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Abstract 

Abstract 

 

This thesis was conducted in cooperation with a door manufacturer with the 
purpose of developing a pinch protection for the handle side of the door. The aim 
was to provide a design proposal for a product that minimizes the risk of jamming 
fingers and fits the company’s product line. 

According to a report published by Konsumentverket 1999 approximately 6500 
jamming accidents with doors occur every year in Sweden. Most of these occur on 
the handle side of the door, yet most of the existing safety products provide 
protection only on the hinge side of the door. Most of the injuries were due to 
normal, controlled closing when someone was holding the door frame or the door 
while closing it or while the door was getting closed by someone else.  

Using brainstorming and a morphological matrix a number of concepts were 
generated. These were screened using feasibility assessment and Pugh matrix. This 
work resulted in two product concepts, a damper that slows down the door and a 
protective list that stops the door when something obstructs its movement. 

The concepts were refined using “failure mode effect analysis” and presented 
together with a FE-analysis and material selection as the final design proposal. 

The damper absorbs the doors kinetic energy using air compression. This reduces 
the risk of pinching when the door is slammed shut due to uncontrolled closing or 
a wind gust. The dampers strength lies in its relatively discrete design. 

The protective list is mounted on the doorframes handle side where these injuries 
occur. When the door closes a pivot arm on the list makes the list rotate, but if 
something is obstructing the list from rotating a rubber block stops the door on a 
safe distance from the frame. This reduces the risk of jamming a finger in all cases 
in which the person holds the hand on the frame, but not when holding onto the 
door.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med en dörrtillverkare i syfte att 
utveckla ett klämskydd för dörrens låssida. Målet var att lämna ett 
konstruktionsförslag på en produkt som minimerar risken för klämskador och 
passar företagets produktserie. 

Enligt en rapport utgiven av Konsumentverket 1999 drabbas cirka 6500 av 
klämskador varje år i Sverige. Merparten av dessa sker på dörrens låssida, men 
trots detta finns idag flest skydd för gångjärnssidan.  Större delen av skadorna 
skedde till föjd av normal, kontrollerad stängning då någon höll i karmen eller 
dörren samtidigt som personen själv eller någon annan stängde dörren. 

Med hjälp av bland annat brainstorming och morfologimatris togs ett antal 
koncept fram. Dessa sållades med hjälp av genomförbarhetsbedömning och Pugh-
matris. Arbetet resulterade i två produktkoncept, en dämpare som bromsar dörren 
och en skyddslist som vid behov stannar dörren med en kloss. De förfinades med 
hjälp av FMEA och presenterades tillsammans med tillhörande FEM-analyser och 
materialval som det slutliga konstruktionsförslaget.  

Dämparen absorberar med hjälp av luftkompression dörrens rörelseenergi vid 
stängningar i höga hastigheter. Därmed minskas risken för klämskador i de fall 
dörren smälls igen på grund av okontrollerad stängning eller vind. Dämparens 
styrka ligger i dess relativt diskreta utformning.  

Skyddslisten består av en list monterad i karmen längs det område där risk för 
klämning föreligger. I normalfallet svänger listen ur vägen med hjälp av en arm då 
dörren stängs, men om något förhindrar dess rörelse stoppas dörren med hjälp av 
en kloss. Därmed minskas klämrisken i alla fall då handen finns vid karmen, men 
inte då personen håller i dörren.  

 

Nyckelord 
Klämskydd 
Klämskador 
Dörrar 
Utveckling 
Konstruktion 
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Inledning 

1 Inledning 
Detta examensarbete är en del i utbildningen maskinteknik med inriktning mot 
produktutveckling och design vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet har 
utförts i samarbete med en dörrtillverkare. Rapporten beskriver arbetet med att 
utveckla ett klämskydd som ska kunna monteras på företagets dörrar.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 

I en rapport utgiven av Konsumentverket år 1999 estimerades att det årligen 
skadas cirka 17000 personer i olycksfall med dörrar1. Den vanligaste skadan sker 
genom att personen springer, går, slår eller faller mot dörren eller någon detalj på 
dörren. Den näst vanligaste skadan är att personen klämmer sig mellan dörrblad 
och karm, vilket i värsta fall kan leda till amputation. Tillsammans kan de årliga 
kostaderna för dörrelaterade olycksfall uppskattas till mellan 65 och 90 miljoner 
kronor enbart i akutsjukvård2.  

Klämskador står för 38 % av olyckorna kopplade till dörrar. Den största delen 
olyckor skedde i hemmet, i skolan eller andra offentliga lokaler. Vanligast för 
klämskador var att de skedde på dörrens låssida, detta hände i 50 % av fallen. 
Bland barn upp till 15 år var det lika vanligt att de klämde sig på låssidan som på 
gångjärnssidan. På marknaden finns ett antal produkter som ska förhindra eller 
minska risken för klämskador. De flesta av dessa skyddar på dörrens gångjärnssida 
trots att de flesta skador sker på dörrens låssida.  

Uppdragsgivaren, som tillverkar och utvecklar säkerhetsdörrar, har idag 
egenutvecklade lösningar för skydd på gångjärnssidan men saknar klämskydd för 
låssidan. Enligt Boverkets byggregler 19 bör dörrar i skolor, förskolor och 
entrédörrar till bostäder vara utrustade med klämskydd3. 

 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med arbetet är att i enlighet med Boverkets byggregler (BBR 19, 8:33) 
minimera och allra helst eliminera risken för klämskador på dörrens låssida vid 
stängning.  
 
Målet är att leverera ett konstruktionsförslag på en produkt som skyddar mot 
klämskador och inte påverkar stängnings-, och öppningskraft samt följer de regler 
och standarder som gäller för dörrar. Till exempel gällande brandgastäthet, 
ljudklass, brandklass. Konstruktionsförslaget ska innehålla bland annat hållfasthet, 

1 Björnstig, Johanna och Björnstig, Ulf. Skador vid kontakt med dörrar. Umeå : Instutitionen för Rättsmedicin, 
Umeå Universitet, 1999. 
2 Ibid 
3 http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/BBR_19/Avsnitt/8-
Sakerhet-vid-anvandning.pdf (hämtad 2013-02-05) 
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Inledning 

mekanik/funktion, materialval och kostnadsuppskattning. Allra helst vill företaget 
se att lösningen går att eftermontera på redan installerade produkter. 
 

1.3 Avgränsningar 
 

I detta examensarbete kommer endast problemet med klämning på dörrens låssida 
beaktas. Detta då det redan finns många färdiga lösningar för gångjärnssidan av 
dörren. Konstruktionsförslaget ska vara anpassat till företagets befintliga 
produktserie och ändringar får inte göras i existerande dörrar och karmars 
utformning. I examensarbetet kommer inte heller implementering i produktion 
innefattas, då uppgiften enbart går ut på att ta fram ett konstruktionsförslag. 

 

1.4 Disposition 
Rapporten innehåller en teoretisk bakgrund där studier som genomförts på 
fingerklämning presenteras för att tydliggöra hur och var klämskador uppstår. 
Därefter följer en genomgång av de metoder som använts i arbetet. 
Nästkommande kapitel beskriver hur arbetet har utförts och hur konceptvalen 
genomförts och motiverats. Därefter presenteras och diskuteras de slutgiltiga 
koncepten.
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2 Teoretisk bakgrund 
 

I den teoretiska bakgrunden gås grundläggande klassningar av dörr igenom och 
här beskrivs även teorin bakom de metoder som använts i processen.  

 

2.1 Beteckningar och terminologi 
 

Dörrar som är brandklassade har till exempel beteckningar som E30,EI 60, A60 
och A120. E står för integriteten och innebär att sticklågor och heta gaser hindras 
tillräckligt för att inte kunna antända material i närheten av dörren. Med I, menas 
att dörren inte överskrider en viss temperatur. För ståldörrar används generellt 
beteckningen A, vilket betyder att den är isolerande, tät och ej innehåller 
brännbara material. Siffrorna efter bokstäverna står för tiden i minuter som 
funktionskraven har uppfyllts. 
 
Med en dörrs brandgastäthet menas dess förmåga att minska rök- eller 
brandgasläckage från ena sidan till den andra. Beteckningen för brandgastäthet är 
antingen Sa eller Sm. En dörr som är klassad Sa är testad vid röktemperatur 20°C 
och med en tryckskillnad på 25 Pa. En dörr klassad Sm är testad vid 200°C 
röktemperatur och 50 Pa tryckskillnad. 
 
Inbrottsskyddet mäts enligt SS-EN 1627 och graderas på en skala mellan RC 2 
och RC 5. RC 2 innebär en total testtid på 15 minuter varav 3 är aktivt angrepp 
med skruvmejsel och hammare. För att få klassningen RC 5 genomgår dörren en 
total testtid på 40 minuter varav den effektiva angreppstiden är 15 minuter. 
Dörren ska då klara av angrepp med verktyg som vinkelslip, tigersåg och 
borrmaskin med mera. 
 

