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Sammanfattning 
 

Denna rapport är en del av kursen MSGC17 för Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik. 

Kursen hölls på Karlstads universitet.  

 

Projektet genomfördes på uppdrag av ett företag som tillverkar dörrar. Syftet med arbetet var 

att utveckla en dörrstängare, denna skulle vara nytänkande och ha en estetiskt tilltalande 

design då detta var bristande hos nuvarande produkter.  

 

Resultatet av arbetet blev ett konstruktionsförslag för en dörrstängare som sitter infälld i 

dörrbladet. Denna montering medför att konstruktionen blir mer estetiskt tilltalande än 

nuvarande produkter då den inte syns alls. För att nå detta resultat följdes den framtunga 

produktutvecklingsprocess som Johannesson et al. (2013) beskriver. I processen ingick 

projektplanering, förstudie, konceptgenerering, utvärdering och val, layoutkonstruktion och 

tillverkning av prototyp. 

 

Förstudien var en viktig del av arbetet där flera olika områden studerades, däribland områden 

som inte alls har med dörrstängning att göra. Dessa studier ledde till nytänkande idéer, det 

slutliga konstruktionsförslaget är inspirerat av en sladdindragare för en dammsugare. När det 

slutliga konstruktionsförslaget var framtaget tillverkades en prototyp, detta blev den 

avslutande delen i projektet. Syftet med prototypen var att på ett enkelt sätt visa funktionerna 

hos konstruktionen.  

 

Slutsatsen som kan dras är att det framtagna konstruktionsförslaget möter de krav som finns i 

kravspecifikationen. Vidare arbete efter detta projekt är att tillverka en prototyp i fullskala för 

olika typer av tester.  
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Abstract 
 

This report is a part of the course MSGC17 for Bachelor in Mechanical Engineering. The 

course were held at the University of Karlstad.  

 

The project was performed on behalf of a company that manufactures doors. The purpose of 

the project was to develope a door closing device. The closing device were supposed to be 

innovative and have an aesthetically pleasing design, since this was lacking in current 

products.  

 

The work resulted in a design proposal for a doorcloser which is recessed in the door leaf. 

This type of mounting results in a aesthetically pleasing design since it is not visible at all.  

This result were achieved through the use of the product development process according to 

Johannesson et al. (2013). This process included a plan for the project, prestudy, concept 

generation, evaluation and selection, layout design and prototyping.  

 

The prestudy was an important part of the project. This part led to many innovative ideas that 

could be brought into the concept generation phase. The final design proposal was inspired by 

a cord retractor from a vacuum cleaner. When the design proposal was developed a prototype 

were made as a final part of the project. The task of the prototype was to show the function of 

the structure in a simple way.  

 

The conclusion to be drawn is that the generated construction meets the requirements of the 

specification. Further work after this project will be to produce a prototype in full scale for 

different types of tests.   
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1. Inledning 
Ett projekt har genomförts, på distans, på uppdrag av ett företag som tillverkar dörrar. 

Uppdraget var en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, 

MSGC17. Kursen hölls på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads 

Universitet. Under projektet var JanErik Odhe, lektor på universitetet, handledare. Nils 

Hallbäck var examinator.  

 

1.1 Bakgrund 

Företaget behövde hjälp att utveckla en dörrstängningsanordning. Utformningen hos denna 

skulle vara nytänkande och ha en estetiskt tilltalande design då dessa faktorer var bristande 

hos befintliga konstruktioner.  

  

1.2 Syfte 
Syftet med projektarbetet var att utveckla en dörrstängare. Produkten ska kunna tillverkas av 

företaget själva eller av annat bolag på uppdrag av företaget.  

 

1.3 Mål 
Det fanns två olika mål med projektet. Det ena var att ta fram ett konstruktionsförslag för en 

dörrstängare med avseende på den kravspecifikation som fanns given från uppdragsgivaren. 

Detta konstruktionsförslag skulle också presenteras med en enkel prototyp.  

 

Det andra målet var att beskriva hela projektet i en akademisk rapport. Den akademiska 

rapporten ingick i de lärandemål som finns i kursplanen för kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.  

 

1.4 Avgränsning 
Projektet avgränsades till att utveckla ett konstruktionsförslag och innefattade därför inte att 

lösa implementering av produkten i produktionen.  
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2. Metod 
Projektet anammade en framtung produktutvecklingsprocess som Johannesson et al. (2013) 

beskriver som en typ av process som syftar till att undvika sena kostsamma 

konstruktionsändringar. De olika stegen anpassades för att passa projektet med delarna: 

förstudie, konceptgenerering, utvärdering och val, layoutkonstruktion samt framtagning av en 

prototyp. En visualisering av produktutvecklingsprocessen finns att se i figur 1.  

 

 
Figur 1 - Produktutvecklingsprocessen 

 

2.1 Planering  
Innan projektet startade gjordes en planering för att strukturera hela arbetet på ett bra sätt. 

Planeringen sammanfattades i en projektplan som inledningsvis innehöll bakgrund samt syfte 

och mål med projektet. I planen sattes också en projektmodell upp för de delar som skulle 

genomföras, tillsammans med de datum då dessa delar skulle vara färdiga. Hela projektplanen 

finns att se i bilaga A. En projektspecifikation togs fram av uppdragsgivaren. Utifrån denna 

projektspecifikation togs en kravspecifikation fram, detta med metodik enligt Johannesson et 

al. (2013). Hela specifikationen presenteras i kapitel 3.1.  

 

Utifrån projektmodellen kunde en tidsplan i form av ett Gantt-schema sättas upp för att ge en 

tydlig visualisering av hela tidsintervallet. Som ett komplement till detta tidsschema gjordes 

en så kallad WBS, Work Breakdown Structure, där de olika delarna i projektet bröts ned i de 

olika metoder som skulle användas.  

 

Slutligen gjordes en riskbedömning för projektet, detta genom användning av 

miniriskmetoden (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Metoden är enkel att använda och syftet är 

att redan innan projektstart vara medveten om vilka problem som kan uppstå och i sådant fall 

också ha färdiga åtgärder för att lösa dessa.  

 

2.2 Förstudie 
Förstudien innefattade fyra olika delar. I den projektspecifikation som togs fram av 

uppdragsgivaren fanns ett krav om att en jämförelse mellan befintliga produkter skulle göras. 

Den första delen i förstudien blev därför att samla information om de konstruktioner som 

fanns på marknaden i dagsläget, dels för att se vilka väsentliga skillnader som fanns mellan 

dessa men också för att hitta egenskaper som kunde förbättras. Det kunde finnas delar hos de 

befintliga produkterna som fungerade väldigt bra, kanske kunde dessa användas igen fast på 

ett nytt sätt. 

 

Projektets förstudie innehöll också en studie av de fältproblem som fanns när det gällde 

användningen av befintliga produkter. Det var viktigt att dessa typer av problem kunde 

motverkas i konstruktionen som skulle tas fram under projektet.  
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Eftersom det redan fanns många lösningar för hur olika typer av luckor och liknande kan 

stängas så kunde det vara av intresse att undersöka områden som inte hade med just dörrar att 

göra. Med hjälp av denna typ av undersökning kunde redan befintliga idéer omformas för att 

lösa just dörrstängningsproblemet. 

 

Under den sista delen av förstudien samlades kunskap om en problemlösningsmetod som 

kallas TRIZ. Metoden kunde användas för att finna lösningar till det tekniska problem som 

skulle lösas under projektet, detta på ett innovativt sätt. Metoden beskrivs i kapitel 2.3 nedan. 

 

2.3 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringen användes några olika metoder för att generera koncept som skulle 

kunna bli användbara. De olika metoder som användes beskrivs nedan.  

 

2.3.1 TRIZ 

Genom att använda den information som samlades in under förstudien kunde många olika 

koncept genereras. Det tillvägagångssätt för konceptgenerering som kallas TRIZ kunde här 

användas, denna metod lärdes in under förstudien. Metoden bygger på att redan funna 

lösningar anpassas för att lösa nya problem. Detta tillvägagångssätt illustreras i figur 2. 

 

 
Figur 2 – Tillvägagångssättet för problemlösningsmetoden TRIZ 

 

Metoder och principer 

Grundaren av TRIZ, Genrich Altshuller, beskriver i sin bok And Suddenly the Inventor 

Appeared 27 olika metoder, effekter och knep. De samlade metoderna är ett verktyg som kan 

användas under problemlösningsprocessen och de är framtagna av Altshuller genom 

sammanfattning och undersökning av ett mycket stort antal patent (Technical Innovation 

Center, Inc. 2013). Alla metoder nämns inte i boken, det finns sammanlagt 40 stycken. Dessa 

kallas nu de 40 principerna och finns att se i bilaga B. 

 

Motsägelsematris 

En motsägelsematris är uppbyggd av två axlar, på dessa finns olika tekniska parametrar. Olika 

kombinationer av parametrarna kan innebära olika tekniska motsägelser, vilket innebär att det 

kan vara svårt att förbättra en av dem utan att den andra försämras (Oxford Creativity, u.å.). 
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Genom att välja en parameter per axel kan skärningspunkten visa förslag på vilka av de 40 

principerna som kan användas för att lösa problemet. En matris av detta slag finns att se i 

bilaga C. 

 

2.3.2 Brainstorming 

Det fanns flera metoder som kunde vara bra att använda under konceptgenereringsfasen, 

exempelvis kunde en brainstorming ge många idéer och framförallt kunde denna metod bidra 

till ett öppet sinne. Brainstormingen användes på två sätt, både enskilt och i grupp.  

 

Brainstorming är en kreativ metod och inom denna finns det enligt Johannesson et al. (2013) 

fyra olika grundregler som måste följas. Dessa regler ser ut som följer:  

 Kritik är inte tillåten  

 Kvantitet eftersträvas 

 Gå utanför det vanliga 

 Kombinera idéer 

 

Då metoden inte tillåter någon kritik mot idéer var det bra att inleda hela 

konceptgenereringsfasen med just denna metod, det öppnade upp för idéer som kanske 

egentligen verkade oanvändbara men som med lite utveckling kunde resultera i något bra.  

 

Brainstorming utförs vanligtvis i grupp med ovan nämnda regler som grund, det är dock inget 

krav att arbetet måste utföras i ett arbetslag utan det kan också göras av en enskild person. Ett 

bra verktyg att använda då brainstorming görs enskilt är mind mapping, detta underlättar att 

finna idéer steg för steg (MeisterLabs, 2016). Verktyget användes under projektet för att lösa 

problemet genom flera olika steg, dessa beskrivs av Nova Mind Software (2015) enligt:  

1. Definiera ämnet 

2. Lägg till idéer under huvudämnet 

3. Addera under-idéer till idéerna 

4. Utvärdera och organisera idéerna 

5. Utveckla eventuellt idéerna med mer konkreta detaljer 

 

Den andra brainstormingen genomfördes på en mötesplats för många olika företag, Innovation 

Park, där ett möte som kallas ”Bolla” hölls. Bolla är en brainstorming där en person förklarar 

problemställningen under cirka fem minuter och efter detta är de övriga deltagarna bollplank 

som ställer motfrågor för att nya tankar och idéer ska kunna utvecklas. Utifrån idéerna från 

mötet kunde ett nytt koncept utvecklas. 

 

2.3.3 Idéskiftesmetoden (metod 6-3-5) 

Idéskiftesmetoden är likt brainstorming en kreativ metod. Enligt Johannesson et al. (2013) ska 

metoden utföras gruppvis med en given problemformulering. Tillvägagångssättet beskrivs 

som en process där alla i gruppen först tar fram exempelvis tre olika idéer individuellt. Dessa 

idéer skissas ned och förklaras lite kort. Efter några minuter skickas idéerna vidare till nästa 

person som vidareutvecklar dessa förslag, arbetet fortsätter på detta sätt tills alla förslag har 

behandlats av alla personer i gruppen. Metoden användes under projektet och hjälpte 

gruppmedlemmarna att använda varandras idéer som språngbräda för att hitta flera lösningar, 

något som även Johannesson et al. (2013) nämner som en fördel med detta tillvägagångssätt.  
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2.3.4 Osborns idésporrar 

När idéerna börjar ta slut under konceptgenereringen kan det behövas en metod som får igång 

arbetet igen, detta kan göras med Osborns idésporrar (Johannesson et al. 2013). Detta är en 

kreativ metod som användes individuellt under arbetet, ett antal frågor framtagna av Alex F 

Osborn användes. Frågorna finns att se i tabell 1. Alla frågor användes inte men de låg som 

grund för att ta arbetet vidare och vissa av dem blev användbara. 

 
Tabell 1 – Kategorier och frågor för metoden Osborns idésporrar 

Kategori Frågor 

Göra tvärtom/Motsats Upp och ned? 

Åt andra hållet? 

