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Förord 
 

”Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande.” - Karl Fredrik Gauss 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid IEI, Institutionen för Ekonomisk 
och Industriell utveckling, på Linköpings tekniska högskola, vårterminen 2007. Arbetet har 
utförts på uppdrag av Fanerami AB, Mjölby och omfattar 20 högskolepoäng motsvarande 20 
veckors heltidsarbete.  
 
Rapporten redovisar arbetsgång och resultat av ett produktutvecklingsuppdrag åt Fanerami 
AB med syfte att utveckla tre olika broms-/styrsystem för möbeljalusier i trä.  
 
Jag vill här passa på att rikta ett tack till olika personer som hjälpt mig under arbetes gång och 
utan vars hjälp jag troligen inte skulle ha kommit fram till det resultat som här kommer 
presenteras. Först och främst vill jag tacka min uppdragsgivare Hans-Christian Dahlström, 
VD för Fanerami AB, för möjligheten att få utföra mitt examensarbete där och för de resurser 
och kontakter som företaget bistått mig med. Långt ifrån alla studenter får ett så konkret och 
strukturerat upplägg för examensarbetet som jag har fått och det uppskattar jag verkligen. Det 
innebär att man kan spendera tiden på att lösa problemet istället för att behöva lägga energi på 
att hitta ett problem som man sedan ska lösa.  
 
Vidare vill jag tacka Stig-Inge Gustafsson, examinator och professor vid IEI, och Kenneth 
Bringzén, universitetsadjunkt och industridesigner vid IEI och även handledare från 
universitetet för examensarbetet, för deras handledning och hjälp under projektets gång. 
 
Tack även till Bo Skoog, 1: e forskningsingenjör vid IEI, för utlåning av mätinstrument och 
konsultation.  
 
Stort tack vill jag också rikta till personalen på den trätekniska utbildningen vid Dackeskolan i 
Mjölby, som var så vänliga och på mycket kort varsel avsatte tid för tillverkning av den sista 
prototypen av TV-skåpet i deras nya CNC maskin, då inga andra snickerier hade tid. 
 
Sist vill jag även passa på att tacka Lars Svensson i verkstaden för värdefulla tips, material 
och verktyg. 
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Abstract 
 
This report is the result of a master thesis at the Department of Mechanical Engineering, 
Division of Industrial and Economical Development, at Linköping University of Technology. 
The project was carried out on behalf of Fanerami AB, Mjölby and includes 20 weeks of full 
time schedule work. 
 
Cabinets with vertical mounted roller shutters all share the same problem, namely weight 
balancing. A roller shutter has an equilibrium area where the sum of the different forces 
acting on the shutter equals zero. As the shutter leaves that area it will pick up speed as it falls 
towards the bottom. When the shutter hits the bottom of the cabinet there is a potential risk of 
getting fingers caught and in this project a solution to prevent this from happening was to be 
presented. 
 
This project has generated three concepts whit the following different purposes: 
 

• In concept 1 the risk of getting any fingers caught when the shutter closes was to be 
eliminated in an efficient and inexpensive way. 

• In concept 2 the roller shutter had to be balanced at all time providing the possibility 
to keep the cabinet open in any position.  

• The last and most challenging task was to make a TV cabinet remote controlled. The 
shutters were mounted horizontally and were to be opened simply by pushing the 
bottom either on the remote transmitter unit or the cabinet.  

 
The first concept uses a small oil damper, often seen in kitchen cabinets and drawers. The 
roller shutter applies pressure on the damper via a lever that transforms the shutter motion 
along a certain path to a smaller motion in the direction of the damper. By doing so, a smaller 
damper with higher pressure can be used. Dampers are available with several different 
pressures and can be mounted in five different positions; therefore the concept can be adjusted 
to fit almost any cabinet. 
 
Concept 2 consists of a thin cord winded around a wheel. The wheel is equipped with a spring 
that tightens when the cord is pulled in. The spring produces an equal and opposite force that 
holds the shutter in balance. As the wheel is mounted in the upper front of the cabinet, 
underneath the shutter, it will almost be invisible.  The concept is easy to adjust to most 
cabinets by simply attach the shutter at different levels. In that way the spring will be 
tightened to equal the weight of the shutter. 
 
The design of the TV cabinet has been a working progress throughout the whole project. A 
couple of prototypes were produced before the final concept.  The mechanical solution is 
based on two pinion rackets placed one on each side of a rotating pinion powered by a motor 
through a planetary gearbox. To control the cabinet Electronic Solutions developed an 
electronic system that made it possible to open and close the shutters with a remote control or 
a switch on the cabinet.  
 
 
Keywords: Roller Shutter, Cabinet, Braking System, Remote Control 
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Sammanfattning 
 
Skåp med vertikalmonterade jalusier har alla ett problem gemensamt, nämligen 
jämviktsbalansering. En jalusi har ett jämviktsområde inom vilket den är stilla. Då den lämnar 
detta område ökar dess hastighet till dess den slår i botten. Här finns en stor klämrisk och för 
att eliminera den måste man lösa jämviktsproblemet eller hitta någon slags broms för jalusin. 
 
Den här rapporten behandlar framtagandet av tre prototyper som syftar till att  
 

• att till en låg kostnad dämpa jalusins fallrörelse sista biten för att minimera 
klämrisken.  

• förutom dämpningen även klara av att hålla jalusin i vilken öppen position som helst. 
• med hjälp av elektronik kunna styra öppning och stängning av ett jalusiskåp antingen 

via en manövreringsknapp på skåpet och/eller via en fjärrkontroll. 
 

Det första konceptet utnyttjar luckdämpare som bromsande element. Jalusin pressar på en 
hävarm som i sin tur trycker ner luckdämparen. På så sätt koncentreras jalusins rörelseenergi 
över en längre sträcka till en sträcka motsvarade luckdämprens slaglängd. Dämparen går att få 
med olika tryck i och kan placeras i fem olika positioner vilket ger många 
inställningsmöjligheter. Systemet bromsar upp jalusins fall och släpper ner den mjukt och 
eliminerar på så sätt klämrisken. 
 
Den andra prototypen resulterade i ett fjädrande hjul runt vilket en lina ligger upplindad. 
Hjulet är fäst inne i skåpets övre, främre del och linan fäster längst ner i jalusin. Ju mer man 
drar i jalusin, desto hårdare spänns bandfjädern i hjulet och jalusin hålls på så sätt i jämvikt. 
Hjulet och dess hållare skall vara gjorda av formsprutad plast för att hålla nere 
produktionskostnaderna. Lösningen är lätt att justera för olika jalusier genom att bara ändra 
förspänd längd på fjädern, det vill säga man fäster jalusin olika långt upp på linan beroende på 
hur mycket jalusin väger.  
 
Den tredje och mest utmanande uppgiften bestod i ett fjärrkontrollerat TV-skåp med 
horisontellt monterade jalusier. Efter att ha tillverkat några prototyper av skåpet hittades 
slutligen en fungerande design. Den mekaniska lösningen har varit i fokus under hela 
projektet och resulterat i två parallella kuggstänger som löper i var sitt spår på var sin sida av 
ett kugghjul som drivs av en planetväxlad motor. Elektroniken beställdes av Electronic 
Solutions AB som snabbt levererade en fungerande demolösning. Den mekaniska och 
elektroniska lösningen fungerade bra men höll en något för hög ljudnivå. 
 
Sammanfattningsvis har projektet varit ett lärorikt och spännande uppdrag som givit mig bra 
erfarenheter av arbetslivet och en inblick i hur ett företag drivs.  
 
Nyckelord: Jalusi, Skåp, Bromssystem, Fjärrkontroll 
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1 Introduktion 
Den här rapporten ligger till grund för ett avslutande examensarbete vid Linköpings tekniska 

högskola utfört på uppdrag av Fanerami AB. Temat för arbetet faller under 

produktutveckling och konstruktion med koppling till möbelindustrin. I denna inledande del 

av rapporten ges läsaren en företagspresentation och bakgrund till projektet. 

1.1 Företagspresentation 
Fanerami AB är ett fjärde generationens familjeföretag som grundades 1909 i Mjölby, då känt 
som Aktiebolaget Mjölby Intarsia. Fanér har alltid varit en central råvara i företagets 
produktion. Till en början utfördes avancerade intarsiaarbeten, alltså framställning av bilder 
och mönster med olika sorters fanér, något som på senare tid endast utförs i mindre 
utsträckning vid dekoration av dörrar och bord med mera. 
 

 
Figur 1: Fanerami 

Sedan 1950-talet producerar Fanerami i huvudsak jalusier i trä, det vill säga vik- och 
inskjutningsbara skåpsdörrar som används i möbler och inredningar, och företaget är ett av de 
största i Europa på området. Man tillhandahåller även massivträ och fanér i format som är 
måttskurna fanérark. 
 
Mifa Interiör är dotterbolag till Fanerami som köper in och säljer väggpaneler och 
bastuinredningar. Bolaget grundades i början av 1960-talet och levererar produkter främst till 
bygghandeln.  
 

1.2 Bakgrund 
Fanerami är ett expanderande företag som vill fortsätta vara ledande tillverkare av 
möbeljalusier. Med ökande krav och konkurrens är det viktigt att företaget kan stärka sitt 
koncept och kunna erbjuda helhetslösningar. Jalusierna används mer och mer i inredningar 
där man vill minimera klämrisker. Dagens lådor och skåp är oftast utrustade med 
luckdämpare som minimerar risken att klämma sig och samtidigt dämpar ljudet. Med en 
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fallande jalusi är klämrisken stor och här finns alltså ett behov av någon slags bromsande 
funktion eller dämpare. Det finns vissa lösningar för detta idag som möbeltillverkarna själva 
tagit fram. Fanerami önskar dock hitta egna, prisvärda lösningar för att kunna erbjuda 
möbeltillverkarna ett komplett jalusipaket. 

1.3 Problemformulering 
De grundläggande tankarna för det här projektet är att designa och konstruera prototyper av 
tre lösningar av dämp-/bromssystem. Systemen skall vara kompakta, effektiva, lättinstallerade 
och hållbara.  
  
I. Det första konceptet skall vara billigt men effektivt. Det skall ha som uppgift att dämpa 

fallrörelsen sista biten för att minimera klämrisken.  
II. Det andra konceptet skall förutom dämpningen även klara av att hålla jalusin i vilken 

öppen position som helst. 
III. Det tredje och mest utmanande konceptet skall bestå av ett el-manövrerat jalusiskåp som 

skall kunna kontrolleras antingen med en manövreringsknapp på skåpet och/eller via 
fjärrkontroll. 

1.4 Förutsättningar och begränsningar 
Fanerami bistår med en projektbudget som skall täcka kostnader för inköp, resor i samband 
med examensarbetet och övriga omkostnader. I fabriken finns förutom de vanliga 
träbearbetningsmaskinerna en mindre metallverkstad att tillgå för prototyptillverkningen. 
  
Det inses tidigt att avancerade beräkningar av produktionskostnader inte kommer vara i fokus 
för detta arbete. Överslagsberäkningar av inköp och produktion kommer dock redovisas. Då 
arbetet omfattar framtagning av tre prototyper finns heller inte tiden att göra några 
djuplodsundersökningar för varje modell. Krav på att snabbt komma fram till ett koncept för 
varje område kommer att ha högsta prioritet.  

1.5 Syfte och forskningsområden 
Ambitionen med projektet är att ta fram prototyper för alla tre system och kunna demonstrera 
funktionen av dessa i befintliga skåp. I arbetet ingår även att hitta möjliga leverantörer och ta 
fram kostnadsförslag för varje system.  
 
Projektet kräver efterforskningar i el- och reglerteknik för styrningen av det motordrivna 
alternativet. För att motivera valet av material krävs kunskap om olika materials egenskaper 
gällande hållfasthet/tillgänglighet/pris och för att sedan göra ett kostnadsförslag krävs en 
undersökning om vilka faktorer som spelar in i det slutliga kundpriset. 
 
Eftersom det redan finns system för dämpning av jalusier ute hos möbeltillverkarna krävs en 
marknadsundersökning för att hitta idéer, erfarenheter och inspiration. 
 

1.6 Struktur 
Den här rapporten inleds med en kort sammanfattande text som ger läsaren en helhetsbild av 
rapportens innehåll. Vidare följer en företagspresentation, bakgrund och syfte med projektet. I 
nästa avsnitt återfinns den teori som ligger till grund för genomförandet, metoderna och de 
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resultat som redovisas därefter. Rapporten avslutas med slutsatser och diskussion kring 
arbetet. 
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2 Teori 
Jalusier är ett centralt begrepp i detta projekt därför presenteras dess funktion, konstruktion 

och användningsområden i denna del av rapporten. Under detta avsnitt beskrivs även den 

teoretiska delen av den el- och mekanikkunskap man bör behärska för att som läsare till fullo 

förstå systemens uppbyggnad och konstruktion.  