2.2 Brainstorming 
 
Brainstorming är en metod som utvecklats för idégenerering i grupp men som 
också kan underlätta processen för enskilda personer. Metoden baseras på 
följande fyra regler. 4 
 

1. Alla idéer måste nedtecknas, med fördel av en i förhand utsedd 
sekreterare. 

2. Kvantitet över kvalitet, målet är att generera största möjliga antal 
idéer. 

3. Tänk brett, även långsökta eller orimliga idéer kan ibland öppna nya 
tankebanor och bidra till nya, mer användbara. 

4. Tillåt ingen utvärdering. Bedömningar och utvärdering hämmar 

4 David G. Ullman, The mechanical design process, Boston : McGraw-Hill, ISBN: 978-0-07-297574-1 
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Teoretisk bakgrund 

tankeflödet och får därför inte förekomma under brainstormingen. 
 
Under en brainstorming är det viktigt att humor och spontanitet tillåts och 
uppmuntras. Det är också viktigt att perioder utan idéer tillåts komma och gå för 
att bra idéer inte skall bli förbisedda.5 

2.2.1 6-3-5-metoden 

6-3-5-metoden går ut på att en grupp på tre till åtta personer under fem minuter 
beskriver tre idéer var på var sitt papper. Dessa papper skickas sedan till nästa 
person som vidareutvecklar eller inspireras av tidigare idéer och sedan själv 
beskriver tre nya. Denna process upprepas tills dess att cirkeln sluts.  
De tre siffrorna i metodens namn står för följande: 
 
 6 – det optimala antalet utövare. 
 3 – antalet idéer per utövare. 
 5 – tiden för varje steg. 
 
Förutom att i efterhand diskutera resultaten bör all kommunikation under 
processen undvikas. Detta för att varje person ska tillåtas dra sina egna slutsatser 
om de idéer som redan finns på pappret. Fördelen med 6-3-5-metoden gentemot 
exempelvis brainstorming är att arbetet fördelas helt jämt över de som deltar. I 
andra fall finns risken att en eller ett par deltagare tar över. 6 
 

2.3 Morfologimetoden 
 
Morfologimetoden består av två steg. I det första steget är målet att finna så 
många lösningar som möjligt på varje delfunktion. För att dessa dellösningar skall 
vara jämförbara är det viktigt att de har samma abstraktionsnivå. Där efter 
upprättas en matris innehållande alla lösningsförslag till samtliga delfunktioner. 
Dessa kan sedan kombineras på olika sätt för att skapa olika koncept.7  
 

2.4 Urvalsmetoder 
För att i produktutvecklingsprocessen konsekvent göra rätt val krävs metoder som 
gör det möjligt att motivera de beslut som tas. Här följer en beskrivning av de 
metoder som använts. 

5 David G. Ullman, The mechanical design process, Boston : McGraw-Hill, ISBN: 978-0-07-297574-1 
6 Ibid 
7 Ibid. 
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2.4.1 Parvis viktning 

Kraven ställs upp enligt figur 1 nedan. Därefter jämförs de mot varandra och 
tilldelas poäng. Ett poäng betyder att den är betydelsefullare, 0.5 poäng är 
likvärdigt och således ger 0 att kravet anses mindre värt. Poängen summeras och 
visar vilka krav som anses vara mer värda. Metoden kan vara bra då alla krav 
tenderar att vara lika viktiga.8 

 
Figur 1 Parvisviktning 

 

2.4.2 Gut Feel 

Gut feel, eller genomförbarhetsbedömning, är en metod för att sålla bort de idéer 
som inte förväntas vara möjliga att genomföra. Den går ut på att en expert inom 
området bedömer om idén9:  

– aldrig kommer att fungera 

– kanske kan fungera 

– troligtvis genomförbart, bör utvecklas vidare 

– är genomförbart  

2.4.3 Pugh-matris       

Pugh-matris, eller grundläggande beslutsmatris, är ett verktyg för att fatta rätt 
beslut. Matrisen baseras på en jämförelse mellan koncepten och de krav som 
ställts i kravspecifikationen. Kraven ska vara viktade. Därefter utses ett av 
koncepten till referensobjekt som de andra sedan jämförs mot. I matrisen anges 
för varje krav om ett koncept är bättre (+), sämre(-) eller likvärdigt(0) jämfört med 
referensen. Sedan räknas summan ut med hjälp av kravens vikt och koncepten 
rangordnas utefter hur många poäng som samlats ihop.10 

 

8 David G. Ullman, The mechanical design process, Boston : McGraw-Hill, ISBN: 978-0-07-297574-1 
9 Ibid 
10 Ibid 
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2.5 FMEA 
Felmods-och-feleffektanalys, FMEA, är ett arbetssätt för att analysera 
tillförlitlighet för produkter eller processer. Metoden innebär att produktens 
funktion, möjliga felsätt, felorsaker och felkonsekvenser gås igenom för att hitta 
svagheter och förbättringspunkter. I utvecklingsfasen kan FMEA användas för att 
skapa underlag för konstruktionsgenomgångar.11

11 Bo Bergman, Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, Lund: Studentlitteratur, 
 ISBN: 978-91-44-07825-0 
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3 Metod och genomförande 
 

3.1 Förstudie 
I förstudien undersöktes tillgängliga rapporter för att klargöra hur klämskador 
uppstår och konsekvenserna av dessa. Det gjordes även uppskattningar av rimliga 
nivåer av accepterade tryck. En konkurrentanalys genomfördes för att undersöka 
vilka konkurrenter som finns på marknaden.  

3.1.1 Beteende vid klämskador 

Bland de barn som klämt fingrarna har merparten av olyckorna skett mellan 
dörrbladet och karmen på gångjärnssidan. Dessa olyckor har oftast sin grund i att 
en annan person stänger dörren utan vetskap om att barnets fingrar befinner sig i 
klämzonen. Särskilt vanligt bland barn är att klämskador uppkommer när ett annat 
barn stänger dörren, till exempel ett syskon Bland vuxna sker skadorna oftast på 
låssidan av dörren. Dessa skador är också mindre allvarliga. 12.  

En del av de rapporterade skadorna skedde då till exempel vinden slog igen 
dörren eller dörren slängdes igen. Dock skedde merparten av olyckorna till följd 
av normal, kontrollerad dörrstängning. Oftast skedde olyckorna då någon höll i 
karmen eller dörren samtidigt som personen själv eller någon annan stängde 
dörren. 13 

De vanligaste fingrarna att klämma är tummen, 
långfingret och lillfingret. Vid 84 % av 
klämskadorna var det bara ett finger som klämdes 
och i två tredjedelar av fallen var det bara 
fingertoppen eller fingertopparna som klämdes.14 

Baserat på företagets karmar ansågs de 
rödmarkerade områdena i figur 2 vara de 
områdena där klämning på låssidan sker. 

3.1.2 Acceptabelt klämtryck 

Enligt en studie där klämskador i eldrivna fönsterrutor i bilar undersöktes fick 109 
personer klämma sitt finger i en testanordning och själva säga till när de tyckte att 
det gjorde för ont. Det visade sig att den subjektiva smärtgränsen för vuxna 
personer låg runt 42 N för pekfingret och 35 N för lillfingret.15 
  

12 Björnstig, Johanna och Björnstig, Ulf. Skador vid kontakt med dörrar. Umeå : Instutitionen för Rättsmedicin, Umeå 
Universitet, 1999. 
13 Ibid 
14 http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/217736/0091347.pdf (hämtad 2013-02-20) 
15 Hohendorff, Bernd et. al., Jamming a child's finger: an experimental study to determine elastic resistance 
and the point of onset of bone/joint deformation 2012 Jan;44(1):1-4. doi: 10.1055/s-0031-1299768 

Figur 2 klämzoner på karm 
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När forskarna i samma studie testade att klämma fingrar från ett kadaver fann de 
att medelkraften för brott skedde vid 1485 N. Barns fingrar däremot är mjukare 
och har mindre diameter vilket ger upphov till ett högre tryck som verkar mot 
fingret eller fingrarna som kommit i kläm. För barn låg medelkraften för 
deformation av leder och skelett på 78.4 N. Rapportens slutsats var att det vore 
rimligt att sätta en gräns på 50N som maximal kraft på motordrivna fönsterrutor i 
bilar. Då samma fenomen uppstår vid klämning i dörrar anses det vara en rimlig 
nivå att sätta även här. 16 
 

3.1.3 Konkurrentanalys 

”Stop Slam” – När en dörr stängs 
för snabbt låser kolven sig och 
dörren stannas. Vid lugn stängning 
trycks kolven in och dörren kan 
stängas. Fungerar främst för lättare 
dörrar men är billig. Monteras i 
ovankant på karmen enligt figur 3. 

