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I 
 

Sammanfattning 
På uppdrag av uppdragsgivaren skall ett konstruktionsförslag på ett klämskydd tas fram. Detta efter re-
kommendationer ifrån Boverket om att förbättra klämsäkerheten i dörrar. Rekommendationerna baseras 
på en rapport från Konsumentverket. Rapporten åskådliggör att cirka 50 % av alla klämskador sker på 
låssidan, samtidigt finns det få lösningar för minimering av klämrisken på låssidan.  
 
En produktjämförelse genomförs för att se vad marknaden erbjuder för lösningar. Praktiska tester av dörr-
stängningar utförs samt observationer av dörrstängningar. 
Konceptframtagning inleds där skisser på koncept tas fram. Inspiration till koncepten hämtas från både 
studenter på närliggande ingenjörsprogram, släkt och vänner samt av diverse besök på företag. För att 
jämföra de olika koncepten används en viktad konceptvalsmatris. Från ett urval av sex koncept väljs tre 
stycken ut för vidareutveckling.  
Slutligen väljs ett koncept för att lägga grunden till ett konstruktionsförslag. Konceptet bygger på ett 
klämskydd med luftdämpning vilket aktiveras vid kraftiga stängningar av dörren. Klämskyddet minimerar 
risken för att användaren skadas mellan dörrblad och karmsidostycket på låssidan. FEM - analyser utförs 
på de ingående delarna för att kontrollera hållfastheten. Funktionen testats genom att undersöka om kom-
pression uppstår i de prototyper som skapas. Testerna visar att kompression uppstår. 
 
Resultatet av examensarbetet leder till ett konstruktionsförslag med tillhörande ritningar och material. 
Konstruktionsförslaget monteras under överkanten av karmen. Konstruktionsförslaget dämpar dörrens 
rörelse genom att kompression uppstår i en kammare, vid en långsam rörelse uppstår ingen kompression 
vilket medför att dörren kan stängas normalt. 
I konstruktionsförslaget kan zinklegeringen ZA-27 användas för gjutning av kamrarna och kolvstången 
om omkonstruktion utförs. En PVC- elastomer används för gjutning av dämpplattan, vidare tillkommer en 
konisk tryckfjäder samt åtta skruvar. Konstruktionsförslagets hållfasthet behöver ses över yttreliggare för 
att garantera tillräcklig hållfasthet för framtida arbete då FEM-analyser visar på att materialet utsätts för 
mycket höga spänningar. 
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Abstract 
On behalf of the client, a design proposal regarding pinch protection is developed. This follows the rec-
ommendations from Boverket to improve the pinch security in doors. The recommendations are based on 
a report by Konsumentverket. The report illustrates that approximately 50% of all the pinch related acci-
dents happens on the lock side of the door, while there are few solutions to minimize the risk of pinching 
at the lock side. 
 
A product comparison is carried out to see what kind of solutions the market offers. Practical tests and 
observations of door closure are performed. 
Concept development begins with the production of simple sketches. Inspiration to the pinch protections 
are taken from both students on the nearby engineering programs, family and friends as well as of various 
visits to retailers. In order to compare the different concepts, a balanced concept selection matrix is used. 
From a selection of six concepts three is chosen to go through further developed.  
Finally, one concept laid the foundation for a design proposal. The concept is based on a pinch protection 
with air cushioning, which is activated when someone forcefully try to close the door. Pinch protection 
minimizes the risk of injury to the user between door leaf and the lock side of the door. A FEM-analysis 
is performed on the included parts to analyze the strength of materials. Function is tested by investigating 
if compression occurs in the prototypes created. The tests show that compression occurs. 
 
The results of the thesis lead to a design proposal with accompanying drawings and materials. The design 
proposal should be mounted under the top edge of the frame. The pinch protection dampens the doors 
movement by using compression inside the chamber, at a slow movement no compression occurs, which 
means that the door can be closed normally. 
The chambers and the piston rod can been made in zinc alloy ZA-27 if reconstruction is made before the 
casting. A PVC elastomer is used for molding the damping plate, also a conic pressure spring and eight 
screws for assembly are used. 
Construction of the proposals strength need to be reviewed to ensure adequate strength, as a future work 
the FEM analysis shows that the material is exposed to very high tension.  
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Förord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I samband med att dörrar används i vår vardag uppstår risk för att klämma sig. I dessa fall blir begreppet 
klämsäkerhet aktuellt och därmed också det område vilket bearbetas i denna rapport. Arbetet inriktas till 
att ta fram förslag på en ny typ av klämskydd vilken skall kunna monteras på befintliga dörrar i upp-
dragsgivarens sortiment. 

1.1.1 Historia 
De äldsta ytterdörrarna öppnades ofta inåt och var oftast tvådelade samt saknade karm. Tvådelade dörrar 
var fördelaktiga eftersom de gav ventilation och ljus, samtidigt kunde djuren hållas utanför huset då end-
ast övre delen av dörren öppnades. Dagens dörrblad är ofta släta på ytan har alltid en karm runt om. Den 
släta ytan på dörrar togs fram under 1940-talet. Innan dess förekom så kallade spegeldörrar, vilka hade 
olika sorters rutmönster i dörrbladet enligt Curatio Byggnadsvårdsföreningen i Åboland r.f. [1].  

1.1.2 Nutid  
Dagens dörrar av högre klass är ofta tillverkade i stål. Ståldörrar ökar allvarlighetsgraden på personskador 
eftersom dessa är mer robusta i sin konstruktion. 
Enligt Konsumentverket [2] är det vanligast att barn under 15 år klämmer sig. 64 % av olyckorna sker 
utan att en andra part är inblandad. Olyckor sker oftare på låssidan än på gångjärnssidan, 50 % gentemot 
38 %. Resten av skadorna sker genom kollision med dörrdetaljer. 
Av de studerade skadorna inträffar enligt rapporten från Konsumentverket [2]: 

 58 % i hemmiljö 
 24 % på övriga platser 
 11 % på Skola, fritidshem eller daghem 
 7 % i offentliga lokaler  

Studien bygger på en undersökning av statistik från Norrlandsuniversitetssjukhus som Umeå universitet 
utfört där 252 skadefall rapporterades mellan 1996 - 1997. Enligt Konsumentverkets rapport [2] uppstår i 
Sverige varje år 17·103 skadefall med klämskador. 

1.1.3 Termer 
I rapporten används olika termer för att benämna olika delar utav dörren, för att klargöra detta visas dessa 
i figur 1 tillsammans med namnen på dörrens beståndsdelar.  
 

         
Figur 1. Aktuella termer vilka används i arbetet. 
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1.2 Problem 
Arbetet går ut på att ta fram en lösning utefter boverkets rekommendationer[3] åt en svensk dörrtillver-
kare. Arbetet är en del av uppdragsgivarens utvecklingsarbete inom området klämsäkerhet. Uppdragsgi-
varen vill att arbetet utmynnar i ett konstruktionsförslag vilket skall skydda användare från att klämma sig 
i dörrar alternativt mildra skadan.  
 
I dagsläget finns flera olika sorters klämskydd, dock söker uppdragsgivaren efter en ny lösning på pro-
blemet. Problemet har uppkommit i samband med att dörrtillverkare tagit del av rekommendationer från 
boverket[3]. Rekommendationerna gällande klämsäkerhet vid dörrar berör samtliga svenska dörrtillver-
kare. Rekommendationerna baseras på en rapport från Konsumentverket[2] där skador gällande kontakt 
med dörrar har undersökts. Rapporten från Konsumentverket täcker upp skador från många olika typer av 
miljöer och dörrar.  
I dessa miljöer bör det ur ett etiskt perspektiv vara moraliskt rätt att placera klämskydd för att minska 
klämrisker, speciellt med avseende på rapporten från Boverket [3]. Med detta i åtanke bör klämskydd 
vara placerade på alla dörrar för att skydda människor ifrån klämning. 
 
För att ta fram ett applicerbart och fungerande klämskydd finns ett antal aspekter att beakta enligt upp-
dragsgivaren. Det är viktigt att klämskyddet inte påverkar normal stängning av dörren.  Klämskyddet 
skall passa de flesta dörrar i uppdragsgivarens produktsortiment. Dessutom är det en fördel om kläm-
skyddet kan eftermonteras på befintliga dörrar. Vid stängning av dörrblad skall klämskyddet minska ris-
ken för skador i form av till exempel sår och benbrott. Klämskyddet ska klara av slitage och belastningar 
som uppstår vid dagligt bruk samt uppmärksammas som estetiskt tilltalande gällande designen. Kläm-
skyddet skall dessutom uppfylla och anpassas till: 
 

 Rekommendationer om klämsäkerhet från boverket (BBR 2008) [3]. 
– 8:3 Skydd mot sammanstötning och klämning. 
– 8:31 Byggnaders rörliga delar och anordningar ska vara placerade och utformade så att 
  risken för personskador genom klämning eller liknande begränsas. (BFS 2009.6) [3]. 

Att lösa problemet är möjligt många olika sätt. Utmaningen ligger i att hitta en intressant och nydanande 
lösning på problemet. Information i ämnet finns att tillgå i litteratur och via internet. 

1.2.1 Projektplanering 
I projektplaneringen delas projektet in i faserna: rapportskrivning, förstudie, genomförande samt resultat. 
Därefter bestäms vilka delmoment som ska ingå i respektive fas, dessa fördelas på projektets samtliga 
veckor. Planeringen är vidare indelad i en planerat och faktisk del, vilken lätt går att skifta mellan så att 
det snabbt går att se hur väl det faktiska arbetet följer det planerade arbetet. Veckobaserade uppföljningar 
utförs för att projektet ska bli färdigt på utsatt tid. Planeringen är en struktur för hur arbetet ska gå tillväga 
och är samtidigt en överblick för hur väl arbetet är i fas. I slutsatsen sammanfattas hur projektplaneringen 
följts. Projektplaneringen i sin helhet återfinns i bilagan. 

1.3 Syfte & Mål 
Syftet med arbetet är att undersöka och kartlägga möjligheter till att minska klämrisken i dörrar vid låssi-
dan samt ta fram en lösning på ett klämskydd. Med ett klämskydd är förhoppningen att minska antalet 
klämskador som sker i dagsläget, helst skall inga klämskador kunna uppstå överhuvudtaget när kläm-
skyddet används.  
 
Målet med arbetet är att ta fram ett klämskydd efter följande kriterier till ett konkurrenskraftigt pris. 
Klämskyddet skall anpassas för dörrar som produceras av uppdragsgivaren, dessa dörrar används både i 
privat- och företagsmiljö. Det är en fördel om klämskyddet kan eftermonteras på befintliga dörrar.  
Klämskyddet anpassas enligt önskemål från uppdragsgivaren, efter ståldörrar med en vikt på 100 kg. Det 
är även fördelaktigt om det klarar av lättare dörrar, till exempel trädörrar, vilka väger cirka 50 kg.  
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1.4 Avgränsning 
Klämskydd skall kunna erbjudas för samtliga sidor på en dörr enligt boverkets [3] rekommendation. En-
ligt uppdragsgivaren finns få lösningar för att minska klämrisken på låssidan, därför avgränsas arbetet till 
ett klämskydd med funktion att skydda användaren mot klämning på låssidan. 
 
Vidare inriktas arbetet till att lösa problemet för en standarddörr från uppdragsgivarens produktsortiment. 
Några exempel på miljöer där dessa dörrar kan vara placerade är i hemmet, på förskolor, i offentliga loka-
ler och i industrilokaler. Dörrarna kan till exempel vara entrédörrar till lägenheter eller dörrar på indu-
strier. Därför utförs ingen avgränsning för vilka användare skaderisken berör.  
 
Geometrin mellan dörr och karm med avseende på tvärsnittet påverkar klämskadans omfattning. Att ut-
föra ändringar av dörrens tvärsnitt är ej aktuellt. En annan lösning kan vara att hastigheten bromsas ned. 
Detta måste ske före klämning, alternativet är att förhindra att en kroppsdel hamnar i dörrspringan.  
 
Vid arbetets slut skall ingen färdig produkt vara framtagen utan enbart ett konstruktionsförslag, därför 
skall heller ingen produktionsberedning tas fram. 

1.5 Metod 
Arbetet startar med att skapa en projektplanering, se figur 35 i bilagan i kapitel 6.1. Detta för att få en 
strukturerad plan att arbeta efter och för att lättare ligga i fas för att slutföra arbetet i tid. Under arbetet 
bokförs en parallell projektplanering för att se det faktiska arbetet fortskridit, se figur 36 i bilagan i kapitel 
6.1. En produktjämförelse av marknadens utbud genomförs och produkterna delas in i olika kategorier: 

 Manuella 
 Semimanuella 
 Automatiska 

Praktiska tester utförs för att ta reda på den kinetiska energi vilken en dörr får när den stängs med en hög 
hastighet. För att beräkna den kinetiska energin mäts tiden det tar för dörren att stängas ifrån en vinkel på 
45 ˚. 
Observationer av olika människors beteende vid öppning och stängning av en dörr genomförs för att få en 
tydligare överblick av hur skador kan uppstå och hur dörren används i dagligt bruk. 
 
Efter insamlandet av information angående dörrar och människors beteende påbörjas konceptframtagning 
där papper och penna används för att snabbt få fram idéer på papper. Koncepten numreras och genomgår 
ett konceptval där en viktad konceptvalsmatris används med en poängskala på 0-5 där 5 är högsta betyg.  
 
