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Produktutveckling av klämskydd 

SSammanfattning 
Klämning mellan dörrblad och dörrkarm är en frekvent förekommande olyckstyp 
som drabbar såväl barn som vuxna i alla åldrar. I genomsnitt drabbas var fjärde 
svensk någon gång under sin livstid av så pass allvarliga skador till följd av klämning i 
dörr, att sjukhusvård krävs. Som regel är det handens fingrar som skadas. 

På marknaden finns ett stort utbud av tekniska lösningar som i någon mån syftar till 
att förhindra klämskador i kontakt med dörrar. Dock är de flesta av dessa lösningar 
utformade för dörrens gångjärnssida. För dörrbladets låssida existerar inget kläm-
skydd som kan göra anspråk på att vara heltäckande.  

I samarbete med en dörrfabrikant har två produktförslag tagits fram, dessa syftar till 
att begränsa risken för skador från dörrbladets låssida. Arbetet har utförts med 
utgångspunkt i Fredy Olssons metod för integrerad produktutveckling, där faserna 
principkonstruktion och primärkonstruktion används. 

Initialt har förutsättningarna runt klämskydd undersökts, varefter ett relativt stort 
antal förslag, som i någon mening förhindrar klämskador från dörrens låssida, tagits 
fram med hjälp av kreativa tekniker. Dessa förslag har värderats och vidareutveck-
lats i omgångar för att sluta i två primärkonstruktioner som lämpar sig för praktisk 
utvärdering. Därtill har även primärkonstruktionerna utvärderats med avseende på 
enklare hållfasthet, ekonomiska aspekter och miljöbelastning. 
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Product development of pinch protection 

SSummary 
Pinching between a door and its frame is a frequent type of accident that affects 
both children and adults of all ages. In average, every fourth Swedish person once in 
a lifetime experience such an injury severe enough that hospital care is required. 
Typically, the injuries affect one or more fingers.  

On the market there is a wide range of technical solutions available that to some 
extent prevent pinching accidents related to doors. However, most of these solu-
tions are designed solely for the hinged side of the door. There exists no satisfacto-
rily comprehensive pinch protection solution for a door's lock side.  

Two product proposals have been developed in cooperation with a door manufac-
turer. These seek to limit the risk of pinch injury at the door's lock side. The work 
has been carried out on the basis of Fredy Olsson's method of integrated product 
development, where the model's principle construction and primary structure were 
used.  

To initiate development, the conditions around pinch protection were investigated. 
A relatively large number of proposals that to some extent prevent pinching injuries 
from the door's lock side were developed using creative techniques. These sugges-
tions were valued and developed in several stages to end up as two primary designs 
that are suitable for further practical evaluation. The resulting designs were also 
evaluated for material behavior, economic aspects and environmental impact. 
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FFörord 
 

Föreliggande rapport är resultatet av mitt examensarbete på kandidatnivå i maskin-
teknik som utförts vårterminen 2014. Examensarbetet är den avslutande delen i 
produktutvecklingsprogrammet vid Blekinge Tekniska Högskola. 
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tack till er alla! 
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tack till min handledare Stefan Sjödahl vid Blekinge Tekniska Högskola, som varit en 
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11 Inledning 
Inom denna inledande del av rapporten redogörs för bakgrund och syfte samt pro-
blemställningar och vilka avgränsningar som gjorts inom ramen för arbetet. 

  

1.1 Bakgrund 
I det dagliga livet kommer de flesta människor i kontakt med dörrar av olika slag. Då 
dörren syftar till att försluta ett utrymme från ett annat så finns risken att klämning 
sker i dörrspringan som uppstår vid stängning. Den vanligast förekommande dörren 
i byggnader är slagdörren. Vid stängning av dörrar föreligger risk för att exempelvis 
fingrar kläms mellan dörrblad och dörrkarm. Vanligen sker klämning antingen på 
gångjärnssidan eller på låssidan av dörrbladet. Skadorna kan ske antingen då perso-
nen som stänger dörren själv har en kroppsdel i mellan dörrblad och dörrkarm, eller 
så kläms en annan person då dörren stängs eller blåser igen. Klämskador hos barn 
torde vara särskilt vanligt förekommande. 

Boverket rekommenderar att dörrar till skolor, förskolor och entrédörrar till bostä-
der förses med klämskydd. För dörrens gångjärnssida finns relativt bra lösningar 
tillgängliga på marknaden, däremot är lösningarna för att förhindra klämning på 
gångjärnssidan få. 

 

1.2 Syfte 
Uppdragets syfte är att utveckla en teknisk lösning som minskar risken för att kläm-
skador sker mellan dörrblad och dörrkarm på dörrens låssida. Uppdraget omfattar 
även litteraturstudie runt klämning i dörr samt undersökning av befintliga lösningar 
som motverkar klämning på dörrens låssida. Rapportens slutprodukt skall vara ett 
eller flera konstruktionsförslag på lösningar som minskar risken för att klämskador 
sker mellan dörrkarm och dörrblad på dörrens låssida. 

 

1.3 Avgränsning 
Uppdraget skall utmynna i en eller flera principkonstruktioner som minskar risken 
för klämskador endast från dörrens låssida. Aktuell dörr definieras med mått och 
massa under kravkriterier som givets av uppdragsgivaren. Dörrbladets och dörrkar-
mens tvärsnitt får inte förändras. Projektet skall inte belastas med avancerade tek-
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niska beräkningar utan fokus skall ligga på utveckling av en godtagbar teknisk lös-
ning. Vidare skall inte principkonstruktionen implementeras i produktionen. 

 

1.4 Uppdragsgivare 
Rapporten författas som ett samarbete mellan en extern uppdragsgivare och Blek-
inge Tekniska Högskola. Uppdragsgivaren är en dörrfabrikant med ett brett pro-
duktsortiment av dörrar för såväl bostäder som offentliga lokaler.  

 

1.5 Precisering av frågeställningar 
Rapporten ämnar svara på följande frågeställningar 

Hur och vart uppstår klämskador vid kontakt mellan dörrblad och dörr-
karm? 
Vilka befintliga lösningar finns för skydd mot klämskador från dörrens 
låssida? 
Hur kan risken för klämskador relaterade till dörrbladets låssida minskas?  
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22 Teoretiska referensramar 
Under detta avsnitt behandlas den övergripande teorin arbetet baserats på. 

 

2.1 Klassificeringar 
En dörr kan klassificeras med avseende på flera skilda egenskaper. För att visa att 
dörrarna uppfyller de ställda kraven för respektive klassning kan oberoende testor-
gan anlitas för att certifiera och verifiera kravuppfyllnaden hos dörren.  

Brandklass 

Brandklass anger hur lång tid en dörr kan motstå spridning av brand. Ett antal be-
nämningar förekommer, exempelvis EI 60; där E är förmågan att hindra brand från 
dörrens ena sida till den andra, I syftar till isoleringen och vilka temperaturer som är 
godtagbara på den, av branden, icke exponerade sidan. Mätetalet anger den tid i 
minuter som dörren minst skall klara att uppfylla kraven vid brand. I Sverige före-
kommer även beteckningen A vilket fyller kraven för motsvarande EI-klass, exem-
pelvis är en A 60 klassad dörr att betrakta som en fullgod ersättning för krav på en 
El 60 klassad dörr. [1] 

Inbrottsklass 

Inbrottsklass av dörrar regleras i standarden SS-EN 1627 där testningen bland annat 
görs med avseende på dörrens förmåga att motstå mekaniskt våld, ingående detal-
jers hållfasthet samt dörrens vridstyvhet. Graderingen görs i motståndsklasser som 
betecknas RC (Resistance Class). RC 2 betyder att dörren kan motstå angrepp från 
enklare handverktyg som hammare och skruvmejsel under en 15 minutersperiod 
varvid angrepp sker effektivt under 3 minuter. RC 5 som är standardens högsta gra-
dering innebär att dörren skall klara en effektiv angreppstid om 40 minuter med 
grövre verktyg, såsom vinkelslip och borrmaskin. [2] 

Ljudklass 

Ljudklass hos dörrar och annat byggnadsmaterial anger förmågan att reducera ljud-
vågor som färdas i luften mellan två åtskilda utrymmen, exempelvis en trappupp-
gång eller en lägenhet. Vad som bedöms är hur stor del av ljudvågorna som förmår 
att tränga igenom den stängda dörren till ett angränsande utrymme. Ett relativt stor 
antal frekvenser testas och resultatet sammanställs till ett reduktionsvärde, be-
nämnt RW. Med stigande reduktionsvärde ökar dörrens förmåga att reducera luft-
burna ljudvågor. [3] 
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2.2 Beräkning av kinetisk energi från dörrblad 
Då dörrens rörelseenergi skall hanteras av konstruktionslösningen är den kinetiska 
energin dörrbladet genererar en central parameter i arbetet. För att beräkna dör-
rens rörelseenergi har nedanstående beräkningsgång använts. 

  

Dörrens vinkelhastighet ( ) beräknas enligt ekvation (1) med hjälp av dörrens 
stängningsfrekvens ( ). = 2      (1) 

 

Dörrens masströghet ( ) beräknas genom ekvation (2), dörrbladets geometri har 
idealiserats till en parallellepiped. = ( )    (2) 

Där  är dörrens massa,  syftar till dörrbladets bredd och  refererar till dörrbla-
dets tjocklek. 

 

Tröghetsmomentet förskjuts ( ) enligt ekvation (3) för att ange dörrens rotations-
axel till gångjärnen. = +    (3) 

Där  syftar till avståndet från dörrens tyngdpunkt i horisontalled till gångjärnens 
rotationscentrum. 

 

Slutligen beräknas dörrens kinetiska energi ( ) genom ekvation (4). =     (4) 
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33 Metod 
Under kapitlet metod redovisas arbetsgången för projektet samt principer för idége-
nerering och utvärdering.  

 

3.1 Produktutvecklingsmetodik 
För arbetets huvudsakliga upplägg har Fredy Olssons princip om integrerad pro-
duktutveckling används. Metoden bygger på ett antal steg som syftar till att leda ett 
utvecklingsuppdrag från ett behov till en produktionsfärdig konstruktion [4]. Inom 
ramen för detta arbete används steg 2, principkonstruktion och steg 3, primärkon-
struktion. 

 

3.1.1 Principkonstruktion 
Det andra steget i integrerad produktutveckling skall rendera i en eller flera princip-
lösningar för en given problemställning, det vill säga en plattform för att fortsätta 
ett mer detaljstyrt utvecklingsarbete.  

Produktdefinition 

Som ett första steg i principkonstruktionen sätts den tilltänka produkten i sitt sam-
manhang. Produktens användningsområde och funktioner samt eventuella stöd-
funktioner definieras. Därtill beskrivs miljön där produkten är tänkt att användas, 
samt hur människorna som kommer i kontakt med produkten påverkas. Slutligen 
sätts produkten i ett ekonomiskt kontext, vad produkten får kosta. [4] 

Produktundersökning  

För att få en bild av vilka liknande produkter som finns på marknaden, hur dessa 
fungerar och dess eventuella brister utförs en produktundersökning. Undersökning-
en kan utföras med olika metoder beroende på vilket resultat som vill uppnås och 
vilken produkt det gäller. Olsson betonar dock att produktundersökningen kan ge 
uppslag till förnyelse men även att en för djuplodad undersökning kan verka häm-
mande på den kreativa produktutvecklingsprocessen. [4]  

I rapporten har en marknadsundersökning utförts genom att befintliga produkter, 
som marknadsförs med syfte att minska risken för klämning från dörrens låssida, 
undersökts. Sökning i patentdatabaser och litteraturstudier är andra vägar som till-
lämpats inom rapporten för att finna befintliga lösningar.  



6 
 

Kriterieuppställning 

För att utvärdera produktförslagen på ett objektivt sätt definieras ett antal kriterier. 
Dessa kan ha karaktären av absoluta krav, sådana som ofrånkomligen måste uppfyl-
las eller som önskemål som gärna får, men inte nödvändigtvis måste, uppfyllas. 
Kriterierna bör vara särskiljbara från varandra och tydligt mätbara, för att minska 
risken för subjektiva urval. Vidare bör kraven täcka in alla aspekter från produktde-
finitionen. Önskemålen viktas lämpligen för att avgöra vilken tyngd respektive öns-
kemålskriterium skall ha i lösningsbedömmingen. Olsson förespråkar att parvis jäm-
förelse används vid viktning av önskemål, vilket innebär att samtliga önskemål ställs 
mot varandra för att avgöra dess inbördes betydelse. [4] 

Framtagning av produktförslag 

De första produktförslagen har ofta karaktären av enkla skisser och visar en idé sna-
rare än ett färdigt produktutkast. Vid den initiala sökningen efter produktförslag tas 
ingen eller liten hänsyn till kriterierna, en kvantitativ mängd förslag är överordnat få 
men kvalitativa förslag. De initiala förslagen sorteras och idéerna som är mest in-
tressanta vidareutvecklas i steg från abstrakta till mer konkreta förslag. För idégene-
reringen används kreativa tekniker, såsom brainstorm. [4] 

Utvärdering av produktförslag 

Utvärderingen av produktförslagen sker vanligen genom flera steg för att få fram 
det eller de förslag som skall gå vidare till primärkonstruktionsstadiet [4]. En första 
grovsållning har skett genom en resonerande diskussion med uppdragsgivaren, där 
författaren tagit del av dennes erfarenheter av produktutveckling. Därefter vidare-
utvecklades produktförslagen för att bli mer konkreta varefter en primärutvärdering 
tog vid, denna utvärdering utfördes med hjälp av kraven som tidigare definierats. I 
den sekundära utvärderingen som följde togs hänsyn till alla önskemål, vilka viktats 
inbördes. I den slutliga utvärderingen valdes de förslag som ansågs mest lämpligt 
för att går vidare till primärkonstruktionsstadiet.   

 

33.1.2 Primärkonstruktion 
I steget primärkonstruktion utvecklas lösningen eller lösningarna från principkon-
struktionen för att nå en första representativ modell eller prototyp. Viktigt är att 
arbetsgången inte ses som strikt linjär, iteration eller hopp mellan vissa moment 
kan stundtals behöva göras. 
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Produktutkast 

I detta första steg efter principkonstruktionen presenteras produktutkastet som en 
helhet tillsammans med dess delkomponenter. Det övergripande verkningssättet 
beskrivs för att ge en översiktlig bild av funktionen. [5] 

Komponentval 

Ett komponentval utförs för att finna vilka befintliga element som skall inpassas i 
konstruktionen. Dessa element kan exempelvis bestå av standardiserade maski-
nelement som skruvar eller fjädrar. [5] 

Detaljkonstruktion 

I detaljkonstruktionen konstrueras och utformas produktens unika komponenter. 
Det bestäms även vilka material som detaljerna skall tillverkas av. Syftet är att skapa 
en preliminär användningsriktig detalj som kan tillverkas i enstaka exemplar, med 
exempelvis hantverksmässiga metoder. Processen utgår från de krav som ställs på 
komponenten varvid realistiska alternativ skissas fram för att sedan bedömas för att 
plocka fram den bästa lösningen. [5] 

Produktsammanställning 

Produktens samtliga komponenter visas i en sammanställning där funktionen fram-
går tydligt. Sammanställningen skall förutom att fylla en illustrativ funktion även 
utgöra underlag för exempelvis prototyptillverkning och vidare förädling av produk-
ten. [5] 

 

33.1.3 SWOT-analys 
Förkortningen SWOT är en akronym för engelskans Strengths, Weaknesses, Op-
portunities, Threats. Metoden syftar till att belysa en företeelse utifrån olika syn-
vinklar, ett mer företagsmässigt (internt) synsätt och ett mer marknadsmässigt (ex-
ternt) synsätt. För de båda angreppspunkterna listas starka respektive svaga sidor, 
detta för att ge en helhetsbild av produktens möjligheter och hinder. [6] 
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3.2 Kreativa tekniker 
För att föra arbetet framåt har kreativa tekniker används i olika skeden av arbetet 
med rapporten. Initialt för att generera lösningar på problemet, hur risken för kläm-
skador från dörrens låssida kan minskas, har brainstorm används. I denna aktivitet 
har totalt fem personer deltagit i grupper om två till tre personer. Vid utveckling av 
primärkonstruktionerna har FMEA (feleffektanalys) används som ett redskap för att 
finna brister i koncepten, och för att föreslå åtgärder för dessa brister. Även i fram-
tagandet av feleffektanalysen har utomstående personer engagerats för att ge yt-
terligare uppslag på tänkbara fel och lösningar. 

