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Abstract 
 

Design of low-noise pellet stoves 
 

This report describes the work with mapping and reducing noise from three pellet stoves 
in cooperation with their Swedish manufacturers. 

First, noise limits concerning installations in modern Swedish dwellings and the 
consequences of these limits for pellet stoves are discussed. Thereafter, a few acoustic 
fundamental principles are explained since they are necessary tools in the work of 
searching for and taking care of the noise sources of the stoves. 

The sounds of the pellet stoves have been quantified in a traditional way by measuring the 
emitted sound power level. Furthermore their sound qualities have been determined by 
listening tests where a panel of selected listeners have evaluated recorded sounds from the 
stoves. With guidance by the results from the measurements and the listening tests the 
stoves have been modified in order to reduce emitted noise. 

The investigation shows that with simple measures the emitted noise level can be 
substantially reduced without the efficiency of the pellet stove being deteriorated. We 
present some examples of tested modifications that have resulted in improvements of the 
sound qualities and we give recommendations for how to design a quiet pellet stove with 
good sound quality. 

 

Key words: Noise emission, pellet stove, sound power level, measurement, low-noise 
design, sound quality, listening test, noise control 
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Förord 
 

Ett av villkoren för att en storskalig introduktion av pelletkaminer på den svenska 
småhusmarknaden skall kunna bli av är att de behöver klara de gränsvärden som satts upp 
i ljudklassningsstandarden SS 25267. I och med arbetet i det här projektet har ett rejält 
steg på vägen tagits i den riktningen. 

Produkter som låter blir normalt lättare att sälja om ljudkvalitén är god samtidigt som en 
högre ljudkvalitet inte behöver göra produkten dyrare att producera. Men det är 
nödvändigt att den som konstruerar produkten känner till hur man skall gå tillväga för att 
undvika de fallgropar som finns. Avsikten med rapporten är att på ett någorlunda 
lättillgängligt sätt belysa ämnet för konstruktörer av pelletkaminer och liknande 
produkter. 

Projektet har finansierats av Statens energimyndighet (projektnummer 13679-1) samt av 
de tre deltagande tillverkarna, Kalmar Maskinprojekt, Nordisk Miljöenergi och Sahlins 
Ecotec.  
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Sammanfattning 
 

I denna rapport beskrivs arbetet med att kartlägga och åtgärda buller från tre 
pelletkaminer i samarbete med deras svenska tillverkare.  

I inledningen diskuteras vilka riktvärden som gäller för installationer i svenska bostäder 
och vad det betyder för pelletkaminer. Med utgångspunkt i en pelletkamins konstruktion 
förklaras därefter några utvalda akustiska grundbegrepp som är nödvändiga verktyg i 
arbetet att söka rätt på och åtgärda kaminernas bullerkällor. Hur dessa kan användas 
exemplifieras sedan i ett praktiskt sammanhang.  

Ljudet från kaminerna har dels kvantifierats på traditionellt sätt genom att mäta upp 
alstrad ljudeffektnivå. Dessutom har deras ljudkvalitet bedömts med lyssningstester där 
försökspersoner har fått lyssna på inspelat ljud från kaminerna. Med vägledning av 
resultaten från mätningarna och lyssningstesterna har kaminerna modifierats för att 
minska alstrat buller.  

Undersökningen visar att det med enkla lösningar går att reducera alstrat buller betydligt 
utan att kaminens övriga prestanda försämras. Vi presenterar några exempel på testade 
modifieringar som förbättrat ljudegenskaperna och ger rekommendationer för hur man 
designar en tyst pelletkamin med god ljudkvalitet. 
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1  Inledning 

1.1 Problemställning 
Pelletkaminer har under senare år introducerats på marknaden som ett nytt alternativ för 
enskild bostadsuppvärmning. Kaminerna är vanligtvis energieffektiva, har låga utsläpp 
och är enkla att hantera. En viktig frågeställning är emellertid de ljudnivåer som de ger 
upphov till.  

Ljudklimatet i svenska bostäder regleras med riktvärden som finns specificerade i den 
svenska standarden SS 25267 [1]. För att förenkla för konsumenterna används ett 
klassningssystem. T ex får enligt ljudklass C (motsvarar ljudförhållanden som tillämpas 
som minimikrav i svenska byggnader vid nybyggnation) alla installationer i ett rum 
tillsammans inte ge upphov till högre A-vägd ljudtrycksnivå än 30 dB. Normalt tillämpas 
de något strängare kraven i ljudklass B (som utgör minimikrav om god ljudstandard 
efterfrågas) och då får den A-vägda ljudtrycksnivån från installationerna inte överstiga 
26 dB. 

Tabell 1  Högsta tillåtna A-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivåer (LpA) från 
installationer i bostadsrum utom kök enligt SS 02 52 67. Inga toner 
får förekomma. 

Klass A Klass B Klass C Klass D 

22 dB 26 dB 30 dB 30 dB 

 

Idag har P-märkta pelletkaminer en A-vägd ljudeffektnivå1 som är lägre än eller lika med 
45 dB (relationen mellan ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå finns beskriven i fotnot 1). 
Många andra kaminer bullrar betydligt mer än så, se exempel i Tabell 2. Om en 
pelletkamin skall vara anpassad till det svenska minimikravet för bostäder, ljudklass C, 
får dess A-vägda ljudeffektnivå inte överstiga ca 28 dB. Helst skall en pelletkamin gå att 
använda i bostäder som uppfyller klass B och då får den A-vägda ljudeffektnivån inte 
överstiga ca 24 dB. 

                                                 
1 Pelletkaminens ljuddata skall anges i ljudeffektnivå, LW medan de svenska ljudkraven för 
bostäder anges i ljudtrycksnivå, LP. Dessa storheter står i relation till varandra via den s k 
absorptionsarean, A, som anger hur väl ett rum dämpar en ljudkälla som placeras i det. Om en 
pelletkamin placeras i ett rum med stor absorptionsarea (ett väldämpat rum med t ex mycket 
textilier och stoppade möbler) blir den resulterade ljudtrycksnivån lägre än om samma kamin 
placeras i ett rum med liten absorptionsarea. Se vidare under avsnitt Teori.  

I detta fall har vi antagit att absorptionsarean är 10 m2S vilket kan anses vara ett normalfall. Med 
A = 10 m2S får då kaminens A-vägda ljudeffektnivå inte vara högre än 34 dB om den skall gå att 
använda i bostäder som skall uppfylla ljudklass C. Enligt ljudklass C gäller dock att alla 
installationer i ett rum tillsammans maximalt får ge upphov till en A-vägd ljudtrycksnivå på 30 dB. 
En enskild pelletkamin bör alltså inte ensam uppfylla denna kvot utan åtminstone ligga ca 3 dB 
under. Därtill läggs en säkerhetsmarginal på 3 dB som skall täcka upp spridning mellan olika 
exemplar samt det faktum att installationer i fält oftast blir sämre än i laboratorium. Sammantaget 
bör alltså inte den A-vägda ljudeffektnivån från en pelletkamin vara högre än ca 28 dB om 
bostaden som den skall användas i skall uppfylla ljudklass C. 
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Tabell 2  Exempel på ljudeffektnivåer hos pelletkaminer uppmätta hos SP 
pelletkamin A-vägd ljudeffektnivå 

(dB) 

1 54 
2 44,5 
3 45 
4 45 
5 61 
6 57 
7 52 
8 47 

 

1.2 Målsättning 
Projektets mål har varit att med rimliga insatser sänka (det upplevda) bullret så mycket 
som möjligt samt att redovisa generella designlösningar för hur man bygger en tyst 
pelletkamin. 

Målsättningen för branschen bör vara att pelletkaminer, åtminstone på sikt, skall uppfylla 
villkoren för ljudklass C i SS 25267. Detta bedömdes dock vara ett alltför högt satt mål 
för det här projektet. Det är också därför som framstegen under arbetet inte bara har 
värderas efter sänkta ljudeffektnivåer utan också bedömts efter upplevd ljudkvalitet. På 
det sättet har vi undvikit att lägga ner arbete på detaljer som inte leder till en upplevd 
förbättring. 
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2 Projektupplägg 
Projektets arbetsuppgifter var fördelade enligt nedan: 

Deltagare Arbetsuppgifter 

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 
 - sektionen för akustik 
 
 

 - sektionen för förbränningsteknik 

 
projektledare, mätning och analys 
av ljudeffektnivå, inspelning ljud, 
rådgivning 

mätning av emissioner och 
verkningsgrad, rådgivning 

Chalmers tekniska högskola, institutionen för 
teknisk akustik 

lyssningstester, beräkning och 
analys av ljudkvalitet, rådgivning 

KMP Kalmar Maskinprojekt AB modifiering/utveckling kamin 

Nordisk Miljöenergi AB modifiering/utveckling kamin 

Sahlins Ecotec AB modifiering/utveckling kamin 

JED Biosol AB diskussionspartner vad gäller 
marknadskrav, 
konsumentsynpunkter m. m.  