Kombinera Kombinera idéer? 

Blandningar? 

Annan användning Nytt sätt att använda det på?  

Bearbeta Vad finns det som liknar detta? 

Något att kopiera? 

Modifiera Byta form? 

Uppbyggnad? 

Förstora Lägga till något? 

Starkare? 

Förminska Ta bort något? 

Lättare? 

Mindre? 

Dela upp? 

Ersätta Något annat istället? 

Omplacera Annan plats? 

Andra storleksförhållanden? 

 

2.3.5 Funktionsanalys 

Att göra en funktionsanalys är en del av en systematisk konceptgenerering. Denna generering 

fungerar enligt Johannesson et al. (2013) på så vis att konstruktionen delas in i så kallade 

delfunktioner och det handlar sedan om att finna lösningar till delproblemen som kan 

kombineras till en gemensam lösning.  

 

Genom en så kallad funktionsanalys av dörrstängningsanordningens funktion kunde de olika 

delfunktionerna urskiljas. Genom att hitta lösningar för varje enskild del kunde dessa slutligen 

kombineras till en gemensam lösning som uppfyllde de funktionskrav som fanns. Att göra 

denna typ av nedbrytning brukar enligt Johannesson et al. (2013) vara lättare än att direkt lösa 

hela problemet.   

 

2.4 Utvärdering och val 
Då konceptgenereringen var genomförd kunde de olika koncepten utvärderas och reduceras 

med hjälp av olika matriser. Reduceringen av antalet koncept kan illustreras likt en tratt där 

antalet koncept blir färre under processens gång, detta illustreras i figur 3. Det kan uppkomma 

nya idéer under utvärderingsprocessen, något som kan ses i figuren av tratten och som även 

Johannesson et al. (2013) nämner.  
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Figur 3 – Utvärderingsprocessen. Omritad från illustration av Ulrich och Eppinger 

 

2.4.1 Elimineringsmatris 

Som ett första steg behöver de dåliga lösningarna elimineras, detta kan göras med hjälp av en 

elimineringsmatris. Enligt Johannesson et al. (2013) syftar denna matris till att ta bort de 

lösningar som exempelvis inte löser huvudproblemet eller som inte uppfyller kraven i 

specifikationen. Det är endast de lösningar som uppfyller alla kriterier, eller där det behövs 

mer efterforskning, som tas vidare från detta steg.  

 

2.4.2 Relativ beslutsmatris (Pugh) 

I nästa steg av utvärderingsprocessen kan en relativ beslutsmatris användas. I denna matris 

jämförs kvarstående lösningar med en referens (Ulrich & Eppinger, 2014), exempelvis i form 

av en befintlig produkt på området.  

 

2.4.3 Kesselringmatris 

Den avslutande delen i utvärderingsprocessen kan genomföras med en så kallad 

Kesselringmatris, detta är en typ av kriterieviktsmatris. I denna matris jämförs de olika 

koncepten med varandra genom viktade betyg (Johannesson et al. 2013). Här jämförs två 

kriterier i taget med varandra och det avgörs vilket av dessa som är viktigast genom att de 

delar på värdet ett, det som är viktigast får en större del av värdet. Varje koncept får sedan 

flera viktade delbetyg som sammanställs till ett totalt betyg. Det är de totala betygen för varje 

lösning som ligger till grund för vilket koncept som slutligen blir valt.  

 

2.4.4 Feleffektsanalys, FMEA 

I kombination med den sista utvärderingsmatrisen, Kesselringmatrisen, genomfördes 

feleffektsanalyser av de koncept som fanns med i detta utvärderingssteg. Dessa analyser 

genomfördes tillsammans med en grupp studenter. Då en konstruktions-FMEA genomförs 

analyseras de olika komponenterna i konstruktionen, antingen alla eller bara de som anses 

vara mest kritiska. Genom att göra dessa analyser kan en bedömning göras för om det finns 

stora risker med ett visst koncept och om det i så fall finns någon åtgärd för att minska den 

riskfaktor som uppstår. Riskfaktorn är en kombination av de tre faktorerna felsannolikhet, 

allvarlighetsgrad och sannolikheten att ett fel inte upptäcks som multiplicerats med varandra 

(Johannesson et al. 2013).  
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2.5 Layoutkonstruktion 

Det koncept som valdes under utvärderingsfasen togs vidare till projektets konstruktionsfas.  

 

2.5.1 Komponentbeskrivning 

Som ett första steg i layoutkonstruktionen bestämdes mer ingående vilka komponenter som 

skulle behöva användas för att göra konceptet till en fungerande konstruktion. En beskrivning 

av de valda komponenterna gjordes för att en bättre förståelse skulle fås för de olika 

komponenternas uppgifter.  

 

2.5.2 Materialval 

I konstruktionen kunde många standardkomponenter användas men även några unika 

komponenter krävdes. När materialen för de olika komponenterna skulle väljas gjordes detta 

utifrån jämförelse mellan de olika material som standardkomponenterna var tillverkade av. 

För de unika komponenterna jämfördes material som ansågs lämpliga, se vidare i kapitel 

3.5.2. De punkter som hade fokus under materialvalet var miljöaspekter så som 

återvinningsbarhet och utsläpp vid utvinning av materialet. För vissa av materialvalen vägdes 

också andra aspekter så som transportsträckor av råmaterial in. Data för de olika 

miljöaspekterna togs fram med hjälp av programmet CES EduPack 2012, detta är en databas 

med information om bland annat material och olika tillverkningsmetoder som passar de olika 

materialen. 

   

2.5.3 Dimensionering av komponenter 

Under layoutkonstruktionen gjordes beräkningar för att det valda konceptet skulle klara de 

krav som fanns beskrivna i kravspecifikationen. Främst gjordes beräkningar för att 

komponenterna skulle klara de krafter som de utsätts för. En stor del i dimensioneringen blev 

att anpassa alla komponenter så att dessa passade i det begränsade utrymme som finns i 

dörrbladet.  

 

2.5.4 Kostnader för konstruktionsförslaget 

När lämpligt material och komponenter funnits skulle grova kostnader för 

konstruktionsförslaget tas fram. Kostnader för komponenterna togs fram genom att priser för 

råmaterial och standardkomponenter togs fram från olika leverantörer. Utöver kostnaderna för 

komponenter gavs också förslag på vilka tillverkningsprocesser som skulle kunna användas 

för tillverkning av konstruktionen. Utifrån detta förslag kan företaget ta ställning till om 

investeringar ska göras eller om annat företag ska tillverka komponenterna.  

 

2.5.5 CAD 

När de ovan nämnda stegen var genomförda skulle en enkel CAD-modell genereras. Modellen 

togs fram i programmet Creo 2.0 Parametrics som har använts under utbildningen.  

 

2.6 Prototyp 
Den CAD-modell som togs fram under layoutkonstruktionen låg till grund för den prototyp 

som framställdes. Prototypens främsta uppgift var att visualisera hur konstruktionen skulle se 

ut och fungera. Detta gjorde det lättare att presentera konstruktionsförslaget och dess 

funktioner.  
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3. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från användningen av de metoder som beskrevs i 

föregående kapitel.  

 

3.1 Planering 

Planeringen resulterade i den projektplan som finns att se i bilaga A. Utöver denna projektplan 

ställdes också en kravspecifikation upp utifrån den projektspecifikation som fanns framtagen 

av uppdragsgivaren. Kravspecifikationen var föränderlig under arbetets gång, den slutgiltiga 

finns att se i tabell 2.  

 
Tabell 2 - Kravspecifikation 

Kriterium 
Krav = K 

Önskemål = Ö 

Funktion = F 

Begränsning = B 

Ska kunna användas på 

företagets dörrar K F 

Konstruktionen ska klara 

daglig drift K F 

Konstruktionen ska ha en 

estetiskt tilltalande design K B 

Konstruktionen infälld i 

dörren Ö, 5 B 

Konstruktionen infälld i 

dörrkarmen Ö, 4 B 

Liten påverkan på 

öppnings/ stängningskraft Ö, 5 B 

Konstruktionen ska vara 

nytänkande K F 

Konstruktionen ska inte 

påverka dörrens 

brandklass, ljudklass etc.  K B 

 

3.2 Förstudie 
Förstudien bestod av fyra olika delar och dessa delar bidrog till att underlätta 

konceptgenereringsfasen, detta genom att mycket kunskap fanns om området då genereringen 

skulle inledas. Den ena delen under förstudien var inlärning av problemlösningsmetoden 

TRIZ, denna beskrevs i kapitel 2.3 ovan och behandlas därför inte här. 

 

3.2.1 Jämförelse mellan befintliga produkter 

De befintliga produkterna på marknaden jämfördes för att bra egenskaper skulle kunna hittas 

och kanske också saker som kunde förbättras.  

 

Dörrstängare med standardarm 

En vanlig typ av dörrstängare är den med standardarm som finns att se i figur 4. Denna typ av 

stängare kan monteras på dörrbladet eller på dörrkarmen.  

 

Det finns olika typer av tekniker som används i dessa dörrstängare. Exempelvis används något 

som kallas Rack & Pinion, detta är en kuggstångsväxel bestående av en kuggstång och ett 
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kugghjul. Denna konstruktion omvandlar roterande rörelse till rätlinjig rörelse (Jernkontorets 

Energihandbok, u.å.). Kuggstångsväxeln samverkar med den fjäder som används för att stänga 

dörren (Abloy, 2010). En annan typ av teknik som används i dörrstängare med standardarm är 

den så kallade Cam Action- eller Cam motion teknologin. Här är det en kamskiva som 

tillsammans med två kolvar samverkar med två olika fjädrar för att stänga dörren (Sargent 

Manufacturing Company, 2012). 

 

 
Figur 4 – Dörrstängare med standardarm 

 

Dörrstängare med glidarm 

Denna typ av dörrstängare monteras på dörrbladet och armen monteras i en glidskena på 

dörrkarmen eller tvärt om (ASSA ABLOY, u.å.), stängaren kan ses i figur 5. Den största 

skillnaden mellan denna stängare och den med standardarm är att standardarmen är 

utstickande då dörren är stängd, glidarmen ligger istället inuti glidskenan då dörren är stängd. 

 

 
Figur 5 – Dörrstängare med glidarm 

 

Infälld dörrstängare  

Det finns en typ av dörrstängare som är infälld i överkant av dörrbladet, dessa fungerar på 

samma sätt som ovan beskrivna varianter men blir inte synliga på samma sätt då de monteras 

inuti dörrbladet och karmen (DORMA, 2016). 

 

Golvdörrstängare 

Det finns ytterligare en variant av dörrstängare som till skillnad från de andra varianterna inte 

monteras upptill på dörrbladet utan istället i underkant av dörren. Detta är en typ som enligt 

DORMA (2016) blir näst intill osynlig efter montering under golvnivå.  

 

3.2.2 Andra områden 

Under arbetet fanns det flera olika områden som gav bra idéer till koncept, det handlar om 

sådana områden som egentligen inte har med just stängning av svängdörrar att göra.  

 

Grindstängare 

Det finns olika typer av stängare gjorda för att stänga grindar. En av dessa är en variant där 

grindstängaren har utseendet av ett stort gångjärn, se figur 6. Idén om att utforma 

dörrstängaren som någon typ av gångjärn växte fram.  
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Figur 6 – Grindstängare. Bildkälla: http://www.locinox.com/en-gb/product/1499/products/gate-

closers/10819/mammoth-180.aspx  

 

Bältesindragare 

När ett säkerhetsbälte lossas och släpps rullar det upp sig på en rulle utan att användaren själv 

behöver göra något. På rullen, även kallad spole, finns en fjäder fäst. När bältet dras ut sträcks 

också fjädern ut. Då bältet släpps sker upprullningen genom att fjädern vill återgå till sitt 

osträckta läge, vilket gör att det nu roterar i motsatt riktning och bältet rullas upp (Autoliv 

Inc., u.å.). En illustration av en bältesindragare finns att se i figur 7. Denna typ av mekanism 

gav idéer till hur dörrstängningsproblemet kunde lösas. 

 

  
Figur 7 – Bältesindragare. Bildkälla: http://www.seatbeltsplus.com/Retractor.html  
 

Kabelindragare dammsugare 

Då sladden i en dammsugare dras ut blir det inte tyngre och tyngre att dra ut sladden ju mer 

som dragits ut, det krävs samma kraft hela tiden. Detta undersöktes genom demontering av en 

dammsugare för att ta reda på vilken konstruktion som används. Det visade sig att det inuti 

dammsugaren sitter två spolar och när sladden dras ut rullas en fjäder av den ena spolen och 

upp på den andra. Fjädern som används är en konstantkraftfjäder vilket innebär att fjädern har 

samma kraft oavsett sträckan fjäder som dras ut. Denna information blev användbar under 

arbetet då konstruktionen kunde användas i flera av de slutliga koncepten. Spolarna med 

sladden och fjäder finns att se i figur 8. 

