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Förord 

Detta examensarbete gäller framtagning av dörrlås att användas i 
plattformshissar tillverkade av Nami Lift AB och utfördes under 
vårterminen 2010. Examensarbetet är utfört på avdelningen för 
maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola och är del av vår 
utbildning till utvecklingsingenjörer i maskinteknik.  

Vi vill passa på att tacka vår handledare på skolan Mats Walter och 
våra handledare på Nami Anders Henningsson och Kjell Jönsson.  

Det har varit ett trevligt och givande samarbete. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet ”Konstruktion av hisslås” som utförts på avdelningen 
för maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med 
Nami lift AB i Tollarp. 

Dagens hisslås köper Nami av en leverantör som nu blivit uppköpta av 
Namis konkurrent. Därför vill de undersöka om det finns en möjlighet 
att tillverka egna lås till ett billigare pris. Önskemålet var att låset 
skulle vara en elektromekanisk konstruktion som drivs av en solenoid 
och låset måste uppfylla de säkerhetskrav som finns för hissar. Vi tog 
fram fyra olika koncept som vi utvärderade och sen valde ett förslag 
att gå vidare med. Från början var det tänkt att flera utav delarna 
skulle tillverkas i Namis stansmaskin. Så småningom insåg vi att det 
var smidigare att istället lägga ut denna tillverkning på laserskärning 
hos underleverantör. Med laserskärning så uppnås en bättre precision 
och man slipper efterbearbetning. Nami ska dock montera låsen 
själva. 

Arbetet har utförts efter Fredy Olssons metoder för integrerad 
produktutveckling som är indelad i två olika faser, principkonstruktion 
och primärkonstruktion. 

  

  Figur 1: Prototyp av hisslås 
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Abstract 

This final report is the result of cooperation between Nami Lift AB 
and the Department of Mechanical Engineering at Blekinge Institute 
of Technology. The project is named "Konstruktion av hisslås"/ 
"Elevator lock construction". 

Nami buy their existing lock today from a supplier outside Tollarp. 
But recently this supplier has been bought from a competitor so Nami 
want to investigate if there is any possibilities to make their own lock 
to a better price.   

The request was that it should be an electromechanical construction 
with a solenoid and the lock must meet the safety demands. Four 
different kinds of concepts were developed and one of this was 
chosen. Our plan from the beginning was to manufacture several parts 
at Nami´s workshop but eventually we realized that it should be better 
to hire subcontractor to make the parts with lasercutting. The assemble 
work is performed at Nami. 

During the work the project professor Fredy Olsson´s method for 
integrated product development was used. The method is divided into 
two phases, concept development and primary construction. 
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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Just nu köper Nami hisslås av ett företag som är uppköpta av en 
konkurrent. Därför vill de se om det är möjligt för dem att tillverka 
egna lås. Tanken är även att om de får fram en lyckad konstruktion så 
ska den kunna säljas ute på marknaden. Eventuellt kommer det 
behövas olika varianter av låskonstruktionen för montering i höger- 
eller vänsterdörr, hel eller halvdörr och med eller utan karmkontakt. 

Låskonstruktionen ska aktiveras med en solenoid och innehålla givare 
som känner av i vilket läge låset befinner sig samt givare som skickar 
signal till dörröppnare när dörren är upplåst. Uppgiften består i att 
konstruera mekaniken som manövrerar låset och hitta lämpliga delar 
som ska köpas in. Den färdiga konstruktionen måste även uppfylla de 
säkerhetskrav som finns för lås till schaktdörrar. 

  

Figur 1.1: Hiss från Nami Lift AB 
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1.2 Krav och önskemål Nami Lift AB 

Nami lift ställer vissa krav och önskemål på hisslåset. 

Krav: 

• Låset skall passa in i dagens dörrkonstruktion. 
• Låset skall inte behöva underhållas i onödan och skall därmed 

uppfylla god kvalitet med avseende på.  
o Material  
o Standardkomponenter 
o Konstruktion 

• Låset skall kunna typgodkännas. 
• Låset skall ha en självkostnad som understiger 1000 kr. 