 

De tre tillverkarna har arbetat med att pröva olika ljudåtgärder på var sin kamin. 
Åtgärderna har utvärderats med mätningar och lyssningstester och resultaten från 
utvärderingarna har tjänat som input till modifieringar av kaminerna.  

Under projektet gjordes totalt tre fullständiga analyser per kamin. Vid varje analys mättes 
pelletkaminens ljudeffektnivå upp och dess ljud spelades in och bedömdes av en 
lyssningspanel. Resultaten från varje analysomgång dokumenterades i rapporter som 
distribuerades till respektive tillverkare.  

 

Startmöte
Förberedelser hos tillverkarna
Mätning Lw
Inspelning ljud
Lyssningstester
Utvärdering lyssningstester
Resultatspridning/konstruktionsstöd
Förbättringsarbete
Slutrapportering
Slutmöte

loop 1 loop 2 loop 3

 

Figur 1  Planering 
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Vid den första analysomgången utvärderades de icke modifierade kaminerna och därefter 
gjordes de första modifieringarna. Vid det andra analystillfället bestämdes vilka effekter 
de första modifieringarna fick. Förslag på ytterligare förbättringar togs fram och 
kaminerna ändrades i enlighet med dessa. Resultatet av modifieringarna utvärderades vid 
den tredje och sista omgången.  
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3 Teori 
Detta avsnitt är tänkt att fungera som en introduktion i läran om ljud och vibrationer där 
för projektet nödvändiga teoriavsnitt behandlas. För den som vill studera ämnet vidare 
kan de utmärkta böckerna [2] och [3] rekommenderas. 

3.1 Några akustiska mätetal 
Ljud kan definieras som en tryckvariation (i t ex luft eller vatten) som det mänskliga örat 
kan uppfatta. Antalet tryckförändringar per sekund kallas frekvens och har enheten Hertz 
(Hz). I luft fortplantar sig tryckförändringarna med ljudhastigheten c som är 340 m/s. När 
vi känner ljudhastigheten och frekvensen f kan vi beräkna våglängden λ: 

cλ=
f

 (3.1) 

Normalt uppfattar en frisk människa ljud med frekvenser mellan 20 Hz och 20000 Hz. 
Vid 20 Hz är ljudets våglängd 17 m och vid 20000 Hz är våglängden 1,7 cm. Ljudets 
styrka beror av hur stort ljudtrycket är. Hos det svagaste ljud vi kan höra är 
tryckvariationernas effektivvärde bara 0,00002 Pa. När ljudtrycket närmar sig 100 Pa 
skadas hörseln.  

Eftersom hörseln uppfattar styrkan logaritmiskt använder vi normalt det logaritmiska 
måttet ljudtrycksnivå LP (med enheten dB relativt 20 µPa) istället för ljudtryck. På så sätt 
fås en bättre överensstämmelse mellan mätta värden och hur vi upplever ljudet. 
Förhållandet mellan ljudtryck och ljudtrycksnivå är 

 
⋅  

 

2

P
0

pL =10 log
p

 (3.2) 

där p0 = 0,00002 Pa. Ljudtrycksnivån är ett mått på ljudstyrkan i mätpunkten, alltså ett 
bra mått om man är ute efter hörupplevelsen eller störningen på en viss plats. Grovt 
räknat brukar man säga att en ändring med 1 dB nätt och jämnt är hörbar medan en 
ökning med 10 dB upplevs som dubbelt så starkt. Se Tabell 3 för några exempel på 
ljudtrycksnivåer. 
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Tabell 3  Exempel på (approximativa) A-vägda ljudtrycksnivåer 
Hörtröskeln  0 dB 
Tyst sovrum 20 dB 
Normalt samtal på en meters avstånd 60 dB 
Dammsugare på en meters avstånd 80 dB 
Motorsåg på en halv meters avstånd 105 dB 
Smärtgräns 125 dB 
Jetplan på nära håll 140 dB 

 

Om man vill lägga ihop ljudbidragen från flera oberoende ljudkällor till en sammanlagd 
ljudtrycksnivå skall man addera effektivvärdena av deras respektive ljudtryck. Uttryckt i 
ljudtrycksnivå blir det 

 ⋅  
 

PnP1 P2 LL L
10 10 10

PtotL = 10 log 10 +10 +...+10  (3.3) 

där LP1, LP2 och LPn är de ljudtrycksnivåer som den första, andra respektive n:te ljudkällan 
ensamma ger upphov till. Exempelvis ser vi att vi får 3 dB högre totalnivå om vi adderar 
två lika ljudtrycksnivåer. 

Ljudeffektnivån LW (med enheten dB relativt 1 pW) anger hur stor akustisk effekt W ett 
objekt strålar ut. Förhållandet mellan en akustiska effekten och ljudeffektnivån är  

 
⋅  

 

2

W
0

WL = 10 log
W

 (3.4) 

där W0 = 10-12 Watt. Ljudeffektnivån är i princip oberoende av omgivningen och är därför 
det mått som normalt används om man vill beskriva en bullerkällas egenskaper i datablad 
etc. 

På samma sätt som vid addition av ljudtrycksnivåer adderas flera oberoende källors 
ljudeffektnivåer till en total ljudeffektnivå som 

⋅
W1 W2 WnL L L

10 10 10
WtotL = 10 log(10 +10 +...+10 )  (3.5)  

I byggakustiska sammanhang använder man i princip alltid statistisk rumsakustisk teori 
för att beräkna hur hög ljudtrycksnivå en viss ljudeffektnivå ger upphov till. Den gäller 
under antagandet att man har ett s k diffust ljudfält. I praktiken är ljudfältet ofta diffust för 
verkliga rum och ljudkällor, åtminstone i en ingenjörsmässig mening, och ljudtrycket kan 
då beräknas med 

 ⋅  
 

P W
4L = L +10 log
A

 (3.6) 

där absorptionsarean A är ett mått på hur det aktuella rummet dämpar ut ljud, se vidare 
under nästa avsnitt. 
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3.2 Ljudabsorption och luftljudsisolering 
När en ljudvåg reflekteras i en yta försvinner en del av vågens energi i reflektionen. Ytans 
förmåga att absorbera ljud brukar definieras med dess ljudabsorptionsfaktor α 

abs

in

Wα=
W

 (3.7) 

där Win är den infallande vågens effekt och Wabs är hur mycket effekt som absorberades av 
ytan. α blir därmed ett tal mellan 0 och 1. Produkter vars funktion är att absorbera ljud på 
det här sättet brukar kallas absorbenter. En mycket vanlig typ av absorbenter är de porösa 
absorbenterna (tyger, glasull, mineralull etc). 

I ett rum kan olika ytor ha olika absorberande egenskaper. Rummets absorptionsarea 
beräknas som 

⋅ ⋅ ⋅1 1 2 2 n nA= S α + S α +...+S α  (3.8) 

där S1, S2,..., Sn och α1, α2,..., αn är delytornas area och deras respektive ljudabsorptions-
faktorer. Absorptionsarean anges i enheten m2S (kvadratmeter Sabine). Som vi vet från 
ekvation (3.6) kan vi sänka bullernivån i ett rum genom att öka rummets absorptionsarea, 
exempelvis genom att montera ett absorberande innertak. 

När en ljudvåg träffar en vägg går normalt bara en liten del av ljudet genom väggen 
medan det mesta reflekteras. Konstruktionens förmåga att hindra det luftburna ljudet att ta 
sig igenom, luftljudsisoleringen, kvantifieras oftast i dB med hjälp av reduktionstalet R, 
definierat som 

 
⋅  

 
in

tr

WR = 10 log
W

 (3.9) 

där Wtr är den effekten hos det transmitterade ljudet. 

