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Abstract

Abstract
This bachelor’s project, whose purpose was to develop clamping protection for the door handle
side, has been carried out in cooperation with a door manufacturer. The goal of the project was
to come up with a construction proposal for a product that minimizes or rather eliminates the
finger clamping risk that fits the company's range of products. The report presents that about
50% of all clamping damages occurs on the handle side of the door, at the same time there are
few solutions for clamping protection for that side to minimize the clamping risk.
The project began by investigating competing products and then identifying their shortcomings
with the help of interviews and practical tests. The concept development began with sketches
of solutions that were inspired by the competitor analysis, brainstorming and visits to the
company and ideas during the working process. In order to compare the concepts and choose
which ones to go further with, the concepts went through weighting matrices where two
concepts had the best results and proceeded. In consultation with the taskmaster, one of these
was chosen for further development, where relevant calculations were carried out in connection
with CAD-modeling for FE-analyzes in connection with material selection. The winning concept
is a damper that provides a damping effect when the door closes by means of oxygen
compression in a cylinder. To check the strength, FE-analyzes were performed on relevant
components of the clamp-guard. Then a prototype of thermoplastic was constructed using 3Dprinting, which is meant to illustrate shape and function.
The results of the bachelor’s project led to a construction proposal with technical drawings
and materials. The clamp guard, which is a damper, is mounted on the upper doorframe 120
[mm] from the hinge-frame. The damping effect arises through that the kinetic energy is
absorbed and damped by the damper by means of the oxygen compression force that occurs in
a chamber in the clamp guard. However, if the door is closed at a lower rate of speed, the
damping effect will not occur because the piston rod hat which compresses the oxygen has
small holes that the oxygen passes through to the front chamber. The material selection
process took regard to minimal environmental impact and the material aluminum 6063-T83
was considered relevant for the clamp-guard with its material properties and price. However,
for the pillow that encounters the door, a softer material was required, where polyurethane
rubber was a relevant material. A compression spring which pushes the piston rod out after
the door opens, was placed in the chamber where the oxygen compression occurs. The
construction proposal must be produced in the correct material and tested to ensure the
results of this study, since the manufactured prototype is made of thermoplastic. Based on the
FE-analysis, the clamp-guard handled all loads from the door with minimal material
displacements.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Detta examensarbetet, vars syfte var att utveckla klämskydd för dörrens handtagssida, har
utförts i samarbete med en dörrtillverkare. Projektets mål var att komma fram med ett
konstruktionsförslag på en produkt som minimerar eller helst eliminerar klämrisken mellan
dörrblad och karm som även passar företagets produktserie. Rapporten presenterar att ungefär
50% av alla klämskador sker på handtagssidan av dörren, samtidigt finns det inte många
lösningar på klämskydd för den sidan för att minimera klämrisken.
Projektet började med att undersöka konkurrerande produkter och därefter finna deras brister
med hjälp av intervju samt praktiska tester. Konceptframtagningen började med skisser på
lösningar som inspirerades från konkurrentanalysen, brainstormingen samt besök på företaget
och idéer under arbetets gång. För att vikta koncepten och välja ut vilka som går vidare sållades
koncepten i viktningsmatriser där två koncept gick vidare. I samråd med uppdragsgivaren
valdes sedan ett av dessa för som gick vidare för vidareutveckling, där relevanta beräkningar
utfördes i samband med CAD-modellering inför FE-analyser i samband med materialval. Det
vinnande konceptet är en dämpare som ger en bromsande effekt när dörren stängs med hjälp
av syrekompression i en cylinder. För att kontrollera hållfastheten utfördes FE-analyser på
relevanta komponenter av klämskyddet. Därefter konstruerades en prototyp av termoplast med
hjälp av 3D-printing som är menad att illustrera form och funktion.
Examensarbetets resultat ledde till ett konstruktionsförslag med tekniska ritningar och
material. Klämskyddet som är en dämpare monteras på övre karmen 120 [mm] från
gångjärnskarmen. Dämpningseffekten uppkommer genom att dörrens rörelseenergi tas upp
och dämpas av dämparen med hjälp av syrekompressionskraften som uppstår i en kammare i
klämskyddet. Om dörren däremot stängs med lägre fart så kommer inte inbromsningen uppstå
eftersom kolvstångshatten som pressar ihop syret har små hål som syret kan passera genom till
främre kammaren. Materialvalet togs med hänsyn till minimal miljöpåverkan och materialet
aluminium 6063-T83 ansågs vara relevant för klämskyddet med dess materialegenskaper och
pris. Däremot krävde kudden som kommer i kontakt med dörren däremot krävdes ett mjukare
material och polyuretangummi ansågs vara ett relevant material. En tryckfjäder som trycker ut
kolvstången efter att dörren öppnas placerades i kammaren där syrekompressionen uppstår.
Konstruktionsförslagets behöver produceras i korrekt material och testas för ett säkerställa
resultat eftersom den tillverkade prototypen är tillverkad i termoplast. Baserat på FE-analysen
klarade klämskyddet alla belastningar från dörren med minimala materielförskjutningar.
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Introduktion

Detta examensarbetet är en del av utbildningsprogrammet maskinteknik med inriktning
mot produktutveckling och design på Jönköpings Tekniska högskola. Arbetet har utförts i
samarbete med ett företag som tillverkar dörrar. Rapporten beskriver arbetet och hur det
har utförts att utveckla ett klämskydd som ska vara menat för handtagssidan på företagets
dörrar.

1.1 Bakgrund
Uppdragsgivaren är ett företag som tillverkar olika typer av dörrar som ytterdörrar, innerdörrar
och säkerhetsdörrar. Företaget grundades år 1942 och bestod av fem anställda. Då tillverkade
företaget kassaskåp och branddörrar. Med tiden utvecklades företaget och fick sitt bolagsnamn
år 1988. Företaget har idag ca 400 anställda med sin produktion enbart i Sverige, men
säljkontor i Sverige, Danmark och Norge. Produktionen är inom både trä- och metalldörrar av
olika klasser som brand-, inbrottsskydd- och ljudklass.

1.2 Problembeskrivning
Företaget har löst problemet med klämskador för gångjärnssidan, men inte några egna
lösningar för handtagssidan. Människor som klämmer sig klämmer sina fingrar mellan karmen
och handtagssidan på dörren vid stängning. Det leder till en risk med deras egna produkter och
därmed behövs en lösning så att risken att klämma sig minimeras eller elimineras.
I en rapport skriven år 1999 av konsumentverket estimerades att det är ungefär 17 000
människor som skadas i olyckor som kan knytas till dörrar. De vanligaste olyckorna skedde
genom att personen slår, springer, går eller ramlar mot en dörr. Men den näst vanligaste
olyckshändelsen var att man klämmer sig mellan karmen och dörrbladet, i värsta fall är det
möjligt att det leder till amputation. En uppskattning på kostnaderna för enbart akutsjukvården
som hade med olyckor i samband med dörrar att göra låg mellan 65 och 90 miljoner kr/år [1].
I undersökningen kom man fram till att 38% av dörrolyckorna var klämskador och att i 50% av
fallen var klämskadorna i låssidan/handtagssidan på dörren. Gällande barn, så var skaderisken
vid klämning dubbelt så stor vid jämförelsen med skaderisken för barn som slår sig mot dörrar
eller dörrdetaljer. Klämolyckorna var dem vanligaste olyckor i lokaler som skolor, förskolor och
daghem. De vanligaste klämolyckorna bland barn skedde genom att ett barns fingrar hamnade
mellan dörrblad och karm och någon annan stängde dörren utan att veta om att fingrar var i
farozonen. Bland de vuxna klämde sig många fler på handtagssidan än på gångjärnssidan [1].
Enligt Boverket (BBR) sker det oftast klämolyckor på platser där flödet av människor är högt i
byggnader som skolor och förskolor. Det är byggherren som beslutar om klämskydd skall
implementeras om klämrisken är tillräckligt hög. Det är mest nödvändigt i byggnader där
människor under 15 års ålder vistas, eftersom klämolyckorna är är vanligast med individer i
den åldern än för vuxna människor [2].
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1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett konstruktionsförslag på ett klämskydd som är
menat för dörrens handtagssida. Det är för att minimera eller helst eliminera klämrisken på
handtagssidan vid stängning av en dörr vid daglig drift. Klämskyddet ska gå att montera i
samband med företagets befintliga produktserie och ha en estetiskt tilltalande design samt
uppfylla givna krav men även uppfylla brister med dagens klämskydd. Konstruktionsförslaget
får inte påverka dörrens egenskaper som brand-, ljud- och inbrottsklass. Dörrens öppningsoch stängningskraft får heller inte påverkas såpass mycket av klämskyddet att det blir ett
hinder för till exempel funktionsnedsatta människor.
För en konkret beskrivning har syftet brutits ner i 3 frågeställningar:
[1] Vad finns det för brister med dagens klämskydd för handtagssidan av dörrar?
[2] Hur kan ett klämskydd för dörrars handtagssida utformas för att minimera klämrisken
och uppfylla givna krav?
[3] Hur kan ett kostnadsförslag för ett sådant klämskydd se ut, med avgränsning för
produktion?

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsas till arbetstiden på tio veckor. I detta examensarbete är enbart
klämning på handtagssidan av dörren ett fokusområde. Vilket innebär att klämning på
gångjärnssidan, över- och undersidan av dörren är avgränsade i detta arbetet.
Examensarbetet avgränsades också från implementeringen i produktion eftersom uppgiften
gick ut på att ta fram ett koncept på ett konstruktionsförslag på klämskydd.

1.5 Disposition
Rapporten inleds med kapitlet Introduktion som består av bakgrund, problembeskrivning,
syfte och frågeställning samt avgränsningar för examensarbetet. Nästa kapitel är Teoretiskt
ramverk som är en litteraturstudie till frågeställningarna för studien. I kapitlet Metod tas det
upp vilka metoder som använts för att genomföra projektet, hur de valda metoderna användes
och vad resultatet blev beskrivs i nästa kapitel som är Genomförande och Resultat. Därefter
kommer kapitlet Analys, där besvaras frågeställningarna utifrån resultatet. Rapporten avslutas
med kapitlet Diskussion och slutsatser, där sammanställs och diskuteras arbetet som
genomförts samt att vidareutveckling tas upp. Sist i rapporten finns referenser och bilagor som
tillhör examensarbetet.
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Teoretiskt ramverk

Kapitlet get en teoretisk grund för projektet samt en bas för metoder som används. Först
beskrivs teorin bakom produktutvecklingsprocessen som genomförts, därefter beskrivs teorin
bakom CAD.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Frågeställning 1 har anknytning till del 2.2.1. Produktutvecklingsprocessen och hur den kan
delas upp beskrivs i del 2.2. Frågeställning 2 kan kopplas starkt till den delen och även del 2.3
och 2.4. Frågeställning 3 är relaterad till frågeställning 2 och har anknytning till del 2.2.4 och
2.2.5.

2.2 Produktutvecklingsprocessen
Produktutvecklingsprocessen är en systematisk process med flera faser som är menad för
utvecklingsarbete. Den är iterativ, det vill säga att faserna kan löpas igenom flera gånger.
Fördelen med en sådan systematisk process är att den blir väl dokumenterad vilket i sin tur
leder till att processen går att spåra. Produktutvecklingsprocessen är även en process som är
flexibel, det innebär att faserna kan ändras beroende på vilket slags arbete som utförs. [3]

Förstudie
Förstudie är den första fasen produktutvecklingsprocessen och den görs för att slippa
resurskrävande konstruktions- och utprovningsarbeten med förutsättningar som är felaktiga.
Förstudien handlar om att okritiskt bryta ner och analysera problemet på en djupare nivå så att
man får en ordentlig grund i projektet. I den här fasen ingår även att se vad konkurrenterna har
och vad marknaden har. Det gäller att ta med så mycket information som man kan utan att
kritisera hur pass mycket användbar den är. [3]
Förstudien ska leda till en kravspecifikation som beskriver VAD den utvecklade eller framtagna
produkten ska uträtta. Under arbetsgången vidareutvecklas specifikationen och när en
successiv teknisk lösning tagits fram, så är nästa steg att bestämma HUR produkten skall
uppfylla dessa krav. [3]

Produktspecifikation
Produktspecifikationen beskriver VAD som skall åstadkommas som resultat av
produktframtagningsprocessen. Det ska utföras så att informationen kan användas som
startpunkt vid senare utvecklingstillfällen och även som en referens till lösningarna och den
slutliga produktlösningen. Under konstruktionsprocessen utvecklas kunskaperna om
produkten och därmed uppdateras produktspecifikationen. Det innebär att nya krav kan
tillkomma under processens gång. Den information som saknades i projektbeskrivningen
gällande konstruktionskriterierna, krav och önskemål, sammanställs i en specifikation och
används för utvärdering av konstruktionslösningar. [3]

Konceptutveckling och konceptgenerering
I konstruktionsvetenskapliga sammanhang definieras ordet koncept som en första ansats till
lösning på ett konstruktionsproblem. En konceptlösning innehåller: [3]
•
•
•
•
•
•

Preliminär produkt-layout som innehåller utrymmesuppskattningar.
Preliminär kostnadsuppskattning.
Beskrivning av den tekniska lösningen i form av text och skisser.
Beskrivning som förhåller sig till produktspecifikationen.
Förklaring till valet av dellösningar.
Sammanställning av genomförda analyser, beräkningar och experiment med
resultaten.