 

33.2.1 Brainstorm 
Brainstorm är en kreativ teknik som syftar till att hitta en kvantitativ mängd lösning-
ar till ett specifikt problem. Tekniken kan användas enskilt men fungerar bäst i 
grupper uppemot en handfull personer. Då flera personer är verksamma i 
brainstormingen utses lämpligen en person till sekreterare, denna person antecknar 
förslagen som kommer upp, likväl är denna person även delaktig i idégenreringen. 
[7] 

Tekniken grundas på att alla idéer som genereras antecknas, ingen som helst utvär-
dering tillåts. Anledningen till att förslagen inte skall utvärderas i första läget är att 
analys av uppkomna förslag kan hämma tillkomsten av nya, kreativa förslag. Även 
förslag som verkar ogenomförbara kan innehålla stoff som kan användas i ett se-
nare skede. När väl brainstormaktiviteten är slutförd, vanligtvis efter 30-45 minuter, 
granskas förslagen noggrannare och dokumenteras på lämpligt sätt. [7] 

 

3.2.2 FMEA 
Feleffektanalys, eller FMEA som är en akronym för engelskans Failure Mode and 
Effect Analysis, är en systematisk metod för att upptäcka svagheter i en konstrukt-
ion. Analysen baseras på tre frågeställningar; Vilket fel kan uppstå? Vad är orsaken 
till felet? Vilka blir effekterna från felet? För att besvara frågorna används kreativa 
tekniker, exempelvis brainstorm. Utifrån de tänkbara felen som framkommer före-
slås förebyggande åtgärder för de mer sannolika felscenariona. [6] 
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3.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien som genomförts har riktats in mot att söka svar på frågorna hur, 
var och varför klämskador mellan dörrkarm och dörrblad uppstår, samt vilka proak-
tiva åtgärder som föreslås i litteraturen som undersökts. Undersökningen har riktat 
sig mot granskade vetenskapliga artiklar och material utgivet av myndigheter i Sve-
rige.  

 

3.4 Marknadsundersökning 
Utgångspunkten för marknadsundersökningen har varit att undersöka vilka kom-
mersiella lösningar som existerar för problemet med klämskador orsakade från 
låssidan av slagdörrar. Undersökningen har främst skett genom att digitala källor 
studerats, exempelvis nätbaserade hemsidor och digitala kataloger. Undersökning 
har även skett i fysiska butiker i författarens närområde samt via sökning i patent-
databaser.   

 

3.5 Ekonomisk utvärdering 
För slutkonstruktionerna har en grov ekonomisk bedömning av produkternas kost-
nader utförts. I bedömningen togs endast hänsyn till de konstruerade detaljerna 
och övriga tillhörande maskinelement. Således togs inte kostnader för montering, 
ytbehandling, paketering et cetera med i denna kalkyl. För att bedöma de ingående 
komponenternas kostnader har i första hand riktvärden sökts från lämpliga leveran-
törer och tillverkare, i fall där sådan uppgifter inte stått att finna har författaren 
uppskattat kostnaderna. 

Då tillverkningen av somliga detaljer kräver att investeringar görs, exempelvis i gjut-
formar, har en enkel investeringskalkyl baserad på återbetalningsmetoden med 
kalkylränta gjorts. Metoden har valts då den är överskådlig och vanligt förekom-
mande inom svenska företag [8]. 

 

3.6 Miljöbedömning 
För att bedöma slutkonstruktionens miljöpåverkan har en modell för miljögransk-
ning (Eco-audits) enligt förlaga från Ashby [9] används. Metoden syftar till att, på ett 
överskådligt och approximativt sätt, beskriva en produkts miljöpåverkan gällande 
energiåtgång och koldioxidutsläpp. Produkten analyserades i fem steg, från råvara 
till resthantering då produkten är uttjänt.  
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Som ett första steg definieras behövligt råmaterial och dess massa som krävs för 
tillverkning av produkten. I det andra steget berörs tillverkningen. Metoden tar bara 
hänsyn till formningsprocessen, då det normalt är den som kräver mest resurser i 
form av energi och är orsak till störst koldioxidutsläpp. Information om energiåtgång 
och koldioxidutsläpp hämtas från tabell och multipliceras med respektive massa för 
att få värde för produktens råmaterial och tillverkningsprocess. [9] 

I steg tre uppskattas transporterna som sker från fabriken till produktens försälj-
ningsställe, information om resursförbrukning för olika transportsätt hämtas från 
tabell. I ett fjärde steget bedöms hur produkten påverkar miljön med avseende på 
energiförbrukning och koldioxidutsläpp under produktens brukartid. Produktens 
direkta elförbrukning ligger under denna punkt, men även indirekt påverkan som 
exempelvis underhåll och rengöring av produkten. I det femte och sista steget be-
döms vilka resurser som krävs vid resthanteringen när produkten är uttjänt. Rest-
hanteringen kan ske på fem olika sätt och anges här från mest till minst miljöbelas-
tande; deponi, energiåtervinning, materialåtervinning, återanvändning och fortsatt 
användning utan medförande resursförbrukning. En resursförbrukning vid exempel-
vis materialåtervinning subtraheras från resursförbrukningen ett motsvarande pri-
märutvunnet material kräver, vilket ger en miljövinst. [9]      
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44 Produktdefinition 
Inom kapitlet produktdefinition definieras produkten och dess funktion på ett över-
gripande sätt. Därtill beskrivs även produktens förhållande till dess omgivning, män-
niskorna som använder produkten eller påverkas av den, samt ekonomiska aspekter 
relaterade till produkten. 

 
Produkt 
Produkten skall minska risken för klämskador på låssidan av slagdörrar, främst för 
typen säkerhetsdörrar (ståldörrar). Produkten kan placeras på karm, dörrblad eller i 
anslutning till dörr. Produkten bör vara eftermonteringsbar och ha ett estetiskt god-
tagbart yttre.  

Produkten skall ha en lång brukartid, minst 10 år och inte kräva mer service än en 
dörr, exempelvis justering och smörjning. Produkten får gärna ha en liknande tek-
nisk livslängd som dörren. 

Process 
Produkten skall minska risken för klämskador, på främst händer, fingrar och fötter, 
som uppstår mellan dörrblad och dörrkarm vid dörrens låssida. Allvarligast skador är 
att förvänta när fingrar kläms, detta på grund av att fingrarna är den kroppsdel med 
minst tvärsnittsarea som förväntas skadas mellan dörrblad och dörrkarm. Produk-
ten skall minska risken för den direkta användaren av dörren, men gärna även för 
personer eller husdjur som kan tänkas vara i dörrens verkningsområde. 

Omgivning 
Produkten skall användas till en dörr som är placerad antingen i en inomhusmiljö, 
exempelvis ett trapphus eller en korridor, eller där dörren även kan vara utsatt för 
utomhusklimat, exempelvis då dörren utgör entrén i en fasad. Temperatur och luft-
fuktighet är inom variationen för vad som kan anses som normalt i Sverige. Placeras 
utrustningen i inomhusmiljö antas omgivningen vara frostfri och skyddad mot regn. 
Produktens miljöbelastning med avseende på materialval bör vara lågt i förhållande 
till motsvarande produkter. 

Människa  
Klämrisken skall minskas för personen som använder dörren samt bör begränsas för 
såväl personer som husdjur som kan befinner sig i närheten av dörrens verknings-
område. Användaren av dörren skall vid normal stängning inte behöva använda sig 
av en högre stängningskraft till följd av det monterade klämskyddet. Produkten bör 
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vara enkel att göra service på och bör vara relativt enkel att montera i fält på en 
befintlig dörr. 

 
Ekonomi 
Företagets kostnader för tillverkning eller inköp av produkten bör inte överstiga ett 
bruttopris om 500 kronor per enhet. 
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55 Produktundersökning 
I kapitlet redovisas resultatet av en marknadsundersökning som sökt efter kommer-
siella klämskydd med syfte att minska risken för skador från dörrens låssida. Sökning 
har skett via nätbaserade företagssidor, fysiska butiker och patentdatabaser. Där de 
två sista forumen inte renderat i någon unik teknisk lösning som inte stått att finna 
via de undersökta företagshemsidorna.   

 

5.1 Manuella klämskydd 
Klämskydd som förhindrar stängning av dörr (manuella). 

 

Figur 1. Klämskyddet "Patrull". [10] 

 

 

Figur 2. Klämskyddet "Finger Guard". [11]  

Klämskyddet ”PATRULL” 
(figur 1) är tillverkat i 
syntetiskt gummi. Skyd-
det monteras på dörrbla-
dets låssida och stoppar 
dörren då skyddet tar 
emot dörrkarmen. [10] 

 

Klämskyddet ”Finger 
Guard” (figur 2) är till-
verkat i hårdplast och 
består av en kil med en 
krok som hängs över 
gångjärnet. Då kilen sit-
ter på plats kan inte dör-
ren stängas. För att 
stänga dörren avlägsnas 
kilen. [11] 
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5.2 Självaktiverande klämskydd 
Klämskydd som möjliggör stängning av dörr (automatiska och halvautomatiska). 

 

Figur 3. Klämskyddet "Yossi". [12] 

 

 

Figur 4. Klämskyddet ”James–Türente”. [13] 

Klämskyddet ”Yossi” (fi-
gur 3) är tillverkat i hård-
plast. Skyddet spänns 
fast på handtaget och 
förhindrar att dörren kan 
stängas då handtaget är 
opåverkat. Skyddet utgör 
en blockering mellan 
dörrblad och karm. 
Trycks handtaget ned 
följer skyddet med i 
handtagets rörelse och 
dörren går att stänga. 
[12] 

Klämskyddet ”James – 
Türente” (figur 4) är till-
verkat i skumplast. Skyd-
det monteras på dörrvre-
det, efter att dörren öpp-
nas fjädrar skyddet ut 
mellan dörrblad och 
karm vilket förhindrar 
stängning. Funktionen i 
övrigt överensstämmer 
med klämskyddet 
”Yossi”. [13] 
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Figur 5. Dörrtillslutaren ”Dictator”. [14] 

 

 

Figur 6. Klämskyddet ”Athmer HW-100". [15] 

Klämskyddet ”Athmer 
HW-100” (figur 6) är till-
verkat i aluminium. 
Klämskyddet monteras 
överst på dörrkarmen, en 
arm hindrar dörrbladet 
från att nå karmen. 
Skyddet avaktiveras ge-
nom att armen förs 
uppåt, en fjäderbelastad 
spärr låser då armen i sitt 
övre läge. När dörren 
stängs påverkar en skruv, 
monterad på dörrbladet, 
spärren så att armen 
faller ner nästa gång 
dörren öppnas. [15] 

Dörrtillslutaren ”Dicta-
tor” (figur 5) tillverkad i 
metall med ett gummi-
hjul. En hydraulisk däm-
pare drar på ett kontrol-
lerat sätt in de sista 
centimetrarna innan 
dörren slår igen. Inget 
regelrätt klämskydd då 
klämning inte förhindras, 
dock kan möjligen skade-
verkningar minskas när 
dörrens hastighet regle-
ras. [14] 
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Figur 7. Dörrstoppen ”Happy hands”. [16] 

 

 

Figur 8. Dörrstoppen ”Bollen”. [17] 

Klämskyddet ”Bollen” (fi-
gur 8) är en boll av hård-
plast som upphängts i en 
stålfjäder, produkten 
skruvats fast i dörrkar-
men. Då dörren öppnas 
fjädrar bollen in mellan 
dörrkarm och dörrblad 
och förhindrar därmed 
stängning. För att stänga 
dörren måste bollen ma-
nuellt flyttas utanför dör-
rens verkningsområde. 
[17] 

Dörrstoppen ”Happy 
hands” (figur 7) är tillver-
kad i plastmaterial. Pro-
dukten består av en fjä-
derbelastad hand som 
tejpas på dörrbladet. 
Skyddet förhindrar att 
dörren stängs genom att 
blockera mellan dörrblad 
och karm. Då handen 
vrids motsols möjliggörs 
stängning av dörren. [16] 
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Figur 9. Klämskyddsserien "Fingerschutztüren". [18] 

 

 

Figur 10. Dörrbromsen ”Slam Stop”. [19] 

Klämskyddsserien 
”Fingerschutztüren” (fi-
gur 9) är en serie inner-
dörrar med tillhörande 
karmar som syftar till att 
minska risken för kläm-
skador. Produkten är 
främst riktad mot försko-
leverksamhet. Karmen är 
utformad av en rundad 
aluminiumprofil och i 
dörrbladets klämzon sit-
ter en hålprofil av flexi-
belt syntetmaterial. Då 
ett finger kläms minskar 
dörrkarmens rundning, 
dess förmåga att fjädra i 
sidled och dörrbladets 
hålprofil risken för allvar-
liga klämskador. [18] 

 

Dörrbromsen ”Slam 
Stop” (figur 10) är tillver-
kad i hårdplast, med en 
invändig stålcylinder. 
Skyddet aktiveras då dör-
ren stängs med tillräck-
ligt hög fart. [19] 
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66 Litteraturstudie 
I litteraturstudien som redovisas inom kapitlet har granskning av tillgänglig littera-
tur som berör områdena klämning och klämsäkerhet skett, främst vetenskaplig rap-
porter och myndighetsföreskrifter har undersökts. Frågorna som sökts svar på inom 
ramen för litteraturstudien var; Vilka krav ställs på klämfrihet från myndighetshåll i 
Sverige. Hur och var klämskador från dörrvåld uppstår och dess konsekvenser. Samt 
hur risken för trauma vid klämning mellan dörrblad och dörrkarm kan minskas. 

 

6.1 Boverkets byggregler 
Boverket är den myndighet i Sverige som är utsedd till förvaltningsmyndighet för 
frågor som rör byggd miljö. Boverket ansvarar för utgivandet av BBR, Boverkets 
byggregler, som är en samling föreskrifter och allmänna råd som berör stora områ-
den inom byggnader och byggnation. I avsnittet säkerhet vid användning behandlas 
klämskador enligt följande utdrag. [20] 

”Byggnader ska utformas så att risken för personskador till följd av 
sammanstötning begränsas. Byggnaders rörliga delar och anordning-
ar ska vara placerade och utformade så att risken för personskador 
genom klämning eller liknande begränsas.” BBR 8:31 

Under rubriken allmänna råd omnämns klämskydd, och särskilt pekas på skolor och 
förskolor som områden där klämskydd bör finnas. 