3.3 Kaminens uppbyggnad 
Det finns en mängd olika fabrikat på marknaden men generellt sett är de alla konstruerade 
efter samma princip (se Figur 2 ): 

Pelletarna matas från förrådet med en skruv till ett fallschakt. Fallschaktet är en 
säkerhetslösning som skall garantera att elden inte kan sprida sig till förrådet. Från 
fallschaktet trillar pelletarna ned i förbränningskoppen där de brinner2. Syre till elden 
tillförs med en fläkt som antingen trycker in luft till brasan som i Figur 2 och då kallas 
förbränningsfläkt alternativt suger ut de förbrända rökgaserna (och då kallas rökgasfläkt). 
I de flesta konstruktioner används en konvektionsfläkt för att transportera värmen från 
kaminen ut i rummet, även om det finns kaminer som fungerar utan fläkt. Det finns också 
kaminer med vattenmantel som går att ansluta till husets vattenburna 
uppvärmningssystem.  

Uttagen effekt styrs genom att variera matningsskruvens och förbränningsfläktens (ev. 
även konvektionsfläktens) hastighet. 

                                                 
2 I en av pelletkaminerna i detta projekt leder fallschaktet inte direkt till brasan utan till en andra 
matarskruv som matar fram pelletarna till brännarkoppen där de trycks upp från koppens botten. 
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Figur 2  Principskiss över en pelletkamins funktion 

 

I en pelletkamin härrör bullret huvudsakligen från  

• skruven – motorn, skruven och dess framdrivningsmekanism alstrar vibrationer  

• pelletar – vibrationer uppstår då pelletar rullar/studsar mot skruv/skruvhus, i 
fallschaktet och i förbränningskoppen, samt även då de kläms mellan skruv och 
skruvhus  

• fläktarna – strömmande luft som alstrar buller och vibrationer från motorer och 
fläktar 

• brasan – producerar ett bredbandigt buller och även toner (oftast lågfrekventa) kan 
förekomma (ibland med ansenlig styrka) 

3.4 Buller från vibrationer 
Även om följande resonemang gäller plattor kan ett analogt tankesätt användas även för 
andra geometrier. 

Den utstrålade ljudeffekten W från en platta som har arean S kan beräknas enligt 

⋅ ⋅ ⋅2
0W = ρ c S u s  (3.10)  
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där ρ0c är luftens specifika akustiska impedans, <ũ2> är vibrationshastigheten vinkelrätt 
mot plattan i kvadrat, medelvärdesbildad över plattan och s är den s k strålningsfaktorn 
som beror av frekvens, material och plattans utförande. 

Plattans vibrationshastighet beror av störkraften F som 

∝
platta

Fu
η

 (3.11) 

där ηplatta är plattans förlustfaktor. 

Vibrationshastigheten är också omvänt proportionell mot kvadratroten hos plattans ytvikt  

∝ Fu
m''

 (3.12) 

Ytvikten definieras som m” = ρ·h, där ρ är materialets densitet och h är plattans tjocklek. 

Den utstrålade ljudeffekten kan alltså minskas genom att man 

• minskar den strålande arean, 

• minskar strålningsfaktorn eller 

• minskar vibrationshastigheten, vilket kan göras genom att 
- minska störkraften 
- öka plattans förlustfaktor 
- öka plattans ytvikt 

Att areans storlek är viktig för det utstrålade ljudet vet vi från många praktiska 
situationer. Exempelvis är en stämgaffel i stort sett ljudlös när man håller den i luften, 
medan man hör en tydlig ton om man sätter den i kontakt med locket på den akustiska 
gitarren man vill stämma. En tumregel är därför att vibrerande ytor skall vara så små som 
möjligt. 

Ett effektivt sätt att minska strålningsfaktorn är att utnyttja s k akustisk kortslutning. 
Akustisk kortslutning kan man åstadkomma om man perforerar plattan med hål alternativt 
delar upp den i mindre plattor med luftspalt mellan. På så sätt sker en tryckutjämning 
mellan plattans fram- och baksida som eliminerar utstrålat ljud. Den här utsläckningen är 
särskilt enkel att åstadkomma för låga frekvenser. Ju mindre avståndet mellan 
hålen/luftspalterna är desto högre upp i frekvens fungerar utsläckningen. 

Akustisk kortslutning ligger även bakom fenomenet att stora3, böjsvängande4 tunna 
plattor strålar ut ljud dåligt vid frekvenser under sin koincidensfrekvens (se Figur 3). 
Koincidensfrekvensen fC kan beräknas med 

⋅
⋅

2

C
P

c m''f =
2 π B

 (3.13) 

där BP är plattans böjstyvhet. 

Vi förstår därmed att vi kan begränsa plattans utstrålning genom att öka ytvikten och/eller 
sänka böjstyvheten (om nu konstruktionen tillåter detta) och på så sätt höja 
koincidensfrekvensen. 
                                                 
3 I förhållande till ljudets våglängd 
4 Vanlig vågtyp i plattor, strålar ut ljud bra 
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Figur 3  Beräknad strålningsfaktor hos en ändlig platta med försumbar 
dämpning, där fC är koincidensfrekvensen och λC är dess våglängd. 
λL är ljudets våglängd och λB är våglängden hos böjvågen i 
plattan. Vågorna förutsätts utbreda sig i en enda riktning, b är 
plattans storlek i denna riktning. [4] 

Plattans vibrationer dämpas samtidigt som de fortplantas i materialet. I en platta av stål 
som är fritt upphängd dämpas vibrationerna nästan inte alls eftersom förlustfaktorn är 
mycket liten (jämför med en cymbal som klingar länge efter anslag). Är plattan fast 
inspänd blir förlustfaktorn större och den kan ökas ytterligare genom att man belägger 
ytan med dämpmassa. Än högre förlustfaktor kan man få med plåt av sandwichtyp som 
består av två vanliga plåtar med ett mellanliggande viskoelastiskt skikt.  

Det kan dock vara svårt att med dämpmaterial få bukt med de lågfrekventa resonanser 
som kan inträffa i stora plattor eftersom dämpningen har dålig effekt vid låga frekvenser. 
Ett sätt att komma tillrätta med detta är att förflytta resonanserna till högre frekvenser 
genom att dela upp plattan i mindre delytor, t ex med hjälp av förstärkande lister. 

När ett fallande föremål träffar plattan kommer denna att vibrera och stråla ut ljud. 
Plattans utstrålade ljudeffekt står i proportion till föremålets tyngd och hastighet 
(alternativt fallhöjd). Om hastigheten/fallhöjden eller tyngden minskas med en faktor tio 
minskar utstrålad ljudeffektnivå med 10 dB. 

3.5 Buller från strömmande luft 
Den mekaniska effekten Wmek hos strömmande luft ges av 

⋅ ⋅mekW = ∆p u S  (3.14) 

där ∆p är tryckfallet (över fläkten, kanalen, värmeväxlaren etc), u är lufthastigheten och S 
är tvärsnittsarean hos luftstrålen. Den alstrade ljudeffekten W förhåller sig till den 
mekaniska effekten som 

⋅ mekW = η W  (3.15) 

där η är den akustiska verkningsgraden. 
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3.5.1 Lufthastigheten u 

S1

S2

u1

u2

 

Figur 4 

Om vi antar att luftens densitet är ungefär den samma överallt i kanalsystemet ger 
kontinuitetslagen att  

⋅ ⋅1 1 2 2S u = S u = Q= konstant  (3.16) 

där S är tvärsnittsarea, u är lufthastighet och Q är luftflöde (se Figur 4). Minskar man 
kanalarean för att spara utrymme måste alltså strömningshastigheten öka i motsvarande 
grad för att luftflödet skall vara detsamma.  

3.5.2 Tryckfallet ∆p 
När luft strömmar genom en kanal uppstår tryckfall dels som en följd av friktion mellan 
luft och kanalvägg och dels p g a att kanalböjar, förgreningar etc ger upphov till 
luftvirvlar. Att detta har betydelse för bullret förstår vi från ekvation (3.14) och (3.15) 
som visar att alstrad ljudeffekt står i direkt proportion till tryckfallet.  