Vägen till en bra konceptgenerering är att ha en genomarbetad produktspecifikation. Eftersom
då tas det hänsyn till dem alla funktionella krav, vilket i sin tur leder till att lösningarna
uppfyller dessa krav. Det finns två grupper av metoder som oftast använd för att ta fram
koncept, Kreativa metoder och systematiska eller rationella metoder. Den kreativa
metodgruppen ingår brainstorming, det är den mest kända och använda metoden. [3]
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Konceptutvärdering och konceptval
Konceptgenereringen följs av analysering av de framtagna koncepten mot varandra för
bestämning av vilket konceptalternativ som ska gå vidare. Utvärderingen sker med hjälp av en
beslutsmatris där lösningsalternativens egenskaper och prestanda är i fokus. Koncepten som
får högst värden i matrisen går vidare till nästa sållningsprocess. Beslutsmatrisen hjälper att
sålla bort dem sämre alternativen och är även en välbevisad metod. Under processen kan det
även ske att tidigare lösningsalternativ paras ihop och blir ett nytt koncept som är
framgångsrikt. [3]

Konfigurering och detaljkonstruktion
Efter att ett slutgiltigt koncept har valts ut, ska det vidareutvecklas och bli en färdig produkt
som uppfyller kraven från produktspecifikationen. Den här delen av processen handlar om att
ta fram ett underlag för att kunna tillverka det första exemplaret som kan testas och analyseras,
till exempel en prototyp. Det finns fyra punkter att följa för produktens konfiguration: [3]
•
•
•
•

Dimensionera och välja ut standardkomponenter.
Konstruera nya detaljer (vid behov) och applicera materialval på dessa.
Definiera produktens arkitektur, det vill säga design.
Beskriva produktens layout.

Prototyp
Prototyper kan tas fram på olika sätt för många syften. Idag är det vanligare att prototyper tas
fram i så kallade virtual prototyping, vilket innebär att modellering och simuleringar sker i
datorprogram. Syftet med det är att kunna se en modell av ett koncept i ett CAD-system där
modellen kan visualiseras i olika vinklar innan en fysisk modell tillverkas. Därefter kan
produktens egenskaper och prestanda förutses med hjälp av CAE-program. En fysisk prototyp
kan tas fram på olika sätt som till exempel:
•
•
•
•

Mock-up, där form illustreras med ytans egenskaper och färg.
Funktionsprototyp, som testas i laboratorium för verifiering av en ny teknisk lösning.
Nollserie, prototyper med anpassning för en produktserie och kan fält-testas.
Prototyp för ”slaktprov”, där produkten utsätts för överbelastning och misshandlas till
haveri.

2.3 Datorstödd konstruktion
Datorstödd konstruktion eller CAD (Computer Aided Design) på engelska är en teknologisk
metod som används för att ta fram tekniska ritningar och planer som ska användas för
tillverkning av produkter. Alla slags produkter kan ritas i CAD oavsett storlek och vikt.
Datorstödda konstruerade ritningar bidrar till en syn på produkten tekniska detaljer och
strukturer, dimensioner, material och procedurer. [4] CAD utvecklades för att hjälpa och
underlätta för ingenjörer och produktutvecklare att producera två- och tredimensionella
ritningar med hjälp av datorer. Innan 1980-talet då datorstödd konstruktion fick ett
genombrott, skapades allt för hand. Både stora och små produktutvecklare gynnades utav det
eftersom många av stegen i produktutvecklingsprocessen tidigare gjordes för hand. I många
utav programmen finns det stöd för att skapa och genomföra beräkningar och simuleringar på
hållfastheten i CAD modellerna. Några exempel på fördelar med datorstödd konstruktion är:
[3]
•

Snabb och smidig ändring av befintliga ritningar.

•

Tid sparas genom återskapning av redan befintliga designelement.

•

Realistiska simuleringar skapas utan att behöva tillverka en fysisk prototyp.
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2.4 FE-metod
FE-metoden (Finite Element Method) är en metod som löser fältproblem numeriskt med hjälp
av finfördelad geometri till finita (ändliga) element där egenskaperna är förbestämda. I ett
fältproblem med varierande variabler i jämnt flöde över ett område i tre dimensioner är
frihetsgraderna oändliga. För att lösa ett sådant problem numeriskt krävs en finfördelning av
ett oändligt antal frihetsgrader. FE-metoden dominerar numera i att bryta ner de finfördelade
geometrierna i mycket mindre bitar. De geometribitarna kallas också för element och binds
samman i ekvationssystem. Bindningspunkterna mellan varje element kallas också noder. [3]
Vid utförandet av en FE-metod krävs konstruktionsdetalj. Komponentens geometri som
representeras av en CAD-modell delas upp i mindre element, det kallas meshing. Meshens form
består av trianglar eller rektanglar, där sidorna är element och hörnen är noder som kopplar
elementen respektive figurerna. I noderna finns förutbestämda samband mellan nödkraft och
förskjutning i elementen. Olika lastbärande egenskaper representeras av olika nodantal samt
frihetsgrader, vilket passar olika typer av problem. Förskjutningskomponenterna i noderna är
det som FE-programmen arbetar med vid beräkning av frihetsgrader och obekanta variabler.
Enligt Hookes lag är lokal spänningen proportionell mot lokal töjningen i komponenten, vilket
kan redovisas som summan av derivatans förskjutning. Noggrannheten på resultatet är
beroende på finfördelningen av meshen, för att få ett noggrannare resultat krävs fler
frihetsgrader. Men ju fler frihetsgrader i meshen desto högre blir beräkningstiden. [3]
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Kapitlet get en översiktlig beskrivning av i studien använda metoder. Först beskrivs hur
metoderna är koppla till studiens frågeställningar och sedan förklaras metoderna generellt
för att ge läsaren förståelse och kunskap som behövs inför genomförande-kapitlet.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
För att besvara frågeställningarna i den här studien genomfördes en strukturerad
konceptstudie. Den utfördes med hjälp av metoderna i detta kapitel. Först har marknaden
undersökts, utvärderats och därefter har koncept genererats och utvärderats. Eftersom det
redan finns lösningar på marknaden valdes en produktutvecklingsprocess att användas.
För att besvara frågeställning 1 och 2 gjordes en förstudie som beskrivs i del 3.4 till 3.11, där
ingår bland annat konkurrentanalys för att undersöka marknaden. Det finns även med en
funktionsanalys där alla krav finns. För insamling av konkurrerande produkterna utfördes teser
och intervju vilket hänger mest ihop med frågeställning 1.
Del 3.5, 3.6 och 3.7 hänger ihop med frågeställning 2 och 3, eftersom där tas koncept fram med
relevanta material med hänsyn till miljöpåverkan och därefter kostnaderna.

3.2 Konceptstudie
För att besvara frågeställningarna och utföra detta projekt har en konceptstudie använts. En
konceptsstudie kan appliceras på många typer av projekt, bland annat på projekt som handlar
om förbättring och omkonstruktion av produkter. Studien är uppdelad i olika faser som
genomförs under projektets gång. Dessa faser kan variera beroende på projektets omfattning
och de kan även anpassas eller justeras så att det passar projektet i fråga.

3.3 Planering av projekt
WBS-schema
En Work Breakdown Structure eller så kallad WBS är ett verktyg som används inom
produktutveckling. Det hjälper projektet att starta igång genom att identifiera och gruppera alla
arbetspaket som ingår i projektet, vilket leder till en definierad omfattning av projektet. Stora
arbetspaket bryts ner till mindre arbetspaket som ska utföras innan det stora paketet är
avklarat. [5]

GANTT-schema
Ett GANTT-schema är en enkel metod som utvecklades av Henry Gantt. Schemat ger en
överblick över hur lång tid de olika aktiviteterna i projektet kommer att ta. Det som gör schemat
enkelt är att det inte finns någon redovisande del av samband mellan varje aktivitet. Upplägget
av ett GANTT-schema kan beskrivas med ett koordinatsystem, där längs Y-axeln är projektets
aktiviteter i kronologisk ordning med första aktiviteten längst upp och sista längst ner. Längs
X-axel är tidslinjen av projektet. [6]

3.4 Förstudie
Konkurrentanalys
En konkurrentanalys utförs för att undersöka vad som finns på marknaden idag och analysera
dess styrkor och svagheter. Konkurrerande produkter samlas och en analys görs av deras
funktioner. Ett tillvägagångssätt som beskrivs i boken ”The Mechanical Design Process”,
fungerar på följande sätt: Varje produkt bedöms individuellt på en skala 1–5 på några kriterier
som har ställts upp, där 1 innebär att kriteriet inte blir uppfyllt alls och 5 innebär att kriteriet
blir helt uppfyllt. Med hjälp av en konkurrentanalys som ställts upp på ett korrekt sätt går det
att hitta svagheter i produkterna på marknaden. [6]

Intervju
Intervju är en metod vars syfte är att samla information med hjälp av frågor. Intervjuns
genomförande är personligt och metoden går till genom att intervjuaren träffar
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intervjupersonen. Det hänvisas till individens villighet att svara på frågorna eftersom metoden
är uppbyggd på frågor. Redan efter en introduktion av intervjun kan beslutet tas om viljan av
besvarande av frågorna. Under intervju finns det två aspekter som skall tas hänsyn till. Dels
vilken grad av ansvar som lämnas till intervjuaren gällande utformning av frågorna och i vilken
ordning de är ställda, det kallas standardisering. Dels i vilken grad av utsträckning frågorna är
fria att tolka för intervjupersonen baserat på personens erfarenhet och inställning, det kallas
strukturering. [10]
En intervju med hög grad standardisering betyder att frågorna ställs i i samma ordning och på
samma sätt till samtliga medverkande. Hög standardiseringsgrad krävs för att jämföra och
generalisera medverkarnas svar. Om intervjun skrivs ner innebär det att intervjun är helt
standardiserad. Intervjuns grad av strukturering är beroende av svarsutrymmet som lämnas till
intervjupersonen. Om frågorna lämnar ett maximalt svarsutrymme för intervjupersonen
innebär det att intervjun är ostrukturerad. Den här typen av intervju kallas även kvalitativ
intervju. [10]

Parvis viktning
Kraven ställs upp mot varande i en tabell, där de jämförs mot varandra och poängsätts. (1)
poäng innebär att kravet är betydelsefullt, (0,5) poäng innebär att kraven är vika viktiga och (0)
poäng innebär att kravet är mindre viktigt än det jämförande kravet. Efter poängen summeras
går det att se vilka krav som fick mest poäng, det är de kraven som är mest värdefulla. [6]