 

 

 

”Dörrtillslutare Dictator 
V1000/V1600” – Hjulet fångas upp 
av kroken och trycker ner den 
hydrauliska dämparen. Detta ska ge 
en mjuk inbromsning varje gång 
dörren stängs. Produkten finns i en 
version för lättare dörrar och en 
inkapslad variant för tyngre och 
brandklassade dörrar. I figur 4 visas 
montering och hjulets funktion. 

 
 

16Hohendorff, Bernd, et al. Jamming of fingers: an experimental study to determine force and deflection in 
participants and human cadaver specimens for development of a new bionic test device for validation of 
power-operated motor vehicle side door windows. 2013 Feb;58(1):39-49. doi: 10.1515 

Figur 3 Klämskyddet Stop Slam [1] 

Figur 4 Dictator V1000 [2] 
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”Yossi fingerskydd” – Monteras 
på handtaget vilket gör att personen 
som stänger dörren tvingas trycka 
ner handtaget vilket kan ses i figur 
5. Skulle kunna förhindra klämning 
när dörren stängs ofrivilligt eller 
okontrollerat.  

 

 

 

 

”Dörrbuffert” – Placeras runt 
dörren enligt figur 6 vilket 
förhindrar stängning helt och hållet. 
En nackdel är att skyddet måste 
plockas bort manuellt för att dörren 
ska kunna stängas. Det låga priset är 
en fördel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Safe Stop” – Gummihjulet 
stannar dörren på ett avstånd som 
gör att inga fingrar kan komma i 
kläm på låssidan. Hjulet avaktiveras 
genom att dra upp den röda pinnen 
som kan ses i figur 7. 
 
 
  

Figur 5 Yossi fingerskydd [3] 

Figur 6 Dörrbuffert [4] 

Figur 7 Safe Stop [5] 
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3.2 Idégenerering 
Under tre separata tillfällen hölls brainstormingsessioner med hjälp av två andra 
studenter för att få fram ett så stort antal olika koncept som möjligt. Under det 
tredje tillfället användes metoden 3-6-5 och morfologimatris för att stimulera 
uppkomsten av fler lösningar. Resultatet går att läsa i bilaga 8.1, idéskisser och 
bilaga 8.2 morfologimatris. 

 

3.3 Grovsållning 
Från resultatet av brainstormingen gjordes en gut feel-bedömning av de olika 
idéernas genomförbarhet och potential att lösa problemet tillfredställande. Till 
grund låg de skisser som upprättats vid brainstormingaktiviteterna. Detta 
resulterade i följande fem idéer som tillsammans med företaget valdes ut för 
vidareutveckling. 

 

Dämpare 

När dörren stängs trycks plattan i figur 
8 mot botten och sker detta tillräckligt 
snabbt ska luften inte hinna ut genom 
hålen utan bildar en luftkudde som 
minskar dörrens hastighet och därmed 
lindrar klämskador. 

 

 

 
Skyddslist 
Med hjälp av ett hjul på en pinne som 
rullar mot dörren flyttas listen med när 
dörren stängs. Tanken är att den då ska 
föra med sig eventuella fingrar som 
befinner sig i farozonen. Listens 
grundposition är utmed karmen enligt 
figur 9. 

  

Figur 8 Idéskiss dämpare 

Figur 9 Idéskiss skyddslist 
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Fjädrande list 
Fungerar i princip likadant som 
skyddslisten fast utan pinne som tar 
emot dörren. Istället flyttas listen då 
den tar emot dörren och trycks 
undan för att skydda. Listen ligger då 
i en vinkel enligt figur 10 mot dörren 
för att kunna tryckas bort. 

 

 

Gummilist 
Med hjälp av gummilisterna i figur 11 
ska en person kunna reagera tidigare 
och kanske ha tid till att dra bort 
handen innan dörren stängts. 
Dessutom kan den hindra fingrar 
från att nå in i farozonen och fösa 
undan fingrar när gummit viker sig.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kil med mekanisk trigger 
 
En fjäderbelastad arm ligger i kontakt 
med dörren. Vid höga hastigheter tar 
armen med sig kilen i rörelsen och 
blockerar dörren vid bakkant. 
 
Idén gick vidare med förutsättning 
att den kunde göras oberoende av 
hastighet då många klämskador sker 
vid kontrollerade stängningar.  

Figur 10 Idéskiss fjädrande list 

Figur 11 Idéskiss gummilist 

Figur 12 Idéskiss kil med mekanisk trigger 
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3.4 Konceptutveckling 
De fem idéerna som valdes för vidareutveckling modellerades i CAD-systemet 
Solidworks för att konkretisera skisserna som gjorts. På tre av koncepten byggdes 
även mock-ups som visas i bilaga 8.7 för att testa funktionalitet. Med 
utgångspunkt från 3D-modellerna och de tidiga prototyperna genomfördes 
felmodsanalyser på varje koncept för att hitta förbättringspunkter i 
konstruktionerna.  

3.4.1 Skyddslist 

Skyddslisten består av en två meter lång plastprofil som ligger böjd utmed karmen. 
Skulle någon hålla i karmen från utsidan finns då chansen att personen reagerar 
och drar undan handen. Håller handen inifrån så knuffas den bort av listen. Listen 
monteras på karmen med tre fjäderbelastade gångjärn som vrider tillbaka listen där 
dörren öppnas.  I figur 13 syns listens pinne och figur 14 och 15 visar listens läge 
vid stängd respektive öppen dörr. 

 
 

  

Fördelar Nackdelar 

Skyddar oberoende hastighet 
 

Osäkert om den skyddar från båda sidor dörren 
Tar stor plats 
 

Figur 13 Listens position Figur 14 Vy ovanifrån, stängd dörr 

Figur 15 Vy ovanifrån, öppen dörr 
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3.4.2 Fjädrande list 

Den fjädrande listen har i princip samma utformning som skyddslisten och 
monteras på samma sätt mot karmen med fjäderbelastade gångjärn. Istället för att 
flyttas med pinne skjuts listen på av dörren på grund av sin form. Listen skyddar 
dock enbart från ena hållet av dörren. I figur 16 syns listens monteringsposition 
och läge vid öppen dörr. 

 
 

Fördelar: Nackdelar 

Enkel utformning 
Billig 

Skyddar ej från båda sidor 
Kan upplevas vara i vägen 

 

3.4.3 Koncept Gummilist 

Gummilisten limmas fast på en bockad plåtbit som monteras på karmen enligt 
figur 17. 

 
 

Fördelar Nackdelar 

Billig Skyddar enbart från en sida 

Figur 16 Fjäderlist 

Figur 17 Gummilist 
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Enkel  

3.4.4 Skyddslist med kloss 

Detta koncept är vidareutvecklingen av ”Kil med mekanisk trigger”. För att göra 
funktionen oberoende av hastighet har kilen blivit utbytt mot en gummikloss och 
flyttad till dörrens framkant. Klossen sitter på en skyddslist liknande de tidigare 
presenterade koncepten enligt figur 18. På listen sitter en fjädrande pinne istället 
för en styv. Detta leder till att om något skulle hindra listens rörelse böjer sig 
pinnen och dörren slår emot klossen som sitter monterad i överkant av listen. 
Fästs i karmen som de andra listerna med fjädrande gångjärn.  

 
 
 

Fördelar Nackdelar 

Har möjlighet att skydda från båda håll Tar stor plats 
Svårt att få rätt kraft på pinnen 

3.4.5 Koncept Dämpare 

Dämparen monteras i överkant av karmen likt figur 19. Består av en kolv med 
gummiöverdrag längst ut, en o-ring för att hålla tätt och en konisk fjäder för att 
trycka tillbaka kolven vid öppning av dörren vilket går att se i figur 20. 

 
  

Figur 18 Skyddslist med kloss 

Figur 19 Dämparen och dess komponenter Figur 20 dämparens placering 
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Fördelar Nackdelar 

Har möjlighet att skydda från båda sidor 
 

Kräver väldigt goda toleranser 
Radiella laster på kolvstången 

3.5 Sållning och slutgiltigt konceptval 

3.5.1 Viktning av krav 

Med hjälp av parvis viktning jämfördes kraven mot varandra och tilldelades poäng 
enligt figur 21. Jämförelsen visade att de krav som ansågs mest betydelsefulla var 
driftsäkerhet, enkelhet vid användning och produktens livslängd.  

 
Figur 21 Parvis viktning 

3.5.2 Pugh-matris 

När kraven var poängsatta fördes de in i en Pugh-matris med skyddslisten som 
referensobjekt på grund av att många av koncepten bygger på den idén. 
Koncepten jämfördes då mot skyddslisten för varje krav och fick (+) om bättre, 
(0) om likvärdig eller (-) om sämre. Då miljöpåverkan i den parvisa viktningen inte 
fick några poäng tilldelades den 0.5 poäng för att fortfarande ha möjlighet att 
påverka resultatet. Resultatet går att se i figur 22 
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Figur 22 Pugh-matris 

Med utgångspunkt i Pugh-matrisen beslutades att dämpare och skyddslist med 
stoppkloss skulle utvecklas vidare då dessa hade möjlighet att skydda från 
klämning på båda sidor om dörren.  
 