Tryckfallet som beror av friktion mot kanalvägg är proportionellt mot lufthastighetens 
kvadrat och längden på kanalen och omvänt proportionellt mot kanaldiametern: 

∝ ⋅ 2
friktion

l∆p u
d

 (3.17) 

Virvelalstring ger upphov till ett tryckfall som även det är proportionellt mot 
lufthastigheten i kvadrat, 

∝ ⋅ 2
virvel∆p ξ u  (3.18) 

där ξ är motståndstalet vilket är olika för olika komponenter. 

Små kanaltvärsnitt (som medför både ökad friktion och högre lufthastighet), långa 
kanaler och många virvelalstrande komponenter längs systemet bidrar alltså till att öka 
systemets totala tryckfall. Det är detta tryckfall som fläkten skall driva. 
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3.5.3 Akustisk verkningsgrad 
Strömmande luft kan under vissa förutsättningar alstra mycket buller. Man brukar i detta 
sammanhang tala om att det uppträder tre olika typer av ljudkällor:  

• monopoler – uppstår om luftströmmen inte har jämn hastighet utan pulserar 

• dipoler – t ex vid hinder i form av ett stag där luftströmmarna på vardera sidan om 
hindret växelverkar med varandra 

• kvadrupoler – exempelvis de virvlar som bildas vid en areaövergång där 
luftströmmen tränger in i ett område med annan lufthastighet (en jetmotor strålar som 
en kvadrupol)  

Även högre ordningars ljudkällor kan bildas. Enkelt uttryckt kan man säga att ju mer stört 
luftflödet är desto fler högre ordningens källor bildas. Den akustiska verkningsgraden är 
proportionell mot strömningshastigheten som 

∝ ⋅ ⋅ ⋅3 5
m d qη k u +k u + k u  (3.19) 

där km, kd och kq är koefficienter för ljudalstring av monopol, dipol respektive kvadrupol 
karaktär. Vid låga lufthastigheter har monopolen den högsta verkningsgraden och 
kvadrupolen den lägsta men förhållandet blir det omvända vid högre lufthastigheter. 

3.5.4 Alstrad ljudeffekt 
Tillsammans visar ekvation  (3.14), (3.17) och (3.18) att den mekaniska effekten är 
proportionell mot strömningshastigheten u3. Därmed ser vi med hjälp av ekvation (3.15) 
och (3.19) att bidragen till ljudeffekten från de olika ljudkällorna monopol, dipol och 
kvadrupol beror av strömningshastigheten som 

∝ ⋅ ⋅ ⋅4 6 8
m d qW k u +k u +k u  (3.20) 

Ljudeffekten är alltså extremt beroende av luftströmmens hastighet och av vilken typ av 
ljudalstringsmekanism som föreligger. Hos ett stört luftflöde kan även små variationer i 
lufthastighet göra stor skillnad hos bullret. Om vi t ex dubblar strömningshastigheten ökar 
alstrad ljudeffekt hos källor med kvadrupolkarakteristik med en faktor 256! 
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Figur 5  Exempel på alstrad ljudeffektnivå vid olika två olika lufthastigheter 
(källa: Lyd i VVS-anlæg av Ole B. Stampe [5]). 

 

Att ha en låg lufthastighet, låga tryckfall och ett ostört flöde är alltså nödvändigt 
för att bullernivåerna skall kunna hållas nere.  
Ljudalstring i luft följer alltid dessa regler och uppträder t ex i raka kanaler, kanalböjar, 
areaövergångar, förgreningar, vid hinder – kort sagt alla företeelser som alstrar turbulens 
och variationer i flödet. Exempelvis blir den alstrade ljudeffektnivån i en rak plåtkanal 

⋅ ⋅WL = 10+50 log(u)+10 log(A)  (3.21) 

där A är tvärsnittsarean hos kanalen. 

3.5.5 Fläkten 
Fläkten är vanligen den primära bullerkällan i luftkanalsystemen. Vid val av fläkt skall 
luftflöde, tryckbehov och ljuddata beaktas. Man ser ibland fläktens alstrade ljudeffekt 
beräknas som 

⋅ ⋅n 2W = C v d  (3.22) 
där C är en konstant, d är karakteristisk fläktdimension, v är fläkthjulets periferihastighet 
och n är den s k hastighetsexponenten. Både C och n varierar men oftast antar n ett värde 
nära 5. Detta betyder att även små ökningar av fläkthjulets periferihastighet påverkar 
alstrad ljudeffekt mycket. En fördubbling av v gör att ljudeffekten ökar med en faktor 32! 
Detta kan man tydligt höra om man successivt ökar en fläkts hastighet. Vid låga varvtal är 
fläkten i stort sett tyst men över en viss hastighet ökar bullret markant även för små 
ändringar. 
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Alstrad ljudeffekt beror av luftflödet Q och tryckfallet ∆p över fläkten som 

∝ ⋅ ∆ 2W Q p  (3.23) 

Eftersom tryckfallet över fläkten är lika stort (men motriktat) som hos kanalsystemet 
inser vi återigen vikten av att designa kanalerna så att tryckfallet blir så litet som möjligt.  

Hur fläkten är placerad i kanalsystemet spelar in eftersom den producerar mindre buller 
om luften som kommer in är fri från turbulens än om den är störd.  

En annan sak man får komma ihåg är att luftströmningen i fläktens omedelbara närhet 
varierar, med ett maximum mellan fläktbladen och ett minimum vid bladkanten. Det finns 
därför en risk att tonalt kan buller uppstå, något som ur störningssynpunkt är mycket 
negativt. Om luftströmmen nära fläkten störs av ett fast hinder som exempelvis ett stag 
ökar denna risk betydligt. Grundtonen uppträder vid störfrekvensen fS  

⋅S
rpmf = i
60

 (3.24) 

där i är antalet fläktblad och rpm är varvtalet per minut. Dessutom kan övertoner 
förekomma. 

3.6 Buller från förbränning 
Vid förbränning förekommer två principiellt olika typer av buller. Dels uppstår det ett 
kontinuerligt förbränningsbuller av bredbandig karaktär som alltid är närvarande när man 
har flammor av turbulent karaktär; för de pelletkaminer vi mätt på i detta projekt har den 
alstrade ljudeffekten utgjort ungefär en miljarddel (10-9) av den termiska effekten (mycket 
grovt räknat). Därutöver kan det i vissa konstruktioner och situationer även uppstå ett 
tonalt buller (inom ett smalt frekvensband). 

Ljudalstringen hos det bredbandiga bullret är kopplad till intensiteten hos förbränningen 
och flammornas turbulenta karaktär. Att minska den alstrade ljudeffekten utan att för den 
skull försämra verkningsgraden hos förbränningen är därför ingen enkel sak. Istället får 
man främst åtgärda detta buller genom att kapsla in förbränningskammaren väl, d v s 
åstadkomma en så hög ljudisolering som möjligt. 

Trots att den andra ljudalstringsmekanismen (den oscillerande) är relativt ovanlig har det 
skrivits mycket om den eftersom den i större konstruktioner (som energiverk, raketer, 
rammotorer) mycket väl kan bli så kraftig att konstruktionen går sönder. Oscillationen 
beror på positiv koppling mellan flammorna och akustiken i det aktuella systemet och 
uppstår normalt då en akustisk resonansfrekvens sammanfaller med någon karakteristisk 
frekvens hos flammorna. Mekanismerna bakom fenomenet är både många och komplexa 
varför en analys kräver mer utrymme än vad som tillåtits i detta projekt. Den intresserade 
hänvisas exempelvis till [6] för en introduktion i ämnet.  
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3.7 Ljudkvalitet 

3.7.1 Psykoakustik 
Psykoakustik är läran om människans reaktioner på ljud. Inom psykoakustiken arbetar 
man med utvärdering av objektiva parametrar med hjälp av subjektiv bedömning. 

En produkts ljudkvalitet bestäms av hur vi upplever ljudet. När man arbetar med att 
bestämma/förbättra en produkts ljudkvalitet gör man en utvärdering som baseras på 
moderna psykologiska teorier. Målet är att framhäva önskvärda och undertrycka 
oönskade egenskaper hos produktens olika ljud. Bedömningen skall baseras på 
användaren/köparens reaktioner på produktens ljud och viktiga parametrar är därför 
målgruppens attityder och preferenser. 

