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Abstract 

This report covers the work carried out in cooperation with Kongsberg Automotive 
AB during the thesis work performed by all third year students at Jönköping 
University. 
 
During the project a measurement equipment for testing the capacity of the fans, I.E 
their flow and pressure, was to be generated and examples for constructions given. 
The fans which were to be tested has the function to vent the car seats. Similar 
products are already on the market and this work was how to find new innovative 
solutions to simplify the construction, installation, and improve the design of the 
product to meet the employer's requirements. In addition to Kongsberg’s requirements 
the equipment had to be designed after an ANSI standard to meet Kongsberg’s 
customers’ demands. 

 
This report will examine the steps taken to generate new solutions through various 
concept generating methods and how these are then screened out to find the best 
concept. In connection with this a detailed specification of requirements which the 
development of test equipment is based on was created. The report then describes the 
design process of the product which was carried out. The work was based also on 
several different theories about materials and the choice of production method and 
will be described in the early stages of the report. As this work does not include the 
physical manufacturing of the prototype, only the steps leading up to a final concept 
drawings and selection of the purchased components required is described. 
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar det arbete som utfördes i samarbete med Kongsberg 
Automotive AB under det obligatoriska examensarbete som utförs av samtliga 
tredjeårsstudenter på Jönköpings Tekniska Högskola. 

Arbetet gick ut på att konceptgenerera och konstruera en mätutrustning för testning av 
fläktars kapacitet, med andra ord deras flöde och tryck. Fläktarna som skulle bli 
testade har som funktion att ventilera bilsäten. Liknande testutrustningar finns redan 
på marknaden och detta arbete handlade om hur nya innovativa lösningar kunde hittas 
för att förenkla konstruktion, montering samt förbättra designen på produkten för att 
möta arbetsgivarens krav. Utöver Kongsbergs krav var denna utrustning tvungen att 
vara konstruerad efter en ANSI-standard för att möta Kongsbergs kunders behov. 

Rapporten kommer behandla de steg som togs för att ta fram nya lösningar genom 
olika metoder för att generera olika koncept och hur dessa sedan sållades ut för att 
hitta det bästa konceptet. I sammanhang med detta skapades även en utförlig 
kravspecifikation som utvecklingen av testutrustningen baserades på. Rapporten 
beskriver sedan det konstruktionsarbete av produkten som utfördes. Det arbetet 
baserades även på olika teorier bland annat kring material och val av 
tillverkningsmetod vilket beskrivs i ett tidigt skede av rapporten. Då detta arbete inte 
omfattar den fysiska tillverkningen av prototypen kommer endast de steg som ledde 
fram till ett slutgiltigt koncept med ritningar och val av de inköpta komponenterna 
som krävdes beskrivas. 
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1 Introduktion 
 

Detta arbete är utfört i samarbete med Kongsbergs Automotive AB på deras 
interiörsavdelning och gick ut på att ta fram en utrustning som skulle klara av att mäta 
fläktars flöde och tryck samt mäta motstånd genom vissa medium. Utöver detta skulle 
utrustningen vara estetiskt tilltalande för att kunna visas upp för kunder. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Kongsberg Automotive AB är ett företag som tillverkar bilkomponenter. Dessa 
komponenter säljs till flera företag inom bilindustrin världen över så kraven på 
komponenterna är höga. Inom företagets avdelning Interior Systems utvecklas och 
testas bland annat värm- och ventilationssystem för bilsäten. Ventilation av sätena 
sker med hjälp av sugande fläktar som transporterar bort fuktig och varm luft från 
sätet. För att kunna underlätta detta behövde Kongsberg Automotive AB en 
testutrustning för att lättare kunna testa de fläktar som sitter i sätet. Detta lade grunden 
för det examensarbete som denna rapport sammanfattar. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

I Kongsbergs ventilerade stolar roterar fläktar och skapar under- och övertryck, denna 
tryckskillnad leder till ett luftflöde. Detta medför att den fuktiga luften transporteras 
bort från stolens sits. Flödet av luft är därför direkt korresponderande till 
tryckskillnaden som fläkten skapar. Flödet är också beroende av motståndet som 
luften transporteras genom som i Kongsberg fall är en bilstol. Hur stort under- och 
övertryck som kan skapas beror på fläktens utformning och effektivitet, därför finns 
intresset att skapa en testutrustning för att mäta fram fläktens kapacitet. Denna baseras 
på hur fläktens tryck-flödesförhållande korresponderar med bilstolens tryck och flöde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Exempel på flödes- och tryckbaserad testutrustning [1] 
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Testutrustningens funktion är alltså sådan att två deltester måste köras, ett där fläktens 
flöde och tryck mäts och ett där motståndets, i detta fall en bilstol, mäts. Resultat från 
dessa två tester sammanställs och ger ett resultat som består av ett tryck och ett flöde 
vid vilket fläkten agerar när den transporterar luft genom bilstolen. Testutrustningen 
som konstrueras skall därför kunna mäta följande saker:  
 
● Det statiska undertryck som skapas vid den sugande fläktens ingång.   
● Differentialtrycket som skapas i testutrustningen vilket är variabeln som 

används för att beräkna fläktens flöde. 
● Det statiska trycket som uppstår när luft transporteras genom motståndet. 
● Differentialtrycket och därigenom flödet av luft som transporteras genom ett 

motstånd. 
 
Nedan visas ett exempel på önskat resultat. Den avtagande kurvan visar fläktens flöde 
och tryck, den stigande visar motståndets. Vid den punkt där de två kurvor möts 
avläses resultatet av testet, vid detta flöde och tryck transporterar fläkten luft genom 
motståndet.

 
Figur 2: Exempel på önskat resultat [2] 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Genom att studera och sedan följa välkända produktutvecklingsprocesser inom hur det 
går till att utveckla en ny testutrustning skall ny kunskap fås kring produktutveckling 
samt hur den givan produkten kan förbättras utifrån företags önskemål. Arbetet skall 
även ge en vidare överblick i hur de kunskaper som förvärvats under den 
maskintekniska utbildningen på Jönköping University kan implementeras i en 
konstruktionsprocess. Utöver dessa kunskaper krävs även att en studie görs inom 
vilka krav arbetet skall baseras på. Dessa krav kan vara krav från företaget eller andra 
intressenter. Genom att sammanställa dessa bör ytterligare erfarenhet och kunskap fås 
i hur en optimal produkt skapas. 
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Frågeställningarna för detta examensarbete blir där av:  
 
 
● Hur konstrueras en mätutrustning för att testa fläktars kapacitet? 

 
● Vilka krav finns vid konstruktion av testutrustningar för fläktars 

aerodynamiska kapacitet? 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien avser inte att undersöka och förbättra designen på fläkten utan enbart att 
skapa en testutrustning vilken skall kunna mäta fläktens prestation och därigenom 
möjliggöra förbättring. Utrustningen skall enbart mäta tryck och flöde. Det ingår ej i 
uppgiften att bygga den fysiska modellen av testutrustningen utan enbart framställa 
det underlag som krävs för tillverkningen. Beräkningar i form av hållfasthet på 
produkten försummas då enbart en prototyp till det egna företaget skall tillverkas och 
utrustningen inte utsätts för några betydande laster.  

 
Då även motstånd skall mätas i denna utrustning krävs infästningar för både fläktar 
och motståndet i form av antingen ett material eller en bilstol. Detta projekt berör 
enbart infästningen av fläkten, montering och infästning av motståndet sköts på andra 
delar av värdföretaget. 
 

1.5 Disposition 
 

Först kommer den teori som arbetet grundades på i form av modeller för 
produktutvecklingsprocessen beskrivas, dessa granskas för att få en uppfattning om 
arbetets omfång och grund. Sedan kommer rapporten fortsätta med att beskriva de 
metoder som används för att generera koncept och tekniska lösningar. Resultatet av 
rapporten följer därpå och i denna del visas de koncept som valts, de beräkningar som 
gjorts och hur produkten slutligen konstruerades. Rapporten kommer sedan trappas 
ner till ett slutligt koncept där de resultat samt den analys som gjordes kring detta 
koncept beskrivs. Slutligen följer en del där en diskussion förs kring vad projektet har 
resulterat i och hur produkten har uppfyllt och i vissa fall förbättrats utifrån de krav 
som ställdes från värdföretaget samt i relation till konkurrerande produkter på 
marknaden. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

För ge en teoretisk grund till frågeställningen “Hur konstrueras en mätutrustning för 
att testa fläktars kapacitet?” beskrivs produktutvecklingsprocessen nedan. Då 
uppdragsgivare och slutkund är samma person i detta projekt har vissa av stegen i 
produktutvecklingsprocessen låg relevans för rapporten, där av beskrivs enbart stegen 
“Framtagning av tekniska krav”, “Konceptgenerering” och “Produktutveckling”. I 
dessa steg beskrivs hur man tar reda på vilka krav som olika intressenter av produkten 
sätter på utvecklingen, hur idéer och lösningar på valda problem genereras och hur 
slutligen detta sammanfogas och produkten utvecklas.  

Nästa frågeställning “Vilka krav finns vid konstruktion av testutrustningar för fläktars 
aerodynamiska kapacitet?” ges teoretisk grund i delen “framtagning av tekniska 
krav”. Här beskrivs relevanta metoder som bör utföras för att ta fram de tekniska krav 
samt vilka dokument som bör skrivas för att inga misstag skall ske runt vilka krav 
produkten är baserad på.   

 

2.2 Produktutvecklingsprocessen 
 

Produktutvecklingsprocessen är en lång kedja av händelser som bör genomföras 
noggrant och väl för att få ett optimalt resultat på produkten som utvecklas. Processen 
består av följande sex moment: Produktupptäckt, projektplanering, framtagning av 
tekniska krav, konceptgenerering, produktutveckling och produktsupport. 
Produktupptäckt är i det stadiet då vilka behov och problem som finns att lösa 
identifieras, antingen på marknaden eller inom företaget. Projektplaneringen är den 
förberedande delen av projektet där hela utvecklingen planeras. Resurser som 
personal och utrustning måste fördelas inom företaget. I nästkommande steg 
undersöks vilka tekniska krav som ställs på produkten. I konceptgenereringsfasen tas 
idéer och lösningar på problemet fram för att sedan utvärderas. Där efter påbörjas 
själva utvecklingen av produkten. Under och efter produktens användning kommer 
användare vara i behov av support och hjälp, denna del kallas produktsupport.  

I denna del av rapporten beskrivs de delar som har störst relevans för detta projekt [3]. 
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2.2.2 Framtagning av tekniska krav 
 

Att ta fram tekniska krav är ett av de viktigaste momenten i 
produktutvecklingsprocessen, det är dessa krav som själva produkten senare kommer 
utvecklas efter och baseras på. Om dessa krav tas fram felaktigt kan det slutgiltiga 
resultatet på produkten försämras [3]. 