2.1 Jalusin 
En jalusi består av ett antal lameller av trä, plast, aluminium eller andra material som är 
sammanlänkade och ledade längs långsidorna. Tillsammans skapar de en vikbar yta som kan 
användas till skåpsluckor, dörrar, garageportar och avskärmningsväggar med mera. Fördelen 
med en jalusi är att den i ett öppet läge inte tar så stor plats som exempelvis en skåpslucka. 
 

 
Figur 2: Skåp med en monterad jalusi i botten 

Jalusier är mycket vanliga i kontorsinredningar där man oftast inte vill ha skåpsluckor 
svängandes i ett redan trångt utrymme.  

2.1.1 Konstruktion 
Möbeljalusin som Fanerami tillverkar är uppbyggd av ett antal skikt med olika material. Se 
Figur 3. I botten finns en slitstark bomullsväv (1) på vilken man limmar på ett antal skikt av 
mellanliggande spärrfanér (2), ofta abachi som är ett afrikanskt, lätt och mjukt träslag. På ytan 
kan man sedan välja om man vill ha fanér eller tunn melaminfolie (3).  
 

 
Figur 3: Jalusins uppbyggnad 

3 

2 

1 

Typ 1 

Typ 2 
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Efter att alla lager har limmats går skivan igenom en maskin som skär upp skivan i lameller 
med en bestämd lamellbredd. Kniven skär ner till bomullsväven så denna förblir hel och 
således håller ihop alla lameller men gör att skivan blir böjbar. Jalusierna kan skäras så att 
snittet blir nästintill osynligt (Typ 1) då jalusin är plan, eller fräsas så att snitten är synliga 
(Typ 2). Den sistnämnda kan i viss mån även böjas upp mot lamellerna och därmed ökar 
användningsområdena.1 
 

2.1.2 Funktion 
Monterad i ett skåp så glider jalusin i frästa spår i skåpssidorna. Ofta är möblerna tillverkade i 
spånskivematerial och man behöver då lägga en plastskena i spåren för att jalusin skall glida 
lätt. Skenorna behövs ej vid en konstruktion av MDF (Medium Density Fibreboard) då detta 
material inte bidrar med så mycket motstånd som en spånskiva. Hur man fräser spåren i 
sidostyckena är lite olika från tillverkare till tillverkare men i Figur 4 återges några vedertagna 
varianter. 
 

 
Figur 4: Spårvarianter 

När man leder ner jalusin på baksidan av skåpet tar den minst plats. Ett problem med detta är 
att efter det att jalusin har nått sitt jämviktsläge kommer den börja att ”falla uppåt” på grund 
av att den fallande vikten på baksidan ökar ju mer man öppnar jalusin. 
 
Att leda jalusin i en inåtgående bana som mittersta bilden i Figur 4 visar eliminerar 
fallrörelsen bakåt av jalusin men tar lite av skåpets övre del i anspråk. Banan gör att jalusin 
bromsas något första biten då man stänger den men det är ju på slutet den bromsande effekten 
är önskvärd.  
 
Ett böjt spår som högra bilden i Figur 4 visar har en bromsande effekt på jalusin till dess 
bakkanten av jalusin passerar mitten av böjen. En nackdel med ett sådant spår är att det 
tvingar jalusier av Typ 1 att böjas åt fel håll och kanterna på lamellerna kan ta skada och ge 
upphov till en ojämn yta där spåren efter ett tag kan bli synliga. 

2.1.3 Användningsområden 
Idag används jalusikonstruktionen i möbler, kök, bilar, garage, solskydd, caféer med mera. De 
används i många applikationer där utrymmet är begränsat men där man vill kunna skärma av 

                                                 
1 Fanerami AB, (www) 
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och fortfarande ha en attraktiv yta kvar när förvaringsutrymmet är stängt. Fördelen med 
jalusin är att den till skillnad från exempelvis en skåpslucka nästintill försvinner då man 
öppnar den. En spårfräst jalusi kan även användas till att täcka av S-formade öppningar där 
spåren böjer jalusin åt båda hållen. Se Figur 5. 
 

 
Figur 5: Spårfräst jalusi 

Köksfabrikanter har mer och mer börjat intressera sig för jalusilösningar i köksinredningar. I 
många fall är luckor begränsande för var och hur man bygger förvaringsutrymmen. En rundad 
öppning som i Figur 6 skulle inte fungerar särskilt bra med luckor även om dessa gick att få 
böjda. Luckor slåss även om utrymmet utanför skåpet. Alla luckor ska egentligen kunna 
öppnas samtidigt men detta är ju ofta inte fallet. I det syftet är jalusin överlägsen 
konventionella skåpsluckor.  
  

 
Figur 6: Jalusi i kök (Pimaleri) 

Andra områden där intresset för jalusier har ökat är vid inredning av husbilar och i 
båtbranchen. I båda fall är oftast utrymmet optimerat till dess yttersta gräns och här kan 
jalusins fördelar verkligen utnyttjas.  

2.2 Elektroniska komponenter och system 
För att få en överblick över vad som går att göra på elektronisk väg så följer här en kort 
sammanfattning av den del av elläran som kan vara av intresse för det här projektet.  

2.2.1 Elmotorn 
I en mindre elmotor roterar en rotor i ett magnetfält som utgörs av permanentmagneter, alltså 
magneter som alltid har magnetisk kraft. Rotorn består av ett antal poler, det vill säga 
järnkärnor som man lindat koppartråd kring som skapar ett magnetfält i radiell riktning då 
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ström leds genom koppartråden. Man får ström i koppartråden genom att låta två kollektorer 
släpa på rotoraxeln som är försedd med bleck och där med kan man styra när polerna och 
magneterna ska repellera respektive attrahera varandra. 2 En vanlig motor drivs av likström 
och dess egenskaper kan beskrivas genom att mäta moment, effekt, varvtal och 
strömförbrukning vid nominell spänning, det vill säga spänningen motorn är avsedd för. 

2.2.2 Transformatorn 
För att omvandla vägguttagets strömstyrka till en som passar för den tänkta applikationen 
använder man sig av en transformator. En transformator kan även omvandla växelström till 
likström. Den består i dess enklaste utförande av två koppartrådar lindade kring en järnkärna. 
Växelström går i den ena ledaren och ger upphov till en inducerad ström i den andra ledaren. 
Hur många varv respektive ledare är lindad bestämmer vilken utspänning man får.  

2.2.3 Relä 
Ett relä är en elektrisk komponent som styr av en liten styrström kan verka som en 
strömställare för högre strömmar. Relän finns i olika utföranden och det enklaste är uppbyggt 
av en spole kopplad till styrströmmen och en kärna som ändrar läge beroende på 
styrströmmens styrka. Kärnan påverkar en strömställare med kontakter som sluts eller bryts 
då kärnan förflyttas mellan olika positioner. 

 
Figur 7: Reläets principiella uppbyggnad 

 
Relän används främst inom industrin men återfinns också i vardagliga produkter så som 
datorer, bilar, tvätt- och diskmaskiner med mera. På senare har dessa dock bytts ut mot 
modern elektronik med programminnesstyrda kretsar, så kallade microcontrollers. Dessa 
fungerar som en liten minidator med processor och minne som ofta är programmerade för ett 
syfte och där programmet oftast inte förändras. Microcontrollers är mycket kostnadseffektiva 
i synnerhet om de tillverkas i större kvantiteter. 3 

2.2.4 Fjärrstyrning 
Här finns det olika lösningar med olika fördelar och nackdelar. Den vanligaste förekommande 
tekniken är infrarött ljus (IR) där man skickar ljussignaler till en mottagare som omvandlar 
dessa till elektriska signaler som styr olika funktioner. En IR signal har en våglängd på mellan 
700 nanometer till 1 millimeter, alltså strax över det synliga ljuset. En TV är ett vanligt 
exempel där fjärrkontrollen skickar IR ljus till TV:n som beroende på signal till exempel byter 

                                                 
2 H. Wayne Beaty, Electrical Motor Handbook, 1998 
3 How Stuff Works, (www) 

Styrström Huvudström 
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program eller höjer volymen. IR har begränsad räckvidd och kräver även fri transportväg för 
ljuset mellan sändare och mottagare. Ett annat sätt att fjärrstyra saker är att använda sig av 
radiovågor, radio frekvens (RF). RF-signaler har lång räckvidd och en våglängd på mellan 1 
meter och upp emot flera kilometer. RF-signaler går genom de flesta material och medför 
därför flexibel användbarhet. Radiostyrda leksaker har funnits länge och är ett vanligt 
exempel på tillämpad RF-teknik. På senare tid har det även blivit vanligt med automatiska 
och/eller fjärrstyrda solskydd för fönster. Dessa är också baserade på RF-teknologin. En 
lösning baserad på IR-teknik skulle i ett sådant fall inte fungera tillfredställande då solens 
strålar även innehåller infrarött ljus som skulle störa systemet. Radioteknologin är dyrare än 
den infraröda. Den kräver skyddade frekvenser som är godkända för att inte störa 
omgivningen vid användning. Detta är inte några problem vid IR då räckvidden är mycket 
begränsad.  

2.3 Mekanik 
Under denna rubrik kommer olika begrepp och termer relaterade till mekanik och material 
som tas upp senare i rapporten att behandlas. 

2.3.1 Kraftöverföring 
Att överföra kraft från en kraftkälla så att det passar den tänkta applikationen och uppfyller 
alla krav kan vara en svår uppgift. För det här projektet kommer den aktuella kraftkällan att 
vara en elmotor. En vanlig elmotor arbetar med ett relativt högt varvtal och en direkt drivning 
skulle vara svår att utnyttja. Här måste olika utväxlingsalternativ undersökas. 
 
Utväxlingar kan delas upp i formbetingade och kraftbetingade transmissioner. De 
formbetingade transmissionerna utnyttjar systemets geometri för att överföra krafter och 
moment. Exempel på vanliga formbetingade transmissioner är kuggväxlar och snäckväxlar. 
De kraftbetingade transmissionerna utnyttjar istället friktionen mellan maskinelementen för 
att över föra kraft och moment. Vanliga kraftbetingade transmissioner är flat- och 

kilremsväxlar och dessa driver ofta fläktar och generatorer. För detta projekt är dessa inte 
särskilt intressanta och kommer inte behandlas närmare. 
 
Kugghjulsväxeln är en av de äldsta och vanligaste växlarna. Den består av två cylindriska 
hjul försedda med kuggar som samverkar. Se Figur 8. Växeln kan överföra moment mellan 
två parallella eller vinkelräta axlar beroende på hur kuggarna är utformade men dess 
rotationsriktningar blir motsatta. Utväxling sker då dreven har olika antal kuggar. En 
kugghjulsväxel tar mycket plats om en stor utväxling skall ske i ett steg. För detta används 
ofta fler utväxlingssteg. 

 

Figur 8: Kugghjulsväxel t.v. och planetväxel t.h. (How Stuff Work) 
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Beroende på hur man arrangerar kugghjulen så kan man åstadkomma olika egenskaper hos 
transmissioner. En mycket använd uppsättning är den så kallade planetväxeln, se bild till 
höger i Figur 8. Denna består av ett litet drivande kugghjul, solhjul, i mitten. Runt detta är tre 
eller fyra kugghjul, planethjul, placerade på en hållare, planetbärare, och utanpå dessa ligger 
en invändig kuggring, ringhjul. Växeln kan ha olika utväxlingar beroende på var man sätter 
utgående och ingående moment. Denna används ofta i automatiserade växellådor där man 
genom att exempelvis ansätta en broms på ringhjulet och förhindra detta från att rotera, får en 
annan utväxling. Växeln kan hantera höga moment och tar liten plats. Man slipper även 
parallellförskjutningar av utgående axlar, växeln blir bara en förlängning av motoraxeln.  
 
Snäckväxeln består av två kugghjul som är 90˚ vinkelställda mot varandra. Det ena är litet 
med få kuggar med stor snedställningsvinkel. Detta lilla hjul brukar kallas snäckskruv. Det 
andra är stort med många kuggar och liten snedställningsvinkel, ofta benämnt snäckhjul. Se 
Figur 9. Tillsammans bildar de en växelkonstruktion som kan åstadkomma en mycket hög 
utväxling och ett ingående moment i snäckskruven kan mångdubblas till snäckhjulet som 
också får en betydligt lägre vinkelhastighet.  

 
Figur 9: Snäckväxel (BJ-Gear) 

Verkningsgraden i en snäckväxel är dock låg i jämförelse med en cylindrisk kuggväxel. En 
snäckväxel kan också vara självhämmande vilket innebär att omvänd drivning, det vill säga 
att snäckhjulet driver snäckskruven, är omöjlig. Detta utnyttjas ofta i hissar eller lyftmaskiner 
där man vill förhindra oönskade backningar. 4 

2.3.2 Fjädrar 
Idag finns en mängd olika fjädrar utvecklade att fungera optimalt för varje applikation. De 
vanligaste förekommande fjädrarna är tryck- och dragfjädrar som är uppbyggda av fjäderstål 
lindat som en spiral, se Figur 10. Sådana typer av fjädrar återfinns i allt från bilars 
stötdämparsystem till kulspetspennor. 
 