Mål för produktutvecklingen är att ljudet  

• först och främst inte skall vara störande 

• skall skänka komfort 

• dessutom gärna får låta vackert, behagligt och förmedla kvalitet, effektivitet etc 

3.7.1.1 Mätbara ljudkvalitetsmått 
Man måste inte använda sig av lyssningspaneler för att utvärdera en produkts ljudkvalitet. 
Ett alternativt sätt är att med hjälp av speciell analysutrustning mäta upp ljudstyrka, 
klangfärg, fluktuation, råhet, tonalitet och skarphet. Fördelen med dessa speciella 
ljudkvalitetsmått är att de gör det relativt enkelt att sätta en siffra på en egenskap och de 
kan därför också användas vid kravsättning. Men eftersom det fortfarande är mycket vi 
inte vet om hörselns funktion blir måttens korrelation till den upplevda ljudkvalitén tyvärr 
ofta bristfällig varför lyssningstester normalt är det bättre analysverktyget.   

3.7.1.2 Lyssningstester 
Vid lyssningstester utvärderas en produkts ljud med hjälp av tyckanden från ett antal 
personer. Ett typiskt ljudkvalitetstest består av följande delmoment: 

1) Inspelning av signal från provobjektet 

2) Redigering och utvärdering av signalparametrar 

3) Val av attribut och population 

4) Subjektiv bedömning med hjälp av en lyssningspanel (som är utvald med hjälp av 
resultatet från punkt 3) 
– bedömning av egenskaper på skalor 
  a) signal 
  b) attribut 
– bedömning av likheter/olikheter mellan ett givet antal signaler 
  a) givet attribut 
  b) global skillnad 

5) Statistisk analys, korrelation med fysiska parametrar (ljudstyrka, skarphet etc.) 
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4 Modifieringar och resultat 
Ljudeffektnivå och ljudkvalitet bestämdes för varje delkälla (fläktar, pelletmatning, brasa) 
samt för verkliga körfall. Mätning av ljudeffektnivån gjordes enligt ISO 3741. 
Utvärderingen av ljudkvalitet bestod av tre delmoment: 

1. kaminens ljud spelades in med binaural teknik 

2. försökspersoner lyssnade på inspelningarna och betygsatte ljuden  

3. försökspersonernas svar bearbetades med hjälp av statistiska analyser  

En mer utförlig beskrivning av använda metoder återfinns i appendix A1. 

 

 

Figur 6 Ljudet från kaminerna spelades in med hjälp av konsthuvudteknik. 

4.1 Kaminernas ursprungliga 
konstruktionslösningar 

Två av tillverkarna, Nordisk Miljöenergi (NME) och Sahlins Ecotec utgick ifrån 
befintliga produkter som de sedan modifierade under projektets gång medan Kalmar 
Maskinprojekt (KMP) valde att arbeta med en prototyp till en kommande kamin.  
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Figur 7  Kaminerna som de såg ut när projektet startade, här uppställda för 
mätning av ljudeffektnivå. Från vänster: NME, Sahlins och KMP. 
KMPs kamin är avsedd att monteras som insats i en befintlig öppen 
spis. 

• Alla tre kaminerna använder en konvektionsfläkt för att distribuera ut värmen i 
rummet. 

• Syretillförseln till elden ombesörjs hos NME och Sahlins av en förbränningsfläkt som 
trycker in luft till brasan medan KMP istället har valt en lösning där en rökgasfläkt 
sitter vid skorstenens utlopp och suger ut rök.  

• Hos NME och KMP fungerar matningen av pelletar på samma sätt som i Figur 2 där 
pelletarna matas med en skruv till ett fallschakt som leder till brännarkoppen. I 
Sahlins kamin leder fallschaktet istället till en andra matarskruv som transporterar 
dem fram till brännarkoppen och trycker upp dem från koppens botten. 

4.1.1 Fläktar 
Alla tre kaminerna använder radialfläktar för att distribuera ut värmen i rummet. 

   

Figur 8  Konvektionsfläkt (vänstra bilden) och förbränningsfläkt hos NME. 
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4.1.1.1 NME 
Hos NME sitter konvektionsfläkten placerad direkt på kaminens värmeväxlarpaket (se 
Figur 8). Luft tas in från fläktens undersida i bilden och strömmar ut från hålen i 
värmeväxlarens front. Förbränningsfläkten är på samma sätt monterad direkt på kanalen 
för förbränningsluft. Fläktarna är av typen radialfläkt och drivs med likströmsmotorer. 
Fläktarnas buller på sugsidan reflekteras i golvet och går sedan i princip odämpat ut i 
rummet. 

4.1.1.2 Sahlins 
Sahlins transporterar den uppvärmda luften med hjälp av två mindre radialfläktar (se 
Figur 9) medan matning av förbränningsluft sköts med en något större radialfläkt. 
Fläktarna som drivs med växelström är placerade på kaminens baksida, i direkt anslutning 
till konvektionsluft- respektive förbränningsluftkanal. En huv är placerad över fläktarna 
(och mekanismen för pelletmatningen som också sitter på kaminens baksida). 

Med den ursprungliga placeringen av konvektionsfläktarna går fläktljudet på trycksidan 
rakt in i värmekanalen och därmed i stort sett odämpat ut i rummet (dämpas bara av 
kanalen). Ljudet från förbränningsfläktens trycksida dämpas visserligen av luckan till 
förbränningskammaren men kan ändå höras tydligt. Konvektionsfläktarnas buller på 
sugsidan går via reflex i golvet ut i rummet, även det i princip utan dämpning. 
Förbränningsfläkten tar in luft via ett hål i huven och eftersom huven har absorbenter på 
insidan dämpas ljudet på sugsidan något. 

Då kaminen är inställd för en lägre uttagen effekten än 100 % sänks förbränningsfläktens 
hastighet genom att matningsströmmen kontinuerligt slås av och på med en frekvens på 
ett par Hz, vilket resulterar i ett störande, hackande ljud. Vibrationerna uppstår då fläkten 
skakar till varje gång som strömmen slås på. En ljudmässigt bättre (men samtidigt dyrare) 
lösning vore att använda en varvtalsregulator som ger fläkten en jämn gång.  

 

4.1.1.3 KMP 
KMP använde en betydligt större radialfläkt för konvektionsluften än de två andra 
tillverkarna (se Figur 10). Fläktmotorn som är vibrationsisolerad från kaminen driver 
fläkthjulet via en rem för att minimera att vibrationerna överförs till fläktbladen. 
Rökgasfläkten sitter monterad utomhus vid skorstenens utlopp och ljudet från den dämpas 
alltså både av rökgaskanalen och av luckan till förbränningskammaren.  
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Figur 9  Sahlins lösning med två små konvektionsfläktar och en 
förbränningsfläkt. Förbränningsfläkten syns i den övre högra 
bildens övre del (svart). Kåpan som täcker fläktar och 
matningsmekanism är klädd med ett ljudabsorberande material på 
insidan. 
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Figur 10  KMP använde en betydligt större radialfläkt för konvektionsluften 
(skymtar bakom förbränningskoppen i vänstra bilden). Fläktmotorn 
var vibrationsisolerad från kaminen och drev fläkthjulet via en rem 
(högra bilden). Kanalerna för konvektionsluften var till viss del 
belagda med absorbenter. Rökgasfläkten sitter monterad vid 
skorstenens utlopp (inte med på bild). 

4.1.2 Pelletmatning 

4.1.2.1 NME 
NMEs pelletmatning fungerar som i Figur 2, med en skruv i pelletförrådet som matar 
fram till ett fallschakt som i sin tur leder till förbränningskoppen. Skruven drivs av en 
likströmsmotor med växellåda. Placeringen direkt på pelletförrådet (se Figur 11) är inte 
bra ur ljudsynpunkt eftersom förrådets väggar, som har en stor sammanlagd yta, är lätta 
att excitera och därmed strålar ljud bra. Störkrafterna behöver inte vara stora för att 
åstadkomma problem vilket också avspeglar sig i en relativt stor skillnad mellan olika 
exemplar av kaminen för detta buller. Här är det främst växellådan som alstrar de 
bullerskapande vibrationerna. 

4.1.2.2 Sahlins 
Sahlins pelletförråd är separerat från kaminen och matningen sker här med två skruvar (se 
Figur 12). Den första transporterar pelletarna från förrådet till fallschaktet och från 
fallschaktets botten matar en andra skruv fram pelletarna till förbränningskoppens botten. 
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Figur 11  Motorns och växellådans placering ovanpå pelletförrådet i NMEs 
kamin. 