 

2.2.2.1 Kravspecifikation 
Kraven på produkten kan ställas från flertalet håll och intressenter i produktens 
omgivning. Exempel på kravställare är projektägaren, det vill säga företaget, 
slutkunden, tekniska dokument som produkten skall följa och tillverkningsansvariga. 
Därför är det bra att innan konceptgenerering och utveckling av produkten påbörja en 
kravspecifikation. På så sätt sammanställs alla involverade parters krav och 
efterfrågningar till tekniska krav vilka kan appliceras i produktutvecklingsprocessen.  

I en kravspecifikation används ofta uttrycken funktionella och icke funktionella krav 
för att skilja på de krav som ställs på produkten. Funktionella krav sätts för att 
bestämma produktens funktionalitet, vad skall exempelvis produkten uträtta. Dessa 
krav skall vara skrivna innan produktutvecklingen börjar så att alla involverade förstår 
vad projektet innebär. Nyckelord används ofta för att beskriva hur pass viktigt ett krav 
är, sätts exempelvis ordet skall framför ett krav så prioriteras det högre än det svagare 
ordet borde [4]. Ett exempel på detta är den tekniska standarden “ANSI/AMCA 210-
07 Laboratory Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance 
Rating” där det beskrivs att vid ordet shall är kravet obligatoriskt och vid ordet should 
är det enbart rådgivande [5].  

Icke funktionella krav är krav som istället beskriver produktens prestanda, de 
bestämmer hur kraven skall uppfyllas. Även dessa krav tas fram i förstudien till 
projektet men kan till skillnad från de funktionella även bestämmas kontinuerligt 
under arbetsgången [4]. 

 

2.2.2.2 Reverse engineering 
Reverse engineering, också kallad Benchmarketing, är en metod för att få fram mer 
information om vilka krav som bör sättas på produkten. Metoden går ut på att studera 
liknande produkter på marknaden, dels konkurrenters men också liknande produkter 
på andra marknader. Genom att gå baklänges i utvecklingen av produkten och 
analysera var komponent för sig fås en bra bild av hur produkten fungerar och dess 
funktioner. Mycket av den kunskap som fås av detta kan sedan avvägas att 
implementeras i den egna produkten. På detta sätt undviks att lägga tid på att generera 
krav och kunskap som någon annan redan tagit fram. Reverse engineering går till 
enligt de tre följande stegen: 
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1. Analysera hela produkten. På så sätt fås en bra bild av hela produktens 
funktion och hur dess olika delar korresponderar med varandra. 

2. Analysera var komponent för sig. Var liten komponent i en produkt har sin 
egen funktion som samspelar med de övriga komponenternas och slutligen gör 
att produkten fungerar som planerat. Genom att montera ner produkten, och 
fokusera på enbart en komponent fås bra information om hur denna är 
tillverkad, dess funktion och hur den är monterad.  

3. I steg tre läggs fokus på det tidigare nämnda samspelet mellan de olika 
komponenterna. Analysen fokuserar på hur krafter överförs mellan 
komponenterna, hur de är monterade i varandra och vilket syfte, med avseende 
på hela produkten, som en viss funktion mellan två eller flera komponenter har 
[3]. 

  

2.2.2.3 Tekniska standarder 
Inom de flesta tekniska områden finns det standarder att följa. Dessa standarder 
fungerar som riktlinjer med information som är bra att följa, att konstruera en produkt 
utefter en sådan standard fungerar ofta som en kvalitetsstämpel. Utöver detta finns det 
standarder som är tvungen enligt lag att följas vid konstruktion och design av 
produkter. Detta gäller produkter som kan bli farliga för sin omgivning om de 
konstrueras fel. Standarder delas in i 3 kategorier, performance standards, test method 
standards och codes of practice. Performance standards finns för de flesta produkter, 
det är standarder som beskriver hur en produkt ska fungera, exempel på krav som kan 
beskrivas i en sådan standard är styrkan på säkerhetsbälten eller hur länge en 
skyddshjälm ska hålla. Test method standards beskriver teknisk data för en viss 
produkt eller material. Det kan vara egenskaper som hårdhet, styrka och hållfasthet. 
Codes of practice bestämmer konstruktionsmetoder och krav för mekaniska 
standardkomponenter så som svetsar, rör och bultar [3]. 

 

2.2.3  Konceptgenerering 

  
Efter att problemet har identifierats och tekniska krav har tagits fram påbörjas 
konceptgenereringsfasen. Det är i denna fas flertalet lösningar på problemet tas fram 
för att sedan utvärderas och minimeras ner till en slutgiltig lösning att gå vidare med.   
 

2.2.3.1 Brainstorming 
Brainstorming är idag en av de mest använda metoderna för att generera idéer och 
lösningar på problem. Brainstorming är en metod som görs av en grupp av människor 
med spridda kompetenser och erfarenheter. Meningen med metoden är att genom att 
samarbeta i grupp skall de idéer som fås av var individ förbättras och stimuleras. 
Brainstorming går till så att i 45-60 minuter skall alla medlemmar i gruppen framföra 
så många idéer som de kan och dessa diskuteras i gruppen. Inga idéer bortses och alla 
lösningar som genereras skrivs ner av ledaren för brainstorming-gruppen på ett sådant 
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sett att hela gruppen kan se dem. I boken “Produktutveckling - effektivare metoder för 
konstruktion och design” av Hans Johannesson, Jan-Gunnar Persson och Dennis 
Petterson beskrivs en lyckad brainstorming vara en som följer följande regler: 

• “Sträva efter många idéer och sätt mål för minsta antalet önskade idéer före 
session.” 

● “Kritik av idéer är absolut förbjudet under sessionen - alla idéer är lika 
välkomna.” 

● “Klassificera och bearbeta uppkomna lösningar efter sessionen” [4]. 

 

2.2.3.2 Systematiska idégenereringsmetoder  
Dessa metoder är till skillnad från tidigare nämnda brainstorming baserad på 
systematiskt och rationellt arbete för att generera idéer och lösningar. Metoden består 
ofta av sökning i litteratur för att få fakta kring problemet vilket kan leda till 
upptäckter av lösningar. Även intervjuer och undersökningar kan utföras för att 
generera liknande kunskap. Inom denna kategori kan även den tidigare nämnda 
metoden Reverse engineering inkluderas vilken både kan användas för att kravsätta 
produkten men också för att få idéer på lösningar genom att studera liknande 
produkter hos konkurrenter, på andra marknader och inom det egna företaget [4]. 

 

2.2.3.4 Brainwriting 
Tidigare nämnda brainstorming kan ha nackdelen att alla i gruppen inte blir lika 
mycket hörda på grund av sociala skäl, somliga gruppmedlemmar pratar och hörs mer 
än andra. En metod som förminskar denna risk är brainwriting, också kallad 6-3-5 
metoden. Metoden går till så att sex medlemmar sitter runt ett bord. De får fem 
minuter på sig att skriva eller skissa tre lösningar på det bestämda problemet. Efter 
detta skickar var person sitt papper till personen åt höger. En ny fem minuters-session 
påbörjas där den nya personen ska skapa tre nya idéer, dessa kan antingen vara 
baserade på de tre som den tidigare personen skissade eller var helt nya. Detta görs 6 
gånger tills det att varje papper har varit hos varje medlem i gruppen. Efter detta 
diskuteras och utvärderas resultaten [3]. 

 

2.2.4 Produktutveckling 
 

Det steg i produktutvecklingsprocessen där själva produkten utvecklas, från tidigare 
framtagna koncept till färdigkonstruerad produkt färdig för produktion. 
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2.2.4.1 Val av material och tillverkningsmetod 
Valet av material och tillverkningsmetoder är två avgörande och viktiga delar av 
produktutveckling och kommer därför in tidigt i konstruktionsprocessen. Det finns ett 
starkt samband mellan produktens funktion, geometri, material och 
tillverkningsmetod som beskrivs i figur 3. Ändras till exempel materialet från stål till 
plast ändras valet av tillverkningsmetoder, komponenten kan nu formsprutas istället 
för att tillverkas med skärande bearbetning, detta öppnar upp för nya geometrier och 
nya funktioner. Med andra ord, olika tillverkningsmetoder leder till olika geometriska 
begränsningar respektive möjligheter vilka i sin tur berör produktens geometri. 

 

Figur 3: Sambandet mellan geometri, funktion, material, och tillverkningsmetod [3] 

 

Vid val av material skall med andra ord tillverkningsprocess vara en central 
avgörande faktor. Utöver det bör följande tas med i beräkningen när material väljs: 

● Mekaniska egenskaper, kommer materialet vara tillräcklig starkt och hålla för 
de pålagda lasterna? 

● Fysikaliska egenskaper, exempelvis densitet och värmeledning, vad är viktigt 
för just denna produkt?  

● Bearbetbarhet och möjliga fogningsmetoder 
● Materialets miljöpåverkan och återvinningsbarhet  
● Miljöns påverkan på materialet. Kommer produkten utsättas för krävande 

miljöer i form av till exempel höga temperaturer, korrosion och strålning.  
● Material- och tillverkningskostnad. Kostnaden för en produkt är alltid 

avgörande under en produktutvecklingsprocess.  
● Tillgänglighet. Somliga material och format är vanligare än andra och leder till 

bättre tillgänglighet och kortare leveranstider [4]. 
 

2.2.4.2 BOM (Bill of material) 
En BOM, förkortning för Bill of material, är en lista på de komponenter som ingår i 
en produkt, både tillverkade och inköpta. Denna görs för att få en bra överbild över 
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produkten och alla dess delar samt de ritningar som tillhör var part. En BOM bör 
innehålla följande delar: 

● Komponentens nummer i ritningen, komponent 1, komponent 2 och så vidare.  
● Ett partnummer, det är detta flersiffriga nummer som klassificera 

komponenten under inköp, konstruktion och tillverkning. Numret är ofta en 
del av ett numereringssystem, komponenten får en viss sifferkombination 
beroende på om de till exempel är en inköpt komponent, en tillverkad 
komponent eller en standardkomponent.  

● Kvalitén komponenten ska ha i assembly-ritningen, ofta ett värde mellan 1 och 
3.  

●  Namn och beskrivning av komponenten.  
● Vart komponenten kommer ifrån. Antingen vilken leverantör den är köpt ifrån 

eller om den är tillverkad i den egna produktionen.  
● Vilket material komponenten är tillverkad av [3]. 