 

Önskemål: 

• Låset bör kunna monteras ihop utan speciella hjälpmedel. 
• Låset bör tillverkas i få varianter. 
• Låsets tillverkade delar bör tas fram av Nami själva. 
• Låset bör ha så mycket standardkomponenter som möjligt. 
• Låset bör ha en okomplicerad konstruktion. 
• Låset bör vara konkurrenskraftigt. 
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1.3 Företagspresentation 

NAMI LIFT är ett verkstadsföretag som grundades 1944. Företaget 
ligger i Tollarp ca 8 mil norr om Malmö. Sedan slutet av 1970-talet 
har företagets inriktning varit att konstruera, utveckla, tillverka och 
marknadsföra plattformshissar för inom- och utomhusbruk. 
Produkterna är kända för att vara innovativa, flexibla och med lång 
livslängd. Under 2008 tillverkades ca 400 plattformshissar och 
omsättningen var 47 MSEK. De viktigaste kunderna finns i England, 
Holland, Tyskland och Skandinavien. Företaget har nyligen tillsatt en 
ny VD och befinner sig nu i en intensiv utvecklingsfas. Nya 
marknader håller på att utvecklas och målsättningen är en expansion 
och en fördubbling av omsättningen inom 3-5 år. 
Produktutvecklingsplanen för 2010 innehåller ett antal nya produkter 
och komponenter. 
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1.4 Uppläggning av projektarbete 

Arbetet kommer till största delen följa Fredy Olssons 
principkonstruktion[A5] och primärkonstruktion[A4] enligt följande 
arbetsgång. 

• Principkonstruktion 

I detta moment samla vi information om alla ingående delar och ta 
fram olika lösningsförslag efter givna förutsättningar. 

• Primärkonstruktion  

Under detta moment bestämmer vi oss för ett av lösningsförslagen och 
bestämmer produktens helhet och ingående delar för att ta fram en 
unik prototyp. Här sker även trimning av produkten, justeringar som 
rättas till och dokumenteras för att färdigställa produkten. Slutlig 
produktdata och ritningsunderlag sammanställs.  

• Slutrapport 

Det slutliga momentet innebär sammanställning av alla delmoment i 
en slutrapport.  
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2 Produktdefinition 

2.1 Produkten 

Produkten ska se till att dörren inte går att öppna när den inte är 
aktiverad. En fjäder ska se till att hålla produkten låst i inaktiverat 
läge. Den måste få plats att monteras i dörrkarm, den får inte vara 
bredare än 4 cm och högre än 7 cm. Den kommer bestå av mekanik, 
chassi, solenoid och elektroniska givare.  

 

2.2  Omgivning 

Produkten kommer att vara helt inbyggd i dörrkarm och blir därför 
okänslig för yttre påverkan. Den kommer att monteras in i karmen 
från dörrposten för att det ska gå att utföra underhåll på den utan 
ingrepp på hissens konstruktion.  

 

2.2 Människa 

De enda delar man kommer i kontakt med utifrån är monteringsplatta 
och låskolv. Personer som berörs av produkten är monterings och 
underhållspersonal. 

 

2.3  Ekonomi 

Produkten ska vara billigare än den nuvarande lösning som köps in för 
ca 1000 kronor/st. Detta kan direkt påverkas genom att välja billiga 
delar som ska köpas in och indirekt genom att göra en konstruktion 
som är smidig att tillverka och kräver få mantimmar. Namis hissar 
installeras runt omkring i världen, att skicka ut personal för att utföra 
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underhåll på lås kostar mycket pengar. En hållbar konstruktion sparar 
därför många kronor i det långa loppet.   
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3 Produktundersökning 

3.1 Bakgrund 

Under den här delen av projektet genomförs produktundersökningen 
för att utreda vad företaget använder sig av idag, detta för att undvika 
att skapa produkter som redan finns. 

3.1.1 Historik 

NAMI använder sig av egentligen två olika typer av lås, det ena är ett 
mekaniskt styrt lås och det andra ett elektriskt styrt lås. Det mekaniska 
låset sitter endast i deras branddörrar medans det elektriska finns i 
resterande dörrar. Själva uppbyggnaden och funktionen av låsen 
påminner om varandra, en mekanisk arm som sköter låskolvens 
rörelse med en returfjäder och som skickar signal då det är låst 
respektive öppet.  