 

  

   

Figur 12  Pelletmatning hos Sahlins kamin. I den övre bilden syns den första 
skruven som går till pelletförrådet (förrådet är inte med på bild). 
Från fallschaktet (syns mitt på vänstra nedre bilden) transporterar 
en skruv pelletarna fram till förbränningskoppens botten. 
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4.2 Modifieringar 
För att begränsa projektets omfattning har förbättringsarbetet varit inriktat på att åtgärda 
buller från fläktar och pelletmatning. Att valet föll på just dessa ljudkällor berodde dels på 
att de antogs vara mer störande än ljudet från brasan, men också på att det är en mycket 
komplicerad uppgift att minska bulleralstringen från själva brasan utan att försämra 
kaminens verkningsgrad (d v s att se till att lågorna vid en viss förbränningseffekt blir 
tystare).  

Därmed inte sagt att det inte går att göra något åt brasljudet. Att sörja för att 
luftljudsisoleringen mellan förbränningsrummet och omgivningen är så hög som möjligt 
är en bra åtgärd. Detta är något som lämpligen görs redan från början vid ritbordet då det 
kan bli dyrt att åstadkomma väsentliga förbättringar hos ljudisoleringen på en befintlig 
kamin.  

Under projektets gång provades olika varianter av modifieringar varav de med mer lyckat 
resultat redovisas nedan. 

4.2.1 Fläktar 

4.2.1.1 NME 
För att sänka fläktbullret hos NMEs pelletkamin monterades förbränningsfläkten och 
konvektionsfläkten loss och försågs med ljuddämpare. Ljuddämparna konstruerades för 
att dämpa fläktljudet på sug- såväl som trycksida (se Figur 13 och Figur 14).  

 

Figur 13  Ljuddämpare till förbränningsfläkt (till vänster) och 
konvektionsfläkt. 
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Figur 14  Ljuddämpare för konvektionsfläkten. Fläkten är placerad inuti 
ljuddämparen, med ljuddämpande kanal på både sugsida och 
trycksida. Ljuddämparen för förbränningsfläkten är betydligt 
mindre än ljuddämparen till konvektionsfläkten men fungerar 
enligt samma princip. 

4.2.1.2 KMP 
Bullret från konvektionsfläkten reducerades betydligt genom att vända fläkten så att den 
inte strålade direkt in i den korta kanalen ut mot rummet, se Figur 15, Figur 16 och Figur 
17. Ett galler framför konvektionsluftkanalen togs bort för att reducera virvelalstring.  

Rökgasfläkten sitter monterad vid skorstenens utlopp och fläktbullret transporteras via 
skorstenskanalen till förbränningskammaren och vidare ut i rummet. Eftersom detta buller 
redan från början låg på en mycket låg nivå bedömdes det inte vara nödvändigt med 
vidare åtgärder. Dels alstrar fläkten i sig lite buller, dels dämpas ljudet något när det 
utbreder sig via skorstenskanalen till förbränningskammaren och därtill kommer 
ljudisoleringen från förbränningskammaren till rummet. 
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Figur 15  Konvektionsfläkten vändes bakåt och gallret för 
konvektionsluftkanalen togs bort. 

 

förbränningskammare pelletförråd

fläkthjul

skärm
konvektionsluft

absorbent
utstrålat ljud  

Figur 16  Ursprunglig lösning hos KMP där konvektionsfläktens ljud strålar 
rakt mot öppningarna. Genomskärning sett från sidan. 
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Figur 17  Modifierad lösning med konvektionsfläkten vänd bakåt, fler 
absorbenter och en liten ljudfälla vid konvektionsluftens inlopp. 
Ljudet från fläkten dämpas effektivt av absorbenterna utan att 
tryckfallet ökat nämnvärt. 

4.2.1.3 Sahlins 
På baksidan av kaminen sitter en huv som täcker fläktar och framdrivningsmekanism för 
pelletmatningen. En ny huv med ett övre och ett undre utrymme tillverkades. 
Konvektionsfläktarna placerades på en enkel vibrationsisolering i det övre utrymmet så 
att de tryckte in luft i det undre utrymmet (och vidare in i värmekanalerna). Det undre 
utrymmet bekläddes med absorbenter och fungerade därför som en ljuddämpare. Ljudet 
från konvektionsfläktarnas sugsida dämpades genom att tilluften togs via en ljudfälla. 
Ljudfällans konstruktion framgår av Figur 18 och Figur 19. 

Förbränningsfläktens sugsida dämpades med en ljuddämpare, se Figur 20. Där 
ljuddämparen anslöt till fläkten monterades en vibrationsisolering så att ett minimum av 
vibrationer från förbränningsfläkten överfördes till ljuddämparen (och därmed 
minimerades även det från ljuddämparens ytor utstrålade ljudet). 
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Figur 18  Konvektionsfläktarna placerades i det övre utrymmet. 

 

   

 

Figur 19  Ljudfällans uppbyggnad: inluften passerar en kanal som är 
beklädd med absorbenter. Nedre bilden visar ljudfällans luftintag 
på baksidan av huven. (Det cirkulära hålet är för röret till 
pelletförådet.) 
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Figur 20  Kaminen, modifierad med den nya huven med ljudfälla på plats. 
Den högra bilden visar förbränningsfläktens ljuddämpare 
monterad vid öppningen för inluften. 

4.2.2 Pelletmatning 

4.2.2.1 NME 
Fallschaktet hos NMEs kamin vibrationsdämpades med hjälp av plastellina för att ljudet 
från pelletar som studsar mot dess väggar skulle få en mer dämpad (och därmed 
behagligare) klang (se Figur 21). Även motor/växellåda och pelletförråd dämpades. En 
enkel vibrationsisolering applicerades mellan förbränningskopp och 
förbränningskammare.  

   

Figur 21 Fallschaktet, skruvmotorn och pelletförrådet vibrationsdämpades 

4.2.2.2 KMP 
KMP tog fram en ny förbränningskopp i tjockare gods för mindre buller från nedfallande 
pelletar. Koppen är inte heller längre fast förankrad i förbränningskammaren som tidigare 
utan är vibrationsisolerad från resten av kaminen (se Figur 22 och Figur 23). 
Nedfallsrännan (fallschaktet) är tillverkad av sandwichplåt för att få en högre 
förlustfaktor och därmed mindre utstrålning. 
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Pelletmatningen förbättrades också så att pelletarna nu rullar rakt och tyst istället för att 
studsa omkring i matningsrör som tidigare var fallet. Matningssystemet är en helt ny 
konstruktion som KMP har för avsikt att söka patent för. 

 

   

Figur 22  Förbränningskopp i tjockare gods för mindre buller från 
nedfallande pelletar. 

 

 

           

Figur 23  Förbränningskoppen, som från början var skruvad fast i botten på 
förbränningskammaren (vänstra bilden), placerades på en 
vibrationsdämpande filt. 

4.2.2.3 Sahlins 
Hos Sahlins ursprungliga lösning överförs vibrationer från enheten med pelletmatning, 
förbränningsfläkt och brännarkopp till kaminens yttre ytor och strålar ut som ljud. För att 
se hur mycket den utstrålade ljudeffektnivån maximalt kan sänkas med en bra 
vibrationsisolering frikopplades enheten mekaniskt från resten av kaminen och ställdes på 
ben (Figur 24). Enheten placerades omsorgsfullt så att den inte hade någon kontakt med 
resten av kaminen eller ljudhuven.  
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Figur 24  Enheten med pelletmatning, förbränningsfläkt och brännarkopp 
frikopplades mekaniskt från resten av kaminen. 

4.3 Resultat från mätning av ljudeffektnivå 
Avsikten med detta avsnitt är att visa på generella bullerproblem och möjligheter till 
förbättringar hos pelletkaminer snarare än att göra en komplett lista över alla tester som 
utförts inom projektet. Vi vill samtidigt demonstrera hur fastställda ljudeffektnivåer och 
ljudkvalitetsmått kan användas som underlag för fortsatt produktutveckling samt belysa 
det faktum att lyssningstester tillför information som inte går att mäta upp på annat sätt. 
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4.3.1 Delljud från fläktar och bränslematning 
Uppmätta ljudeffektnivåer före respektive efter modifieringar redovisas nedan i Tabell 4 - 
Tabell 6. 

 

 

Tabell 4 NMEs kamin, ljudeffektnivåer från delkällor. Mätningarna är 
gjorda då kaminen avgav värmeeffekten 3,9 kW.  