”[…] Dörrar i skolor och förskolor samt entrédörrar till bostäder bör 
ha klämskydd.” BBR 8:31 

I åttonde kapitlet av Boverkets byggregler hänvisas även till skriften ”Bygg barnsä-
kert – i byggnader, på tomter och i utemiljön” som även denna utgivits av Boverket. 
I skriften fastslås att klämskador i kontakt med dörrar är relativt vanligt hos barn, 
skadorna sker särskilt ofta i entrédörrar [21].   

6.2 Statistik kring skador i kontakt med dörr 
De flesta tillgängliga studier som stått att finna som behandlar skador orsakade av 
dörrvåld berör främst barn [22] [23] [24] [25]. Enligt dessa studier är den genom-
snittliga skadan som sker i kontakt med dörrar och som kräver sjukhusvård en kläm-
skada på långfingret hos en pojke som är 4 år gammal. Skadan uppstår vid klämning 
mellan dörr och karm på gångjärnssidan och orsakas av att dörren stängs av en an-
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nan person eller att en extern kraft verkar på dörren, exempelvis vinden. Skadan 
resulterar i en mjukdelsskada som inte kräver att patienten läggs in på sjukhus för 
observation. Genomsnittskostnaden för sjukhusvården av barn som klämt fingrar i 
dörrar ligger på motsvarande 20 000 kronor [23]. 

Skador i kontakt med dörr är en vanligt förekommande skadetyp. I genomsnitt 
drabbas i Sverige en person i en fyrpersonsfamilj någon gång under en livstid så pass 
allvarligt av dörrvåld att sjukhusvård krävs [26]. I USA beräknas att det i genomsnitt 
sker 360 allvarliga klämskador varje dygn hos åldersgruppen barn yngre än 18 år 
[22]. 

Mest drabbade av skador från kontakt med dörrar är barn. Desto yngre barnet är ju 
större är sannolikheten att klämskadan uppstår vid dörrens gångjärnssida, med 
stigande ålder ökar skadorna vid dörrens låssida [24] [26]. Från omkring 10 års ålder 
och uppåt dominerar skador relaterade till dörrens låssida [24]. Totalt sett är den 
mest frekvent förekommande skadan orsakad av dörrvåld uppkommen vid kontakt 
med dörrens låssida [26]. Ett liknande förhållande som vilken sida av dörrbladet 
klämning sker på gäller även huruvida personen som kläms själv har stängt dörren. 
Barn klämmer sig oftast till följd av att någon annan person eller kraft påverkar 
dörrbladet medan vuxna oftast klämmer sig då de själva stänger dörren [26].  

De vanligaste skadeverkningarna från klämskador i dörr uppstår på fingrarna, där 
långfingret dominerar följt av ringfingret [24]. Till skadeverkningarna hör mjukdels-
skador som står för omkring hälften av de klämskador som krävt sjukhusvård [24] 
[26]. Därefter kommer, i fallande ordning, köttsår, frakturer och slutligen amputat-
ion som drabbar omkring en tiondel av alla på sjukhus behandlade klämskador or-
sakade av dörrvåld [23] [24]. 

Det fastslås att ett behov av klämskyddsanordningar föreligger. I de undersökta 
rapporterna föreslås proaktiva åtgärder som att dörrblad och karm rundas och att 
en mjuk hålprofil fyller ut ett utrymme mellan dörrblad och dörrkarm för att för-
hindra att fingrarna krossas [22] [26]. En studie förespråkas även att en handduk 
läggs över dörrbladets ovansida för att förhindra stängning och därmed klämning 
mellan dörrblad och dörrkarm [25].    

 

6.3 Skadeverkan vid pålagda krafter på handens fingrar 
I en studie från 2013 klämdes fingrar på försökspersoner på ett kontrollerat sätt. 
Klämningen skedde med en modifierad pelarborrmaskin som deltagarna själva re-
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glerade. Fingret klämdes mellan två 4 mm tjocka aluminiumplåtar. Syftet var att 
undersöka vart den subjektiva smärttröskeln låg hos vuxna personer (18-57 år).  

Resultatet visade den genomsnittliga kraften som ansågs uthärdlig; för pekfingret 
42 N och för lillfingret 35 N. Studien bestod även i en del där preparat från avlidna 
personer testades för att avgöra när risken för avböjning förelåg. Den maximala 
kraft som gick att applicera var 1 886 N för pekfingret och 1 833 N för lillfingret.  

Vid 200 klämningar av preparaten uppkom 25 frakturer. Medelkraften som applice-
rats vid dessa frakturer låg på 1 485 N och den lägsta kraft som krävdes vid en frak-
tur var 467 N. Författarna slår fast att skador på mjukvävnaden sannolikt skett innan 
frakturerna uppkommit. [27] 

 

6.4 Fingrets tvärsnittsarea 
Då tillgänglig litteratur pekar mot att fingrar är de kroppsdelar som oftast skadas vid 
klämning mellan dörrblad och dörrkarm har ett representativt mått för fingrarnas 
tvärsnitt eftersökts. I en studie från Nordamerika mättes antropometriska1 data 
från 870 vuxna individer som arbetade inom tillverkande industri. I studien fastslogs 
den största pekfingertjockleken över fingrets andra led, se figur 11, till 22,3 mm. 
Den 95 percentilen låg i samma studie på 21,47 mm [28].  

I den antropometriska databasen ALBA som tillhandahålls via Kungliga Tekniska 
högskolan anges den 95 percentilen för pekfingertjocklek hos män till 21 mm [29]. 

 

 

Figur 11. Läge på pekfinger där mått för pekfingertjocklek mätts.  

                                                           
1 Antropometri avser den vetenskapliga disciplin där människokroppens måttförhållanden studeras. 
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77 Kriterieuppställning 
För att värdera lösningsförslagen ställdes ett antal kriterier upp. Kravkriterierna 
representerar absoluta krav som definierades av uppdragsgivaren och var en del av 
uppdragsspecifikationen, dessa måste ovillkorligen uppfyllas. Därtill har författaren i 
samverkan med uppdragsgivaren specificerat ett antal önskemål som bör uppfyllas, 
även om dessa inte utgör tvingande krav. 

 

7.1 Kravkriterier 
1 Anpassas för BBR rekommendationer om klämskydd 

”Byggnaders rörliga delar och anordningar ska vara placerade och utformade så att 
risken för personskador genom klämning eller liknande begränsas.”  BBR 8:31 [20] 

”[…] Dörrar i skolor och förskolor samt entrédörrar till bostäder bör ha klämskydd.” 
BBR 8:31 [20] 

 

2 Kunna installeras på företagets säkerhetsdörrar (ståldörrar) 

Typexempel på dörr:  Karmdagmått   900 x 2 025 mm 

  Dörrbladets tjocklek  58 mm 

  Dörrens massa 100 kg 

 

3 Brand-, ljud- och inbrottsklass får inte påverkas negativt 

Aktuell dörrklassning: Brandklass  A60 

  Ljudklass  RW 35dB 

  Inbrottsskydd   SS-ENV 1627 MK3 
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7.2 Önskemålskriterier 
A Tilltalande design 

Kriterier skall normalt vara verifierbara dock anses detta subjektiva önskemål som 
viktigt att ta med. Att produktens profil är låg, att ytan är jämn och möjlig att lack-
era är parametrar som anses bidra till en tilltalande design. 

Urval: Storlek, profil, geometrisk form, yta et cetera. 

 

B Produktpris 

Produkten bör inte kosta uppdragsgivaren mer än 500 kronor netto, och detta oav-
sett om produkten tillverkas internt hos uppdragsgivaren eller om tillverkningen 
läggs på en tredje part. 

Urval: Uppdragsgivarens inköpspris/produktionspris relativt 500 kronor.  

 

C Ej påverka öppnings- och stängningskraft 

Öppnings- och stängningskraft bör inte påverkas, vid kontrollerad rörelse med en 
hastighet i dörrbladsperiferin runt 0,5 m/s, användaren av dörren bör då inte märka 
någon noterbar skillnad mellan att öppna eller stänga en dörr där produkten instal-
lerats och en likadan dörr utan produkten installerad. 

Urval: Påverkan av stängningskraften vid aktsam stängning med en hastighet om-
kring 0,5 m/s i dörrbladsperiferin.  

 

D Livslängd 

Produkten monteras på en dörr som exempelvis leder in till en lägenhet, en korri-
dor, ett rum eller liknande. Dörren förväntas öppnas och stängas åtskilliga gånger 
dagligen och i flertalet år, produkten kommer därför behöva klara en hög mekanisk 
påverkan. 

Urval: Beräknad livslängd, mer eller mindre än 10 år. 
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E Miljöpåverkan 

Produkten bör ha en låg miljöpåverkan dels vid val av material och vid tillverkning, 
under produktens aktiva livslängd samt vid demontering och återvinning då produk-
ten är uttjänt. 

Urval: Materialtyp, materielmängd, energiåtgång och återvinningsbarhet relativt 
data från Ashby, Material and the environment [9]. 

 

F Eftermonteringsbarhet 

Produkten bör kunna monteras på en befintlig dörr med relativ enkelhet. Rimligt 
anses att fackman krävas för montering som exempelvis kan innefatta håltagning 
för skruvar, injustering et cetera. 

Urval: Tid montering och injustering beräknas kräva, utgångspunkt mer eller mindre 
än en timma. 
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7.3 Viktning av önskemålskriterier 
För att avgöra önskemålskriteriernas inbördes vikt jämfördes samtliga önskemålskri-
terier mot varandra enligt tabell 1.  

Viktningen utgår från att kriterium A ställs mot kriterium B, om A är viktigast ges två 
poäng, är B viktigast ges noll poäng och är båda kriterierna lika viktiga sätts poängen 
till ett. Detta förfarande görs för samtliga kriterium. Varje kolumn adderas och sätts 
till att bli negativt. De horisontella poängen adderas sedan tillsammans med en 
korrektionsfaktor och resultatet av viktningen visar på hur högt respektive kriterium 
står relativt de andra konkurrerande kriterierna. [4] 

  

Tabell 1. Viktning av önskemålskriterium. 
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88 Principiella lösningsförslag 
Inom kapitlet redovisas resultatet och utvärderingen av de principiella lösningsför-
slagen. Kapitlet är den avslutande delen i principkonstruktionen. 

 

Genom att använda kreativa tekniker togs totalt trettio lösningsförslag fram, se 
bilaga 1. Förslagen syftade till att i någon mån förhindra eller minska risken för 
klämning mellan dörrblad och dörrkarm. Tanken med förslagen var att förmedla en 
idé på en lösning snarare än en färdig konstruktion.  

För att utvärdera vilka förslag som ansågs mest lämpliga att gå vidare med i utveckl-
ingsprocessen användes först en erfarenhetsbedömning där förslagens genomför-
barhet bedömdes enligt modell från Ullman [7]. Författaren har tillsammans med 
handledaren hos uppdragsgivaren, som är en erfaren konstruktörsledare, resonerat 
runt förslagens möjligheter och tillkortakommanden. Förslagen bedömdes utifrån 
hur goda förutsättningar de hade att nå fram till en välfungerande konstruktion 
med ett nyhetsvärde. Från denna första utvärdering valdes fem förslag ut för vidare 
utveckling. 

De vidareutvecklade förslagen presenteras på följande sidor tillsammans med en 
tillhörande SWOT-analys för respektive lösningsförslag. För att utvärdera de utveck-
lade förslagen bedömdes dessa med hjälp av en primärbedömning där de absoluta 
kraven först värderades, därefter värderades uppfyllnadsgraden av önskemålskrite-
rierna i en sekundärbedömning. Varefter en slutlig bedömning och reflektion om 
lösningsförslagen utfördes. Målet med principkonstruktionen sattes till att en till två 
lösningsförslag skulle vidareutvecklas till primärkonstruktionen. 
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8.1 Förslag 1: Kula 
 

 

Figur 12. Förslag 1 kula, monterad på dörr. 

 

Figur 13. Sprängskiss förslag 1. 
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Beskrivning av lösning 

Modellen består av två delar, dels kulbanan (grön och röd detalj) som monteras på 
dörrbladet, dels en stoppkloss (svart detalj) som monteras på dörrkarmen, se fi-
gur 12. 

Vid stängning av dörren påverkas kulan av normalkraften från centripetalaccelerat-
ionen och kulan förflyttar sig upp för spåret i kulbanan, som ligger i en svag vinkel 
upp mot karmöverstycket. Förflyttar sig kulan tillräckligt långt lägger kulan sig 
bakom det rörliga stoppet (röd detalj). Då stoppet får kontakt med dörrkarmens 
stoppkloss (svart detalj) förhindras det rörliga stoppet från att fällas in i kulbanan, 
på grund av den spärrande kulan. Dörrblad och dörrkarm kan då inte mötas.   

Kulbanans rörliga stopp är fjäderbelastat, se figur 13. Om det rörliga stoppet är opå-
verkat av den svarta stoppklossen så förflyttas det rörliga stoppet ut till sitt yttre 
ändläge och den eventuellt fastkilade kulan rullar ned till utgångsläget på grund av 
kulbanans vinkel. I det rörliga stoppet finns ett fräst spår för att kulan, om den kilats 
fast, bara skall kunna rulla ner till utgångsposition om det rörliga stoppet är helt 
opåverkat. 

Då dörren stängs varsamt accelererar ej kulan så långt att den påverkar det rörliga 
stoppet, dörren går att stänga. Användaren av dörren påverkas då bara av fjäder-
kraften från returfjädrarna, en kraftpåverkan som kan anses som tämligen ringa. 

 

SWOT-analys 

 Goda faktorer Skadliga faktorer 

In
te

rn
t Självaktiverande, självåterställande, 

mekaniskt enkel. 
Kräver hög dörrhastighet, två delar 

att installera. 

Ex
te

rn
t Ny lösning? Ändrar beteendet så 

dörrar stängs mer varsamt? 

Funktionsstörning till följd av in-
trängd smuts eller fukt, skrym-

mande, ljud då kulan rullar. 
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8.2 Förslag 2: Luftdämpare 
 

 

Figur 14. Förslag 2 luftdämpare, monterad på dörr. 

 

Figur 15. Sprängskiss förslag 2. 
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Beskrivning av lösning 

Förslaget bygger på en kolv som verkar i en cylinder, figur 14. I kolvplattan återfinns 
ett litet strömningshål, genom detta hål kan luft flöda mellan kamrarna. 

Då dörren öppnas pressas kolven ut av en konisk fjäder i cylinderns bakre kammare, 
se figur 15. Då dörren stängs och dörrbladet når kolvstången trycks kolvstången åter 
in i cylindern. Vid hög hastighet komprimeras luften i den bortre kammaren mer, 
luften får svårare att förflytta sig mellan kamrarna, via kolvplattans strömninghål, 
och kolvstångens rörelse reduceras. Följaktligen bromsas dörrbladets rörelse upp, 
funktionen är progressiv, desto mer kraft dörren tillför ju mer arbetar dämparen.  

Vid mer normal stängningshastighet kompenserar strömningshålet i kolvplattan för 
volymminskningen i den bortre kammaren så att tryck inte byggs upp. Stängnings-
kraften som krävs för att använda dörren beror följaktligen bara på dämparens inre 
friktion samt den koniska fjädern som trycks samman. Dessa krafter bedöms i sam-
manhanget som relativt små. 

 

 

 

 

 

 

SWOT-analys 

 Goda faktorer Skadliga faktorer 

In
te

rn
t Självaktiverande, självåterställande, 

mekaniskt enkel, lång livslängd. 