 

http://www.locinox.com/en-gb/product/1499/products/gate-closers/10819/mammoth-180.aspx
http://www.locinox.com/en-gb/product/1499/products/gate-closers/10819/mammoth-180.aspx
http://www.seatbeltsplus.com/Retractor.html
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Figur 8 – Kabelindragare för dammsugare 

 

Stängare hissdörr 

Det finns en typ av stängare för hissdörrar där en arm med ett hjul används tillsammans med 

en glidskena, dess komponenter finns att se i figur 9. Denna konstruktion gav idéer under 

arbetet som ledde till ett av de slutliga koncepten.  

 

 
Figur 9 – Komponenter, glidskena och arm med hjul till stängare för hissdörr. Bildkälla: 

http://www.hissmekano.se/category/486   

 

3.2.3 Fältproblem hos befintliga produkter 

Under förstudien undersöktes vilka fältproblem som kunde finnas. Det var svårt att få reda på 

vilka problem som kunde finnas då detta inte är något som tillverkarna berättar om. Det 

främsta problemet, som uppdragsgivaren nämnde, var att det är svårt att göra inställningar på 

nuvarande konstruktioner. Det måste vara enkelt att förstå hur dörrstängaren ska ställas in för 

att inte experter ska behöva göra inställningarna. Det finns riktlinjer för hur en dörrstängare 

ska ställas in, dessa är viktiga att följa. Inställningarna som görs påverkar bland annat med hur 

stor kraft dörren ska stängas (Sargent Manufacturing company, 2012). Det är därför mycket 

viktigt att denna inställning görs rätt, dels för att ingenting ska förstöras men också för att 

dörren ska stängas helt. Det blev alltså viktig att ta med denna punkt till layoutkonstruktionen.  

 

3.3 Konceptgenerering 
Utav alla idéer som uppkom genom de olika genereringsmetoderna kunde en del användas 

och sammanställas till utvecklade koncept. Nedan presenteras resultatet av de olika metoder 

som användes.  

 

http://www.hissmekano.se/category/486
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3.3.1 TRIZ 

Metoden TRIZ blev ett bra komplement till de andra metoderna, främst till funktionsanalysen 

där dellösningar till de olika funktionerna kunde hittas med hjälp av databasen. Dessa 

lösningar ledde till koncept som presenteras under kommande avsnitt.  

 

3.3.2 Brainstorming 
Brainstormingen genomfördes på två olika sätt under projektet. Den första delen utfördes inte 

i grupp utan här gjordes mind maps för att få fram olika idéer och för att bygga vidare på 

dessa utifrån några olika huvudkategorier. En av dessa mind maps finns att se i figur 10, 

resterande finns i bilaga D. Flera av idéerna som fördes in i denna del uppkom under 

förstudien av andra områden. Några av idéerna från mind mapsen kunde utvecklas till färdiga 

koncept, dessa blev: Glidskena med fjädrar, Spolar med fjäder och Som befintlig produkt fast 

infälld.    

 

 
Figur 10 – Mind Map från brainstorming 

 

Glidskena med fjädrar 

Detta koncept består av en glidskena med två fjädrar och en vajer, konceptet finns att se i figur 

11. Vajern sitter fäst i dörrkarmen och när dörren öppnas kommer vajern dra ut den ena 

fjädern som då spänns. Den spända fjädern kommer vilja återgå till sitt ursprungsläge vilket 

innebär att vajern kommer dras tillbaka och dörren stängs. Då dörren öppnas och fjädern 

spänns kommer det bli svårare att öppna dörren ju mer fjädern spänns, för att motverka detta 

kan ytterligare en fjäder användas som vill dras ut för att avlastas. Denna fjäder kommer 

arbeta tvärtemot den första fjädern vilket leder till att dörren inte blir svår att öppna. 
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Figur 11 – Konceptet Glidskena med fjädrar 

 

Ett problem med detta koncept är att friktion kommer uppstå där vajern går ut från dörrbladet 

och in i dörrkarmen, här kommer vajern att böjas då dörren öppnas. Ett sätt att lösa detta 

problem på är att använda ett hjul som vajern får löpa på, en illustration av detta finns att se i 

figur 12.  

 

 
Figur 12 – Hjul för minskad friktion 

 

Konceptet utvecklades från idéer med den glidskena som kan användas som stängare för 

hissdörrar, detta var en av konstruktionerna som hittades under förstudien av andra områden. 

 

Spolar med fjäder 

Detta koncept består av två stycken spolar och en fjäder, en illustrering av konceptet finns att 

se i figur 13. På den ena spolen sitter en fjäder fäst och denna är också kopplad till den andra 

spolen. På den andra spolen finns också ett utrymme för en vajer. Vajern är fäst i dörrkarmen 

och när dörren öppnas dras vajern ut från spolen som då börjar rotera. När denna rotation 

uppstår så rullas fjädern över från den ena spolen till den andra. När dörren släpps vill fjädern 
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återgå till sitt ursprungsläge på den första spolen vilket innebär att rotationen byter riktning 

och vajern rullas upp på spolen, detta leder till att dörren stängs. Detta koncept kommer från 

idén med kabelindragaren för dammsugare, konstantkraftfjädern gör att inte öppningskraften 

ökar ju mer dörren öppnas. 

 

För detta koncept finns samma problem som för det föregående när det gäller friktionen som 

kommer uppstå där vajern går ut från dörrbladet och in i dörrkarmen. Även för detta koncept 

kan problemet lösas med det lilla hjulet som visas i figur 12. 

 

 
Figur 13 – Konceptet Spolar med fjäder 

 

Som befintlig produkt fast infälld 

I detta koncept är hela konstruktionen infälld i dörrbladet. Konceptet bygger på användning av 

den teknik som finns i befintliga produkter där en kamskiva används tillsammans med en så 

kallad standardarm, standardarmen kan ses i figur 14. Då dörren öppnas roterar armen och 

därmed också kamskivan som styr en hydraul kolv för att pressa ihop en fjäder. Det är denna 

fjäder som sedan vill återgå till sitt ursprungsläge och detta ändrar riktning på standardarmen 

som drar igen dörren. Anledningen till att använda en kamskiva är dess form, olika form 

under olika delar av rörelsen leder till olika egenskaper. Formen leder bland annat till att 

dörren inte blir svår att öppna, kolven rör sig över den del av kamskivan som just då inte 

skapar något stort motstånd för rörelsen. En illustration av en kamskiva finns att se i figur 14.  
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Figur 14 – Konceptet Infälld dörrstängare med standardarm, inuti denna finns en kamskiva  
 

Den andra brainstormingen genomfördes på Innovation Park där mötet som kallas ”Bolla” 

hölls. Bollen under mötet var ”Hur kan en dörrstängare integreras i dörrbladet?”. Detta möte 

gav idéer som ledde till ett helt nytt koncept, Hjul i dörrbladet, som presenteras nedan.  

 

Hjul i dörrbladet 

Detta koncept utformades från idéer som uppkom vid brainstormingen ”Bolla”. 

Konstruktionen består av ett hjul som rullar mot golvet då dörren öppnas eller stängs. Utöver 

detta hjul finns två spolar likt de som drar in sladden i en dammsugare och när dörren öppnas 

rullar hjulet över golvet och fjädern förflyttas från den ena spolen till den andra. Då dörren 

släpps vill fjädern återgå till sitt ursprungsläge och hjulet rullar i motsatt riktning och dörren 

stängs. För att dörren inte ska stanna då hjulet når tröskeln så kan hjulet röra sig i höjdled, 

detta genom att hjulet är monterat på en fjäder. För att hjälpa hjulet upp på tröskeln kan tre 

små hjul placeras bredvid det stora hjulet, vilket kan ses i figur 15. Dessa tre hjul kommer ha 

samma funktion som hjulen på en säckkärra som kan användas i trappor och kommer därför 

göra förflyttningen upp på tröskeln lättare. 

 

 
Figur 15 – Konceptet Hjul i dörrbladet 
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3.3.3 Idéskiftesmetoden (6-3-5 metoden) 

Idéskiftesmetoden genomfördes med en grupp studenter från olika program på Karlstads 

universitet med problemformuleringen ”Hur kan en dörr stängas (automatiskt)?”. Under 

idégenereringen uppkom många idéer, flera av dessa liknade varandra och en del av dem hade 

redan tagits fram under projektet. Idéerna sparades i några olika kategorier: 

 Magneter 

 Gångjärn 

 Vikt – gravitation  

 Fjädrar 

Utav dessa var det främst de med magneter som inte hade uppkommit någon gång tidigare 

under arbetet. Alla idéer sparades och finns att se i bilaga E. Det var främst en av idéerna som 

kunde utvecklas till ett färdigt koncept, Gångjärn, som beskrivs nedan.  

 

Gångjärn 

Detta koncept bygger på en idé från idégenereringen med en grupp studenter tillsammans med 

idéer som uppstått då nuvarande konstruktioner har studerats. Konceptet är utformat för att 

placeras som ett gångjärn, en illustration av konceptet finns att se i figur 16. Konstruktionen 

består av en kedja, fäst i en platta tillsammans med två fjädrar. På samma vis som i tidigare 

nämnda koncept används två fjädrar för att arbeta mot varandra, den ena spänns då kedjan 

dras ut vid öppning av dörren och den andra arbetar mot denna för att inte dörren ska bli svår 

att öppna. 

 

 
Figur 16 – Konceptet Gångjärn 
 

3.3.4 Osborns idésporrar 

Osborns idésporrar kunde användas individuellt då idéskiftesmetoden var genomförd. Alla 

frågor användes inte men det kunde räcka med en fråga som exempelvis ”ska konstruktionen 

placeras någon annanstans?” för att finna ett bättre sätt att lösa problemet på. Genom att 

förflytta konstruktionen till en annan del av dörren eller genom att tillverka konstruktionen så 

att den går att lyfta ur dörrbladet kunde nya möjligheter uppnås när det gällde åtkomst för 

underhåll. Det var speciellt när ett av koncepten granskades med hjälp av Osborns idésporrar 

som dessa idéer uppkom, dessa kunde sedan appliceras på de övriga koncepten. Konceptet 

som ledde till idéerna, Vikt i dörrbladet, presenteras nedan. 

 

Vikt i dörrbladet 

Detta koncept består av en cylinder med en vikt inuti, på vikten finns en vajer fäst. Den andra 

änden av vajern är fäst i dörrkarmen och när dörren öppnas dras vajern ut och vikten förflyttas 

uppåt i cylindern. Då dörren släpps förflyttas vikten nedåt i cylindern med hjälp av 

gravitationen och vajern dras in igen, detta leder till att dörren stängs. Luftflödet i cylindern 

kan styras med hjälp av en kanal och en ventil så att dörren kan stängas med olika hastighet, 
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detta kan ses i illustrationen av konceptet i figur 17. 

 

 
Figur 17 – Konceptet Vikt i dörrbladet 
 

3.3.5 Funktionsanalys 

En funktionsanalys genomfördes där de olika funktioner som dörrstängaren behövde kunna 

utföra analyserades och ställdes upp enligt figur 18. Genom denna uppdelning kunde lösningar 

till de enskilda delarna hittas och sedan kombineras till en lösning. För att hitta dellösningar 

kunde TRIZ-databasen användas. De dellösningar som togs fram finns att se i 

tabell 3, här visas också alternativ för hur dessa kan kombineras till koncept. En av 

kombinationerna resulterade i ett koncept, Kulskruv och fjädrar, detta beskrivs nedan i detta 

delkapitel.  
 

Figur 18 – Funktionsanalys 
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Tabell 3 – Subfunktioner och alternativa sublösningar till dessa 

 
 

Kulskruv och fjädrar 

Detta koncept består av en spole med vajer tillsammans med en kulskruv och två fjädrar, 

konceptet finns att se i figur 19. Vajern sitter fäst i dörrkarmen och då dörren öppnas dras 

denna ut från spolen. Den roterande rörelsen som uppstår kommer göra att kulskruven som 

sitter fäst i spolen börjar röra sig linjärt. Då skruven rör sig trycks den ena fjädern ihop, den 

andra fjädern hjälper skruven att utföra denna rörelse, vilket motverkar att dörren blir svår att 

öppna. Anledningen till att använda just en kulskruv är att friktionen och därmed slitaget på 

skruven blir litet. 

 

 
 
Figur 19 – Konceptet Kulskruv och fjäder 

 

 

3.4 Utvärdering och val 
Då alla koncepten var sammanställda var det dags att utvärdera dessa för att slutligen kunna 

välja ett koncept för vidareutveckling. Utvärderingsfasen fick itereras en gång under projektet, 

detta på grund av att ett problem upptäcktes med det koncept som vid första utvärderingen 
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valdes som det bästa. Lyckligtvis upptäcktes dessa problem redan under den tidiga delen av 

konstruktionsfasen och projektet kunde snabbt fortlöpa. 