3.6 Beräkningar på koncept 
För att bestämma krafter och arbete genomfördes först ett test för att mäta den 
tid det tar för en dörr att slängas igen. Baserat på resultatet från testet gjordes 
manuella beräkningar och simuleringar i SolidWorks. 

3.6.1 Beräkning av dörrens rörelseenergi 

För att fastställa de högsta krafter som uppstår vid dörrstängning beräknades 
dörrens rörelseenergi med hjälp av ekvation 1 för att dimensionera lösningarna. 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐽𝐽𝜔𝜔2

2
                                      (1) 

Där J är dörrens tröghetsmoment runt en axel, ω, är dörrens vinkelhastighet. J 
beräknades med antagandet att dörren är en rektangulär parallellepiped. Vidare 
användes Steiners sats för att flytta tyngdpunktscentrum. Mått och massa är 
baserat på en av dörrtillverkarens vanligaste dörrar och sattes in i ekvation 2. 

𝐽𝐽 =  𝑚𝑚
12
∗ (𝐿𝐿2 + 𝑎𝑎2) + 𝑚𝑚 ∗ �𝐿𝐿

2
�
2

= 𝑚𝑚
3
∗ 𝐿𝐿2 + 𝑚𝑚

12
𝑎𝑎2  (2) 

 

Med m=100 kg, L=1 m, a=0.0058m gav detta ett masströghetsmoment på 33.36 J. 

För att sedan få fram vinkelhastigheten ω slängdes en dörr igen från stor vinkel 
med olika hastigheter. ω beräknades därefter genom ekvation 3 där t är tiden från 
att dörren passerat 90° tills att den smäller igen. 

𝜔𝜔 = 2∗𝜋𝜋
4∗𝑡𝑡

                       (3) 

Koncept Skyddslist Fjäderlist Gummilist Dämpare Skyddslist med stoppkloss
Krav Vikt
Kostnad 2.5 REF + + - -
Estetik 3 REF 0 0 + 0
Eftermonterbarhet 2.5 REF 0 0 0 0
Passar olika dörrtyper 2 REF 0 0 0 0
Låg miljöpåverkan 0.5 REF 0 0 0 0
Livslängd 6 REF 0 - 0 0
Enkelhet vid användning 6 REF 0 0 0 0
Driftsäkerhet 6 REF 0 0 0 0
Lösningsgrad av huvudproblem 7 REF 0 0 + +

Σ + REF 2.5 2.5 16 7
Σ - REF 0 6 2.5 2.5
Σ Totalt REF 2.5 -3.5 7.5 4.5
Rank 4 3 5 1 2

Beslut om vidareutv. Nej Nej Nej Ja Ja
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Ek beräknades enligt ekvation 1 och fördes tillsammans med tiderna in i diagram 1 
nedan. 

 

 
Den högsta kinetiska energin beräknades till 114,33 J från diagram 1 som 
motsvarade tiden 0.6 sekunder vilket gav ω=2.62 rad/s enligt ekvation 3. 

3.6.2 Beräkningar av dämpartyp 

För att beräkna den energi dämparen kan ta upp antogs att en isentropisk process 
ägde rum då händelseförloppet ändrar tillstånd snabbt så att väldigt liten 
värmemängd hinner passera genom cylinderns väggar.17 Detta ger att ekvation 4 
och 5 används. 

𝑝𝑝2 = 𝑝𝑝1 ∗ (𝑉𝑉1
𝑉𝑉2

)𝜒𝜒    (4) 

𝑊𝑊12 = 1
1−𝜒𝜒

(𝑝𝑝1𝑉𝑉1 − 𝑝𝑝2𝑉𝑉2)   (5) 

Där χ är den isentropiska konstanten för ideala gaser. V1 beräknas som 
kolvstångsplattans area multiplicerat med sträckan X1 enligt figur 24. V2 beräknas 
med samma area multiplicerat med sträckan X2 som är det läge där full dämpning 
ska ha skett för att minska skador på fingret. Istället för en maximal klämkraft på 
50 N ansattes ett säkerhetsavstånd mellan dörrblad och dörrkarm i läge 2 till 25 
mm enligt figur 23 för att ge rum åt fingrar utan att skada.  

 
  

 

 

17 Energiteknik Del 1 andra upplagan 2003, Henrik Alvarez, Studentlitteratur Lund, ISBN 01-44-02894-6 

0
20
40
60
80

100
120
140

0 0,5 1 1,5 2

R
ör

el
se

en
er

gi
 (J

)

Tid för dörren att stängas från 90° (s)

Figur 23 Klämsäkert avstånd mellan karm och 
dörr 

Figur 24 Måtten X1, X2 och totala längden. 

Diagram 1. Kinetiska energin som funktion av tiden 
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Med hjälp av mätningar i SolidWorks mättes då den aktiva slaglängden i den första 
CAD-modellen till 46-18.14=27.86mm. Detta ger enligt ekvation 5 ett arbete 
W12=5.76J. Då W12 är mycket mindre än dörrens rörelseenergi anses effekten i 
detta fall närmast försumbar.  

Följande tre alternativ övervägs för att förändra detta:  

• Dämparen kan flyttas närmare karmen, vilket ger ökad slaglängd. Detta 
medför samtidigt en större vinkel, och därmed belastning, mellan 
kolvstången och den kraft med vilken dörren påverkar densamma.  

• Alternativt kan dämparens volym utökas. Detta ökar den energi som kan 
absorberas men gör samtidigt att produkten kräver större utrymme och 
stör det visuella intrycket.  

• Det tredje alternativet vore att ersätta luft som dämpande medium med en 
vätska. Detta medför dock att konstruktionen skulle tappa den enkelhet 
som givit den ett övertag gentemot befintliga produkter, eftersom att det 
då skulle krävas tätningssytem och finare toleranser. Det antas därför mer 
lönsamt för företaget att köpa in dämparen och bara utveckla ett 
infästningssytem. 

Med motivering i ovanstående valdes att öka dämparens storlek och undersöka 
konsekvenserna av att ändra avståndet till karmen. Resultatet av detta beskrivs i 
nedanstående diagram. 

 

 

 

I diagram 2 visas hur 
slaglängden måste utökas för att 
uppnå tillräcklig dämpning då 
avståndet till karmen ökar. 

 

 

 

 

I diagram 3 visas det största 
tryck som uppnås i dämparen 
som en funktion av slaglängden 
och dämparens totala längd. Ett 
lägre tryck innebär mindre 
påfrestningar på materialet men 
även att längden från karmen 
måste ökas enligt diagram 1 och 
så även dämparens totala längd. 

Diagram 2 

Diagram 3  
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I diagram 4 visas vinkeln, med 
vilken kraften angriper 
kolvstången vid den initiala 
kontakten med dörren, som en 
funktion av dämparens avstånd 
till karmen. 

 

 

Med simulationer i SolidWorks analyserades de krafter som verkar på dämparna 
och den energi som dämparna kan absorbera. Luftdämparen modellerades med en 
kraft som verkar på kolvstångsplattan enligt figur 15. Med hjälp av detta kunde de 
radiella krafter som kan leda till böjning av kolvstången beräknas. Dörrens rörelse 
modellerades som ett initialt moment som ger dörren en konstant rörelseenergi 
som motsvarar 2.62 rad/s. Figur 25 åskådliggör de radiella krafterna mellan 
kolvstången och infästningen och figur 26 hur dörrens kinetiska energi minskas 
allteftersom ett inre tryck byggs upp i dämparen.  
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Figur 25 Radiella krafter på kolvstången 
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Figur 26 Minskning av dörrens rörelseenergi med luftdämpare 

I figur 27 är luftdämparens kraft utbytt mot en linjär dämpare som går att likna 
med en oljedämpare. Där ansattes en dämparkonstant på 28.5 Ns/mm. Det syns i 
skillnaderna mellan figur 26 och 27 att luftdämparens energiupptagning sker 
senare vilket ger lägre böjmoment på kolvstångspinnen. 

 
Figur 27 Minskning av dörrens rörelseenergi med linjär dämparkonstant 

Med ekvation 4 beräknades det tryck som uppstår när luften komprimeras som 
funktion av den dämpande sträckan med kolvstångens area=0,0075 m, X1=75, 
X2=15.85. Sedan beräknades arbetet med ekvation 5 med samma slaglängd. Dessa 
funktioner går att se i figur 28 respektive 29. 
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Figur 28 Trycket mot kolvstångsplattan 

Figur 29 Upptagen energi 
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4 Resultat 
Här presenteras de slutgiltiga koncept som valdes att göra konstruktionsförslag 
för. 