Funktionsanalys
En funktionsanalys är en metod som ofta används i produktutvecklingsprocessen för att
identifiera funktioner som produkten i fråga ska uppfylla. Informationen som
funktionsanalysen bidrar med kan kopplas till kravspecifikationen. Funktionerna delas upp i
tre kategorier; Huvudfunktion, Nödvändig funktion och Önskvärd funktion. Ett exempel på ett
verb kan vara ”medge” och substantivet ”grepp”. Funktionerna i analysen beskrivs även av ett
verb, substantiv och eventuella gränser. Huvudfunktionen kallas även med andra ord
produktens huvudsyfte. För att huvudfunktionen ska fungera krävs de nödvändiga
funktionerna. Men de önskvärda funktionerna måste inte implementeras i produkten för att
huvudfunktionen ska fungera, utan de är mest viktiga för kunden. Ett exempel på en önskvärd
funktion är ”äga snygg design”. Även om många av de önskvärda funktionerna inte
implementeras i produkten så kommer den utföra sitt jobb. [7]
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3.5 Konceptgenerering
Brainstorming
Brainstorming är en beprövad konceptgenererings teknik för att generera idéer på
problemlösningar. Metodens genomförande utförs oftast i en mindre grupp på 5–15 personer
med en ledare. Målet är att komma på så många idéer som möjligt under processen. Men
tekniken kan även utföras individuellt där varje person presenterar sina resultat för gruppen,
den kallas för nominell grupp. Det finns fyra grundregler att följa under brainstormingen: [8]
1. Kritik är inte tillåten.
Både positiv och negativ kritik är inte tillåten eftersom det handlar om att känna sig fri och
släppa fram alla idéer. Det är för att en ide kan ge upphov till en nyare ide.
2. Det är kvantiteten som eftersträvas.
Den största fokus ligger i att ta fram så många idéer som möjligt. Eftersom det blir större
chans till att fler idéer blir riktigt bra.
3. Gå utanför det vanliga.
Det gäller att tänka ”utanför boxen”, det vill säga alla idéer är välkomna.
4. Kombinera idéer.
Att kombinera idéer som kommit fram, samt lyssna på vad andra har för förslag kan leda
till nya lösningar på problemet.
I en studie om brainstorming av M. R. Shirey beskrevs delade åsikter om hur effektiv metoden
är i grupp. Resultatet blev att vissa forskare menar att effektiviteten är högre i en nominell
grupp, det vill säga när enskilda personer sitter ensamma och genererar idéer. Medan andra
forskare påstår att metoden brainstorming har högre effektivitet när personer sitter
tillsammans i en grupp och genererar idéer, samt att flest lösningar genereras då. [9]
En kreativ gruppmetod inom brainstorming är en metod som kallas 6-3-5 metoden som även
kallas även för ideskiftsmetoden. Den står för sex personer, tre varsina lösningar och tre
vidareutvecklingar av dem övriga fem gruppmedlemmarnas förslag. Metoden börjar med att
alla i gruppen får en gemensam problemformulering och därefter jobbar individuellt med att ta
fram och skissa några lösningar var. Efter en bestämd tid lämnas skisserna till personen som
sitter bredvid och efter bytet ska lösningarna vidareutvecklas. Processen pågår tills samtliga
lösningar har varit hos samtliga gruppmedlemmar. Det är en metod som gör att någon annan
får en titt på sin lösning och kan se den från en annan synvinkel. [3]

3.6 Konceptutvärdering
Konceptgenereringen följs av konceptutvärderingen, där koncepten viktas mot kriterierna.

Go/No-Go elimineringsmatris
Go/No-Go Elimineringsmatrisen är en sållningsmetod där koncepten ställs mot funktionerna
och kraven. Lösningsförslagen sållas genom att sätta (+), (-) eller (?) på varje viktning av
koncept kontra kriterium. Ett plus (+) sätts om konceptet uppfyller kriteriet i fråga och ett
minus (-) sätts om konceptet inte uppfyller kriteriet i fråga. Men om det krävs mer
informationen för en bedömning, då sätts ett frågetecken (?). När alla koncept har ställts mot
alla kriterier bestäms ett vinnande koncept genom att se vilket av koncepten som uppfyller flest
kriterier. [3]
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3.7 Konceptval
Konceptutvärderingen följs av konceptval, där slutgiltiga konceptet väljs.

Pugh beslutsmatris
Pugh beslutsmatris är en metod som utvecklades av Stuard Pugh. Metoden går ut på att vikta
dem olika koncepten mot en referens. Om koncepten är utvecklingar på en befintlig produkt så
kan en konkurrerande eller befintlig produkt väljas som referens, men ett favoritkoncept kan
också väljas. Kriterierna tilldelas ett viktningspoäng som beskriver hur viktigt respektive
kriterium är. Sedan jämförs respektive koncept med referenskoncepter i förhållande till
respektive kriterium. Om konceptet bedöms vara sämre än referensen tilldelas det koncept ett
betyg som är negativt (-1), om konceptet bedöms vara bättre än referensen tilldelas ett positivt
betyg (+1). Men om konceptet och referensen bedöms lika tilldelas ett neutralt betyg (0).
Referensen bedöms neutralt på alla kriterier innan viktningen börjar. Vid uträkning av poäng
multipliceras viktningspoänget för ett kriterium med respektive koncept-bedömning.
Resultaten räknas sedan ihop och sammanställs längst ner i tabellen. [6]

3.8 Datorstödd konstruktion
Datorstödd konstruktionsprogrammet SolidWorks används för att realisera koncept i form av
datorbaserad modellering. Programmet är ett CAD-system (Computer Aided Design) och
erbjuder användarna en enklare designupplevelse. [18]

3.9 FE-metod
Med hjälp av FE-metoden vars teori beskrevs i kapitel 2.4, analyserades hållfastheten hos
konceptet, spänningar samt deformationen vid applicering av relevanta randvillkor. Med hjälp
av FE-analysen går det att modifiera komponenten där problematiska områden uppstår. [3]

3.10 Prototyp
För en tydligare illustration av slutprodukten uppbyggnad tillverkas en prototyp. En prototyp
är lik slutprodukten i form, funktion, färg och material. Men en prototyp kan också vara en
funktionsprototyp som fyller funktionen. Med en sådan prototyp testas i första hand de tekniska
lösningarna. [3]

3.11 3D-printing
En 3D-printer eller 3D-skrivare är ett verktyg som tillverkar en solid modell utifrån en CAD
modell. Verktyget bygger modellerna genom att fylla en tom yta med material. Den där metoden
bidrar till materialbesparing eftersom inget material behöver tas bort för att producera en
modell, förutom stödkonstruktion vid branta vinklar. Metoden gör det även möjligt för
konstruktörer att dela CAD modeller online, vilket i sin tur bidrar till en snabbare och smidigare
utveckling på större företag. 3D-skrivare tekniken kräver inte stora personalresurser eftersom
det inte krävs något arbete efter att designprocessen är genomförd. [16]
3d-skrivare som användes i den här studien använde sig av en teknik som kallas FDM (Fused
Deposition Modeling). Tekniken innebär att en tunn tråd av termoplast som kallas filament
matas ur från ett munstycke som är upphängt. Filamentet smälts och därefter pressas ut ur
munstycket för applicering på ett plan i X- och Y-led. Efter varje lager rör sig munstycket upp
ett steg i Z-led och applicerar återigen nästa lager. Tjockleken på varje lager bestäms av
konstruktören. [17]

3.12 Validitet och reliabilitet
För att studien ska ha en säkerställd hög kvalitet på sitt innehåll är det viktigt att studiens
validitet och reliabilitet är hög. Hög validitet (mätbarhet) innebär att studien utförs på det som
ska studeras. Det innebär att studien har en god teoriuppbyggnad, bra vara noggrann och
använda bra verktyg vid mätningar. Reliabilitet (trovärdighet) innebär att studien har en hög
tillförlighetsgrad, det handlar om att ha säkra och tydliga källor. [11] För att uppnå hög validitet
och reliabilitet användes pålitliga källor som kritiserats och undersökts för hög pålitlighetsgrad,
samt att relevanta metoder valdes och utfördes med hög noggrannhetsgrad.

9

Genomförande och resultat

4

Genomförande och Resultat

Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. Genomförande
och Resultat kapitlet inleds med Planering och Förstudie där grunden byggdes upp. Därefter
kommer Konceptgenerering och Konceptutveckling där det slutgiltiga konceptet utvecklas
och simuleras. Sista delen av kapitlet visar det slutresultat som konceptstudien ledde till.
Studien genomfördes enligt produktutvecklingsprocessens arbetsstruktur (se Figur 1).

Figur 1: Produktutvecklingsprocessens arbetsgång.

4.1 Planering
Inför en tydlig planering gjordes ett WBS-schema innan GANTT-schemat gjordes, det är för att
få en överblick över vad som skulle ingå i planeringen.

Wbs-schema
I den första delen av studien gjordes ett WBS-schema (se Bilaga 1) som skulle agera som en
hjälp för att tydliggöra vilka moment som ingick i projektet. Studien delades in i fyra moment:
Planering, Förstudie, genomförande och Avslut. Därefter bröts de stora arbetspaketen ner i
mindre arbetspaket. Med hjälp av WBS-schemat gav det en tydlig överblick över vad som skulle
göras och även ett enklare underlag för GANTT-schemat.
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GANTT-schema
Med hjälp av WBS-schemat blev det enklare att upprätta ett GANTT-schema (se Bilaga 2),
eftersom WBS-schemat innehöll alla arbetspaket som behövde göras. Med hjälp av GANTTschemat blev det tydligare att se när respektive arbetsuppgift skulle utföras samt vara färdigt,
så att projektet inte blir försenat. Schemat granskades av både handledaren på skolan och
handledaren på företaget för att utvärdera om examensarbetet hinner bli färdigt i tid och om
nödvändiga arbetsuppgifter saknades. Med hjälp av detta schema blev det möjligt att på ett
enklare sätt veta om arbetet lås i fas eller om arbetet behövde extra arbetstid. Tillfällen om möte
med handledaren på företaget bestämdes i början av projektet efter vilka moment som möten
måste ske, men möten bestämdes även genom projektets gång. Med handledaren på skolan
bestämdes möten genom projektets gång då det behövdes.

4.2 Förstudie
Konkurrentanalys
Den första delen av förstudien bestod av en konkurrentanalys, den gjordes för att se vad som
redan är befintligt på marknaden och hur dagens klämskydd ser ut och fungerar. Det gav även
en grund för konceptgenereringsfasen. Konkurrentanalysen omfattar olika kategorier av
klämskydd för handtagssidan.
Dörrbuffert: Produkten fungerar som ett hinder
som stoppar dörren från att stängas helt, den kläms
fast på ovansidan av dörren eller på handtagssidan.

Figur 2, dörrbuffert [B1]

Yossi fingerskydd: Produkten monteras på
dörrhandtaget och fungerar på följande sätt. När
handtaget trycks ner så följer yossin med uppåt.
Men när handtaget släpps så följer yossin med
och hamnar i vägen mellan dörren och karmen.

Figur 3, Yossi fingerskydd [B2]
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Stop slam dörrbroms: Produkten sätts på övre
dörrkarm. När dörren trycker emot kolven som
sticker ut, så bromsas dörren.

Figur 4, Stop slam [B3]

Dörrtillslutare Dictator 1000 & V1600:
Produkten monteras på dörren längst upp och
en separat detalj monteras över produkten på
karmen. Vid stängning fångas hjulet av kroken
och en hydraulisk dämpare (fylld med
silikonolja) med en inbyggd fjäder pressas ner.
När dörren öppnas följer hjulet krokens
bana/form och dämparen trycks upp. Det leder
till en mjuk inbromsning vid stängning oavsett
kraft.
Den finns två varianter på produkten, en för
lättare dörrar som innerdörrar (Dictator 1000)
och en för tyngre dörrar som brandklassade och
ytterdörrar (Dictator V1600). V1600 ser ut på
samma sätt som Dictator 1000 men har även en
kåpa för hela mekanismen.

Figur 5, Dictator 1000 [B4]

SmartClose: Produkten är ett klämskydd
som sitter i dörren men också har en del
som monteras på övre karmen. När dörren
smälls igen bromsas den av klämskyddet.

Figur 6, SmartClose [B5]
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Markhus mjukstängande anordning:
Produkten är att tillbehör för lådor, när lådan
stängs krokas den fast i mjukstängaren och ett
medium kompressers med hjälp av en kolvstång.
Det leder till en inbromsning den sista biten.