 
3.1.2 Brister 

Då detta är en helt ny produkt finns ingen bakgrundsstudie från NAMI att 
utgå från, utan vi får leta efter brister i deras nu inköpta lås som används 
och även följa upp tidigare reklamationer och klagomål.  
Det stora problemet i dagens lösning är solenoiden som enligt NAMI’s 
personal blir överhettad då hissen står i fel läge och försöker låsa. 
 
3.1.3 Ekonomisk bakgrund 

Som vi nämnt innan, att detta är en helt ny produkt för NAMI så utgår 
vi från inköpspriset för dagens lås. Enligt NAMI kommer inköpspriset 
för låset att stiga då leverantören blivit uppköpt av en konkurrent.  
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3.2 Kriterieuppställning 

3.2.1 Krav 

1. Låset ska kunna typgodkännas enligt de föreskrifter som finns 
för schaktdörrlås i SS 2097-1[A6]. Detta betyder att: 

a. Låskolvens ingrepp är minst 7 mm innan den elektriska 
kontakten ger signal att det är låst. 

b. Den mekaniska konstruktionen ska kunna genomgå en 
miljon kompletta låscykler utan att förslitning uppstår.  

c.  Låsanordningen måste kunna stå emot en statisk kraft i 
dörrens öppningsriktning på 3000 N. 

d. Låsanordningen måste kunna stå emot en dynamisk 
belastning som består av att en vikt på 4 kg släpps från 
en höjd av 0,5 m. 

e. Den elektriska brytförmågan kan motstå en strömstyrka 
på 2 A med en spänning på 180 V. 

  

Figur 3.2.1: illustration enligt krav 1d 
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2. Låset ska kunna tillverkas för en total kostnad som understiger 

1000 kronor. 
 

3. Låset ska passa in befintliga dörrkonstruktioner. Detta betyder 
att konstruktionen får vara max 4 cm bredd och 7 cm hög. 

 
4. Låset ska ha en god kvalitet vilket gör att man slipper 

underhåll och reparationer utanför de bestämda 
tidsintervallerna. 

 

3.2.2 Viktning av önskemål 
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3.2.2 Önskemål 

1. Låset bör kunna monteras ihop smidigt utan speciella 
hjälpmedel och fixturer. 
 

2. Att en variant kan användas till höger och vänsterdörr, hel och 
halvdörr. 
 

3. Så mycket som möjligt av låset bör tillverkas av Nami själva. 
Att lägga ut tillverkning på underleverantörer kostar mer. 
 

4. Så mycket standardkomponenter som möjligt bör användas för 
att hålla kostnaderna nere. Specialkomponenter kostar mer och 
har längre leveranstid. 
 

5. Låset bör ha en okomplicerad konstruktion. En enkel 
konstruktion kräver mindre antal ingående delar. 
 

6. Låset bör vara konkurrentkraftig och kunna säljas vidare av 
Nami.  
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4 Framtagning av produktförslag 

4.1 Förslag 1 - Tryckande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: 

Solenoiden jobbar här med en tryckande rörelse för att ändra 
låskolvens läge. Kolven trycks sedan tillbaka av returfjädern.  

 

Positivt: 

• Enkel mekanik 

 

Negativt: 

• Mindre plats för returfjädern 
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4.2 Förslag 2 - Dragande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: 

Solenoiden jobbar här med en dragande rörelse för att ändra 
låskolvens läge. Kolven trycks sedan tillbaka av returfjädern. 

 

Positivt: 

• Enkel mekanik 
• Mer plats för returfjäder 

 

Negativt: 

•  
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4.3 Förslag 3 – Vridande 1 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: 

En vridande solenoid roterar med ett kugghjul som verkar på en 
kuggstång som är fäst på låskolven. Solenoiden jobbar mot en fjäder 
som är fäst på låskolven alternativt mot en returfjäder i solenoiden.  

Positivt: 

• Tar mindre plats 
• Smidig och mjuk rörelse 

 

Negativt: 

• Komplicerad mekanik 
• Komplicerad tillverkning 
• Svår montering 
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4.4 Förslag 4 – Vridande 2 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: 

En vridande solenoid verkar på en bricka med en elliptisk geometri 
tillverkad i lågfriktionsplast. Brickan är fäst i låskolven och den 
roterande rörelsen tvingar upp kolven då brickan släpar mot 
låsstommen. Hela solenoiden följer med i rörelsen och måste därför 
fixeras på ett bra sätt.  Solenoiden jobbar mot en returfjäder alternativt 
mot en fjäder fäst på kolven. 