4.1 Slutgiltiga koncept 

4.1.1 Dämpare  

Med utgångspunkt i de beräkningar som gjorts och resultat från simuleringarna 
valdes att arbeta med luft som dämpande medium. Dämparen består av en 
cylinder, figur 30, kolv figur 31, och ett gängat lock, figur 32, som monteras på 
cylindern för att sluta tätt och fixera kolvstången radiellt. På kolvens främre del 
limmas gummiknoppen i figur 34 fast för att göra stöten mot dörren mjukare. 
Dämparen fästs i karmen med fem M8-skruvar. Fjädrar, tätningar och skruvar är 
standardkomponenter. Ritningar för delarna går att hitta i bilaga 8.4 

Fjädern i figur 33 är en konisk tryckfjäder som valdes på grund av att den i 
kompresserat läge endast är 6 mm. I utsträckt läge är den totala längden 90 mm 
vilket betyder att den alltid kommer ligga lite komprimerad och säkerställa att 
kolven trycks tillbaka då dörren öppnas. För att förhindra att smuts och damm 
kommer in inuti cylindern finns ett spår för tätning i hatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 30 Cylindern 

Figur 32 Hatt Figur 33 Konisk tryckfjäder[6] Figur 34 Gummiknopp 

Figur 31 Kolv 
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4.1.1.1 Materialval Dämpare 

Med hjälp av materialdatabasen CES Edupack gjordes sökningar efter lämpliga 
material till de olika komponenterna i koncepten. I programmet finns ett stort 
antal olika material och data. Alla uppgifter om materialen är tagna från 
programmet. 

För dämparens cylinder gjordes avgränsningarna att materialet skulle kunna gjutas 
och slipas för att få goda toleranser. De kvarvarande materialen sorterades efter E-
modul och pris. Detta gav att en zink-aluminium-legering, ZA-8, och aluminium 
A332.0 T6 valdes för ytterligare utvärdering. Då aluminium skulle innebära en 
markant lägre vikt och dessutom ett lägre pris valdes att genomföra FEM-analys 
på detta material. I figur 35 jämförs miljöaspekterna mellan de två alternativen. 
Den mörkgröna stapeln är aluminium och den ljusgröna är zinklegeringen.    

 
Figur 35 Jämförelse av ekologiskt fotavtryck mellan A332.0 och ZA-8 

 
• Densitet 2.67e3 – 2.73e3 kg/m^3 
• Pris 15.7  – 17.3 SEK/kg 
• E-modul 71  – 75 GPa 
• Sträckgräns 266 – 294 MPa 
• Utmattningsgräns vid 10^7 cykler 84  – 98 MPa 

Kolvstången och kolvplattan antogs kräva ett styvare material med anledning av 
den höga belastning de utsätts för under användning. Därför valdes ett antal 
stållegeringar ut för ytterligare utvärdering. Det slutgiltiga valet föll på normaliserat 
och härdat SA4130. Samma stål valdes även för hatten.   

• Densitet 7.81e3 – 7.84e3 kg/m^3 
• Pris 5.36 – 5.88 SEK/kg 
• E-modul 198 – 206 GPa 
• Sträckgräns 475 – 525 MPa 
• Utmattningsgräns vid 10^7 cykler 311 – 344 MPa 
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Gummiknoppen kräver ett material som varken repar, gör märken eller färgar av 
sig. Därför valdes ett antal gummin ut för ytterligare utvärdering. Det slutgiltiga 
valet föll på naturgummi med en hårdhet runt 50 Shore A. Med hjälp av 
fyllningsmedel kan gummits motstånd mot UV-ljus förbättras och ge en ökad 
livslängd. 

• Resistans Uv-strålning  God 
• Densitet 1.02e3 – 1.2e3 kg/m^3 
• Pris 29.2 – 32.1 SEK/kg 
• Maximal användningstemperatur 97  – 120°C 

Fullständiga materialdatablad går att finna i bilaga 8.3. 

Baserat på materialdatan från CES gjordes grova materialkostnadsuppskattningar 
med volymer från de olika CAD-modellerna. Volymen är beräknad i modellernas 
grundutförande innan material tagits bort enligt tabell 1. Det är dock osäkert hur 
väl dessa uppskattningat representerar det vekliga priset eftersom inga 
uppskattningar gjorts vad gäller mängden spillmaterial som uppkommer i 
tillverkning. Inte heller kostnader för verktyg, formar eller bearbetning har tagits 
hänsyn till. 

Tabell 1materialkostnadsuppskattning dämpare 

Komponent Volym m^3 Materialets 
densitet kg/m^3 

Vikt kg Pris/kg Pris kr 

Cylinder 0.000652514 2700 1.7617885 18 31.71 

Hatt 4.22794e-05 7825 0.330836 5,8 2.216601 

Kolvstång 9.00771e-05 7825 0.7048533 5,8 3.312811 

Totalt 37.79 
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4.1.1.2 FEM-analys dämpare 

FEM-analyserna genomfördes i SolidWorks Simulation.  Då rörelsesimuleringar 
gjorts i föregående kapitel genomfördes nu statiska analyser på komponenterna 
vid tidpunkterna då de högsta spänningarna och krafterna verkar. I figur 36 visas 
de krafter och randvillkor som gällde. De gröna pilarna illustrerar att foten är 
fastspänd mot karmen i x-, y-, z-led och inte kan rotera åt något håll. De lila 
pilarna visar den högsta radiella kraft som uppmättes i simuleringarna. De röda 
pilarna mot bakre väggen och sträckan X2 ut på väggarna visar det högsta tryck 
som beräknades. 

 
Figur 36 Randvillkor och yttre krafter på cylindern 
För att få noggrannare resultat genomfördes analyser först med grova element för 
att avgöra var det var viktigt att sedan applicera en finare fördelning av element. 
Figur 37 visar att den högsta Von-Mises-spänningen på 41,55 MPa uppstod i 
kanten mellan bakre väggen och cylinderväggen. Figuren visar även de områden 
där finare elementstorlek har använts. Det aluminium som valdes hade en 
sträckgräns på minst 266 MPa vilket skulle ge en säkerhetsfaktor på cirka 6,4 mot 
plasticering. Den röda färgen visar områden med hög spänning och blått är lägre 
spänningar. 
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Figur 37 Maxspänning i cylindern 

I figur 38 visas förskjutningarna som uppstår. Den röda färgen visar de områden 
med högst förskjutning och mörkblått har låg förskjutning. Enligt analysen 
kommer den högsta förskjutningen vara 0,0059mm och uppstå i cylinderns bakre 
vägg. 

 
Figur 38 Förskjutningar i cylindern 
 
Kolvstången modellerades som fastspänd i alla riktningar och rotationer där den 
skulle sitta fast i ändläget. Längst fram sitter den fastspänd i uppåtgående riktning 
och i axiell för att simulera dörrens påverkan. Detta visas i figur 39 med hjälp av 
gröna pilar. De lila pilarna visar de krafter som verkar på kolvstången och plattan. 
Där 1511 N verkar i radiell led och ca 800000 Pa vinkelrätt mot plattan. De högsta 
spänningarna låg som väntat vid övergången mellan kolvstångsplatta och 
kolvstång, vilket kan ses i figur 40. Även vid den radiella fixeringen fanns höga 
spänningar. Maximal spänning uppgick till 96,3 MPa och stålets genomsnittliga 
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sträckgräns enligt materialdatabladet är 500 MPa, vilket ger en säkerhetsfaktor mot 
plasticering på ca 5,2. Högsta förskjutningen uppstod vid plattans yttre kanter och 
var 0,0287mm och markeras med den röda färgen i figur 41. 

 
Figur 39 Randvillkor kolv Figur 40 Maximala spänningar kolv 

 

 
Figur 41 Maximal förskjutning kolv 
Hatten fixerades i de kanter som ligger an mot foten vilket kan ses i figur 42 med 
gröna pilar. Samma kraft som verkar i radiell ledd läggs på även här. Detta gav 
upphov till höga spänningar i spåret för tätningen. Maximal spänning uppgick till 
259,7 MPa, vilket jämfört med sträckgränsen 500 MPa ger en säkerhetsfaktor på 
1,93. Den maximala förskjutningen som syns i figur 44 uppgick till 0,00879 mm.

 
Figur 42 Randvillkor hatt Figur 43 Max Von-mises spänning hatt 
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Figur 44 deformation i hatten 

4.1.2 Skyddslist med kloss 

Skyddslisten monteras med presspassning på en aluminiumstång med fasade ändar 
och diameter 10 mm som fästs i två gångjärnshalvor, en i vardera ände. I toppen 
av skyddslisten sitter en fjäderbelastad arm och en fastlimmad gummikloss. Listen 
fjädras tillbaka med vridfjädrar. På armen sitter två snäpphakar för att hålla den 
fjäder som verkar på den. För att säkerställa att listen följer med bör fjädern mot 
armen vara styvare än den som vrider tillbaka listen. 