 

2.3 Materialegenskaper 
 

2.3.1 Aluminium 
 

Aluminium är ett material med många fördelar. Det är ett lättviktsmaterial med enbart 
en tredjedels densitet i jämförelse med stål samt god hållfasthet, om det legeras på rätt 
sätt kan brotthållfasthet i nivå med stål uppnås. Aluminium har även hög 
ledningsförmåga vad gäller elektricitet och värme och är korrosionsbeständigt vilket 
ger materialet en längre livstid. Dess nackdel är det något högre priset mot stål.  

Aluminium brukar levereras antingen som valsad grovplåt, strängpressade profiler 
eller gjutet. Dess bearbetning- och sammanfogningsmöjligheter är höga då det enkelt 
kan smidas, bockas, svarvas, fräsas samt borras. Även om materialet är svetsbart har 
det som nackdel att svetsbarheten är betydligt lägre än för stål vilket kan vara en 
avgörande faktor för flera konstruktörer vid val av material.  

Aluminiumet kan anodiseras genom elektrokemiska processer vilket ger ett 1000 
gånger så tjockt oxidskikt som normalt. Detta skikt ger inte bara ökad 
korrosionsbeständighet utan även möjligheten att enkelt färga detta skikt med valbar 
metallisk färg. Detta ger en stor öppning vad gäller designmöjligheter [6]. 

 

2.3.2 Plaster 
 

Plaster, eller polymerer, är en icke-metallisk materialgrupp vilka har gemensamt att de 
består av långa kolkedjor. Det är ett billigt material med hög bearbetningsmöjligheter 
och låg vikt. Det kan lätt produceras i både stora serier såväl som enstaka 
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komponenter. Hållfastheten varierar väldigt mycket beroende på sammansättning i 
materialet, det finns allt från plaster med obefintlig hållfasthet till de med hållfasthet 
upp mot ståls. Det är väldigt korrosionsbeständigt och har goda isolerande egenskaper 
både vad gäller värme och elektricitet. Materialet kan färgas enkelt och formas till 
väldigt komplexa geometrier [7]. 

 

2.3.2.1 Plaster för additiv tillverkning  
En av de största fördelarna med plast är att det går att använda vid additiv 
tillverkning, också kallad 3D-printing. SLS är en av de vanliga metoderna för 3D-
printing och fungerar så att den CAD-modell som ska skrivas ut delas upp i flera 
väldigt tunna lager i höjdled. Ett lager av pulver dras över en yta, detta lager är lika 
tjockt som ett lager i CAD-modellen. Därefter sveper en laserstråle över pulvret och 
härdar, genom sintring, de delar av pulvret som modellen består av. Ett nytt lager 
svets över och processen upprepas [8]. 

En plast som passar väl till SLS-printing är polyamiden PA12 vilken kan förstärkas 
med glasfiber och kallas då PA12GF. Plasten har väldigt hög styrka och styvhet vilket 
ger den bra hållfasthet samt erbjuder möjligheten till bearbetning efter utskrift och 
montering ihop med metaldetaljer. Vid SLS-printing av denna plast fås även bra 
ytfinhet vilket är en fördel när jämna luftströmmar och bra aerodynamiska egenskaper 
vill uppnås [9]. 

 

2.3.3 Stål  
 

Stål är det vanligaste konstruktionsmaterialet med goda egenskaper inom framförallt 
hållfasthet och svetsbarhet. Det är även lättbearbetat och billigt. Stål är det tyngsta 
alternativet av de tre nämnda, dock kan mindre dimensioner väljas att användas för att 
minska vikten då stål även har de bästa hållfastegenskaperna. Stål ett estetiskt 
tilltalande material men måste behandlas för att bli lika korrosionsresistent som 
plaster och aluminium [10] 
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3 Metod  
 

Arbetet som utförs på företaget Kongsberg är ett konstruktionsarbete av en 
mätutrustning som skall användas för att testa fläktars kapacitet. Mätutrustningen 
består av en kammare genom vilken den testade fläkten transporterar luft och skapar 
tryckskillnader.  Vid tillkopplande av ytterligare en fläkt skall differentialtrycket 
mellan två avskilda rum i kammaren samt flödet av luft genom dessa uppmätas.   

Som tidigare nämnt måste utrustningen följa ANSI 210-07 som är en standard för 
bestämning av fläktars aerodynamiska kapacitet. Ur standarden hämtades de flesta 
formler och kriterier för att konstruera fläkten. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

Första frågeställningen i denna studie består i hur en mätutrustning för test av fläktars 
flöde och tryck konstrueras. Metoden och arbetssättet som används för att besvara 
denna frågeställning baserades på tidigare nämnd teori kring en 
produktutvecklingsprocess. När det praktiska arbetet utförs skall den kunskap som 
krävs för att besvara frågeställningen fås. 

Genom att undersöka konkurrenters produkter med liknande funktion samt studera 
tillhörande specifikationer och instruktionsmanualer gavs en bra bild hur en 
mätutrustning som denna är uppbyggd.  Eftersom att de flesta liknande produkter är 
konstruerade för att testa blåsande fläktar konstaterades det att en hel del ändringar i 
designen skulle behövas. Studien av konkurrenters liknande produkter visade även att 
mätutrustningar för fläktar skall konstrueras efter standarden ANCI/AMCA 210-07 
vilket även var ett krav från värdföretaget. Arbetet med att analysera konkurrenters 
produkter och analysera den tekniska standarden sammanställdes som en 
kravspecifikation vilken kan användas för att besvara den andra frågeställningen kring 
vilka krav som ställs på testutrustningen.  

Därefter följde själva konstruktionsarbetet av testutrustningen med moment som 
konceptgenerering av designer, generering av tekniska lösningar, val av material och 
skapande av ritningsunderlag. Dessa utfördes för att få fram ett konkret resultat på den 
första frågeställningen i form av ett slutkoncept redo för tillverkning. 

3.2 Framtagning av tekniska krav 
 
Första delen i utvecklingen av testutrustningen var framtagningen av vilka tekniska 
krav som ställdes på produkten, både från värdföretaget Kongsberg men också från 
andra intressenter. Genom att utföra denna undersökning gavs inte enbart de tekniska 
kraven på produkten utan även kunskap om hur testutrustningen fungerade. 
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3.2.1 Reverse engineering 
 
Reverse engineering, en metod som går ut på att leta upp liknande produkter hos 
konkurrenter och på andra marknader och analyserar dessa, både produkten i helhet 
och ner på komponentnivå, var det första som gjordes. Då den testutrustning som 
skulle utvecklas var inom ett väldigt specifikt område var utbudet av konkurrenter 
begränsat. Efter lite undersökning upptäcktes dock att det amerikanska företaget Air 
Measurement Systems vilka tillverkade testutrustningar med liknande funktioner. 
Instruktionshäften och användarmanualer för flertalet av företagets utrustningar togs 
fram och analyserades. Först undersöktes dessa produkter i helhet med fokus på dess 
funktioner. Tre faktorer undersöktes och utvärderades:  
 
● Vilka funktioner hos produkten är relevanta för den egna testutrustningen?  
● Vilka tekniska praktiska krav ställs på testutrustningen för att den skall utföra 

dessa funktioner?  
● Vilka komponenter är sammankopplade till vilka funktioner?  

 
Utifrån detta började därefter analysen av de separata komponenterna i utrustningen. 
Analysen fokuserade på att ta fram vilka praktiska krav som skulle tillämpas på 
motsvarande komponenter i den egna utrustningen och hur dessa komponenter var 
tillverkade men framför allt på samspelet mellan de olika delarna. Om till exempel 
flödet av tryck ökade genom en komponent, vad hände då vid en annan del av 
utrustningen? 
 

 
Figur 4: Air Measurement Systems motsvarande produkt [2] 
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3.2.2 ANCI/AMCA 210-07 
 
Vad som framgick tidigt i reverse engineering var att majoriteten av de 
testutrustningar som undersöktes var konstruerade enligt samma tekniska standard 
vilken Kongsberg hade som krav att testutrustningen skulle konstrueras efter. 
Standarden ANCI/AMCA 210-07 är en standard för laboratorieutrustningar som testar 
fläktars aerodynamiska kapacitet. Det är inte lagstadgat att följa standarder som denna 
men många kunder och intressenter kräver det då det fungerar som en 
kvalitetsstämpel att konstruera produkter efter en av dessa internationella tekniska 
standarder.  
 
Standarden erhölls därför från Kongsberg och en analys av denna påbörjades för att 
framställa de tekniska krav som ställdes på testutrustningar för fläktars aerodynamiska 
kapacitet. Under analysens gång jämfördes hela tiden de tekniska kraven som 
framställdes med de praktiska kraven som tidigare i undersökningen erhållits från 
reverse engineering-fasen. Detta för att få en bättre praktisk förståelse av produkten. 
Dessa krav samt de praktiska kraven samanställdes sedan i en kravspecifikation vilken 
fungerade som grund för resterande del av arbetet. 
 
 

3.3 Konceptdesign 
 

Ett krav som gavs tidigt under arbetets gång från Kongsberg var att produkten skulle 
vara estetiskt tilltalande för att kunna visas för företagets kunder. Vid 
konkurrentstudien under reverse engineering var det tydligt att många liknande 
utrustningar inte var designade för att visas upp. Att designa om utrustningen visade 
sig vara svårt. Då den kammare som utrustningen kretsar runt inte fick ändras kunde 
endast komponenter läggas till för att förbättra designen. Genom att framför allt 
applicera konceptsgenereringsmetoderna brainwraiting och brainstorming kunde ett 
par olika designkoncept fås fram som kunde renderas i CAD för att får en bättre 
översyn på hur designen skulle sett ut. Det koncept som ansågs bäst visades upp för 
Kongsberg och godkändes. Dock gjordes dessa skisser samt CAD-renderingar utan 
avseende på mått. 

 

3.4 Framtagning av beräkningar 
 

Det resultat som eftersträvas vid tester av fläktar i den tänkta testutrustningen är som 
tidigare nämnt i rapporten en PQ-kurva där det undertryck som fläkten skapar sätts i 
relation mot det luftflöde som detta undertryck skapar. Trycket mäts fram med hjälp 
av en differentialtryckmätare som mäter skillnaden mellan atmosfärtrycket och det 
undertryck som skapas vid fläktens ingång. Luftflödet räknas däremot fram och därför 
krävdes det att korrekta formler togs fram. 
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Formlerna togs fram från ANCI/AMCA 210-07-standarden där beräkningsförloppet 
för flertalet resultat stod beskrivet. Samma resultat kunde även fås från olika slags 
beräkningar baserat på vilken slags mätutrustning som användes i testutrustningen. 
Det krävdes därför en noggrann undersökning av vilka beräkningar som gav rätt 
resultat och sedan en utvärdering av dessa för att bestämma vilken som passade bäst 
för det resultat som efterfrågades i just detta test. Beräkningarna var även baserade på 
vilken tryckmätarutrustning som användes. Formlerna sammanställdes sedan till en 
beräkningskedja. 