Positivt: 

• Tar mindre plats 
• Enkel mekanik 

 

Negativt: 

• Svår montering 
• Osäkert med en solenoid som inte sitter helt fastmonterad. 
• Krävs mycket kraft i solenoiden för att övervinna friktionen och 

köra låset. 
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5 Utvärdering av förslag 

5.1 Primär utvärdering 

Under den primära utvärderingen så kollar hur vi förslagen står sig 
mot våra krav. Lever förslaget upp till kravet så genererar det en trea, 
om förslaget inte lever upp till ställda krav så ges en nolla. 

 

Tekniska krav - TB 3 = Förslaget uppfyller säkert kriteriet 
  

 
2 = Förslaget uppfyller troligen kriteriet 

  
 

1 = Förslaget uppfyller knappast kriteriet 
    0 = Förslaget uppfyller inte kriteriet 

      Ekonomi-/Resurskrav - EB 3 = Förslaget uppfyller säkert kriteriet 
  

 
2 = Förslaget uppfyller troligen kriteriet 

  
 

1 = Förslaget uppfyller knappast kriteriet 
    0 = Förslaget uppfyller inte kriteriet 
 

Nr Förslag TB EB 
Förs 

vidare 
1 Tryckande 2 2 JA 
2 Dragande 2 2 JA 
3 Vridande 1 2 1 JA 
4 Vridande 2 1 1 JA 
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5.2 Slutlig utvärdering 
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6 Presentation valt produktförslag 

6.1 Produktförslag – Dragande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valet av produktförslag blev förslag 2, med en dragande solenoid. 
Förslaget uppfyller krav och önskemål och NAMI är positiva till valet.  
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Primärkonstruktion 
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7 Produktutkast 

7.1 Hisslås vänster med karmkontakt 
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7.2 Hisslås vänster utan karmkontakt 

  



 

 
30 

 

7.3 Hisslås vänster halvdörr 

Likadan som 7.1 ”hisslås vänster med karmkontakt” med skillnaden 
att karmkontakten är monterad högre upp och hålen i stommen är 
annorlunda satta. 
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7.4 Färdiga/unika enheter 

Färdiga enheter: 

Rutinbehandling: innebär att vi beställer en redan känd 
standardkomponent 

Specialbehandling: innebär att vi beställer en standardkomponent med 
särskilda egenskaper. 

Unika enheter: 

Rutinbehandling: innebär att enheten tillverkas av Nami själva. 

Specialbehandling: innebär att enheten tillverkas av underleverantör.  
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8 Komponentval 

8.1 Låskontakt 

Som låskontakt valde vi Kronenbergs[B7] EAN kontaktmodul med 
tillhörande kontaktbrygga EAN-K. Den är speciellt framtagen för att 
användas i lås och är redan säkerhetsklassad enligt de gällande kraven 
för personhissar. Kontaktbryggan är fjädrande och hjälper därför till 
att dämpa rörelsen vid ändläget. För att trycka ner givaren krävs en 
kraft på 6 N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8.1: Låskontakt från Kronenberg[B7] 
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8.2 Dörrkontakt  

Till de låsmodeller som ska ha en karmkontakt valde vi 
Kronenbergs[B7] PZ 73. Den är konstruerad för att användas till 
slagdörrar i hissar. 

   

 

8.3 Fjäder 

Fjädern dimensionerades med en trådtjocklek på 1 mm, ytterdiametern 
17 mm, den obelastade längden 45 mm och 6,5 fjädrande varv. Detta 
ger en fjäderkonstant på 380 N/m[Bilaga 4]. 

  

Figur 8.2: Dörrkontakt från Kronenberg[B7] 

Figur 8.3:Fjäder från Lesjöfors AB[B6] 
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8.4 Mikrobrytare 

Kraven på mikrobrytare var att den skulle vara så liten att den skulle 
gå att montera tätt intill mekaniken. Den skulle ändå vara så rejäl att 
den går att skruva fast i stommen. Vi hittade en lämplig givare i 
Omron SS-5GL[Bilaga 2] som uppfyllde våra krav till en rimlig peng.   