Fjädern som vrider tillbaka listen bör vara av den typ som visas i figur 45 och ha 
en vridningsvinkel ϕ på 147°. Fjädern som verkar mellan armen och listen kan 
utformas enligt figur 47. Ritningar för delarna går att hittas i bilaga 8.5. 

 
Figur 45 vridningsvinkel för fjäder [7]  Figur 46 Armen 

 
Figur 47 Ändutformning fjäder [8] 
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I figur 48 syns den översta delen av listen med fjädrar, arm och kloss. 

 
Figur 48 Fjädrar, kloss och list 

4.1.2.1 Prototyp 

För listen tillverkades den översta biten från figur 48 för att testa hur klossen 
agerar när dörren klämmer den mot karmen. Då upptäcktes att en stor del av 
kraften från dörren gick till att böja listen. Detta ledde till att klossen fick en högre 
vinkel och kunde böjas utmed karmen för att inte skada listen. Prototypen går att 
se i figur 50-51.   

 
 
  

Figur 50 Prototyp  Figur 51 Prototyp, stängd dörr 

Figur 49 Helhetsbild skyddslist 
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4.1.2.2 Materialval Skyddslist med kloss 

För listen gjordes avgränsningen att det gällde en plast med möjlighet att 
extruderas. Därefter listades de kvarvarande plasterna efter vridstyvhet och pris. 
Detta gav av att en styv PVC-plast valdes på grund av den goda vridstyvheten i 
förhållande till priset.  

• Densitet  1.3e3 - 1.49e3 kg/m^3 
• Pris  8.73 - 9.59     SEK/kg 
• Polymerklass Termoplast : amorf 

Till klossen valdes naturgummi med hårdhet runt 70 Shore A för sina goda 
egenskaper vid stötupptagning, nötning och uv-beständighet.  
 
Armen tillverkas i högmolekylärt polyeten, vilket har mycket goda 
nötningsegenskaper, låg friktionskoefficient och hög slagseghet. Då materialet är 
svårt att formspruta kan armen vakuumformas och snäpphakar fräsas ut.  
 

• Densitet  931 - 949 kg/m^3 
• Pris  17.5 - 19.2 SEK/kg 
• Sträckgräns  21.4 - 27.6MPa 

• Polymerklass Termoplast : semi-  
 krystallin 

Materialkostnadsuppskattning gjordes enligt tabell 2 genom att beräkna volymen 
för CAD-modellerna och prisuppgifter från CES.  
Tabell 2 Materialkostnadsuppskattning list 

 Volym Densitet Vikt Pris/kg Pris 
List 0,001013 1490 1,50966 9,59 14,47764 
Arm 4,3E-05 949 0,0408 19,2 0,783353 
Gummi 5,02E-05 1200 0,060299 32,31 1,948274 
Stång     21,168 
    Totalt 38,37727 

 

4.1.2.3 FEM-analys Skyddslist 

Även FEM-analys på armen genomfördes som statisk. För analysen på armen 
fixerades denna i axeln enligt de gröna pilarna i figur 52 och ett moment från 
fjädern ansattes på ytorna i enligt de orangea pilarna i figur 53 mot snäpphakar. 
Analysen motsvarar det läge när listen stannar och maximal fjäderkraft verkar på 
hakarna. Maximala Von-Mises-spänningen i detaljen uppgick till 14,8 MPa vilket 
jämfört med materialets sträckgräns på 21,4 - 27,6 skulle ge en säkerhetsfaktor 
mot plastisk deformation på 1,4 – 1,8. De högsta spänningarna befann sig vid 
kanterna de rödmarkerade områdena på snäpphakarna.  
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 Figur 53 Spänning och meshning i armen Figur 52 Randvillkor i armen 
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5 Diskussion och slutsatser 
5.1 Metoddiskussion 
De tre tillfällen under vilka brainstorming användes upplevdes av alla 
medverkande som givande och viktiga för idégenereringsprocessen. Merparten av 
de idéer som presenterades vid första sållningstillfället skapades vid något av dessa 
tillfällen. Samarbetet med två andra elever från klassen var gällande i bägge 
riktningar, vilket gjorde att möjligheten fanns att byta projekt när idéerna började 
sina. Detta underlättade så till vida att arbetet mestadels kändes effektivt, med den 
upplevda effekten att den kreativa stämningen kunde upprätthållas under längre 
perioder. En motgång under arbetet var att regeln om att inte döma idéer 
upplevdes som svår att följa. Detta var varken på grund av fel i metoden eller 
deltagarnas attityd mot varandra, utan snarare deras tendenser att själva 
överanalysera sina idéer innan de delades med gruppen. 

Under det senaste av de tre idégenereringsmötena användes förutom 
brainstorming även 6-3-5-metoden. I jämförelse med brainstorming upplevdes 
denna metod som svårare, troligtvis med anledning av det begränsade tidsintervall 
under vilket varje deltagare skall generera tre idéer. Detta stressmoment i 
kombination med det faktum att metoden tillämpades först vid de tredje tillfället, 
då flödet av nya idéer från deltagarna minskat avsevärt, anses vara anledningen till 
metodens låga utdelning relativt brainstorming. Trots dessa nackdelar så kunde 
samlingen med idéer utökas något efter processen.  

Den parvisa viktningen underlättade sorteringen av krav, som förutan denna 
upplevts som svåra att rangordna. En nackdel med metoden är att den inte 
garanterat ger en entydig ordning. Så blev fallet i detta projekt, där förstaplatsen 
delades av två krav och likaså tredjeplatsen. Detta ansågs dock inte utgöra något 
problem eftersom att viktningens tillämpning senare ändå gav väntat resultat. 
Risken finns dessutom att något krav inte rankas högre än något annat, såsom ”låg 
miljöpåverkan” i detta fall, och får totalt 0. En anledning till detta kan vara att 
miljöpåverkan i denna typ av produkt inte varierar nämnvärt, samma sak gäller de 
olika koncepten sinsemellan. 

Metoden Gut Feel användes till största delen under det första sållningsmötet, då 
kontaktpersonen på företaget pekade ut fem koncept för vidare utveckling. Dessa 
beslut baserades till största delen på kontaktpersonens erfarenheter och 
bedömning av vad som ansågs genomförbart, i samråd med författarna. Under 
följande sållningsmöten uppkom aldrig behovet av beslut baserade på erfarenhet 
och magkänsla, eftersom att de resultat som erhölls av andra metoder inte stred 
mot den allmänna uppfattningen.  

De slutliga två koncepten valdes med Pugh-matrisen som underlag. Inte heller här 
fanns någon konflikt mellan väntat och uppkommet resultat. Författarnas 
uppfattning är därför att metoden fungerade bra.  
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5.2 Resultatdiskussion, slutsatser och 
rekommendationer 
Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att i enlighet med Boverkets byggregler (BBR 19, 8:33) minimera och allra 
helst eliminera risken för klämskador på dörrens låssida vid stängning.  
Målet är att leverera ett konstruktionsförslag på en produkt som skyddar mot klämskador och 
inte påverkar stängnings-, och öppningskraft samt följer de regler och standarder som gäller för 
dörrar. Till exempel gällande brandgastäthet, ljudklass, brandklass. Konstruktionsförslaget ska 
innehålla bland annat hållfasthet, mekanik/funktion, materialval och kostnadsuppskattning. 
Allra helst vill företaget se att lösningen går att eftermontera på redan installerade produkter. 
De båda lösningsförslag som presenterats minskar i olika grad risken för 
klämskador. Inget utav de koncept som tagits fram kunde förhindra alla de typer 
av risker för klämskador som övervägts. Dessa inkluderar vårdslöst ”smällande” i 
dörren, kontrollerad stängning men med bristande uppmärksamhet, dörren stängs 
på grund av vinddrag och fortsatt grepp om dörrbladet genom hela stängningen. 
Samtliga fall med antingen egna eller annan persons fingrar i klämzonen.  

Dämparen minimerar risken för klämning på både in-, och utsidan av dörren, 
antingen då dörren ”smälls igen” eller då den blåser igen. Konceptets största brist 
ligger, enligt författarna, i att alla typer av stängning i låga hastigheter fortsatt ger 
upphov till risk. En annan nackdel är att alla stängningar, vid vilka dörrens 
hastighet är hög, kommer påverkas av dämparen, oavsett om det föreligger risk 
för klämning eller ej. Konceptets styrka anses vara dess relativt diskreta utförande. 
Detta skulle väga ännu tyngre i det fall företaget väljer att använda sig av 
vätskefyllda dämpare, eftersom att dessa normalt tar upp betydligt mer energi i 
förhållande till sin storlek. Utvecklingen av en sådan bedömdes dock av 
författarna, i samtycke med handledaren, vara onödig. Detta då marknaden för 
olika typer av vätskefyllda dämpare är stor redan i dagsläget, och det därför 
bedöms som osannolikt att en egen konstruktion skulle vara konkurrenskraftig. 