Ett ytterligare krav som ställdes på uppgiften från Kongsberg var att deras 
testprogram LabView skulle användas i samband med användningen av 
testutrustningen. Labview är ett program som används vid tekniska tester för att 
automatisera och styra processer och mätningar i testet. Därför krävdes det att de 
formler som tagits fram programmerades i Labview, på så sätt skulle beräkningarna 
göras automatiskt när resultatet från testutrustningen skickades till programmet. 
Programmeringen av LabView baserades på de formler och beräkningar som tagits 
fram och gjordes av en ansvarig på Kongsberg.  

 

3.5 Val av inköpta komponenter 
 
Montering och tillverkning av testutrustningen skulle ske i Kongsbergs 
prototypverkstad. De flesta standardkomponenter hade redan företaget till sitt 
förfogande och många delar kunde 3D-printas men utöver dessa tillkom ett flertal 
komponenter samt material som behövdes köpas in från externa leverantörer. Med 
hjälp av resultatet i kravframtagningen, framför allt analyserna av konkurrenters 
liknande produkter, kunde en Bill of materials, kallad BOM, göras. Det är en lista på 
de delar och material komponenten består av. En studie gjordes för att bestämma vilka 
av dessa delar skulle köpas in och vilka som skulle tillverkas på det egna företaget.  

Innan leverantörer till dessa komponenter kunde väljas gjordes ytterligare en studie i 
ANCI/AMCA 210-07 för att lista vilka kriterier standarden ställde på dessa delar. Att 
faktorer som felmarginal på mätutrustningarna och rätt dimensioner på delar stämde 
överens med standarden var avgörande för att Kongsberg efter konstruktion skulle 
kunna påstå att testutrustningen följde ANCI/AMCA 210-07.  

Ett urval av leverantörer för komponenterna valdes ut med avseende på pris, 
tillgänglighet och prestanda. För att få dessa komponenter godkända hölls ett möte 
med handledarna på Kongsberg där en avvägning mellan de olika förslagen på 
leverantörer gjordes för att få en slutgiltig inköpslista. 

3.6 Konstruktion och tillverkning av testutrustning 
 

Efter framtagning av tekniska krav, designkoncept, färdigställning av beräkningar 
samt val av inköpta komponenter påbörjades konstruktionen av mätutrustningen. 
Konstruktionen och framtagningen av ritningsunderlag för varje komponent gjordes i 
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CAD-programmet Solidworks. De 3D-modellerna som först skapades användes som 
bas för de nedan nämnda valen för material och tillverkningsmetoder. Framtagning av 
3D-modellerna var en löpande process under konstruktionen och de fick kontinuerligt 
ändras för att bättre stämma överens med de beslut som togs.  

Under konstruktionens gång uppkom flertalet tekniska problem vilka krävde 
lösningar. För att få fram lösningar på dessa problem användes systematisk 
idégenerering vilket innebär att relevant fakta på ett rationellt och systematiskt sätt 
undersöks för att därigenom lösa problemet. Studier av liknande fall och diskussioner 
med produktionen och tekniskt ansvariga på Kongsberg gjordes för att därigenom 
generera lösningar på problemet. När problemen var mindre beroende av teknisk data 
utfördes istället brainstorming för att generera lösningar. 

När samtliga komponenter var färdigbestämda framställdes ritningar av 3D-
modellerna och komponenterna fördes in i den tidigare nämnda Bill of Material. 

 

3.7.1 Materialval 
 

Vid projektets start lades grunden för materialvalet. Den färdiga utrustningen skulle 
vara portabel för enkel förflyttning samt uppvisning för kunder. Då befintliga 
produkter är sammanfogade genom svetsning blir de klumpiga och därmed inte 
transportvänliga då demonteringsmöjligheterna försvinner. Försök att förbättra denna 
konstruktion var en prioritet genom detta projekt. Då sammanfogningsmetoderna för 
detta ändamål var begränsat till svetsning, skruvförband, lödning och limning var 
vidare övervägning nödvändigt och resultat från denna vägdes in i valet av material på 
de olika komponenterna.  

Då utrustningen inte heller skulle utsättas för några större påfrestningar kunde många 
material sorteras bort. De material som granskades var plaster, stål och aluminium 
som alla har sina egna fördelar och nackdelar. Även detta krävde mer övervägning. 
De aspekter valet av material baserades på var: 

● Allmän hållfasthet 
● Vikt 
● Bearbetningsmöjligheter 
● Estetik 
● Tillgänglighet 

 

3.7.2 Tillverkningsmetod  
 

Parallellt med valet av material gjordes valet av tillverkningsmetod för 
testutrustningens delar. Utöver tidigare nämnda sammanfogningar av komponenter, 
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vilka det lades hög fokus på, skulle tillverkningsmetod och bearbetningsmetod för var 
individuell komponent bestämmas. Dessa val gjordes med en kontinuerlig kontakt 
med de produktionsansvariga på Kongsbergs prototypverkstad för att på ett så 
effektivt sätt som möjligt utnyttja deras erfarenhet och kunskap. Det var även viktigt 
att ta reda på vilka tillverkningsmetoder prototypverkstaden hade utrustning och 
kapacitet till att utföra.  

En av de största tillverkningsmetoderna som skulle bestämmas var utskärning av de 
plåtar testutrustningen bestod av. Plåtarna hade olika tjocklek och varierande 
komplexitet på geometrin. För att förenkla tillverkningen och därmed minska tid och 
kostnad var målet att välja en skärmetod som fungerade för alla plåtprofilerna. 

Många av komponenterna var efter tillverkningen i behov av bearbetning, i många 
delar behövde hål borras och ytor behandlas. I denna process var det av vikt att 
materialvalet hölls i åtanke då möjligheten för vissa bearbetningar varierar från 
material till material.  

Möjligheten till 3D-printing via en SLS-printer fanns även på Kongsberg. Den 
metoden passade sig väldigt bra för delar med komplexa geometrier. En övervägning 
för varje komponent gjordes därför för att se om 3D-printing eller vanlig subtraktiv 
tillverkning var den enklaste, billigaste samt effektivaste metoden.   

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
 

Den metod som valts att följa för att skapa ett resultat som besvara de tidigare nämnda 
frågeställningarna är baserad på välbeprövade och kända 
produktutvecklingsprocesser. Teorin kring dessa processer och hur man går tillväga 
för att följa dessa har genererats från två litterära källor i form av böcker. Dessa 
böcker är välkända med bra kunskap och teorier inom sina områden och används som 
kurslitteratur inom produktutvecklingsutbildningar. Detta ger hög reliabilitet, det vill 
säga trovärdighet, till den metod som valts. Då de produktutvecklingsmetoder som 
beskrivs i de två böckerna är väldigt snarlika kunde det dock ökat reliabiliteten att 
tillföra mer annorlunda teorier från en tredje källa för att få ett perspektiv till de 
metoder som är valda i nuläget. 
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4 Genomförande och resultat 
 

4.1 Kravspecifikation och testutrustningens funktioner 
 

Vid framtagningen av tekniska krav studerades med hjälp av Reverse Engineering 
liknande produkter hos konkurrenter och andra delar av marknaden men också den 
tekniska standarden ANCI/AMCA 210-07. Studien resulterade i två övergripande 
resultat: en kravspecifikation och en vidare förståelse för hur testutrustningen 
fungerade vilket var nödvändig för den vidare konstruktionen av produkten.  

 

4.1.1 Kravspecifikation  
 

Kraven i kravspecifikationen är baserade på tre källor: Standarden ANCI/AMCA 210-
07 (förkortat (A) i kravspecifikationen) [5], uppdragsbeskrivningen från Kongsberg 
(förkortad (K)) [11] och från studien av liknande produkter i Reverse Engineering 
(förkortat (R)) [2][12][13]. Kraven delas upp i funktionella och Icke funktionella krav. 
Krav som måste följas innehåller nyckelordet skall och krav som är rekommenderade 
att följa innehåller nyckelordet bör. 

 

4.1.1.1 Funktionella krav 
• Testutrustningen skall testa sugande fläktar. (K) 
• Testutrustningen skall mäta motstånds luftgenomsläpplighet. (K) 
• Testutrustningen skall vara bärbar och lätthanterlig. (K) 
• Testutrustningen skall ha en kammare med antingen cirkulär- eller 

rektangulärformad tvärsnittsarea. (A) 
• De resultat som fås från testutrustningen skall sedan beräknas till luftflödet 

genom fläkten samt det tryck som fläkten skapar. (K) 
• Kammaren skall vara tät. (K) 
• Testutrustningen skall ha ett jämnt flöde av luft. (A) 
• Ett differentialtryck skall uppstå i kammarens två delar. (R) 
• Testutrustningen skall kunna mäta både differentialtrycket mellan de två 

delarna av kammaren samt fläktens det statiska trycket. (R) 
• Fritt flöde skall kunna uppnås i kammaren. (R) 
• Hastigheten på hjälpfläkten som kopplas till kammaren skall kunna regleras 

steglöst. (K) 
• Testutrustningen skall kunna styras med programmet LabView. (K) 
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4.1.1.2 Icke Funktionella krav 
• Testutrustningen skall kunna testa fläktar med ingångsdiameter på upp till 120 

mm. (K) 
• Testutrustningen skall vara estetiskt tilltalande. (K) 
• Testutrustningen skall vara konstruerad enligt standarden ANSI/AMCA 210-

07. (K) 
• Trycket skall mätas på antingen en digital manometer eller en manuell 

vätskebaserad manometer. (R) 
• Manometern skall ha en maximal felmarginal på 1%. (A) 
• Manometern som mäter differentialtrycket skall ha en ingång kopplad till 

tryckkännaren uppströms från plattan med munstyckena och den andra 
ingången kopplad till tryckkännaren nedströms från samma platta. (A) 

• Manometern som mäter det statiska trycket skall ha en ingång kopplad till 
tryckkännaren vid testfläktens insug och en ingång kopplad till 
atmosfärtrycket. (A) 

• Tryck bör kännas av med piezometering. (A) 
• Piezometeringen skall bestå av en slang med ytterdiameter 6 mm. (A) 
• I piezometeringens slang skall ha minst 4 håll med en diameter på max 3 mm. 