Fjädrarna kan tillverkas så att de antingen har konstant kraft eller så att kraften ökar linjärt 
eller till och med exponentiellt. Detta kan man åstadkomma genom att göra spiralerna konisk, 
se pilen i Figur 10.  
 

                                                 
4 Gerbert.G, Kompendium Maskinelement del B 
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Figur 10: Tryck- respektive dragfjädrar (Balyfa) 

 
Andra typer av fjädrar är bandfjädrar som finns i en rad utföranden. Dessa fjädrar sitter på 
cirkulära axlar och verkar antingen som dragande eller vridande. Fjädrarna ligger lindade i 
rullar och finns både med konstant kraftkaraktäristik och med linjär kraftkaraktäristik.  
 

 
Figur 11: Bandfjädrar (Snäckfjäder respektive konstantkraftsfjäder) 

Snäckfjädern till vänster i Figur 11 används för att fjäderbelägga en cylinder och är den typ av 
fjäder som återfinns i de fjädrande rullarna som beskrivs närmare i avsnitt 4.4 och 4.5.  
 

2.3.3 Gas- och oljedämpare 
Inom möbelindustrin idag används frekvent gas- och oljedämpare för att exempelvis hålla 
uppe luckor, manövrera fåtöljer och dämpa olika rörelser. En gasdämpare består av en 
cylinder och en kolv. I cylindern har man komprimerad luft som komprimeras ännu mer då 
kolven pressas in. I dämparen finns också en bestämd mängd olja som smörjer och tätar 
glidytor och som också dämpar rörelsen sista biten. Oljan pressas genom ett 
ventilationssystem i kolven och eftersom oljan inte går att komprimera kan man kontrollera 
hur snabbt dämparen skall tryckas ihop, nästan oavsett kraft. En oljedämpare innehåller ingen 
gas utan åter går till sitt ursprungsläge med hjälp av en fjäder. Oljedämpare används i allt från 
små luckdämpare för luckor och lådor till landningsställ i stora flygplan.   
 

 
Figur 12: Ett vanligt utförande av gasfjädrar 
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3 Metod 
För att förstå metodiken vid en produktutvecklingsprocess kommer i det här avsnittet ett antal 

metoder och steg som ligger till grund för arbetet att förklaras närmre.  

3.1 Brainstorming 
Brainstorming är troligtvis den mest välkända kreativa metod när det gäller att samla så 
många idéer och förslag som möjligt kring ett visst ämne/tema/ord eller en uppgift. Vid 
brainstorming är det inte främst kvalitén på idéerna som räknas utan huvudsaken är att man 
får en bred bas med tankar som man sedan kan vidareutveckla. Det finns olika sätt att utföra 
metoden på med det vanligaste är i brainstorming i grupp.  
 
Nedan återfinns rekommendationer för hur en brainstormingsession bör utföras: (Mind Tools 
Ltd, 2007) 
 

• Klarlägg problemet som ska lösas och eventuellt kriterier som skall lösningen måste 
uppfylla. 

• Håll diskussionerna fokuserade kring problemet. 
• Idéer som kommer fram skall inte kritiseras eller utvärderas under sessionen. 
• Uppmuntra entusiasm och fritänkande bland deltagarna. 
• Uppmuntra även deltagare att vidareutveckla andras idéer.  

 
Här kan med fördel låta olika personer med olika expertis få medverka och på så sätt kunna 
hitta intressanta idéer och förslag. 

3.2 Benchmarking 
Benchmarking är ett uttryck som har spritt sig bland världens företag och innebär att man 
jämför sitt eget företag med sådana som man anser är ledande inom aktuell bransch. En 
benchmarking kan göras i tre olika syften:5 
 

1) Man vill förbättra sin interna organisation och jämför då exempelvis dotterbolag eller 
olika divisioner. 

2) Man vill göra en konkurrentanalys och jämför då positiva och negativa delar hos 
konkurrenterna. 

3) Man vill förbättra en funktion och studerar då företag som är ledande och hittar idéer 
hos dem. 

Ofta kostar det företag relativt mycket pengar då man bör genomföra både interna och externa 
undersökningar. Dessa utgifter betalar sig oftast då fördelarna förhoppningsvis ökar företagets 
lönsamhet.   

3.3 Visualisering och modellering 
Vid en produktframställning är visuella modeller ett viktigt verktyg för att få en känsla av hur 
det verkliga resultatet kan bli. I vissa fall krävs riktiga modeller för att testa funktioner, i 
andra fall bara för att bedöma det visuella intrycket. I denna del av arbetet är skisser och CAD 
(Computer Aided Design) viktiga och kraftfulla hjälpmedel.  

                                                 
5
Benchmarking, Wikipedia, (www) 
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3.3.1 Pro Engineer Wildfire 
Ett av programmen som använts i detta projekt är Pro/Engineer Wildfire II som är ett CAD-
program huvudsakligen framtaget för solidmodellering. Programmet hanterar även 
ytmodellering men då ytorna blir komplicerade är det lättare att använda sig av något annat 
program, exempelvis Catia V4 som är ett av de bästa programmen när det gäller 
ytmodellering.  Modellerandet i Pro/Engineer sker tredimensionellt med exakta mått och man 
kan sedan lätt få fram ritningsunderlag för produktion. Programmet har även en integrerad 
beredningsdel där man även kan förbereda en detalj för tillverkning i CNC-maskin. 
Programmet genererar då i slutändan en NC-kod som man kan ladda in direkt i CNC-
maskinen.  
 

 
Figur 13: Demonstration av Pro/Engineer 

3.3.2 3D Studio Max 
Modellering kan även ske i 3D Studio Max men programmet är mer utvecklat för framtagning 
av grafiskt material. En modell kan snabbt modelleras upp utan krav på referenser och 
hierarkisk ordning objekten emellan, vilket är fallet i Pro/Engineer. Det går även smidigt att 
flytta över modeller man byggt upp i Pro/Engineer till 3D Studio via olika filformat. Genom 
att lägga på olika material, färger, ytstrukturer, kamerainställningar och ljussättning kan man 
få fram en virtuell modell för att få en bild av hur en verklig modell skulle se ut. Programmet 
har även bra animeringsmöjligheter.  
 

 
Figur 14: Demonstration av 3D Studio Max 
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3.3.3 Prototyptillverkning 
Efter att ha bildat sig en uppfattning om designen av modellen i datorn kan men sedan gå över 
till att tillverka en riktig prototyp för att testa funktioner och samla mätvärden. Att ta fram en 
färdig prototyp kan vara kostsamt. Många modeller och koncept måste testas och kanske 
förkastas innan man hittar en godtagbar lösning. Tillverknings- och produktionskostnader kan 
bli stora vid enskilda enheter eller små serier.  

3.4 Kriterieviktning 
Varje projekt eller uppgift har ett mål och vissa krav måste vara uppfyllda för att resultatet 
skall vara godkänt. Dessa krav eller kriterier kan ställas upp och viktas mot varandra för att få 
en uppfattning om vilka kriterier som är viktigast. Viktningen utförs på följande sätt:6 
 

1. En kriterielista ställs upp och kriterierna tilldelas en bokstav. 
2. Kriterier jämförs parvis enligt upplägget i Tabell 1. 

• Om A är viktigare än B får rutan i rad A och kolumn B 2 poäng. 
• Om A och B är lika viktiga får rutan i rad A och kolumn B 1 poäng. 
• Om B är viktigare än A får rutan i rad A och kolumn B 0 poäng. 

3. Alla kriterier jämförs på samma sätt. 
4. Summera vertikalt och sätt ett minus framför summan. 
5. Beräkna pi genom att summera horisontellt där vertikala summan och 

korrektionsfaktorn ska ingå. Korrektionsfaktorn är en serie av udda tal. 
6. Kontrollera att Σpi = n2, där n är antal kriterier. 
7. Beräkna varje viktfaktor ki = pi / Σpi och kontrollera att Σki = 1,00. 

 
Kriterier A B C D E Korr.fakt pi ki 

A 0     1   
 B     3   
  C    5   
   D   7   
    E  9   
      Summa   

Tabell 1: Kriterieviktningstabell 

3.5 Konceptviktning 
Efter att kriterieviktningen är klar gör man en konceptviktning7 där man jämför alla koncept 
med varandra med hänsyn till hur väl de uppfyller kriterielistan. Man kan då använda sig av 
en sammanställningstabell liknande den i Tabell 2. I raden ”Viktfaktor” ställer man upp 
resultatet från kriterieviktningen och sedan betygsätter man koncepten på hur väl de uppfyller 
respektive kriterium enligt följande: 
 

                                                 
6 Johannesson, Persson, Pettersson, Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design, 2004 
7 Johannsesson, Persson, Pettersson 
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Konceptet uppfyller kriteriet  
 

• Inte alls – 0 
• Dåligt – 1 
• Hyfsat – 2 
• Bra – 3 
•  

Poängen multipliceras sedan med viktfaktorn och man får då en viktning som antecknas i 
raden ”Vikt”. Summera sedan dessa vikter och jämför koncepten. Högst totalpoäng ger alltså 
den bästa kompromissen.  

 
Kriterier 1 2 3 4 5 Totalt 
Viktfaktor       

A       
Vikt       

B       
Vikt       

C       
Vikt       

D       
Vikt       

Tabell 2: Konceptviktningstabell 
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4 Genomförande 
Denna del kommer att behandla arbetsgången och presentera lite delresultat som kommit 

fram under projektets gång. Avsnittet är kopplat till teorin i kapitel 2 och arbetet beskrivs i 

kronologisk ordning.  

4.1 Tidsschema 
Arbetet inleddes med att strukturera upp en tidsplan för arbetsgången. Tidsschemat gjordes 
som ett GANT-schema där man ställer upp uppgifter mot en tidsaxel och markerar hur 
mycket tid varje uppgift skall ta i anspråk. Schemat återfinns i bilagan Gantschema. 

4.2 Modellkriterier 
För att har något att jobba emot sattes kriterier för varje koncept upp. Kriterierna var delvis 
givna från företagets sida, delvis uppställda ur egna tankar. Utifrån dessa kriterier gjordes 
sedan en kriterieviktning för att ta fram de kriterier som var viktigast att uppfylla. För att åter 
igen tydliggöra de olika modellerna så handlar koncept 1 om att konstruera en prototyp som 
eliminerade klämrisken vid stängning av ett jalusiskåp. Koncept 2 skall förhindra jalusin från 
att falla och möjliggöra öppet läge i vilken position som helst. Koncept 3 syftar till att 
tillverka ett fjärrstyrt mediaskåp där öppning och stängning sker horisontellt och på 
elektronisk väg. Det är även önskvärt att kunna öppna skåpet manuellt.  
 
Koncept 1 

A. Enkel montering 
B. Billig konstruktion 
C. Dämpa fallrörelse 
D. Diskret design 
E. Tyst 

 

Koncept 2 
A. Enkel montering 
B. Jämvikt av jalusi i 

alla lägen 
C. Diskret design 
D. Dämpa fallrörelse 
E. Rimlig 

produktionskostnad 
F. Tyst 

 

Koncept 3 
A. Rimlig 

produktionskostnad 
B. Enkel montering 
C. Kompakt 

konstruktion 
D. Tyst och jämn gång 
E. Tillåta manuell 

öppning & stängning  
F. Applicerbar på andra 

skåp 
G. Diskret design 
H. Underhållsfri 

 
Med kriterierna kända kunde en kriterieviktningstabell för varje koncept ställas upp.  
 
Koncept.1 A B C D E Korr.fakt pi ki 
A 0 1 0 1 1 1 4 0,16 
 B -1 0 2 2 3 6 0,24 
  C 0 2 2 5 9 0,36 
   D -5 1 7 3 0,12 
    E -6 9 3 0,12 
      Summa 25 1 

Tabell 3: Kriterieviktning för koncept 1
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Koncept.2 A B C D E F Korr.fakt pi ki 

A 0 1 1 0 1 1 1 5 0,14 
 B -1 2 1 1 2 3 8 0,22 
  C -3 0 1 1 5 4 0,11 
   D -1 2 2 7 10 0,27 
    E -5 2 9 6 0,17 
     F -8 11 3 0,09 
       Summa 36 1 

Tabell 4: Kriterieviktning för koncept 2 

Koncept.3 A B C D E F G H Korr.fakt pi ki 

A 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0,11 
 B -1 1 0 2 2 1 2 3 10 0,15 
  C -2 1 1 1 1 2 5 9 0,14 
   D -2 1 2 1 2 7 11 0,17 
    E -5 2 1 1 9 8 0,12 
     F -7 1 0 11 5 0,07 
      G -6 1 13 9 0,14 
       H -9 15 6 0,1 
         Summa 65 1 

Tabell 5: Kriterieviktning för koncept 3 

Kriterieviktningen enligt den modell som tas upp i metodavsnitt 3.4 ger alltså följande 
prioriteringsordning för de olika modellerna: 
 
Koncept 1 

1. Dämpa fallrörelsen 
2. Billig konstruktion 
3. Enkel montering 
4. Diskret design 
5. Tyst 

 

Koncept 2 
1. Dämpa fallrörelsen 
2. Jämvikt av jalusi 
3. Rimlig 

produktionskostnad 
4. Enkel montering 
5. Diskret design 
6. Tyst 

Koncept 3 
1. Tyst och jämn gång 
2. Enkel montering 
3. Kompakt 

konstruktion 
4. Diskret design 
5. Tillåta manuell 

öppning & stängning 
6. Rimlig 

produktionskostnad 
7. Underhållsfri 
8. Applicerbar på andra 

skåp 
 
Viktningen är ett resultat av en subjektiv bedömning delvis baserad på företagets önskemål, 
delvis på egna prioriteringar. 
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4.3 Jalusin ur ett mekaniskt perspektiv 
Rörelsen av en jalusi måste undersökas för att kunna avgöra kritiska öppningspositioner, 
krafter och mått. En schematisk modell med jalusin ledd ner på baksidan ställs upp och 
aktuella mått och storheter anges i SI-enheter enligt Figur 15.  
 