När koncepten tilldelats poäng väljs 6 koncept ut för vidare bearbetning, dessa genomgår SWOT-analyser 
för att synliggöra möjligheter och hot som koncepten står inför. Tre koncept väljs ut tillsammans med 
uppdragsgivaren, dessa genomgår omkonstruktioner samt en FMEA-analys för att synliggöra gömda fel. 
Ett koncept väljs ut för slutgiltig omkonstruktion där även material och ingående köpkomponenter be-
stäms.  
Därefter genomförs manuella beräkningar för att ta fram de laster vilka antas verka på konceptet. FEM-
analyser utförs på konceptets olika detaljer med aktuella laster för att se om hållfastheten är tillräcklig.  
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1.6 Litteraturundersökning 

1.6.1 Klämskyddskategorier 
Klämskydden delas in i tre olika kategorier, manuella, semimanuella och automatiska. Ett manuellt kläm-
skydd är bara aktivt när det är monterat på dörren och måste tas bort för att dörren ska kunna stängas.  
Ett semimanuellt klämskydd är alltid monterat på dörren fast någon form av återställning krävs medan 
automatiska klämskydd inte behöver någon handpåläggning alls. 

1.6.2 Klämning 
Följande påståenden angående klämning i dörrar är enligt egna tankar. 
 
Möjliga kroppsdelar vilka kan klämmas: 

 Finger 
 Hand 
 Arm 

Fingrarna är de kroppsdelar som tar mest skada vid klämning. Detta eftersom fingret är den kroppsdel 
med minst area. Dörren har också en klippande inverkan på fingret. 
 
Möjliga orsaker till att dörren stängs: 

 Dörren stängs medvetet av personen som skadas. 
 Utomstående person stänger dörren. 
 Dörren stängs utan mänsklig påverkan. 

Klämrisken på låssidan uppstår vid följande platser vid låssidans kant: 
 Vid låskolven 
 Under låskolv 
 Över låskolv 

Tvärsnittet på uppdragsgivarens ståldörrar i figur 3 skiljer sig från traditionella dörrar, se figur 2. Bero-
ende på vilken typ av dörr användaren klämmer sig i påverkas skadans allvarlighetsgrad. En traditionell 
trädörr ger till största delen en klämmande effekt medan en ståldörr med stålfals kan ge en klippande ef-
fekt. Geometrin är inte den samma vilket måste tas hänsyn till vid konceptframtagning. 

 
Figur 2. Snitt genom dörrblad och dörrkarm, Traditionella trädörrar. 
 
Skillnaden mellan en traditionell dörr, se figur 2 och uppdragsgivarens ståldörr se figur 3, är främst stål-
falsen på dörrbladet vilket skapar nya möjligheter och förutsättningar. 
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Figur 3. Uppdragsgivarens ståldörrar.  
 
Uppdragsgivaren har i huvudsak två olika designer på sina ståldörrar. Den röda cirkeln i figur 3 visar 
skillnaden i utförandet på dörrbladen.  
Uppdragsgivarens dörrblad väger cirka 100 kg. Detta främst eftersom dörren är tillverkad i stål men också 
på grund av att dörrbladet är grövre än en traditionell dörr. Ett tyngre dörrblad medför att en större mot-
kraft krävs för att bromsa upp dörrbladet vid stängning eftersom dörrbladet då har en högre kinetisk-
energi.  

1.6.3 SWOT analys 
En SWOT analys visar på konceptens svagheter och styrkor, SWOT är en förkortning för: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats, vilket på svenska motsvarar Styrkor, Svagheter, Möjligheter och 
Hot. Figur 4 från VEB products[4] används som referens till SWOT analyserna. 
 

 
Figur 4. Modell över SWOT-analys hämtad från VEB products[4]. 
 
Analysen beskriver externa och interna egenskaper. De interna egenskaperna är styrkor och svagheter och 
syftar till en produkts specifika egenskaper. Externa egenskaper är möjligheter och hot produkten står 
inför på marknaden.  
En SWOT analys ger en överblick över koncepten vilket är användbart under konceptvalet. Analysen ger 
också viktig information som kan möjliggöra omkonstruktioner på ett tidigt stadie vilket sparar pengar. 

1.6.4 FMEA analys 
FMEA är en metod för att utföra en feleffektsanalys. FMEA står för Failure Modes and Effects Analysis. 
Analysen kan genomföras kvalitativ eller kvantitativ. En kvalitativ analys innebär att resultatet blir i form 
av text medan en kvantitativ analys baseras på ett poängsystem. Analyser utförs under konstruktionssta-
diet på respektive koncept. I dessa analyser arbetar en grupp människor för att ta fram troliga felsätt för 
produkten. Därefter kontrolleras vilka konsekvenser respektive fel skapar. Slutligen undersöks orsaken till 

Dörrblad 

Dörrkarm Dörrkarm 

Dörrblad 
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att felen uppstått. Efter analys avhjälps de uppkomna felen. Under detta arbete utförs kvalitativa FMEA 
analyser på efterfrågan av uppdragsgivaren. 

1.6.5 FEM analyser 
För att kontrollera hållfastheten på en detalj används FEM-analyser. Analyserna utförs i programmet 
Abaqus. FEM står för Finite Element Method vilket på svenska motsvarar Finita Element Metoden. Ge-
nom att dela in en detalj i mindre delar kan så kallade element skapas. Dessa element byggs upp av noder. 
I noderna kan hållfasthetsberäkningar utföras. Varje nod har ett bestämt antal frihetsgrader beroende av 
vilken dimension problemet är utav.  
I analyserna används solida tetraediska element med kvadratiska formfunktioner. Dessa element består av 
10 noder vardera och används i samtliga analyser. Noderna har tre frihetsgrader, dessa tre är enligt det 
kartesiska koordinatsystemet x, y och z. Där höga spänningsgradienter uppstår, behöver finare element 
skapas till dess att konvergens uppnås, detta för att ge ett noggrannare svar. Analyserna visar även var 
spänningskoncentrationer uppstår. 

2 Genomförande 

2.1 Förstudie 
För att få en inblick i vilka lösningar marknaden erbjuder genomförs en produktjämförelse. Marknadens 
utbud undersöks och dokumenteras. Undersökningen visar att de flesta klämskydd riktar sig främst till 
privat bruk men de flesta fungerar även i industri. 
 
Produktjämförelsen genomförs genom besök hos Babyproffsen, Barnkupolen, Coop Forum, Beijer bygg-
material och Biltema i Skövde. Denna jämförelse visar att få klämskydd saluförs och att de flesta butiks-
arbetare inte heller känner till några ytterligare lösningar. Babyproffsen var det företag med flest kläm-
skydd i lager, det var Akta Graco klämskydd och en variant på Clippasafe’s klämskydd, dessa finns do-
kumenterade i bilagan i kapitel 6.3.1.  
Produktjämförelse sker också av utbudet av klämskydd i internetbutiker, denna jämförelse visar att utbu-
det är större på internet än i affärer, det finns dock få klämskydd med en skyddande effekt vid låssidan. 
Denna jämförelse visar på att det inte existerar många fungerande lösningar vilket ytterligare motiverar 
utveckling av ett fungerande klämskydd för låssidan. I kapitel 6.3 i bilagan återfinns samtliga produkter 
från produktjämförelsen. 

2.2 Människors beteende vid dörrstängning. 
Sannolikheten att klämma sig vid låskolven är lägre än att klämma sig över eller under låskolven, detta 
enligt ett 30- tal observationer av dörrstängningar där olika människor vid tre dörrar observeras. Vid 
stängning av dörr befinner sig oftast handen under låskolven. 

2.3 Praktiska tester av kinetisk energi i dörrblad 
För att beräkna dörrens kinetiska energi under en stängning i hög fart genomförs praktiska tester. Detta 
genom att stänga en dörr i hög hastighet och mäta upp tiden det tar för dörren att stängas helt.  
 
De praktiska testerna utförs på följande sätt: 

1. Dörren öppnas 90 ˚ 
2. Vid 45 ˚ görs en markering på golvet. 
3. En person sätter dörren i rörelse och ger därmed dörren en hög hastighet. 
4. När dörren når markeringen 45 ˚ startar en annan person ett tidur. 
5. Vid 0 ˚ stoppas tiduret. 

Testerna genomförs flertalet gånger för att på så sätt få fram statistiskt säkerställt resultat. 
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2.4 Konceptvalsmatris 
För att värdera koncept mot varandra används en viktad konceptvalsmatris där egenskaper betygsätts från 
0 – 5, där 5 är det högsta betyget. Dessutom viktas egenskaperna mot varandra för att få en mer korrekt 
bedömning av koncepten. Egenskaper vilka bedöms väljs tillsammans med uppdragsgivaren enligt tabell 
1. 
 
Egenskaper Viktning (totalt 100 %) 
Pris 8 % 
Ekonomiskt försvarbar 20 % 
Monteringstid 8 % 
Användarvänlighet 20 % 
Livslängd 30 % 
Miljöpåverkan 8 % 
Design 6 % 
Tabell 1. Viktning mellan valda egenskaper. 
 
Livslängden är den egenskap vilken värderas högst hos koncepten enligt tabell 1. Det skall vara enkelt för 
användaren att använda dörren när konceptet är monterat, detta värderas i egenskapen användarvänlighet. 
Konceptet skall klara av flertalet stängningar, om klämskyddet förhindrar en klämning skall det alltså inte 
behöva kasseras efteråt. 

2.5 Dörrbladets kinetiska energi 
För att dimensionera klämskyddet och veta vilka krafter och spänningar klämskyddet utsätts för genom-
förs manuella beräkningar med hjälp av praktiska tester. Dessa tester visar att det tar 0,3 sekunder för 
dörrbladet att stänga sig 45 ˚. Med hjälp av denna tid samt givna värden på dörrens geometri, kan dörrens 
kinetiska energi tas fram. Detta mosvarar energin klämskyddet ska absorbera för att bromsa dörrbladets 
rörelse. Dörrens gångjärn är smörjda och kan därför anses friktionsfria, därmed fås inga större energiför-
luster och därför tas ingen hänsyn till denna förlust. Eventuellet luftmotstånd vilket kan bromsa dörrens 
hastighet tas inte med i beräkningarna. Den kinetiska energin Ek tas fram enligt ekvation 1. 
 

2

2IEk 
          (1) 

 
I ekvation 1 är Ek dörrens kinetiska energi, I dörrens masströghetsmoment och ω dörrens vinkelhastighet. 
För att ta fram den kinetiska energin Ek beräknas först masströghetsmomentet I för dörren enligt ekvation 
2. 
 

2
2222

4,33
3

1100
12

06,0100
312

mkgmAmBI 






    (2) 

 
I ekvation 2 är I masströghetsmomentet, A dörrens bredd, B dörrens tjocklek, m är dörrbladets massa. Den 
uppmätta tiden är tiden för ett åttondels varv (45 ˚), detta medför att tiden multipliceras med åtta för att få 
omloppstiden, tiden det tar för dörren att rotera 360 grader. Omloppstiden behövs för att beräkna vinkel-
hastigheten ω. 
 

sekradvsekvvseksek /62,22/var42,0
4,2

14,283,0  
 (3)

 

 
Vinkelhastigheten betecknas enligt ekvation 3 med ω, och antalet varv per sekund betecknas med v. Med 
masströghetsmomentet I och vinkelhastigheten ω löses den kinetiska energin Ek ut enligt ekvation 1. 
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J114kE
   

Dörrens kinetiska energi vilken klämskyddet behöver bromsa upp fås med hjälp av uppmätt tid vid prak-
tiska tester samt ekvation 1, 2, och 3 till 114 J. 

2.6 Konceptframtagning 
För att hitta lösningar till problemet med klämrisken för låssidan inleds en konceptframtagning.  Idéer på 
koncept skissas på ritpapper, se kapitlet konceptskisser under bilagor för samtliga koncept. Inspiration 
hämtas från omgivningen, studenter på närliggande ingenjörsprogram, släkt och vänner. 
 
För att jämföra koncept mot varandra används en viktad konceptvalsmatris. De olika egenskaperna viktas 
mot varandra internt enligt tabell 1 i kapitel 2.4. Tabell 2 förklarar vad respektive poäng innebär för varje 
egenskap. 
 

 
Tabell 2. Förklaring av poängen för respektive egenskap. 
 
Poängen för egenskapen Pris är viktad efter ett tänkt försäljningspris i affär, det vill säga det pris kunden 
får betala för den färdiga produkten. En smärtgräns är satt vid 10·103 kronor. Om kostnaden överstiger 
10·103 kronor för den färdiga produkten får konceptet 0 poäng. 
 
Med egenskapen Ekonomiskt försvarbar tas hänsyn till hur väl konceptet minimerar klämrisken kontra 
vad priset för produkten är i butik. Till exempel får här en billig produkt med en halvbra funktion samma 
poäng som en dyr men mycket bra produkt. För en riktigt bra, ekonomiskt försvarbar produkt, krävs att 
funktionen är mycket bra samtidigt som priset är mycket lågt. 
 
Monteringstid bedöms efter hur lång tid det tar för en fackman att montera konceptet på dörren. Detta får 
inte ta mer än en timme enligt kriterier från uppdragsgivaren. Därför är tidsstegen för respektive poäng 
mindre i början och större i slutet.  
 