 

 

 

 

 

 

8.5 Solenoid 

Solenoiden är en mycket viktig del i konstruktionen och måste 
dimensioneras med hänsyn till låsfjäder och mekanik. I detta fall ska 
solenoiden jobba med 24 volts matningsspänning och med en 
slaglängd på 8 mm[Bilaga 4]. Vi undersökte ett stort antal solenoider 
för att hitta en lämplig, valet föll på en Isliker solenoid från Dj stork 
drives AB[C2]. 

  

Figur 8.4: Mikrobrytare från Elfa[B2] 

Figur 8.5: Solenoid Dj Stork AB[B1] 
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8.6 Låspinne 

Valet av låspinne blev en härdad cylindrisk pinne med invändig 
gänga. Detta för att fylla upp två funktioner, dels ska den fungera som 
stopp för låskolvens rörelse och dels ska lägesarmen fästas i toppen. 
Samtidigt ska den ha greppassning med hålet i låskolven. 

 

 

8.7 Cylindrisk pinne 

Valet av cylindrisk pinne blev en härdad cylindrisk bult ISO 2341. 
Dess funktion är att fästa solenoiden i mekaniken. Pinnen låser vi med 
en fjädersprint. 

 

  

 

 

 

  

Figur 8.6:Låspinne från Wiberger AB[C7] 

Figur 8.7:Cylindrisk pinne från Wiberger AB[C7] 
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8.8 Spårring SGA 

Spårringar behövs i de flesta mekaniska lösningar. I vårt fall ska den 
låsa fast axeln och distansen som går genom stommen.  

 

 

 

 

8.9 Fjädersprint 

Sprinten använder vi som låsning av den cylindriska pinnen som 
håller solenoiden på plats i mekaniken.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8.8:Spårring från Wiberger AB[C7] 

Figur 8.9:Fjädersprint från Wiberger AB[C7] 
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9 Detaljkonstruktion 

De ingående delarna är unika och skall tillverkas av NAMI själva och 
en lokal mekanisk verkstad. Delarna ska tillverkas i vanligt stål 
respektive mässing. Tillverkningsmetoder som kommer användas är 
stansning, bockning, svarvning, fräsning, borrning m.fl. 

9.1 Stomme 

9.1.1 Detaljbeskrivning 

Stommen fyller många funktioner där alla ingående delar kommer 
fästas på. Eftersom låset görs i vänster- respektive högervariant, med 
och utan karmkontakt och två varianter för halvdörr där 
karmkontakten inte har något utstick från stommen så tillverkas det 
sex olika varianter av denna del. Tillverkningsmetoder som användas 
här är stansning, borrning och bockning. Beroende på om det är 
höger- eller vänster- variant så bockas de olika. Materialet är 3 mm 
plåt. Detaljen kommer slutligen att ytbehandlas för att motstå olika 
angrepp.  
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9.1.2 Kriterier 

Specifika kriterier för stommen fastställs med avseende på 
tillverkning, montering och tillverkningskostnader. 
Önskemålskriterierna ges en viktfaktor mellan 1-4 där 1 står för 
obetydligt önskvärd och 4 står för mycket stor önskvärdhet. 

Kriterier Krav/ 
Önskemål 

Viktning 
1-4 

Skall vara lätt att montera Ö 2 
Skall vara lätt att tillverka Ö 3 
Skall hålla bestämda max måtten 
djup=38 mm bredd= 44 mm 

K   

Skall vara billig att tillverka Ö 3 
Bör ha en enkel konstruktion Ö 2 

 

 

9.1.3 Uppbyggnad 
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9.2 Platta 

9.2.1 Detaljbeskrivning 

Plattan är den del som monteras fast i dörrkarmen och är den enda del 
tillsammans med låskolven som man kommer åt utifrån. Plattan ska 
tillverkas i 3 mm plåt och ska ytbehandlas. Det är tänkt att Nami ska 
kunna tillverka plattan i sin stansmaskin. Klippkanterna ska slipas för 
att förhindra skärskador. I grunden är det två olika sorters plattor som 
behövs. En längre variant med hål för karmkontakt och en kortare 
variant. De fyra skruvhålen ska försänkas för bättre passning. 
Beroende på vilken sida man försänker hålen får man antigen en 
höger- eller vänsterplatta. Detta gäller bara den längre varianten då 
den kortare är symmetrisk. Sammanlagt blir det tre olika varianter. 
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9.2.2  Kriterier 