Fortsatt arbete med dämparen innebär förslagsvis dimensionering av det/de hål i 
kolvstångsplattan som reglerar det inre flödet för att inte påverka vid alltför låga 
hastigheter utan att förlora skydd. 

Listen skall förhindra klämning i alla fall då en hand befinner sig i klämzonen, 
oavsett dörrens hastighet och vilket sida av dörren personen befinner sig. Detta 
innebär att användaren är oskyddad endast i det fall då handen följer dörrbladet. 
Författarna anser att listen är, av de under arbetet framtagna koncepten, det som 
bäst svarar mot de ställda kraven och att detta är dess största styrka. Även det 
faktum att konceptet endast påverkar stängning då något finns i klämzonen ger 
det enligt författarna en klar fördel.  
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Huruvida dess relativt indiskreta utformning kan motiveras av detta är en relevant 
diskussion innan eventuell fortsatt utveckling sker. Det är dock författarnas åsikt 
att den höga grad av skydd som tillhandahålls uppväger den förändring i intryck 
den ger upphov till. Det kan även tänkas relevant att överväga olika sätt att vända 
utseendet till något positivt, genom att exempelvis profilera produkten som ett 
skydd för barn och använda listens synliga yta till att återspegla detta. Intressant att 
notera är att listen helt saknar motsvarighet på marknaden idag 

Vad gäller vidareutveckling av listen återstår att genom tester dimensionera 
fjädrarnas styrka för att få fram de krafter som ger rätt funktion och lång livslängd. 
För FEM-analysen gjordes antagandet att kraften från dörren mot armen övergår i 
ren rotation, mer noggranna analyser kan vara lämpligt att genomföra då 
motkrafter från fjädrarna bestämts. En relativt låg säkerhetsfaktor uppkom i 
armen vilket ger att ett annat material eller grövre dimensioner skulle vara att 
föredra.  
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8.2 Bilaga Morfologimatris 
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8.3 Bilaga Materialdata 
All data är hämtad från CES Edupack. 

Aluminum, A332.0, cast, T6 
Designation 
A332.0 (b): LM13-TF 
UNS number 
A03320 
General Properties 
Density  2.67e3 - 2.73e3 kg/m^3 
Price * 15.7 - 17.3 SEK/kg 
Composition overview 
Composition (summary) 
Al/11Si/Mg/Cu 
Base Al (Aluminum) 
Composition detail (metals, ceramics and glasses) 
Al (aluminum)  89    % 
Cu (copper)  1e-9    % 
Mg (magnesium)  1e-9    % 
Si (silicon)  11    % 
Mechanical properties 
Young's modulus  71 - 75 GPa 
Flexural modulus * 71 - 75 GPa 
Shear modulus  26 - 28 GPa 
Bulk modulus  65 - 86 GPa 
Poisson's ratio  0.32 - 0.36  
Shape factor  25  
Yield strength (elastic limit)  266 - 294 MPa 
Tensile strength  276 - 305 MPa 
Compressive strength * 266 - 294 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture)  266 - 294 MPa 
Elongation  0.9 - 1.1 % strain 
Hardness - Vickers  115 - 125 HV 
Fatigue strength at 10^7 cycles * 84 - 98 MPa 
Fatigue strength model (stress range) * 62.5 - 76.1 MPa 
Parameters: Stress Ratio = 0, Number of Cycles = 1e7 
_ 
Fracture toughness * 23 - 25
 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 1e-4 - 0.002  
Thermal properties 
Melting point  525 - 560 °C 
Maximum service temperature  130 - 200 °C 
Minimum service temperature  -273    °C 
Thermal conductivity  115 - 119 W/m.°C 
Specific heat capacity  944 - 982 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  18.5 - 19.5
 µstrain/°C 
Latent heat of fusion  384 - 393 kJ/kg 
Low alloy steel, SAE 4130, cast, normalized & tempered 
Designation 
SAE 4130 (cast) 
UNS number 
J13345 
General Properties 
Density  7.81e3 - 7.84e3 kg/m^3 
Price * 5.36 - 5.88 SEK/kg 
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Composition overview 
Composition (summary) 
Fe/0.75-1.1Cr/0.6-1Mn/0.5-1Ni/0.4-0.8Si/0.3-0.5Cu/0.15-0.3Mo/0.05-
0.33C/<0.1W/<0.045S/<0.04P/<0.03V 
Base Fe (Iron) 
Composition detail (metals, ceramics and glasses) 
C (carbon)  0.05 - 0.33 % 
Cr (chromium)  0.075 - 1.1 % 
Cu (copper)  0.3 - 0.5 % 
Fe (iron)  96.6 - 98.9 % 
Mn (manganese)  0.4 - 0.6 % 
Mo (molybdenum)  0.15 - 0.3 % 
Ni (nickel)  0.07 - 1 % 
P (phosphorus)  0 - 0.04 % 
S (sulfur)  0 - 0.045 % 
Si (silicon)  0.1 - 0.35 % 
V (vanadium)  0 - 0.03 % 
W (tungsten)  0 - 0.1 % 
Mechanical properties 
Young's modulus  198 - 206 GPa 
Flexural modulus * 198 - 206 GPa 
Shear modulus * 75.7 - 78.7 GPa 
Bulk modulus * 165 - 171 GPa 
Shape factor  41.3  
Yield strength (elastic limit)  475 - 525 MPa 
Tensile strength  652 - 720 MPa 
Compressive strength * 475 - 525 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture) * 475 - 525 MPa 
Elongation  17.8 - 19.7 % strain 
Hardness - Vickers * 211 - 233 HV 
Fatigue strength at 10^7 cycles  311 - 344 MPa 
Fatigue strength model (stress range)   204 - 240 MPa 
Parameters: Stress Ratio = 0, Number of Cycles = 1e7 
Fracture toughness  103 - 117
 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 6.96e-4 - 8.31e-4  
Thermal properties 
Melting point  1.46e3 - 1.51e3 °C 
Maximum service temperature  445 - 496 °C 
Minimum service temperature  -85 - -50 °C 
Thermal conductivity  41.5 - 45 W/m.°C 
Specific heat capacity  461 - 480 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  10.6 - 11.3
 µstrain/°C 
Latent heat of fusion * 265 - 280 kJ/kg 
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Natural rubber 
Identification 
Designation 
Natural rubber / Natural cis-1,4-polyisoprene (NR) 
General Properties 
Density  930 - 970 kg/m^3 
Price * 24.6 - 27 SEK/kg 
Composition overview 
Composition (summary) 
Cis-1,4-polyisoprene, chemical formula (CH2-C(CH3)=CH-CH2)n, vulcanized (crosslinked) by 
sulfur, peroxide, or bis-phenol.  Produced from the latex of the rubber tree: Hevea brasiliensis.  
Natural rubber is 100% cis, 0% trans isomer.  Unless removed by processing, contains small 
amounts of fatty acid and protein residues. Typical vulcanizate includes 5phr ZnO and 2.5 phr 
sulfur. 
Base Polymer 
Polymer class Thermoset elastomer : rubber 
Polymer type NR 
Polymer type full name Natural rubber 
Filler type Unfilled 
Composition detail (polymers and natural materials) 
Polymer  100    % 
Mechanical properties 
Young's modulus  0.0012 - 0.0021 GPa 
Compressive modulus * 0.0012 - 0.0021 GPa 
Flexural modulus  0.0012 - 0.0021 GPa 
Shear modulus  4e-4 - 7e-4 GPa 
Bulk modulus * 1.5 - 2 GPa 
Poisson's ratio  0.499 - 0.5  
Shape factor  1.5  
Yield strength (elastic limit)  21 - 28 MPa 
Tensile stress at 300% strain  1.2 - 1.7 MPa 
Tensile strength  21 - 28 MPa 
Compressive strength * 25.2 - 33.6 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture) * 36.8 - 47.2 MPa 
Elongation  600 - 780 % strain 
Elongation at yield  600 - 780 % strain 
Hardness - Shore D * 6 - 10  
Hardness - Shore A  30 - 45  
Fatigue strength at 10^7 cycles * 8.4 - 11.2 MPa 
Fracture toughness * 0.777 - 0.87
 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta)  0.07 - 0.13  
Compression set at 23°C  3 - 8 % 
Compression set at 70°C  9 - 26 % 
Compression set at 100°C  21 - 49 % 
Tear strength  24.8 - 44 N/mm 
Impact properties 
Impact strength, notched 23 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Impact strength, notched -30 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched 23 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched -30 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Thermal properties 
Glass temperature  -78 - -63 °C 
Maximum service temperature  69 - 107 °C 
Minimum service temperature  -65 - -50 °C 
Thermal conductivity  0.13 - 0.16 W/m.°C 
Specific heat capacity  1.82e3 - 1.99e3 J/kg.°C 
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Thermal expansion coefficient  210 - 230
 µstrain/°C 
PVC (rigid, molding and extrusion) 
Identification 
Designation 
Poly Vinyl Chloride (Rigid, Molding); Type I 
General Properties 
Density  1.3e3 - 1.49e3 kg/m^3 
Price * 8.73 - 9.59 SEK/kg 
Composition overview 
Composition (summary) 
Compound of PVC, (CH2CHCl)n, with stabilizer (commonly tin-based) 
Base Polymer 
Polymer class Thermoplastic : amorphous 
Polymer type PVC 
Polymer type full name Polyvinyl chloride, rigid, 
unplasticized 
Filler type Unfilled 
Composition detail (polymers and natural materials) 
Polymer  100    % 
Mechanical properties 
Young's modulus  2.48 - 3.3 GPa 
Compressive modulus * 2.41 - 3.3 GPa 
Flexural modulus  2.7 - 3.4 GPa 
Shear modulus * 0.883 - 1.18 GPa 
Poisson's ratio * 0.395 - 0.405  
Shape factor  6.7  
Yield strength (elastic limit)  41.4 - 52.7 MPa 
Tensile strength  41.4 - 52.7 MPa 
Compressive strength * 37 - 44.3 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture)  83 - 92 MPa 
Elongation  40 - 80 % strain 
Hardness - Vickers * 12.4 - 15.8 HV 
Hardness - Rockwell M * 72 - 90  
Hardness - Rockwell R  105 - 130  
Hardness - Shore D  80 - 85  
Fatigue strength at 10^7 cycles * 16.6 - 21.1 MPa 
Fracture toughness * 3.63 - 3.85
 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0.00966 - 0.0166  
Impact properties 
Impact strength, notched 23 °C  3.8 - 5.4 kJ/m^2 
Impact strength, notched -30 °C * 1 - 2 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched 23 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Thermal properties 
Glass temperature  80 - 88 °C 
Heat deflection temperature 0.45MPa  68 - 76 °C 
Heat deflection temperature 1.8MPa  65 - 73 °C 
Maximum service temperature  50 - 65 °C 
Minimum service temperature  -10 - 0 °C 
Thermal conductivity  0.147 - 0.209 W/m.°C 
Specific heat capacity  1e3 - 1.1e3 J/kg.°C 
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PE-UHMW (molding and extrusion) 
Identification 
Designation 
Ultra high molecular weight polyethylene / UHMWPE / PE-HD-UHMW (high density 
homopolymer) 
Tradenames 
Avalon, Chemfluor UHMW, Delvon UHMWPE, Formolene HL, Gur, Kern PE-UHMW, Lenite, 
Lubriblend, Mipelon, Plaslube, Quadrant, Tivar, Stamylan, Total, Tetralene UHMW, Utec 
General Properties 
Density  931 - 949 kg/m^3 
Price * 17.5 - 19.2 SEK/kg 
Composition overview 
Composition (summary) 
(CH2CH2)n typical n=100,000-250,000 
Base Polymer 
Polymer class Thermoplastic : semi-crystalline 
Polymer type PE-UHMW 
Polymer type full name Polyethylene, ultra high 
molecular weight 
Filler type Unfilled 
Composition detail (polymers and natural materials) 
Polymer  100    % 
Mechanical properties 
Young's modulus * 0.894 - 0.963 GPa 
Compressive modulus * 0.894 - 0.963 GPa 
Flexural modulus  0.894 - 0.963 GPa 
Shear modulus * 0.314 - 0.339 GPa 
Bulk modulus * 1.93 - 2.02 GPa 
Poisson's ratio * 0.413 - 0.43  
Shape factor  4.6  
Yield strength (elastic limit)  21.4 - 27.6 MPa 
Tensile strength  38.6 - 48.3 MPa 
Compressive strength * 25.7 - 33.1 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture) * 54 - 67.6 MPa 
Elongation  350 - 525 % strain 
Hardness - Vickers * 6.4 - 8.3 HV 
Hardness - Rockwell M * 31 - 35  
Hardness - Rockwell R  47.6 - 52.5  
Fatigue strength at 10^7 cycles * 15.2 - 19.8 MPa 
Fracture toughness * 1.72 - 5.16
 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0.0415 - 0.0447  
Impact properties 
Impact strength, notched 23 °C  95.2 - 105 kJ/m^2 
Impact strength, notched -30 °C  95.2 - 105 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched 23 °C * 590 - 600 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched -30 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Thermal properties 
Melting point  125 - 138 °C 
Glass temperature  -125 - -90 °C 
Heat deflection temperature 0.45MPa  68 - 82 °C 
Heat deflection temperature 1.8MPa  43 - 49 °C 
Maximum service temperature * 110 - 130 °C 
Minimum service temperature  -89 - -79 °C 
Thermal conductivity * 0.19 - 0.197 W/m.°C 
Specific heat capacity  1.75e3 - 1.81e3 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  234 - 360
 µstrain/°C 
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8.5 Bilaga Ritningar Skyddslist 
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8.6 Bilaga FMEA 
Skyddslist 