(A) 
• Tvärsnittsarean på kammaren skall vara minst 5 gånger så stor som 

ingångsarean på fläkten som testas. (A) 
• Kammarens längd bör vara minst 3 gånger diametern (eller motsvarande mått 

M = roten ur(4ab) i en rektangulär kammare) på kammaren. (R) 
• Kammaren skall ha 2 luftutjämnare, en uppströms från plattan med 

munstyckena och en nedströms. (R) 
• Varje luftutjämnare bör innehålla minst 3 plattor med följande mönster i 

luftflödets riktning: kvadratiskt, åttkantigt, cirkulärt. (A) 
• De plattorna bör ha minskande öppen area nedströms. (A) 
• Plattan som avskärmar de två delarna i kammaren skall ha minst 3 

munstycken. (R) 
• Var munstycke skall vara dimensionerad enligt figur 5. (A) 
• Var munstyckets centrumlinje skall vara minst 1,5L (L enligt figur 1) från 

kammarens vägg. (A) 
• Två munstyckens centrumlinjer skall vara minst 2L (L från det största 

munstycket) från varandra. (A) 
• De munstycken som inte används skall förseglas. (A) 
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Figur 5: Dimensionering av munstycke [5] 

 

• Testutrustningen skall innehålla en hjälpfläkt. (K) 
• Hjälpfläkten skall ha en effekt på minst 1 hästkraft. (R) 
• Hjälpfläkten skall vara anpassad till 1 fas 230V. (K) 
• Piezometerringarna för differentialtrycket skall placeras enligt plan 5 och 6 

i figur 6. (A) 
• Piezometerringen för det statiska trycket skall placeras vid plan 8 i figur 6. 

(A)  
• Luftutjämnarna skall placeras enligt de två “Settling means“ i figur 6. (A) 

Figur 6: Placering av komponenter [5] 
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4.1.2 Testutrustningens funktioner 
 

Det önskvärda resultatet från testutrustningen är som tidigare nämnt två grafer, både 
fläktens och motståndets, det som fläkten skall transportera luft genom när den 
opererar, tryck i relation till flödet (se figur 1). Dessa två grafer framställs i samma 
diagram och där de möts kan det flöde av luft som fläkten transporterar genom 
motståndet och det tryck som uppstår utläsa. Det krävs alltså att två olika tester görs, 
ett för fläkten och ett för motståndet. 

Den utrustning som skall utföra testerna består av en rund avlång kammare som delas 
upp på mitten av en platta med tre eller fler olika stora munstycken. Vid testet pluggas 
de munstycken som inte används igen. Ett lugnt luftflöde i kammaren är eftertraktat 
och valet av rätt öppet munstycke påverkar om luftflödet blir turbulent eller lugnt. 
Munstyckena är alltid riktade medströms. I medströms riktning från munstyckena 
monteras en platta med infästning för den sugande fläkten som skall testas. I motsatta 
änden monteras en platta med en luftsluss, en öppning med en port som kan öppnas 
lite i taget. Till andra änden av luftslussen fästs en slang som leder till en blåsande 
hjälpfläkt. Vid var ända av plattan med munstyckena monteras en tryckkännare, dessa 
kopplas till en manometer vilken kommer visa differentialtrycket mellan de två 
rummen i kammaren. Detta differentialtryck är variabeln som används för att räkna ut 
fläktens luftflöde. I kammaren nära testfläkten monteras ytterligare en tryckkännare 
som ska känna av fläktens statiska tryck. 

 

 

Figur 7: De olika delarna i konkurrentens liknande produkt [2] 
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Figur 8: Munstyckena placerade i mitten av kammaren på en liknande produkt [2] 

Testet går till så att fläkten som ska testas startas. Detta leder till att det sugs luft ur 
kammaren och ett jämnt undertryck skapas i de båda rummen. Därefter startas 
hjälpfläkten och luftslussen öppnas en liten bit, luft strömmar nu in i rummet närmst 
hjälpfläkten och minskar undertrycket, men på grund av det mindre hålet i munstycket 
som sammanbinder de två rummen transporteras inte lika mycket luft till rummet 
närmst hjälpfläkten. På så sätt skapas ett differentialtryck mellan rummen vilket 
dokumenteras tillsammans med det statiska trycket vid fläkten. Luftslussen öppnas 
ytterligare lite och samma mätning görs. Efter sju till åtta mätningar kan en graf göras 
med det luftflöde som beräknas från de olika differentialtrycken i relation till 
motsvarande statiska tryck. Det statiska trycket kommer minska medan flödet ökar.  

Det andra testet, motståndets luftgenomsläpplighet, påbörjas genom att testfläkten 
byts ut mot motståndet som monteras på samma ställe. Nu öppnas luftslussen helt och 
luftflödet regleras istället genom effekten på hjälpfläkten. Den startas på låg effekt 
och samma mätningar som i föregående test görs, differentialtrycket och det statiska 
trycket vid motståndets ingång. Effekten på fläkten ökas därefter stegvis och 
mätningarna görs vid varje test. Luftflödet beräknas med hjälp av differentialtrycket 
och skapar en graf med motsvarande statiska tryck. Detta skapar en kurva där, till 
skillnad från kurvan för testet av fläkten, trycket ökar när flödet ökar. Detta leder till 
att de två kurvorna kommer mötas och ge önskat resultat när de sätts mot varandra (Se 
figur 1). 

 

4.2 Designkoncept 
 

Under konceptfasen är det viktigt att flera olika alternativ utforskas då det är billigt att 
byta koncept just under denna fas. När produkten väl kommit till produktion kan varje 
liten ändring kosta mycket pengar. 
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För att effektivisera mängden koncept samt kvalitén på dessa finns det en rad olika 
metoder som kan användas. Exempel på dessa och som har använts under detta arbete 
har tidigare nämnts i denna rapport.  

Det första konceptet som lades fram i detta arbete blev även det koncept som resten av 
arbetet baserades på.  Under projektets gång ändrades dock detta koncept för att bättre 
passa det tänkta området samt för att effektivisera konstruktion och montering. 
Flertalet andra designkoncept togs dock fram innan beslutet att använda koncept ett 
togs. Se bilaga 1 och 2 för handskisser på designkoncept. 

   

 

 

 

 

 

Figur 9: Designkoncept B1 

 

 

 

 

 

Figur 10: Designkoncept B2 

 

4.3 Beräkningar 
 

Det luftflöde som transporteras genom fläkten räknas fram till skillnad från det 
statiska tryck som mäts fram. Beräkningarna av luftflödet baserar sig på det 
differentialtryck som uppstår mellan de två rummen i kammaren. I ANCI/AMCA 
210-07 beskrivs den formelkedja som skall användas för att standarden ska följas [5]. 
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4.3.1 Enheter 
 

De symboler som används i beräkningarna förklaras nedan:  

● A= Area of cross section - m! 
● C= Nozzle discharge coefficient - dimensionslös 
● D= Diameter and equivalent diameter - m  
● L= Nozzle throat dimension - m  
● M=  Chamber diameter or equivalent diameter - m 
● Psx = Static pressure at plane x - Pa  
● pb = Corrected barometric pressure - Pa 
● Q = Fan airflow rate - m!/s 
● Qx = Airflow rate at plane x - m!/s 
● Re = Reynolds number - dimensionslös 
● td = Dry-bulb temperature - °C  
● Y = Nozzle expansion factor - dimensionslös 
● α = Static pressure ratio for nozzles - dimensionslös 
● ΔP = Pressure differential - Pa 
● ρ = Fan air density - kg/m! 
● ρx = Air density at plane x - kg/m! 
● 𝛽 = Beta ratio 

 

4.3.2 Plan 
 

De plan som berörs i beräkningarna förklaras i figur 11. 

 
Figur 11: Förklaring och placering av beräkningsplan  
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4.3.3 Beräkningskedja 
 

Steg ett i beräkningarna var att ta fram formeln för faktor α. Plan x är i detta fall plan 
6. Det barometriska trycket beräknas som 1 atmosfär det vill säga 101 325 Pa [14]. 
Faktorn beräknas med följande formel: 

 𝛼 =  !!!! !!
!!"! !!

          (1) 

Relationen mellan diametern på kammaren innan plattan med munstyckena och 
diametern efter beskrivs som 

𝛽 =  !!
!!

 .          (2) 

I testutrustningar av detta slag kan 𝛽 antagas vara lika med noll då förhållandet 
mellan munstycke och diameter kan försummas. 

Dessa två faktorer används sedan för att beräkna munstyckets expansionsfaktor Y 
med hjälp av följande approximation:  

 𝑌 = 1 − (0,548 + 0,71𝛽!)(1 − 𝛼)      (3) 

För att gå vidare i beräkningarna krävs att luftdensiteten vid plan 6, ρ!, beräknas. 

 𝜌! = 𝜌!(
!!!!!"#,!"
!!"!!"#,!"

)(!!"! !!
!!

)       (4)

    

används för att beräkna detta. ρ0 räknas som 1,1987 kg/m! vid 50 % luftfuktighet 
[15], td0 var 23 °C  (konstanta temperaturen i Kongsbergs testlaboratorium), t!" 
beräknas även till 23 °C då temperaturförändringen i systemet på grund av trycket är 
försumbar. 273,15 används i formeln för att få temperaturen i Kelvin.  

Luftturbulensen i form av Reynolds-talet beräknas sedan. Formel 

 𝑅𝑒 = 1360000𝐷!
∆!!!
!!!!

        (5) 

är en approximation och kan användas när systemets temperatur ligger mellan 4 och 
38 °C. 𝜌! är i detta fall ρ!. 
 
Med hjälp av Reynolds-talet kan sedan faktor C beräknas enligt 

 𝐶 = 0,9986 −  !,!!"
!"

+ !"#,!
!"

.      (6) 
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Luftflödet vid munstyckenas ingång beräknas enligt följande formel: 

 𝑄! = 𝑌 !∆!
!!

(𝐶𝐴!).        (7)

  

A! i (7) är arean vid munstyckets utgång, den beräknas med diametern D, se figur 5. 
Om fler än ett munstycke är öppet måste C ∗ A! beräknas för var munstycke och sedan 
summeras. ρ!  beräknas på samma sätt som ρ! (4) men P!"  byts ut mot det statiska 
trycket vid plan 5. 

Slutligen beräknas fläktens flöde enligt 

 𝑄 =  𝑄!  !!
!

.         (8) 

Q! och ρ! i (8) beräknas vid plan 5. 

 

4.4 Konstruktion av testutrustning 
 

Då de flesta komponenter, så som själv tuben, i denna utrustning köptes in återstod 
endast ett fåtal mindre komponenter att tillverka. Dessa komponenter tillverkades 
bland annat genom vattenskärning och SLS 3D-printning. Materialet som användes 
vid 3D-printing PA12GF, en glasfiberförstärkt Polyamid [11]. Samtliga komponenter 
var därför tvungna att konstrueras i CAD för att kunna tillverkas. Dessutom var 
många av de inköpta komponenterna i behov av bearbetning i form av svarvning, 
borrning och slipning. Samtlig bearbetning skedde i Kongsbergs prototypverkstad. Då 
tidigare produkter nästan exklusivt är sammanfogade genom svetsning övervägdes 
andra lösningar för att förenkla förflyttning av utrustningen samt montering. 