Kriterier Krav/ 
Önskemål 

Viktning 
1-4 

Skall vara lätt att montera Ö 2 
Skall vara lätt att tillverka Ö 3 
Får inte vara bredare än 38 mm K 

 Skall vara billig att tillverka Ö 4 
Bör ha en enkel konstruktion Ö 1 

 

9.2.3 Uppbyggnad 
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9.3 Mekanik 

9.3.1 Detaljbeskrivning 

Mekaniken sköter övergången av rörelsen från solenoiden till 
låskolven. Då låskolvens och solenoidens rörelse är linjär och 
mekanikens är cirkulär kan inte hålen man fäster i vara runda utan ha 
utrymme för spel. Det måste också finnas ett hål för att fästa 
nödöppningsvajer i. För koppla mekaniken till axeln Mekaniken ska 
tillverkas i 2 mm plåt och ska stansas utav Nami. Efter stansning så 
ska mekaniken bockas två gånger för att få till passningen till 
solenoiden. Beroende på vilket håll man bockar fås en höger eller 
vänsterdetalj. Vi gjorde en FEM-analys på mekaniken för att se att den 
klarade av de pålagda krafterna från solenoid och fjäder, se bilaga 4. 
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9.3.2 Kriterier 

Kriterier Krav/ 
Önskemål 

Viktning 
1-4 

Skall vara lätt att montera Ö 2 
Skall vara lätt att tillverka Ö 4 
Måste klara av pålagda krafter K 

 Skall vara billig att tillverka Ö 4 
Bör ha en enkel konstruktion Ö 2 

 

9.3.3 Uppbyggnad 
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9.4 Lägesarm 

9.4.1 Detaljbeskrivning 

Lägesarmen arbetar tillsammans med kolvföraren, den är fastmonterad 
på kolvaxeln och i andra änden sitter en brygga som ska påverkar en 
gränslägesgivare då låskolven låser. Tillverkningsmetoder som 
används här är stansning och borrning. Materialet är 2 mm plåt. 
Detaljen kommer slutligen ytbehandlas för att stå emot olika angrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2 Kriterier 

Specifika kriterier för stommen fastställs med avseende på 
tillverkning, montering och tillverkningskostnader. 
Önskemålskriterierna ges en viktfaktor mellan 1-4 där 1 står för 
obetydligt önskvärd och 4 står för mycket stor önskvärdhet. 

Kriterier Krav/ 
Önskemål 

Viktning 
1-4 

Skall vara lätt att montera Ö 2 
Skall vara lätt att tillverka Ö 3 
Skall vara billig att tillverka Ö 3 
Bör ha en enkel konstruktion Ö 2 
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9.4.3 Uppbyggnad 
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9.5 Kolvförare 

9.5.1 Detaljbeskrivning 

Kolvföraren löper mellan två utstansade hål i stommen och plattan, 
samtidigt sitter det en styrpinne i det genomgående hålet med en 
greppassning. I styrpinnen fästs lägesarmen och mekaniken som 
jobbar i samma rörelse som kolven. Kolven ska tillverkas i mässing av 
en lokal mekanisk verkstad. Tillverkningsmetoder är svarvning, 
fräsning och borrning. 

 

 

 

 

 

 

9.5.2 Kriterier 

Specifika kriterier för stommen fastställs med avseende på 
tillverkning, montering och tillverkningskostnader. 
Önskemålskriterierna ges en viktfaktor mellan 1-4 där 1 står för 
obetydligt önskvärd och 4 står för mycket stor önskvärdhet. 

 

Kriterier Krav/ 
Önskemål 

Viktning 
1-4 

Skall vara lätt att montera Ö 2 
Skall vara lätt att tillverka Ö 3 
Skall vara billig att tillverka Ö 3 
Bör ha en enkel konstruktion Ö 1 
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9.5.3 Uppbyggnad 
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9.6 Distans 

9.6.1 Detaljbeskrivning 

Distansen har två uppgifter; att hålla mekaniken på rätt avstånd från 
stommen och hålla axeln på plats. För att axeln ska kunna rotera 
friktionslöst valde vi att tillverka distansen i mässing från ett 
stångmaterial. Distansen tillverkas genom borrning och svarvning i 
CNC styrd maskin. 