 

3.4.1 Elimineringsmatris 

Första steget blev att eliminera de dåliga lösningarna som inte uppfyllde kraven i 

projektspecifikationen. De koncept som togs vidare från denna eliminering var nummer ett till 

fyra vilket motsvarar koncepten: Glidskena med fjädrar, Spolar med fjäder, Gångjärn och Hjul 

i dörrbladet. Hela elimineringsmatrisen finns att se i tabell 4. Som det går att se i tabellen 

krävdes mer information om koncept 3, detta gällde främst om konceptet var nytänkande nog 

och om det fanns någon säkerhetsrisk. Trots dessa funderingar valdes det att konceptet skulle 

tas vidare till nästa elimineringssteg eftersom dessa kriterier då skulle undersökas vidare.  

 
Tabell 4 - Elimineringsmatris 

                       Elimineringsmatris Elimineringskriterier/Beslut: 

K
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t 
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r 
h
u
v
u
d
p

ro
b

le
m
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r 
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T
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(+) Ja/Fullfölj lösning 

(-) Nej/Eliminera lösning 

(?) Mer info krävs/Sök mer info 

(!) Kontroll produktspec 

Kommentarer  Beslut  

1 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)   (+) 

2 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)   (+) 

3 (+) (?) (+) (+) (?) (+) (?) Hur nytänkande? 

Klämrisk? 

(?) 

4 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)   (+) 

5 (+) (+) (+) (-)       Kulskruv är dyrt (-) 

6 (+) (+) (+) (+) (-)     Hög klämrisk vid 

stängningens slutfas 

(-) 

7 (+) (?) (+) (-)       Kanske inte så nytänkande (-) 

 

3.4.2 Relativ beslutsmatris (Pugh) 

Nästa steg i utvärderingsprocessen blev att värdera konceptlösningarna relativt en redan 

befintlig produkt. Produkten som valdes till referens blev en dörrstängare med en standardarm 

och en kuggstång som styr en hydraul kolv för komprimering av fjäder, denna produkt 

beskrevs i kapitel 3.1.1. I denna matris bedömdes koncepten utifrån om de uppfyllde kriteriet 

bättre än (+), sämre än (-) eller lika bra som (0) referenslösningen. Från detta utvärderingssteg 

blev det koncept ett, två och fyra som togs vidare vilket motsvarade koncepten: Glidskena 

med fjädrar, Spolar med fjäder och Hjul i dörrbladet. Hela den relativa beslutsmatrisen finns 

att se i tabell 5.  
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Tabell 5 – Relativ beslutsmatris (Pugh) 

Kriterium 
Koncept 

Referens 1 2 3 4 

Nytänkande 

D
A

T
U

M
 

(+) (+) 0 (+) 

Estetiskt tilltalande design (+) (+) (+) (+) 

Lätt att göra inställningar/service 0 (-) (-) (-) 

Reservdelar (+) 0 0 0 

Lätt att tillverka (+) (+) (+) (+) 

Påverkar ej brandklass mm. (-) (-) (-) (-) 

Liten påverkan på öppn./stängn. kraft 0 0 0 0 

Ekonomi (+) (+) (+) (+) 

Säljfördel (+) (+) (+) (+) 

Summa + 
  

6 5 4 5 

Summa 0 
  

2 3 3 3 

Summa - 
  

1 2 2 2 

Nettovärde 0 5 3 2 3 

Rangordning 4 1 2 3 2 

Vidareutveckling nej ja ja nej ja 

 

3.4.3 Kesselringmatris 

Det sista steget i utvärderingen blev att använda Kesselringmatrisen där koncepten 

poängsattes med viktade kriterier. För att denna matris skulle kunna användas behövde först 

två andra steg göras. Det första steget blev att bestämma hur viktiga de olika kriterierna var, 

detta med hjälp av en viktbestämningsmatris, denna finns att se i bilaga F.  

 

Resultatet från viktbestämningsmatrisen fördes in i en tabell för att ge varje kriterium en 

viktfaktor, de olika viktfaktorerna finns att se i tabell 6. När dessa faktorer var framtagna 

kunde slutligen Kesselringmatrisen sättas upp, denna resulterade i att koncept nummer 1, 

Glidskena med fjädrar, blev det bästa konceptet. Hela matrisen finns att se i tabell 7.   
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Tabell 6 – Tabell över viktfaktorer 

Kriterium Sum/Tot 

Skala 1-5: 

Viktfaktorer 

(wi) 

A. Nytänkande 0,06 2 

B. Estetiskt tilltalande design 0,089 3 

C. Lätt att göra inställningar 0,091 3 

D. Påverkar ej brandklass 0,18 5 

E. Liten påverkan på öppn./stängn. kraft 0,11 4 

F. Säljfördel 0,087 3 

G. Reservdelar 0,089 3 

H. Lätt att tillverka 0,093 3 

I. Ekonomi 0,1 4 

J. Lätt att montera i dörren 0,11 4 

 
Tabell 7 - Kesselringmatris 

Kriterium 
Lösningsalternativ 

Ideal 1 2 4 

  w v t v t v t v t 

A. Nytänkande 2 5 10 5 10 5 10 5 10 

B. Estetiskt tilltalande design 3 5 15 5 15 5 15 5 15 

C. Lätt att göra inställningar 3 5 15 5 15 3 9 3 9 

D. Påverkar ej brandklass 5 5 25 4 20 3 15 3 15 

E. Liten påverkan på öppn./stängn. kraft 4 5 20 3 12 3 12 3 12 

F. Säljfördel 3 5 15 5 15 5 15 5 15 

G. Reservdelar 3 5 15 5 15 4 12 4 12 

H. Lätt att tillverka 3 5 15 5 15 5 15 4 12 

I. Ekonomi 4 5 20 3 12 3 12 2 8 

J. Lätt att montera i dörren 4 5 20 3 12 3 12 3 12 

T = ∑tj    170 141 127 120 

T/Tmax   1 0,83 0,75 0,71 

Rangordning   ─ 1 2 3 

 

 

3.4.4 Jämförelse av feleffektsanalyser 

Som ett sista steg i utvärderingsfasen genomfördes feleffektsanalyser för de tre koncept som 

kvarstod i Kesselringmatrisen, dessa finns att se i bilaga F. För varje koncept togs ett 

medelvärde fram för de olika risktalen, detta för att på ett bra sätt kunna jämföra riskerna för 

de olika koncepten med varandra. Resultatet från dessa medelvärden kunde sedan jämföras 

med resultatet från Kesselringmatrisen för att se så att det inte var någon väsentlig skillnad 

mellan de två resultaten. En illustration av medelvärdena före åtgärder finns att se i figur 20. 

Medelvärden för risktal efter åtgärder finns att se i bilaga F.   



27 

    

 

 
Figur 20 – Medelvärden för konceptens risktal från FMEA 

 

3.4.5 Iteration av utvärderingsprocessen 

Under den första utvärderingen blev koncept nummer ett det slutliga valet. När 

konstruktionsfasen inleddes upptäcktes det att problem fanns gällande hur detta koncept skulle 

fungera utan att en ökande öppningskraft skulle krävas för att öppna dörren. Det visade sig att 

den fjäder som skulle hjälpa till med detta behövde vara svagare än den som ska stänga dörren 

och därmed skulle den hjälpande fjädern inte kunna utföra sin uppgift. Då denna fjäder inte 

kan utföra sin uppgift krävs en väldigt stor kraft för komprimering av den kvarstående fjädern, 

det skulle inte heller kunna säkerställas att dörren stängs helt även vid små stängningsvinklar. 

En ny utvärdering av koncepten behövde nu göras.  

 

Under den andra utvärderingen kunde koncept nummer ett sorteras bort redan i 

elimineringsmatrisen då en av punkterna i denna var att konceptet skulle uppfylla alla delar i 

kravspecifikationen. De följande stegen i den andra utvärderingen såg likadana ut som i den 

första, skillnaden blev att inte koncept nummer ett fanns med i någon av dessa matriser. 

Resultatet av analysen blev nu att koncept nummer två, Spolar med fjäder, var det bästa. Det 

blev nu detta koncept som togs vidare till fasen layoutkonstruktion.  

   

3.5 Layoutkonstruktion 
Som nämns i kapitel 3.4.5 ovan upprepades utvärderingsfasen efter det att ett problem med 

det valda konceptet upptäcktes. Detta problem upptäcktes i början av konstruktionsfasen 

vilket betydde att inget arbete i form av exempelvis CAD – modeller hade hunnit påbörjas, 

arbetet kunde snabbt fortsätta. 

 

3.5.1 Komponentbeskrivning 

Utifrån konceptbeskrivningen bestämdes vilka komponenter som skulle behövas, här beskrivs 

funktionerna de har i konstruktionen. 

 

Konstantkraftfjäder 

En konstantkraftfjäder är en fjäder som i det närmaste ger en konstant fjäderkraft (Lesjöfors, 

u.å.). Denna egenskap passar bra för en dörrstängare då dörren kan öppnas lite eller mycket 

utan att kraften från stängaren varierar. Enligt Lesjöfors (u.å.) avgörs fjäderns livslängd av 
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dess diameter i förhållande till materialets tjocklek. Fjäderns funktion i konstruktionen blir att 

ändra rotationsriktning på rullen för att vajern ska rullas upp på rullen och därmed stänga 

dörren. Fjädern har alltså i uppgift att applicera den kraft som krävs för stängningen. Fjäderns 

kraft kan varieras och ökas genom att en förspänning ges till fjädern (Olsson, 2006). En bild 

av en konstantkraftsfjäder finns att se i figur 21.  

 

 
Figur 21– Konstantkraftfjäder. Bildkälla: http://springs.lesjoforsab.se/bandfjadrar/konstantkraft-fjader  
  

Vajer 

Vajern i konstruktionen består av tvinnade metalltrådar, den kan ha en väldigt liten diameter 

vilket är positivt då dörrstängaren ska vara infälld i det begränsade utrymmet i dörrbladet. 

Vajern används för att koppla samman dörrbladet och dörrkarmen och för att överföra dörrens 

rörelse till den komponent som spänner fjädern.  

 

Tillsammans med vajern kommer två olika vajerfästen användas, det ena för fästning i 

vajertrumman och det andra för infästning i dörrkarmen.  

 

Trummor med axlar för vajer och konstantkraftfjäder 

Två stycken trummor med kugghjul kommer finnas i konstruktionen, den ena har i uppgift att 

hålla vajern på plats och den andra trumman ska hålla den yttre änden av fjädern. Anledningen 

till att använda kugghjul är för att skapa en utväxling mellan dessa, fjäderns längd är 

begränsad och därför eftersträvas att en kortare del fjäder dras ut än längden vajer som dras ut. 

Utöver de två rullarna med kugghjul kommer ytterligare en finnas, denna utan kugghjul. 

Rullen har i uppgift att hålla den inre änden av fjädern. Alla tre rullar kommer hållas på plats 

av var sin axel som de kommer kunna rulla fritt på.   

 

Justerspår 

Att ge fjädern en förspänning i konstruktionen blir svårt då båda rullarna som denna sitter fäst 

i kan rotera. För att kunna justera kraften från dörrstängaren fick istället lösningen fokusera på 

vajerfästet i dörrkarmen. Genom att tillverka fästet på ett sådant sätt att fästpunkten kan 

justeras kan därmed också vajerns vinkel och hävarm ändras. Vajern kommer fästas i en kloss 

i justerspåret. 

  

Friktionsminskare 

Där vajern ska löpa ut ur dörrbladet då dörren öppnas och stängs kommer friktion att uppstå. 

Denna friktion behövde på något sätt motverkas så att inte dörrbladet eller vajern skulle ta 

skada. Under projektet fanns flera olika alternativ på hur denna friktionsminskare kunde 

tillverkas och den slutliga lösningen beskrivs i kapitel 3.5.3 nedan. 

 

Bockad plåt för montering 

En bockad plåt kommer användas för montering av axlarna med resterande komponenter, 

denna kommer kunna vara tunn. Detta för att på ett enkelt sätt bilda en hel enhet som kan 

http://springs.lesjoforsab.se/bandfjadrar/konstantkraft-fjader


29 

    

monteras ut ur dörrbladet vid behov av service eller byte av komponenter. På den bockade 

plåten kommer ett lock fästas för att hela konstruktionen ska bli innesluten. Alternativet till en 

bockad plåt var strängpressad aluminium men detta alternativ föll bort på grund av 

miljöaspekter, se vidare i kapitel 3.5.2 nedan.  