 

4.4.1 Rör 
 

Grunden i testutrustningen var ett rör vilket enligt kravspecifikationen skulle ha en 
area minst 5 gånger större än ingångsarean på den fläkt som testades och en 
ungefärlig längd på 3 gånger sin innerdiameter. Denna dimensionering fungerade 
dock bara för tester av sugande fläktar, skulle utrustningen klara av att mäta blåsande 
fläktar var kravet på tvärsnittsarean på röret minst 16 gånger fläktens ingångsarea. 
Eftersom Kongsberg bara ville testa sugande fläktar togs beslutet att konstruera 
utrustningen enbart för test av sugande fläktar och ett mindre rör enligt kravet på 5 
gånger fläktens ingångsarea kunde där av väljas. Efter att ha utgått från den största 
fläkten som skulle testas, vilken hade en diameter på 120 mm, fick kravet att 
aluminiumröret skulle ha en innerdiameter på minst 270 mm. Materialet som valdes 
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på röret var aluminium för att hålla nere vikten men samtidigt bibehålla en vis 
hållfasthet. Efter undersökning hos leverantörer valdes ett aluminiumrör med 
dimensionerna 320x10x1000 mm, vilket gav en innerdiameter på 300 mm. Röret 
kapades på mitten för att möjliggöra monteringen av plattan med munstyckena mellan 
rörhalvorna. 

För att få tillgång till nedan nämnda munstycken fräses ett rektangulärt hål ut i 
rörhalvan som skulle placeras nedströms från munstyckena. Detta var nödvändigt för 
att kunna ändra vilka munstycken som var förslutna. Till detta hål tillverkades en 
lucka vilken fästes med gångjärn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Lucka till munstycken 

 

4.4.2 Munstycken och platta 
 

I mitten av röret placerades en platta med tre munstycken med olika dimensioner. 
Dessa tre konstruerades i enlighet med figur 5 och munstyckenas diameter valdes 
enligt studier av liknande produkter till 20, 30 och 40 mm. Då enbart en av varje 
munstycke skulle tillverkas och då geometrin var relativt komplex valdes dessa att 
3D-printas. De monterades i plattan med hjälp av skruvförband.  

Vid valet av utformning och tillverkning av plattan var valet av geometri och 
tillverkningsmetod inte lika självklar. Därför utfördes brainstorming för att generera 
lösningar på problemet och följande tre koncept togs fram 

4.4.2.1 Platt plåt 
Första konceptet var en enkel platt plåt där tre hål i passande dimensioner för var 
munstycke frästes ut. Runt var hål borrades tre infästningshål där munstycket kunde 
fästas med skruvar. Fördelen med denna metod var den enkla och billiga 
tillverkningsmetoden. 
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Figur 13 & 14: Platta för munstycken 

 

4.4.2.2 Välvd plåt 
Alternativet till den platta plåten var en välvd plåt som skulle minska risken för 
turbulens samt förbättra luftflödet genom det valda munstycket.  För att munstyckena 
skulle kunna monteras på samma enkla sätt som i den platta plåten krävdes platta 
infästningsytor i den konkava inre ytan av plåten. Detta gav plåten en komplex form. 
Vid diskussion med prototypverkstaden togs två tillverkningskoncept fram, att fräsa ut 
den ur ett stycke aluminium alternativt att 3D-printa hela plattan med hjälp av SLS. 

För att erhålla förbättrat luftflöde genom munstycket valdes den välvda plåten. Att 
printa plattan med hjälp av SLS uppskattades vara det enklaste av de två alternativen 
och valdes därför. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 & 16: Välvd platta 
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4.4.3 Montering av rörhalvorna och platta 
 

Det kapade aluminiumröret skulle nu sammanfogas på ett sådant sätt att plattan fästs 
mellan de två rörhalvorna.   

 

4.4.3.1 Svetsförband 
Den första lösningen som genererades var den enkla lösningen att svetsa samman de 
tre komponenterna med två svetsar, en för vardera skarv, vilka gick runt hela röret för 
att garantera att det var lufttätt. Denna idé kom från det resultat som fåtts från reverse 
engineering av konkurrenterna. Lösningen var den naturligaste och enklaste. Den 
hade dock nackdelen att nedmonteringsmöjligheten av röret försvann. Detta skulle 
leda till sämre transportmöjlighet och tillgång till de inre delarna av testutrustningen 
vid till exempel service.  

Denna idé blev snabbt nedlagd vid presentation för prototypverkstaden då de inte 
hade möjligheten att svetsa aluminium.  

 

4.4.3.2 Klämförband 
 

Då möjligheten till svets försvann behövdes en ny lösning på 
problemet. Med hjälp av brainstorming togs två versioner av ett 
nytt koncept fram. Genom att utnyttja den kraft som röret 
sammanfogas med skulle plattan klämmas mellan halvorna. Till att 
börja med minskades diametern på plattans ytterdiameter till 310 
mm istället för 320 mm, det vill säga 10mm mindre än rörets. 
Änden på de två rörhalvorna svarvades sedan ner till halva 
godstjockleken. Den ena rörhalvan svarvades innan från och den 
andra utan från. Plattan klämdes därefter mellan rörhalvorna enligt 
figur 17.  

 

 

 

 

Figur 17: Platta fäst med klämförband.  

Slutligen togs två versioner av denna lösning fram vilka skiljde sig från varandra med 
avseende på hur de två rörhalvorna fästes i varandra. Koncept 1 var baserat på att de 
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skulle fästas med hjälp av ett skruvförband bestående av 8 bultar. Skruvhålen skulle 
gå genom de svarvade bitarna på rören. (Se figur 18). I koncept 2 lades fokusen ännu 
mer än i det tidigare på nedmonteringsmöjlighet. Istället för 8 bultar skulle tre 
excenterlås hålla samman rörhalvorna. På detta sätt kunde rörhalvorna och plattan 
monteras ner med tre snabba knäpp. (Se figur 19). Efter en sista diskussion med 
prototypverkstaden valdes excenterlåskonceptet som slutgiltig lösning. 

 

 

 

 

 

     

 

Figur 18: Infästning rör med bultförband       Figur 19: Infästning med excenterlås 

4.4.4 Gavelplåtar  
 

När de två rörhalvorna väl var sammanfogade skulle det i vardera ända fästas en 
gavelplåt. Denna hade som funktion att sammanfoga röret med den tidigare nämnda 
ramen samt skapa infästningsytor för de två fläktarna. Plattorna skapades av 10 mm 
tjocka aluminiumplattor i vilka rätt konturer frästes och borrades ut. Att tillverka 
plattorna i just aluminium valdes för att, som tidigare nämnt, hålla nere vikten på 
utrustningen.  

 

4.4.4.1 Infästning rör 
Då grundtanken var att sammanfoga gavelplåtarna med rörändarna genom svetsning 
inte var ett alternativ då kunskap inom det området saknades på Kongsbergs 
prototypverkstad krävdes en annan lösning. Genom att borra jämnt fördelade hål 
utmed diametern på rörets ände kunde gavelplåtarna fästas genom skruvförband. 
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Figur 20: Infästning gavelplåt i rör 

 

4.4.4.2 Infästning ram 
Avsaknaden av svetsmöjlighet i aluminium skapade även problem i detta skede, både 
vad gällde monteringen av balkarna i ramen men också monteringen av ramen i 
gavelplåten. Dessa var alla från början planerade att sammanfogas med hjälp av 
svetsförband men då detta inte var möjligt var nya lösningar tvungna att hittas.  

 

Vid en diskussion om detta med produktionsansvariga 
i Kongsbergs prototypverkstad uppkom lösningen att 
istället för standardprofiler till balkarna kunde 
rektangulära funktionsprofiler användas. Dessa är 
utformade så att det finns infästningsspår i varje kant 
och anpassade så att de kan sammanfogas med 
tillhörande hörninfästningar. Utöver detta så hade 
Kongsberg redan dessa balkar i lager vilket var en stor 
fördel då nybeställning undveks.  

 

Figur 21: Funktionsprofil i aluminium.  

 

 

 

 



 
37 

 

Vad gällde infästningen av gavelplåten i ramen 
kunde även detta lösas med en naturlig lösning tack 
vare funktionsprofilen. Genom att dimensionera 
plattan efter profilernas spår kunde den klämmas fast 
mellan de fyra balkar som var placerade på gaveln, 
på detta sätt krävdes inget skruvförband eller annan 
extern monteringsmetod.  

 

 

 

 

Figur 22: Infästning gavelplåt i ram. 

 

4.4.5 Luftutjämnare 
 

I vardera halva av kammaren sitter en luftutjämnare som består av tre perforerade 
skärmar med olika geometri på hålen samt med minskande procent öppen area i 
luftströmmens riktning. Dessa har till uppgift att skapa ett jämnt luftflöde i kammaren. 
På grund av den ojämna geometrin valdes även dessa att 3D-printas med hjälp av 
SLS. Enligt standarden ANCI/AMCA 210-07 hade hålen i plattorna formen 
kvadratisk, åttkantig och runda i nämnd ordning längs med luftströmmen. Plattorna 
konstruerades med enbart två tiondels millimeters spel mot aluminiumrörets 
innerdiameter, på så sätt hölls de stabilt på plats och kunde inte vridas. För att 
plattorna inte skulle röra sig i axialled i aluminiumröret fästes de med en bult i röret.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Luftutjämnare  
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4.4.6 Infästning testfläkt 
 

För att fästa den fläkt som skulle bli testad i utrustningen krävdes en infästning som 
monterades i gavelplåten med ett skruvförband. Valet av hur fläkten sedan skulle 
fästas i infästningen utreddes genom att undersöka liknande produkter i Kongsbergs 
testlaboratorium. De hade testutrustningar där fläktar med samma storlek fästs på sätt 
som även kunde implementeras på vår produkt. Den slutliga lösningen blev därför att 
fästa fläktarna med spända gummiband kring hål i fläkten och piggar i infästningen. 
Även denna komponent valdes att 3D-printas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Infästning testfläkt 

 

4.4.7 Logotyp-plåtar 
 

För att öka estetiken i produkten valdes att implementera hörnplåtar i ramen, en 
version med utskuren text i form av “Kongsberg” och en utan text. Dessa plåtprofiler 
tillverkades i 10 mm tjock aluminiumplåt och skars ut med hjälp av vattenskärning. 
De anodiserades sedan för att skapa ett färgat oxidskikt i en metallisk färg liknande 
den i Kongsbergs logotyp. De fästs i ramen på liknande sätt som gavelplåtarna i 
skårorna på ramen.  
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Figur 25: Logotyp-plåt med text 

 

4.4.8 Inköpta komponenter  
 

4.4.8.1 Manometer 
Manometern är ett mätinstrument som används för att mäta tryck i gaser och vätskor i 
samband med atmosfärtrycket. I denna konstruktion krävdes två manometrar. En 
manometer skulle mäta tryckskillnaden i ena halvan av kammaren där testfläkten 
sitter och den andra manometern skall mäta trycket i kammaren där hjälpfläkten sitter 
samt atmosfärstrycket. En manometer med ett analogt uttag valdes också för att enkelt 
kunna överföra data mellan manometern och en dator för att kunna skissa grafer i 
realtid. Manometrarna fäst i tidigare nämnda funktionsprofil med hjälp av ett fäste.  