 
Figur 15: Jalusimodell 

4.3.1 Det stationära förloppet 
Om man betraktar modellen med godtycklig bredd (b), angiven in i papperet, fås jalusins 
massa per längdenhet som  
 

ρ⋅⋅= tbm  (kg/m) (1)  
 
där ρ är densiteten (kg/m3). Anledningen till att räkna massan per längdenhet är att jalusins 
massa är fördelad utmed spårets olika riktningar och påverkar fallrörelsen olika. En av de 
jalusimodeller som Fanerami säljer mest av är 0,8x0,8x0,007 meter och väger ungefär 2,6 
kilo. Detta innebär att jalusin grovt räknat har en densitet på ungefär 500 kg/m3. Detta kan 
användas som ett närmevärde för alla jalusier vid beräkningar av krafter. Ett stationärt förlopp 
ges vidare direkt ur Figur 15 genom 
 

xgmF f ⋅⋅=  (2) 

( ) ( )

( )



<−−

≥−−−−⋅⋅
=

00

0

dxLom

dxLomdxLgm
Fb  (3) 

L 

x 

d 

L-x-d 

(m) 
Ffrik 

N 

Ff 

Fb 
t 

L = jalusins längd 
x = hängande längd på 
      framsidan 
d = spåravstånd i djupled 
t = jalusins tjocklek 
Ff = falltyngd på framsida 
Fb = falltyngd på baksida 
Ffrik = friktionskraft 
N = normalkraft 
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>⋅−

=

<⋅
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FFom

FFomN

F

µ

µ

0  (5) 

 
där g är tyngdaccelerationen (g = 9,82 m/s2) och µ är friktionskoefficienten. För att få en 
uppfattning om friktionskoefficienten för jalusier i horisontella spår gjordes en mätning av 
friktionskraften för en jalusi placerad i två horisontella spår, se Figur 16. Mätinstrumentet var 
en kraftmätare som kände av kraften längst ut på en hävarm. Dess skala var i gram och vid 
försöket uppmättes värdet 600 gram. Jalusin var 1,01 x 0,72 x 0,006 m vilket insatt i ekvation 
(1) ger en massa på 2,18 kg och alltså en normalkraft på 21,4 N. Löser man ut µ ur ekvation 
(5) får man µ= 0,27. 

 
Figur 16: Mätning av friktionskraft för jalusi i horisontellt spår 

 
Då spåret följer en radie ökar friktionskoefficienten något med ökande radie. Även i de 
vertikala spåren finns en viss friktion men i de fall då plastskenor används anses denna näst 
intill försumbar. Friktionskraften verkar mot rörelseriktningen hos jalusin varför den byter 
tecken beroende på jämviktsförhållandet. Normalkraften i de vertikala spåren är mycket svår 
att mäta så därför kommer friktionskraften som uppkommer på grund av denna tillsammans 
med bidraget från att jalusin löper i ett spår med radie i fortsättningen endast representeras av 
ett uppskattat tillägg till µ på 0,2, alltså µtot = µ + 0,2. 
 
En kraftjämvikt med positiv riktning i jalusins stängningsriktning ger vidare att den 
resulterande kraften vid aktuell position blir 
 

frikbfres FFFF ±−= . (6) 

 

För en normalstor jalusi där skåpshöjden är större än skåpsdjupet vill man att jalusins 
fallrörelse ska börja dämpas på ett betryggande avstånd från bottenläget, och ett bra riktvärde 
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kan vara då x är 80% av L. Om man i detta läge utför exempelberäkningarna applicerade på 
den jalusi som nämns ovan insatt ett skåp med måtten L=0,8m, b=0,8m, d=0,4m fås 
 

(1) m = 2,8 kg/m 
(2) Ff = 17,6 N 
(3) Fb = 0 N, ty ( ) ( ) 24,04,08,08,08,0 −=−⋅−=−− dxL  
(4) N = 6,60 N 
(5) Ffrik = 3,1 N 
(6) Fres = 14,5 N 

 
Fres är kraften man måste påverka jalusin med för att hålla den stilla i detta läge. Denna kraft 
utgör också en gräns för hur stor den momentana bromskraften får vara. Jalusin skall ju av 
egen kraft kunna övervinna bromsen så att jalusin stängs. 

4.3.2 Jämviktsområdet 
Jämviktsområdet (j) är ett område, se Figur 17, inom vilket fullt utbildad friktion förekommer 
och tyngdkrafterna och friktionskrafterna tar ut varandra.  
 
Jämviktsläget kan beräknas genom att nollställa den resulterande kraften Fres i ekvation (6) 
och lösa ut x. Genom att sedan utgå från det absoluta jämviktsläget (xj) där jalusin hänger ner 
lika mycket på båda fram- och baksida kan ett område beräknas där jämvikt råder.  
 
Ur ekvation (6) fås då att  
 

( ) ⇒⋅⋅⋅±−−⋅⋅=⋅⋅⇒±= totfrikbf dgmdxLgmxgmFFF µ  

( )( ) 2/12 tottot dLxddLx µµ ±−=⇒⋅±−=  (7) 
 
Ett minustecken framför µtot i ekvation (7) betyder att jalusin är på gränsen att falla ner på 
baksidan och ett plustecken betyder att den är på gränsen att falla ner på framsidan.  
 

 
Figur 17: Jämviktsområdet och Fres presenterad i graf 

j 

xj 

j 

Fres 

xj L 
x 
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I grafen i Figur 17 finns Fres presenterad (streckad) med negativt värde för varje position 
vänster om j. Brytpunkten efter jämviktsområdet för Fres motsvarar en passage av den bakre 
kröken. Den heldragna linjen visar även hur en önskad bromseffekt skulle se ut. Notera att Fres 
fortfarande är positiv för att jalusin ska stängas av sig själv. Detta motsvarar ett bromsförlopp 
där den bromsande kraften är proportionell mot jalusins hastighet.  
 
Vi får vidare att    
 

2
dL

x j

−
=   (8) 

µ⋅= dj   (9) 
 
Använder man dessa beräkningar på den redan exemplifierade jalusin med µtot = 0,47 får man 
att det absoluta jämviktsläget xj = 0,2 m och jämviktsområdet j = 0,19 m. 
 
Bromsens ingreppspunkt, det vill säga hur långt upp i fallrörelsen bromsen skall börja verka, 
är av största vikt då bromskaraktäristiken skall bestämmas. En lång bromssträcka innebär att 
bromsen inte behöver ta upp så mycket rörelseenergi. En kort ingreppssträcka innebär det 
omvända och bromsen måste konstrueras så att den på en kort sträcka kan ta upp hela jalusins 
rörelseenergi utan att bli så kraftig att jalusin egenvikt inte kan övervinna bromsen. Man 
eftersträvar alltså i ett sådant fall en karaktäristik där bromskraften är proportionell mot 
hastigheten, alltså hög vid en hög hastighet och låg vid en låg hastighet. 
  
Om jalusins hastighet inte är noll i bromsens ingreppspunkt måste bromsen även ta upp 
jalusins rörelsemängd (p) (kgm/s) som definieras som  
 
 vLmp ⋅⋅=   (10) 
 
Rörelsemängden för jalusin står i direkt proportion till hur kraftig bromsen måste vara för att 
dämpa jalusins fallrörelse men för att beräkna denna krävs en omfattande matematisk studie 
över jalusins läge och acceleration för att kunna beräkna hastigheten, något som inte verkar 
nödvändigt ännu då projektet endast behandlar prototyper. Vid en eventuell produktion skulle 
en fullständig analys möjligen vara av nytta då tabellblad skulle kunna tas fram där tillverkare 
kunde gå in med en skåpsdimension och enkelt läsa av vad för sorts broms man skulle behöva 
och hur den skulle vara konfigurerad och monterad utan att behöva bry sig om varken 
rörelsemängd eller hastighet. 

4.4 Resultat av benchmarking 
I denna inledande del av projektet gjordes försök för att hitta leverantörer av jalusisystem, 
fjärrstyrda motorsystem, möbeldämpningssystem och fjädrar.  
 
Antalet tillverkare av bromssystem till jalusier är få och utbudet är litet, men några tillverkare 
finns det och bland dem den tyska leverantören Knoke Beschlagtechnik som har 
specialiserat sig på olika bromssystem till jalusier. De har lösningar för de flesta sorters skåp, 
både vertikala och horisontella. Se Figur 18.  
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Figur 18: Exempel på befintliga lösningar (Knoke Beschlagtechnik) 

 
Företaget har experimenterat med fjädrande rullar på vilka antingen hela jalusin, eller en lina 
fäst i jalusins nedre kant, rullas upp. Fjädrarna ger mer motstånd ju längre de rullas ut och 
kompenserar på så sätt för jalusins vikt. Anordningarna tar dock relativt mycket av övre delen 
av skåpet i anspråk. De har även en lösning för vertikala jalusier som baserar sig på 
motviktsprincipen där motvikten är en grov kedja som hänger ner mer ju längre ner man drar 
jalusin för att kompensera för vikten. För horisontella, motriktade öppningar erbjuder 
företaget en sats bestående av ett linspel där principen bygger på en lina uppspänd mellan två 
block och där övre delen av linan är fäst i ena jalusin och den undre delen i den andra jalusin. 
Anordningen syns dåligt på bilden i Figur 18 men principen kommer förklaras närmare i 
avsnitt 4.5.3. 
 
Rehau är ett annat tyskt företag som bland mycket annat ägnar sig åt aluminiumjalusier och 
bromssystem till dessa. Företaget har över 14 000 anställda på drygt 170 verksamhetsställen 
världen runt. Deras lösning på problemet med viktutjämning av vertikalmonterade jalusier 
heter Rauvolet C och bygger på samma princip som de fjädrande rullarna i Figur 18. 
Likheterna i lösningarna är slående och man skulle kunna misstänka ett samarbete mellan 
dessa båda företag. 
 
Möbeltillverkare som använder jalusier i sina möbler har en del egna lösningar. Nyare möbler 
från Kinnarps har exempelvis ett hjul placerat innanför jalusin i skåpets övre, främre del som 
ligger emot jalusin och bromsar. Hjulet kan appliceras på alla skåp och dess motstånd är 
justerbart. Tack vare en smart konstruktion där hjulet är upphängt i en led så bromsar bara 
hjulet då jalusin är på väg ner.  
 
IKEA har lite olika lösningar på att balansera vikten av jalusin. På de små skåpen sitter ett 
elastiskt band i skåpstaket som är fäst i jalusin. Principen visas närmre i vänstra bilden i Figur 
20. Precis som Knoke Beschlagtechnik så har IKEA även utvecklat en fjädrande rulle på 
vilken jalusin rullas upp. Denna utnyttjas främst i högskåp. 
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Letar man efter motordrivna jalusier hittar man dessa ofta i form av solskydd i fönster. Somfy 
Nordic AB är ett företag som har specialiserat sig på motorer och styrsystem för komfort och 
säkerhet i hemmet. Där ingår kompletta automatiserade system för markiser, jalusier, 
biodukar och persienner med mera. Systemen består i de flesta fall av fjärrstyrda tubmotorer 
som rullar upp jalusin eller duken kring tuben. Principen kan användas för att rulla upp 
vanliga jalusier också.  

4.5 Idégenerering och konceptframtagning 
De olika modellerna ska uppfylla olika mål och följaktligen måste de tre modellerna bearbetas 
separat. Genom att undersöka andra produkter med en i huvudsak liknande funktion så kan 
man hitta användbara idéer. Brainstormingen och bollandet av idéer sammanfattas i följande 
stycke. Inledande skisser återfinns i bilagan Skisser. 

4.5.1 Koncept 1 
En billig konstruktion som samtidigt skall tillmötesgå högt ställda krav är en vanlig 
balansgång av kompromisser. Här skall ett koncept tas fram för att på ett mjukt och 
kontrollerat sätt kunna bromsa upp en fallande jalusi och eliminera klämrisken.  