 

3.5.2 Materialval 

Olika material för komponenterna utvärderades med avseende på miljöaspekter. Data 

samlades in med hjälp av programmet CES EduPack 2012 och sammanställdes sedan, dessa 

data finns att se i tabell 8.  

 

I tabellen går det se att rostfritt stål påverkar miljön mer negativt än kolstål gör, på grund av 

detta valdes kolstål istället för rostfritt i så stor utsträckning som möjligt. I valet av vajer fanns 

denna endast i rostfritt stål på grund av att en väldigt liten diameter krävdes, miljöaspekterna 

för detta materialval kom därför i andra hand.  

 

Alternativet till den bockade plåten var strängpressad aluminium, detta föll bort på grund av 

den stora miljöpåverkan aluminium har jämfört kolstål, se tabell 8. 

 
Tabell 8 – Materialdata från CES EduPack 2012 

                          Material 

Miljöaspekt 
1 2 3 4 5 6 7 

Återvinningsbar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bunden energi från 

utvinningen [MJ/kg] 

25,3-

28 

80,3-

88,8 

198-

219 

56,8-

62,8 

52,2-

57,7 

115-

127 

85,4- 

94,4 

CO2 - avtryck [kg/kg] 

1,71-

1,89 

4,73-

5,23 

12,2-

13,4 

3,52-

3,9 

3,38-

3,74 

7,58 -

8,38 

3,85-

4,26 

1. Kolstål 

      

 

2. Rostfritt stål 

      

 

3. Aluminium 

      

 

4. Koppar 

      

 

5. Mässing 

      

 

6. Nylon 

7. POM (Acetal) 

      

 

 

När materialet till axlarnas trummor skulle väljas var det en punkt som var särskilt viktig, 

dessa behövde tillverkas i ett material med låg friktion och bra nötningsbeständighet då dessa 

ska rotera utanpå axlarna. Nylon blev ett av materialalternativen då denna har låg 

friktionskoefficient och en god nötningsbeständighet (CES EduPack, 2012). Tabell 8 visar att 

nylonet har en större miljöpåverkan än stål, viktigt är dock hur tillverkningsprocesserna skiljer 

sig för de båda materialen. Om trummorna skulle tillverkas i stål genom exempelvis fräsning 

skulle mycket material gå till spillo då trummornas diametrar varierar. Görs tillverkningen 

istället genom formsprutning av nylon utnyttjas materialet på ett bättre sätt genom att allt 

råmaterial används i komponenten. Denna fördel i kombination med att kugghjul av polymer 

ger en tyst och jämn gång (Jacobson & Hogmark, 1996) samt dess nötningsbeständighet 

gjorde nylon till det slutliga materialvalet. Nylonet jämfördes med polymeren POM, denna har 

en lägre miljöpåverkan än nylonet, se tabell 8. Enligt CES EduPack (2012) har dock nylonet 

en bättre nötningsbeständighet än POM och därför valdes nylonet då detta var en viktig 

egenskap. Invägt i detta är också den påverkan en trumma av stål skulle ha på axeln, här skulle 
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både axel och trumma slitas och eventuellt behöva bytas ut. I alternativet med nylon skulle 

inte axeln slitas lika mycket då polymermaterial i regel är skonsamma mot metalliska ytor vid 

glidande kontakt (Jacobson & Hogmark, 1996).  

 

Materialvalet för friktionsminskaren föll på en polymer, polymerer är oftast billigare alternativ 

till metaller och dessa är i regel skonsamma mot metalliska ytor (Jacobson & Hogmark, 1996) 

vilket är positivt för att undvika slitage av vajern. Även i detta fall väljs nylon före POM trots 

att nylonet har större miljöpåverkan, detta på grund av dess nötningsegenskaper som är bättre 

än de för POM (CES EduPack, 2012). En positiv aspekt ur miljösynpunkt är dock att när 

samma material väljs för även denna komponent kan samma leverantör användas, detta gör att 

transportsträckorna blir mindre än om olika leverantörer används.  

 

Materialet för den kloss som ska sitta i justerspåret blev kolstål på grund av dess låga 

miljöpåverkan, se tabell 8. Då klossen tillverkas kommer inte så mycket material att bearbetas 

bort, detta tillsammans med stålets låga miljöpåverkan gör materialet till ett bra val.   

 

När vajerfästena skulle väljas fanns två olika materialalternativ, aluminium eller koppar. Då 

koppar har lägre miljöpåverkan än aluminium, se tabell 8, valdes fästen av detta material.   

 

3.5.3 Dimensionering av komponenter 

Då val av komponenter var genomfört tillsammans med ett materialval skulle dessa 

dimensioneras.  

 

Bockad plåt  

Den bockade plåten som ska hålla hela konstruktionen fick ha den maximala bredden 45 mm 

för att passa inuti dörrbladet. För att på ett bra sätt kunna fästa konstruktionen i bladet så 

osynligt som möjligt var hakar i den bockade plåten en bra lösning. Dessa hakar skulle sedan 

kunna fästas i slitsar i dörrbladets plåt. Hakarna sticker ut två millimeter på sidan av den 

bockade plåten för att kunna hakas i dörrplåten som är en millimeter tjock. Denna utstickning 

innebar att det totala utrymmet för komponenter minskade. För att inte begränsa utrymmet allt 

för mycket valdes en utformning där hakar endast används på ena sidan av den bockade 

plåten. Plåten med hakar finns att se i figur 22.  

 

Högst upp kommer två kanter bockas in, på dessa kommer locket vila och fästas med skruvar. 

Från början var tanken att självgängande plåtskruvar skulle användas för denna fästning men 

med risk för spånor som bildas och trillar ned i konstruktionen kommer hålen i plåten gängas 

och maskinskruv kommer användas. Spånor inuti konstruktionen skulle kunna leda till att 

kugghjulen inte kan glida mot varandra och därmed blir stängaren obrukbar. De totala måtten 

för stängaren blev slutligen 266x111x45 mm för att alla komponenter skulle rymmas. 



31 

    

 

 
Figur 22 – Bockad plåt med hakar för infästning i dörrbladet 

 

Konstantkraftfjäder 

Stängningskraften för en användare ska uppskattas till högst 5 N (Newton) för att dörren ska 

upplevas lättstängd, detta enligt standarden SS-EN 12046-2 klass 4. Denna stängningskraft 

övervinner då gångjärnsfriktionen, kraften för att pressa in fallkolven samt komprimering av 

tätningslist. Vid verkliga förhållanden tillkommer också tryckskillnader mellan rummen, 

dessa måste dörrstängaren kunna justeras för. Dörrstängaren ska kunna hantera 

stängningskrafter mellan 5-50 N, detta enligt uppgifter från uppdragsgivaren.  

 

Om dörrstängaren placeras ytterst i dörrbladet med vajern fäst på motsvarande plats i 

dörrkarmen innebär detta att en rak hävarm skapas. Genom att välja en fjäder som klarar av 

det högsta kravet på kraft vid detta förhållande kan sedan kraften minskas genom att 

vajerfästet förflyttas så att en vinkel skapas och därmed också en mindre hävarm. Den totala 

förflyttning av vajerfästet som krävs för att minska kraften från 50 N till 5 N är 31,5 cm, 

beräkning av denna sträcka finns att se i bilaga G.  

 

Det fanns begränsningar för hur stor fjädern kunde vara, den fick inte vara för bred eftersom 

både kugghjul och ett visst monteringsspel på båda sidor om denna skulle få plats. Enligt 

Lesjöfors (u.å.) är 0,5-1,5 mm lämpligt spel på vardera sidan. Den fjäder som passade bäst 

med avseende på både kraft och storlek var en med dimensioner enligt tabell 9. Då fjädern har 

nått sin utmattningsgräns behöver denna bytas ut, förslagsvis görs detta genom att ett 

reservdelspaket med fjädern monterad på trummor säljs för att underlätta för kunden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 9 – Data för konstantkraftfjäder enligt uppgifter från Lesjöfors (2013) 

Kraft 51,2 N 
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Bandbredd 30 mm 

Bandtjocklek 0,5 mm 

Innerdiameter 

monterad 
55 mm 

Ytterdiameter 

monterad 
66 mm 

Fjädringsväg 1500 mm 

Livslängd 15000 cykler 

 

Vajer 

Den främsta belastningen som vajern kommer utsättas för är dragkraft. Då vajern valdes 

skulle också hänsyn tas till det begränsade utrymme som finns mellan dörrbladet och 

dörrkarmen, detta avstånd var max en millimeter. Den vajer som fanns att köpa med denna 

diameter var rostfri med en minsta brottlast på 0,56 kN (Vajerman, u.å.). Då gränsen för brott 

låg långt över 51,2 N kunde denna vajer användas.  

 

Den längd vajer som kommer krävas beror av dörrbladets bredd 0,95 meter samt 

öppningsvinkeln. En lämplig öppningsvinkel valdes till 120º och med hjälp av dessa två 

parametrar beräknades vajerns längd till cirka två meter, beräkningen finns att se i bilaga G. 

En extra sträcka kommer behövas då vajern ska fästas i trumman en bit ned i dörrbladet samt i 

dörrkarmen, den slutliga vajerlängden valdes därför till 2,5 meter.  

 

Axeltrummor med kugghjul 

Då kugghjulen dimensionerades fanns det flera saker att ta hänsyn till. Utväxlingen behövde 

inte anta ett specifikt värde men den behövde vara högre än 1,33 då detta var förhållandet 

mellan längden vajer och fjäderlängden, längden fjäder som dras ut bör vara mindre än 

längden vajer. Kugghjulet som fjädern sitter fäst i bör ha fler antal kuggar än hjulet för vajern 

då utväxlingen beräknas enligt ekvation 1, där z2 är kuggtalet för fjäderhjulet. Eftersom 

utväxlingen inte behövde anta ett visst värde blev det istället viktigt hur kuggantalet 

bestämdes utifrån förslitningssynpunkt. Enligt Olsson (2006) kan en jämn förslitning på 

kuggarna uppnås genom att kuggarna på det ena hjulet träffar alla kuggar på det andra. Detta 

villkor kan uttryckas matematiskt genom att de två kuggtalen inte ska ha någon gemensam 

faktor, exempelvis genom att talen är primtal (Olsson, 2006). Utefter denna riktlinje kunde två 

olika kuggtal väljas, dessa blev 97 och 67. Utöver kuggtalen skulle också en modul 

bestämmas, denna valdes till 1 millimeter för att kugghjulen inte skulle bli allt för stora utifrån 

valda kuggtal. Maximal bredd på kugghjulen blev 8 mm för att fjädern skulle få plats med 

erforderligt spel. Som en kontroll beräknades skjuvspänningen på toppen av varje kugg, denna 

beräkning visade att kugghjulen skulle klara belastningen. Uträkningen finns att se i bilaga G.   

 

För att de två kugghjulen skulle kunna samverka behövde ett axelavstånd beräknas, denna 

beräkning finns att se i bilaga G tillsammans med den slutliga utväxlingen. Axelavståndet 

blev 82 mm och enligt Mekanex (2016) ska detta avstånd då ha en tolerans på ±0,04 mm. 
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För att kunna fästa fjädern kommer ett hål gängas i den ena trumman. I den andra trumman 

ska vajern fästas, här fästs ett ändfäste på vajern som sedan trycks genom ett hål på trumman 

och monteras inuti trumman, se figur 23. Genom denna montering kan vajern enkelt rullas av 

och på trumman utan att vajerfäste eller skruv är i vägen. Hålet kan ses från andra sidan i figur 

24.  

 

 

  
Figur 23 – Monterat vajerfäste inuti vajertrumma 
 

Under prototyptillverkningen upptäcktes ett problem med vajertrumman, här kunde vajern 

glida av och klämmas mellan plåten och trumman. Problemet löstes genom att trumman 

utformades med en kant, detta kan ses i figur 24.  
 

Figur 24 – Vajertrumma med monteringshål för vajer i den kant som håller vajern kvar på trumman  

 

Axlar 

För axlarna fanns två alternativ, solida axlar eller axlar gjorda av rör. Med tanke på 

miljöaspekter och kostnader bör så lite material som möjligt användas och därför valdes rör. 

Axlarnas dimensioner anpassades efter storleken på de trummor som monteras på dessa. En 

utvändig diameter valdes till 15 mm med en rörtjocklek på en millimeter. Kontroll gjordes så 

att detta tvärsnitt klarar given belastning, kontrollen visade att dimensionerna klarade detta. 

Beräkningen finns att se i bilaga G.  