 

 

Figur 26: Manometer [17] 

 

4.4.8.2 Hjälpfläkt  
Hjälpfläkten eller den externa fläkten är den fläkt som luftslussen sitter på. 
Hjälpfläkten blåser in luft i tuben och skapar ett övertryck på sin sida av kammaren 
och därmed ett differentialtryck. Det är detta differentialtryck som mäts under 
testerna. Vid val av hjälpfläkt är det viktigt att fläkten klarar av att blåsa mer luft än 
den fläkt som testas kan suga ut. Hjälpfläktens varvtal och därmed den mängd luft 
som den blåser in kan ställas med en frekvensomvandlare. När hjälpfläkten blåser in 
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precis så mycket luft som fläkten som testas suger ut uppstår ett atmosfärstryck och 
testet är klart. 

 

 

 

 

 

 

Figur 27: Hjälpfläkt [18] 

 

4.4.8.3 Frekvensomvandlare 
Frekvensomvandlaren används i detta samband för att kunna ha möjligheten att 
reglera hjälpfläktens effekt och där med flödet. Detta är möjligt genom att konvertera 
en växelström med en viss frekvens till en annan växelström med en annan frekvens. 
På grund av detta kan på ett väldigt noggrant sätt steglöst styra varvantalet och 
momentet [16]. 

 

 

 

 

 

Figur 28: Frekvensomriktare [19] 

 

4.4.8.4 Piezometering 
Piezometeringen sitter i kammaren och tillåter manometrarna att göra sina mätningar. 
Ringen har en diameter som är så nära tubens innerdiameter som möjligt. I ringen 
borras minst fyra hål för att uppnå ett så precist resultat som möjligt. 

Tillskillnad från resten av komponenterna under denna rubrik byggdes denna 
komponent på Kongsberg med delar som köptes in. För att bygga denna komponent 
krävdes en slang, en t-koppling samt en adapter för manometern 
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4.4.8.5 Luftsluss 
Luftslussen är den komponent som används för att reglera mängden luft som släpps in 
i kammaren. Vanligtvis har skivan som dras i en cirkulär öppning för att antingen vara 
helt öppen eller helt stängd men eftersom mätningarna i detta fall sker då luftslussen 
är olika mycket öppen byttes denna skiva ut mot en skiva som har en triangulär 
öppning. Anledningen till att en triangulär öppning i luftslussen används är för att 
kunna uppnå en mer kontrollerad reglering av luftflödet. Flödet regleras enkelt genom 
att dra i skivan för att öka luftflödet. 

 

 

Figur 29 & 30: Luftslussen och dess öppning 

 

4.4.8.6 BOM - Bill of material  
En Bill of materials sammanställdes för att enkelt se alla ingående komponenter. I 
listan finns alla inköpta komponenter samt de komponenter som tillverkades på 
företaget. I listan finns även de sub-assemblies som tillverkades i samband med en del 
komponenter. Se bilaga 3. 

 
4.5 Slutresultat 
 

Det slutgiltiga resultatet är en produkt som är konstruerad efter samtliga krav som 
ställdes. Produkten har till skillnad från sina konkurrenter blivit konstruerad för att 
underlätta montering och förflyttning då samtliga komponenter är sammanfogade med 
någon form av temporärt förband. Utrustningen har även fått en bättre design än de 
befintliga produkterna på marknaden vilket var ett krav från uppdragsgivaren. 
Tillskillnad från liknande testutrustningar är denna designad för att endast kunna mäta 
sugande fläktar. Det beror på att, som tidigare nämnt, Kongsberg endast använder 
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sugande fläktar samt att utrustningen blir mindre otymplig då diametern kunde 
minskas avsevärt. 

Majoriteten av de ingående komponenterna är tillverkade i aluminium för att få ett 
intryck av kvalité och pålitlighet men också för att få en produkt med lång livstid och 
låg vikt. Aluminiumet anodiseras vilket innebär att komponenter kommer att färgas 
för att öka estetiken hos produkten. För ritningar på samtliga komponenter se bilaga 
4-17 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 & 32: Renderingar på slutresultat 
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5 Analys 
 

5.1 Frågeställning 1 
 

Första frågeställningen i projektet, Hur konstrueras en mätutrustning för att testa 
fläktars kapacitet?, kunde besvaras både genom teoretiska studier och praktiskt 
genomförande. Tidigt i arbetet bestämdes att det bästa sättet att besvara 
frågeställningen var att arbeta praktiskt med utvecklingen av mätutrustningen och 
kontinuerligt under arbetets gång sträva efter ett resultat så nära det som efterfrågades 
i Kongsbergs uppdragsbeskrivning som möjligt. För att få en grund att påbörja detta 
arbete på gjordes först en teoretisk studie på produktutvecklingsprocessen. Genom att 
undersöka vilka modeller som fanns och rekommenderades för ett 
produktutvecklingsprojekt kunde en preliminär arbetsplan skapas med metoder som 
kunde användas i olika skeden av arbetet. Tanken med denna arbetsplan var att 
använda som mall i arbetets gång men möjligheten att bortgå från den skulle finnas 
om det befarades förbättra arbetet och slutresultatet.  

När det praktiska arbetet i form av utvecklingen av testutrustningen påbörjades 
märktes ganska snabbt att detta var en välutformad strategi. Det var nyttigt att ha en 
välbeprövad produktutvecklingsplan som grund att följa men vid flera tillfällen 
frångicks denna plan då det var tydligt att ett bättre resultat skulle fås med andra 
metoder. Det framgick även tidigt att vikten på de olika momenten var annorlunda i 
detta projekt än i teorin, då slutkunden var samma person som uppdragsgivaren, det 
vill säga företaget Kongsberg, och deras önskemål och krav på produkten var klara 
och bestämda kunde moment som produktupptäkt och kundundersökning helt bortses 
i processen. Andra områden som knappt berörs i litteratur om 
produktutvecklingsprocesser fick större vikt i detta projekt. Då den konstruerade 
testutrustningen består av flertalet viktiga och dyra komponenter krävdes det stort 
arbete och mycket tid att hitta komponenter vilka både uppfyllde de krav som ställdes 
på dem och som ekonomiskt skulle bli godkända från företaget.  

Slutresultatet i form av hur testutrustningen blev konstruerad växte långsamt fram 
medan produktutvecklingsprocessen tog sig framåt. När den praktiska konstruktionen 
påbörjades och resultatet blev tydligt rent visuellt framkom hur pass lik den 
konstruerade testutrustningen var den tidigare nämnda konkurrerande produkten från 
företaget Air Measurement Systems. Anledningen till detta var dels att koncept och 
krav tagits från deras produkter under reverse engineering men också att båda 
testutrustningarna var konstruerade efter samma standard: ANCI/AMCA 210-07. 
Längre fram i konstruktionsprocessen distanserades testutrustningen från 
konkurrentens då design element, så som ramen, lades till för en bättre design. 
Flertalet tekniska lösningar i produkten förändrades även då bärbarhet och 
nedmontering eftersträvades i den nya testutrustningen. Slutresultatet blev därför en 
testutrustning med grunderna baserade på standarden och liknande produkter men 
med förbättrad design och nya funktioner som främjar nedmontering och därigenom 
bärbarhet på produkten. 
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Arbetskedjan som beskrivs under kapitlet metod, vilken baserades på den teori kring 
produktutvecklingsprocessen som beskrivs i Teoretiskt ramverk med anpassning efter 
hur arbetet utformade sig, resulterade i det som beskrivs i resultat-delen. Resultatet 
består av en testutrustning som följer de krav som sattes på den och utför de 
funktioner som efterfrågades. Baserat på detta har frågeställning 1 besvarats i 
rapporten.  

 

5.2 Frågeställning 2 
 
Nästkommande frågeställning, Vilka krav finns det vid konstruktion av 
testutrustningar för fläktars aerodynamiska kapacitet?, är en av de viktigaste delarna 
av produktutvecklingsprocessen. Om inte rätt krav för produkten tags fram baseras 
produkten på fel grund och en felaktig produkt utvecklas. Detta stod klart beskrivet i 
den tidigare nämnda studien i produktutvecklingsprocessen som gjordes för att 
förbereda utvecklingen av produkten. Att vikt skulle läggas på vilka krav som ställdes 
på produkten pointerades även från värdföretaget Kongsbergs sida.  
 
I den teoretiska studien beskriv hur kravframtagning och sammanställning går till vid 
produktutveckling enligt deras modell. De metoder som beskrivs är studier av 
tekniska standarder, i detta fall standarden ANCI/AMCA 210-07, och reverse 
engineering. Även teorin bakom vad en kravspecifikation är och hur den bör skrivas 
beskrevs.  
 
Det vidare arbetet inom kravframtagningen baserades på dessa metoder. De krav som 
erhölls från standarden varken förbättrade eller försämrade resultatet på produkten, 
detta var konkreta krav som var testutrustning av fläktar var tvungna att följa för att 
uppnå rätt kvalitét. Studien inom reverse engineering gav däremot valfria krav som 
kunde appliceras på produkten om det befarades ge ett bättre resultat.  
 
Resultatet som erhölls vid studien och arbetet kring denna frågeställning var därför en 
kravspecifikation vilket är den del som besvarar frågeställningen. Kraven i den är 
uppdelade i två kategorier, funktionella krav och icke funktionella. Inofficiellt delas 
också kraven upp i två andra kategorier, grundkrav och tillvalda krav. Grundkraven är 
de som ficks från ANCI/AMCA 210-0, grundläggande krav vilka alla testutrustningar 
konstruerade efter denna standard följer. De tillvalda kraven i kravspecifikation är 
däremot valfria, detta är krav vilka genererats från studierna av liknande produkter. 
Det var urvalet av dessa krav vilka distanserade denna testutrustning från andra på 
marknaden. Det var dessa som bestämde vad som skulle fokuseras på i 
konstruktionsprocessen och vilka funktioner störst vikt skulle läggas på.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel diskuteras det slutgiltiga koncept som detta arbete resulterat i samt vilka 
delar som tydligt har förbättrats i referens med konkurrenternas produkter och de 
önskemål som sats från Kongsberg. Även vilka implikationer som projektet resulterat 
i samt slutsatser och rekommendationer som framkommit beskrivs.  