 

 

 

 

 

 

9.6.2 Kriterier 

Kriterier Krav/ 
Önskemål 

Viktning 
1-4 

Skall vara lätt att montera Ö 2 
Skall vara lätt att tillverka Ö 2 
Skall vara billig att tillverka Ö 3 
Skall vara spelpassning mellan 
hål och axel 

K   

Bör ha en enkel konstruktion Ö 2 
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9.6.3 Uppbyggnad 
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9.7 Axel 

9.7.1 Detaljbeskrivning 

Axeln är centrum för rotationen där mekaniken är fäst. Den ska även 
fungera som nödöppning, ett urfräst grepp finns på bakre sidan där 
man kan vrida/öppna med en nyckel. Axeln låses fast med en spårring. 
Karaktären mellan axeln och distansen ska vara spelpassning. 
Tillverkningsmetoder som används är svarvning och fräsning. 
Material är stål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.2 Kriterier 

Kriterier Krav/ 
Önskemål 

Viktning 
1-4 

Skall vara lätt att montera Ö 2 
Skall vara lätt att tillverka Ö 2 
Skall vara billig att tillverka Ö 3 
Skall vara spelpassning 
mellan hål och axel 

K   

Bör ha en enkel konstruktion Ö 2 
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9.7.3 Uppbyggnad 
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10 Produktsammanställning 

10.1 Ekonomisk utvärdering 

För att få fram en självkostnad för dels en prototyp och dels en 
självkostnad vid serietillverkning så har vi undersökt olika 
leverantörer för de olika standardkomponenterna och även jämfört vad 
det skulle kosta att NAMI tillverkar vissa delar själva mot att lägga ut 
det på laserskärning. 

Enligt Namis tekniker Kjell så blir det varken ekonomiskt eller lika 
bra att stansa detaljerna själva. Det skulle också innebära flera 
moment för att få fram detaljerna eftersom man inte kan stansa fram 
alla hålen utan måste borra upp dem i efterhand. Så efter diskussioner 
med Nami och Kjell så utesluter vi stansning hos Nami.    

Det vi kom fram till är följande självkostnad: 

Standardkomponenter 

Komponent Leverantör Pris 1st Pris >1200 
Solenoid DJ Stork Drives 500,00 350,00 
Gränsbrytare Aditech AB 56,00 56,00 
Karmkontakt Aditech AB 94,40 94,40 
Mikrobrytare ELFA 15,50 11,70 
Cyl. Pinne inv.gäng Wiberger 5,90 4,13 
Cyl. Bult Wiberger 7,60 5,32 
Spårring SGA 26 Wiberger 0,91 0,64 
Spårring SGA 14 Wiberger 0,32 0,22 
Fjädersprint Lesjöfors 16,70 1,36 
Tryckfjäder Ewes 50,00 10,00 
Div. Fästelement   10,00 10,00 

 
Totalt: 757,33 543,77 
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Tillverkade delar 

Komponent Moment Leverantör Pris 1st Pris >1200 
Stomme         

  Laserskärning Plåtspecialisten AB 348,00 48,25 
  Bockning NAMI 17,00 17,00 

Mekanik         
  Laserskärning Plåtspecialisten AB 334,00 34,25 
  Bockning NAMI 4,00 4,00 

Platta         
  Laserskärning Plåtspecialisten AB 247,00 47,16 

Lägesarm         
  Laserskärning Plåtspecialisten AB 332,00 32,25 

Axel         
  Svar/Fräs/Borr Torens Mek. 212,00 40,00 

 Låskolv         
  Svar/Fräs/Borr Torens Mek. 212,00 74,00 

Distans         
  Svar/Fräs/Borr Torens Mek. 212,00 29,00 

  
Totalt: 1 918,00 325,91 
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Montering 

Komponent Moment Leverantör Pris 1st Pris >1200 
Hisslås         

  Montering NAMI 85,00 85,00 
  Punktsvets NAMI 8,50 8,50 
  Ytbehandling NAMI 5,00 5,00 

  
Tot. 98,50 98,50 

 

 

Självkostnad totalt: 

 
Pris 1st Pris >1200 

Standardkomponenter 757,33 543,77 
Tillverkade detaljer  1 282,00 325,91 
Montering 98,50 98,50 

Totalt: 2 137,83 968,18 
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10.2 Uppfyllelse av ställda kriterier 

10.2.1 Krav 

Krav 1: Låset ska kunna typgodkännas enligt de föreskrifter som finns 
för schaktdörrlås i SS 2097-1. 