 

För att axeltrummorna av nylon ska nötas så lite som möjligt kan det vara nödvändigt att 

axlarna har en fin ytjämnhet. Att tillverka ytor av detta slag kräver längre tillverkningstid och 

blir därmed dyrare (Jarfors et al., 2010). I detta fall är det dock viktigt att trummorna inte slits 

alltför snabbt då dessa uppfyller en viktig funktion och därför kan exempelvis slipning vara 

nödvändigt. För att avgöra om denna typ av processteg krävs måste tester utföras. 
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Friktionsminskare 
Utformningen av friktionsminskaren ändrades flera gånger under arbetet. Den första idén var 

att ha ett litet hjul som vajern kunde rulla på. Denna utformning skulle kräva att hjulet kan 

justeras när vajerfästet justeras, annars skulle inte vajern hållas kvar på hjulet. Lösningen blev 

två kurvformade spår i plåtarna som håller hjulet. I locket sitter sedan en skruv vid vartdera 

spåret som kan lossas för att hjulet ska kunna vridas, skruven dras sedan åt så att hjulet 

fixeras. Lösningen kan ses i figur 25.  

 

 
Figur 25 – Friktionsminskare i form av ett hjul 
 

Problemet med ovan nämnda friktionsminskare var att den krävde många komponenter, 

dessutom flera lösa komponenter. Detta vill undvikas, både ur monteringssyfte men också ur 

brukningssyfte, det är viktigt att produkten är så enkel som möjligt att använda. En ny lösning 

som uppkom var en liten kloss som vajern kunde löpa på. Klossen är fäst i en skruv och vilar 

på en fjäder, se figur 26. Skruven är endast till för att styra klossen i sidled så att fjädern 

endast behöver ta uppkrafter i ett led, detta gör klossen roterbar utan att någon inställning 

behövs. Fjädern är till för att styra klossen i höjdled så att inte denna är i vägen då dörren ska 

stängas.  

 
Figur 26 – Friktionsminskare i form av roterbar kloss 

 

Den slutliga utformningen av friktionsminskaren uppkom vid prototyptillverkningen, hur idén 

uppkom kan ses i kapitel 3.6. Denna lösning bygger på en öljettliknande komponent som inte 

behöver sticka upp över dörrbladets kant för att fylla sin funktion. På undersidan av plåten 

fästs öljetten av nylon med en mutter. Viktigt är att friktionsminskaren placeras mitt över 

vajertrumman, detta motverkar att vajern fastnar i kugghjulet och den styrs istället därifrån. 

Hela den slutliga lösningen kan ses i figur 27.  
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Figur 27 – Slutlig lösning för friktionsminskaren, komponent i nylon 

 

Justerspår 

Justerspåret utformades som ett bockat spår i dörrkarmen, se CAD-modeller i kapitel 3.5.5. 

Inuti spåret placeras en kloss med ett gängat hål, uppepå denna placeras en plåt med ett urfräst 

spår. Vajern fästs i en skruv i klossen och dess position fixeras genom åtdragning av skruven 

som då klämmer klossen mot plåten, se figur 28. Klossen är utformad med rundade kanter 

nedtill för att passa i spåret med dess bockningsradier.  

 

 
Figur 28 – Illustration av fixering av klossen i justerspåret 

 

3.5.4 Kostnader och investeringar 

I bilaga H presenteras en tabell med kostnaderna för de valda komponenterna, denna visar att 

den sammanlagda kostnaden för material och standardkomponenter blir cirka 140 kronor. 

 

Förslag på processteg för tillverkning av dörrstängaren:  

 Stansning 

 Bockning 

 Borrning + gängning 

 Kapning 

 Trumling/Gradning 

 Slipning (Om detta är nödvändigt, se vidare i kapitel 3.5.3) 

 Fräsning 

 Formsprutning 

 Montering 

 

Utifrån dessa förslag kan företaget ta ställning till om investering ska göras eller om andra 
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företag ska tillverka vissa eller alla komponenter. 

 

3.5.5 CAD – modeller 

Då dimensionering av alla ingående komponenter var genomförd kunde CAD-modeller 

genereras. Modellerna gav en tydlig bild av hur det slutliga konstruktionsförslaget skulle se ut.  

 

Dörrstängaren modellerades i en del för sig, denna modell finns att se i figur 29. För att visa 

hur dörrstängaren ser ut innanför plåthöljet gjordes en bild där plåten togs bort, denna finns att 

se i figur 30. 

 

 
Figur 29 - Dörrstängaren 

 

 

 
Figur 30 – Dörrstängarens komponenter innanför plåthöljet 

 

För att visa hur justerspåret kommer se ut i konstruktionen gjordes en egen modell för 

dörrkarmen där justerspåret syns tillsammans med den kloss som vajern fästs i. En illustrering 

av denna modell finns att se i figur 31. Klossen har rundade kanter som gör att den passar i 

spåret, spåret har rundade hörn i form av bockningsradier.  
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Figur 31 – Dörrkarmen med justerspåret 
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3.6 Prototyp 
Då CAD-modellerna var framtagna tillverkades en enkel prototyp i skala 1:3, denna finns att 

se i figur 33. Under arbetet med prototypen upptäcktes flera saker som kunde förbättras i 

konstruktionen.  

 

 
Figur 33 – Enkel prototyp 

 

En av de saker som kunde göras på ett bättre sätt var friktionsminskaren. Detta upptäcktes då 

friktionsminskaren skulle tillverkas, det blev svårt då den skulle vara väldigt liten. För att lösa 

problemet användes en ihålig nit med rundade kanter som linan kunde löpa i, se figur 34. Det 

visade sig att denna inte behövde sticka upp över dörrbladets kant utan kunde sitta i samma 

höjd som kanten men ändå fylla sin funktion. Detta betydde att ingen fjäder skulle behövas för 

höjdreglering av friktionsminskaren, antalet komponenter skulle kunna minskas med denna 

förbättring. Att ha denna typ av lösning skulle också garantera att vajern hålls på plats, något 

som inte skulle kunna säkras om den glider på en kloss.  

 

 
Figur 34 – Dörrstängaren med friktionsminskaren tillverkad av en nit 

 

Ännu en viktig detalj upptäcktes under tillverkningen. Då prototypen testades i olika 

omgångar återkom samma problem, vajern gled av sin trumma och fastnade mellan denna och 
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plåtväggen. När detta uppstod slutade dörrstängaren helt att fungera vilket innebar att dörren 

varken kunde öppnas eller stängas. För att lösa problemet utformades en kant i ena änden av 

trumman, denna blev ett stopp för vajern och problemet var löst. I det slutliga 

konstruktionsförslaget finns därför denna kant med. 

 

Justerspåret frästes ur i den övre delen av karmen, för att lätt kunna se alla delar i prototypen 

användes inte en plåt över klossen utan en plexiglasskiva. Justerspåret finns att se i figur 35.  
 

 
Figur 35 – Dörrkarmen med justerspår för vajerfäste 
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4. Diskussion 
 

Konceptgenerering 

Under konceptgenereringen i grupp uppkom många koncept som hade med magneter att göra. 

Magneter sågs som ett svårt alternativ om de inte kunde regleras med elektricitet, dessa idéer 

utvecklades därför inte till färdiga koncept.  

 

Komponentval 

Under layoutkonstruktionen fick flera val göras när det kom till komponenter. 

Standardkomponenter användes i så stor utsträckning som möjligt och det var också utgående 

från dessa som materialvalen sedan gjordes.  

 

Ett val gjordes mellan att använda en lite svagare fjäder eller en starkare fjäder, detta val 

påverkade i sin tur vart konstruktionen skulle placeras i dörrbladet. Olika placering gav olika 

stor hävarm för vajern. Det kan ses positivt att inte ha konstruktionen placerad längst ut i 

dörrbladet, både på grund av att vajern kan upplevas vara i vägen men det kräver också en 

längre vajer och därmed en större materialåtgång. Det som däremot kan vara negativt med att 

använda den starkare fjädern med en placering längre in på dörrbladet är att en större kraft då 

kommer krävas för att öppna dörren. Om konstruktionen ska kunna placeras närmare 

gångjärnssidan kommer två eller flera fjädrar behöva dubbelmonteras för att uppnå önskad 

kraft, detta på grund av det begränsade utrymmet i bredd hos dörrbladet.   

 

Den slutliga friktionsminskaren utformades på ett sådant sätt att vajern kommer glida på 

denna och därmed utsättas för nötning. Utformningen gjordes så enkel som möjligt för att 

denna komponent ska kunna bytas ut vid behov, detta utan att expertis ska krävas.  

 

Under arbetet uppkom två alternativa lösningar för axeltrummorna. Det första alternativet var 

att axel och trumma skulle tillverkas i ett stycke, det andra alternativet var att ha fasta axlar 

med roterande trummor. Det sistnämnda alternativet valdes för att den plåt som axlarna fästs i 

ska belastas och nötas så lite som möjligt. Den slutliga lösningen var också bäst ur 

tillverkningssynpunkt då axeltrummorna kan formsprutas istället för att fräsas, detta sparar 

både material och tid.  

 

För justerspåret fanns två olika alternativ, antingen en ny bockning av dörrkarmen, eller ett 

urfräst spår i karmen. Ett fräst spår i dörrkarmen skulle kunna påverka brandklassen för dörren 

och därför ansågs en ny bockning som ett bättre alternativ i det slutliga konstruktionsförslaget.  

 

Materialval 

Materialvalet gjordes i så stor utsträckning som möjligt utgående från miljöaspekter samt vad 

standardkomponenterna fanns tillgängliga i för material. De material som fanns tillgängliga 

jämfördes först och främst utgående från om de var återvinningsbara eller inte. Utöver denna 

punkt jämfördes också mängden bunden energi och CO2 – avtryck från materialutvinningen. 

Alla värden som användes var approximativa men de hämtades ur databasen CES EduPack 

2012 och ansågs därför vara pålitliga trots detta. Eftersom materialvalen endast gjordes utifrån 

miljöaspekter togs ingen hänsyn till om komponenterna skulle vara korrosionsskyddade och 

om detta skulle uppkomma som ett krav i framtiden skulle materialvalet få göras om. Det 

fanns inget krav i projektspecifikationen om att konstruktionen skulle motstå korrosion, 

däremot fanns en punkt som behandlade just miljöaspekter kopplat till materialvalet och 

därför anses valet ha genomförts på ett rimligt sätt. 
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Val av tillverkningsmetoder 

Tillverkning av konstruktionens komponenter kan ske på flera olika sätt, i detta arbete har 

förslag på processteg nämnts. Vidare kan det vara bra att se vilka maskiner som företaget 

använder redan i dag och som skulle kunna förse ännu ett flöde med komponenter, detta 

skulle då leda till lägre investeringskostnader. Eventuellt kan också vissa komponenter 

tillverkas av andra företag.   

 

Icke uppfyllda önskemål 

Den kravspecifikation som framställdes var föränderlig under hela projektet. Under arbetet 

uppkom ett önskemål från uppdragsgivaren med hög prioritering om att konstruktionen skulle 

placeras inuti dörrkarmen. I dörrkarmen var det tillgängliga utrymmet ännu mer begränsat än 

det i dörrbladet. På grund av det begränsade utrymmet kunde inte det slutliga 

konstruktionsförslaget placeras i dörrkarmen utan det fick monteras i dörrbladet. Under 

layoutkonstruktionen försökte problemet lösas på ett flertal sätt. Först roterades 

komponenterna på olika sätt för att se om de kunde passa in men detta var inte möjligt. Ett 

annat sätt att lösa problemet på var genom användning av flera små fjädrar istället för en, detta 

ledde dock till att ett nytt problem uppstod. Om flera fjädrar skulle användas skulle också 

mycket mer fjäder rullas upp på den tomma trumman då dörren öppnas, den höjd som 

byggdes upp skulle inte rymmas i dörrkarmen.  

 

Ett tredje sätt som kunde lösa problemet var specialtillverkning av konstantkraftfjädern. För 

att se om detta var möjligt kontaktades Lesjöfors AB, leverantör av fjädrar. Det visade sig att 

dessa fjädrar inte gick att specialtillverka och att dessa inte heller fanns i önskade mått med 

den erforderliga kraft som fanns. Efter detta försök ansågs idéerna för lösning av problemet 

vara uttömda och konstruktionen placerades i dörrbladet.  

 

Ett önskemål fanns om att inte dörrstängaren skulle ge någon ökad öppningskraft för 

användaren, inget specifikt värde fanns men riktlinjen var 25-30 N. Detta önskemål kunde 

tyvärr inte uppfyllas då fjädern måste dras ut med samma kraft som den drar tillbaka med, i 

detta fall 51,2 N.  

 

Prototypen 

Då prototypen inte är tillverkad i en verkstad av kunniga personer finns det brister hos denna. 

För att kunna göra verkliga tester bör en ny prototyp, gärna i full skala, tillverkas med 

lämpliga maskiner.   

 

Lärande organisation 

Att arbeta genom en framtung process har varit positivt. Den långa förstudien ledde till många 

idéer som säkert inte hade uppkommit om konceptgenereringsfasen hade påbörjats direkt. 