Användarvänlig tar hänsyn till hur mycket konceptet påverkar användaren vid normalt bruk av dörren. 
Klämskydden delas in i tre klasser. Automatiska klämskydd vilka alltid är aktiverade vid användning av 
dörr. Semimanuella klämskydd vilka kräver att ett visst arbete utförs för att återställa klämskyddet. Ma-
nuella klämskydd vilka kräver att användaren aktiverar klämskyddet. Poäng ges efter hur lättanvänd pro-
dukten är. 
 
Med Livslängd avses hur många klämningar klämskyddet kan förhindra innan det behöver tas ur bruk. 
Detta gäller under normalt slitage och användning av dörr. Ett klämskydd med lång livslängd får en högre 
poäng än ett klämskydd med kort livslängd. Ett klämskydd med lång livslängd bidrar också till ekono-
misk hållbar utveckling. Ett klämskydd med lång livslängd skulle också kunna medföra att klämskyddet 
kan användas hela dörrens livslängd. 
 

Poäng Pris Ekonomiskt försvarbarMonteringstid Användarvänlig Livslängd Miljöpåverkan Design

0
10 000 kr eller 
mer

Ej försvarbar Över en timme
Går ej att stänga 
dörren

Haveri innan 
första 
användning

Miljöfarlig Ej önskvärd

1 1 000 - 10 000 kr
Knappt 
försvarbar

46 - 60 minuter
Aktiveras 
manuellt

1 klämning i dörr
Påverkar miljön 
mycket

Ful

2 300 - 1 000 kr
Nästan 
försvarbar

31 - 45 minuter
Semimanuell 
aktivering

2 - 3 klämningar
Påverkar miljön 
ganska mycket

Går i nödfall

3 100 - 300 kr försvarbar 16 - 30 minuter
Automatiskt men 
påverkar 
stängning

4 - 10 klämningar Påverkar miljön Hyfsad

4 50 - 100 kr Mycket 
försvarbar

6 - 15 minuter Automatiskt men 
märks av

11-30 klämningar Påverkar knappt 
miljön

Bra

5 0 - 50 kr Helt försvarbar 0 - 5 minuter
Automatiskt och 
påverkar ej 
användare

31 - 100 
klämningar 

Påverkar miljön 
lite Tilltalande
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Egenskapen Miljöpåverkan tar hänsyn till hur stor påverkan på miljön konceptet har. Antalet material i en 
produkt betyder olika miljöpåverkan i form av transporter, åverkan på naturen och andra omständigheter 
vilka påverkar naturen. Fler delar och material tilldelas en lägre poäng. Om flera komponenter innehåller 
samma material samt har få ingående delar erhålls en högre poäng. Ett miljövänligt klämskydd påverkar 
samhällets mål om ekologisk hållbar utveckling positivt. 
 
Design avser hur estetiskt tilltalande designen på konceptet är för användaren av dörren. Geometriskt 
mindre och mer genomtänkta koncept ger högre poäng än stora och klumpiga. 
 
Totalt tas 47 olika koncept fram. De sista 10 koncepten tas fram med hjälp av idéer från en femteklass på 
Norrmalms grundskola i Skövde, se koncept 38 till koncept 47 under kapitlet konceptskisser i bilagan. 
Vid detta besök används en miniatyrdörr för att visualisera en dörr från nya synvinklar och för att sätta 
igång ett kreativt tänkande hos eleverna. Mer information om miniatyrdörren återfinns i bilagan i kapitel 
6.2. 
 
Alla koncept poängsätts i en konceptvalsmatris och viktas efter egenskaperna i tabell 2 genom diskuss-
ioner.  De sex koncepten med högst poäng väljs ut, vidareutvecklas och 3D modeller skapas för att ge en 
tydligare inblick i hur dessa koncept fungerar. Därefter får de benämningarna A, B, C, D, E och F. Kon-
ceptens poäng sammanställs och visas i figur 5. 
 

 
Figur 5. Visar poängen för respektive koncept. 
 
Staplarna i figur 5 är indelade i olika färger utefter de olika egenskaperna. Materialgrupp för de olika 
komponenterna väljs och modeller ritas upp, även en del omkonstruktioner av design och funktion ge-
nomförs. 
 
Konceptvalsmatrisen är ett snabbt och smidigt sätt att med hjälp av ett viktat poängsystem ta fram de 
bästa koncepten. Med ett i diagram förenklas överblicken av resultatet markant.  
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2.7 Konceptvalsbearbetning 
I detta kapitel presenteras koncept B och E eftersom dessa koncept bygger på luftkompression likt det 
slutgiltiga konstruktionsförslaget. Konceptens utseende samt funktion beskrivs och SWOT- analyser ge-
nomförs på koncepten. Dessa analyser underlättar valet av koncept genom att framhäva konceptens starka 
och svaga sidor. Resterande vidareutvecklade koncept och resultat från samtliga SWOT-Analyser åter-
finns i kapitel 6.9 i bilagan.  
 
Koncept B bygger på luftdämpning kombinerat med en fjäder som återställer kolvstången vilket visas i 
figur 6. Monteringen sker med hjälp av skruvar i överkant av karmen. Konceptet består av en kammare, 
kolvstång och fjäder.  
 

 
Figur 6. Koncept B med flera vyer. 
 
När dörrbladet tar i gummiskyddet i figur 6 pressas kolvstången igenom kammaren, då uppstår ett högre 
tryck inne i kammaren än utanför. För att återfå atmosfärstryck i kammaren pressas luft ut ur de bakre 
lufthålen. I främre kammaren bildas samtidigt ett undertryck, vilket medför att luft sugs in genom de 
främre lufthålen. När dörren sedan öppnas sugs luft in i kammaren då fjädern trycker på kolvstången, 
detta eftersom fjädern alltid vill återgå till sitt normalläge.  
 
Koncept B placeras längst upp på karmen vid låssidan vilket medför att skyddet enbart märks i slutfasen 
av en dörrstängning. Beroende på vilken hastighet dörrbladet har då den träffar klämskyddet så uppstår 
olika tryck inne i kammaren. Om dörrbladet har en högre hastighet då kontakt uppstår mellan klämskydd 
och dörrblad uppstår ett högre tryck och därmed också en större dämpning av dörrbladets rörelse. 
Koncept B skyddar därmed alltid mot klämning vid höga hastigheter. Däremot kan luften som passerar de 
bakre lufthålen ge oönskade ljud.  

Fjäder 

Kolvstång 

Kammare 

Gummiskydd 

Bakre lufthål 
Placering av koncept B 

Främre lufthål 
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Koncept E baseras på luftdämpning. Bromsklossen monteras tillsammans med plattan på dörrbladet och 
kammaren monteras på karmöverstycket enligt figur 7. Monteringen sker med hjälp av fyra skruvar i 
platta och kammare. 

 
Figur 7. Koncept E med flera vyer.  
 
Koncept E bygger på luftdämpning på ett liknande sätt som koncept B. Då dörren stängs åker bromsklos-
sen in i kammaren. När bromsklossen kommit in till den fasade kanten i kammaren byggs ett tryck upp. 
Luften pressas då ut ur det bakre hålet i kammaren. Trycket bromsar dörrens hastighet och skyddar där-
med användaren från klämrisk.  
 
När dörren öppnas sugs luft in via en backventil eftersom bromsklossen förs ut ur kammaren. Backventi-
len är till för att det inte ska gå trögt att öppna dörren. Klämning minimeras genom att dörrens hastighet 
dämpas innan den stängs helt och hållet.  
Koncept E dämpar bättre vid höga hastigheter än vid låga, dock är risken stor att bromsklossen slits ut 
vilket minskar klämskyddets tillförlitlighet.  

Bromskloss 
Platta 

Backventil Kammare 

Placering av 
Koncept E 
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Av koncepten A-F väljs koncept B, D och F ut för vidareutveckling, dock visas enbart koncept B i detta 
kapitel medan koncept D och F återfinns i kapitel 6.7 i bilagan. Detta eftersom koncept B är grunden till 
det slutgiltiga resultatet. Valet utförs tillsammans med uppdragsgivaren, efter en genomgång av för- och 
nackdelarna med de olika koncepten med SWOT-analyserna som grund. Kontroll av klämskyddets funkt-
ion genomförs med hjälp av kontakttester mellan dörrblad, karm samt klämskydd i 3DCAD-programmet 
Autodesk Inventor.  
 
FMEA analys genomförs på koncept B och analysen sammanfattas nedan. Fullständig FMEA analys åter-
finns i bilagan, kapitel 6.4. 
Figur 8 visar det vidareutvecklade konceptet där vissa delar transparenta för att synliggöra alla ingående 
delar i konceptet. Bokstäverna i figuren visar placering av de olika ingående komponenterna. 
 

 
Figur 8. 3D-modell på koncept B med bokstavsreferenser av ingående delar. 
 
Figur 8 visar detaljerna i koncept B: A, höger kammare. B, vänster kammare. C, tryckfjäder. D, gummis-
kydd. E, kolvstång. F, kolvstångsplatta. G, monteringshål för skruv (4 stycken totalt). H, främre lufthål. I, 
bakre lufthål. J, fästanordning. K, kolvskruv. Koncept B har basmåtten: bredd: 80 mm, djup: 95 mm, höjd: 
60 mm. Detalj A och B sätts samman för att bilda en kammare. Kammaren delas sedan in i en främre och 
bakre kammare med hjälp av detalj E. 
 
 
FMEA- analysen av koncept B visar att några av de allvarligaste felen vilka kan uppstå är:  

 Uppkomna sprickor vid de bakre lufthålen vilket kan leda till att kompression inte uppstår. 
 Slitage mellan kompressionsplattan och kammaren, vilket ger liknande effekt.  
 Monteringsskruvarna går av vid användning vilket kan orsaka att klämskyddet avaktiveras.  
 Fjädern går av och förhindrar stängning av dörr samt återställning av dörr. 
 Kolvstången kröks vilket ger liknande fenomen.  

Analysen uppmärksammade att koncept B är komplicerat och innehåller många faktorer vilka kan leda till 
att klämskyddet inte fungerar enligt funktionsbeskrivningen.   
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2.8 Slutgiltigt koncept 
Koncept B väljs till det slutgiltiga konceptet då det enligt uppdragsgivaren är den mest intressanta lös-
ningen och inte liknar några på marknaden befintliga lösningar. Koncept B påverkar inte användaren 
nämnvärt, inga extra moment behöver utföras vid stängning eller öppning av dörr. 
 
Praktiska tester på prototyper som skapas under arbetets gång visar att en långsam rörelse på kolvstången 
ger ett minimalt motstånd medan om kolvstången trycks in snabbt uppstår kompression vilket skapar ett 
kraftigt motstånd. Detta betyder att klämskyddet fungerar som det är tänkt. Mer information om prototy-
perna återfinns i kapitel 6.11 i bilagan. 
 
Konceptet genomgår stora omkonstruktioner för att eliminera potentiella fel, bland annat får kamrarna 
större skruvar för att klara av högre belastningar och skruvhålen för montering i karmen ökas för att passa 
en plåtskruv med något större diameter. Även volymen i kamrarna ökas för att öka bromsförmågan. Luft-
hålen på fram och baksidan av kammaren tas bort. Istället förs luften från bakre till främre kammaren 
genom en springa mellan kolvstång och kammare.  
Detaljer kring utförd omkonstruktion från start till slut återfinns i bilagan, kapitel 6.10. Det slutgiltiga 
konceptet visas i figur 9.  
 

 
Figur 9. Slutgiltigt koncept. 
 
Kammaren vilken består av två delar samt kolvstången skall gjutas i zinklegeringen ZA-27. Legeringen 
används vanligtvis för gjutning enligt CES Edupack 2011 [5]. 
 
ZA-27 består av mestadels zink men också 2-12% aluminium, 0,5- 1,2 % koppar samt små tillsatser av 
kadmium, järn, bly, tenn och magnesium. Tillsatsen av aluminium ger en god korrosionsbeständighet fast 
resulterar i en grå yta. Därför bör en ytbehandling ske efter gjutning för att erhålla en finare yta. Informat-
ion om ZA-27 är hämtat från materialdatabasen CES Edupack 2011 [5].  
 
För zinklegering ZA-27 har följande data enligt tabell 3 hämtats från CES Edupack 2011 [5]. Informat-
ionen i tabell 3 används vid FEM-analyserna i kapitel 2.9.2. 
 

Material Elasticitetsmodul Poissons tal Sträckgräns Brottgräns Densitet 
ZA-27 75,0 GPa 0,316 235 MPa 290 MPa 4950 kg/m3 

Tabell 3. Materialdata för ZA.27. 
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Gummiskyddet kan tillverkas av en PVC- elastomer. Även andra material som naturgummi eller polyure-
tangummi fungerar bra. Detta för att få en mjuk dämpningsförmåga samt klara av påfrestningar från dörr-
bladet vid stängning. Skyddet ska inte ge upphov till några märken på dörrbladet.  
 
Materialets hårdhetsvärde skall vara 60 på Shore A - skalan. Shore A är en skala vilken används för 
mjuka gummisorter och elastomerer. Skalan går från 1 – 100 och beskriver materialets hårdhet. Valet av 
hårdhetsvärde på materialet genomförs med hjälp av studiebesök på Hjo Bakelit AB för att få en uppfatt-
ning av vad Shore-skalan innebär.  
En PVC-elastomer kan tillverkas i hårdheterna 50 – 60 vilket är önskvärt i detta fall. Jämfört med polyu-
retangummi och naturgummi är råvaran betydligt billigare. Sträckgränsen för en PVC- elastomer ligger 
mellan 9 och 12 MPa. Informationen angående PVC-elastomeren är hämtad från CES Edupack 2011 [5]. 
 