Figur 7, Markhus mjukstängande
anordning [B6]

Analys av konkurrerande produkter
Vid testning av samtliga konkurrerande produkter utfördes vanliga stängningar, stängningar
som är hårdare och även stängningar som är aggressiva som ska föreställa att dörren smälls
igen hårt. Innan testerna utfördes intervju (Bilaga 3) med Safe-side. Det klämskyddet som
rekommenderades utifrån intervjun var Stop-slame klämskyddet.
Dörrbufferten och Yossi skydden testades genom att sätta skyddande bitar mellan skydden och
karm samt dörr. Det är för att om skador uppkommer så skadas test-bitarna och inte själva dörr
och karm. Innan testning startade togs kontakt med Safe-side för en intervju om produkterna.
Frågorna (se Bilaga 3) som diskuterades var om det kan uppstå skador på karm eller dörr om
dörren smälls igen aggressivt. Enligt Safe-side kunde skador uppstå om dörren smälls igen
aggressivt, men inte om klämskydden används i daglig drift. Dock blev inte fråga 1 och 2 från
intervjun (se Bilaga 3) besvarade. På fråga 3 svarade Safe-side att deras kunder inte återkommit
med klagomål om klämskydds produkterna. Därefter testades klämskydden som vanlig
dagsdrift och även en aggressiv stängning. Resultatet blev att test-bitarna fick märken. En
felkälla är dock att träbitarna kan vara av ett annat träslag än andra karmar men test-bitarna
var en del av en dörrkarm som demonterats. Den test-biten som användes för Yossi skyddet
behövdes sågas i mitten för att få plats på dörren, men innan testet startade kontrollerades
bitarna så att de inte hade yttre och inre skador. Skadorna från respektive aggressivt test
markerades med en svart penna för tydlighets skull.

Foto 1, Skada efter Dörrbufferten

Foto 2, Skada efter Yossi skyddet
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Stop-slam skyddet testades inte för att montering kräver hål i karm. Men istället gjordes en
intervju med Safe-side, där samma fråga som för ovanstående klämskydd diskuterades. Enligt
safe-side var risken minimal gällande skada på dörr och karm.
Diktator 1000 testades på en dörr där den redan var monterad. Stängningarna som utfördes
var en vanlig stängning av dörren samt en mer hårdare stängning som liknar en händelse där
dörren kastas igen mer aggressivt. Dörren bromsades till stängning även vid aggressiv
stängning. Nackdelen med den här produkten är att en enhet kostar väldigt mycket. Kostnader
enligt återförsäljare är runt 1000 kr till 1200 kr.
SmartClose testades inte eftersom produkten sitter i dörren och är en del av dörren. Det innebär
att den inte går att montera den på en dörr som inte är menad att ha en sådan funktion.
Markhus mjukstängande anordning testades genom att aplicera kraft på kolvstången för att få
en bromsande effekt. Komponenten testades med mindre krafter än vad dörren bidrar med vid
olika stängningar. Det är för att kolvstången och komponentens dimensioner inte klarar av så
stora krafter. Syftet var att testa mekanismen som bromsar lådor och senare se om det går att
implementera mekanismen i brainstormingen.
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Kravspecifikation
Kravspecifikationen bestod av två delar, en del var krav från uppdragsgivaren och den andra
delen var krav från Boverket (BBR).

4.2.3.1

Krav från uppdragsgivaren

Konstruktionsförslag på ett klämskydd som skall kunna användas på en dörr från
företaget: Klämskyddet ska naturligtvis passa dörrarna som företaget producerar eftersom
det är deras huvudsakliga produkt och klämskyddet blir en ”tillbehörig produkt”.
Anpassas till rekommendationerna om klämsäkerhet från Boverket (BBR):
Klämskyddet ska ha vissa kriterier på sig som Boverket (BBR) har ställt upp, eftersom
säkerheten för en produkt är ett bland dem viktigaste kraven. Det är för att undvika skador,
risker och andra faror med produkten eller som produkten skulle kunna bidra till.
Klara av daglig drift (slitage och belastning som kan uppkomma vid dagligt bruk):
Klämskyddet ska klara av dagligt bruk eftersom det kommer utföra sin funktion i samband med
en dörr. Därför ska produkten klara tillräckligt stora smällar, slitage, belastningar, etc. så att
klämskyddet inte går sönder/får en kort produktlivslängd.
Estetiskt tilltalande design: Designen på klämskyddet ska vara attraktiv men också passa
in med företagets dörrar. Klämskyddet ska ha en attraktiv design ur både en säljande och en
användande aspekt.
Ej påverka öppnings- eller stängningskraft: Klämskyddet ska inte påverka dörren när
den stängs och öppnas så att det märks, det är för att produkten inte ska hindra dörrens rörelser
vid användning.
Skall kunna installeras på olika typer av dörrar av metall, gärna även trädörrar:
Klämskyddet ska kunna passa dem flesta dörrar från företagets produktion av olika material
som metall och trä. Det ger fler användningsområden för produkten.
Brandklass, ljudklass, inbrottsskydd etc. skall ej påverkas av klämskyddet:
Klämskyddet ska inte hindra dörrens funktioner från olika klasser, annars blir klämskyddet en
risk istället för ett hjälpmedel.
Klämskyddet ska inte ha negativ miljöpåverkan: Faktorer som material, komponenter,
produkten ska inte ha negativ miljöpåverkan.
Kostnad: Kostnadskravet ska vara i baktanke eftersom produkten måste vara prisvärd och
inte vara så dyr att klämskyddet blir svårare att sälja.

4.2.3.2

Krav från Boverket (BBR)

Skolor och förskolor: I skolor och förskolor görs en bedömning av byggherren om
klämrisken är stor i dörrarna. Om det bedöms att personflödet genom vissa utrymmen är högt,
då är ett klämskydd nödvändigt. Det är mest nödvändigt i byggnader där människor under 15
års ålder vistas, eftersom klämrisken är högre i den åldern än vuxna människor. Utifrån det kan
det fastställas att klämskador på högstadiet och högskolor är mindre med tanke på
åldersgrupperna är äldre än 15 år där. [2]
Bostäder: Enligt Boverket ska entrédörrar ha klämskydd i bostäder. Det finns inte många
specifika krav på hur personliga hem ska implementera klämskydd i samband med dörrar. [2]
Utformning av klämskydd: Det finns inte några allmänna anvisningar för hur klämskydd
ska utformas eftersom det finns många olika situationer och även typer av klämskydd. T.ex.
mjukstängare på dörrar (dörrbroms), dörrar med kläm-fri bakkant för entrédörrar och
kommunikationsutrymmen, klämskydd på anslags- och gångjärnssidan för innerdörrar. De
faktorer som bedömer utformningen på klämskydd är beroende på miljö och verksamhet. [2]
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Klämskyddet levereras oftast redan integrerat eller monterat i själva dörren eftersom det ger
skyddet sannolikt en längre livslängd. Det jämförs med om man skulle sätta på klämskyddet i
efterhand eller på en dörr som inte är ny. En uppskattad livslängd på en dörr är 40 år med och
utan integrerat klämskydd. Om det väljs att sätta på ett klämskydd i efterhand i dörren så tror
man att livslängden inte förändras på själva dörren. Men om det monteras ett löst klämskydd
på dörren på är klämskyddets livslängd betydligt lägre än själva dörrens. [2]

4.2.3.3

Sammanställd kravspecifikation

Kraven sammanställdes i en kravspecifikation (se Figur 8) och tilldelades en bokstav för att
enklare kunna referera till respektive krav.

Figur 8, Kravspecifikation

Parvis viktning
Nästa steg i förstudien bestod av en parvis viktning (se Figur 9) där alla krav viktades mot
varandra och poängsattes, summerades och placerades i ordning med högst poäng först. Det
ger en enklare syn på vilka krav som väger tyngst. Viktningen visar att det viktigaste kravet är
krav G, som innebär att klämskyddet inte får påverka dörrens klass.

Figur 9, Parvis viktning

Funktionsanalys
En funktionsanalys gjordes för att få en tydlig sammanställning på funktioner som skulle
implementeras i klämskyddet. Funktionerna delades upp i två grupper, nödvändiga funktioner
(N) och önskvärda funktioner (Ö). Huvudfunktionen (HF) är den centrala funktionen som
produkten ska utföra. Funktionsanalysen sammanställdes i en tabell (se Bilaga 4).
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4.3 Konceptgenerering
Konceptgenereringen utfördes i två moment, en brainstorming där idéer togs fram och därefter
konceptframtagning utifrån genererade idéer.

Brainstorming
Brainstormingen utfördes i grupp där gruppmedlemmarna var specifikt utvalda för att få
blandade erfarenheter och kunskaper. Alla medlemmar var studenter på Jönköpings Tekniska
Högskola. Gruppen bestod av personer med produktutvecklings kunskaper och även personer
utan de kunskaperna. Brainstormingen i grupp utfördes genom att problemet och kraven
introducerades och förklarades för alla medlemmarna. Målet var att komma på så många idéer
på lösningar som möjligt utan kritik. Under sessionen togs även lösningsförslag fram i grova
drag, vilket resulterade i konceptskisser. Under projektets gång gjordes även en brainstorming
för att komma på lösningar och idéer i förväg, dessa idéer togs även upp under brainstormingen
i grupp.
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Koncept skisser
Respektive skiss inleds med en beskrivning, de största för- och nackdelarna och avslutas med
en illustration på själva konceptskissen.

4.3.2.1

Koncept 1

En lösning som är en karm- och dörrlist. När dörren stängs kommer karmlisten glida emot
dörren och dörrlisten emot karmen eftersom de är L-formade med rundade kanter. Om fingrar
hålls på dörren eller karmen så kommer listen att skydda vid stängning. Karmen kan placeras
på hela dörrens sida och karmen eller till dörrhand.
Fördelar:
+

Skyddar oberoende av stängningshastigheten.

Nackdelar:
–
–

Tar mycket plats.
Skyddar inte från dörrens insida och en av karmens sidor.
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4.3.2.2

Koncept 2

Ett annat koncept är att sätta en blockering på dörrhandtaget, konceptet är en vidareutveckling
på Yossi skyddet från konkurrentanalysen. Blockeringen sitter fast runt handtaget med en bult
och mutter som skruvas åt. På undersidan av spännet finns det ett mjukt/greppande material.
Från spännet går en böjd båge som är ”9”-formad. När dörrhandtaget trycks ner roterar
klämskyddet med och ur vägen från där dörr och karm möts. Om handtaget inte trycks ner så
blockerar skyddet dörren från att stängas. Spännet har ett spår där änden av bågen sitter runt,
fjädern är fast i bågen och upphöjningen på spännet. Det är för att bågen inte ska böjas när
dörren är stängd, istället roterar bågen när den tar emot karmen och när dörren öppnad hamnar
den i skyddsläget vid stängning. De sträckande ytorna på skissen representerar mjukare
material för att inte skada dörren eller karmen.
Fördelar:
+
+

Tar inte mycket plats.
Skyddar mot alla dörrens och karmens sidor.

Nackdelar:
–
–

Osäkert om spännet håller ordentligt vid stora krafter (dörren smälls igen).
Finns risk att dörren eller karmen skadas om dörren smälls igen tillräckligt hårt.
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4.3.2.3

Koncept 3

Denna lösning är baserad på koncept 2. Spännet sitter fast på handtaget och när handtaget
trycks ner så roterar klämskyddet med. När handtaget släpps till viloläge när dörren är stängd
och klämskyddet trycker emot karmen så vrider övre delen av skyddet upp. Rotationen sker
strax under mitten på klämskyddet. Den övre delen faller ner med hjälp av gravitationen till
”skydds-läge” när dörren öppnas. Blockeringen låter inte dörren stängas om man inte trycker
ner handtaget och stänger dörren. De sträckande ytorna på skissen representerar mjukare
material för att inte skada dörren eller karmen.
Fördelar:
+
+
+

Tar inte mycket plats.
Skyddar från alla dörrens och karmens sidor.
Skyddande ”kudde” mot dörrbladet som förhindrar skador vid aggressiv stängning.

Nackdelar:
–
–

Osäkert om rotationsaxeln håller ordentligt vid stora krafter (dörren smälls igen).
Finns risk att dörren eller karmen skadas om dörren smälls igen tillräckligt hårt.
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4.3.2.4

Koncept 4

Denna lösning är baserad på koncept 3. Spännet sitter fast på handtaget och när handtaget
trycks ner så roterar klämskyddet med. När handtaget släpps till viloläge när dörren är stängd
och klämskyddet trycker emot karmen så vrider övre delen av skyddet upp. Rotationen sker
strax under mitten på klämskyddet. Fjädern mellan övre och nedre delen är för att den övre
delen ska komma till ”skydds-läget” när dörren öppnas. Blockeringen låter inte dörren stängas
om man inte trycker ner handtaget och stänger dörren. De sträckande ytorna i skisserna
representerar mjukare material för att inte skada dörren eller karmen. Den runda ytan i mitten
på klämskyddet är också en mjuk yta.
Fördelar:
+
+
+
+

Tar inte mycket plats.
Innovativ utveckling på Yossi skyddet (från konkurrentanalysen).
kraftigare konstruktion.
Skyddande ”kudde” mot dörrbladet som förhindrar skador vid aggressiv stängning.