Fungerar bara vid hög dörrhastighet, 
ganska klumpig, stör dörrkarmens 

linjer. 

Ex
te

rn
t Ny lösning? Relativt enkel att ef-

termontera. Relativt billig? 
Smuts som tränger in i cylindern, 

fjäderbrott. 
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8.3 Förslag 3: Oljedämpare 
 

 

Figur 16. Förslag 3 oljedämpare, monterad på dörr. 

 

 

 

 

Figur 17. Sprängskiss förslag 3. 
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Beskrivning av lösning 

Förslaget bygger på en dämpartyp som reducerar rörelser över hela sitt, relativt 
korta, verkningsområde (i detta fall 50 mm), se figur 16 och 17. Då dörren öppnas 
skjuts kolvstången ut av en inbyggd fjäder i dämparen. Då dörren stängs verkar 
dämparen mot dörrbladet och reducerar dörrbladets hastighet.  

Dämparen verkar även då dörrens hastighet är ringa, dörren kommer därför vid låg 
stängningshastighet behöva tillföras energi för att få dämparen till dess ändläge.  

Då oljedämpare finns att tillgå som en standardkomponent och då de är en mer 
avancerad konstruktion än luftdämparen i förslag 2 så är det förmodligen bättre att 
köpa en befintlig oljedämpare och konstruera ett lämpligt fäste. Dämparen i försla-
get är en enkelverkande oljedämpare av typen slutdämpare, modell Dictator 
EDH 28. Vald dämpare har cylinderlängd 130 mm och diameter 28 mm, maximal 
dämpning per slag är 154 J [30]. 

 

 

 

 

 

 

SWOT-analys 

 Goda faktorer Skadliga faktorer 

In
te

rn
t Självaktiverande, mekaniskt enkel, 

lång livslängd, kompakt. 

Påverkar alltid dörren vid stängning, 
får ej utsättas för köldgrader, stör 

dörrkarmens linjer. 

Ex
te

rn
t Erkänd lösning i andra samman-

hang, exempelvis kökslådor. 
Läckage av olja, pris. 
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8.4 Förslag 4: Tryckkil 
 

 

Figur 18. Förslag 4 tryckkil, monterad på dörr. 

 

Figur 19. Sprängskiss förslag 4. 



35 
 

Beskrivning av lösning 

Modellen består av ett tryckkilshus där en glidbana av ett gummimaterial finns upp-
spänt, se figur 19. På glidbanan ligger en kil (röd detalj) denna är upphängd i en 
konstantkraftfjäder som drar tillbaka kilen till ursprungsläget om denna är opåver-
kad. 

Då dörren stängs följer kilen glidbanans väg, tills dess att kraften på kilen blir för 
hög, då trycker dörren ned kilen som fastnar mot tryckhusets piggar. Dörrbladets 
rörelse stoppas. Minskas trycket återgår kilen till normalläge och kan fortsätta följa 
glidbanans väg, allt eftersom dörren stängs. Stängs dörren varsamt följer kilen glid-
banan och kilen fälls in i tryckkilshuset vid glidbanans slut. Då dörren öppnas drar 
konstanttryckfjädern tillbaka kilen till sitt ursprungliga läge, se figur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-analys 

 Goda faktorer Skadliga faktorer 

In
te

rn
t 

Självaktiverande, självåterställande. 
Behöver finjusteras för varje dörr, 
hög mekanisk påverkan, risk för 

ofrivillig låsning. 

Ex
te

rn
t 

Ny lösning, slank profil. 
Livslängd, driftsäkerhet, störning om 

okända objekt kommer in i tryck-
kilshuset. 



36 
 

8.5 Förslag 5: Spole 
 

 

Figur 20. Förslag 5 spole, monterad på dörr. 

 

 

Figur 21. Sprängskiss förslag 5. 
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Beskrivning av lösning 

Förslaget byggde ursprungligen på en permanentmagnet och en elektromagnet som 
verkar mot varandra, elektromagneten skulle aktiveras då risk för klämning förelåg. 
Denna lösning skulle kräva en mycket stor kraft hos permanentmagneten för att 
möjliggöra uppbromsning av dörrens rörelse i tillräcklig utsträckning. Av denna an-
ledning har lösningen ersatts av en annan lösning som delvis bygger på magnetism.  

Då en givare påverkas spänningssätts spolen, ett magnetfält bildas och kolven skju-
ter ut. På dörren återfinns ett stopp som normalt löper genom spolen ram, då kol-
ven är utskjuten hindrar denna stoppet att passera, dörren går inte att stänga. 
Släpps spolens spänning trycker fjädern tillbaka kolven till utgångsläge och stoppet 
kan passera genom spolens ram, dörren går då att stänga 

För att aktivera spolen infogas fotoceller i dörrbladet. Dessa mäter om det uppstår 
en differens mellan närliggande fotoceller, vid avvikelse aktiveras spolen och skyd-
det verkar. 

 

 

 

 

 

 

SWOT-analys 

 Goda faktorer Skadliga faktorer 

In
te

rn
t Självaktiverande, självåterställande,  

lång drifttid. 
Kräver detektionsförmåga, kräver 

elektricitet. 

Ex
te

rn
t Kan hindra skador även vid kontrol-

lerad stängning och låga hastighet-
er. 

Pris, funktionsfel till följd av exem-
pelvis kabelbrott. 
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8.6 Primärbedömning av principiella lösningsförslag 
För de fem redovisade lösningsförslagen har dess uppfyllnadsgrad av ställda kravkri-
terier bedömts i tabell 2. Då förslagen inte är fullt utvecklade konstruktioner har 
dess kravuppfyllnad bedömts utifrån en fyrgradig skala där det värderats hur troligt 
det är att respektive krav kan uppfyllas då konstruktionerna vidareutvecklas. 

 

Tabell 2. Primärbedömning av principiella lösningsförslag. 
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8.7 Sekundärbedömning av principiella lösningsförslag 
Förslagen har utvärderats vidare i tabell 3 där önskemålskriteriernas uppfyllnad för 
respektive lösningsförslag bedömts. 

 

Tabell 3. Slutbedömning av principiella förslag. 
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8.8 Slutgiltig bedömning av principiella lösningsförslag 
För att vidare värdera konstruktionsförslagen konstruerades två modeller med syfte 
att undersöka funktionaliteten, se bilaga 2. Modell 1, kula, samt modell 4, tryckkil, 
konstruerades som enkla fysiska modeller. Valet av modeller låg på dem som antogs 
som svårast att bedöma utan att fysiska tester gjorts. Modellerna testades på be-
fintliga dörrar, dessa hade dock en väsentligt lägre massa än dörren som definierats 
för arbetet. 

Slutsatserna som drogs från testerna var att modell 4, tryckkil, var känslig för vinkel-
ändringar och för förändringar av glidbandets friktionstal. Sammantaget ansågs 
modellen som svår att få driftsäker då kilens rörelse var beroende av exakta förhål-
landen, såsom mycket exakt montering och det faktum att förändringar inte får ske 
med avseende på friktion mellan kil och glidband. 

Modell 1, kula, visade sig fungera relativt väl, att använda en kula som påverkas av 
dörrens stängningsrörelse fungerade i praktiken. Vid normala, aktsamma, stäng-
ningar förflyttades kulan inte så långt att skyddet aktiverades. Medan vid mer kraft-
fulla stängningar aktiverades skyddet som tänkt. Vad som dock uppmärksammades 
var ett väl hörbart ljud då kulan rullade längst listen, som i modellen bestod av en 
aluminiumprofil. Detta ljud var inte att betrakta som önskvärt hos en kommersiell 
produkt. 

Modell 3, oljedämpare, bedömdes som en tänkbar konstruktionslösning, dock an-
sågs det inte motiverat att utveckla en egen oljedämpare då en sådan troligen inte 
skulle bli konkurrenskraftig mot befintliga oljedämpare som redan finns på mark-
naden. Vidare ansågs det inte som gynnsamt att dämparen, på grund av sin kon-
struktion, alltid måste arbeta även då dörren stängs aktsamt. 

Modell 5, spole, ansågs för komplicerad och dyr då elektricitet och detekteringsför-
måga i dörrbladet krävs. Lösningen skulle förmodligen vara kostsam i inköp och 
installation, vidare skulle den förmodligen kräva relativt mycket service och under-
håll. 

För principkonstruktionen valdes två förslag ut med hjälp av viktning av krav och 
önskemål samt understött av fysiska modeller och SWOT-analys. Modell 1, kula och 
modell 2, luftdämpare ansågs efter en sammanvägd bedömning ha störst potential 
att nå fungerande primärkonstruktioner samtidigt som modellerna bedömdes 
kunna klara de ekonomiska ramar som satts upp för projektet. 
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99 Produktutkast 
I avsnittet produktutkast redogörs på ett övergripande plan för de vidareutvecklade 
lösningarna från resultatet av principkonstruktionsfasen. 

 

Utifrån de valda lösningarna från principkonstruktionsfasen, modell 1, kula, samt 
modell 2, luftdämpare, utfördes en FMEA, se tabell 12 och tabell 13 i bilaga 3. Inom 
ramen för denna feleffektanalys identifierades potentiella felkällor i modellerna och 
förbättringsförslag togs fram för att minska riskerna i konstruktionerna.  

Med utgångspunkt i förbättringsförslagen har produktutkast skapats, dessa utgörs 
av modifierade konstruktioner för respektive modell som gått vidare från princip-
konstruktionsfasen. Vid framställningen av produktutkasten var ambitionen att så 
många som möjligt av de potentiella felkällor som uppmärksammats i feleffektana-
lysen skulle elimineras eller begränsas. 

I produktutkasten togs även hänsyn till önskemål från uppdragivaren om att förse 
förslagen, särskilt modell 2, luftdämpare, med en diskretare profil. För att uppnå 
detta gavs modell 2, luftdämpare, en oval utformning med proportionerna 6x9 för 
cylinderhuset. Förhållandet ansågs av författaren ge en diskretare profil samtidigt 
som risken för höga moment i konstruktionen begränsas.  
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9.1 Produktutkast modell kula 
Modellen består av ett kulhus som monteras högt upp på dörrbladet, i kulhuset 
ligger en kula som kan förflyttas rätlinjigt i ett för kulan avsett spår. Inne i kulhuset 
löper ett fjäderupphängt rörligt stopp med en buffert av dämpande material, se 
figur 22. På dörrkarmen monteras ett mothåll, som inte redovisas i figuren. Då dör-
ren stängs hastigt accelererar kulan upp för kulhusets spår och passerar dämparens 
nedre gräns. Då det rörliga stoppet kommer i kontakt med mothållet hindras det 
rörliga stoppets rörelse av kulan varvid en glipa mellan dörrblad och karm skapas 
som skyddar mot klämning. Accelererar kulan inte förbi dämparens nedre gräns så 
glider det rörliga stoppet helt in i kulhuset och dörren går att stänga. 

 

Figur 22. Produktutkast modell kula. 

 

Nummer Benämning Antal 
1 Kulhus 1 st 
2 Rörligt stopp 1 st 
3 Dämpare 1 st 
4 Stoppskruv 4 st 
5 Kula Ø26 mm 1 st 
6 Tryckfjäder 4 st 
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9.2 Produktutkast modell luftdämpare 
Modellen består av ett sammansatt cylinderhus, figur 23, som monteras på karmö-
verstycket. När dörren öppnas och trycket från dörrbladet avtar från gummibuffer-
ten/stoppet så trycker den koniska tryckfjädern ut kolvplattan med tillhörande kolv-
stång till sitt yttre läge. Då dörren stängs verkar dörrbladet på gummibuffer-
ten/stoppet och kolvplattan trycks in i cylinderhuset. I kolvplattan återfinns ett ge-
nomströmningshål med en relativt ringa diameter. Vid långsam kompression, jäm-
för normal dörrstängning, påverkas inte stängningskraften nämnvärt. Vid hastigare 
kompression uppstår ett högre tryck i den bortre kammaren varvid dörrens rörelse 
bromsas upp. 

 

 

Figur 23. Produktutkast modell luftdämpare. 

 

Nummer Benämning Antal 
1 Cylinderhus 1 st 
2 Kolvplatta med kolvstång 1 st 
3 Cylinderlock 1 st 
4 Gummibuffert/stopp 1 st 
5 Stoppskruv 2 st 
6 Konisk tryckfjäder 1 st 
7 O-ring 1 st 
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110 Dimensionering 
För lösningarnas övergripande dimensionering har nyckeltal beräknas som kon-
struktionerna anpassats efter. 

 

10.1 Dimensionering av skyddsavstånd  
Då konstruktionerna inte verkar i dörrbladsperiferin bestäms relationen mellan 
springan i dörrbladsperiferin relativt ett godtyckligt avstånd från dörrbladets rotat-
ionsaxel. Med ledning av litteraturstudiens resultat, att dörrtrauma mellan dörrblad 
och dörrkarm främst drabbar handens fingrar och angivelserna om pekfingrets 
djupaste punkt, bestämdes ett säkerhetsavstånd mellan dörrblad och karm till 
25 mm (L1 i figur 24). Detta avstånd bedömdes ge en generell skyddseffekt för han-
dens fingrar, även för personer med fingrar som har stor tvärsnittsarea.  

Vid dimensioneringen av klämskydden tas även hänsyn till att den större delen av 
dörrbladets tjocklek fälls in i karmen vid stängning, varför detta mått (L2 i figur 24) 
adderats till säkerhetsavståndet. För den aktuella dörrtypen är detta avstånd 
50 mm.  

 

Figur 24. Behövligt avstånd för skyddsverkan mellan dörrblad och dörrkarm. 

 

Diagrammet i figur 25 visar vilket avstånd mellan dörrkarm och dörrblad som krävs 
på en given sträcka från gångjärnsaxeln för att uppnå en skyddszon om 25 mm vid 
dörrbladets periferi när klämskyddet aktiverats. Dörrbladets bredd antas vara 
1 000 mm. Beräkningen grundar sig i det trigonometriska antagandet att förhållan-
det för en öppen dörr kan ses som en rätvinklig triangel, där dörrbladet utgör hypo-
tenusan och karmöverstycket endera av kateterna.  
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Figur 25. Avstånd från rotationsaxel för att ge skyddseffekt i dörrbladsperiferin. 

 

10.2 Beräkning av dörrens rörelseenergi 
Från uppdragsgivaren har 0,5 m/s i dörrbladets periferi angetts som en rimlig, nor-
mal, stängningshastighet. Denna stängningshastighet har sitt ursprung i testning och 
certifiering av dörrar där dörrarna öppnas och stängs ett stort antal gånger för att 
undersöka hur de klarar lång användning.   

Genom försök med en representativ fysisk dörr noterades maximal stängningshas-
tighet till 2,5 m/s i dörrbladets periferi. Testet utfördes med en filmkamera2 som 
monterades upp på stativ. Kameran riktades mot dörren som försöket utfördes på. I 
golvet markerades med färgad tejp förhållandet för 90° vinkel relativt dörrkarmen. 
Testets försöksperson slog sedan med så hög kraft personen kunde förmå igen dör-
ren, detta för att simulera exempelvis att vinden tar tag i dörrbladet. Stängningsför-
farandet upprepades tre gånger. 

Filmen analyserades och tiden från det att dörren passerade märkningen för 90° 
vinkel till dess att dörren slogs igen noterades i samtliga tre fall. Den högsta note-
rade hastigheten, 2,5 m/s, ansågs som den bortre gränsen för möjlig stängningshas-
tighet.  