Polyuretangummi har god slitstyrka samt rivhållfasthet. Materialet är väderbeständigt och är billigare än 
naturgummi. Detta är ett tänkbart alternativ till en PVC- elastomer. Arbetstemperaturen är -20˚C till 
+70˚C. Vid temperaturer över sin maximala arbetstemperatur mjuknar materialet. Egenskaper för polyu-
retangummi har hämtats ifrån Kuntze [6]. 
 
För att hålla tätt vid de bakre och främre kolvstångshålen behöver lämplig packning införlivas i designen. 

2.9 Analyser 
För att utföra analyser på koncept B beräknas krafter och tryck fram manuellt utifrån den kinetiska ener-
gin 114 J vilken är framtagen i kapitel 2.5. I beräkningarna används materialdata från tabell 3. Analyserna 
utförs i beräkningsprogrammet Abaqus. Säkerhetsfaktorn bestäms efter att resultatet på FEM- analyserna 
tagits fram. 

2.9.1 Manuella beräkningar inför analyser 
Då dörrbladet kommer i kontakt med klämskyddet uppstår en vinkel mellan dessa, vinkeln betecknas α. 
Dörrbladets hastighet bromsas då in och stannar vid vinkeln φ. Vinkeln φ används för beräkna krafterna i 
x - riktning (axiell led) och y - riktning (radiell led). Krafterna benämns Fx respektive Fy och uppstår i 
slutet av dämpningen på dörrbladet. 
 

 
Figur 10. Dörrens vinkel vid olika faser av stängningen.

 
 

 
I figur 10 visar α infallsvinkel, φ kvarvarande vinkel efter dämpning. Figur 10 visar även sträckorna X1, 
X2, XS, Db och RS. Sträckan X1 är avståndet mellan kolvstångsplattan och kammarens bakre insida vilket 
även motsvarar kolvstångens slaglängd i figur 10. Sträckan X2 är den kvarstående slaglängden då dörrbla-
det har dämpats. Därav följer att den förbrukade slaglängden för en dämpning är sträckan X1 minus X2.  
XS är sträckan vilken erhålls mellan dörrblad och karm efter dämpning på låssidan. XS väljs till 24 mm för 
att fingrar skall kunna befinna sig där i mellan utan risk för klämskada. Db är dörrbladets bredd. 
 
Sträckan Rs i figur 10 väljs till 103 mm för att ge en kvarvarande springa XS mellan dörrblad och karm 
efter dämpning vilken är ungefär tio gånger större än den kvarvarande slaglängden på kolvstången.  

x 

y Rs 

Dörrbladet öppet 45° Dörrbladet tar emot 
klämskyddet 

Dörrbladet har 
stannat 

α = 23,6° 
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Om RS skulle minskas ökar alltså springan vilket är positivt, om klämskyddet placeras vid låssidan så 
skyddar inte klämskyddet. Dock ökar kraften på dörrbladet när RS minskas vilket potentiellt skulle kunna 
ge skador på dörrbladet och gångjärnen. Här råder därmed en kompromiss mellan hur mycket klämskyd-
det kan dämpa och hållfastheten på klämskydd samt dörrblad.  
 
Infallsvinkeln benämns α och beräknas enligt ekvation 4 med hjälp av X1 och RS. 
 
















 3,20

103
41arctanarctan 1

SR
X

      (4) 
 
I ekvation 4 är sträckan X1 avståndet mellan kolvstångsplattan och kammarens bakre insida, sträckan RS är 
avståndet från gångjärnssidan till klämskyddet tillsammans med halva klämskyddets bredd. Vinkeln φ 
beräknas enligt ekvation 5. 
 
















 4,1

1000
24arctanarctan

b

s

D
X

       
(5)

 

 
I ekvation 5 är XS är sträckan vilken erhålls mellan dörrblad och karm efter dämpning på låssidan och Db 
dörrbladets bredd. Den kvarvarande slaglängden X2 beräknas med hjälp av likformiga trianglar enligt ek-
vation 6.  
 

mm
D
RXX

b

S
S 5,2

1000
94242 

       (6) 
 
I ekvation 6 är Db dörrbladets bredd, sträckan XS den sträcka vilken erhålls mellan dörrblad och karm efter 
dämpning och X2 den kvarvarande slaglängden. 
 
Den dämpande kraften från klämskyddet varierar med slaglängden X. Denna kraft antas ligga någonstans 
mellan funktionerna f(X) och fm(X) i figur 11, eftersom det inte med säkerhet går att fastställa hur kraften 
varierar under en stängning. 
 
Diagrammet i figur 11 visar sambandet mellan arbetet A vilket behövs för att absorbera energin Ek alltef-
tersom slaglängden X1 förbrukas enligt ekvation 7. Den totala slaglängden X1 (41mm) är avståndet mellan 
kolvstångsplattan och kammarens bakre insida. Läget då all energi har dämpats är sträckan X1 minus X2. F 
är den absorberade kraften i klämskyddet. Kraften F beräknas enligt ekvation 7. Fm är medelkraften kläm-
skyddet dämpar med under en stängning.  
 

 
Figur 11. Diagram över möjliga samband mellan kraft, sträcka och arbete vid dämpning. 
 

fm(X) 
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Arean under grafen i f(X) figur 11 motsvarar arbetet A, enligt ekvation 7. Detta ger den absorberade kraf-
ten F, beroende av variabeln X. 
 

  N
XX

EFXXFEdxXfEXFAE k
k

XX

kk 59392
2

)()(
21

21

0

21








 


(7) 
 
Den absorberande kraften F vid den totala slaglängden X1 minus den kvarvarande slaglängden X2 är 
5939N.  
Denna kraft används för att beräkna komposanterna Fx och Fy vilka uppstår i kolvstången i slutet av 
dämpningen. Vinkeln α samt kraften F bestämmer krafterna i ekvation 8. Fx verkar axiellt och Fy radiellt 
på kolvstången. 
 

NFFNFF yx 141sin5937cos  
    (8) 

 
För att beräkna medelkraften Fm behövs vinkeln βrad, vilken är vinkeln mellan dörrens läge före och efter 
dämpning. Denna vinkel beräknas enligt ekvation 9. 
 

radrad 36,0
180

 
      (9) 

I ekvation 9 är βrad den förbrukade vinkeln från att klämskyddet fått kontakt med dörrbladet till dess att 
det stannat, α är dörrbladets infallsvinkel och φ dörrbladets kvarvarande vinkel efter dämpning.  
Vinkeln βrad används för att beräkna medelkraften Fm med hjälp av ekvation 10. Medelkraften Fm är kon-
stant enligt figur 11 då sträckan RS och vinkeln βrad är konstant. Ekvation 10 hämtas från Elementär Me-
kanik av K Björk [7]. 
 

N
R

EFRFEME
rads

k
mradsmkradk 3130







   (10) 

 
I ekvation 10 är Ek dörrbladets kinetiska energi, M momentet, Fm medelkraften och Rs avståndet från kar-
men till klämskyddet tillsammans med halva klämskyddets bredd. Den kinetiska energin Ek dämpas med 
ett moment M under en vinkel βrad. Momentet består av en kraft Fm med hävarmen Rs.  
När kolvstången rör sig till den bakre delen av kammaren komprimeras luften och trycket ökar. Hur kom-
pression förhåller sig ges av den idealagaslagen vilken visas i ekvation 11.  
 

nRTPV            (11) 
 
I ekvation 11 är n antal molekyler i mol, R är gas konstanten för luft, P inre trycket, V luftens volym och 
T temperaturen i Kelvin. Luft är en ideal gas då kompressionstalet Z inte ändrar sig nämnvärt, vilket är 
fallet för detta klämskydd. Kompressionstalet Z ges enligt Y Cengel [8] av ekvation 12. 
 

RT
pVZ 

          (12) 
 
R är gas konstanten för luft, p inre trycket, V luftens volym och T temperaturen i Kelvin. Luft kan röra sig 
från bakre delen av kammaren till den främre delen om en stängning sker i låg fart. Vid hög hastighet 
uppstår kompression och då är antalet mol (n) och gas konstanten R konstant. Temperaturen ändrar sig 
minimalt och antas därför vara konstant.  
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För att ta reda på trycket som behövs för att dämpa den absorberade kraften Fx beräknas detta enligt ek-
vation 13. 

kPa
A
FP x

behövd 1696
0035,0

5937
,2 

       (13) 
I ekvation 13 är P2,behövd det tryck vilket krävs för att erhålla tillräcklig dämpning för att bromsa dörrbla-
det, Fx är den absorberade kraften i klämskyddet, kraften som går genom kolvstången i axiell led och A är 
arean på kolvstångsplattan. 
 
Idealagaslagen tillsammans med ett konstant kompressionstal medför att en jämviktsekvation enligt ek-
vation 14 kan användas. 
 

kPa
X
XPPXPXP

AXPAXPVPVP

uppkommenuppkommen

uppkommenuppkommen

1696
2

11
,22,211

2,2112,211





    
(14) 

I ekvation 14 är P1 trycket i kammaren före kompression (1 atmosfärstryck), V1 volymen före kompress-
ion, A kolvstångsplattans area, X1 slaglängden, P2,uppkommen trycket efter kompression, V2 volymen efter 
kompression och X2 den kvarvarande slaglängden. 
Eftersom P2,uppkommen är lika stor som P2,behövd i slutet av dämpningen medför detta att kolvstången och 
dörrbladet är i jämvikt. Därmed dämpar klämskyddet tillräckligt för att absorbera dörrbladets kinetiska 
energi.  
Då klämskyddet har dämpat dörrbladet återstår en springa mellan karm och dörrblad på 24 mm. Detta 
räcker för att skydda fingrarna från att komma i kläm vid kraftig stängning av dörrbladet. Klämskyddet 
skyddar även andra kroppsdelar från att bli klämda dock inte fullt ut. 

2.9.2 FEM-analyser 
Med FEM-analyserna i detta kapitel är målet att avgöra om de olika delarna som testas överskrider 
sträckgränsen då de utsätts för de krafter vilka har beräknats i kapitel 2.9.1.  
Väsentligt är att FEM-analyser endast är en metod för att avgöra vilken ungefärlig spänning materialet i 
en detalj utsätts för, resultatet visar alltså inte verklig spänning. 
 
I analyserna används P2,uppkommen samt Fx och Fy dessutom används materialdata för zinklegeringen ZA-27 
från kapitel 2.8. Modellering sker med hjälp av solida tetraediska element med kvadratiska formfunktion-
er. Problemet är dynamiskt eftersom dörrbladet är i rörelse under dämpningen. Dock utförs analysen sta-
tiskt genom att applicera de krafter vilka verkar på klämskyddet då kompression sker. Övergången från 
ett dynamiskt problem till ett statiskt problem genomförs genom att se på problemet då den dynamiska 
kraften är som störst, se figur 11 i kapitel 2.9.1.  
För att täcka upp osäkerheten från de dynamiska lasterna är det rimligt att ha en säkerhetsfaktor på 4. Ef-
ter analyserna kontroleras om säkerhetsfaktorn 4 uppnås. Denna säkerhetsfaktor beräknas emot sträck-
gränsen (235 MPa). Inga kontaktproblem sker i dessa analyser. Samtliga analyser genomförs genom att 
förfina elementindelningen vid spänningskoncentrationer tills dess att konvergens uppnås. Genom att 
införa radier vid vassa kanter minskar spänningarna i materialet. 
 
Första analysen på kammaren visar hur friktionen och normalkraften som uppstår mellan kammaren och 
kolvstången påverkar kammaren. Friktionskraften i kammaren vid kolvstångshålen är 85 N beräknat på 
den radiella kraften 141 N med en friktion på 0,6. Här genomförs en förenkling vilken innebär att den 
statiska friktionskoefficienten är lika med den dynamiska friktionskoefficienten. Normalkraften på kam-
maren vid stödytan är 141 N och uppstår på grund av att trycket från dörrbladet inte verkar vinkelrätt utan 
med en vinkel på 1,4˚.  
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I figur 12 visar de röda ytorna randvillkorens placering vid analysen på kammaren.  

 
Figur 12. De röda ytorna är låsta i normalriktning, övriga riktningar är fria. Skruvhålen är fast inspända.  
 
Kammaren är låst i normalriktning på de ytor där kammaren ligger an mot karmöverstycket. Samtliga 
skruvhål är låsta i translation och rotation.  
 
I figur 13 visas att lasten appliceras i kolvstångshålen i kammaren. Lasten är beräknad vid den punkt då 
kolvstången stannat helt, vilket är sträckan X1 minus X2, vid den punkten verkar den maximala kraften F, 
se figur 11. 
 

 
Figur 13. Pålagd last i kolvstångshålen i kammaren. 
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I figur 14 visas resultatet av första analysen på kammaren. Spänningarna uppstår främst vid kolvstångshå-
len. De största spänningarna uppstår vid det bakre kolvstångshålet. 

  
Figur 14. Resultat från första analysen. 
 
I figur 15 syns tydligt hur den högsta spänningen uppstår vid mitten av bakre kolvstångshålet. 
 