Exempelvis uppkom idén som ledde till det slutliga konstruktionsförslaget då andra områden 

än just dörrstängning studerades. 

 

Rapportskrivningen har skett under hela projektet, rapporten har fyllts på under arbetets gång. 

Detta var en mycket bra metod eftersom viktiga delar annars kan glömmas bort då arbetet 

fortlöper. 

 

Under projektet har det varit flera delar som varit svåra att avgöra med hjälp av beräkningar, 

exempelvis hur olika komponenter nöts vid användning. Trots den mängd arbete som läggs 
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ned på ett projekt av detta slag kan inte alltid alla delar lösas teoretiskt, vissa saker behöver 

testas på en riktig prototyp.    
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5. Slutsatser 
 

Ett av målen med examensarbetet var att ta fram ett konstruktionsförslag för en dörrstängare. 

Detta mål anses vara uppnått, kraven i kravspecifikationen uppfylldes. Det slutliga 

konstruktionsförslaget lever dock inte upp till två av de önskemål som fanns i 

kravspecifikationen. Det ena önskemålet var att konstruktionen skulle placeras i dörrkarmen. 

Delar av dörrstängaren är placerade i dörrkarmen men denna har ett begränsat utrymme och 

det visade sig att det inte finns plats för hela konstruktionen, därför uppfylls inte önskemålet. 

Det andra önskemålet som konstruktionen inte kan uppfylla är att ingen ökad öppnings- eller 

stängningskraft ska uppstå då dörrstängaren monteras i dörren. Anledningen till att detta inte 

uppfylls är att fjädern som används kräver samma kraft för utdragning som den sedan drar 

tillbaka med.  

 

Ett av de önskemålen med högst prioritet uppfylldes genom att konstruktionen är utformad för 

placering i dörrbladet. Konstruktionen är utformad på ett nytänkande sätt och genom 

monteringen i dörrbladet har stängaren fått en mer estetiskt tilltalande design än nuvarande 

produkter, den blir helt dold. Det kan också konstateras att det framtagna 

konstruktionsförslaget blir en billigare lösning än tidigare produkter på grund av dess simpla 

utformning.  

 

Det andra målet med projektet var att beskriva arbetet i en akademisk rapport. Även detta mål 

anses vara uppfyllt då rapportskrivningen har genomförts inom den tidsram som fanns.  

 

Vidare arbete efter projektet blir att tillverka en prototyp i fullskala för olika typer av tester. 

Testerna kan exempelvis innefatta prov av hur känslig dörrstängaren är för stötar då något slår 

i dörren. Tester bör också göras för kontroll av stängningskraften, dörrstängaren ska kunna 

ställas in för olika tryckförhållanden mellan rum A och B med hjälp av justerspåret.  
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Bilaga A - Projektplan 
 
Projektplan  
- Utveckling av dörrstängningsanordning, Julia Hellberg 
 

Bakgrund 
 

Ett projektarbete ska utföras på uppdrag av ett företag som tillverkar dörrar. En 
produktutvecklingsprocess ska genomföras, företaget behöver hjälp med att utveckla en 
dörrstängningsanordning. De flesta konstruktioner av detta slag som finns på marknaden 
idag är väldigt lika varandra, nu behövs någonting som är nytänkande. Projektet är ett 
examensarbete som utförs under den sista terminen på högskoleingenjörsprogrammet i 
maskinteknik på Karlstads Universitet. Att detta examensarbete genomförs är ett krav för 
att en examen ska kunna tas ut.  
Innan projektstart har ett möte hållits. Under detta möte bestämdes vilket typ av projekt 
som skulle genomföras, utgående från några olika alternativ. Valet blev just utveckling av 
dörrstängningsanordning, vilket berodde på att uppdragsgivaren ansåg att slutmålet här 
kunde nås.  
Från företagets sida fanns krav om att ett sekretessavtal skulle skrivas under av båda parter. 
Då sekretessavtalet var underskrivet kunde handledaren på företaget ge ut den färdiga 
projektspecifikationen som var framtagen. Med hjälp av denna specifikation blir projektet 
väldigt tydligt med de olika krav som finns från företagets sida.  

Syfte 
 

Syftet med projektarbetet var att utveckla en dörrstängare. Produkten ska kunna tillverkas 

av företaget själva eller av annat bolag på uppdrag av företaget. 

Mål 
 

Det finns två olika mål med projektet. Det ena är att finna ett konstruktionsförslag för en 
dörrstängningsanordning med avseende på den kravspecifikation som finns given från 
företaget. Detta konstruktionsförslag ska också innefatta en enkel prototyp. Det andra 
målet är att beskriva hela projektet i en akademisk rapport. Den akademiska rapporten ingår 
i de lärandemål som finns i kursplanen för kursen ”Examensarbete för 
högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik”. För att nå dessa mål delas projektet in i olika 
projektfaser, dessa finns listade i projektmodellen nedan. Presentationen av 
konstruktionsförslaget ska ske i form av den skriftliga rapporten samt två muntliga 
presentationer. Den ena av dessa muntliga presentationer kommer ske då halva projektet 
genomförts. Den skriftliga rapporten ska först lämnas in för opponering och efter detta 
kommer den slutliga rapporten färdigställas. Slutligen ska en enkel prototyp kunna visas 
upp. 
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Projektet ska omfatta ett arbete på cirka 600 timmar, varav 200 timmar ska vara 
rapportskrivning. En slutredovisning av projektet ska hållas den 30 maj 2016 och den slutliga 
rapporten ska lämnas in den 8 juni 2016. 

Organisation 
 

Under projektets gång kommer två handledare finnas, en på universitetet och en på 
företaget. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Projektmodell inklusive tids- och resursplan 
Projektet kan ses som två parallella processer. Den ena processen är 
produktutvecklingsprocessen och den andra är skrivprocessen för den akademiska rapport 
som ska tas fram.  

Etapp Projektfas Gate Färdigdatum 

Start Projektplan X 2016-02-08 

Genomförande Förstudie  2016-03-04 

 Konceptgenerering  2016-04-05 

 Utvärdering och val X 2016-04-08 

 Layoutkonstruktion  2016-05-04 

 Tillverkning av enkel prototyp  2016-05-13 

Avslut Rapport för opponering  2016-05-16 

Student  
- projektledare 

Handledare 

Karlstads Universitet 
Examinator 

Karlstads Universitet 

Uppdragsgivare Handledare på 
företaget 
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Produktutvecklingsprocessen 
Nedan visas en arbetsnedbrytning av projektets olika delar. En utförligare beskrivning av 

innehållet i varje projektfas finns att se i bilaga A.  

 

 

 

 

Skrivprocessen 
 

Rapportdel Gate Färdigdatum 

Sammanfattning/Abstract  2016-05-16 

Inledning  2016-05-16 

Genomförande/Metod X 2016-03-30 

Resultat  2016-05-16 

Utvärdering/Diskussion  2016-05-16 

Slutsatser  2016-05-16 
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Tidsplan 

 
 

 
 
Resursplan 
Vecka 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Antal 
timmar 

24 24 24 16 24 24 24 24 24 16  

            

Vecka 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totalt 

Antal 
timmar 

40 40 40 40 40 40 40 40 32 16 592 h 
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Kommentarer till tidsplanen och resursplanen 
 

Tidsplanen visar endast en grov planering där antalet veckor för projektet är uppdelade på 
de olika projektfaser som finns. Fram till och med den 4:e april kommer examensarbetet 
utföras parallellt med en annan kurs, detta innebär att endast 50 % arbetstid kommer finnas 
tillgänglig under dessa veckor. Mer ingående planering för varje vecka kommer göras under 
projektets gång.  
Resursplanen visar de antal timmar som finns tillgängliga under de olika veckorna. Veckorna 
20-23 kommer endast ägnas åt framställning av redovisningsmaterial samt färdigställning av 
rapporten efter opponering. Då vecka 20 startar ska övriga delar i projektet redan vara 
färdigställda. Under projektet kommer det säkerligen arbetas mer än de antal timmar som 
visas i resursplanen men denna visar grunden för hela arbetet.  

Riskbedömning 
Nedan visas en riskbedömning för projektet, riskbedömning för framtaget koncept kommer 
senare genomföras med exempelvis en FMEA – feleffektsanalys. Med hjälp av olika åtgärder 
kommer sannolikheten för att en risk uppstår att minska, vilket leder till att riskfaktorn 
minskar.  
S: Sannolikhet  
K: Konsekvens 
R: Riskfaktor (S*K) 

Nr  Risk S K R 

1 Tidsplanen hålls inte 2 5 10 

2 
Problem med 
dokumentationshanteringen 1 5 5 

3 Handledare sjuk 2 3 6 

4 Svårt att generera koncept 2 4 8 
 

Nr Åtgärd Förväntat utfall R 

1 

Uppdatera tidsplanen kontinuerligt, 
omfördela resurser mellan 
projektfaserna Tidsplanen kommer kunna följas 

 
5 

2 Var noggrann med säkerhetskopieringen 
En extra kopia med samma 
innehåll kommer alltid finnas 

 
0 

3 
Be om mer stöd från den andre 
handledaren Hjälp kommer kunna fås 

3 

4 
Följ de olika metoder som lärts ut under 
utbildningen 

Konceptgenereringen 
underlättas 

 
4 

 

Dokumenthantering 
Dokumenthanteringen under projektets gång kommer ske på olika sätt. De delmål som ska 
presenteras kommer säkerhetskopieras i en egen projektmapp på universitetets plattform 
It’s Learning. Den akademiska rapporten kommer säkerhetskopieras på en extern hårddisk.  
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Bilaga A – Ingående beskrivning av projektfaserna i PU-processen 

 

Produktutvecklingsprocessen 
 

I förstudien kommer en jämförelse mellan befintliga produkter att göras. Här samlas 
information om de produkter som finns idag och om de väsentliga skillnader som 
förekommer mellan olika lösningar. Genom denna undersökning kan egenskaper som 
behöver förbättras att kunna upptäckas. Förstudien kommer också innehålla en studie av de 
fältproblem som finns när det gäller användningen av befintliga produkter, hur kan dessa 
åtgärdas?  
 
Eftersom det redan finns många lösningar till hur olika typer av luckor och liknande kan 
stängas så kan det vara av intresse att undersöka områden som inte har med just dörrar att 
göra. Med hjälp av denna typ av undersökning kan redan befintliga idéer omformas för att 
lösa just dörrstängningsproblemet.  
Genom att använda den information som samlas under förstudien kan många olika koncept 
genereras. Det finns ett tillvägagångssätt för konceptgenerering som kallas Triz, detta är en 
teori för innovativ problemlösning. Metoden baseras på användning av ”gamla” lösningar 
som kan användas på nya sätt, vilket gör att informationen från förstudien blir extra 
användbar. Det finns flera olika metoder som kan vara bra under konceptgenereringsfasen, 
exempelvis kan en brainstorming ge många idéer och framför allt kan denna metod bidra till 
ett öppet sinne.  
Genom att bryta ned dörrstängningsanordningen i olika delsystem kan lösningar för varje 
enskild del hittas och dessa kan slutligen bilda en gemensam lösning som uppfyller de 
funktionskrav som finns. Det finns alltså många olika metoder som kan användas för att 
arbetet med konceptgenereringen inte ska stanna av.  
Då konceptgenereringen är genomförd kommer de olika koncepten utvärderas och 
reduceras med hjälp av olika matriser. Här är det bra att använda en elimineringsmatris. 
Eventuellt kan även en relativ beslutsmatris (Pugh) användas med en tidigare konstruktion 
som referens.   
Under layoutkonstruktionen kommer beräkningar göras för att det valda konceptet ska klara 
de krav som finns beskrivna i projektspecifikationen. Ett materialval ska även göras under 
denna projektfas, här ska miljöaspekter finnas med. När lämpligt material och komponenter 
funnits ska grova kostnader för konstruktionsförslaget tas fram. Då dessa steg är 
genomförda ska en enkel CAD-modell tas fram, denna kommer ligga till grund för den 
prototyp som ska framställas.  
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Bilaga B – De 40 principerna 
Sammanfattning av de 40 principerna gjord av Technical Innovation Center, Inc.  

Summary of the 40 Principals 

 1. Segmentation 

a. Divide an object into independent parts. 
b. Make an object sectional (for easy assembly or disassembly). 
c. Increase the degree of an object’s segmentation. 

2. Extraction (Extracting, Retrieving, Removing) 
a. Extract the “disturbing” part or property from an object. 
b. Extract only the necessary part or property from an object. 

3. Local Quality 

a. Transition from homogeneous to heterogeneous structure of an object or outside 
environment (action). 
b. Different parts of an object should carry out different functions. 
c. Each part of an object should be placed under conditions that are most favorable 
for its operation. 