4.5.1.1 Lösningsförslag 1A 
En av de första tankarna som kom fram gällande det första konceptet var att använda sig av 
gasfjädrar av rätt dimension för att bromsa upp jalusin. Se Figur 19. Dessa skulle då kunna 
gripa in sista delen av fallsträckan och på ett lugnt och kontrollerat sätt bromsa upp jalusins 
fallrörelse. Gasfjädrar används mycket vid dämpning och lyfthjälp av tyngre luckor och 
dörrar. De finns även med oljedämpning som gör att sista delen av aktionslängden dämpas 
och dämparen trycks ihop mjukt. Man kan även välja om man vill ha en dragande eller 
tryckande funktion hos fjädern. Till vänster i Figur 19 syns den dragande fjädern monterad 
och där en liten klack på jalusin hakar tag i dämparcylindern då jalusin är på väg ner. Den 
högra bilden visar ett montage av en tryckande fjäder. 
 

. 

Figur 19: Principskiss av lösningar med gasfjädrar 

Montaget är känsligt då dimensionen på gasfjädrarna är relativt små. Många tillverkare har 
endast fjädrar från 50 Newton (N) och uppåt. I jalusiskåp, lite beroende på storleken, skulle 
man behöva få ner kraften till 10-15 N och dämparen blir då så klen i dimensionerna att den 
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blir väldigt känslig för att belastas i andra riktningar än i kolvriktningen, vilket ställer krav på 
en noggrann montering. För tester kontaktades Diktator AB i Tranås och de hade två mindre 
dämpare på 10 respektive 30 N som de skickade för prov. Kolven på dessa båda var endast 6 
mm. Principtester gjordes med bägge dessa tryckande gasfjädrar. Dragande gasfjädar fanns 
inte tillgängliga i så små dimensioner i standarsortimentet.  

4.5.1.2 Lösningsförslag 1B 
Gummiband och resårband har en god dämpande egenskap som skulle kunna utnyttjas. 
Nackdelen är att de är mycket elastiska och återfjädrar. I Figur 20 visas ändå ett par alternativ 
för montage av elastiska band. I den vänstra och mittersta bilden är banden monterade så att 
deras bromseffekt blir större ju längre man tänjer dem.  
 

 
Figur 20: Uppsättningar av elastiska band sett bakifrån eller från en toppvy. 

4.5.1.3 Lösningsförslag 1C 
Ett annat förslag var att som bromsande material använda sig av vad som finns i bland annat 
sängmadrasser, nämligen Tempur. Detta är ett material som liknar en blandning mellan 
cellplast och latex. Se Figur 21. Det är trögt att pressa ihop hastigt men en långsam 
sammanpressning går relativt lätt.  
 
Tanken var här att placera en lång, smal kil av materialet under ett metallbleck placerat i 
jalusispåren för att på så vis tvinga jalusin att pressa ihop materialet på väg ner. Här 
omvandlar man alltså den neråtgående rörelsen hos jalusin till en mindre proportionell rörelse 
i sidled. Eftersom en lång bromssträcka gör inbromsningen mjuk vill man således låta 
ingreppssträckan för bromsen vara så lång som möjligt. En lång aktionslängd medför att 
bromsen blir stor och klumpig, men genom att koncentrera rörelsen till en mindre sträcka och 
istället öka kraften hos bromsen kan bromsanordningen göras liten och lättplacerad. Se 
principskiss i Figur 21. Här använder man sig av en hävarmsprincip och omvandlar stor 
rörelse till en liten. 
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Figur 21: Till vänster Tempur-materialet, till höger principskiss av Tempur-broms 

4.5.1.4 Lösningsförslag 1D 
Nästa förslag spinner vidare på föregående princip att omvandla fallrörelsen till en rörelse i 
sidled men det bromsande Tempur-materialet har ersatt av en luckdämpare med hårt 
tryckmotstånd. Omvandlingen av fallrörelsen kan göras på många olika sätt till, exempel 
genom en hävstångsprincip som Figur 22 visar.  
 
Luckdämpare finns att få tag på med olika starkt tryck i och för olika applikationer. En 
leverantör som tillhandahåller luckdämpare är Thuresson Trading AB. Företaget skickade 
efter kontakt per telefon ett antal exemplar med olika tryck i för tester. Företaget hade även en 
monter på Material- & Funktionsmässan i Jönköping, mars 2007, där även Fanerami fanns 
representerade och där fanns tillfälle att ta personlig kontakt med dem. Fördelen med en 
luckdämpare är att den snabbt återgår till sitt ursprungsläge (< 2 sekunder) och därmed 
möjliggör dämpning även vid en snabb öppning och stängning, vilket inte är fallet med 
Tempur-materialet. Luckdämparen har även den önskvärda bromskaraktäristik som nämndes i 
4.3.2. 

 
Figur 22: Hävarmsprinciper och luckdämpare (Thuresson, www) 

Luckdämpare är egentligen små oljedämpare. Oljan pressas genom ett litet hål då dämparen 
trycks ihop och eftersom olja inte går att komprimera så som gas, så bestämmer storleken på 
hålet och viskositeten på oljan hur hård dämparen är.8 Trycker man ihop en oljedämpare 
tillräckligt sakta så har den knappt något motstånd alls och vice versa. Konceptet testades med 

                                                 
8 Muntlig källa, Claes Thuresson, Thuresson Trading AB, 2007 



Examensarbete vid IEI, 2007  Broms- & styrsystem för möbeljalusier  
Linköpings Tekniska Högskola  Genomförande 

25 

anordningen till vänster i Figur 22 monterad i toppen av skåpet. Jalusin förseddes med en 
bromslist längst bak för att utgöra den höjdskillnaden som motsvarar luckdämparens 
slaglängd.  

4.5.1.5 Konceptviktning 
Sammanställning av idéer och resultatet från kriterieviktningen kring koncept 1 ger: 
 
Kriterier Lösningsförslag 

1. Dämpa fallrörelsen 
2. Billig konstruktion 
3. Enkel montering 
4. Diskret design 
5. Tyst 

A. Gasdämpare 
B. Elastiska band 
C. Tempurdämpning 
D. Luckdämpare 

 
De olika idéerna kan nu jämföras i en konceptviktningstabell enligt Tabell 2. Poängsättningen 
är en subjektiv bedömning av varje idé baserad på principiella tester i ett jalusiskåp.   
 
Kriterier 1 2 3 4 5 Totalt 
Viktfaktor 0,36 0,24 0,16 0,12 0,12 1 

1A 2 1 1 3 2  
Vikt 0,72 0,24 0,16 0,36 0,24 1,77 
1B 1 3 3 2 3  

Vikt 0,36 0,72 0,48 0,24 0,36 2,16 
1C 2 2 0 3 3  

Vikt 0,72 0,48 0 0,36 0,36 1,92 
1D 3 2 3 1 3  

Vikt 1,08 0,48 0,48 0,24 0,24 2,52 

Tabell 6: Konceptviktning för koncept 1 

Idé 1D får vid konceptviktningen högst totalpoäng och är alltså det koncept som uppfyller 
kriterielistan bäst.  

4.5.2 Koncept 2 
Huvudtanken för koncept 2 är att balansera vikten av jalusin i alla positioner. Detta kan göras 
genom att antingen lägga på ett konstant motstånd motsvarande jalusins vikt eller göra 
motståndet dynamiskt och låta det variera med den fallande vikten. Efter att ha varit inne på 
tankar med motvikter, elektromagnetism och diverse andra mekaniska lösningar presenteras 
här fyra av de mest realistiska förslagen. 

4.5.2.1 Lösningsförslag 2A 
En första tanke var att lösa problemet med en magnetskena som hela tiden bidrar med ett 
konstant motstånd som håller jalusin på plats. Magneterna kunde då borras in i handtagslisten 
och täckas över med något tunt glidmaterial för att reducera förslitningar och oljud. 
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Figur 23: Principskiss för magnetsystem 

Lösningen skulle kunna göras mycket diskret genom att täcka metallskenorna i sidorna med 
tunna plastremsor matchande skåpets färg. Neodymmagneter är magneter som är mycket 
starka och är lämpliga att använda i en sådan här konstruktion. Lösningen testades med 10 
mm stora neodymmagneter vilka visade sig vara för svaga för testskåpet. En nackdel med 
förslaget är att motståndet blir konstant och man övervinner jalusins tyngd med en konstant 
friktionskraft istället för att balansera och kompensera för den.  

4.5.2.2 Lösningsförslag 2B 
Vidare kan problemet även lösas med en lina fäst i jalusin som man lindar upp på en fjädrande 
rulle som ger mer motstånd ju längre linan dras ut, ungefär som en liftkortshållare. Liknande 
lösningar finns redan idag men systemen kan sättas upp på olika sätt. Principen visas i den 
mittersta bilden i Figur 26. Testerna gjordes med en något för liten rulle så att fjädern blev för 
stark. Konstruktionen hade även lite problem med nedböjning i mitten av rullen där linan 
fäste. Mycket av materialet i konstruktionen blir stödmaterial för att få huvudfunktionen att 
fungera och rullen måste vara gjord i aluminium för att klara belastningen. Detta gör att 
lösningen inte blir särskilt kostnadseffektiv. 
 

 
Figur 24: Principskiss av lina upprullad på fjäderrulle samt testuppsättning 

4.5.2.3 Lösningsförslag 2C 
En annan lösning är att linda upp hela jalusin på en fjädrande rulle. Detta bygger på samma 
princip som den upplindade linan. Nackdelen här är att rullen ofta blir för stor och tar för 
mycket plats i skåpet. Rullens storlek kan minimeras genom att använda en tunn jalusi med en 

Magnetkraft 
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snäv krökningsradie. Fördelen med konstruktionen är att man frigör mer utrymme i skåpets 
djupled. 
 

 
Figur 26: Principskiss av jalusi upprullad på fjäderrulle 

Konstruktionen består av en aluminiumrulle med ett fräst spår i vilket man fäster jalusin samt 
en bandfjäder och en fästanordning i skåpsväggen. För den enkla testuppsättningen i Figur 26 
användes ett rör som rulle och fjädern fästes i ett modifierat burklock. Linan fästes lite vid 
sidan av mitten för att linan skulle lindas upp i en spiral.  

4.5.2.4 Lösningsförslag 2D 
En sista lösning är en kombination av det motståndshjul som Kinnarps har tagit fram och den 
fjädrande rullen i lösningsförslag 2B. I hjulet monteras en bandfjäder och runt hjulet är en lina 
upplindad. Hjulet monteras enligt principskissen i Figur 27.  

 
Figur 27: Principskiss av fjäderhjul 
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Konstruktionen medför mindre materialkostnader och en enklare montering än i 
lösningsförslag 2B. Hjulet behöver inte klara ta upp några större yttre böjande moment så man 
kan tillverka det av plast. En möjlig nackdel att linan endast verkar i ena änden av jalusin och 
man kan tänka sig att en mittmonterad lina skulle ge en jämnare belastning men då jalusierna 
löper i ett spår med litet glapp torde detta inte bli något problem. Genom att ändra antalet 
förspända varv på fjädern kan man justera anordningen för att passa de flesta skåp i samma 
storlek. Detta görs enkelt genom att dra ut eller släppa efter på linan och sen fästa den i jalusin 
igen. För att täcka in alla tänkbara storlekar kan man byta fjäder.  

4.5.2.5 Konceptviktning 
Sammanställning av idéer och resultatet från kriterieviktningen kring koncept 2 ger: 
 
Kriterier Lösningsförslag 

1. Dämpa fallrörelsen 
2. Jämvikt av jalusi 
3. Rimlig produktionskostnad 
4. Enkel montering 
5. Diskret design 
6. Tyst 

A. Magneter 
B. Fjäderrulle med lina 
C. Jalusi upprullad på 

fjädrande rulle 
D. Fjädrande hjul 

 
När man sedan gör konceptviktningen för konceptet resulterar det i Tabell 7. Även här är 
bedömningen av förslagen subjektiv och baserad på tester. Man ser att lösningsförslag 2D är 
det som uppfyller kriterierna bäst. 

 
Kriterier 1 2 3 4 5 6 Total 
Viktning O,27 0,22 0,17 0,14 0,11 0,9 1 

2A 0 1 3 2 3 3  
Vikt 0,27 0,22 0,51 0,28 0,33 0,27 1,88 
2B 3 3 1 2 1 2  

Vikt 0,81 0,66 0,17 0,28 0,11 0,18 2,21 
2C 3 3 1 1 1 2  

Vikt 0,81 0,66 0,17 0,14 0,11 0,18 2,07 
2D 3 3 3 3 2 3  

Vikt 0,81 0,66 0,51 0,42 0,22 0,27 2,89 

Tabell 7: Konceptviktning för koncept 2 
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4.5.3 Koncept 3 
Inför det sista konceptet fokuserades arbetet till att hitta en fungerade lösning för det TV-skåp 
som Fanerami önskar ta fram. Skåpet består av en topp- och en bottenskiva, bakstycke, 
mellanvägg, sidostycken och två jalusier. Jalusierna leds in bakom mellanväggen och möts på 
mitten. Se skissen i Figur 28. 
 

 
Figur 28: Skiss av första modellen av TV-skåpet 

Här konstaterades att ett av de stora problemen med uppgiften låg i att göra jalusin 
motordrivet och samtidigt ha möjligheten att kunna öppna det manuellt. Problemet kommer 
att diskuteras senare. 