 
Figur 15. Högsta von Mises spänning. 
 
Resultatet ger enligt figur 15 en maximal von Mises spänning på: 

 0,9 kPa  

I analysen skapas cirka 114·103 solida tetraedriska element och 303·103 noder. Resultatet från första ana-
lysen överskrider ej sträckgränsen (235 MPa), resultatet ger en säkerhetsfaktor på 261 emot sträckgrän-
sen.  
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Andra analysen på kammaren skildrar hur kammaren utsätts för spänningar då ett inre tryck uppstår på 
grund av kompression. Det inre trycket är 1696 kPa. 
 

 
Figur 16. Pålagt tryck visas med de röda strecken. 
 
I figur 16 visas var det inre trycket appliceras. Trycket är beräknat vid den punkt då kolvstången stannat 
helt, vilket är sträckan X1 minus X2, vid den punkten verkar det maximala trycket. Alltså samma tidpunkt 
som i föregående analys.  
Randvillkoren för andra analysen är desamma som i första analysen, se figur 12. Kammaren är låst i nor-
malriktning och i samtliga rotationsriktningar. Samtliga skruvhål är låsta i translation och rotation, se de 
röda ytorna i figur 12. 
 

  
Figur 17. Resultat från andra analysen. 
 
I figur 17 visas hur kammaren påverkas av trycket inne i kammaren i slutet av dämpningen.  De högsta 
spänningarna ligger i kammarens bakre del och främst vid anvisningar där radier lagts till. 
För att visa vart den högsta spänningen uppstår snittas kammaren för åskådligöra insidan, se figur 18. 
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Figur 18. Högsta von Mises spänning. 
 
Resultatet enligt figur 18 ger en maximal von Mises spänning på: 

 269 MPa 

Högsta von Mises spänningen uppstår på gavelns insida i radieövergången enligt figur 18, vilket huvud-
sakligen består av dragspänningar i radiell och tangentiell led. Av analysen i figur 18 kan det konstateras 
att risk för sprickbildning finns. 
I analysen skapas cirka 68·103 solida tetraediska element och 184·103 noder. Resultatet från andra ana-
lysen visar att sträckgränsen (235 MPa) överskrids vilket betyder att ingen säkerhetsfaktor uppnås för 
andra analysen. Analysen visar alltså att zink legeringen ZA-27 inte går att använda utan att omkonstrukt-
ion utförs.  
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I tredje analysen analyseras kolvstångsplattan på kolvstången. Kolvstången främre platta är fast inspänd 
för att simulera dörrbladets inverkan under slutet av dämpningen, se figur 19. 

 
Figur 19. Fast inspända ytor i tredje analysen. 
 
Analysen genomförs på kolvstången med samma tryck (1696 kPa) som i andra analysen. Trycket verkar 
vinkelrätt mot kolvstångsplattan se figur 20. 
 

 
Figur 20. Pålagt tryck på kolvstångsplattan.  
 
På kolvstångsplattan appliceras 1696 kPa i tryck, se figur 20. Detta tryck uppstår vid samma tidpunkt som 
vid föregående analyser. 
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Resultatet av tredje analysen visar i figur 21 att de högsta spänningarna är lokaliserade vid radieöver-
gångarna på kolvstångsplattan. 
 

 
Figur 21. Resultatet från den tredje analysen. 
 
Maximala von Mises spänningen uppstår där kolvstångsplattan har minst godstjocklek se figur 22. Spän-
ningen består främst av tryck- och dragspänningar i radiell - led. 
 

 
Figur 22. Högsta von Mises spänning. 
 
Tredje analysen visar en maximal von Mises spänning enligt figur 22 på: 

 289 MPa.  

En stor radie mellan kolvstången och kolvstångsplattan ger en lägre spänning trots att godstjockleken 
minskas eftersom spänningskoncentrationen minskas. Denna radie bör lämpligen ökas då ingen säkerhets-
faktor uppnås eftersom spänningarna ligger över sträckgränsen (235 MPa).  
 
I analysen skapas cirka 90·103 solida tetraediska element och 223·103 noder. Analysen av kolvstången 
visar att zink legeringen ZA-27 inte går att använda utan omkonstruktion då sträckgränsen överskrids.  
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3 Resultat 

Arbetet resulterar i ett konstruktionsförslag på ett klämskydd enligt koncept B. Klämskyddet är anpassat 
för att dämpa dörrbladets hastighet vid en vinkelhastighet på 2,62 rad/sekund samt ge en kvarvarande 
springa vid låssidan på 24 mm. Denna springa skyddar fingrar mot klämning. 
 
Figur 23 visar klämskyddets position efter montering. Figur 24 visar en förstorad vy av klämskyddet. 
 

    
Figur 23. Konstruktionsförslag monterat på dörr. Figur 24. Konstruktionsförslag i förstoring. 

3.1 Ingående komponenter 
Klämskyddet består av fem stycken ingående komponenter samt åtta skruv. Figur 25 visar det slutgiltiga 
konstruktionsförslaget med bokstavsreferenser. 

 
Figur 25. Slutgiltig konceptmodell för ritningsunderlag. 
 
Klämskyddet delas in enligt figur 25 i följande: A, höger kammare. B, vänster kammare. C, tryckfjäder. 
D, gummiskydd. E, kolvstång. F, kolvstångsplatta. G, monteringshål för skruv (4 stycken). H, ledfäste. I, 
monteringshål för skruv (2 stycken). J, fästanordning. 
 
Kammaren och kolvstången kan tillverkas i zinklegeringen ZA-27 om omkonstruktion genomförs, annars 
är en aluminiumlegering ett alternativ. Detta eftersom spänningarna i kammaren och kolvstången är över 
sträckgränsen för ZA-27.  
Gummiskyddet tillverkas i ett elastiskt PVC- material med ett hårdhetsvärde mellan 50 och 60 enligt 
hårdhetsskalan Shore A.  
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Tryckfjädern är tillverkad av fjäderstål och är konisk till utformningen enligt figur 26. Motiveringen till 
att använda en konisk tryckfjäder är att fjäderns höjd vid full ihop tryckning blir betydligt mindre än höj-
den på en traditionell tryckfjäder. 
 

 
Figur 26. Utformning av fjäder. 
 
Fjädern skall ha en fjäderlängd L0 vilket är något längre än utrymmet där den placeras för att en förspän-
ning skall erhållas. Eftersom fjädern har en progressiv fjäderkarakteristik betyder detta att fjädern inte 
verkar med en konstant kraft på kolvstångsplattan. En förspänning krävs för att garantera att fjädern för ut 
kolvstången igen. Förspänningskraften måste vara större än friktionskraften mellan kolvstången och 
kammaren för att orka föra ut kolvstången sista biten då dörren har öppnats, detta för att kolvstången skall 
ställa sig i rätt läge. Lämpligt är att använda en fjäder från Lesjöfors AB [9]med benämning SF-TFK. 
Maximal tillåten trådtjocklek är 2 mm på grund av utrymmesskäl i kammaren.  
 
Fjädern skall ha en viss stigning så att inte fjädervarven går in i varandra vid hoptryckning. De exakta 
värdena på fjädern kan tas fram genom praktiska tester. För rätt funktion ska uppnås behöver friktionen 
mellan kolvstången och kammaren övervinnas. Fjädern skall också orka trycka tillbaka luften till den 
bakre kammaren då dörren öppnas. Därför lämnas antal varv samt stigning på fjädern obestämda för att 
kunna uppfylla ovanstående krav på fjädern. 
 
Skruv MFT-TT FZB används för sammanfogning av vänster och höger kammare följer DIN 7500 ME, 
skalle enl. ISO 7046-2. Skruven är gängpressad med försänkt skalle, torx-grepp enligt figur 27 och blank-
förzinkad. 
 

 
Figur 27. MFT-TT FZB M3X16. 
 
För detta ändamål används två skruvar med dimensionen M3X16. Skruvarna har artikelnummer 
1825003016 enligt Sifvert Skruv AB [10] och förspänns med ett normalt åtdragningsmoment. 
 
Skruv FTS FZB används för montering av klämskyddet och följer DIN 7982 C (≈ISO 7050)-T. De är 
gängpressade av stål och därefter blankförzinkade. Skruven är försedd med torx-grepp enligt figur 28.  
 

 
Figur 28. FTS FZB. 
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Två skruvar med dimension ST 4,2X32, artikelnummer 180354232 och fyra stycken ST4,2X19, artikel-
nummer 180354219 åtgår. Artikelnummer avser skruv från Sifvert Skruv AB [10]. 
 
För att undersöka spänningarna i skruvarna utförs en manuell överslagsräkning. En kraftjämvikt ställs upp 
i axiell riktning enligt ekvation 15. 
 

0654321  sxsxsxsxsxsxx FFFFFFF       (15) 

 
I ekvation 15 är Fx kraften på klämskyddet i axiell led, Fsx1-6 är kraften respektive skruv utsätts för. Ef-
tersom arean med en radie på 2,1 mm är densamma för alla skruvarna och symmetri existerar antas kraf-
ten bli jämt fördelad på de sex skruvarna. Enligt ekvation 16 resulterar det i skjuvspänning i fyra skruvar 
respektive normalspänning i 2 skruvar, detta på grund av skruvarnas infästning. 
 

  MPaNFFFFFF sxsxsxsxsxsx 71
101,2
5,9895,989

6
5937

23654321 






 (16) 

 
I ekvation 16 är τ skjuvspänning och σ normalspänning. I fyra skruvar uppstår skjuvspänning och i två 
skruvar normalspänning på vardera 71 MPa. Enligt Sifvert Skruv AB har skruvarna en sträckgräns på 
cirka 400 MPa, vilket ger en säkerhetsfaktor emot sträckgränsen på 5. 

3.2 Montering av ingående komponenter 
Montering av klämskyddet sker i sex steg, dessa är: 

1. Gummiskyddet monteras på kolvstången.  
2. Höger och vänster kammare förs samman med hjälp av ledfästet.  
3. Fjädern monteras på kolvstången.  
4. Kolvstången placeras i vänster kammare. 
5. Fjädern förspänns genom klämning mellan kolvstångsplattan och bakre delen av vänster kam-

mare. 
6. Vänster och höger kammare förs samman och skruvas ihop. 

Demontering av klämskyddet sker i omvänd ordning. 

3.3 Funktionsbeskrivning 
Klämskyddets funktion är att minimera klämrisken i dörrar på låssidan, från båda sidor om dörren. Detta 
genom att fånga upp dörrbladet vid stängning samt bromsa in dess rörelse. Inbromsningen sker genom att 
klämskyddet använder dörrens rörelse för att skapa en dämpande rörelse. 
 
Dämpningen sker på två platser, delvis i gummiskyddet och delvis mellan kolvstången och kammaren. 
Materialet i gummiskyddet ger en dämpande effekt. Genom att skapa en tryckskillnad mellan främre och 
bakre delen av kammaren uppstår också en dämpning av kolvstångens rörelse.  
Genom en spelpassning mellan kammaren och kolvstångsplattan kan luften föras från bakre till främre 
delen av kammaren vid normal stängning. Spelet tas fram genom provning. 
Vid en snabb stängning av dörren hinner inte luften förflyttas från bakre till främre delen av kammaren 
istället komprimeras luften. Kompressionen skapar ett tryck inne i den bakre delen av kammaren. Trycket 
verkar på kolvstångsplattan och ger då en dämpande effekt. Genom att en del av kolvstångens slaglängd 
inte förbrukas under dämpningen motverkas klämning eftersom en springa kvarstår vid låssidan. 

3.4 Monteringsanvisning 
Vid montering placeras klämskyddet på insidan av dörren mot karmöverstycket med gummiskyddet pe-
kande mot dörrbladet. Därefter sker enligt figur 29 placering 103 mm från det karmsidostycket där gång-
järnen är placerade räknat från mitten av klämskyddet. 
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Figur 29. Visar monteringsavstånd ifrån sidan på karmen för klämskydd. 
 
Hål för skruv märks ut med don eller penna för att förborras. Klämskyddet skruvas därefter fast med hjälp 
av tillhörande monteringsskruv. Om klämskyddet dämpar för lite kan klämskyddet flyttas något närmare 
gångjärnssidan. Detta ökar dock spänningarna i klämskyddet och kan medföra skador. 

3.5 Konstruktionsritningar 
För tillverkning av klämskyddet har ritningar tagits fram enligt figur 30 till 34. Dessa ritningar är ej i full-
ständigt utförande för att skydda konstruktionen. Fullständiga ritningar tillhör uppdragsgivaren samt un-
dertecknade. 
 

 
Figur 30. Sammanställningsritning av klämskydd. 
 

103 mm 
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Figur 31. Ritning på vänster kammare. 
 

 
Figur 32. Ritning på höger kammare. 
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Figur 33. Ritning på kolvstången. 
 

 
Figur 34. Ritning på gummiskydd.  
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4 Slutsats 

Att ta bort klämrisken på låssidan av en dörr helt och hållet är mycket svårt. Däremot finns många möj-
ligheter att minska klämrisken. Att minska klämrisken var den bakomliggande grundtanken under kon-
ceptframtagningen. De flesta av de framtagna koncepten bygger på att minska klämrisken genom att 
dämpa farten på dörrbladet. Ett specialfall som är svårt att skydda användaren ifrån gällande klämrisk är 
om användaren klämmer sig i en dörr som nästan är helt stängd, samtidigt som dörrbladet påverkas av ett 
konstant tryck från en tredjepart. 
 