Nackdelar:
–

Finns risk att dörren eller karmen skadas om dörren smälls igen tillräckligt hårt.
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4.3.2.5

Koncept 5

En annan lösning är en bort-vridande list, den är baserat på koncept 1. Konceptet består av en
böjd C-formad list, en stav som sitter längst upp på listen och ett litet gummihjul i änden på
staven. När dörren stängs kommer hjulet på staven att glida rolla mot dörren och staven
kommer att rotera från inre karmen i dörrens stängningsriktning, samtidigt som listen roterar
med staven.
Fördelar:
+

Skyddar oberoende av stängningshastigheten.

Nackdelar:
–
–

Tar mycket plats.
Osäkert om listen skyddar båda dörrens sidor.
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4.3.2.6

Koncept 6

Detta koncept består av en magnetremsa längs dörrkanten och karmen. Lösningen är också
baserad på koncept 1. När dörren stängs möts magnetremsorna med samma polaritet vilket
leder till en repellerande kraft mellan remsorna. Det leder i sin tur till att dörren bromsas in
och för att stänga helt behövs det appliceras extra kraft.
Fördelar:
+
+

Innovativ lösning.
Den tar lite plats och syns inte mycket.

Nackdelar:
–
–
–

Magnetremsorna behöver vara riktigt starka, vilket är väldigt dyrt.
Vidare utveckling av dörr och karm krävs för att applicera denna lösning.
Behöver ström för att magnetens (elektromagnet) kraft ska bli stor.
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4.3.2.7

Koncept 7

En annan lösning är ett koncept gällande dörrens gångjärn. Lösningen består av sensorer och
en gångjärns mekanism som består av två delar (nedre och övre gångjärnsdel). Den nedre delen
har ett ”kuggat” hål i mitten, den övre delen består har ett chipp för att ta emot signal från
sensorerna och en kuggad cylinder. Den övre delen är på det övre gångjärnet är hexagon format.
När något är i vägen mellan dörr och karm signalerar sensorn det till chippet i gångjärnen.
Därefter triggar chippet en mekanism i gångjärnen som släpper ner den kuggade cylindern i det
kuggade hålet och stoppar dörren helt.
Fördelar:
+
+

Innovativ lösning.
Tar inte mycket plats.

Nackdelar:
–
–
–

Vidare utveckling och forskning på gångjärn krävs.
Kostnaden blir väldigt hög för gångjärnen med tanke på teknologin integrerad.
Behöver ström för att sensorn och gångjärnen ska fungera.
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4.3.2.8

Koncept 8

Ett annat koncept är en dämpare som dämpar dörren när den stängs. Läsningen består av en
kolvstång med en platta som dörren kommer i kontakt med. Plattan som kommer i kontakt med
dörren måste vara rundad. En cylinder med ett medium där mediet komprimeras och en
dämpande effekt sker. När dörren öppnas så trycks kolvstången ut med hjälp av en fjäder.
Konceptet monteras på övre karmen.
Fördelar:
+
+

Innovativ lösning.
Tar inte mycket plats.

Nackdelar:
–
–

Kräver hål i karmen för montering.
Går inte att montera och demontera utan skadad karm.
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4.3.2.9

Koncept 9

En annan lösning är ett koncept som är inspirerat från koncept 8. Den här lösningen är en
längre dämpartyp som sitter på dörren och väggen eller gångjärnskarmen. Cylindern har hål i
sig i sin bakre kammare vilket gör att luft kan passera. Det bidrar till ett motstånd om dörren
öppnas eller stängs kraftigt, men om dörren stängs lugnt så kommer lufttrycket inte bli stort i
cylindern.
Fördelar:
+

Innovativ lösning.

Nackdelar:
–
–

Tar mycket plats.
Skador i karm och dörr vid montering och demontering.
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4.4 Konceptutvärdering
I konceptutvärderingsfasen sållades koncept som inte klarade av kraven bort. Den första
sållningen utfördes genom en Go/No-Go elimineringsmatris (se Figur 10) där koncept 6, 7 och
9 sållades bort på grund av att de inte klarade kraven. Koncept 2, 3 och 5 krävde mer
information men klarade sig genom elimineringsmatrisen.

Figur 10, Go/No-Go Elimineringsmatris

4.5 Konceptval
De koncept som gick vidare från Go/No-Go elimineringsmatrisen sållades därefter i en Pugh
matris (se Figur 11). Pugh matrisen har ett referenskoncept som är koncept 1, dörr- och
karmlist, eftersom det var utgångspunkten för de flesta koncept. Sållningen resulterade i två
godkända koncept vilka var koncept 4 och 8.

Figur 11, Pugh matris
Efter sållningen genom matriserna presenterades alla koncept för uppdragsgivaren och alla
koncept diskuterades. För att inte matriserna skulle påverka resultatet redovisades de efter
presentationen. Uppdragsgivaren var mest intresserad av koncept 8, som identifieras som
dämparen. Med utgångspunkt från det vinnande konceptet diskuterades konceptet
noggrannare så som design, form och medium i cylindern. Detta för att få rekommendationer
från uppdragsgivaren inför nästa fas som är vidareutveckling av slutkoncept.
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4.6 Vidareutveckling av slutkoncept
Konceptvalet följdes av vidareutveckling av koncept 8, som är en dämpare. Med en
utgångspunkt från skisserna i kapitel 4.3.2.8 gjordes en CAD-modell i programmet Solidworks.
Utvecklingens fokus på konceptet i detalj och hur konceptet skulle se ut så att det uppfyller
kraven och besvarar projektets syfte och frågeställning.

Delproblem
Vid beräkningar av trycket när dämparen pressas ihop uppstod ett delproblem. För att
dämparen ska kunna stängas utan att mycket extra kraft tillförs måste syret i dämparens bakre
del passera ut någonstans, annars uppstår ett stort tryck. Till exempel om dörren stängs lugnt
jämfört med om den smälls igen. För att lösa delproblemet övervägdes två alternativ:
•

Införande av hål i dämparen (se Figur 12.a). Syret kommer att passera genom hålen
och det kommer gå att stänga dörren lugnt. Nackdelen är att damm kan komma in i
systemet genom hålen, speciellt om damm samlas under en längre tid.

•

Införande av hål i kolvstångshatten (se Figur 12.b). Syret kommer att passera genom
hålen från bakre kammaren i cylindern till främre kammaren om dörren stängs lugnt.
Men om dörren smälls igen så kommer trycket att dämpa och därefter kommer syret
passera. Risken för att dam samlas i klämskyddet minimeras i det här fallet.

Lösningsalternativ med införande av hål i kolvstångshatten (se Figur 12.b) valdes på
delproblemet efterkom damm-problemet försvinner då.

Figur 12.a, Hål i cylinderns bakdel

Figur 12.b, Hål i kolvsångshatten

Efter lösning på delproblemet utfördes beräkningar och simuleringar på vilket tryck som
uppstod i cylindern och vilka kraften som uppstod.
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Beräkningar för slutkonceptet
För att sätta mått på dämparen och ta reda på krafter som dämparen ska tåla krävdes
beräkningar och FE-analyser. Beräkningarna utfördes manuellt med hjälp av programmet
MATLAB som är ett beräkningsprogram. Efter relevanta beräkningar utfördes FE-analyser på
klämskyddet, det momentet redovisas i kapitel 4.9.

4.6.2.1

Dörrens högsta rörelseenergi vid stängning

För att beräkna de högsta krafter vid dörrens stängning beräknades rörelseenergin Ek med hjälp
av ekvation (1) för att få dimension på lösningarna:

𝐸𝑘 =

𝐼𝜔2
2

(1)

Där: J är tröghetsmomentet hos dörren runt axeln som är genom gångjärnen och  är dörrens
vinkelhastighet. Vid beräkning av tröghetsmomentet gjordes ett antagande, vilket är att dörren
är en rektangulär parallellepiped. Därefter för att flytta tyngdpunktscentrum användes Steiners
sats. Måtten och massa baserades på en typisk dörr från företagets/dörrtillverkarens katalog
och sattes in i ekvation (2):

𝐼=

ℎ 2

𝑚

(𝑎2 + ℎ2 ) + 𝑚 ( ) ≈ 41,70 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ]
12
2

(2)

Med värden m=125 [kg], h=1 [m] och a=0,058 [m] blev tröghetsmomentet I=41,70 [kg·m2].
Vid beräkning av vinkelhastigheten  slängdes en dörr igen i olika hastigheter från att dörren
var 90 öppen. Tiden det tog för dörren att stängas togs manuellt med tidtagarur, därefter
stoppades tiden t in i ekvation (3):

=

2𝜋
4𝑡

(3)

För att få en tydlig bild över sambandet mellan rörelseenergin och tiden gjordes ett diagram
med rörelseenergin Ek på Y-axeln och tiden t på X-axeln (se Diagram 1). Den högsta
rörelseenergin beräknades till Ek=142,91 [J] när dörren stängdes på tiden t=0,6 sekunder,
vinkelhastigheten beräknades till =2,62 [rad/s].

Diagram 1, Rörelseenergi i funktion av tid
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4.6.2.2

Beräkningar av kraft och tryck

Beräkningarna delades upp i tre situationer (se Figur 13). Dörren startar från en 90°
öppningsvinkel och stängs med vinkelhastigheten =2,62 rad/s, när dörrbladet kommer i
kontakt med klämskyddet uppstår en vinkel α mellan dessa. När dörrens hastighet har
bromsats till stillastående uppstår en vinkel θ mellan dessa, som används för att beräkna
frakterna i axiellt led (X-riktning) och radiellt led (Y-riktning). Kraften uppstår i slutet av
dämpningen och benämns FX och FY.

Figur 13, Dörrens olika faser av stängningen med dess vinklar
I figur 13 illustrerar α infallsvinkel och θ är vinkeln efter dämpning. S1 = 63,69 ─ 13,44 = 50,25
[mm] är klämskyddets slaglängd och togs fram genom att ta X(öppen) – X(stängd) (se Figur 14.a och
14.b), S2 är kvarstående slaglängd efter dämpningen och XS säkerhetsavståndet mellan karm
och dörr. Säkerhetsavståndet sattes till 25 [mm] så att fingrar skulle kunna befinna sig mellan
karm och dörr utan att klämmas. Slaglängden som har förbrukats under dämpningen tas fram
genom att ta S1 – S2. Sträckan Rks är avståndet mellan klämskyddets halva bredd (centrum) och
inre gångjärnskarmen, den bestämdes till 100 [mm] för att få ett kvarvarande mellanrum XS
mellan karm och dörr. Om Rks ökar så minskar säkerhetsavståndet vilket leder till att
klämskyddet inte skyddar till slut. Dock ökar kraften mot dörren från klämskyddet om Rks
minskar, vilket potentiellt skulle kunna skada dörrbladet eller gångjärnen. I den här situationen
råder en kompromiss mellan mängden av dämpning av klämskyddets och hållfastheten på
klämskyddet men även dörren. Dörrens längd benämndes L.

Figur 14.a, Dämparen i öppen position

Figur 14.b, Dämparen i stängd position

Infallsvinkeln α beräknades med ekvation (5), där: S1 = 50,25 [mm] och Rks = 120 [mm]

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑆1

𝑅𝑘𝑠

) ≈ 22,72°

(5)

Vinkeln θ beräknades med ekvation (6), där: XS = 25 [mm] och L = [1000 [mm]
𝑋

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ( 𝑆 ) ≈ 1.432°
𝐿

(6)

30

Genomförande och resultat
Vid beräkning av den kvarstående slaglängden, S2, efter att dörren har dämpats användes
likformiga trianglar enligt ekvation (7), där: XS = 25 [mm], Rks = 120 [mm] och L = 1000 [mm].

𝑆2 = 𝑋𝑆

𝑅𝑘𝑠
𝐿

= 3 [𝑚𝑚]

(7)

Eftersom det inte går med stor säkerhet att fastställa hur kraften från klämskyddet varierar
under stängningen antogs kraften ligga mellan funktionerna fm(S) och f(S). Kraften som
dämpar dörren varierar med slaglängden S (se Diagram 2).