4.5.3.1 Lösningsförslag 3A 
Vid idégenereringen kring drivningen av TV-skåpets jalusier gjordes en undersökning av 
system som kan omvandla rotationsrörelser till linjära rörelser. Här föreslogs ett linspel som 
en lösning där man helt enkelt låter en sluten lina löpa mellan två rullblock fästa i skåpets 
baksida.  

 
Figur 29: Principskiss av linspel 

Den övre linan fästes i den ena jalusin och den undre fästes i den andra som principskissen i 
Figur 29 visar. Jalusierna drivs på så sätt åt olika håll då linan löper mellan blocken. Här kan 
drivning ske antingen på ett av blockhjulen eller genom att linda linan ett varv runt ett 
drivhjul var som helst utmed linan. Linan skulle behöva spännas relativt hårt mellan blocken 
för att åstadkomma tillräckligt med friktion så att linan inte slirar och skulle därför möjligtvis 
behöva ersättas av en kuggrem eller kilrem för att den radiella kraften på blocken inte ska blir 

Motor med 
snäckväxel 
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för stor. Men eftersom att konstruktionen skulle kräva en snäckväxel för att få rum kan man 
inte manuellt rotera drivhjulet – alltså kommer man heller inte kunna öppna skåpet manuellt. 
 
En alternativ placering av blocken är i sidorna enligt Figur 30 som visar ett förslag på skåpet 
sett ovanifrån. Konstruktionen innebär att linan måste vinklas av runt hörnen och man skulle 
då behöva några slags rullar där för att minska friktionen. Men även här måste man använda 
sig av en snäckväxel med självhämmande effekt. 
 

 
Figur 30: Principskiss för linspel med sidmonterade block 

4.5.3.2 Lösningsförslag 3B 
En annan idé var att med hjälp av en trapetsstång – en cirkulär kuggstång avsedd för linjära 
förflyttningar – kunna sköta drivningen av jalusierna. Den linjära rörelsen uppkommer som ett 
resultat av att en mutter på stången hindras från att rotera med och gängas därför i en linjär 
rörelse utmed stången. Trapetsstången skulle då behöva vara gängad hälften till vänster och 
hälften till höger för att få jalusierna att gå åt olika håll. En sådan är inte standard och 
tillverkning skulle driva upp produktionskostnaderna. Motorn skulle i detta fall driva 
rotationen av stången. Principen illustreras i Figur 31. Nackdelen är att en trapetsstång är, 
utom i specialfall, självhämmande – det går alltså inte vända på drivningen och översätta en 
linjär rörelse till en roterande. Detta innebär att man i inte kan öppna och stänga skåpet 
manuellt. Stången skulle också behöva rotera relativt snabbt för att ge rätt stängningshastighet 
vilket skulle bidra till att ljudnivån höjs. 
 

 
Figur 31: Principskiss av trapetsstång 

4.5.3.3 Lösningsförslag 3C 
Nästa lösningförslag är en fusion med modifikation av de två tidigare förslagen. Detta förslag 
består i princip av två kuggstänger placerade på var sin sida av ett kugghjul. Kugghjulet drivs 
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av motorn och vid rotation kommer stängerna röra sig åt olika håll. Stängerna ligger i en u-
profil av aluminium för att minska friktionsmotståndet. Ena änden av varje kuggstång sitter 
länkad i var sin jalusi och möjliggör därmed öppning och stängning av skåpet. Se Figur 32. 
Tanken är att använda sig av en planetväxlad motor som inte är självhämmande för att tillåta 
manuell stängning och öppning. Det föreligger dock en risk att utgående axeln ändå inte går 
att rotera manuellt då motorn blir högt utväxlad. Här kanske man kan hitta något alternativ att 
mekaniskt koppla in och ur motorn, möjligtvis genom en elektromagnet som drar motorn i 
drivläget då strömmen slår på. Genom att använda sig av drev och kuggstänger i plast och 
göra motorn gummiupphängd kan man reducera ljudet så att öppning och stängning går tyst. 
Kuggstänger väger även mindre och detta minimerar det extra motståndet konstruktionen 
bidrar med. Stänger i plast är dock dyrare än stål och för att få ner produktionskostanden kan 
stål vara ett alternativ. 

 
Figur 32: Principskiss av kuggstång 

4.5.3.4 Lösningsförslag 3D 
En annan variant skulle kunna vara att istället för att leda in jalusierna bakom skåpet, rulla in 
dem bakom varje sidostycke. Jalusierna skulle då rullas upp på en motordriven rulle. Skåpet 
måste då modifieras lite för att få rum med rullarna. Se Figur 33. Skåpet skulle kräva två 
motorer som skulle driva upp kostnaderna och ytterligare ett problem skulle vara att rulla ut 
jalusierna då ingen egenvikt finns som hjälper till. Fördelen är att man inte behöver ett extra 
upphängningsstycke på baksidan. Principen med en motordriven rulle skulle dock kunna 
användas med lätthet i ett skåp med vertikalmonterad jalusi.  

 
Figur 33: Principskiss för upprullningsmodell 

4.5.3.5 Konceptviktning 
Sammanställning av idéer och resultatet från kriterieviktningen kring koncept 3 ger: 
 
Kriterier Lösningsförslag 

1. Tyst och jämn gång 
2. Enkel montering 
3. Kompakt konstruktion 
4. Diskret design 
5. Tillåta manuell öppning & stängning 
6. Rimlig produktionskostnad 
7. Underhållsfri 
8. Applicerbar på andra skåp 

A. Linspel 
B. Trapetsstång 
C. Kuggstänger 
D. Upprullning 
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Konceptviktningen för koncept 3 är även den en subjektiv bedömning baserad på principtester 
i skåp och antaganden då motor, växellåda och styrkort skulle kosta för mycket att utveckla 
till varje lösningsförslag. För att komma med ett konkret upplägg för leverantören av 
styrkortet gjordes här en preliminär bedömning av förslagen innan konceptviktningen. 
Konceptviktningen kan därmed inte göras helt rättvis eftersom den kräver färdiga och 
utprovade koncept. Av de fyra lösningsförslagen är förslag 3C det koncept som tillgodoser 
kriterierna bäst. 

 
Kriterier 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Viktning 0,17 0,15 0,14 0,14 0,12 0,11 0,1 0,07 1 

3A 2 2 1 1 1 3 3 1  
Vikt 0,34 0,3 0,14 0,14 0,12 0,33 0,3 0,07 1,74 
3B 1 1 2 2 0 1 2 1  

Vikt 0,17 0,15 0,28 0,28 0 0,11 0,2 0,07 1,26 
3C 3 2 2 3 2 2 2 1  

Vikt 0,51 0,3 0,28 0,42 0,24 0,22 0,2 0,07 2,24 
3D 1 3 1 2 0 1 1 2  

Vikt 0,17 0,45 0,14 0,28 0 0,11 0,1 0,14 1,39 

Tabell 8: Konceptviktning för koncept 3 

4.6 Framtagna koncept 
Här följer en detaljerad beskrivning av de lösningsförslag som antagits vid konceptviktningen 
i avsnitt 4.5.  

4.6.1 Koncept 1 
Det vinnande lösningsförslaget för koncept 1 blev alltså luckdämparen som via en hävarm 
effektivt dämpar jalusins fall och eliminerar klämrisken. Dämparen är avsedd att placeras i 
toppen av skåpet för att inte vara i vägen eller störa estetiken. Detta innebär att längsta 
möjliga aktionslängd för bromsen blir avståndet d i Figur 15.  
 
Den principiella geometrin för konstruktionen kan ses i Figur 34 där s är slaglängden för 
luckdämparen och a är avståndet från leden till dämparens centrum. 

 
Figur 34: Geometri och krafter för koncept 1 

a 

s 

Jalusi 

d 

x 

Bromslist 
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Då bromsen börjar verka på jalusin är rörelsemängden p stor och hävarmen kort. Detta 
medför att dämparen tvingas tryckas ihop snabbt och som nämnts tidigare så ger detta ett 
mycket högre motstånd än då den trycks ihop sakta. Se Figur 35. 
 

 
Figur 35: Hävarmens längd beror på jalusins läge 

Om hävarmens längd skulle vara konstant, det vill säga att jalusin står stilla och endast 
påverkar dämparen med sin tyngd kan man beskriva dämparens sammanpressning med ett 
linjärt samband. Då jalusin rör sig övergår detta till ett exponentiellt samband som skulle 
kunna approximeras med ett polynom av grad två enligt ekvation (11).  
 

32
2

1)( CxCxCxs ++=   (11) 
 
Dämparen har en slaglängd på 10 mm och kolven antar denna längd då bromsen är obelastad 
och vi vet även att då x = d, alltså då hela aktionslängden utnyttjats, så är dämparen fullt 
sammanpressad. Vidare så slutar bromsen att verka då x = d och vi får alltså att s´(d) = 0. Vi 
har alltså tre randvillkor som räcker för att lösa ut de tre konstanterna C1, C2 och C3.  
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Då man ritar dämparens sammanpressning mot jalusins läge x för olika aktionslängder d får 
man kurvor som Figur 42 visar. Derivatan av s(x) är mer negativ för låga x än för högre vilket 
innebär att dämparen trycks ihop mer i början och tar alltså upp mestadels av energin i början 
och pressas in långsammare i slutet för att ge en mjuk stängning. 
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Figur 36: Sammanpressning av dämparen för olika värden på d 
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Bromsen bör dämpa hela jalusins rörelsemängd strax innan x = a, se Figur 34, för att utnyttja 
luckdämparens funktion maximalt. Det innebär att konstruktionen måste balanseras så att 
dämparen har rätt stryka och är rätt placerad. I annat fall kan jalusin kilas fast eller slå i botten 
innan all jalusins rörelseenergi har fångats upp. 
 
Prototypen tillverkades med måtten enligt ritningen i bilagan Ritningsunderlag Koncept 1. 
Längden d kan anpassas för varje skåp men för de flesta skåp räcker en längd av d = 300 mm.  
Bromsen är justerbar genom att man kan ändra dämparens position och därmed erhålla olika 
bromseffekt, se Figur 37. Hålen ligger i ett spår som är parallellt med hävstången för att 
dämparen inte ska komma för högt upp när man flyttar den närmre hävarmens led. Tester 
visar att med dämparen placerad långt bak får man en mjuk inbromsning men då jalusins 
bromskloss passerat dämparen ökar jalusins hastighet något innan den går i botten. Denna 
konfiguration skulle lämpa sig för mindre jalusier som inte väger så mycket. Med dämparen 
långt fram får man istället en hårdare inbromsning och en mjuk nersläppning vilket skulle 
passa bättre för tyngre jalusier. För tyngre skåp finns möjligheten att använda sig av två 
dämpare. Dämpare finns även i flera olika tryck, tre klassade starka, tre klassade medium och 
tre klassade som svaga. Det finns alltså väldigt många kombinationsmöjligheter och därmed 
möjlighet att anpassa konceptet för vilket skåp som helst.  
 

 
Figur 37: Montering av koncept 1 

Under prototypframtagningen har olika placeringar av konceptet testats. Dels längst ner i 
öppningen där jalusin går i botten, dels i toppen av skåpet precis under jalusin och även en 
placering i mitten av skåpets tak över jalusin. Se Figur 38. 
 
Principen och resultat är detsamma i samtliga fall men ju mer dold konstruktionen är desto 
svårare blir det att montera och justera den. I fallet med toppmontage över jalusin måste man 
ha öppen tillgång genom skåpets baksida för att komma åt bromsen. Då de flesta skåp har 
täckskivor på baksidan eller sitter monterade på vägg blir åtkomsten näst intill omöjlig, även 
om lösningen blir diskret. Toppmontaget under jalusin är det som verkar vara mest lämpligt. 
Placeringen är till viss del synlig vilket också ställer krav på designen av konstruktionen.  
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Figur 38: Placering av koncept 1 (Översta raden framifrån sett, nedersta raden sett från sidan) 

 
Det enklaste alternativet är att låta systemet bestå av dämparen och hävarmen separat. Det 
försvårar dock monteringen och justeringsmöjligheterna varför en prototyp konstruerats så att 
dämparen och hävarmen är en enhet som Figur 37 visar. 
 

 
Figur 39: Första prototypen för koncept  1.  

Prototypen tillverkades på enklast möjliga sätt genom att kapa upp en björkstav till rätt 
dimensioner och fräsa ett spår för hävarmen. Därefter sågades formen ut med hjälp av en 
bandsåg och hålen för dämparen togs upp. Hävarmen är gjord av en något överdimensionerad 
stålstav som mer än väl fyller sitt syfte genom att den har lågt friktionsmotstånd och är stel. 
En serieproduktion av konceptet skulle med fördel kunna tillverkas i plast för att få 
konstruktionen så billig som möjligt. Hävarmen borde dock vara gjord i något styvt och glatt 
material som inte böjs vid belastning. 
 