Uppdragsgivaren gav oss fria händer att lösa problemet på valfritt sätt. Dock fanns vissa begränsningar 
som till exempel att klämskyddet skulle vara anpassat för uppdragsgivarens dörrar samt gå att montera på 
både befintliga och nytillverkade dörrar. Detta sporrade oss att tänka kreativt för att finna en innovativ 
lösning. Olika bakgrunder hos oss som studenter var en hjälp under arbetet eftersom vi haft en bredare 
kunskapsbas att använda oss av. 
 
Under arbetets gång var projektplaneringen ett bra stöd. Arbetet med att ta fram ett konstruktionsförslag 
till uppdragsgivaren utfördes på utsatt tid enligt projektplaneringen i bilagan. Dokumentering av arbetet 
som utförts har skett i form av denna rapport och färdigställts efter projektets slut. 
 
Arbetet med att ta fram nya lösningar var mycket lärorikt, bland annat studerades: mekaniken i ett säker-
hetsbälte, materialegenskaper för olika elastomerer, möjligheten att skapa en fördröjning av en mekanisk 
rörelse genom att ändra ett smörjmedels viskositet och hur luften påverkas av tryck i ett slutet utrymme. 
Inom vissa kunskapsområden har vi fördjupat oss för att lära oss mer, t.ex. att se klämrisker som uppstår i 
olika situationer där mekaniska lösningar är involverande i dagligt användande. 
 
Det slutgiltiga konceptet utvecklades i flera steg under konstruktionsstadiet och en beskrivning av de 
största förändringarna från den första 3D modellen fram till konstruktionsförslaget återfinns i bilagan, där 
och finns också information om de två prototyper vilka togs fram under projektets gång. Dessa var till 
stor hjälp när tester av funktion skulle utföras på konceptet. 
 
Utefter de tester vi utfört tror vi att konstruktionsförslaget, som är baserat på luftkompression fungerar för 
att minska klämrisken på en dörr tillräckligt för att kroppsdelar ej ska ta skada. Många av de koncept som 
tagits fram under arbetets gång är tillräckligt funktionsdugliga för att ligga till grund till nya produkter. 
 
De verkliga krafterna på klämskyddet kan variera mycket beroende på hur dörren stängs. I analyserna 
som utförts är de applicerade lasterna de maximala krafter vilka troligen uppstår. Klämskyddet behöver 
förstärkas då säkerhetsfaktor 4 inte uppnås i två av tre analyser. Det är främst kolvstångsplattan och insi-
dan av kammaren som behöver förstärkas.  
Styrkan på dämpningen kan regleras vid tillverkning genom att ändra dimensionerna på kolvstången och 
kammare vilket medför att spelet ökar eller minskar mellan dessa delar. 
 
Under konceptvalet stod valet mellan koncept B, D eller F. Samtliga tre koncept genomgick ett förbätt-
ringsarbete för att underlätta konceptvalet. Detta förbättringsarbete bestod bland annat av FMEA – och 
SWOT-analyser. Här uppmärksammades även konceptens fördelar och möjligheter. 
 
Förstudien gav oss insikt i att utbudet på marknaden är mycket litet när det gäller klämskydd, speciellt 
klämskydd som skyddar vid låssidan. Då utbudet på marknaden är begränsat och butikernas kunskap är 
mycket liten så är det viktigt att nya produkter produceras och släpps på marknaden. 
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För att klämskydden som finns att köpa i butik ska fungera krävs inte bara att kunden gör en investering 
utan också att det installeras på ett korrekt sätt. Klämskydden förbättrar i sin tur privat och offentlig miljö 
ur säkerhetssynpunkt. När klämskydden minskar antalet skador minskar även kostnader för samhället som 
genereras då människor klämmer sig. Detta ger en positiv ekonomisk verkan främst på kostnader för 
sjukvården men också för företag då sjukskrivningar för klämskador minskar. 
 
Ett stort antal klämskador sker än så länge varje år och att få vara med och skapa något som har möjlighet 
att förhindra detta känns bra.  
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6 Bilagor 

6.1 Projektplanering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figur 35. Projektplanering. 
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Figur 36. Projektplanering. 
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6.2 Miniatyrdörr 
Byggnation av en miniatyrdörr genomförs för att se problemet från nya vinklar och aspekter. Miniatyrko-
pian i figur 37 är cirka skala 1:2 av en dörr med geometrier likt uppdragsgivarens egna dörrar. Dörren 
tillverkas i olika trämaterial och en arbetsdag avsätts för konstruktionen.  
 

 
Figur 37. Miniatyrkopia av företagets dörr.  
 
Miniatyrkopian är också ett verktyg för att lättare kunna visualisera problemet med att klämma sig inför 
en publik. Dessutom kan den användas i redovisningssyfte där färdiga koncept kan åskådliggöras. 
 

6.3 Produktjämförelse 

6.3.1 Klämskydd för låssidan 
Akta Graco klämskydd placeras på dörrhandtaget och visas i figur 38. Det monteras enkelt genom att först 
lossa det svarta bandet från haken och sedan spänna det kring dörrhandtaget. Skyddet är tillverkat i plast 
kombinerat med gummi. 
 

 
Figur 38. Klämskydd från Graco. 
 
När handtaget förs nedåt följer skyddet med så att dörren går att öppna och stänga. Då handtaget inte är 
nedtryckt är skyddet aktivt. Den vänstra delen av klämskyddet i figur 38 ligger då mellan karm och dörr-
blad och förhindrar stängning av dörren. Detta gör det möjligt för ett finger att befinna sig i springan utan 
klämrisk. Lösningen baseras på ett för närvarande ej aktivt patent enligt patentverket [11]. Pris enligt Sä-
kerhetsbutiken [12] ca 75 kronor.  
Fördelarna med detta klämskydd är att det aktiveras automatiskt och har ett relativt lågt pris. Nackdelarna 
är att slitaget på skyddet blir stort på grund av materialvalet samt att klämning kan ske då dörrhandtaget 
är nedtryckt. 
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Clippasafe´s klämskydd visas i figur 39, detta klämskydd förhindrar klämskada genom att dörren inte kan 
slås igen helt. 
 

 
Figur 39. Klämskydd från Clippasafe. 
 
Produkten är tillverkad i skumgummi och placeras någonstans kring låssidan av dörrbladet Skumgummit 
ger även en dämpande effekt vid stängning av dörren. Pris enligt Säkerhetsbutiken [12]ca 39 kronor. För-
delarna med detta klämskydd är att det är billigt samt alltid aktiverat efter montering, vilket dock är en 
nackdel då det inte går att stänga dörren helt. För att stänga dörren behöver klämskyddet tas bort vilket 
gör det semimanuellt. 
 
Klämskyddet bollen från Jeltec består av en boll, en fjäder och ett fäste. Bollen dämpar dörrar som stängs 
exempelvis genom korsdrag med hjälp av ett elastiskt material. Klämskyddet i figur 40 monteras på dörr-
karmen, se figur 41, för att hindra stängning av dörren. Klämskyddet är av typen semimanuell och är en-
kel att använda. 
 

   
Figur 40. Klämskydd från Jeltec. Figur 41. Aktiverat läge respektive avaktiverat läge  
 enligt TimeIn AB [13]. 
 
Klämskyddet bollen förs undan manuellt vid stängning och återgår automatiskt till sitt ursprungsläge vid 
öppning. Normalt är klämskyddet i aktiverat läge vilket visas till vänster i figur 41. När användaren vill 
stänga dörren förs bollen undan med ett finger enligt figur 41. Detta klämskydd kostar ca 55 kronor enligt 
Jeltec AB[14]. Några fördelar med detta klämskydd är att det säljs till en låg kostnad och har en tillta-
lande design, det är dock en nackdel att klämning kan ske under momentet då klämskyddet avaktiveras 
för att kunna stänga dörren. 

6.3.2 Klämskydd för gångjärnssidan 
Klämskydd med placering på gångjärnssidan är de vanligaste klämskydden och finns ofta installerade i 
offentliga miljöer, till exempel på förskolor. Dessa har också oftast till uppgift att skydda användaren mot 
skador vid gångjärnssidan. De befintliga lösningarna är inte direkt applicerbara på låssidan, däremot är 
det intressant att se funktionen bakom klämskydden. 
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Klämskyddet i figur 42 har inget känt försäljningsnamn och benämns därför för plåten fortsättningsvis. 
Klämskyddet är patenterat av Axel Evald Waldemar AB[15] och säljs av Bovalls dörrbyggeri [16]. Kläm-
skyddet monteras på karmen vid gångjärnsidan med den synliga plåten spänd mot dörrbladet. Denna plåt 
täcker springan mellan karm och dörrblad enligt figur 42 och skyddar mot klämning under stängning och 
öppning. 
 

 
Figur 42. Klämskyddet plåten från Axel Evald Waldemar AB. 
 
Klämskyddet plåten förhindrar att fingrar kan föras in mellan karm och dörrblad vilket minskar risken till 
att skada uppstår. Klämskyddet skyddar dock inte på dörrbladets baksida i figur 42 och är därför inte ett 
komplett fungerande klämskydd för gångjärnssidan. Klämskyddet är tillverkat i stål jämfört med många 
andra klämskydd som är tillverkade i plast. Detta klämskydd är helt automatiskt. 
 
Fingerprotector från SafeSide[17] placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Skyddet består av två flexibla 
plastlister enligt figur 43. 
 

 
Figur 43. Klämskydd från SafeSide. 
 
Klämskyddet förhindrar att fingrar kommer i kläm på gångjärnssidan, vilket gör det fysiskt omöjligt att 
komma åt springan mellan karm och dörrblad, dock skyddas inte användaren från att klämma sig på öv-
riga sidor av dörren. Skyddet är alltid aktivt och klassas därför som automatiskt. 
 
Det här klämskyddet har inget försäljningsnamn och får benämningen listen. Listen från SafeSide[17] 
ersätter en befintlig föråldrad gummiprofil vilken enbart återfinns på äldre dörrkarmar. Detta klämskydd 
är vanligt sedan 70-talet enligt SafeSide [17]. Den tunnelformade gummiprofilen placeras i den befintliga 
plastskenan enligt figur 44. Plastskenan tillsammans med gummiprofilen monteras därefter i ett spår i 
karmen. 
 

 
Figur 44. Listen från SafeSide. 
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Listen täcker gångjärnen och fyller upp springan mellan karm och dörrblad och förhindrar därigenom 
klämning. En fördel är att det inte märks av lika mycket jämfört med de andra klämskydden samt att det 
alltid är aktivt.  

6.3.3 Klämskydd för överkanten 
Här jämförs klämskydd vilka monteras på överkanten av dörrbladet. Dessa klämskydd skyddar ofta emot 
klämning runt om hela dörren vilket innefattar låssidan och gångjärnssidan. Därför är även dessa kläm-
skydd mycket intressanta. 
 
Klämskyddet Stop Slam från SafeSide [17] monteras på karmens överkant och visas i figur 45. Skyddet är 
tillverkat i hårdplast. 
 

 
Figur 45. Klämskyddet stop slam från SafeSide. 
 
Stop Slam stoppar dörren då den slås igen och är alltid aktivt. Om dörren stängs sakta märks inte skyddet 
nämnvärt. Plastkolven dämpar dörrbladets rörelse med hjälp av en cylinder i stål. Om cylindern rullar för 
snabbt låses kolven med hjälp av cylindern eftersom den inte kan rulla ner i spåret, se figur 45. Då dörren 
öppnas förs kolven ut med hjälp av en fjäder. Undersökningar visar att produkten skapar märken på dörr-
bladet vilket är en nackdel. En fördel är det låga priset, enligt SafeSide[17] kostar skyddet ca 39 kronor. 
 
Klämskyddet Dictator består av två delar, en uppfångare vilken monteras på karmen samt huvudenheten 
vilken monteras på karmöverstycket enligt figur 46. Skyddet är till större delen tillverkat av stål. 
 

 
Figur 46. Klämskydd från SafeSide. 
 
Skyddet minskar risken till att skador uppkommer genom att automatiskt bromsa in hastigheten på dörren 
vid stängning. Vid slutet av stängningen finns dock en tillslutande effekt vilket kan orsaka viss klämning. 
Därför kan inte Dictator klassas som ett klämskydd helt och hållet. Dictator har även ett högt pris (ca 460 
kronor är enligt SafeSide[17]).  
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6.4 FMEA- analyser av koncept 
FMEA- Analys för koncept B 
 
Felsätt Felorsak Feleffekt 
Klämskyddet är felmonterat. Dålig monteringsanvisning. Fel belastning. 

Fel av den mänskliga faktorn. 
Gummiskyddet [D] torkar. Tidsberoende material. Märke på dörrblad. 

Gummiskydd [D] splittras. 
Fjädern [C] går av. Utmattning. Kolven [E] skjuts inte tillbaka 

vid öppning av dörr. Materialfel. 
Kompressionsplattan [F] bryts 
av. 

Utmattning. Ingen kompression uppnås.  
Spänningskoncentrationer. 
Materialfel. 
För hög tryckskillnad mellan 
kammare [A, B]. 

Sprickor mellan bakre lufthål [I]. Inbyggda anvisningar. Ingen kompression uppnås. 
Låg kompression uppnås. 

Högre böjspänning vid gavelns 
mitt. 