                                                           
2 Sony DCR-SX30 
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Med ingångsvärden från uppdragsgivarens uppgift om normal stängningshastighet 
och ovanstående försöks högsta stängningshastighet beräknades frekvensen för 
dörrens rotation enligt formel (5) 

 =      (5) 

Där  är frekvensen i Hz och  är tiden i sekunder ett fullt varv tar, vilket med an-
givna förutsättningar ger en normal stängningsfrekvens till 0,08 Hz och en högsta 
stängningsfrekvens till 0,4 Hz. 

Med ekvation (1) beräknades vinkelhastigheten för respektive fall till 0,5 rad/s för 
fallet med normal stängning och 2,5 rad/s för fallet med högsta stängningshastig-
het. Vidare användes givna data för dörrens geometri för att först beräkna dörrens 
masströghet med ekvation (2), och sedan beräknades hur tröghetsaxeln förskjuts 
med ledning av ekvation (3). 

 

 

Figur 26. Rörelseenergin hos aktuell dörr som funktion av vinkelhastigheten. 

 

För de två fallen har sedan dörrens rörelseenergi beräknas genom att dörrens för-
skjutna tröghetsaxel och respektive falls vinkelhastighet infogats i ekvation (4). Vil-
ket vid normal stängning gav en rörelseenergi om 4,17 J och vid extremfallet 105 J.  
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I figur 26 visas resultatet av beräkningarna genom att åskådliggöra rörelseenergin 
som funktion av vinkelhastigheten. 

 

10.3 Modell luftdämpare: beräkning för cylinderns dimensionering 
För att dimensioner dämparen förenklades processen till en adiabatisk process, 
dämparen antogs arbeta så pass snabbt att inget värmeutbyte sker med omgivning-
en. Vidare försummades strömningshålet i kolvplattan då detta är av relativt liten 
dimension. Trycket efter att kompression skett beräknades enligt ekvation (6). =     (6) 

Där P är tryck i cylindern då den är sammantryckt efter att dörren utfört det beräk-
nade maximala arbetet som utförs av dörrbladet på dämparen.   är tryck i opå-
verkat läge, innan dämparen tryckts ihop. Då dämparen inte är trycksatt antogs 
atmosfärtryck som satts till 0,1 MPa.  är volymen i cylindern efter att kompression 
skett,  är volymen i cylindern innan kompression skett.  är en adiabatexponent, i 
detta fall för luft, värde har satts till 1,4 med ledning av tabell [31]. 

För att sedan beräkna arbetet som utförs på gasen användes ekvation (7). = ( ) ( )   (7) 

Där  är volymändringsarbetet under den adiabata processen. Övriga värden 
gavs via ingångs- och utgångsvärden från ekvation (6). 

Genom att placera dämparen på 100 mm avstånd från gångjärnsaxeln så krävs en-
ligt figur 25 en kvarvarande slaglängd om 7,5 mm. Detta för att kompensera för 
dörrbladets tjocklek och därtill ge en kvarstående glipa mellan dörrkarm och dörr-
blad om 25 mm efter att dämparen tagit upp den maximala energin som dörren 
förväntas ha enligt beräkning om dörrens kinetiska energi.  

Kolvplattans area angavs till 6 400 mm2 och den totala slaglängden till 55 mm. Där-
till sattes den kvarvarande slaglängden efter maximal dämpning till 7,5 mm. Med 
ledning av kolvplattans area och slaglängderna ges värde för  till 35,2 10   
och  till 4,80 10  , värden som använts i ekvation (6) vilket gav  till 
1,63 MPa.  

Till ekvation (7) angavs värden från ekvation (6) gällande opåverkad cylinders volym 
och tryck respektive volym och tyck efter att dämparen upptagit maximalt arbete 
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från dörrbladet. Resultatet visar på att dämparen, givet ovanstående antaganden, 
kan uppta ett arbete från dörrbladet om 107 J.    
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111 Komponentval 
Under avsnittet komponentval avgjordes vilka standardiserade maskinelement som 
skulle ingå i respektive konstruktion. Komponenterna dimensionerades för att kunna 
implementeras i en prototyp som skall kunna användas för vidare praktiska försök. 

  

11.1 Komponentval för modell kula 

11.1.1 Tryckfjäder 
Till konstruktionen används fyra tryckfjädrar som syftar till att flytta det rörliga 
stoppet till dess yttre ändläge då belastning inte verkar på detaljen. För att säker-
ställa att det yttre ändläget nås krävs en viss förspänning i fjädrarna. Huruvida för-
spänningen är tillräcklig avgörs lämpligen genom fysiska försök med en representa-
tiv modell. För en prototyp antogs tryckfjäder 2908 från Lesjöfors, se figur 27. 
Denna fjäder har en innerdiameter om 7,2 mm och en trådtjocklek om 0,8 mm, 
ospänd längd är 61,4 mm och dess fjäderkonstant är 0,44 N/mm [32].  

 

 

Figur 27. Tryckfjäder. [32] 

 

Då det rörliga stoppet nått sitt inre ändläge har fjädern komprimerats till 25 mm, 
medräknat monteringsskruvens huvud med höjden 5 mm, vilket är inom den tillåtna 
deformationen för fjädern. Förspänningen från fjädrarna som verkar på det rörliga 
stoppet då detta befinner sig i yttre ändläge beräknades med ekvation (8). =     (8) 
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Där  är kraften fjädern påverkar konstruktionen med,  är fjäderkonstanten och  
är deformationen. Givet den linjära fjäderkonstanten och 6,4 mm deformation hos 
fjädern (avräknat monteringsskruvens huvud som satts till 5 mm) gavs förspän-
ningskraften från varje fjäder via ekvation (8) till 2,8 N då konstruktionen är obelas-
tad. Vilket bedömdes räcka för att den obelastade konstruktionen skulle kvarstanna 
i dess yttre läge och möjliggöra kulans väg förbi gummibufferten. 

 

111.1.2 Kula 
Kulan som verkar i kulhuset har valts till en lagerkula av stål med Ø26 mm och mas-
san 80 g. Materialet i kulan som valts är av kolstål, AISI 1022 [33].  

 

11.2 Komponentval för modell dämpare 

11.2.1 Stoppskruv 
För att låsa cylinderhuset till cylinderlocket används två stoppskruvar med insexspår 
och koniskt avslut, se figur 28. Dimensionerna sätts till M3x6, skruven har artikel-
nummer 025636 hos Würth [34]. Att skruven har insexspår grundar sig i avvägning-
en mellan att det skall vara svårt för obehöriga att montera isär dämparen, samti-
digt som det skall vara relativt lätt att demontera produkten vid service och då den 
slutligen skall materialåtervinnas. 

 

 
Figur 28. Stoppskruv S6SS. [34] 

 

11.2.2 Konisk tryckfjäder 
En konisk fjäder, figur 29, används för att trycka ut kolvstången då belastningen från 
dörren avtar. Den koniska tryckfjädern har en progressiv fjäderkarakteristik som 
ökar med belastningen [32]. På grund av den koniska tryckfjäderns karakteristik 
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krävs praktiska försök för att avgöra huruvida förspänningsgraden är tillräcklig för 
att trycka ut kolvplattan till sitt yttre läge. 

För att ge ett förslag på fjäder till en prototyp användes generell formel för koniska 
tryckfjädrar med rund tråd från Nordström [35] enligt ekvation (9). = ( )  = ( )   (9) 

Där  är fjäderns förspänningskraft,  är fjäderns deformation,  är trådmaterialets 
skjuvmodul (generellt värde 80 000 MPa [35]),  syftar till tråddiameter,  antalet 
verksamma varv,  och  beskriver minsta- respektive största trådvarvs medeldi-
ameter. 

Konisk tryckfjäder från Lesjöfors med artikelnummer 6722 antas. Fjädern har värde 
för  20 mm och  38 mm,  2 mm och en ospänd längd om 90 mm fördelade 
på 7,5 varv [32]. Av fjädern utgår fjäderändarna som inte är verksamma, antalet 
verksamma varv reduceras därför med 3 4 varv per fjäderände [35]. Följaktligen 
angavs  till 5 varv. 

Med ledning av ovanstående fjäderdata gav ekvation (9) en förspänningskraft hos 
fjädern, då kolven är i sitt yttre ändläge, till 42 N. 

 

 

Figur 29. Konisk tryckfjäder. [32] 
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111.2.3 O-ring 
För att försluta mellan kamrarna i cylindern försågs kolvplattan med en tätande O-
ring, figur 30. Då kolvplattan har formen av en ellips är dess omkrets inte enkelt 
given, varför mätning av omkretsen skett i CAD-programvaran Autodesk Inventor 
där detaljerna modellerats. Kolvplattans omkrets angavs till 292 mm. Från Lund-
grens Sverige väljs O-ring 7510-966 med Ø96,6mm och tvärsnitt Ø1,6 mm [36].  

 

 

Figur 30. O-ring Lundgrens 7510-966. 
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112 Detaljkonstruktion 
I avsnittet detaljkonstruktion formgavs de unika ingående komponenterna som är 
tilltänkta för respektive konstruktion. I bilaga 4 återfinns konstruktionsritningar med 
tillhörande måttangivelser. 

 

12.1 Detaljkonstruktion modell kula 
Då detaljen bedömts, av författaren och handledare, som möjlig att tillverka i ett 
polymer har plastmaterial lagt som inriktningen för materialval till modell kula. Att 
använda en plast i konstruktionen istället för metalliska material ansågs dels minska 
fortplantningen av ljudvågorna då kulan rullar i huskroppen, dels att prisbilden an-
tas påverkas positivt. För att undersöka lämpliga polymer och konstruktionsvägar 
har litteratur studerats samt att flera studiebesök gjorts vid Skara Industriverktyg 
AB. 

 

12.1.1 Kulhus 
Kulhuset har konstruerats för att få en låg höjd, detta då konstruktionen verkar mot 
ett fast stopp som är en nedbyggnad av karmöverstycket. För att begränsa påverka 
av karmdagmåttet i höjdled, på grund av stoppet, har en låg höjd på kulhuset 
följaktligen prioriterats. Stoppet som modellen verkar mot har inte konstruerats 
inom ramen för arbetet, förslagsvis kan denna utformas som en plastlist eller ge-
nom att karmöverstyckes form modifieras för att ge en yta modellen kan verka mot. 

 

 

Figur 31. Kulhus för modell kula sett framifrån.



56 
 

Genom praktiska försök med modellen från bilaga 2 har ett monteringsavstånd från 
centrum av modellen till gångjärnscentrum sats till 300 mm, vilket visat sig lämpligt 

 

Kulhuset är uppbyggt runt ett fackverk som är konstruerat i samråd med Skara In-
dustriverktyg AB [37]. De yttre väggarna och bakplanet är tjockast medan innerväg-
garna och stödribborna har minskande tjocklek, figur 31.  

För att undvika att väggarna på detaljens långsidor slår sig vid tillverkningen har 
ytterhörnen en större radie än motsvarande innerhörn. Ett spel om generellt ±0,5 mm har angetts mellan delarna som skall verka i varandra, detta för att kom-
pensera för en viss krympning som kan förekomma i plastmaterial vid formsprut-
ning [38]. I botten av fjädrarnas styrhylsor återfinns monteringshålen som används 
för att med skruv fixera kulhuset mot dörrbladet. 

Kulan löper på två spår inne i kulhuset, vilka styr kulans riktning samtidigt som kon-
taktytan mellan spår och kula begränsas. Då kulan monteras in i kulhuset görs detta 
högst upp i kulbanan, där spåret är brutet för att möjliggöra inpassning av kulan. 
Spåren är möjliga att tillverka genom att kulbanans hålrum görs som två separata 
delar i verktyget, där halvan med spåret fungerar som en utstötare av den gjutna 
detaljen [37]. 

 

 

Figur 32. Kulhus för modell kula sett bakifrån. 

 

För att låsa det rörliga stoppet mot kulhuset har det försetts med snäppfästen. 
Dessa har utformats så att det rörliga stoppet enkelt kan låsa fast i kulhuset, samti-
digt som delarna är svåra att separera då de är sammansatta. Vilket ger en säker 
låsning som begränsar risken för att delarna faller isär då produkten brukas. På bak-
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sidan av detaljen återfinns spår som används för att verktyget skall kunna skapa en 
tät form runt snäppfästena då formsprutning sker, figur 32. 

För kulhuset har ett polymer sökts med goda mekaniska egenskaper som tål en hög 
grad av nötning, då kulan rullar i huskroppen och då det rörliga stoppet rör sig axi-
ellt i kulhuset när dörren öppnas och stängs. Materialet skall även ha god infärg-
ningsmöjlighet för att kunna anpassas till exempelvis dörrens kulör. Vidare skall 
materialet vara möjligt att UV-skydda och att tillverkas via formsprutning. 

Som material har en konstruktionsplast med benämningen PA 6.6 CF20 vals. Vilket 
är en polyamid förstärkt med 20 % kolfiber för att öka draghållfasthet och styvhet 
[39]. Plasten går att färga och skydda mot UV-strålning via tillsatsmedel [40]. 

 

112.1.2 Rörligt stopp 
Det rörliga stoppet har anpassats för att löpa i kulhuset yttre spår. Kulhusets snäpp-
fästen låser i avsedda spår på det rörliga stoppet, se figur 33. Vid opåverkat läge, då 
det rörliga stoppet är i sin yttre position, överlappar de två detaljerna varandra nå-
got för att möjliggöra att snäpplåsen får en yta att verka mot samtidigt som en viss 
tätning skapas. Vid fullt påverkat läge fälls det rörliga stoppet helt in i kulhuset, den 
främre ytan är då följaktligen i samma läge för de två detaljerna.    

 

 

Figur 33. Rörligt stopp för modell kula sett framifrån. 

 

I det rörliga stoppet har kryss, figur 34, infogats som styr tryckfjädrarna, vars syfte 
är att skjuta ut det rörliga stoppet då det är opåverkat. Kryss har valt istället för 
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tappar då tappar kan ge insjunkningar i plasten, vilket kryss inte har benägenhet att 
ge [37]. Gummibufferten limmas fast i det rörliga stoppet och fixeras i läge genom 
en tunn ribba som inpassas i gummibufferten. Ribban är smal och centralt placerad 
relativt gummibufferten för att inte orsaka skjuvning då gummibufferten ändrar 
form vid belastning. I det rörliga stoppet införs även en tunn ribba som har en 
nerskalad kontur av kulbanans form. Den krökta ribban hindrar kulan från att kunna 
falla ut läge och orsaka ofrivillig blockering mellan kulhuset och det rörliga stoppet. 
Den krökta ribban dimensioneras för att inte slå emot någon del av kulhuset, eller 
kulan då denna är i sin korrekta plats i spårbana. 

 

 

Figur 34. Rörligt stopp för modell kula sett bakifrån. 

 

För materialvalet av det rörliga stoppet har, som i fallet med kulhuset, PA 6.6 CF20 
valts då kraven på materialen är mycket lika. 

 

112.1.3 Gummibuffert 
Detaljen monteras med hjälp av avsett spår, figur 35, på insidan av de rörliga stop-
pet genom att limmas fast på en smal ribba.  

Gummibufferten har som funktion att verka mot kulan då denna accelererat upp för 
kulbanan. Då kulan trycks mot detaljen deformerar den elastiskt, varvid rörelsen 
från dörren bromsas upp. En del av den kraft som verkar på detaljen kommer att 
omvandlas till värme via hysteres då gummibufferten deformeras.   