Montage i öppning Montage i toppen över 
jalusin 

Montage i toppen under 
jalusin 
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4.6.2 Koncept 2 
För koncept 2 uppfyllde det fjädrande hjulet kriterierna bäst. Principiellt sett består lösningen 
endast av ett hjul lagrat på en fast axel. En bandfjäder sitter monterad i hjulet och fäster i 
axeln. Runt hjulet sitter en lina lindad och denna fäster i jalusins nedre del.  
 
För att testa principen svarvades ett aluminiumhjul med spår och infästning för fjäder. Axeln 
gjordes i all enkelhet av en M12 maskinskruv där endast toppen var gängad. Spåret i axeln 
sågades upp och anordningen monterades sedan med skruven fäst med mutter genom 
skåpsväggen. För att förhindra att skruven skulle vrida sig kilades en liten metallbit fast i 
spåret så den pressades in i träet. Montaget i ett skåp visas i  Figur 40. 
 

 
Figur 40: Montering och test av koncept 2 

 
För en verklig modell som skall vara lätt att montera och fungera problemfritt uppstår några 
små problem som måste lösas. För det första gäller det att infästningen av axeltappen blir 
stabil och enkel. Den får inte vrida eller böja sig då fjädern belastas. För att inte hjulet skall 
blir för stort gäller det man gör hjulet tillräckligt brett så att linan kan lindas upp bredvid 
fjäderinfästningen eftersom linan måste ligga i ett spår som går in i godset. Testmodellen i 
Figur 40 föll offer för denna miss i konstruktionen och en bit av fjäderinfästningen fick filas 
bort för att få plats med linan. 
 
Fjädern som valts är den minsta bandfjäder som fanns i leverantörens standardsortiment och 
specifikationer finns i bilagan Specifikation av bandfjäder. Fjädern har tio arbetsvarv och 
motståndet ökar proportionellt ju längre linan dras ut. Spåret som linan ligger i är 60 mm i 
diameter (d) och maximala längden (L) på jalusin blir då dL ⋅⋅= π10 = 1860 mm. Det 
maximala momentet som kan tas upp av fjädern är 2,19 Nm vilket i linan motsvarar 7,4 kg. Vi 
får då direkt en maximal storlek av jalusin på 1,8 x 1,3 m.  
 
Hjulet kan lätt justeras genom att fästa jalusin lägre upp eller ner på linan. Ju tyngre jalusin är 
desto mer måste man förspänna fjädern och följaktligen desto mindre kan jalusin dras ut. I 
Figur 41 har jalusins massa ritats som funktion av utdragen fjäderlängd. Här antas 
fjäderkaraktäristiken vara linjär och linjen fås genom interpolation mellan de två kända 
punkterna. Då punkten för massan och skåpets höjd, det vill säga fjäderns utdragna längd i 
stängt läge, sammanfaller på linjen behöver ingen förspänning av fjädern ske. Om däremot 
samma punkt återfinns i det prickade området över linjen måste fjädern förspännas så långt 
som det är kvar till gränslinjen. Exempelvis om jalusin väger 3 kg och skåpet är 0,8 m högt 
behöver fjädern inte förspännas eftersom dessa tillsammans bildar en punkt på eller i närheten 
av gränslinjen. Om jalusin skulle väga 4 kg hade man behövt förspänna fjädern 1-0,8 = 0,2 m.  
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Om punkten för massan och skåpshöjden skulle befinna sig under gränslinjen kan man 
förlänga fjäderns utgångs läge med linan så att fjädern inte börjar verka förrän jalusin har åkt 
ner en bit. Hur långt man ska förlänga linan beräknas på samma sätt som för beräkningarna av 
förspänningen. Nackdelen vid ett sådant är att man få lite lina som inte är upplindad vid helt 
öppet läge.  

 
Figur 41: Jämviktsgräns för justering av fjäderhjulet 

 
En verklig modell skulle kunna vara uppbyggd som Figur 42 visar. Fästanordningen till 
vänster har en axeltapp med ett spår för fjädern. Axeltappen är förstärkt med vinklade 
stödväggar vid infästningen till fästplattan för att förhindra att fjädern vrider av den. 
Utrymmet mellan väggarna ger även plats för fästskruvar. Hjulet som sitter på axeln har 
utrymme och fäste för fjädern och är på baksidan avfasat inåt för att motsvara de sneda 
stödväggarna på fästplattan. Täcklocket förhindrar att fjädern lossnar och bidrar med en snygg 
finish. Spåret i sidan på locket är till för styrning av linan så att den hamnar rätt i hjulet. 
 

 
 

Figur 42: Montering av koncept 2 
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Fästanordningen, hjulet och locket skulle vid produktion med fördel kunna tillverkas i 
formsprutad plast som är ett mycket kostnadseffektivt material vid större volymer. Stora 
initiala kostnader ligger i att ta fram formverktyget för varje detalj. Väl igång med produktion 
kan stora volymer tillverkas snabbt. För information och offert kontaktades PP Plast & 
Produktion i Insjön. Företaget har lång erfarenhet av plastproduktion och skulle kunna vara 
en tänkbar leverantör för konceptet. För det här konceptet blir verktygskostnaderna relativt 
höga då hjulet kräver två rörliga pressbackar vid formsprutningen. Priset på verktyget för 
hållaren skulle bli runt 65 000 kr, för hjulet runt 85 000 kr och för täcklocket runt 30 000 kr. 
Anledningen till att kostnaderna är så höga är att verktyget måste vara extremt noggrant 
tillverkat och hålla hög kvalitet då presstrycket i maskinerna kan uppgå till 120 ton och där 
man sprutar in plasten med runt 2000 bar. Styckpriset på detaljerna är dock låga, ungefär 2,50 
kr/stycket. 

4.6.3 Koncept 3 
För koncept 3 blev lösningsförslag 3C det vinnande konceptet. Principen beskrivs i 4.5.3.3. 
En första prototyp av skåpet visas i Figur 43. Skisserna användes för att rita upp skåpet i 3D-
miljö där Pro Engineer Wildfire och 3D Studio Max använts. Från CAD-programmet togs 
sedan ritningar ut och skickades till ett snickeri för tillverkning av ett MDF-expemplar och ett 
fanérat utställningsexemplar. 
 

 
Figur 43: Första versionen från cad till verklighet med valnötsfanér (Prototyp 1) 

Modellen i Figur 43 har utvecklats för att minska det klumpiga intrycket men ändå möjliggöra 
montage av en 42” platt-TV. Sidorna drogs ut, fler ventilationshål togs upp och skåpets djup 
minskades. Resultatet med fanér av zebrano kan ses i Figur 44. Detta skåp togs med för 
demonstration till Material- & Funktionsmässan i Elmia, Jönköping. I skåpet visades en 
presentationsvideo av 3D-modellen som animerats i 3D Studio. 
 

 
Figur 44: Andra versionen av tv-skåpet (Prototyp 2). Till höger skåpet i monter på Elmia-mässan. 

Prototyp 2 har symmetriska över- och understycken vilket medför en nackdel som inte är 
alldeles uppenbar. I stängt läge lämnar nämligen jalusierna en oönskad öppning bakom 
sidorna. Då man vill kunna öppna skåpet mer än vad bakstycket är brett blir alltså jalusierna 
för korta, se Figur 45. 
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Figur 45: Toppvy av prototyp 2 

För att lösa problemet ritades skåpet om och till Prototyp 3 som demonstreras i cad-miljö i 
Figur 46, gjordes några modifikationer. Skåpet blev 1400 mm brett och 230 mm djupt. 
Bakstycket förlängdes med 200 mm vilket medger en total öppning på 1200 mm.  

 

 
Figur 46: Tredje versionen (Prototyp 3) 

 I Figur 47 visas cad-modellen av Prototyp 3 från en toppvy. Här visas skillnaden mellan 
möjlig öppning hos prototyp 2 respektive prototyp 3. Eftersom sidorna har monterats snett 
behöver inte jalusin öppnas längre än till dessa. Sidorna ger en inramning av TV:n och täcker 
även jalusins baksida som syntes i prototyp 2. 
 

 
Figur 47: Toppvy av Prototyp 3 

4.6.4 Tillverkning av skåp 
Då det snickeri som skulle tillverka skåpet drygt i ett sent skede av projektet lät meddela att 
de inte skulle hinna med detta innan projekttiden var slut tillverkades skåpet på egen hand. 
Topp- och bottengavel till skåpet hjälpte dock personalen på Dackeskolan i Mjölby till med 
då det krävdes en CNC-maskin för att få ett bra resultat. Processen började med att skära ut 
valnötsfaner i rätt dimension och med rätt ådringsriktning. Under tiden sågades stommarna ut 
med lite övermått på alla sidor. Stommarna bestod av 19 mm respektive 22 mm tjocka MDF-

Halva maximala öppningsavståndet 
för Prototyp 3 

Halva maximala öppningsavståndet 
för Prototyp 2 

 

Öppning som ej täcks av 
jalusi i stängt läge 
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skivor. De tillsågade MDF-skivorna limbeströks och fanéret lades på och pressades. Limmet 
är värmehärdande och blir väldigt hård men sprött då det härdat. Pressningen tog ungefär tre 
minuter och sen fick skivorna vila under natten. Dagen därpå sågades skivorna upp till de 
slutliga dimensionerna och gavlarna frästes i CNC-maskinen på Dackeskolan, se Figur 48. 
Här ritades gavlarna upp Autocad, ännu ett CAD-program fast i 2-dimensionellt utförande. 
Från Autocad överfördes ritningarna sedan till beredningsprogrammet för maskinen. Efter ett 
par provkörningar i testskivor kunde de riktiga skivorna fräsas.  
 

 
Figur 48: CNC-maskinen 

Efter detta penslades lim på sidorna av varje stycke där kantlisterna skulle sitta. Därefter lades 
kantlisten på plats och pressades med ett varmt strykjärn som sakta fördes fram och tillbaka 
över listen. Limmet var samma värmehärdande lim som användes vid fanérpressningen. När 
limmet härdat putsades de överflödiga kanterna bort.  
 
Då det inte fanns tid att tillverka mer än gavlarna på Dackeskolan kvarstod en hel del arbete 
för att få skåpet klart. Först skulle spåren för kuggstängerna och urholkningen för motorn 
fräsas. Detta gjordes med en handöverfräs med ett 8 mm frässtål. För prototypen 
konstaterades att plaststängerna glider relativt bra i det rena MDF-spåret utan skena så spårets 
bredd gjordes några tiondels millimetrar bredare än dessa för att de inte skulle nypa. Det var 
viktigt att spårets djup blir rätt för att drivningen mellan kugghjul och kuggstång ska fungera. 
Därefter skulle de stora viktreducerande öppningarna i bakstycket tas upp vilket tog tid då 
varje spår krävde en ny uppsättning av mothåll för fräsen. 
 
Därefter återstod att borra plugghålen och få dessa att passa exakt vilket inte är lätt utan en 
flerhålsborrmaskin med anhåll och möjlighet att borra horisontellt. Här gjordes därför en 
borrmall som spändes fast på arbetsstycket. Håldjupet begränsades helt enkelt genom att sätta 
en tejpbit runt borret för att markera djupet. Då all bearbetning var klar återstod endast 
putsning och lackering av skåpet.  
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Figur 49: Iläggning av plastspår i över- och underdel. 

Skåpets över- och underdel förseddes sedan med plastspår som läggs i på bilden i Figur 49. 
Spåren krävde extra bearbetning där de kröker då plastskenans böjbara delar är bredare än 
övriga delar. Därefter limmades och pluggades skåpet ihop. 

4.6.4.1 Motorn 
Här började den stora utmaningen att hitta komponenter som fungerar ihop. Motorn måste 
uppfylla krav på matningsspänning, moment, varvtal, strömförbrukning, storlek, ljudnivå, 
kostnad och leveranstid. Eftersom motorn sitter där jalusierna möts vill man att den ska ha så 
liten diameter som möjligt men ändå vara så pass stark så att den klarar av att driva båda 
jalusierna.  
 
Testmätningar gjordes enligt tidigare metod, se Figur 50, och visar att varje jalusi kräver en 
kraft av ungefär 15 N för att förflytta sig så vid beräkningar antogs 30 N för att vara på den 
säkra sidan. Inledningsvis uppskattades en drevstorlek 15 mm för att ta fram det moment 
motorn skulle klara av. 
 

 
Figur 50: Mätning av skjutkraft 

Att hitta en motor som skulle stämma överens med alla de krav som ställts skulle visa sig vara 
en iterativ process. Olika dimension på drevet ger ju olika moment och öppnings-
/stängningshastigheter. Efter att ha sållat bland några tänkbara motoralternativ fanns det en 
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kvar som bäst uppfyllde kraven. Motorn, PD3557, levererades av Transmotec AB och en 
specifikation av denna finns i bilagan Motor- och växelspecifikation.  
 