Ingen kompression uppnås. 
Låg kompression uppnås. 

Läckage mellan kammarna [A, 
B]. 

Dålig tätning. Låg kompression uppnås. 
Ingen förspänningskraft i skru-
varna. 

Sprickor i monteringshål [G]. Fel åtdragningsmoment. Skyddet kan lossna. 
Temperaturförändringar. Skyddet kan snedställas. 

Fjädern [C] minskar i styvhet. Utmattning. Kolven [E] skjuts inte tillbaka 
vid öppning av dörr. Överbelastning. 

Kolven [E] kröks. Snett monterad. Går ej att stänga dörren. 
Tätningar torkar. Dåligt material. Låg kompression uppnås. 

 Slitage. 
Nötning. 

Gavel på kammare [A, B] trycks 
ut. 

För hög pålagd kraft. Ingen kompression uppnås. 
 Spänningskoncentrationer. 

För högt inre tryck. 
Gängan i fästanordningen [J] 
förstörs. 

För högt åtdragningsmoment på 
skruv. 

Ingen kompression uppnås. 

För hög skjuvspänning på 
gängan. 

Låg kompression uppnås. 

För högt inre tryck. Skruven lossnar. 
Klämskyddet delar sig. 

Monteringsskruv går av. För låg hållfasthet. Klämskyddet lossnar. 
Monteringsskruv lossnar. För lågt åtdragningsmoment. Klämskyddet lossnar. 
Kolvskruven [E] går av. Sned belastning. Gummiskydd [D] lossnar. 

Kolvskruv [E] ej åtdragen. 
Kolvskruv [E] lossnar. Kolvskruv [E] ej åtdragen. Gummiskyddet[D] lossnar. 
Grepp mellan kammarna [A, B] 
och kolven [E]. 

Temperaturförändringar. Går inte stänga dörren. 
Skräp. 
Toleransfel. Kolven [E] fastnar i inre läge 

och skyddar därmed ej. 
Plasten i en kammare [A, B] 
spricker. 

Temperaturförändringar. Låg kompression uppnås. 
 Yttre krafter påverkar. 

Skruven i fästanordningen [J] för För lågt åtdragningsmoment. Ingen kompression uppnås. 
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sammanhållning av kammarna 
[A, B] lossnar. 
Fel ytfinhet på insidan av kam-
maren [A, B]. 

Tillverkningsfel. Nötning mellan kompressions-
plattan [F] och kammarna [A, 
B]. 
Går trögare att stänga dörren. 
Risk för att fjädern [C] ej trycker 
ut kolven [E] så att klämskyddet 
återställs. 

Kompressionsplattan [F] släpper 
från kolven [E] och löper fritt 
längs kolven [E]. 

Dålig infästning mellan kolv [E] 
och kompressionsplatta [F]. 

Ingen kompression uppnås. 
Mycket låg kompression uppnås. 

Tryckskillnader i omgivningen Ej påverkbar Dämpar olika mycket beroende 
på trycket. 
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FMEA- Analys för koncept D. 
 
Felsätt Felorsak Feleffekt 
Näbben [A] går av. Nötning.  Skyddar ej. 

Utmattning. 
Plastisk deformation. 

Fjädern [E] går av. Utmattning. Skyddet återställer sig inte. 
Fettet trycks ut ur position. Dålig tätning mellan näbb [A] och 

fästplatta [B]. 
För snabb återställning. 

Fettet värms upp. Hög omgivningstemperatur. För snabb återställning. 
Frekvent användande. 

Fjädern [E] hoppar ur sin posit-
ion. 

Bristfällig montering. Ingen återställning. 
Slitage på infästningspunkter. 

Glidstångsspår går sönder på 
glidstång [C]. 

Spänningskoncentrationer. Näbben [A] är inte axiellt låst. 
För hög kraft i fjäder [C]. Näbben [A] kan lossna. 

Monteringsskruv [F] lossnar från 
fästplatta [B]. 

Fel åtdragningsmoment. Klämskyddet lossnar och däm-
par ej. 

Fästplattans [B] gavlar böjs utåt. Näbben [A] har påverkats av lod-
rätta krafter. 

Näbben [A] lossnar och dämpar 
inte. 

Näbben [A] utsätts av oväntade 
krafter. t.ex. att någon fastnar i 
den. 

Olyckshändelse. Näbben [A] lossnar och dämpar 
inte. Medveten åverkan från t.ex. barn. 

Klämskyddet monteras fel och 
tar i handtaget. 

Otillräcklig monteringsanvisning. Näbben [A] kan fastna i handta-
get och omvänt. 
Går ej att öppna dörren. 

Monteringsskruv går av. Fel dimensionerad. Skyddet lossnar. 
Yttre okända krafter. Skyddet skyddar inte. 

Näbbens [A] fackverk förstörs. Spänningskoncentrationer p.g.a. 
skarpa kanter. 

Näbben [A] kollapsar. 

Utmattning. Skyddet skyddar inte. 
Näbben [A] plasticerar. Temperaturförändringar. Skyddet skyddar inte. 

Näbben [A] kan stelna och bli 
skört. 
Näbben [A] blir för mjukt. 

Fjädern [E] är ej förspänd. Monteringsfel. Skyddet aktiveras inte. 
Näbben [A] fastnar i fästplattan. Näbben [A] har värmts upp och 

deformerar mer än fästplattan [B]. 
Skyddet aktiveras inte. 

Fel toleranser. Skyddet blir trögt att förflytta. 
Fel ytfinhet. Skyddet är aktiverat hela tiden. 

Näbben [A] fastnar kring glid-
stången [C]. 

Näbben [A] har värmts upp och 
deformerar mer än glidstången 
[C]. 

Skyddet aktiveras inte. 

Fel toleranser. Skyddet blir trögt att förflytta. 
Fel ytfinhet. Skyddet är aktiverat hela tiden. 

Fysiskt hinder stoppar skyddet 
från att aktiveras. 

Mänskliga faktorn. Skyddet aktiveras inte. 
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FMEA- Analys för koncept F. 
 
Felsätt Felorsak Feleffekt 
Klämning sker mellan stoppkloss 
[B] och karm. 

Klämskyddet skyddar ej vid 
stoppklossen [B] utan lindrar 
endast. 

Klämning sker. 

Stoppklossen [B] aktiveras ej. Tyngdlagen verkar inte som den 
ska. 

Klämning kan ske. 

Dörren är snedmonterad. 

Mekaniken för rotationsbegräns-
ningen [E] går sönder. 

Materialfel. Aktivering ej tillförlitlig. 

Snedbelastning. 

Skrapmärken på dörrbladet från 
stoppklossen [B]. 

För lite spel mellan stoppkloss 
[B] och dörrblad. 

Färgavflagning eller liknande. 

Handtaget [A] påverkas av böj-
ning. 

För stort spel mellan stoppkloss 
[B] och dörrblad. 

Handtaget [A] böjs. 

Gummit [C] lossnar Dåligt grepp vid infästning mel-
lan gummi [C] och stoppkloss 
[B]. 

Märken i karm om stoppklossen 
[B] tar emot. 

Gummit [C] har torkat sönder. Ökar trycket vid klämning mel-
lan stoppkloss [B] och karm. 

Stoppklossen [B] tar i karmen vid 
öppning. 

Konstruktionsfel. Går ej att öppna dörren utan att 
föra stoppklossen [B] uppåt till 
ändläget. 
Synliga skrapmärken på karmen. 

Märke på karmen av stoppklossen 
[B]. 

För liten anläggningsyta. Synliga märken på karmen. 
För dålig dämpning i gummit 
[C]. 

Stoppklossen [B] går trögt på 
handtaget [A]. 

Fel toleranser. Aktiveras inte automatiskt. 
Fel ytfinhet. Går inte aktivera över huvud 

taget. Plastisk deformation. 
Handtagen [A] monteras på fel 
sida om dörrbladet. 

Mänskliga faktorn. Skyddet fungerar inte. 

Högervariant sätts på vänster-
hängd dörr och omvänt. 

Mänskliga faktorn. Går ej att öppna dörren. 

Gummit [C] slits ut. Nötning på gummit [C]. Ingen dämpning av dörren om 
den slår i karmen. 
Kan bli märken på karmen. 

Går ej montera skyddet. Annan typ av låskista än den 
tänkta. 

Skyddet passar ej. 

Annat spel mellan karm och 
dörrblad. 
Annan anliggningsyta mellan 
dörrblad och karm. 

Hand eller finger kläms när hand-
taget [A] är nertryckt. 

Användare ej uppmärksammat 
andra individer. 

Skyddet ej aktiverat vilket med-
för att hand eller finger skadas. 

Skyddet skyddar inte då handta-
get [A] är nedtryckt. 
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Kompletterande FMEA- Analys för koncept B. 
 
Felsätt Felorsak Feleffekt 
Oringen [K] går av.  Nötning. Låg kompression. 

Fel dimensionerad. Bitar av oringen hindrar kolv-
stångens[E] rörelse. Torkad. 

Monteringsskruv [G, I] släpper 
från karmen. 

För lågt åtdragningsmoment. Klämskyddet ramlar ner och kan 
skada en person. 

För högt åtdragningsmoment. Klämskydd ej aktivt. 

Ledfäste [H] går av/spricker. Fel dimensionerad. Läckage mellan kammare 
Överbelastad. Trasig produkt. 
Spänningskoncentrationer. Minskad dämpning. 

Limfog mellan gummiskyddet 
[D] och kolvstång släpper. 

Överbelastad. Märke i dörr. 
Fel belastad. 
Fel lim. 

Inte tätt mellan kammarna [A, 
B]. 

Fel i tillverkningen. Låg kompression. 
 Läckage mellan kammare. 

Gummiskyddet [D]går sönder. Fel belastning. Minskar dämpning. 
Torkad. Märke på dörrblad. 

Kollision mellan monterings-
skruv [G, M]. 

Fel montering. Svårt att få i skruven. 

Felplacerad längs karmen. Inte tittat igenom installationsma-
nualen. 

Dämpar för mycket/lite. 
Klämning kan ske. 

För låg kompression. För lite luft i kammaren. Dämpar dåligt. 
Klämskyddet uppfyller ej funkt-
ion. 

Kolvstång hakar fast. Hög friktion. Klämskydd ej aktivt. 
Dålig smörjning. 

Kolvstången går av. För liten radie. Klämskyddet uppfyller ej funkt-
ion. Snedbelastning. 

Fjädern böjs. Snedbelastning. Kolvstången går inte att skjuta 
in i bott. 

Överbelastning. Dörren går inte att stänga. 
Kolvstången återställs inte vid 
öppning av dörren. 

  



Klämskydd – Minimering av klämrisk  Daniel Lundberg 
Institutionen för teknik och samhälle  Tobias Mattsson 

Högskolan i Skövde | Bilagor 45 
 

6.5 Konceptvalsmatris 

 
Figur 47. Sammanställning av konceptvalsmatrisen. 
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6.6 Konceptvalsbearbetning 
Koncept A baseras på en kulas rörelse vilket förhindrar hastiga stängningar av dörren. Konceptet består av 
en ränna, en stoppkloss och en kula vilket visas i figur 48. Montering av ränna respektive stoppkloss sker 
i överkant av dörrblad respektive karm. 
 

 
Figur 48. Koncept A med flera vyer. 
 
När dörren öppnas rullar kulan från gångjärnssidan på dörrbladet mot låssidan. Om kulan rullar tillräck-
ligt långt slår kulan i stoppklossen vid stängning och dörrbladet kan inte stängas helt vilket skyddar emot 
klämning. Om stoppklossen slår i kulan måste dörrbladet öppnas lite för att kulan ska rulla tillbaka till sitt 
startläge.  
Teorin bygger på centripetal acceleration vilken ger en centripetalkraft. Denna kraft verkar ut mot dörr-
bladets ytterkant. När centripetalkraften övervinner friktionskraften och gravitationskraften börjar kulan 
rulla. Spåret kulan rullar i är byggt med några graders uppförsbacke, detta för att kulan inte skall rulla när 
hastigheten på dörrbladet är låg och för att kulan ska återgå till sitt startläge automatiskt. 
Lösningen på koncept A medför att klämskyddet enbart märks av då dörren stängs med en hastig rörelse. 
Dock hinner inte kulan förflytta sig tillräckligt om dörrbladet stängs när det står halvöppet eftersom cent-
ripetalkraften då blir för liten. I dessa fall skyddar inte konceptet användaren från att klämma sig. 
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Koncept C bromsar dörrbladet då en viss hastighet uppnås. Monteringen av konceptet sker på gångjärns-
sidan både vid väggen samt på dörrbladet enligt figur 49. Konceptet innehåller ett modifierat säkerhets-
bälte med en fästanordning för skruvar. 
 

 
Figur 49. Koncept C med flera vyer.  
 