 
Fjäderlist 

 
Gummilist 

 
Dämpare 

 
  

funktion felsätt felorsak feleffekt
pinne svänger inte fel vinkel/hög friktion brister vid fästpunkt

brister vid gångjärn
brister vid pinne
brister vid hjul

svänger för tidigt/sent fel längd pinne skyddar kortare tid, kan inte stänga
fjäder svänger inte tillbaka sliten/trasig/underdim. fjäder skyddar inte

klent material runt om
fästlist spricker materialfel lossnar

hög belastning
sprött av sol

list pinnen orkar inte flytta hela listeotillräcklig svängkraft från pinnen spricker
hindrar dörren att stängas

gångjärn skaderisk kanter/klämrisk
list sprickor runt skruvhål klent material runt om trasig
list listen hindras rotationen blockeras Pinnen brister
list "dallrar" inte tillräckligt styv dålig känsla

fjäder svänger inte tillbaka sliten/trasig/underdim. fjäder skyddar inte
klent material runt om

kant svänger inte fel vinkel/hög friktion brister vid fästpunkt
brister vid gångjärn

(+klent material) listen brister
fästlist spricker materialfel lossnar

hög belastning
sprött av sol

nöter hög friktion märken på dörr
oljud

vass kant märken på dörr

list spricker sprött/hårt av sol brister  
utmattning fjädrar inte tillbaka

gör märken material fult
fästlist spricker materialfel lossnar

hög belastning
sprött av sol

fjäder trycker inte ut kolven sliten/underdim. Fjäder dämpar inte
fjäder hamnar snett Inget spår kolv fjädras ej fullt tillbaka

gummiskydd går sönder utmattning märken på dörr
sprött av sol
fel material

infästning brister stor belastning lossnar
utmattning
spänningskoncentrationer(hål/kant)
underdim.

kolvstångs sticker ut för lång Hög skaderisk
slits osymmetriskt otillräcklig axiell lagring tidig utmattning
böjs sned belastning malfunktion

O-ringen slits osymmetriskt otillräcklig axiell lagring tidig utmattning
slits ut behöver smörjning håller inte tätt

cylinder sprickor porositeter nedsatt dämpningsförmåga/ haveri
läckage
smuts kommer in

kolven trögar vid återställning/ fastnar onödigt stor friktionsyta mot cyl. ingen dämpning
hög spänningskoncentration me    olämplig radie brott

öppning visslar för stort/litet glapp störande
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Skyddslist med kloss 

 
 

  

kloss överför kraft till gångjärn stort glapp mellan kloss och karm skador på karm/skruv/gångjärn=> glapp
Böjer listen Dörr träffar för långt ut Listen spricker

list böj spricker utmattning till följd av böjning mellan kloss och list spricker/brister
fjäderpinne tar inte med list underdimensionerad dörren kan ej stängas

tar inte med  list underdimensionerad=>plasticerad dörren kan ej stängas
tar  alltid med list överdimensionerad nedsatt skydd utsida

fjädergångjärn svänger inte tillbaka underdimensionerad inget skydd
gnisslar otillräcklig smörjning störande

kloss gör märken i dörr fel material fult
gör märken i karm fel material fult

list böjer sig smalt vid handtag skador på listen
ivägen för dörrens lås för bred vid handtag missnöje

Axel gör oljud metall mot metall irriterande
smuts vid infästning trögar missnöje
Hög friktion trögar
Inte tillräckligt rak tillverkningsfel / böjs vid användning Roterar inte som den ska

67 



Bilaga Mockups 

8.7 Bilaga Mockups 
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