Ljudkälla: Ljudeffektnivå, LWA (dB)  

 före modifieringar efter modifieringar 

Förbränningsfläkt 41,5 35,5 

Konvektionsfläkt 45,0 38,0 

Bränslematning 41,0-45,0 – 5 

 

Tabell 5 KMPs kamin, ljudeffektnivåer från delkällor. Mätningarna är 
gjorda då kaminen avgav värmeeffekten 2,9 kW. 

Ljudkälla: Ljudeffektnivå, LWA (dB)  

 före modifieringar efter modifieringar 
Rökgasfläkt 29,0 – 6 
Konvektionsfläkt  44,0 35,0 
Bränslematning 43,5 29,0 

 

Tabell 6 Sahlins kamin, ljudeffektnivåer från delkällor. Mätningarna är 
gjorda då kaminen avgav värmeeffekten 4,9 kW. 

Ljudkälla: Ljudeffektnivå, LWA (dB)  

 före modifieringar efter modifieringar 
Förbränningsfläkt 36,0 30,5 

Konvektionsfläkt 45,5 35,5 

Bränslematning 46,0 33,0 
 

                                                 
5 Modifieringarna utvärderades enbart med avseende på ljudkvalitet 
6 Inga modifieringar gjorda 
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Figur 25 Exempel på frekvenskarakteristik från fläktbuller, i det här fallet 

uppmätt ljudeffektnivå från pelletkaminernas konvektionsfläktar.  
Trekanter: före modifieringar, fyrkanter: efter modifieringar, linje 
utan brytpunkter: bakgrundsnivå och egenbrus i mikrofoner7. 

                                                 
7 Mätkurvorna för KMPs och Sahlins modifierade kaminer går under kurvan för bakgrundsnivå vid 
höga frekvenser. Det beror på att mätförutsättningarna var något annorlunda vid dessa mätningar 
och att kurvan för bakgrundsnivå är uppmätt vid ett annat tillfälle. 
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Figur 26  Frekvenskarakteristik (ljudeffektnivå) hos kaminernas 
pelletmatning.  
Trekanter: före modifieringar, fyrkanter: efter modifieringar, linje 
utan brytpunkter: bakgrundsnivå och egenbrus i mikrofoner 
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4.3.2 Delljud från brasa 
Att enbart mäta brasan på samma sätt som de övriga delkällorna lät sig inte göras 
eftersom elden behöver tillförsel av syre och bränsle. För att ändå få en uppfattning om 
vilket buller elden ger upphov till mättes ljudeffektnivå från kaminerna med brasa och 
förbränningsfläkt igång medan pelletmatning och konvektionsfläkt var avstängda. 
Eftersom inget nytt bränsle tillfördes under mätningen minskade brasans intensitet under 
mätperioden vilket gör att de redovisade värdena i Tabell 7 är någon eller några dB för 
låga.  

Inga modifieringar med avsikt att sänka bullret från brasorna har gjorts och därför 
redovisas endast ljudeffektnivå från brasa hos omodifierad kamin. 

 

Tabell 7 Bullernivåer från enbart brasa. Bullerbidraget från 
förbränningsfläkten är borträknat varför onoggrannheten hos de 
redovisade värdena är större än normalt.  

Pelletkamin  Ljudeffektnivå, LWA (dB)  

NME, avgiven värmeeffekt 3,9 kW 43,0 

KMP, avgiven värmeeffekt 2,9 kW 39,0 

Sahlins, avgiven värmeeffekt 4,9 kW 48,0 
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Figur 27 Exempel på frekvenskarakteristik hos buller från brasa, i det här 
fallet ljudeffektnivå hos KMPs kamin vid 2,9 kW avgiven 
värmeeffekt. Konvektionsfläkt och pelletmatning var avstängda 
under mätningen. Förbränningsfläkten var igång men ljudbidraget 
från den var försumbart. Då inget nytt bränsle tillfördes under 
mätningen avtog eldens intensitet varför redovisade nivåer 
uppskattningsvis är ca 2 dB för låga. 
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4.4 Resultat från lyssningstester 
När de första inspelningarna var gjorda och innan första lyssningstestet genomfördes 
gjorde försöksledarna en genomlyssning av ljuden. Efter diskussioner beslöt man sig för 
att lyssningstestets frågor i första hand skulle fokusera på störning och upplevd kvalitet. 
Frågor ställdes också om hur effektiv kaminen uppfattades samt om försökspersonen hade 
varit nöjd om den köpt en kamin som hade ljudet i fråga. 

Bäst precision erhålls vid jämförelse av ljud mot varandra medan det är svårare att 
utvärdera ett enskilt ljuds ljudkvalitet. Resultatet från lyssningstesterna i den första 
omgången användes därför primärt som referensdata att utvärdera andra och tredje 
omgångens modifieringar mot. Men redan i första omgången kunde man få indikationer 
på om någon av bullerkällorna var viktigare att åtgärda. Se exempelvis Figur 28 där 
Sahlins pelletmatning är signifikant mer störande än övriga bullerkällor och ger en känsla 
av lägre kvalitet än den kompletta kaminen. Att så var fallet avslöjas inte i det här 
exemplet med traditionella mätningar då pelletmatningens ljudeffektnivå inte stack ut på 
samma sätt i förhållande till de andra bullerkällorna.  
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Figur 28 Exempel på resultat från den första omgångens lyssningstester, 
komplett kamin och delljud. Störning (vänster graf) och känsla av 
kvalitet (höger graf). 

 

Det fanns ännu tydligare exempel på hur lyssningspanelen hittade problem som inte 
syntes vid ljudeffektnivåmätningen. För att komma tillrätta med fläktbullret från Sahlins 
förbränningsfläkt monterades bl a en ljuddämpare på fläktens sugsida. Modifieringarna 
resulterade i att ljudeffektnivån sänktes 5 dB men lyssningstesterna pekade trots detta på 
att fläkten störde mer efter åtgärderna än före (se Figur 29). Orsaken var att de speciella 
tickanden som fläkten gav ifrån sig när den varvtalsreglerades överfördes till 
ljuddämparens ytterväggar och strålade ut utanför kaminen. Trots att detta ljud hade låg 
ljudeffektnivå påkallade det försökspersonernas uppmärksamhet och uppfattades som 
störande. 
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Figur 29 Utvärdering av ljudkvalitet hos Sahlins kamin, jämförelse8 mellan 
ursprunglig och modifierad kamin. Lägre störning och högre 
kvalitet för pelletmatning, konvektionsfläkt och förbränningsfläkt i 
högfartläge. Då förbränningsfläktens hastighet sänkts (vilket 
introducerar det tidigare nämnda tickande ljudet) är dock 
förhållandena de omvända. 

 

För den här typen av ljud är det tydligt att ett lyssningstest verkligen kommer till nytta. 
Hos NMEs kamin dämpades nedfallsrör, förbränningskopp och förråd/motor med 
plastellina. Resultatet från lyssningstestet (se Figur 30) visar att jämfört med den icke 
åtgärdade kaminen har vi åstadkommit en signifikant minskad störning samt ökad 
upplevelse av kvalitet då alla dämpningar är applicerade (stapeln alla i grafen). 

                                                 
8  Resultaten från de relativa bedömningarna utläses ur figuren på följande sätt: 
Då värdet är lika med 0 upplevs den modifierade kaminen (här: resultat från mätomgång 2) inte 
annorlunda jämfört med den ursprungliga kaminen (mätomgång 1). Om värdet är positivt från (0 
till 5) innebär det att den modifierade kaminen fått ett högre betyg (positivt eller negativt beroende 
på skalan). Är värdet istället negativt (från 0 till –5) innebär det att det att den ursprungliga 
kaminen fått ett högre betyg. Överlag innebär ett värde högre än ett att skillnaden är statistiskt 
säkerställd. 
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Figur 30 Resultat av vibrationsdämpande åtgärder på NMEs kamin. 
Störning (vänster graf) och känsla av kvalitet (höger graf, obs. ej 
samma skala). 