Diagram 2, Möjligt samband vid dämpning mellan kraft, sträcka och arbete
(Diagram 2) illustrerar sambandet mellan arbetet W1-2 som behövs för att stoppa dörren med
energin Ek samtidigt som slaglängden S1 minskar enligt ekvation (8). Sträckan S1 – S2 är det
läget då all energi från dörren har dämpats, F är kraften som klämskyddet verkar med på dörren
för att dämpa den. Kraften Fm är den medelkraft som dörren dämpas med och kraften F
beräknas i ekvation (8). Arean under f(S) (se Diagram 2) motsvarar arbetet som krävs att dämpa
dörren med beroende på sträckan S.
𝑆 −𝑆2

𝐸𝑘 = 𝑊1−2 = (𝐹 ∙ 𝑆)  𝐸𝑘 = ∫0 1
 𝐹=

2𝐸𝑘
𝑆1 −𝑆2

= 6469 [𝑁]

𝑓(𝑆)𝑑𝑆  𝐸𝑘 =

𝐹 ∙ (𝑆1 −𝑆2 )
2



(8)

Den totala kraften som absorberas vid dämpningen när slaglängden S1 minus kvarstående
slaglängd S2 är 6469 [N]. För att ta fram komposantkrafterna i axiell riktning (FX) och radiell
riktning (FY) används ekvationerna (9). Dessa krafter uppstår i kolvstången i slutet av
dämpningen.

𝐹𝑋 = 𝐹 ∙ cos(𝜃) ≈ 6047,2 [𝑁]

𝐹𝑌 = 𝐹 ∙ sin(𝜃) = 151,2 [𝑁]

(9)

För att sedan beräkna medelkraften Fm behövs dörrens vinkel från att den kommer i kontakt
med klämskyddet till slutet av dämpningen. Den vinkeln benämns γ och räknas ut i ekvation
(10) genom att ta infallsvinkeln minus vinkeln efter dämpning:

𝛾 = α − θ  𝛾𝑟𝑎𝑑 = 𝛾

𝜋
180

= 0,3716 [𝑟𝑎𝑑]

31

(10)

Genomförande och resultat
För att beräkna Fm användes γrad och Rks. Och eftersom de är konstanta så blir även Fm konstant
vilket även visas i diagrammet (se Diagram 2). Medelkraften räknas ut i ekvation (11) och är
hämtad från Elementär Mekanik av K. Björk. MO är momentet runt en axel som är gångjärnen
i den här situationen och består av kraften Fm och hävarmen Rks: [12]

 𝐸𝑘 = 𝐹𝑚 ∙ 𝑅𝑘𝑠 ∙ 𝛾𝑟𝑎𝑑

𝐸𝑘 = 𝑀𝑂 ∙ 𝛾𝑟𝑎𝑑
 𝐹𝑚 =

𝐸𝑘
𝑅𝑘𝑠 ∙ 𝛾𝑟𝑎𝑑

= 3205 [N]



(11)

Eftersom gasen, syre i det här fallet, komprimeras så uppstår ett tryck som är beroende på hur
mycket av slaglängden som använts. Det vill säga när klämskyddet pressas ihop så ökar trycket
eftersom volymen i kammaren (klämskyddets bakre volym) minskar med samma antal
molekyler. Förhållandet i kompressionen visas i ekvation (12), där P är inretrycket, V är volym,
n är antalet molekyler i mol, R är syrets gas konstant och T är temperatur i Kelvin. Eftersom
syre är en ideal-gal så ändrar inte kompressionstalet sig mycket, vilket kan försummas.
Kompressionstalet Z visas i ekvation (13) och är ges enligt Y. Cengel [13]. Ekvationerna är inte
till stor hjälp för vidareberäkning men de visar att det är en ideal gas i ekvation (12) och ekvation
(13) visar att kompressionstalet är samma i öppet och stängt läge eftersom R och T är samma i
båda lägen och P1V1=P2V2.

𝑃∙𝑉 =𝑛∙𝑅∙𝑇
𝑍=

𝑃∙𝑉
𝑅∙𝑇

(12)

(13)

Om en stängning sker i låg fart, det vill säga lugnt så kommer syret röra sig från bakre
kammaren till främre kammaren i klämskyddet genom hålen i kolvsångshatten. Om dörren
stängs i hög hastighet så kommer kompression av syret uppstå och då är gas konstanten R och
antalet mol syre (n) konstanta. Temperaturen T ändras minimalt och därför antas den till att
vara konstant. Trycket som behövs för att dämpa kraften FX beräknas i ekvation (14):

𝑃2,(𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠) =

𝐹𝑋
𝐴

= 1129 [𝑘𝑃𝑎]

(14)

Där A är arean som kraften FX verkar på. P2,(behövs) är det trycket som behövs för att dämpa
dörren tillräckligt mycket när den kommer i vinkelhastigheten =2,62 [rad/s]. För att sedan
beräkna det maximala trycket som kan uppkomma i klämskyddet oavsett hur snabbt dörren
stängs används ekvation (15). Där P2,(max) är det maximala trycket som kan uppkomma när
klämskyddet är helt ihop pressar och P1 = 154,660 [kPa] som är trycket när bakre kammare är
helt öppen.. Varför trycket är höjt i viloläge diskuteras i avsnitt 6.3.1. V1 är volymen i bakre
kammare innan kompression, V2 är volymen när efter kompression. Eftersom processen som
sker är reversibel och adiabatisk process antogs det att det sker en isentropisk process med en
di-atomisk gas som är syre. Eftersom gasen syre är en di-atomisk gas leder det till att den
isentropiska gaskonstanten G=(1,395) är konstant.
𝐺

𝑃1 𝑉1𝐺 = 𝑃2,(𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝑉2𝐺  𝑃1 · (𝐴 · 𝑋ö𝑝𝑝𝑒𝑛 ) = 𝑃2,(𝑚𝑎𝑥) · (𝐴 · 𝑋𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑑 )


𝑃2,(𝑚𝑎𝑥) = 𝑃1 ∙ (

𝑋ö𝑝𝑝𝑒𝑛
𝑋𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑑

𝐺

𝐺

) = 1355 [𝑘𝑃𝑎]

(15)

Eftersom P2,(behövs) är mindre än P2,(max) som är det maximala trycket som kan uppstå i
klämskyddet, leder det till att dörren dämpas. Men det innebär också att dörren dämpas till
stillastående innan dörrbladet hamnar på säkerhetsavståndet XS. Vilket i sin tur innebär att
säkerhetsavståndet blir större än 25 [mm]. Volymerna i ekvation (15) bryts ner i bottenarean A
multiplicerat med längderna Xöppen och Xstängd (se Figur 14.a och 14.b) för att förenkla
ekvationen.
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4.7 Materialval
Materialval är en viktig del av utvecklingen av klämskyddet eftersom beroende på vilket
material som väljs påverkar det vilka situationer och omständigheter produkten klarar av.
Materialval utfördes i programmet CES EduPack 2018 och i programmet SolidWorks, med
hänsyn till beräkningarna som utfördes i kapitel 4.6.2. Materialvalet genomfördes med hänsyn
till miljöpåverkan, så att inte materialet skulle vara farligt för både miljön och hälsan.

Cylindern
Cylindern (se figur 15.a och 15.b) är den delen av klämskyddet där trycket uppstår och den delen
som håller fast klämskyddet på karmen. Materialet måste klara av krafter och tryck som uppstår
vid stängning och även hålla sig fast i karmen utan att deformeras. Sökningen gjordes med
hänsyn till E-modul, pris och vikt. Detta gav att aluminium 6063-T83 och 332.0-T6,
magnesium ZK60A-T5 och zink-aluminium-legering ZA-8 och ZA-27. Det resulterande
materialet blev en kompromiss mellan pris, vikt, e-modul och materialegenskaper. Aluminium
6063-T83 (se Bilaga 5) som består av: Al 98-99,4% / Mg 0,45-0,9% / Si 0,2-0,6%, blev det
slutliga materialet för cylindern.

Figur 15.a, Cylindern framifrån

Figur 15.b, Cylindern bakifrån

Locket
Locket (se figur 16.a och 16.b) sitter på cylindern. Eftersom inga stora krafter verkar på locket
valdes samma material som för cylindern för att underlätta i produktionen med samma
material, aluminium 6063-T83 (se Bilaga 5). Den kraften som verkar på lock är FY=151,2 [N].

Figur 16.a, Locket utifrån

Figur 16.b, Locket inifrån
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Kolvstången
Kolvstången (se figur 17.a och 17.b) sitter genom locket inne i cylindern. På kolvstångshatten
verkar trycket P2,(max)=1,355 [MPa] och även kraften FX=6047,2 [N] på motstående sida som
kolvstångshatten (den gängade sidan). Därför valdes samma material som för cylindern,
aluminium 6063-T83 (se Bilaga 5).

Figur 17.a, Kolvstången framifrån

Figur 17.b, Kolvstången bakifrån

Plattan
Plattan (se figur 18.a och 18.b) är den delen som sitter på kolvstången på den gängade ändan.
Materialet måste klara av höga påfrestningar eftersom den här delen tar emot kraften från
dörren och överför den till kolvstången. Materialvalet för den här delen är också aluminium
6063-T83 (se Bilaga 5).

Figur 18.a, Plattan framifrån

Figur 18.b, Plattan bakifrån
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Kudden
Kudden (se figur 19.a och 19.b) är den delen av klämskyddet som kommer i kontakt med
dörrbladet och skyddar dörrbladet från att klämskyddet ska ge upphov till skador på dörrbladet.
En annan funktion som kudden har är att ge en mjukare dämpningsförmåga och klara av
dörrens påfrestningar vid stängningar. Passande material som fungerar bra för dessa krav är
polyuretangummi och naturgummi. Hårdheten på materialen ska ligga mellan 50-60 på Shore
A skalan. Shore A skalan är en skala som används för att beskriva ett materials hårdhet och
används för mjuka gummityper och elastomerer. Skalan beskriver hårdheten på materialet med
hjälp av ett värde mellan 1 till 100.

Figur 19.a, Kudden framifrån

Figur 19.b, Kudden bakifrån

•

Polyuretangummi (se Bilaga 6) är ett billigt material och har god rivhållfasthet och
slitstyrka. Materialet har även god olje- och väderbeständighet och har en
arbetstemperatur mellan (-20°C) till (+70°C). [14]

•

Naturgummi (se Bilaga 7) har god slitstyrka och hög hållfasthet samt elasticitet.
Materialet har även god nötningsbeständighet, men däremot har dålig olje- och
väderbeständighet. Arbetstemperaturen för naturgummi är mellan (-15°C) till (+50°C).
[14]

Det slutliga materialet blev polyuretangummi eftersom det har bättre material-egenskaper,
dock är det dyrare än naturgummi.
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Tryckfjädern
Tryckfjädern (se Figur 20) är en konisk fjäder tillverkad i fjäderstål. En konisk fjäder valdes för
att fjäderns höjd när den är ihop tryckt blir betydligt mycket mindre än en traditionell
tryckfjäder.

Figur 20, Tryckfjäder
Eftersom den är har en progressiv fjäderkarakteristik, att den är konisk, betyder det att kraften
på mot kolvstångshatten inte kommer vara konstant under kompressionen. Därmed krävs det
att fjädern skall vara förspänd och trycka mot kolvstångshatten när den är i utfällt läge.
Förspänningskraften som krävs måste vara större än friktionskraften mellan cylindern och
kolvstångshatten plus friktionskraften mellan locket och kolvstångshatten, men även orka
trycka tillbaka syret till den bakre kammaren när dörren öppnas. Några krav för fjädern är:
•

Maximalt tillåtna tjockleken på fjädern skall vara mellan 2-3 [mm] på grund av
utrymmesskäl i cylindern.

•

Fjädern skall ha en stigning så att inte fjädervarven trycker emot varandra vid
kompression.

•

Randvillkor för fjädern (se Figur 18) skall vara: LO ≥ (X(öppen) = 63,69 [mm]), De ≤ 60
[mm], Di ≥ 10,5 [mm].