Konceptet bygger på ett säkerhetsbälte vilket förhindrar att dörren stängs vid hastiga rörelser. Säkerhets-
bältet är fäst med en hållare på dörrbladet enligt figur 49, medan en låda med en broms är placerad vid 
gångjärnssidan. En spiralfjäder används för att hela tiden hålla säkerhetsbältet spänt.  
Samtliga delar monteras vid överkanten av dörren. Om en hastig rörelse uppstår på dörrbladet låses sä-
kerhetsbältet och blir fast, vilket medför att dörren stannar omedelbart. Genom att använda kugghjul fås 
en utväxling som reagerar vid en lägre hastighet jämfört med ett vanligt säkerhetsbälte i en bil.  
Bromsfunktionen på koncept C har en oöverträffad snabbhet enligt egna tester, dock faller det på den 
komplicerade mekanismen eftersom detta resulterar i ett högt pris. Detta kan jämföras med att ett begag-
nat bilbälte kostar cirka 700 kr. 
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Koncept D förhindrar att dörren stängs när konceptet är aktivt. Monteringen sker vid dörrens karm på 
låssidan enligt figur 50. Konceptet består av en näbb monterat på en platta och en fjäder för samman-
koppling av näbb och platta. 

 
Figur 50. Koncept D med flera vyer.  
 
Till skillnad från de andra fem koncepten så är koncept D semimanuellt, vilket betyder att användaren 
behöver ta undan skyddet manuellt för att stänga dörren. Skyddet aktiverar dock sig självt efter att dörren 
har stängts. Aktiveringen sker med hjälp av den energi vilken lagras då fjädern på axeln spänns då skyd-
det avaktiverats. Fjädern återgår till sitt normalläge med hjälp av den lagrade energin.  
 
Tiden det tar för klämskyddet att återaktiveras bestäms av friktionen mellan näbben och den fasta cylin-
dern samt fjäderns lagrade energi. Friktionen mellan den fasta cylindern och näbben höjs med hjälp av ett 
fett med hög viskositet.  När fjädern har återgått till sitt normalläge är klämskyddet åter aktivt. När en 
dörr öppnas följer näbben med dörrens rörelse och återgår därefter i aktivt läge och skyddar emot kläm-
ning. Om dörren stängs medan skyddet är aktivt tas energin upp från dörren och förhindrar en eventuell 
skada för användaren. Koncept D är en relativt billig lösning, dock är den inte automatisk vilket minskar 
användarvänligheten.  

Placering av koncept D 

Näbb 
Platta 

Fjäder 

Rörlig 
cylinder 

Fast cylinder 
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Koncept F har en liknande funktion jämfört med koncept D, nämligen att förhindra att dörren går att 
stänga när klämskyddet är aktivt. Klämskyddet monteras genom att ersätta befintligt handtag på dörrens 
insida enligt figur 51.  
 

 
Figur 51. Koncept F med flera vyer. 
 
Koncept F bygger på att stoppklossen hindrar användaren från att stänga dörren genom att stoppklossen är 
placerad mellan karm och dörrblad. För att kunna stänga dörren måste handtaget vara nedtryckt under 
stängningen. När dörren är stängd och handtaget släpps lägger sig stoppklossen mot karmen. Då dörren 
öppnas igen aktiveras klämskyddet igen genom att stoppklossen lägger sig mellan dörrblad och karm.  
En fördel med koncept F är att det har en automatisk återställning. För att gå igenom dörren krävs det att 
användaren använder båda handtagen.  

Stoppkloss 

Handtag 

Placering av  
koncept F 
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6.7 Vidareutveckling och analys av koncept D och F 
I figur 52 visas vidareutvecklingen av den framtagna 3D-modellen på koncept D. Bokstäverna i figuren 
visar placering av de olika komponenterna. 
 

 
Figur 52. 3D-modell på koncept D med bokstavsreferenser av ingående delar. 
 
Figur 52 visar: A, näbb. B, platta. C, rörlig cylinder. D, fast cylinder. E, fjäder. F, monteringshål för skruv 
(4 stycken totalt). Koncept D har basmåtten: bredd: 40 mm, djup: 130 mm, höjd: 46 mm. 
 
FMEA- analysen av koncept D visar att några av de allvarligaste felen vilka kan uppstå är:  

 Näbben går av eller lossnar vilket medför att klämskyddet inte uppfyller sin funktion. 
 Fjädern går av vilket medför att klämskyddet inte uppfyller sin funktion.  
 Näbben kan även fastna i avaktiverat läge vilket skapar liknande problem.  

Näbben i koncept D är konceptets svaghet, den behöver ses igenom ordentligt om konceptet skall reali-
seras. 
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Figur 53 visar vidareutveckling av den framtagna 3D-modellen på koncept F. Bokstäverna i figuren visar 
placering av de olika komponenterna. 
 

 
Figur 53. 3D-modell på koncept F med bokstavsreferenser av ingående delar. 
 
Figur 53 visar: A handtag. B, stoppkloss. C, gummiskydd. D, urfräsning för trycke. E, mekanik för rotat-
ionsbegränsning av stoppkloss. Koncept F har basmåtten: bredd: 190 mm, djup: 65 mm, höjd: 80 mm. 
FMEA- analysen av koncept F visar att några av de allvarligaste felen vilka kan uppstå är: 

 Klämning sker mellan stoppkloss och karm. 
 Klämning kan ske när handtaget är nedtryckt. 
 Stoppklossens rotationsmekanik fastnar ett läge och aktiverar inte klämskyddet automatiskt.  

Svagheten hos koncept F är att det inte passar alla typer av dörrar då konstruktionen måste anpassas efter 
dörrbladets och karmens mått.  
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6.8 Alternativt koncept 

 
Figur 54. Visar koncept B i alternativt utförande med bokstavsreferenser på ingående delar. 
 
Konceptet innehåller följande delar: A, höger kammare. B, vänster kammare. C, tryckfjäder. D, gummis-
kydd. E, kolvstång. F, kompressionsplatta. G, monteringshål för skruv (4 stycken). H, Ledfäste. I, monte-
ringshål för skruv (2 stycken). J, fästanordning. K, Oring. Konceptet har basmåtten: bredd: 134 mm, djup: 
113 mm, höjd: 108 mm.  
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6.9 SWOT-analyser 

Koncept A Positivt Negativt 
Internt Styrkor 

 Märks enbart av i slutet av stäng-
ning. 

 Lätt att återaktivera. 
 Helautomatisk. 

Svagheter 
 Kulan hinner inte i position när dörren 

är halvt stängd. 
 Känslig för förändring av dörrgeometri. 
 Komplicerad installation. 

Externt Möjligheter 
 Intressant lösning. 
 Innovativ lösning. 

Hot 
 Dyrare än flera befintliga lösningar. 
 Stor och klumpig. 

 
 
 
Koncept B Positivt Negativt 
Internt Styrkor 

 Dämpar endast vid det läge där 
klämning kan ske vid en viss hastig-
het. 

 Enkel att montera, endast en del. 
 Skyddar alltid mot klämning. 

Svagheter 
 Tjutande ljud. 
 Slitage på kolven minskar tätning och 

därmed dämpningen. 

Externt Möjligheter 
 Universal. 
 En blandning av gammal och nytän-

kande teknik. 

Hot 
 Lite dyrare än befintliga produkter på 

marknaden. 

 
 
 
Koncept C Positivt Negativt 
Internt Styrkor 

 Reagerar snabbt. 
 Fungerar alltid. 

Svagheter 
 Hastiga rörelser bromsar dörren. 
 Många delar. 

Externt Möjligheter 
 Innovativ lösning. 

Hot 
 Kräver viss plats vid sidan av dörren för 

montering av lådan. 
 Dyr för kund att inköpa. 
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Koncept D Positivt Negativt 
Internt Styrkor 

 Få delar. 
 Lätt monterad. 
 Inte mycket att justera. 

Svagheter 
 Semimanuell aktivering. 
 Viss risk att klämma sig där klämskyddet 

är monterat. 
 Gummi/silikon åldras och stelnar. 

Externt Möjligheter 
 Konkurrenskraftigt pris. 
 Omättad marknad. 

Hot 
 Produkter med liknande funktion som 

är billigare eller fungerar bättre. 

 
 
 
Koncept E Positivt Negativt 
Internt Styrkor 

 Dämpar mer vid högre hastighet. 
Svagheter 
 Svårt att uppnå ett tryck. 
 Passningen mellan delarna. 

Externt Möjligheter 
 Ny typ av dämpning. 

Hot 
 Enklare produkter finns på marknaden 

både i sin utformning samt ur monte-
ringssynpunkt. 

 
 
 
Koncept F Positivt Negativt 
Internt Styrkor 

 Är alltid aktivt så länge användaren 
ej för ner handtaget. 

 Ingen återställning krävs. 

Svagheter 
 Irriterande moment för att stänga dör-

ren.  
 Klämning kan ske när handtaget är ner-

tryckt. 

Externt Möjligheter 
 Integrerat klämskydd. 

Hot 
 Svår att anpassa till olika dörrar på 

marknaden. 
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6.10 Konstruktion från start till slut 
Genom FMEA- analyser förbättras det ursprungliga konceptet till att resultera i det slutgiltiga konstrukt-
ionsförlaget. I detta kapitel visas utseendet innan omkonstruktion till vänster och utseendet efter omkon-
struktionen till höger. 
 
För att underlätta tillverkning, passform och hållfasthet skapas en rund kolvstångsplatta enligt figur 56 
istället för rektangulär enligt figur 55. Kolvstångsplattans diameter ökas för att skapa en större luftkam-
mare. 
 

  
Figur 55. Kolvstång före FMEA.  Figur 56. Kolvstång efter FMEA. 
 
Kammaren i figur 57 anpassas enligt kammaren i figur 58 för att passa kolvstången i figur 56. Detta resul-
terar bland annat i att kammaren förlängs från 26 mm till 41 mm. 
 

  
Figur 57. Kammare före FMEA.   Figur 58. Kammare efter FMEA. 
 
Genom att utforma gummiskyddet enligt figur 60 efter dörrens infallsvinkel, (vinkeln då dörren kommer i 
kontakt med klämskyddet), minimeras spänningarna i gummiskyddet jämfört med den platta ytan i figur 
59. Gummiskyddet i figur 60 utsätts för normalspänning och skjuvspänning till skillnaden från gummis-
kyddet i figur 59 som dessutom utsätts för böjspänningar. 

  
Figur 59. Gummiskyddet före FMEA.  Figur 60. Gummiskyddet efter FMEA. 
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För att minimera skjuv- och dragspänningen i monteringsskruven vilken används för att fästa klämskyd-
det på karmen används ytterligare två hål för monteringsskruv enligt figur 62, jämfört med figur 61. Ge-
nom att konstruera anliggningsytan på klämskyddet L- format och dessutom utföra infästningen i olika 
riktningar fås en stabilare infästning och böjspänningarna minskar.  
 

  
Figur 61. Monteringshål (4st) före FMEA.  Figur 62. Monteringshål (6st) efter FMEA. 
 
Genom att låta luften vandra från bakre till främre delen av kammaren i figur 64 istället för att trycka ut 
luften genom små hål från bakre kammaren enligt figur 63 skapas högre kompression. Pilarna i figur 63 
och 55 visar luftens rörelseriktning när klämskyddet påverkas av en dörr under normal stängning. Lufthå-
len på kammarens framsida och baksida tas bort för att bevara luften inne i kamrarna och öka möjligheten 
att erhålla kompression. 
 

  
Figur 63. Luftens flöde före FMEA.   Figur 64. Luftens flöde efter FMEA. 
 
För att koppla samman de båda kamrarna används hakar, dessa är även konstruerade för att hålla ihop 
kamrarna. Hakarna i figur 65 och 67 ersätts med hakarna i figur 66 och 68 för att erhålla en stabilare kon-
struktion och enklare montering.  

Luftflöde       Luftflöde 
 
 
 
 
Luftflöde       Luftflöde 

Luftflöde         Luftflöde 
 
 
 
 
 
Luftflöde         Luftflöde 

Hål     Hål 
 
 
 
 
 
Hål    Hål 

Hål    Hål 
 
Hål    Hål 
 
Hål    Hål 
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Figur 65. Vy snett uppifrån av hakar före FMEA. Figur 66. Öppna hakar efter FMEA. 
 

  
Figur 67. Stängda hakar före FMEA.  Figur 68. Stängda hakar efter FMEA. 
 
Hakarna i figur 66 och 68 har ett cirkulärt tvärsnitt och löper lättare i varandra jämfört med hakarna i fi-
gur 65 och 67.   
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6.11 Prototyper 
Prototyper skapas före och efter FMEA-analys för att testa funktion och konstruktionslösningar på kon-
cept B. En 3D-printer används vid prototypframtagningen. Prototyperna tas fram i ABS-plast med hjälp 
av en CAD-fil.  
 
I figur 69 visas första prototypen vilken baseras på koncept B före FMEA-analys. Denna prototyp har ett 
för litet spel mellan kolvstångsplattan och kammaren vilket medför nötning mellan delarna. Mellan kam-
rarna finns det flänsar för att få en tätande funktion mellan kamrarna. Första prototypen visar att kamrarna 
behöver ha kraftigare flänsar. För låg kompression uppstår i kammaren på grund av för stora lufthål enligt 
de tester som utförs.  
 

 
Figur 69. Visar första prototypen. 
 
Efter FMEA-analysen skapas den andra prototypen, se figur 70. Denna prototyp är större, främst för att 
erhålla en större kammare än första prototypen och därmed möjliggöra en längre slaglängd på kolv-
stången. En ökad diameter på kolvstångsplattan medför att ett lägre tryck räcker för att dämpa kraften från 
dörrbladet. 
 

 
Figur 70. Visar andra prototypen. 
 
Då inte tillräckligt fina toleranser uppnås vid flänsarna och kolvstångshålen under prototypframtagningen 
justeras detta med att täta med tejp.   
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6.12 Konceptskisser 
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