Uppfyllelse: Kravet uppfylls troligen men eftersom detta arbete är 
tidsbegränsat och en typgodkänning tar lång tid så vet vi inte i 
skrivande stund om det godkänns. 

Krav 2: Låset ska kunna tillverkas för en total kostnad som 
understiger 1000 kronor. 

Uppfyllelse:  

Krav 3: Låset ska passa in befintliga dörrkonstruktioner. Detta betyder 
att konstruktionen får vara max 4 cm bredd och 7 cm hög. 

Uppfyllelse: Kravet uppfylls helt. 

Krav 4: Låset ska ha en god kvalitet vilket gör att man slipper 
underhåll och reparationer. 

Uppfyllelse: Kravet uppfylls troligen men eftersom detta arbete är 
tidsbegränsat så vet vi inte i skrivande stund om det uppfylls helt.  
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10.2.2 Önskemål 

Önskemål 1: Låset bör vara smidigt att montera ihop. 

Uppfyllelse: Önskemålet uppfylls helt. 

Önskemål 2: Att en variant kan användas till höger och vänsterdörr, 
hel och halvdörr. 

Uppfyllelse: Uppfylls inte. Varianterna har samma ingående delar men 
bockas olika beroende på vänster respektive höger.  

Önskemål 3: Så mycket som möjligt av låset bör tillverkas av Nami 
själva. Att lägga ut tillverkning på underleverantörer kostar mer. 

Uppfyllelse: Önskemålet uppfylls ej. Efter närmare granskning av 
tillverkningsmetoder så kom vi och Nami fram till att det blir mer 
ekonomiskt att lägga ut plåtdetaljerna på laserskärning.  

Önskemål 4: Så mycket standardkomponenter som möjligt bör 
användas för att hålla kostnaderna nere. Specialkomponenter kostar 
mer och har längre leveranstid. 

Uppfyllelse: Önskemålet uppfylls helt. 

Önskemål 5: Låset bör ha en okomplicerad konstruktion. En enkel 
konstruktion kräver mindre antal ingående delar. 

Uppfyllelse: Önskemålet uppfylls helt.  

Önskemål 6: Låset bör vara konkurrentkraftig och kunna säljas vidare 
av Nami.  

Uppfyllelse: Eftersom detta arbete är tidsbegränsat så vet vi inte i 
skrivande stund hur detta önskemål står sig. 
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Bilaga 1 – Ritningar 

  



 

 
 

  

Nr. Detalj Rit.nr Stl. Skala 
1 Stomme Stans 001 - 001 A3 1:1 
2 Stomme Halv Stans  001 - 002 A3 1:1 
3 Stomme UK Stans  001 - 003 A3 1:1 
4 Stomme RK Bockning 001 - 004 A3 1:1 
5 Stomme LK Bockning 001 - 005 A3 1:1 
6 Stomme Halv RK Bockning 001 - 006 A3 1:1 
7 Stomme Halv LK Bockning 001 - 007 A3 1:1 
8 Stomme UK R Bockning 001 - 008 A3 1:1 
9 Stomme UK L Bockning 001 - 009 A3 1:1 
          

10 Platta karm 002 - 001 A3 1:1 
11 Platta utan karm 002 - 002 A3 1:1 
          

12 Mekanik Stansning 003 - 001 A4 1:1 
13 Mekanik R Bockning 003 - 002 A4 2:1 
14 Mekanik L Bockning 003 - 003 A4 2:1 
          

15 Lägesarm 004 - 001 A4 2:1 
16 Axel 004 - 002 A4 4:1 
17 Låskolv 004 - 003 A4 1:1 
18 Distans 004 - 004 A4 2:1 
          



 

 
 

  



 

 
 

   



 

 
 

    



 

 
 

          



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 - Standardkomponenter 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – FEM analyser 

  



 

 
 



 

 
 

 

Analysen visar att mekaniken 
klarar de pålagda krafterna 
utan problem. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 – Dimensionering 
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