59 
 

 

Figur 35. Gummibuffert sett snett bakifrån. 

 

För detaljens konstruktion har ett homogent och elastiskt material med god nöt-
ningsbeständighet sökts. Polyuretan anses vara en god kandidat för detaljens kon-
struktion. Polyuretan är tåligt för mekanisk påverkan samtidigt som dess hårdhet 
går att variera inom ett brett spektrum från mycket mjukt till hårdhet motsvarande 
vissa termoplaster [41].  
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12.2 Detaljkonstruktion modell dämpare 

112.2.1 Cylinderhus 
Cylinderhuset har konstruerats i formen av en oval för att ge strukturen en slankare 
profil, figur 36. Ovalens proportioner har satts till 6x9, vilket ansetts som en lämplig 
avvägning för att ge en mer tilltalande profil än en cylindrisk kropp, samtidigt som 
krafterna som verkar på strukturen i radialled bedömts som hanterbara.   

 

 

Figur 36. Cylinderhus för luftdämpare framifrån. 

 

Konstruktionen monteras mot karmöverstycket och fixeras med tre gängade M10 
maskinskruv med försänkt huvud som dras genom fästplattan. För de axiella krafter 
som konstruktionen utsätts för hanteras dessa, förutom av fästskruvarna, även av 
de två tapparna som återfinns på cylinderhusets fästplatta. I karmöverstycket krävs 
följaktligen tre gängade hål för fästskruvarna samt två genomföringar för tapparna. 

Fästplattan är försetts med förstyvningsribbor för att förstärka konstruktionen, figur 
37. Även infästningen mellan fästplattan och cylinderhuset har försetts med 
förstyvningsribbor för att ge en vridstyvare konstruktion och förbättra strukturens 
gjutbarhet genom en enhetlig godstjocklek. 

Den koniska skruvfjädern monteras i cylinderhusets botten där avsett fjädersäte 
återfinns, djupet på sätet är dimensionerad så att fjädern inte skall kunna överbe-
lastas då den komprimeras. 
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Figur 37. Cylinderhus för luftdämpare bakifrån. 

 

För stoppskruvarna som låser cylinderlocket till cylinderhuset återfinns två gängade 
M3 genomföringar i framkant av cylindern.  

För materialvalet har kandidater sökts med ledning av kriterier som satts upp för 
tänkbara material. Valt material behöver vara gjutbart i komplicerade geometrier 
och med en god formbeständighet. Vidare skall materialet gå att slipa och polera för 
att nå goda toleranser och bidra till ett tilltalande yttre. De mekaniska påfrestning-
arna på cylinderkroppen bedöms som relativt måttliga.  

Med ledning av kriterierna ovan har valet fallet på EN AC-46000, en aluminiumlege-
ring med kisel och koppar. Den valda legeringen är särskilt lämplig för pressgjutning 
av komplicerade geometrier [40]. 

 

112.2.2 Cylinderlock 
Cylinderlocket monteras så att det delvis fälls in i cylinderhuset, cylinderlocket har 
en ytterkant med samma ytterdimensioner som cylinderhuset för att ett enhetligt 
intryck skall ges. Konstruktionen låses fast i cylinderhuset med hjälp av två M3x6 
stoppskruv som skruvas in i cylinderhuset. De krafter som verkar på stoppskruvarna 
är endast de axiella krafterna som uppstår till följd av den koniska tryckfjäderns 
förspänning. Cylinderlocket har förstärkts i planet där kolvstångens radiella krafter 
förväntas, se figur 38. 
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Figur 38. Cylinderlock för luftdämpare bakifrån. 

 

Cylinderlockets O-ring från produktutkastet har avlägsnats då denna tätning inte 
ansetts som nödvändig efter diskussion med handledare. Kolvstången flyter följakt-
ligen fritt igenom cylinderlocket där spelet mellan de två komponenterna är litet. 
Huruvida fler tätningar behövs är en fråga som lämpligen besvaras genom praktiska 
fältförsök.  

Cylinderlocket konstrueras, likväl cylinderhuset, i EN AC-46000 gjutlegering då kra-
ven som ställs på cylinderlocket är lika med kraven på cylinderhuset.  

 

112.2.3 Kolvplatta med kolvstång 
De två detaljerna är sammansatta som en solid, kolvplattan förs in i cylinderhuset 
och cylinderlocket förs på kolvstången. I ytövergången mellan kolvstång och kolv-
platta återfinns en radieövergång, se figur 39, för att bidra till att hantera de radiella 
krafter som verkar på kolvstången. I kolvplattan återfinns ett strömningshål som 
syftar till att över tid utjämna trycket mellan de två kamrarna, dock skall det vid en 
hastig kolvsrörelse bildas ett tryck i den bakre kammaren. Hålets dimension Ø3 mm 
har satts efter att test skett med en enkel modell av en kolv i ett cylinderhus, se 
bilaga 2. Detta mått kan behöva justeras efter praktiska tester med en representativ 
modell och under mer kontrollerade förhållanden om prestandan inte uppfyller 
behoven. 

Ytterst på kolvstången monteras en gummibuffert. För att möjliggöra vinkelföränd-
ring av gummibufferten via styrkoppen då dörren stängs har en radie lagts ytterst 
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på kolvstången. Vidare återfinns ett spår långt ut på kolvstången, detta spår syftar 
till att snäppa fast styrkoppen som sitter i gummibufferten.  

 

Figur 39. Kolvplatta-kolvstång framifrån. 

 

På kolvplattan återfinns ett radiellt spår för en tätande O-ring. Spåret har dimens-
ionerats efter rekommendationer från Lundgrens Sverige [36] gällande dynamiska 
tätningar som arbetar med gaser med dåliga smörjegenskaper och tryck lägre än 
5 MPa.  Med ledning av tabell från Lundgrens Sverige har även spelet mellan kolv-
plattan och cylinderhuset dimensionerats för att passa vald O-ring. 

 

 

 

Figur 40. Kolvplatta-kolvstång bakifrån. 
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På baksidan av kolvplattan återfinns ett säte för den koniska tryckfjädern som syftar 
till att skjuta ut kolvplattan då kolvstången är obelastad, figur 40. Sätet har en höjd 
som medger att det inte slår i cylinderns bakplan även då full kompression skett. 

Då övergången mellan kolvstång och kolvplatta bedömts som ett utsatt område, till 
följd av de radiella krafter som verkar på kolvstången, har annat material sökts för 
konstruktionen än gjutlegeringen som använts i cylinderhuset. Kraven på formnog-
grannhet är hög, likväl som för de övriga detaljerna, då dessa skall monteras sam-
man och då en kontrollerad kompression skall ske i cylinderhuset.  

För att materialet skall bedömas klara kraven som ställs på detaljen har valet fallet 
på SS 21 20-21 vilket är ett gjutstål. Det valda stålet är en legering med kol, kisel och 
mangan och har en relativt hög sträckgräns, vid behov kan även materialet härdas 
[40].  

 

112.2.4 Gummibuffert 
Detaljen består av två komponenter, en styrkopp och en gummikropp, där styr-
koppen vulkas fast i den omgivande gummikroppen, figur 41. Styrkoppen fyller flera 
syften, dels fixerar den gummikroppen mot kolvstången för att förhindra att gum-
mikroppen faller av kolvstången. Dels utgör styrkoppen en led vilket ger att gummi-
kroppen kan förflyttas allteftersom dörrbladets stängningsvinkel förbrukas. Slutligen 
förhindrar styrkoppen att kolvstången trycks genom gummikroppen vid belastning 
från dörrbladet. 

 

Figur 41. Styrkopp vulkad i gummikroppen bakifrån. 
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Styrkoppen består av en stympad sfär med fyra spår, figur 42. Styrkoppen monteras 
på kolvstången med snäpp-passning genom att styrkoppen pressas på kolvstångens 
rundning. Spåren i styrkoppen möjliggör att sfären kan ändra form och då materi-
alet anpassas för att inte plasticera återgår styrkoppen till sin ursprungliga form då 
den pressats helt på kolvstången, en ledfunktion skapas därmed. 

 

 

Figur 42. Styrkopp för dämpare. 

 

Gummibufferten har en konisk form där dörrbladet verkar på strukturen, figur 43. 
Då gummikroppen är konisk och ledad via styrkoppen minskas risken för oönskat 
moment i kolvstången och punktbelastningar mellan dörrblad och gummibufferten.  

 

 

Figur 43. Gummibuffert framifrån. 
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För materialet i gummikroppen värderades egenskaper som åldersbeständighet och 
möjlighet att tåla UV-ljus. Vidare ansågs materialet behöva vara relativt fast för att 
klara belastningen från dörrbladet. Materialet fick heller inte lämna märken i form 
av repor eller svärta på dörrbladet. Styrkoppen behövde tåla den elastisk formför-
ändring som monteringen kräver, vidare förväntades relativt stora påfrestningar då 
detaljen utsätts för krafterna från dörrbladet över en relativt liten yta.  

Till gummikroppen valdes uretangummi, en elast som baseras på polyuretan. Uret-
angummi har mycket goda mekaniska egenskaper med en god nötningsbeständig-
het, samtidigt är gummitypen tålig mot kemiskt åldrande från UV-ljus och ozon [40]. 
För styrkoppen valdes stål SS 17 70-00 som har en hög sträckgräns vilket ger stålet 
en god fjädringsegenskap [40]. 

  

 

 

 

   

 

   



67 
 

113 Verifiering (FEM) 
För att verifiera konstruktionernas dimensionering utfördes, om möjligt, analyser av 
konstruktionerna med avseende på spänning och utböjning genom att använda 
finita elementmetoden (FEM). Analyserna av modellerna utfördes i Autodesk Simu-
lation Multiphysics. 

 

13.1 Modell kula 
Modell kula har inte beräknats med hjälp av FEM gällande hållfasthet för grundkon-
struktionen, detta då underlaget som fanns om belastning och beteendet hos 
plastmaterialet och gummibufferten inte sågs som tillräckligt. Plastmaterial beter 
sig i många avseenden mycket annorlunda under belastning jämfört med metalliska 
material [40] vilket gjorde att sökandet efter behövliga bakgrundskunskaper, för att 
kunna värdera resultatet, vida bedömdes överstiga arbetes tilltänkta omfång. 

 

13.1.1 Beräkning kraft för montering 
För att undersöka kraften som krävs vid monteringen av snäppfästet har böjningen 
simulerats. En modell av enbart snäppfästet skapades, figur 44. Modellen definiera-
des som en tredimensionell solid uppbyggd av elementtypen brick. Meshen prova-
des till dess modellen konvergerade mot stabila värden. Kraften som verkar på 
snäpplåset applicerades som en ytkraft, kraften anpassades för att ge 1,5 mm de-
formation vilket krävs då det rörliga stoppet monteras i kulhuset. Vid önskad de-
formation krävs en kraft om 22 N. Modellen fixeradedes i bakplanet och i de fria 
sidorna bakom snäppfästet mot translation och rotation. 

 

 

Figur 44. Modell av snäppfäste för simulering. 
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Resultatet visar enligt figur 45 på en maximal spänning i materialet, vid montering 
av det rörliga stoppet i kulhuset, till 26 MPa vilket mot materialets brottgräns på 
200 MPa torde vara en rimlig belastning. 

 

 

Figur 45. von Mises effektivspänning då snäppfästet deformerats 1,5 mm. 

 

13.2 Modell luftdämpare 

113.2.1 Beräkning av krafter som verkar på kolvstången 
Kraften som verkar på kolvstången beräknades med ledning av det tidigare uträk-
nade trycket då maximal dämpning skett. Den maximala kraften som verkar på kolv-
stången beräknades enligt ekvation (10). =  =    (10) 

Där  är den kraft som verkar på kolvstången från dörrbladet,  är trycket i cylin-
derns bortre kammare och  är kolvplattans area. Modellen idealiserades så att 
tryckminskningen som strömningshålet orsakar försummades. Då  angavs från 
ekvation (7) till 1,63 MPa och  till 6 400 mm2 gav ekvation (10)  till 10,4 kN. 

Den axiella kraft som verkade på kolvstången från dörren gavs av cosinus för vinkeln 
 då endast skyddsavståndet för dörrbladet kvarstod, enligt ekvation (11). =    (11) 

Följaktligen gavs den radiella kraften som verkade på kolvstången från dörren av 
sinus för samma vinkel  enligt ekvation (12). 

 =    (12) 

Vilket med   = 782 N och = 10,4 kN, värden som 
utgjorde krafterna som applicerades på kolvplattan-kolvstången vid FEM-beräkning. 
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113.2.2 Beräkning av cylinderhus 
Modellen definierades som en tredimensionell solid och elementtypen brick valdes. 
Generellt avlägsnades radierna mellan modellens ytövergångar som inte ansågs 
påverka hållfastheten utan snarare återfinns av gjuttekniska skäl eller av estetiska 
orsaker. Att avlägsna geometrier som inte påverkar hållfastheten ger att beräk-
ningstiden minskas samtidigt som kvalitén på beräkningen inte påverkas negativt. 
Radierna i cylinderhusets botten kvarstod dock då dessa har en viktig funktion när 
tryck appliceras på ytorna. Upplösningen på meshen provades till dess modellen 
konvergerade mot stabila värden. Trycket som verkar i cylinderhuset då maximal 
kompression uppnåtts, 1,63 MPa, applicerades på de delar av cylinderhusets väggar 
som det komprimerade utrymmet består av. Modellen låstes mot translation och 
rotation i monteringshålen för skruven samt för translation i monteringstapparnas 
två begränsningsriktningar.  

Förskjutningarna var som störst i modellens bakplan och den största förskjutningen 
uppgick till 0,27 mm, se figur 46.  

 

 

Figur 46. Förskjutningar i cylinderhus vid pålagt tryck. 

 

Högst spänningar uppstod i anslutning till radieövergångarna mellan den inre välvda 
cylinderväggen och cylinderns bakplan. Högst noterade spänning uppgick enligt 
figur 47 till 105 MPa vilket ger en säkerhetsfaktor, mot materialets sträckgräns 
140 MPa, på 1,33. 
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Figur 47. von Mises effektivspänning i cylinderhus vid pålagt tryck. 

 

113.2.3 Beräkning av cylinderlock 
Modellen definierades som en tredimensionell solid uppbyggd av elementtypen 
brick. Meshen applicerades och provades tills dess att modellen konvergerade mot 
stabila värden. Kraften som verkar i hålet lades som en ytkraft i den riktning som 
kolvstången påverkar cylinderlocket. Cylinderlocket fixerades mot translation och 
rotation i ytorna som ligger radiellt mot cylinderhusets innerväggar.   

Som figur 48 visar var förskjutningarna mycket små i modellen och uppgick till som 
högst 1,91 10  .  

 

 

Figur 48. Förskjutningar i cylinderlock vid pålagd last. 
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Effektivspänningen i strukturen uppgick enligt figur 49 till 9,82 MPa, vilken mot 
materialets sträckgräns om 140 MPa ger en säkerhetsfaktor på 14. 

 

 

Figur 49. von Mises effektivspänning i cylinderlocket vid pålagd last. 