 

Ett par exempel på hur minskat fläktbuller uppfattas visas i Figur 29, Figur 31 och Figur 
32.  
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Figur 31 Resultat efter montering av ljuddämpare på förbrännings- och 
konvektionsfläkt hos NMEs kamin. Inga signinfikanta skillnader för 
störning (vänster graf) men en ökad känsla av kvalitet (höger graf). 
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Figur 32 Resultat av diverse åtgärder på KMPs kamin, jämförelse mellan 
ursprunglig kamin och de första modifieringarna. Den mycket 
tystare konvektionsfläkten ger tydliga utslag både vad gäller 
störning (vänstra grafen) och känsla för kvalitet (högra grafen). 

 

Sammanfattningsvis har utfärda modifieringar resulterat i en förbättrad upplevd kvalitet 
samt minskad störning.  
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5 Rekommendationer 
Nedan följer en enkel checklista som förhoppningsvis kan underlätta arbetet för 
konstruktörer av pelletkaminer och liknande produkter.  

 

 

 Använd stora fläktar och kanalareor. Låga lufthastigheter håller nere alstrad 
ljudeffektnivå på en låg nivå. 

 Se till att luftkanaler har låga tryckfall och är hinderfria. På så sätt 
minimeras ljudalstringen hos den strömmande luften i kanalen samtidigt 
som ljudalstringen i fläkten minimeras. 

 Försök hålla nere fläkthjulets periferihastighet. Även små ökningar kan 
påverka alstrad ljudeffekt mycket. 

 Placera inte fläktar nära hinder. Det är viktigt att luftflödet närmast fläkten är 
så ostört som möjligt. 

 Placera inte fläktarna så att de bullrar direkt in i kanalen utan låt fläktljudet 
först passera via en absorbent eller ljuddämpare. 

 Vibrationsisolera matningsmekanism och förbränningskopp från resten av 
kaminen. 

 En förbränningskopp i tjockt gods ”plingar” mindre. 

 Växelströmsmotorer vibrerar mer än likströmsmotorer.  

 Elmotorers växellådor kan avge störande vibrationer. Med minskade 
toleranser blir kugghjulens gång jämnare och avger därmed mindre 
vibrationer. Byte av material kan också vara en lösning.  

 Placera inte saker som vibrerar på ytor som är lätta att excitera. 

 Nedfallsränna i sandwichplåt ger dämpat klirr och stör därmed mindre. 

 Se till att pelletmatningen försiktigt rullar fram pelletarna istället för att de 
studsar omkring. 

 Se till att ljudisoleringen från förbränningsrummet till omgivningen är hög 
för att hålla nere buller från brasan. 

 En ljudmässig fördel med KMPs lösning av syretillförsel till brasan är att då 
fläkten monteras utomhus bullrar den inte i rummet där kaminen är 
placerad. En ljudmässig nackdel kan vara att det möjligen är större risk för 
lågfrekventa toner från förbränningen 
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6 Slutsatser 
Projektet har visat att det går att göra tystare pelletkaminer utan att kaminernas övriga 
prestanda påverkas negativt. Lyssningstesterna har också verifierat att förändringarna är 
välkomna! 
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8 Bilagor 

8.1 Metod för bestämning av ljudeffektnivå 
Ljudeffektnivån har bestämts vid kontinuerlig drift. Vägda ljudeffektnivåvärden är 
avrundade till närmaste halva decibel. Mätningarna och bestämningen av ljudeffektnivån 
har skett i enlighet med ISO 3741 i ett efterklangsrum med volymen 200 m3. 
Jämförelsemetoden har använts. 

8.2 Metod för lyssningsförsök 
Kaminernas ljud spelades in med binaural teknik i efterklangsrummet vars efterklang 
dämpats m h a absorbenter till T60 = 0,6 ± 0,1 s. Avståndet mellan konsthuvudet och 
kaminen var 1,5 m. Denna kombination av efterklang och avstånd användes för att 
efterlikna förhållandena i ett vardagsrum.  

Lyssningsförsöket genomfördes i ett specialbyggt lyssingsrum på Chalmers, Teknisk 
akustik. Ljuden spelades upp i individuellt kalibrerade elektrostatiska Sennheiser-
hörlurar. Försöket genomfördes individuellt eller i par och tog ca 45 minuter att 
genomföra. 

11-12 försöksdeltagare (varav 3-4 kvinnor) i åldrarna 24-30 år (medelålder 27 år) deltog 
vid varje utvärderingsomgång. Målet var att kunna använda samma deltagare vid alla tre 
utvärderingsomgångarna då detta ger en effektiv och stark försöksdesign. 
Försöksdeltagarna kompenserades med en biobiljett motsvarande ett värde av 100 SEK. 

För att kontrollera försöksdeltagarnas förmåga att göra konsekventa bedömningar 
upprepades två ljud under den första försöksomgången. På dessa frågor avvek inte 
gruppen mer än 0,2 skalsteg (ej signifikant) och ingen individ avvek mer än ett skalsteg. 
Tillsammans med det faktum att gruppen i övrigt diskriminerar mellan olika ljud blir 
slutsatsen att gruppen kan anses vara tillförlitlig i bemärkelsen konsekventa bedömningar. 

Efter genomlyssning av ljuden samt diskussion beslöts att frågorna skulle fokuseras kring 
störning (som det skulle upplevas i hemmet) samt upplevd kvalité. Dessa frågor ställdes 
dels generellt och dels efterfrågades huruvida det fanns enstaka störande ljud i 
inspelningarna samt vilken kvalité dessa i så fall upplevdes ha. Frågorna ställdes för alla 
inspelade ljud. För de kompletta kaminerna ställdes även frågor om hur effektiv samt 
nöjd deltagare trodde att de skulle var med kaminen. 

Ljuden spelades upp i slumpmässig ordning för försöksdeltagarna med undantaget att ljud 
inspelade efter modifiering av kaminerna jämfördes i parjämförlser med motsvarande ljud 
före modifiering. 

Lyssningspanelens svarsdata bearbetades med hjälp av statistiska analyser (inomgrupps 
variansanalys och beroende t-test) och i relevanta fall redovisades medelvärden som 
plottar. Varje statistiskt säkerställd skillnad mellan ljud redovisades i text. 
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8.3 Bestämning av ljudfältsimpedans 
Som tidigare nämnts finns det två generella typer av buller som uppstår vid förbränning. 
Dels det vanliga bredbandiga bullret och dels det i detta sammanhang mer ovanliga 
fenomenet då oscillationer drivs på av förbränningsprocessen och ger upphov till toner, 
ibland med avsevärd styrka.  

Vi fick vid ett tillfälle möjlighet att studera en sådan ton lite närmare. Hos en av KMPs 
prototyper uppstod vid uppstart av kall kamin en mycket kraftig ton (ca 60 Hz) under 
ungefär en halvminut. I tersbandet 63 Hz uppgick ljudtrycksnivån som högst till ca 120 
dB9! I ett försök att förstå hur tonen uppstår mättes ljudfältsimpedansen sett från 
förbränningsrummet. 

Kaminens lucka togs bort och ersattes med en skiva med öppning för 
förbränningsrummet. Som ljudkälla användes ett högtalarelement. Högtalarkonens 
hastighet mättes med en accelerometer och ljudtrycket i förbränningsutrymmet med 
mikrofon. Ljudfältsimpedansens frekvensgång beräknades som kvoten mellan mätt 
ljudtryck och konens hastighet. Då det var frekvenskarakteristiken och inte impedansens 
absoluta värde som var det intressanta bestämdes aldrig absolutnivån vilket man får tänka 
på när man studerar kurvan. 

 

   

Figur 33  Mätuppställning för bestämning av ljudfältsimpedansen, placering 
av mikrofon i förbränningskammaren och högtalaren vid 
kammarens öppning. 

 

                                                 
9  Vid mätning i efterklangsrummet på 2 m avstånd. I ett rum med normal rumsdämpning hade 
ljudtrycksnivån blivit lägre. Den högsta ljudtrycksnivån 120 dB varade endast några sekunder. 
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Figur 34  Ljudfältsimpedansens frekvensgång (observera att absolutnivån 
inte är korrekt). 

I Figur 34 ser vi att kaminen har en impedanstopp vid 60 Hz vilket borde svara mot 
systemets halvvågsresonans. Uppenbarligen har brasans flammor i ett uppstartskede en 
matchande karakteristisk frekvens som i samverkan med kaminens akustik ger upphov till 
den kraftiga tonen.  

Det finns misstankar om att det här fenomenet lättare uppstår i konstruktioner där man 
har en sugande rökgasfläkt än om man har en förbränningsfläkt som blåser in luft till 
elden.  
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