För att uppfylla fjäderns krav behöver praktiska tester utföras för att få rätt dimension på
fjädern och även rätt förspänningskraft. Därför lämnas de exakta fjäderdimensionerna
obesvarade, men det anses lämpligt att använda en fjäder från fjädertillverkaren Lesjöfors AB
[15] eftersom företaget tillverkar fjädrar med hänsyn till beställarens önskemål.

4.8 Kostnader
Materialkostnaderna (se Tabell 1) baserades på data från CES EduPack 2018 och
komponenternas massa, volym och densitet hämtades från SolidWorks efter att
komponenternas material definierats. Kostnaderna avgränsades från implementering i
produktion och därav gäller kostnaderna enbart för klämskyddets material.

Tabell 1, Materialkostnader
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4.9 FE-analys
FE-analysen utfördes i programmet SolidWorks på hela kolvstången och på cylindern, eftersom
de uppstående krafterna och tryck påverkar dessa delar för det mesta. Därefter gjordes
simuleringar på locket eftersom en kraftkomposant från dörrens kraft F verkar på locket. De
resultat som studerades var Von Mises stress och förskjutningar. Von Mises stress är
spänningar i materialet. I FE-analysen applicerades ett triangulärt nät på modellen som är ett
mesh, på alla mesh illustrationer är de gröna pilarna fast geometri. Det innebär att modellen
sitter fast i dessa geometrier och kan därmed inte röra sig från dessa specifika koordinater. De
röda pilarna illustrerar det tryck som applicerats på komponenten i [MPa] och de lila pilarna
innebär applicerad kraft i [N]. Där det är stora ytor med enklare geometri har större element
och böjda eller komplicerade ytor har en finare mesh med mindre element i storlek men större
i mängd. FE-analysens resultat är även illustrerade med färg där blå färg betyder minsta
spänning eller förskjutning och röd är den största spänning eller förskjutning.

Figur 21, Cylinderns mesh

Figur 22, Cylinderns Von Mises spänning

För att simulera trycker vid en stängning sattes en fast geometri i skruvhålen på cylinderfästet
och ett tryck P2,(max)=1,355 [MPa] applicerades på cylinderns bakre vägg och kant (se Figur 21).
Resultatet blev att den maximala materialspänningen blev 59,9 [MPa] som är under
sträckgränsen på 240 [MPa] (se Figur 22). Det ger en säkerhetsfaktor på ungefär 4,0. De
maximala förskjutningarna visade sig vara 0,112 [mm] (se Figur 23).

Figur 23, Cylinderns förskjutningar
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Figur 24, Kolvstångens mesh
Randvilkoren för den här simuleringen var ett tryck på 1,355 [MPa] på kolvstånghatten och en
fast geometri på den gängade änden (se Figur 24). FE-analysen simulerar när klämskyddet
utsätts för dem maximala krafter och tryck från beräkningarna. De maximala
materialspänningarna i kolvstången är 72,31 [MPa] (se Figur 25) med 0,025 [mm]
förskjutningar (se Figur 26). Det gav en säkerhetsfaktor på ungefär 3,3.

Figur 25, Kolvstångens
materialspänning

Figur 26, Kolvstångens
förskjutningar
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Figur 27, Lockets mesh

Locket har en fast geometri i kanterna där cylindern håller fast locket, kraften FY=151,2 [N] är
applicerad axiellt med hålet (se Figur 27). Resultatet av simuleringen gav de högsta
materialspänningarna på 1,18 [MPa] (se Figur 28) och förskjutningarna på 0,00039 [mm] (se
Figur 29). Därmed blev säkerhetsmarginalen ungefär 203,4.

Figur 28, Lockets mesh

Figur 29, Lockets mesh
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4.10 Slutligt koncept
Efter beräkningar, materialval och simuleringar modifierades konceptet och ett resulterande i
ett slutligt koncept (se Figur 30 till 33). Fjädern som syns genom den transparanta cylindern
(se Figur 33) är inte dimensionerad utan är där för att illustrera att det skall befinnas en fjäder
där. Hålen i kolvstången är inte heller exakt dimensionerade, för korrekt dimensionerade hål i
kolvstången krävs pneumatikberäkningar och simuleringar. Locket som sitter på cylindern
skall svetsas fast för att inte syret ska komma ut eller så att locket inte ska lossna. Ritningar (se
Bilaga 8 till 12) på alla delar av klämskyddet gjordes i SolidWorks. Dock på grund av sekretess
illustreras inte alla mått, utan några få mått illustreras för att få en förståelse om klämskyddets
storlek. Originalritningarna med alla mått skickades till uppdragsgivaren. För att reducera ljud
som uppkommer när kolvstångshatten nöter mot cylindern krävs relevanta packningar.

Figur 31, Klämskydd bak - och sidifrån

Figur 30, Klämskydd fram- och uppifrån

Figur 32, Klämskydd fram- och
underifrån

Figur 33, Klämskydd sidifrån med
transparant cylinder
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En explosions vy (se Figur 34) gjordes på resultatet där alla delar illustreras. Eftersom specifik
fjäder inte valdes, exkluderades den från ritningarna. Men en fjäder konstruerades i CAD till
explosions vyn samt Figur 33 för att illustrera att en fjäderkomponent skall vara inuti cylindern
och hur det kommer att se ut.

Figur 34, Explosions vy av klämskydd

Prototyp
Tidigt i början av projektet sattes målet att ha en fysisk modell (Bilaga 13) av klämskyddet i
form av en prototyp. För att få en korrekt storlek på prototypen användes SolidWorks CADfilerna som underlag för 3D-printnigen. Alla delarna av klämskyddet printades och därefter
snyggades till med hjälp av verkstadsverktyg som filer och sandpapper. Det är för att få jämnare
kanter och ytor samt så att delarna skulle passa bättre ihop vid sammansättning av
klämskyddet.

Montering av klämskydd
Klämskyddet monteras med skruvar i cylinderfästets hål. Skruvar som rekommenderas är fem
M8-skruvar. Instruktioner för montering är följande:
1) Mät upp rätt avståndet Rks = 120 [mm] från inregångjärnskarmen till mitten på
klämskyddet och markera vart hålen hamnar på övrekarmen.
2) Borra mindre hål än skruvarna för en enklare fastskruvning.
3) Skruva fast klämskyddets cylinderdel och kontrollera så att det sitter fast ordentligt i
övre karmen.
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Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt
teorin från det teoretiska ramverket genom analys.

5.1 Frågeställning 1
Vad finns det för brister med dagens klämskydd för handtagssidan av dörrar?
Enligt undersökning och testning av befintliga produkter upptäcktes några brister. Brister med
klämskydd som Dörrbuffert och Yossi skydd kan bidra till tryckskador efter att dörren stängts
aggressivt. Men en annan brist kan vara som hos Dictator skyddet, att en enhet blir väldigt dyr
per dörr. En annan brist är en som SmartClose har, att klämskyddet är en del av dörren, det går
då inte att montera enkelt på dörrar som inte är tänkta för detta klämskydd.
Brister med klämskydd täcks i helhet i kapitel 4.2.2.

5.2 Frågeställning 2
Hur kan ett klämskydd för dörrars handtagssida utformas för att minimera klämrisken och
uppfylla givna krav?
I detta projekt presenteras ett konstruktionsförslag (se kapitel 4.10) på klämskydd utifrån givna
krav från uppdragsgivaren (se kapitel 4.2.3) men även brister hos dagens klämskydd.
Konstruktionsförslaget fixade bristen där märken på dörren eller karmen uppstår vid
aggressiva stängningar. Men även bristen där själva dörren måste vara menad att ha en
klämskyddsfunktion, samtidigt som lösningen har en mer estetisk design som representerar
högre hållfasthets design. Lösningen är en vidareutveckling av koncept 8 där klämskyddet sitter
fast på övre karmen med hjälp av ett fäste som sätts fast med skruvar. Fästet är en del av
cylindern som är en dämpare som absorberar dörrens krafter.
För att lösningen skall fungera bra användes ett mjukare material till dämparkudden och ett
hårdare men lätt material, aluminium, för resterande delarna. Konstruktionen består av fem
delar som kan bytas ut om defekter uppstår under tillverkningen.

5.3 Frågeställning 3
Hur kan ett kostnadsförslag för ett sådant klämskydd se ut, med avgränsning för produktion?
I arbetet presenteras ett kostnadsförslag som ligger mellan 21,31 kr och 22,81 kr, se kapitel 4.8.
Det är baserat på konstruktionens material med avgränsning från produktion. Kostnadsförslag
togs fram på enbart koncept 8, dämparen. Kostnadsförslaget har stark relation till
frågeställning 2, eftersom mängden material är baserat på krafterna som uppstår av dörren och
hur väl dämparen kan absorbera dessa.

42

Diskussion och slutsatser

6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser),
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.

6.1 Teoridiskussion
För att besvara frågeställningarna i studien på ett korrekt sätt studerades design, datorstödd
konstruktion och FE-metod. Det är för att kombinera och ta användning av dem anskaffade
kunskaperna i den valda utvecklingsprocessen.
Uppdragsgivarens önskemål om att klämskyddet skall ha en så liten negativ miljöpåverkan som
möjligt och vara hållfast togs i befattning i förstudiefasen. Det är för att få kunskap om hur
produkter med bra hållfasthet konstrueras samt hur liknande produkter konstrueras vars syfte
är samma som för detta examensarbete. I FE-analys undersöktes hur hållfastheten kunde öka
och resultatet blev med hjälp av ribbor som implementerades på kolvstångsplattan. Detta var
vara till hjälp i produktutvecklingsprocessen i konceptutvecklingsfasen och i datorstödda
konstruktionen för att minska mängden material som använts samt öka hållfastheten.
Miljöpåverkan togs hänsyn till under materialvals momentet, som utfördes parallellt med FEanalysen för att uppnå hög hållfasthet. Aluminium ansågs vara det optimala materialet
eftersom materialet inte har negativ påverkan på miljön eller hälsan. Dock är slutsatserna
baserade på materialet och inte implementeringen i produktionen och transporten som var en
avgränsning i den här studien.
En studie om företagets form- och färgspråk hade hjälpt i konceptgenereringen i
produktutvecklingsprocessen. Det är för att öka förståelsen om efterfrågan på marknaden. Men
en undersökning kunde inte utföras på grund av att företaget ville vara anonyma samt på grund
av sekretess. Därför blev lösningen baserad på utgångspunkten från metalldörrarna eftersom
de väger mest och bidrar till högre krafter än trädörrar som väger mindre.