 

113.2.4 Beräkning av kolvplatta-kolvstång 
Den gemensamma modellen med kolvplatta-kolvstång definierades som en tredi-
mensionell solid uppbyggd av elementtypen brick. Meshen lades och dess storlek 
minskades succesivt till dess att modellen konvergerar mot stabila värden. Krafterna 
som verkar radiellt applicerades på kolvstångens yttre del. De axiella krafter som 
verkar på kolvstången definierades på kolvstångens mantelyta. Trycket som verkar i 
cylindern vid maximal kompression angavs till kolvplattans baksida. Kolvstången 
låstes så att den inte kunde röras radiellt bortom cylinderlockets begränsningsytor, 
dock kvarstod kolvstångens möjlighet till translation i axialled. Kolvplattan låstes 
radiellt i de ytor som ligger mot cylinderväggarna, kolvplattan låstes även mot rotat-
ion. 

Förskjutningarna som uppstod i strukturen förblev mycket små vid pålagd last, se 
figur 50. Vidare bedömdes risken för utknäckning av kolvstången som liten, då 
denna alltid löper genom cylinderlocket. 
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Figur 50. Förskjutning i kolvplatta-kolvstång vid pålagd last. 

 

Effektivspänningen i modellen uppgick enligt figur 51 till 197 MPa, vilket bekräftar 
att ett annat material krävs än det som används för cylinderhuset och cylinderlock-
et. Med avseende på stålets sträckgräns om 350 MPa ger resultatet från analysen 
en säkerhetsfaktor mot sträckning på 1,78. 

 

 

Figur 51. von Mises effektivspänningar i kolvplatta-kolvstång vid pålagd last. 

  



73 
 

114 Produktsamanställning 
Inom kapitlet redovisas de slutgiltiga modellerna på ett övergripande plan.  

 

14.1 Produktsamanställning modell kula 
Den slutgiltiga konstruktionen av modell kula redovisas i figur 52. För att illustrera 
produkten då den monterats på ett dörrblad har en modell med en representativ 
dörr renderats, notera även stoppet som går ner från karmöverstycket, figur 53. 

 

 

Figur 52. Produktsammanställning modell kula. 

 

Nummer Benämning Antal Ritning Artikelnummer 
1 Kulhus 1 st 10001  
2 Rörligt stopp 1 st 10002  
3 Gummibuffert 1 st 10003  
4 Kula Ø26 mm 1 st   
5 Tryckfjäder 4 st  2908 
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Figur 53. Modell kula monterad på en representativ dörr. 
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14.2 Produktsamanställning modell luftdämpare 
Den slutgiltiga konstruktionen av modell luftdämpare visas i figur 54. För att illu-
strera konstruktionen då den monterats på en dörrkarm har en modell med en re-
presentativ dörr renderats, se figur 55. 

 

 

Figur 54. Produktsammanställning modell luftdämpare. 

 

 

Nummer Benämning Antal Ritning Artikelnummer 
1 Cylinderhus 1 st 20001  
2 Cylinderlock 1 st 20002  
3 Kolvplatta med kolvstång 1 st 20003  
4 Styrkopp 1 st 20004  
5 Gummibuffert 1 st 20005  
6 Stoppskruv insex M3x6 2 st  025636 
7 O-ring Ø96,6 mm 1 st  7510-966 
8 Konisk tryckfjäder 1 st  6722 
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Figur 55. Modell luftdämpare monterad på en representativ dörr. 
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115 Ekonomisk utvärdering 
I föreliggande kapitel har en grov utvärdering av konstruktionernas produktions-
kostnader skett. Som grund användes ungefärliga riktvärden som erhållits vid kon-
takter med leverantörer inom tillverkande industri. Resultatet är en produktkostnad 
där ytbehandling, montering, paketering et cetera inte är inkluderat.  

 

15.1 Utvärdering av modell kula 
För plastkonstruktionerna, kulhuset och det rörliga stoppet, krävs verktyg som an-
vänds vid formsprutningen av plastdetaljerna, jämför gjutform. Verktygskostnaden 
har grovt uppskattats av Skara Industriverktyg AB till 300 000 kronor [37]. Därtill 
kommer en materialkostnad om 6 kronor och maskinkostnad om 6 kronor, per pro-
ducerad enhet [37]. Tillkommer gör även en ställkostnad, som en engångskostnad, 
om 1 000 kronor [37]. För att beräkna kostnaderna för verktygen har ett inbetal-
ningsöverkott antagits om 75 kronor per producerad enhet och det antas tillverkas 
1 000 enheter per år i totalt 6 år, tabell 4.  Enligt tabell 5 kan investeringen av verk-
tyget ses som lönsamt med givna förutsättningar då ett krav på 12 % kalkylränta 
ställs. Kostnaden för plastdetaljerna kan sedermera beräknas till 88 kronor, enligt 
tabell 6. 

För tillverkning av gummibufferten har kostnaden uppskattats till 40 kronor, detta 
då prisuppgift inte stått att finna. Priset för tryckfjädrarna har uppskattats till 
10 kronor och kostnaden för kulan till 10 kronor. Den slutliga kostnaden för kon-
struktionen presenteras i tabell 7 och ges till 148 kronor givet att inbetalningsöver-
skott används. Exkluderas verktygskostnaden från produktpriset, med ledning av 
tabell 6 och tabell 7, kostar en produkt följaktligen 73 kronor  

 

Tabell 4. Förutsättningar för investeringskalkylering, modell kula. 

Grundinvestering 300 000 kr3 
Inbetalningsöverskott per år 75 000 kr 
Ekonomisk livslängd 6 år 
Kalkylränta 12 % 

 

                                                           
3 Uppskattad kostnad från Skara Industriverktyg AB. [37] 
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Tabell 5. Investeringskalkyl med kalkylränta för verktyg till modell kula. 

År Inbetalnings-
överskott 

Nuvärdefaktor4 Nuvärdeberäknat 
inbetalnings-
överskott 

Ackumulerat nuvär-
deberäknat inbetal-
ningsöverskott 

1 75 000 kr 0,8929 66 968 kr 66 968 kr 
2 75 000 kr 0,7972 59 790 kr 126 758 kr 
3 75 000 kr 0,7118 53 385 kr 180 143 kr 
4 75 000 kr 0,6355 47 663 kr 227 805 kr 
5 75 000 kr 0,5674 42 555 kr 270 360 kr 
6 75 000 kr 0,5066 37 995 kr 308 355 kr 

 

 

 

Tabell 6. Tillverkningskostnad för plastdetaljer till modell kula. 

Pris/st Antal Summa 
+ Direkt material 6 kr5 1 000 6 000 kr 
+ Direkt maskin 6 kr5 1 000 6 000 kr 
+ Inbetalningsöverskott verktyg 75 kr 1 000 75 000 kr 
+ Ställtid 1 000 kr5 1 1 000 kr 
= Tillverkningskostnad per enhet  88 kr 

 

 

Tabell 7. Kostnad per enhet för modell kula. 

Detalj Pris/st 
Plastkomponenter 88 kr 
Gummibuffert 40 kr6 
Fjädrar 10 kr6 
Kula 10 kr6 

 148 kr 

  

                                                           
4 Från tabell. [8] 
5 Uppskattad kostnad från Skara Industriverktyg AB. [37] 
6 Kostnad uppskattad av författare. 
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15.2 Utvärdering av modell luftdämpare 
För de gjutna detaljerna, cylinderhuset, cylinderlocket och kolvplattan-kolvstången 
krävs investeringar i gjutverktyg. Verktygskostnaderna för cylinderhuset och cylin-
derlocket har grovt skattats av Mönsterås Metall AB [42] till 250 000 kronor för cy-
linderhuset och 200 000 kronor för cylinderlocket.  För kolvplattan-kolvstången har 
kostnadsuppskattning inte stått att finna från industrin, författaren uppskattade 
därför verktygskostnaden till 200 000 kronor. Materialet till cylinderhuset och cylin-
derlocket har uppskattats av Mönsterås Metall AB [42] till 11 kronor. Gjutstålet till 
kolvplattan-kolvstången har uppskattats med ledning av Ashby [9] till 4 kronor. Där-
till kommer kostnader för maskintid, rensning från gjutrester et cetera, dessa kost-
nader uppskattades av Mönsterås Metall AB [42] till 33 kronor för cylinderhuset och 
30 kronor för cylinderlocket. För kolvplattan-kolvstången uppskattade författaren 
maskinkostnaderna till 30 kronor.  

För att beräkna kostnaden för verktygen har ett inbetalningsöverkott antagits om 
160 kronor per producerad enhet och det antas tillverkas 1 000 enheter per år i 
totalt 6 år, tabell 8.  Enligt tabell 9 kan investeringen av verktyget ses som lönsamt 
med givna förutsättningar då ett krav på 12 % kalkylränta ställs. Kostnaden för de 
gjutna detaljerna till en enhet kan därmed beräknas till 268 kronor, enligt tabell 10. 

För tillverkning av gummibufferten har prisuppgift inte funnits varför kostnaden 
uppskattats till 50 kronor. O-ringen uppskattas kosta 10 kronor och stoppskruvarna 
6 kronor. Priset för den koniska tryckfjädern har uppskattats till 15 kronor. Den slut-
liga kostnaden för konstruktionen presenteras i tabell 11 och ges till 349 kronor. 
Exkluderas verktygskostnaden från produktpriset, med ledning av tabell 10 och ta-
bell 11, kostar en produkt följaktligen 189 kronor. 

 

Tabell 8. Förutsättningar för investeringskalkylering, modell luftdämpare. 

Grundinvestering 650 000 kr7 
Inbetalningsöverskott per år 160 000 kr 
Ekonomisk livslängd 6 år 
Kalkylränta 12 % 

                                                           
7 Uppskattade kostnader; aluminiumdetaljer från Mönsterås Metall AB [42] och ståldetaljer 
uppskattade av författaren. 
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Tabell 9. Investeringskalkyl med kalkylränta för verktyg till modell luftdämpare. 

År Inbetalnings-
överskott 

Nuvärdefaktor8 Nuvärdeberäknat 
inbetalnings-
överskott 

Ackumulerat nuvär-
deberäknat inbetal-
ningsöverskott 

1 160 000 kr 0,8929 142 864 kr 142 864 kr 
2 160 000 kr 0,7972 127 552 kr 270 416 kr 
3 160 000 kr 0,7118 113 888 kr 384 304 kr 
4 160 000 kr 0,6355 101 680 kr 485 984  kr 
5 160 000 kr 0,5674 90 784 kr 576 768 kr 
6 160 000 kr 0,5066 81 056 kr 657 824 kr 

 

 

 

Tabell 10. Tillverkningskostnad för plastdetaljer till modell luftdämpare. 

Pris/st Antal Summa 
+ Direkt material 15 kr9 1 000 15 000 kr 
+ Direkt maskin 93 kr9 1 000 93 000 kr 
+ Inbetalningsöverskott verktyg 160 kr 1 000 160 000 kr 
= Tillverkningskostnad per enhet  268 kr 

 

 

Tabell 11. Kostnad per enhet för modell luftdämpare. 

Detalj Pris/st 
Gjutkomponenter 268 kr 
Gummibuffert 50 kr10 
O-ring 10 kr10 
Konisk tryckfjäder 15 kr10 
Stoppskruvar 6 kr10 

 349 kr 

                                                           
8 Från tabell. [8] 
9 Uppskattade kostnader; aluminiumdetaljer från Mönsterås Metall AB [42] och ståldetaljer 
med ledning av Ashby [9]. 
10 Kostnad uppskattad av författare. 
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116 Utvärdering miljöbelastning 
Inom kapitlet har lösningarnas miljöpåverkan med avseende på materialval, tillverk-
ning, brukning och resthantering av den uttjänta produkten utvärderats. Utvärde-
ringen genomfördes endast för de konstruerade detaljerna i respektive lösning, 
standardiserade maskinelement inkluderades inte i utvärderingen. 

 

16.1 Utvärdering av modell kula 
För modell kula utvärderades kulhus, rörligt stopp och gummibuffert. Värde för 
komponenternas respektive massa hämtades från solidmodeller i CAD-
programvaran Autodesk Inventor.  

Analysen grundades på 1 000 enheter, vilket antogs som en rimlig årsproduktion av 
produkten. Detaljerna antogs tillverkas i närheten av kunden, inom en radie av 
200 kilometer, och transport beräknades ske med lastbil. Inget specifikt underhåll 
har tagits med i uträkningen. Det bör dock noteras att plastmaterial åldras på ett 
annat sätt än metalliska material, plastmaterial kan med tiden få kraftigt försäm-
rade mekaniska egenskaper [9]. Det kan därför antas att produkten inte har samma 
livslängd som om den vore tillverkad av en metall. Rimligt är att produkten får bytas 
ut helt och hållet om plasten exempelvis blir spröd.  

Resultatet från utvärderingen pekar på framställning av råmaterial som den mest 
miljöbelastande faktorn, såväl vad gäller energiförbrukning som utsläpp av koldi-
oxid. Noterbart är även att den ackumulerade miljövinsten vid återvinning av pro-
dukten ligger på omkring hälften av resurserna som krävs, gällande både energiför-
brukning och utsläpp av koldioxid, vid framtagning av det ursprungliga råmaterialet. 

I figur 56 presenteras resultatet med avseende på energiförbrukning och i figur 57 
resultatet med avseende på koldioxidutsläpp. De fullständiga beräkningarna för 
modellens miljöbelastning återfinns i tabell 14 i bilaga 5. 
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Figur 56. Miljöanalys energiförbrukning 1 000 enheter av modell kula. 

 

 

Figur 57. Miljöanalys CO2-utsläpp 1 000 enheter av modell kula. 
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16.2 Utvärdering av modell luftdämpare 
För modell luftdämpare utvärderades cylinderhus, cylinderlock, kolvplatta-
kolvstång, styrkopp och gummibuffert. Värde för komponenternas respektive massa 
har hämtats från solidmodeller i CAD-programvaran Autodesk Inventor.  

Analysen har baserats på 1 000 enheter, vilket är den uppskattade årsproduktionen, 
därtill utgår analysen från att primärframställt aluminium används. Vidare förutsat-
tes att detaljerna tillverkas i närområdet, inom en radie av 200 kilometer från kun-
den, och att transport sker med lastbil. Under produktens livstid beräknas gummi-
bufferten bytas ut en gång. Vidare ansågs styrkoppen och gummikroppen inte vara 
motiverade att materialåtervinna då dessa har en låg massa och är sammansatta 
detaljer.  

Resultatet från beräkningarna pekar på materialframställningen av aluminiumet 
som används i komponenterna som den största miljöbelastande faktorn både vad 
gäller energiförbrukning och utsläpp av koldioxid. Vad som framgår tydligt i resulta-
tet är den ackumulerade miljövinsten vid återvinning av produkten, denna ligger 
relativt nära de resurser råvaruframställningen kräver, både vad gäller energi och 
koldioxidutsläpp. Anledningen till detta är att återvinning av aluminium bara kräver 
fem procent av den energiförbrukning som krävs vid utvinning av aluminium från 
aluminiumoxid [40].  

I figur 58 presenteras resultatet med avseende på energiförbrukning och i figur 59 
resultatet med avseende på koldioxidutsläpp. Beräkningen som helhet redovisas i 
tabell 15 i bilaga 5.  
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Figur 58. Miljöanalys energiförbrukning 1 000 enheter av modell luftdämpare. 

 

 

Figur 59. Miljöanalys CO2-utsläpp 1 000 enheter av modell luftdämpare. 
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117 Utvärdering av kriterieuppfyllnad 
I kapitlet bedömdes hur väl konstruktionerna lever upp till ställda krav- och önske-
målskriterium. Den skattade uppfyllelsen graderades från kravet inte uppfyllt, kravet 
troligen uppfyllt till kravet uppfyllt. 