 

6.2 Resultat 
 

Genom ingående studier i produktutvecklingsprocessen och därefter praktisk 
implementering av dessa i ett konstruktionsarbete genererades ett resultat i form av en 
konstruktion färdig att tillverkas. Det färdiga resultatet kunde sedan användas av 
Kongsberg för att skapa en fysisk fungerande testutrustning vilken de kunde använda 
för att testa sina fläktars aerodynamiska kapacitet.  Produkten består av ett rör 
uppdelat i två rum vilka avgränsas av en plåt med ett urval av munstycken. I ena 
änden sitter en hjälpfläkt vilken har till uppgift att skapa det luftflöde genom 
testutrustningen som sedan mäts. I andra änden sitter den fläkt som skall testas. Med 
hjälp av dessa delar skapas ett luftflöde genom utrustningen, ett differentialtryck 
mellan rummen i kammaren och ett statiskt tryck vid fläktens, alternativt motståndets, 
ingång. Med hjälp av dessa kan flödet i relation till trycket som uppstår mätas och 
infogas i en tabell.  

Då en studie av liknande produkter på marknaden utfördes ansåg både vi och 
Kongsberg att en brist hos dessa produkter var estetiken, de produkter som fanns var 
enkla industriprodukter med minimal inriktning på en tilltalande design. Då 
Kongsberg ville visa produkten för leverantörer och kunder valdes en förbättrad 
estetik som krav. I en diskussion ansåg vi att de grunddelar testutrustningen bestod av 
var svåra att ändra och anpassa för att förbättra designen. Idén framkom därefter att 
istället för att förändra de delar som finns, och därigenom kanske påverka prestationen 
av testutrustningen, kunde vi implementera nya delar i konstruktionen vars syfte 
enbart var att förbättra designen, så kallade designelement. Det var genom denna idé 
som ramen tillkom. Vi anser att den ger en känsla av robusthet och hållbarhet till 
produkten och därigenom mer estetiskt tilltalande utan att göra produkten 
otympligare. Den medför även möjligheten att infästa logotypplåtarna med 
Kongsbergs-texten vilket, utöver att se tilltalande ut, tydligt signalerar för intressenter 
utanför företaget som ser produkten att den är egentillverkad.  

Ett önskemål från Kongsberg var även att produkten skulle vara portabel och 
lätthanterlig. Vid analysen av konkurrenternas produkter uppkom att deras produkter 
var stora otympliga rör med längder över en meter och diametrar på flera decimeter. 
Alla delar var permanent monterade med vad som verkade vara svetsförband. Vår 
första lösning som skulle kunna göra utrustningen mer portabel än dess konkurrenter 
var att dimensionera ner den. Vi studerade standarden och upptäckte att kravet på 
rörets minsta diameter sjönk drastiskt om man enbart konstruerade testutrustningen 
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för sugande fläktar. I samråd med handledarna på Kongsberg tog vi beslutet att 
testutrustningen enbart skulle testa sugande fläktar och röret kunde dimensioneras ner.  

Tidigare nämnt i rapporten saknade Kongsbergs prototypverkstad möjligheten att 
svetsa aluminium vilket öppnade förslagsmöjligheterna att montera delarna på annat 
sätt. Vi resonerade att en testutrustning i flera delar skulle bli mindre bärbar och 
otympligare än en i en del. Om utrustningen skulle flyttas måste personen gå flera 
vändor istället för en. Vi ansåg dock att med den uppskattade vikten på över 80 kg var 
inte utrustningen flyttbar i en del och att nedmontering där av var en nödvändig 
funktion för att produkten skulle bli portabel och valde att montera var del med icke 
permanenta lösningar. På så sätt tänkte vi att användarna av produkten kunde ta 
situationsanpassade beslut om hur pass mycket testutrustningen behövdes monteras 
ner för att bli flyttbar.  

 

6.3 Kraven och hur de uppfylldes 
 

En av frågeställningarna i denna studie var vilka krav som ställdes på testutrustningar 
av denna typ. Där av lades stort arbete på att generera en bra och vältäckande 
kravspecifikation vilken blev grunden för konstruktionsarbetet. Innan konstruktionen 
av var del påbörjades konsulterades kravspecifikationen för att undersöka vilka krav 
som var tvungna att uppfyllas och vilka som rekommenderades att följa för ett 
optimalt resultat.  

Vid en analys i efterhand när det slutgiltiga resultatet kan jämföras med 
kravspecifikationen är det enkelt att undersöka om kraven följdes. Vi anser att alla 
tekniska krav från standarden har uppfyllts och när de inte var funktionella krav, med 
en mängd som gräns, har de alltid uppfyllts med en tillräckligt stor marginal. Mindre 
konkreta och icke mätbara krav så som förbättrad estetik och bärbarhet har uppfyllts 
baserat på bedömningar inom området från vår sida. De krav som enbart är 
rekommendationer har även eftersträvats att följa så pass nära det är möjligt utan att 
de tvungna tekniska kraven blev påverkade. 

 

6.4 Implikationer 
 

Då ingen tidigare testutrustning av detta slag har funnits på Kongsberg i Mullsjö innan 
innebär det att Kongsberg nu kan testa den aerodynamiska kapaciteten på deras fläktar 
och göra förbättringar på dessa om det skulle krävas. Det är också möjlig samt ett 
krav att utrustningen skall kunna testa motståndet genom vissa medium. På grund av 
detta kommer Kongsberg kunna maximera ventilationen genom deras säten.  
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Då utrustningen är designad och konstruerad efter standarden ANCI/AMCA 210-07 
kan Kongsberg försäkra sina kunder om att deras fläktar håller standarden som krävs 
idag vilket är viktigt för kunderna. 

 

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
 

Syftet med detta projekt var att designa och konstruera en testutrustning för mätning 
och testning av fläktar samt få breddad kunskap inom dessa områden. Projektet har 
varit väldigt lärorikt och en betydligt bättre bild på hur det är att jobba inom 
produktutveckling har fåtts. Det som vi lade märke till mest och det man måste ta 
hänsyn till är att förändringar på produkten kommer ske under hela projekttiden. Nya 
lösningar och ändrade dimensioner uppstod hela tiden för att skräddarsy en lösning till 
kundens specifika behov. Dessa förändringar måste räknas in i tidigt i planeringen av 
projektet för att ett inte förseningar och problem ska dyka upp i slutskedet av arbetet.  

Till slut hade vi en produkt som uppfyllde alla krav som ställdes, både från 
uppdragsgivaren samt den ANSI-standard som produkten var tvungen att uppfylla för 
ett godkänt arbete. Genom att följa ANSI-standarden samt se över konkurrenters 
befintliga produkter kunde båda frågeställningarna besvaras utan problem och en 
testutrustning kunde skapas vilken både följde de givna kraven från standarden men 
också förbättrades med hjälp av krav från konkurrenters produkter och 
uppdragsgivare.   

Att tänka på i framtiden i samband med liknande projekt är att lägga ner mycket tid i 
konceptfasen så att så lite förändringar kommer oförberett då det ofta är tidskrävande 
och kostar pengar. Det är också viktigt att lyssna på projektledaren och sätta upp 
tydliga mål och krav samt underhålla en bra och kontinuerlig kommunikation. Att 
göra en bra och realistisk tidsplan samt att följa denna är också viktigt så att man inte 
börjar stressa igenom arbetet i sista sekund då detta tenderar att förstöra kvalitén på 
arbetet. Under detta projekt hade vi satt upp en bra tidsplan och följde den väl.  

Många av de beslut som togs och problem som löstes i konstruktionsfasen gjordes i 
samråd med de produktionsansvariga på Kongsberg. Vi lyckades på så sätt få ett 
resultat som både tilltalade oss som konstruktörer, våra uppdragsgivare på 
värdföretaget samt de som skulle tillverka testutrustningen. Det är därför en skarp 
rekommendation att hålla en kontinuerlig dialog med produktionen under 
konstruktionsarbetet.  

 

6.6 Vidare arbete eller forskning 
 

I detta projekt ingick inte att konstruera en infästning som skulle hålla motståndet. I 
detta fall är det en slags inkapslad bilstol där all luft som transporteras genom stolen 



 
48 

 

centreras till ett munstycke bakom sätet. För att testutrustningen skall vara komplett 
krävs en sådan. En infästning som denna finns inte att köpa och måste därför 
konstrueras. Att inkludera konstruktionen av sätet i detta arbete hade gjort det för 
utförligt men passar utmärkt som vidare relevant arbete kring projektet. 

Testutrustningen i detta projekt är tänkt att endast klara av att testa och mäta sugande 
fläktar då företaget endast använder dessa. Dock existerar det liknande 
ventilationssystem som använder sig av blåsande fläktar så att konstruera om den 
befintliga testutrustningen alternativt bygga en till kammare som är bättre passad för 
att mäta blåsande fläktar som komplettering skulle vara ett alternativ. 

I detta arbete gjordes inga beräkningar på hållfasthet eller vilka laster som 
testutrustningen skulle utsättas för då dels lasterna i detta fall är försumbara men 
framför allt då produkten enbart skall användas av det egna företaget. Att göra dessa 
beräkningar skulle dock försäkra potentiella kunder om att konstruktionen är felfri och 
öppna dörren för att kunna sälja testutrustningen till andra intressenter både inom och 
utanför företaget.  

Ritningarna som för tillfället är skapade är anpassade för en engångs tillverkning av 
utrustningen i Kongsberg prototypverkstad i Mullsjö. I och med detta kan en nära 
dialog hållas med den ansvariga under hela produktionen så att en klarbild av 
slutprodukten finns. Förutom mindre funktionellt viktiga komponenter tillverkas även 
allt av en och samma verkstad vilken förminskar risken för missförstånd. På grund av 
detta har inte speciellt höga krav på ritningarna ställts från värdföretaget, enbart enkla 
grundläggande ritningar vilka produktionen med vår hjälp lätt kan förstå har skapats. 
Saker som toleranser och invecklade detaljerade mått har bortsetts i ritandet. Om den 
här testutrustningen i framtiden ska tillverkas av någon annan verkstad där denna 
tidigare nämnda enkelhet inte existerar måste ett vidare arbete i form av att skapa 
utförligare ritningar utföras.  
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Bilaga 12 Ritning munstycke med diameter 20 mm  
Bilaga 13 Ritning modifierad platta till luftslussen  
Bilaga 14 Ritning på aluminiumröret närmst hjälpfläkten 
Bilaga 15 Ritning på aluminiumröret närmst testfläkten 
Bilaga 16 Ritning platta 
Bilaga 17 Ritning infästning för testfläkt  
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