6.2 Metoddiskussion
Metodval
Produktutvecklingsprocessen användes som metod för att besvara arbetets frågeställningar.
Detta är för att metoden berör de viktigaste områden i en relevant ordning samt att dessa
områden bidrar till en stark grund för generering av lösningar. En annan metod som Bootleg
Bootcamp metoden kunde också användas eftersom den liknar produktutvecklingsprocessen,
dock valdes metoden med bekvämlighets syn. Eftersom metoden innefattar undersökning av
användarens behov, identifiera problemen och befintliga problemområden, konceptgenerera,
tillverkning av prototyp samt testning ansågs metodteorin tillräcklig och omfattande för detta
projektet.
För en djupare förståelse för användarens behov av produkten och hur användaren interagerar
med produkten genomfördes tester samt intervju. På så sätt ökade förståelsen. Men även att ett
främmande perspektiv av produkterna framkom med synpunkter, svagheter och styrkor. Det
fanns dock ett önskemål att inte lyfta fram dessa i studien vilket respekterades, men dessa
synpunkter togs stor hänsyn till under processen.
Koncepten och konceptsållningen som togs fram presenterades för uppdragsgivaren. Först
visades respektive konceptskiss med en förklaring och diskussion om konceptet. Därefter
presenterades konceptsållningen och ett genomsatt konceptval gjordes. Både sållningens
resultat och uppdragsgivarens intresse låg i samma koncept. Detta var bland de nästsista stegen
i produktutvecklingsprocessen.
För att illustrera klämskyddet med en fysisk modell gjordes en prototyp som är tillverkad i plast
istället för det valda materialet. Detta är för att Jönköpings Tekniska Högskola erbjuder 3Dprinting med plast. Prototypen testades däremot inte på grund av att arbetets syfte var att ha
ett konstruktionsförslag, därför avgränsades arbetet till att ha ett konstruktionsförslag i form
av CAD-modell och 3D-printad plast. Det bestämdes även i början av projektet med
uppdragsgivaren att ha en 3D-printad modell om möjligt.
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Genomförande av metoderna
I början av projektet gavs ett antal krav som skulle uppfyllas. För att uppfylla dessa krav och få
ett bästa resultat valdes metoderna noggrant. Analys av befintliga produkter utfördes genom
tester och intervju. Intervjun gav fördjupad kunskap om produkterna och problemen, testerna
och analysen gav en bekräftelse på intervjun samt en djupare fördjupning om problemområden
och bristerna. Konkurrentanalys och funktionsanalys utfördes för att få en djupare syn på vad
konkurrerande produkter har för styrkor, svagheter och vad de har att erbjuda. Det gav även ett
underlag för brister som slutgiltiga konceptet ska uppfylla. Det gav även ett underlag för vilka
funktioner som ansågs väga tyngst för klämskyddet. Efter förstudiefasen avslutats kunde
genomförande fasen påbörjas.
I genomförande fasen ingick konceptgenerering, konceptutvärdering, konceptval och
konceptutveckling. I den här fasen stormades många idéer och utav dem togs nio koncept fram.
Koncepten sållades i elimineringsmatrisen vars styrka är att tydligt visa vilka koncept som går
vidare med hänsyn till kraven, vilka koncept som är osäkert om de klarat kraven och vilka
koncept som inte klarar kraven. Metoden ger även en underlättning inför Pugh-matrisen genom
att sålla bort koncept så att antalet val blir mindre. Utifrån Pugh-matrisen var två koncept
vinnande, koncept 8 och koncept 4. Metoden för val av slutgiltiga koncept ansågs vara optimal
genom styrkan i metodens tydlighet och även ger ett numeriskt värde på lösningar som ska
vidareutvecklas. Men med tanke på att detta är enbart en konceptstudie uppskattas värdet i
form av ”tillverkningsbarhet”, vilket är svårt att svara på med ett värde som i den valda
matrisen.
För att uppnå önskad och tillräcklig hållfasthet användes FE-metoden och därefter
analyserades resultaten. Metoden ansågs väldigt relevant eftersom den illustrerar och beräknar
spänningar och deformationer i komponenten. Det bli också enklare att se vart material kan
reduceras eller om något område behöver förstärkas. Om produkten skulle produceras så skulle
ytterligare metoder valts för att säkerställa hållfastheten, vilket inte gjordes eftersom den här
studien avgränsades från produktion till enbart ett konstruktionsförslag. Materialvalet
genomfördes samtidigt som simuleringarna för att uppnå tillräcklig hållfasthet med ett material
där hänsyn också togs till miljöpåverkan, hälsa och pris. Eftersom det finns väldigt många
blandningar och sorters aluminium som är lika i miljöpåverkan, hälsa och pris valdes en
blandning med kompromiss mellan egenskaper och pris. Det vill säga höga egenskaper för lägre
pris. Analysen illustrerade konceptets hållfasthet baserat på konstruktionen och materialvalet.
För ytterligare säkerställning av att klämskyddet uppfyller bristerna med dagens klämskydd
skulle tester behöva utföras och jämföras. Testerna behöver vara likadana med samma villkor
för att få ett bästa resultat utan att något av medverkande testsubjekt har ett försprång eller
fördelar i testen.
På grund av tidsbrist 3D-printades inte båda vinnande koncepten från Pugh-matrisen och
demonstrerades samt testades, utan endast koncept 8. Om de koncepten 3D-printades kunde
de jämföras och resultatet kunde blivit att ett av de blev vinnande men även att båda kunde vara
på samma nivå vid jämförelse. Resultatet kunde vara två konstruktionsförslag om de testades
praktiskt och analyserades med hjälp av FE-metoden. Då hade studien fått ett större djup
jämfört med att gå på enbart vad uppdragsgivaren ansåg vara den bästa lösningen av dessa två.
Sammanfattningsvis anses det att metoderna som valts har varit relevanta för den här studien
då de har underlättat arbetsgången. Samtliga metoder har använts för att driva arbetet framåt.
Något som skulle kunna ha gjorts annorlunda i arbetet är att följa de valda metoderna på ett
mer strukturerat sätt. Metoderna som inte har använts till exempel prototyptestning, vilket är
det sista momentet i produktutvecklingsprocessen, kunde säkerställa resultatet ännu starkare
än var det blev om det momentet utfördes. En annan metod som inte användes helt är tester av
konkurrerande produkter eftersom ingen budget medföljde i detta examensarbete. Därför
utfördes intervju och tester på vissa av de konkurrerande produkterna som är lägre i pris.
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6.3 Implikationer
Examensarbetet resulterade i ett konstruktionsförslag på ett klämskydd åt uppdragsgivaren.
Företaget får använda egna material om de anser behovet och även ta vara på idéer som
framkommit i arbetet för ytterligare utveckling av klämskyddet. Förhoppningsvis är arbetet till
hjälp för en grund för att utveckla ett eget klämskydd för att skydda fingrar på handtagssidan
av dörren. Detta blir en möjlighet för företaget att bli mer attraktivt bland kunderna, men även
marknaden och konkurrenterna med den nya produkten. Med grund i studiens genomförande
och även FE-analyserna som utförts.

Konsekvenser av beräknings fel
Mono-atomisk gas har gaskonstanten G=5/3 som beräkningarna är baserade på. Men i själva
verket är syre en di-atomisk gas med gaskonstanten G=1,395 som ger ett maximalt möjligt tryck
i cylindern P2,(max)=887,7 [N] vilket är mindre än kraften som behövs för att absorbera dörrens
kraft. För att åtgärda problemet ökades trycket när klämskyddet är öppet så att det skulle
resultera i samma tryck som med felberäkningen med monoatomiska gaskonstanten eftersom
det trycket leder till dem presenterade resultatet. Det innebär att trycket höjdes från
atmosfärtrycket 101,325 [kPa] till 154,660 [kPa]. Därefter påverkas inte vidareberäkningarna
eller simuleringarna eftersom dessa är grundade på maximala trycket och inte trycket när
klämskyddet är öppet.
Konsekvensen blir att mediet behöver vara något annat än syre eller ändring i dimensioner på
cylindern för att slippa det ökade trycket. För att uppnå den dämpande effekten måste P2,(behövd)
vara mindre än P2,(max). Följden blir också att säkerhetsavståndet för fingrarna bevaras eftersom
dörrens kraft blir absorberad av dämpningen.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Huvudsyftet i projektet har varit att ta fram ett konstruktionsförslag på ett klämskydd för
handtagssidan på dörrar med hänsyn till uppdragsgivarens krav. Studiens slutresultat
uppfyllde huvudsyftet genom att en konstruktion togs fram som uppfyller både
uppdragsgivarens krav och även kriterier som framkommit under arbetets gång. Resultatet
uppfyllde även bristerna i dagens klämskydd, vilket var ett viktigt kriterium som framkom
under projektets gång. För en säkerställning av att klämskyddet klarar av de uppkommande
krafter behövs praktiska tester utföras.
Kravspecifikationen som gavs från uppdragsgivaren uppfylldes av konstruktionsförslaget där
dörrens klass inte påverkas samt att öppnings och stängningskrafterna inte påverkas. Dock kan
slutsatsen dras att kravet med stängningskrafterna är halvt uppfyllt. Detta är för att om dörren
stängs i högre fart så kommer stängningskraften öka i relation med dörrens vinkelhastighet.
Klämskyddet passar på företagets nuvarande dörrserie eftersom utgångspunkten var från deras
dörrar och karmar. Då det är svårt att mäta estetiskt tilltalande design så har designen
anpassats efter företagets designspråk så att klämskyddet skall passa ihop med deras dörrar
och karmar. Ett viktigt krav som uppfylldes var även att klämskyddet inte skall ha negativ
miljöpåverkan, vilket togs hänsyn till under hela arbetet så att materialet inte är skadligt för
miljö men även hälsa varav materialvalet blev aluminium. Boverkets krav gällande klämskydd
styrde hur det skulle utformas. Kravet uppfylldes trots att det inte fanns några tydliga riktlinjer
för utformning av klämskydd mer än information om fokusgruppen som var barn under 15 år.
Det fanns dock ett krav som inte kunde säkerställas om det uppfylldes vilket var att
konstruktionsförslaget skall klara av daglig drift. För att säkerställa detta krav krävs tester av
prototypen i korrekt material eller företagets önskvärda material. Dock visar FE-analysen
tydliga resultat på att klämskyddet klarar av kravet.
Frågeställning 1 är annorlunda från de andra frågeställningarna då den är en
undersökningsfråga som uppfylldes genom att svar på bristerna togs fram. Resultatet
implementerades på frågeställnings 2, som anses vara uppfylld och i följd av den anses även
frågeställning 3 vara uppfylld. Detta är för att ett konstruktionsförslag har tagits fram med
materialförslag och dess kostnader för respektive komponent. FE-analysen stärker resultatet
då klämskyddets hållfasthet klarar av de belastningarna som uppkommer från dörren. Det finns
även utrymme för vidare forskning av konstruktionsförslaget som till exempel modifiering och
utförande av praktiska tester för att förbättra resultaten och själva klämskyddet.
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6.5 Vidare arbete eller forskning
På grund av tidsbrist och avgränsningar i arbetet tillverkades inte en prototyp i korrekt
material. Men det utfördes även inte några praktiska prototyptester dels på den 3D-printade
prototypen och den obefintliga prototypen av aluminium. Det är två moment som kan vidare
arbetas för att kunna utföra praktiska tester och därefter se vad för förbättringar som kan göras,
till exempel på vilka områden mängden material kan reduceras. Utförandet av en riktig
prototyp kan utföras med hjälp av gjutning. Testerna på den prototypen kan därefter utföras
med olika tjocklekar på materialet, olika stora volymer men även FE-analyser kan utföras med
olika villkor. En pneumatiksimulering och analys skulle behöva utföras där tryck och gasflöden
går att analysera i cylindern i funktion av förbrukad slaglängd. Detta för att få korrekt
dimension på kolvstångshålen där syre passeras till främre kammaren. Det går även att utföra
praktiska tester med olika mått på hålen där olika dimensionerade kolvstänger testas under
samma villkor. Tester kan även utföras med olika medium som till exempel olja, vatten eller
någon annan gas för att uppnå bättre dämpningar som uppfyller klämskyddets syfte.
Utförandet behöver genomföras på samma sätt för respektive medium för att inte få ett felaktigt
resultat, det vill säga samma kolvstång och volym på cylindern med samma kraft från dörren.
Val av fjäder för att trycka tillbaka kolvstången är också något som behöver studeras och tas
fram. Det kan utföras genom att mäta krafterna som behövs för att trycka tillbaka kolvstången,
vilket är friktionskrafterna mellan kolvstång och lock tillsammans med kolvstångshatten och
cylindern. Med den utgångspunkten går det att enklare bestämma fjäderdimensioner.
Konstruktionsförslaget är baserat på mjukstängningsmekanismen i lådor som analyserades
bland de konkurrerande produkterna. Nästa steg kan vara att modifiera klämskyddet så att det
blir mindre i volym eller mindre mängd material. Det kan även finnas blandningar av material
som kan fungera bättre, med hänsyn till miljöpåverkan och pris, på det modifierade
klämskyddet. Ett annan alternativ kan vara att modifiera plattan och kudden som kommer i
kontakt med dörren allra först. Modifieringen kan innebära att göra plattan mindre och att
kudden som sitter fast på den monteras på ett annat sätt. Därefter kan praktiska tester utföras
i verklig miljö för att säkerställa resultatet.
En annan vidareutveckling som krävs är att välja eller dimensionera relevanta packningar för
att reducera ljud samt slitage när kolvstångshatten nöter mot cylindern. Packningarnas
placering är mest relevantast på kolvstångshatten, men även mellan kolvstången och locket.
Huvudsyftet med packningarna är att isolera så att syreflödet inte går igenom till främre
kammaren genom mellanrummet utan genom hålen i kolvstången. Men även för att skydda
mot nötningsslitage.
Något mer som kan vidareutvecklas är koncept 4 som också klarade sig igenom sållningen.
Utvecklingen skulle kunna se ut på samma sätt som för det vinnande konceptet förutom att
beräkningarna skulle bli annorlunda. Det är för att koncept 4 inte är en dämpar typ, utan mer
som en blockerings typ av klämskydd, samt en utveckling av Yossi skyddet från
konkurrentanalysen.
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