 

17.1 Utvärdering av modell kula 

17.1.1 Kravkriterier 
1 Anpassas för BBR rekommendationer om klämskydd 

Kravet uppfyllt 

Lösningen bedöms minska risken för klämning från slagdörrars låssida och kan såle-
des benämnas klämskydd. 

2 Kunna installeras på företagets säkerhetsdörrar (ståldörrar) 

Kravet uppfyllt 

Produkten bedöms gå att montera på en säkerhetsdörr.  

3 Brand-, ljud- och inbrottsklass får inte påverkas negativt 

Kravet uppfyllt 

Inga förändringar har gjorts som påverkar klassningen av dörren. 

 

17.1.2 Önskemålskriterier 
A Tilltalande design 

Kravet uppfyllt. 

Att bedöma design är svårt då människors subjektiva uppfattning avgör huruvida 
någonting är estetiskt tilltalande. Produkten som sådan anses vara relativt låg med 
en höjd på en dryga halvdecimetern. Produktens höjd är kritisk för helhetsintrycket 
då stoppet som produkten verkar mot måste bygga ned från karmöverstycket, vilket 
i sin tur ger ett lägre karmdagmått. Vidare kan produkten färgas in då den tillverkas 
alternativt lackeras i en kulör nära dörrbladets för att få produkten att harmonisera 
bättre med dörren.  
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B Produktpris 

Kravet uppfyllt. 

Att använda plastmaterial får anses påverka produktpriset i positiv riktning jämfört 
mot att använda metalliska material. Riktvärdet om 500 kronors nettopris för upp-
dragsgivaren bör produkten klara med marginal, förutsatt att seriestorleken inte är 
allt för liten. Dock bör noteras att kostnaden för stoppet som modellen verkar mot 
tillkommer för att en komplett produkt skall erhållas. 

C Ej påverka öppnings- och stängningskraft 

Kravet uppfyllt. 

Den enda kraft som påverkar användaren av dörren då skyddet inte aktiveras är 
kraften från returfjädrarna. Då denna är låg, några tiotal newton, bedöms fjäder-
kraften inte påverkan dörren, med en massa på 100 kg, märkbart då denna öppnas 
och stängs.  

D Livslängd 

Kravet troligen uppfyllt. 

Polymera material är svårare att beräkna livslängden hos, särskilt då de exakta last-
förhållandena inte är kända. Omkring 10 år bör enligt författarens uppfattning, 
grundat på intervju med Nils Liljegren vid Skara Industriverktyg AB, kunna vara fullt 
möjlig att uppnå. Därtill kommer känslighet för kemiskt åldrande, såsom UV-ljus och 
ozon, vilka är svåra att bedöma utan att noggrannare studier utförs.  

E Miljöpåverkan 

Kravet uppfyllt. 

Den ackumulerade miljöpåverkan är relativt låg jämfört med metalliska material. 
Dock väger faktorer in gällande livslängd och återvinning som påverkar resultatet. 
Särskilt livslängd är relevant för att beräkna den genomsnittliga miljöbelastningen 
per år som produkten brukas.  

F Eftermonteringsbarhet 

Kravet uppfyllt. 

Produkten ses som fullt möjlig att eftermontera, själva kulhuset fästes med fyra 
skruv i dörrbladet, vilket inte torde vara en särskilt tidskrävande operation. Vad som 
avgör eftermonteringsbarheten är snarare utformningen av mothållet. För att nå en 
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mer homogen lösning har en förändring av karmöverstycket föreslagits alternativt 
kan ett löst mothåll skruvas mot den befintliga karmen. Oavsett val av mothåll torde 
en timmas monteringstid framstå som rimlig.  

 

17.2 Utvärdering av modell luftdämpare 

117.2.1 Kravkriterier 
1 Anpassas för BBR rekommendationer om klämskydd 

Kravet uppfyllt 

Lösningen bedöms minska risken för klämning från slagdörrars låssida och kan såle-
des benämnas klämskydd. 

2 Kunna installeras på företagets säkerhetsdörrar (ståldörrar) 

Kravet uppfyllt 

Produkten bedöms gå att montera på en säkerhetsdörr.  

3 Brand-, ljud- och inbrottsklass får inte påverkas negativt 

Kravet uppfyllt 

Inga förändringar har gjorts som påverkar klassningen av dörren. 

 

17.2.2 Önskemålskriterier 
A Tilltalande design 

Kravet uppfyllt. 

Design är ett subjektivt ämne som olika människor uppfattar på olika sätt. Luftdäm-
paren placeras nära gångjärnens rotationsaxel, vilket minskar synligheten hos pro-
dukten. Därtill har dämparen fått en förhållandevis låg profil jämfört med princip-
konstruktionens cylindriska utförande. Cylinderhuset och cylinderlocket är tillverkat 
i gjutet aluminium, vilka kan lackeras i önskad kulör. Gummibufferten är oföränder-
ligt svart, då detta är positivt för att förebygga kemiskt åldrande. Kolvstången be-
hålls med fördel stålfärgad då en lack riskerar att nötas bort. Helhetsintrycket be-
döms dock styras av cylinderhuset då denna är den enskilt största komponenten. 
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B Produktpris 

Kravet troligen uppfyllt. 

Konstruktionens pris tenderar att bli relativt hög då flertalet detaljer valts att tillver-
kas i metalliska material. En viss osäkerhet finns i den ekonomiska kalkylen då full-
ständiga kostnadsuppskattningar inte stått att finna från industrin. Det bör även 
nämnas att priset är starkt kopplat till tillverkningsmetod som valts vilket i sin tur 
har koppling till produktens seriestorlek. Relativt den ekonomiska utvärderingen bör 
dock kostnadskravet kunna uppfyllas.  

C Ej påverka öppnings- och stängningskraft 

Kravet uppfyllt. 

Vid stängningshastigheter i dörrbladets periferi på omkring 0,5 m/s bedöms ström-
ningshålet kompensera för volymminskningen som sker i den bortre kammaren så 
att tryck inte byggs upp, vilket undersökts med en enklare modell. Därtill verkar den 
koniska tryckfjädern mot dörren, men dess kraft är liten i relation till dörrens massa 
om 100 kg. Användaren av dörren bör således inte märka någon noterbar skillnad 
mellan en dörr utrustad med luftdämparen och en likadan dörr utan dämparen.  

D Livslängd 

Kravet uppfyllt. 

Då produkten tillverkas i metalliskt material så bedöms livslängden väl kunna tan-
gera referensvärdet om 10 år. Den delen som utsätts för störst påverkan bedöms 
vara gummibufferten varför det är rimligt att anta att denna kan behöva bytas ut 
som en serviceåtgärd då slitage uppstår. Gummibufferten utgör dock bara en 
mindre komponent i konstruktionen.  

E Miljöpåverkan 

Kravet uppfyllt. 

Den ackumulerade miljöbelastning som produkten orsakar är starkt beroende av 
huruvida återvinning sker efter att produkten förbrukas och hur länge produkten 
används. Om produkten används relativt länge, storleksordningen 20 år, och det 
antas att materialåtervinning sker, vilket miljöanalysen förutsatt, så är miljöbelast-
ningen gällande energiförbrukning och koldioxidutsläpp att bedöma som låga. 
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F Eftermonteringsbarhet 

Kravet uppfyllt. 

Produkten anses vara relativt enkel att eftermontera då installationen kräver totalt 
fem håltagningar. Exakt hur installation bör ske med avseende på exempelvis 
gängor i dörrkarmen har inte utforskat, dock framstår referenstiden om en timmas 
installationstid som fullt rimlig.    
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118 Diskussion 
Arbetet har resulterat i två lösningsförslag som är lämpliga för vidare utvärdering 
genom bland annat fysiska modeller. Båda de framtagna lösningarna bidrar till att 
minska risken för klämskador på låssidan mellan dörrblad och dörrkarm. Bäst 
skyddsverkan ger lösningarna vid klämrisk av klena tvärsnitt, såsom fingrar eller 
exempelvis en hunds svans, då dörrbladets hastighet är hög. Lösningarna har inrik-
tats mot att skydda vid höga hastigheter, vilket är då de allvarligaste skadeverkning-
arna är att vänta på grund av att dörrbladet då har en hög rörelseenergi. För kläm-
ning som sker vid relativt låga hastigheter är skyddsverkan dock begränsad. 

Att skapa en förhållandevis enkel lösning som skyddar mot alla tänkbara fall av 
klämning från dörrens låssida har visat sig problematiskt. Klämning från dörrens 
låssida kan ske på flertalet olika sätt, de vanligaste har visat sig vara; Genom att en 
person kontrollerat stänger dörren medan fingrarna exempelvis är omslutna kring 
dörrbladets kortsida. Genom att en person manövrerar dörren medan exempelvis 
en annan persons fingrar kläms. Genom att en yttre kraft, såsom en vindpust eller 
ett tvärdrag, tar tag i dörrbladet och slår igen dörren med en hög kraft.  

Vid den marknadsundersökning som skett har enligt författaren ingen tillfredstäl-
lande lösning funnits som på ett driftsäkert sätt, aktivt och utan påverkan från den 
som använder dörren skyddar mot klämning. Påfallande många befintliga lösningar 
arbetar enligt principen att ett mekaniskt stopp verkar mellan dörrblad och dörr-
karm, stoppet måste i regel påverkas manuellt för att dörren skall gå att stänga. 

Arbetets upplägg med principkonstruktion följt av primärkonstruktion har upplevts 
som välfungerande. Arbetet har hela tiden haft en fart och en riktning. Då något 
moment stannat av har ett annan kunnat ta vid, det har upplevts som att arbetet 
aldrig avstannat för att väntetider med något delområde uppstått. Att arbeta med 
viktning och andra objektiv metoder för att utvärdera konstruktionsförslagen har 
upplevts som positivt. Värderingen har då underbyggds och de egna spontana upp-
fattningarna tas då inte som allrådande. Feleffektanalysen har upplevt som en sär-
skilt effektiv metod för att bygga bort fel under produktutvecklingen. 

För vidare utveckling är lämpligt att prototyper framställs och utvärderas under 
kontrollerade former. Därtill utförs lämpligen mer ingående analys gällande dimens-
ionering, önskad livslängd och vilka säkerhetsfaktorer som krävs för produkterna. 
Särskilt modell kula bör utvärderas närmare gällande påfrestningar i materialen. Ett 
mothåll som modell kula verkar mot behöver även utvecklas, att använda ett modi-
fierat karmöverstycke som bockas för att skapa ett stopp skull vara ett intressant 
alternativ för att ge ett diskret mothåll.  
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Bilaga 1 Förslag från brainstorm 
Nedan redovisas förslagen från de idégenereringar som legat till grund för de fem 
förslagen som sedermera presenterats i principkonstruktionen. De förslag som val-
des ut för vidareutveckling är de fem första figurerna. 
 
 



97 
 

 
 

       



98 
 



99 
 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 



106 
 

 
  



107 
 

BBilaga 2 Fysiska modeller 
 

Förslag 1 kula, utvärdering av principkonstruktion. 

 

Enkel modellen av förslag 1 kula för att utvärdera funktionen hos lösningen. En stål-
kula löper mellan två aluminiumprofiler, profilerna är monterade i svag vinkel rela-
tivt karmöverstycket. Då dörrbladet rör sig accelererar kulan upp för profilen och 
kommer, vid tillräcklig acceleration, att hamna bakom det fjäderbelastade stoppet. 
Modellen har skruvats fast i dörrbladet och slår emot ett fast mothåll då dörren 
öppnas knappt 90°.   

     

I figurerna ovan är dörrbladet belastad med en kraft som verkar från vänster. I den 
vänstra figuren är kulan inte klämd bakom det rörliga stoppet, kulan har inte accele-
rerat tillräckligt långt då dörrbladet roterade. I den högra figuren är kulan klämd 
bakom det rörliga stoppet, kulan har accelererat förbi stoppets lägsta gräns. Notera 
längdskillnad relativt skruven i de två olika lägena. 
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Förslag 4 tryckkil, utvärdering av principkonstruktioner. 

 

Enkel modell av förslag 4 tryckkil för att utvärdera lösningens praktiska funktion. En 
tryckkil (på bilden med hjul) glider i en huskropp på en bana av nylonspännband. 
Spännbandet är uppspänt mellan vagnsbultar vilket medför att om dörrbladet 
trycker hårt på kilen så ger spännandet efter och kilen spärras mellan vagnsbulten, 
dörrbladets rörelse hindras därmed. Om trycket från dörrbladet är mer måttligt 
glider kilen på spännbandet och fälls in i huskroppen, vilket medger att dörren kan 
stängas.   

                                

Figuren till vänster visas tryckkilen då en hög kraft appliceras på dörrbladet, kraften 
verkar på dörrbladet från vänster. Tryckkilen spärras av vagnsbulten efter att 
spännbandsbanan kilen glider på deformerats. I figuren till höger har dörrbladet 
stängts med en mer återhållsam kraft varvid tryckkilen glidit längs med spänn-
bandsbanan och i figuren är tryckkilen på väg att fällas in i huskroppen.  
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Luftdämpare, utvärdering av strömningshål. 

 

För att utvärdera hur stort strömningshål i kolvplattan som är rimligt att utgå från 
skapades en enkel modell genom att modifiera en befintlig, relativt klen, cylinder. 
Se figur ovan som visar cylindern med fullt utdragen kolvstång. Cylindern är princi-
piellt lik luftdämparen som utvecklas i arbetet. Kolvplattan har en tätande O-ring i 
ett radiellt spår och cylinderns båda kammare har liknande tätningsegenskaper som 
luftdämparen. Kolvplattan mäter Ø50 mm och slaglängden uppgår till 95 mm, i 
kolvplattan har ett Ø3 mm hål borrats.  

Vid test trycktes kolven kontrollerat in för hand, vilket inte medförde något nämn-
bart motstånd. För att undersöka högre rörelseenergi monterades cylindern i ett 
skruvstäd (i vinkeljärnet som syns i figuren ovan) varvid en gummiklubba slogs med 
full kraft axiellt på kolvstångens ände (träklossen i figuren). Vid testet stannade rö-
relsen tämligen tvärt och utan tendens till nämnbar rekyl från den komprimerade 
luften då slaget just genomförts. Vilket ger antagandet om ett strömningshål 
Ø3 mm som en rimlig utgångspunkt för en prototyp.  
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BBilaga 3 FMEA 
Efter valet av konstruktionslösningar från principkonstruktionen utfördes en FMEA 
för respektive lösning. Nedan redovisas resultatet från FMEA för respektive modell. 

 

Tabell 12. FMEA förslag kula. 
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Tabell 13. FMEA modell luftdämpare. 
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BBilaga 4 Konstruktionsritningar 
 

Konstruktionsritningar modell kula 

Ritningsnummer Benämning Storlek Skala 
10000 Sammanställningsritning kula A3 1:1 
10001 Kulhus A2 1:1 
10002 Rörligt stopp A3 1:1 
10003 Gummibuffert A4 1:1 
 

Konstruktionsritningar modell luftdämpare 

Ritningsnummer Benämning Storlek Skala 
20000 Sammanställningsritning luftdämpare A2 1:1 
20001 Cylinderhus A2 1:1 
20002 Cylinderlock A3 1:1 
20003 Kolvplatta-kolvstång A3 1:1 
20004 Styrkopp A4 3:1 
20005 Gummibuffert A4 1:1 
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BBilaga 5 Utvärdering av miljöbelastning 
 

Tabell 14. Utvärdering miljöbelastning modell kula. 
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Tabell 15. Utvärdering miljöbelastning modell luftdämpare. 

 

 