4. Asymmetry 

a. Replace symmetrical form(s) with asymmetrical form(s). 
b. If an object is already asymmetrical, increase its degree of asymmetry. 

5. Consolidation 

a. Consolidate in space homogeneous objects, or objects destined for contiguous 
operations. 
b. Consolidate in time homogeneous or contiguous operations. 

6. Universality 

a. An object can perform several different functions; therefore, other elements can be 
removed. 

7. Nesting (Matrioshka) 
a. One object is placed inside another. That object is placed inside a third one. And 
so on . . . 
b. An object passes through a cavity in another object. 

8. Counterweight 
a. Compensate for the weight of an object by combining it with another object that 
provides a lifting force.  
b. Compensate for the weight of an object with aerodynamic or hydrodynamic forces 
influenced by the outside environment. 

9. Prior Counteraction 

a. Preload countertension to an object to compensate excessive and undesirable 
stress. 

10. Prior Action 

a. Perform required changes to an object completely or partially in advance. 
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b. Place objects in advance so that they can go into action immediately from the 
most convenient location. 

11. Cushion in Advance 

a. Compensate for the relatively low reliability of an object with emergency measures 
prepared in advance. 

12. Equipotentiality 

a. Change the condition of the work in such a way that it will not require lifting or 
lowering an object. 

13. Do It in Reverse 

a. Instead of the direct action dictated by a problem, implement an opposite action 
(i.e., cooling instead of heating). 
b. Make the movable part of an object, or outside environment, stationary — and 
stationary part moveable. 
c. Turn an object upside-down. 

14. Spheroidality 

a. Replace linear parts with curved parts, flat surfaces with spherical surfaces, and 
cube shapes with ball shapes. 
b. Use rollers, balls, spirals. 
c. Replace linear motion with rotational motion; utilize centrifugal force. 

15. Dynamicity 

a. Characteristics of an object or outside environment, must be altered to provide 
optimal performance at each stage of an operation. 
b. If an object is immobile, make it mobile. Make it interchangeable. 
c. Divide an object into elements capable of changing their position relative to each 
other. 

16. Partial or Excessive Action 

a. If it is difficult to obtain 100% of a desired effect, achieve more or less of the 
desired effect. 

17. Transition Into a New Dimension 

a. Transition one-dimensional movement, or placement, of objects into two-
dimensional; two-dimensional to three-dimensional, etc. 
b. Utilize multi-level composition of objects. 
c. Incline an object, or place it on its side. 
d. Utilize the opposite side of a given surface. 
e. Project optical lines onto neighboring areas, or onto the reverse side, of an object. 

18. Mechanical Vibration 

a. Utilize oscillation. 
b. If oscillation exists, increase its frequency to ultrasonic. 
c. Use the frequency of resonance. 
d. Replace mechanical vibrations with piezovibrations. 
e. Use ultrasonic vibrations in conjunction with an electromagnetic field. 

19. Periodic Action 

a. Replace a continuous action with a periodic one (impulse). 
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b. If the action is already periodic, change its frequency. 
c. Use pauses between impulses to provide additional action. 

20. Continuity of Useful Action 

a. Carry out an action without a break. All parts of the object should constantly 
operate at full capacity. 
b. Remove idle and intermediate motion. 
c. Replace “back-and-forth” motion with a rotating one. 

21. Rushing Through 

a. Perform harmful and hazardous operations at a very high speed. 

22. Convert Harm Into Benefit 
a. Utilize harmful factors — especially environmental — to obtain a positive effect. 
b. Remove one harmful factor by combining it with another harmful factor. 
c. Increase the degree of harmful action to such an extent that it ceases to be 
harmful. 

23. Feedback 

a. Introduce feedback. 
b. If feedback already exists, change it. 

24. Mediator 

a. Use an intermediary object to transfer or carry out an action. 
b. Temporarily connect the original object to one that is easily removed.  

25. Self-service 

a. An object must service itself and carry out supplementary and repair operations. 
b. Make use of waste material and energy. 

26. Copying 

a. A simplified and inexpensive copy should be used in place of a fragile original or 
an object that is inconvenient to operate. 
b. If a visible optical copy is used, replace it with an infrared or ultraviolet copies. 
c. Replace an object (or system of objects) with their optical image. The image can 
then be reduced or enlarged. 

27. Dispose 

a. Replace an expensive object with a cheap one, compromising other properties 
(i.e., longevity). 

28. Replacement of Mechanical System 

a. Replace a mechanical system with an optical, acoustical, thermal or olfactory 
system. 
b. Use an electric, magnetic or electromagnetic field to interact with an object. 
c. Replace fields that are: 
  1. Stationary with mobile. 
  2. Fixed with changing in time. 
  3. Random with structured. 
d. Use fields in conjunction with ferromagnetic  
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29. Pneumatic or Hydraulic Constructions 

a. Replace solid parts of an object with a gas or liquid. These parts can now use air 
or water for inflation, or use pneumatic or hydrostatic cushions. 

30. Flexible Membranes or Thin Films 

a. Replace customary constructions with flexible membranes or thin film. 
b. Isolate an object from its outside environment with flexible membranes or thin 
films. 

31. Porous Material 
a. Make an object porous, or use supplementary porous elements (inserts, covers, 
etc.). 
b. If an object is already porous, fill pores in advance with some substance. 

32. Changing the Color 

a. Change the color of an object or its environment. 
b. Change the degree of translucency of an object or its environment. 
c. Use color additives to observe an object, or process which is difficult to see. 
d. If such additives are already used, employ luminescent traces or trace atoms. 

33. Homogeneity 

a. Objects interacting with the main object should be made out of the same material 
(or material with similar properties) as the main object. 

34. Rejecting and Regenerating Parts 

a. After completing its function, or becoming useless, an element of an object is 
rejected (discarded, dissolved, evaporated, etc.) or modified during its work process. 
b. Used-up parts of an object should be restored during its work. 

35. Transformation of Properties 

a. Change the physical state of the system. 
b. Change the concentration or density. 
c. Change the degree of flexibility. 
d. Change the temperature or volume. 

36. Phase Transition 

a. Using the phenomena of phase change (i.e., a change in volume, the liberation or 
absorption of heat, etc.). 

37. Thermal Expansion 

a. Use expansion or contraction of material by changing its temperature. 
b. Use various materials with different coefficients of thermal expansion. 

38. Accelerated Oxidation 

a. Make transition from one level of oxidation to the next higher level: 
  1. Ambient air to oxygenated. 
  2. Oxygenated to oxygen. 
  3. Oxygen to ionized oxygen. 
  4. Ionized oxygen to ozoned oxygen. 
  5. Ozoned oxygen to ozone. 
  6. Ozone to singlet oxygen. 
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39. Inert Environment 
a. Replace a normal environment with an inert one. 
b. Introduce a neutral substance or additives into an object. 
c. Carry out the process in a vacuum. 

40. Composite Materials 

a. Replace homogeneous materials with composite ones. 
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Bilaga C – Motsägelsematris  
Del av motsägelsematris från Oxford Creativity, används tillsammans med de 40 

principerna. 
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Bilaga D – Mind Maps 
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Bilaga E – Idésamling 
Idésamlingen visar idéer från idégenerering i grupp men också från enskild generering, i form 

av både skisser och text. Skisserna i samlingen är av blandad kvalité.  

 

Magneter 
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Gångjärn 
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Vikt – gravitation  
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Fjädrar 
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Övrigt  
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Bilaga F – Delar av valprocessen: Viktbestämningsmatris och 

FMEA 
 

Viktbestämningsmatris 

 

Kriterium A B C D E F G H I J Sum Sum/Tot

A. Nytänkande ─ 0,3 0,4 0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 2,7 0,06

B. Estetiskt tilltalande design 0,7 ─ 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 4 0,089

C. Lätt att göra inställningar 0,6 0,5 ─ 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,1 0,091

D. Påverkar ej brandklass 1 1 1 ─ 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 8 0,18

E. Liten påverkan på öppn./stängn. kraft 0,7 0,6 0,5 0,2 ─ 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 4,8 0,11

F. Säljfördel 0,6 0,5 0,5 0,1 0,5 ─ 0,4 0,4 0,5 0,4 3,9 0,087

G. Reservdelar 0,6 0,5 0,5 0,1 0,4 0,6 ─ 0,5 0,4 0,4 4 0,089

H. Lätt att tillverka 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,5 ─ 0,5 0,5 4,2 0,093

I. Ekonomi 0,7 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 ─ 0,5 4,5 0,100

J. Lätt att montera i dörren 0,8 0,6 0,5 0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 ─ 4,8 0,107

45 1Tot  

 

FMEA för tre olika koncept 

Skala 1-5 

Fels=Felsannolikhet, 1=mycket liten felsannolikhet, 5=hög felsannolikhet 

Allv=Allvarlighetsgrad, 1=försumbar inverkan på funktionen, uppmärksammas knappast av 

användaren, 5=mycket allvarliga fel 

Uppt=Sannolikheten att INTE upptäcka felet, 1=felet upptäcks nästan säkert, 5=felet är 

mycket svårupptäckt 
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Koncept 1 

 

 



XXII 

 

Koncept 2 
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Koncept 4 
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Medelvärden av risktal efter åtgärder    
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Bilaga G – Beräkningar vid dimensionering 
Björk (2013) har använts där inget annat anges 

Vajern 

 

 

 

  

  

  

s = erforderlig vajerlängd 

 
 

Axeltrummorna med kugghjul 

Kuggtal: 

z1 = 67 – drivande axel 

z2 = 97 – driven axel 

Modul: 

m = 1 mm 

 

Utväxling:  

 
 

Axelavstånd: 

      

Skjuvning:    

Gränsspänningen väljs till brottgränsen (Rm) för nylon.  

 

 
 

Kontroll vid värsta tänkbara scenario, kuggtopp mot kuggtopp. Kuggtoppens area:  

 

   

              

 

 

 

 
 

 

8 

0,25 

120º 

s 

0,95 
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Axlarna 

 

 

 

 

 

 

Röret:  

Dy = 15 mm 

Di = 13 mm 

L = 41mm (mellan infästningarna) 

 

Gränsspänningen väljs till brottgränsen (Rm) för stål. Data har hämtats från KTH, Sundström 

(2010).  

 

 
 

Skjuvning: 

 

Böjning: 

 

 

 

 

Fjäder 

Beräkning av placering av dörrstängaren med fjäderkraften 51,2 N:  

 

 

 

0,95 = dörrbladets bredd 
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50 N = maximal erforderlig stängningskraft  

 

 

Beräkning av sträcka för justerspåret, fjäderkraften är fortfarande 51,2 N:  

  

0,0235 = halva dörrbladets tjocklek, fjäderkraftens angreppspunkt 

5 N = minimal erforderlig stängningskraft 

 

 
 

Ekvationen löses genom plottning av grafen: 

 

 

Skärningspunkten på x-axeln visar vinkeln som är en lösning till ekvationen: 

 

Längden x för justerspåret kan beräknas enligt:  

 

                      

              0,0748 rad 

0,0235 
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Bilaga H – Kostnader för råmaterial och standardkomponenter 

 

 

Komponent 
Materialtyp, 

mått 
Leverantör 

Pris per 

enhet (kr) 

Totalt pris 1 

dörrstängare 

Bockad plåt och lock 

Kallvalsad plåt          

DC 01 AM 

3000x1500x1 

Tibnor 473,4 8,76 

Plåt justerspår 

Kallvalsad plåt          

DC 01 AM 

2500x1250x0,7 

Tibnor 241,5 0,45 

Axlar (3st) 

Sömlöst rör                

EN 10305-1 

STÅL E235+C 

Tibnor 66,02 9,9 

Kloss justerspår 

Plattstång dragen     

SS1312-06 12x6 

h11 

Tibnor 22,86 0,3 

Vajer 
D=1mm Rostfri 

AISI316 
Vajerman 12,5 31,25 

Konstantkraftfjäder 
SCF-SC 

0,5x30x1500x51,2 
Lesjöfors AB 63 63 

Skruvar för fjäder och 

kloss i justerspår (3st) 

MRX ECO-FIX 

Krysspårskruv 

med fläns, Phillips 

A2 

Mattssons 0,15 0,45 

Presslås vajer, vid 

justerspåret 
TCU 1,5 Koppar Talurit 3 3 

Ändlås vajer, vid 

vajerrullen 
RCU 1,5 Koppar Talurit 4 4 

Kugghjulsrullar, 

fjäderrulle och 

friktionsminskare 

Nylon, PA Vink   11 

Mutter 

friktionsminskare 

ML6M 

Sexkantmutter låg 

ISO4035, A4 

Nordic Fastening 

Group AB 
  0,5 

Maskinskruv till 

plåtarna (8st) 

MRX 

Maskinskruv 

Pozidriv A2 

Nordic Fastening 

Group AB 
  4 

   Summa: 136,61 

 


