[mm] 

Tryck 
[Pa] 

Flöde 
[m/s] 

T1 30 1639 2,19 

T2 30 1200 1,87 

T3 25 650 1,38 

T4 25 1050 1,75 

T5 20-30 840 1,57 

T6 20-30 950 1,66 

T7 20-30 1600 2,16 

 

  
Hastighet [m/s] 

2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 

T1 0,5 0,8 4 0,2 9,5 11,5 9 23 - 

T2 0,4 0,7 3,3 1,2 11 11 5 14 19 

T3 0,2 0,6 2,4 4 6 10 9 15 18 

T4 0,7 1,1 3 4 8 10,5 9 17 20 

T5 0,1 1,2 3,7 - - - - - - 

T6 0,5 1,7 4,3 5 10,5 10,3 - - - 

T7 0,4 2 4,7 8 13 12 19 22 25 

 

  
Tryck [Pa] 

1 2 3 4 

T1 -200 200 500 550 

T2 -120 120 300 370 

T3 -20 150 250 285 

T4 - - - - 

T5 10 170 275 314 

T6 10 170 275 314 

T7 40 380 570 640 
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Bilaga O – Skisser på inre luftriktare i höljet 
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Bilaga P – Parametrar vid munstycksbredd på 30 mm 

Dessa värden visar hur fläkten bör dimensioneras vid en bredd av 30 mm på 

munstycket. 

 

                    Längd [m]  

Höjd [m] 
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Volymflöde [m3/s] 
2 0,98 1,22 1,47 1,71 1,96 2,20 2,45 

2,5 1,10 1,37 1,64 1,92 2,19 2,46 2,74 

3 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 

3,5 1,30 1,62 1,94 2,27 2,59 2,92 3,24 

4 1,39 1,73 2,08 2,42 2,77 3,12 3,46 

4,5 1,47 1,84 2,20 2,57 2,94 3,31 3,67 

5 1,55 1,94 2,32 2,71 3,10 3,49 3,87 

Tryck [Pa] 
2 480 630 813 1029 1277 1557 1871 

2,5 507 697 928 1200 1514 1868 2264 

3 534 763 1043 1372 1751 2180 2658 

3,5 606 875 1201 1586 2030 2531 3091 

4 695 1003 1378 1820 2330 2905 3548 

4,5 784 1132 1555 2054 2629 3279 4005 

5 873 1260 1732 2288 2928 3653 4461 

Effekt [kW] 
2 0,6 1,0 1,5 2,3 3,2 4,5 6,0 

2,5 0,7 1,2 2,0 3,0 4,4 6,1 8,2 

3 0,8 1,5 2,5 3,8 5,6 7,8 10,7 

3,5 1,0 1,8 3,1 4,8 7,0 9,8 13,4 

4 1,2 2,3 3,8 5,8 8,6 12,1 16,4 

4,5 1,5 2,7 4,5 7,0 10,2 14,4 19,6 

5 1,7 3,2 5,3 8,2 12,0 16,9 23,0 

 