 
Figur 51: Motor med planetväxel 

Motorn matas med 12 V likström och har en planetväxel (se teoriavsnitt 2.3.1) som växlar ner 
motorns varvtal 71 gånger. Tyvärr blev utväxlingen så pass stor att motorn inte gick att driva 
runt för hand. Därför måste problemet lösas genom att på något sätt koppla in och ur 
drivningen då man vill öppna skåpet manuellt. Detta kommer dock inte rymmas inom 
tidsramen för detta projekt. Ett förslag är dock att med hjälp av elektromagnetism dra motorn 
i och ur sitt drivläge. Värt att observera är dock att drevet måste sitta kvar mellan 
kuggstängerna för att inte jalusierna skall hamna i fel läge vid start. Möjligen skulle en mindre 
motor orka med att driva jalusierna och då även kunna gå och vrida runt för hand. 

4.6.4.2 Drivsystem 
För att få en rimlig produktionskostnad bör man utgå från vad som finns i leverantörers 
standardsortiment. Kuggstänger och drev togs från Mekanex AB i Stockholm. Företaget är ett 
av nordens ledande leverantör av mekaniska och elektromekaniska komponenter till industrin.  
Tillgängligheten av olika dimensioner för plaststänger är mer begränsad än för stålstänger och 
de tillverkas även i mindre volymer. För Prototyp 3 valdes att använda en kuggstång på 15x15 
mm av modul 1. Det minsta plastdrevet, med en kuggbredd och modul motsvarande 
kuggstängerna samt ett axelhål motsvarande motorns axel, hade en delningsdiameter (D0) på 
12 mm. I sammanställningen i Figur 52 ser man att detta drev tillsammans med den valda 
motorn skulle öppna/stänga jalusierna med 4,36 cm/s vilket kan tänkas vara en lagom 
hastighet. Det skulle innebära att skåpet öppnas/stängs på runt 10 sekunder.  
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Utväxlingsberäkningar

Modul 1 (Polyacetal)

Ingående data
Motor (rpm): Transmotec PD3557-12-71-BF 4930

Motstånd/jalusi (N): 30

Utv.förhållande: 71 :1

Verkningsgrad: 0,7

Utg. Axeldiam. (mm): 6

Utgående data
Utgående (rpm): 69,4

Motor effekt (W): 12,8

Drev Dk (cm) Drev Do (cm) Moment/kugg (Ncm) Totaltmoment (Ncm) Hastighet (cm/s)
1,2 1 15 30 3,64

1,3 1,1 16,5 33 4,00

1,4 1,2 18 36 4,36
1,5 1,3 19,5 39 4,73

1,6 1,4 21 42 5,09

1,7 1,5 22,5 45 5,45

1,8 1,6 24 48 5,82

1,9 1,7 25,5 51 6,18

2 1,8 27 54 6,54

2,1 1,9 28,5 57 6,91

d0

dk

 
Figur 52: Sammanställning av drevberäkningar 

 
Kuggstängerna ligger i två aluminiumskenor som är infrästa i de båda väggarna. För 
prototypen användes V-profiler då det inte fanns några U-profiler med rätt dimensioner i 
leverantörernas standardsortiment. En U-profil skulle dock vara att föredra. Motorn sitter på 
en platta fäst i bakstycket. Plattan är dock borttagen på förstoringen i Figur 53.  
 

 
Figur 53: Uppsättning av motor, drev och kuggstänger 

 

4.6.4.3 Elektroniska styrenheten 
För att konceptet skall kunna manövreras och fjärrstyras behöver man konstruera en styrenhet 
med alla nödvändiga elektriska komponenter. Detta lades ut på ett företag i Växjö som heter 
Electronic Solutions AB. De specialiserar sig på att hjälpa företag som saknar möjlighet eller 
själva inte besitter kunskapen som krävs vid konstruktion och design av elektronik till olika 
produkter. Då Electronic Solutions AB kontaktades kom de genast med förslag och idéer och 
inom ett par dagar skickade de en offert på en prototypenhet.  
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Ett problem som diskuterades var hur systemet skulle känna av ändlägena. I prototypen löstes 
detta med mikrobrytare som slår till vid varje ändläge. Möjligheten finns även att lösa 
problemet med en ”strömvakt” som känner av hur mycket ström motorn drar. När jalusierna 
når sina ändlägen ökar motståndet och strömmen bryts. En sådan lösning skulle eliminera 
brytarna och de extra sladdar dessa medför och skulle således även förenkla monteringen. 
Andra förslag som nämndes var att på optisk väg lösa problemet. I en förlängning så skulle 
nog något utav dessa två förslag vara aktuellt. Förslagen kräver dock att man använder sig av 
en mikrocontroller som programmeras för dessa funktioner. Till prototypen valde man att 
använda sig av en mikrocontroller i vilket fall som helst. Detta för att det bland annat blir 
lättare att styra reverseringen av motorn. Genom att fördröja tiden mellan poländringen 
förhindras skador som kan uppkomma genom självinduktion i motorn.9 En strömvakt 
integrerades även i demokortet för att man i framtiden skall kunna testa olika lösningar och få 
fram en hel del nyttig information som kan hjälpa till att ta fram ett riktigt bra koncept för 
skåpet. Styrkortet erbjuder även en del justeringar med av hjälp av potentiometrer.  
 

 
Figur 54: Styrelektronik med fjärrkontroll och mikrobrytare 

 
För detta koncept skulle en fjärrstyrning med hjälp av RF (radiofrekvens) vara den bästa 
lösningen. Då spelar det ingen roll att styrenheten blir instängd i skåpet. Alternativet skulle 
vara att leda ut dioden för IR-mottagaren till framsidan av skåpet och möjligen integrera 
denna med switchen på skåpet. Vid en eventuell produktion skulle även en IR-lösning bli 
billigare än en fjärrstyrning baserad på RF-teknologi. Både switchen och sändarenheten har 
endast en knapp som man styr skåpet med. Även dessa funktioner löses med 
mikrocontrollern. Vid tryck på någon av knapparna i stängt läge aktiveras skåpet och man får 
en indikation på detta genom att en lysdiod börjar blinka. Skåpet öppnas och stannar i det 
öppna läget eller då man trycker på knappen igen. Skulle man trycka på knappen innan skåpet 
nått fullt öppet eller fullt stäng läge stannar det och vid nästa tryck går det åt andra hållet. 
Lysdioden lyser med fast sken vid öppet läge, blinkande vid öppning/stängning och är släckt i 
stängt läge. 
 
Som kortet är konstruerat idag är man inte låst vid en mekanisk lösning utan samma 
elektronik skulle fungera med samtliga lösningsförslag för koncept 3. Boxen som styrkortet är 
monterat i skulle vid en produktion kunna minskas till en bråkdel av storleken den har i 

                                                 
9 Jonny Rask, Electronic Solutions AB 
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prototypen. Här finns även möjligheter att formge en snygg låda som kan monteras synligt om 
man vill använda sig av IR.  
 
Denna styrenhet är modulbaserad, det vill säga att den består av färdiga små enheter som sätts 
ihop för att ge de önskade funktionerna. På detta sätt håller man nere kostnaderna i början. 
Vid produktion tillverkas ett skräddarsytt styrkort vilket blir mycket mindre och mer anpassat 
för applikationen. I förlängningen skulle man kunna låta Electronic Solutions AB komma 
fram med egna sändar- och mottagarenheter vilket skulle pressa ner priset ytterligare. En 
modulbaserad lösning till produktion trodde Electronic Solutions skulle hamna på runt 900 kr. 
Skulle man låta dem komponera ihop egna lösningar för sändare och mottagare skulle 
priset/styrenhet ligga på under 500 kr.  

4.6.5 Montering 
Monteringen av den mekanik och elektronik som hör skåpet till beskrivs här närmare. Då 
skåpets alla delar var sammanfogade med centrumtapp och lim sattes jalusierna på plats. 
Under- och överdel av jalusierna vaxades för att lättare löpa i spåret. Jalusierna kapades sedan 
i rätt längder och förseddes med två metallister där jalusierna möts på framsidan. 
Kuggstängerna mättes in och kapades i rätt längder. Dessa skulle sedan fästas i jalusin och 
detta fäste gjordes av en aluminiumskena. Fästet är skruvat igenom en u-profil som jalusin är 
intryckt i, se Figur 1. 
 

 
Figur 55: Kuggstångens fäste i jalusin 

Motorn monterades på en plastplatta som passade in i de urfrästa spåren i respektive MDF-
skiva. Höjden och djupet justerades in och motorn skruvades dit med två genomgående 
skruvar från skåpets framsida. Spåret för kuggstången vaxades också varpå den ena 
kuggstången kunde provköras. Skåpets öppna respektive stängda läge bestäms av 
mikrobrytare som placerades under den inre kuggstången. Då kuggstången passerar den ena 
eller andra brytaren, beroende på om skåpet öppnas eller stängs, stannar motorn. Här låg det 
svåra i att placera brytaren så att strömmen till motorn bröts innan jalusierna kommer till 
ändlägena då motorn inte var utrustad med någon broms och fortsatte en liten bit till dess den 
stannade helt. Alla kablar löddes fast vid rätt anslutning och leddes bort mot styrboxen som 
fästes bakom ett av sidstyckena. 
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Figur 56: Monteringav motor och mikrobrytare 

Efter några justeringar fungerade systemet som det var tänkt. Bakstycket med spåret för den 
bakre kuggstången kunde sedan monteras. Skivan pluggades och skruvades fast för att lätt 
kunna lossa denna och göra modifikationer.  
 
Öppning-/stängningsknappen på skåpet frästes in på undersidan för att inte störa skåpets 
övriga design. Eftersom det är tänkt att skåpet ska vara vägghängt blir knappen lättåtkomlig 
fastän den inte syns. Knappen har momentan funktion vilket innebär att den är endast aktiv då 
man trycker in den, precis som knappen på fjärrkontrollen.  
 

 
Figur 57: Placering av manövreringsknapp under skåpet 
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4.6.6 Tillverkningskostnader 
I Tabell 9 återfinns en detaljerad specifikation på alla komponenter som använts till 
prototypen samt prisuppgifter. Naturligtvis sjunker styckpriset ju större volymer man köper in 
och motorn är en del där man sparar mycket på att köpa en större mängd. Vid köp av en motor 
kostar denna 67 USD (ungefär 462 kr) men köper man mer än 100 kostar de endast 26 USD 
(ungefär 179 kr) styck.  
 
Komponent Dim. 

/Material 
Antal Pris/st Leverantör Lev. Art.nr 

Skåp Enl. Spec. 1 1000 SEK Vikingstad 
Möbelsnickeri 

 

Motor med 
planetväxel 

Enl. Spec. 1 33.60 USD (231 
kr) 

Transmotec AB 10035015 

Styrkort med 
transformator 

 1 500 SEK Electronic 
Solutions AB 

 

Mikrobrytare  2 30 SEK Elfa 35-724-35 
Kugghjul Polyacetal 1 70 SEK Mekanex AB 10012-N15 

Kuggstång Polyamid 2m 1 700 SEK Mekanex AB K100500P 
(Kugghjul Stål 1 62 SEK Mekanex AB 10012-S15) 

(Kuggstång Stål 1,3m 1 426 SEK Mekanex AB K102000-S15) 

Skenor Aluminium 2 <50 SEK   
Fästen Aluminium 2 <50 SEK   

Tabell 9: Komponentlista med ungefärliga priser 

Ett annat problem ligger i att öppningssträckan för Prototyp 3 är 1200 mm och kuggstängerna 
behöver vara halva den sträckan, alltså 600 mm. Mekanex levererar bara kuggstänger i 
längder om 250, 500, 1000 och för stål 2000 mm. Detta gör att vid plastvalet måste man köpa 
två enmeterslängder till ett skåp och man får spill på 800 mm. Med stål så räcker en 2000 mm 
lång kuggstång till 1½ skåp och man får dessutom endast 200 mm spill. Naturligtvis går det 
att hitta leverantörer som skräddarsyr lösningar men för att detta ska bli lönsamt måste en 
avvägning göras om huruvida man ska satsa på stora eller små volymer. Priserna i Tabell 9 
baseras på en produktionsvolym av 50 skåp. Sammantaget kommer konceptets 
tillverkningskostnad vid en volymproduktion hamna på runt 2500 kr för alternativet med 
kuggstänger i plast och runt 2200 kr för alternativet med stål.  
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5 Resultat 
Här presenteras de resultat som arbetet genererat. Koncepten och deras funktioner 

presenteras sakligt och kommer att diskuteras senare.  

5.1 Koncept 1 
Det första konceptet eliminerar klämrisken hos jalusier och bromsar upp hela jalusins fall för 
att sedan släppa ner jalusin sista biten på ett lugnt och kontrollerat sätt. Idén som hela 
konceptet bygger på är troligen ny och det skulle vara intressant att undersöka 
patentmöjligheter. Principen är enkel och billig vilket var två av de viktigaste kriterierna för 
detta koncept. Bromsen går att montera i alla skåp och justeringsmöjligheterna sträcker sig 
mot det oändliga genom att olika dämpare kan placeras i olika hål med olika mellanrum. 
Dämparen finns även i nio varianter med olika tryck.  
 

 
Figur 58: Resultat av koncept 1 

 
Hållaren har gjorts så tunn som möjligt för att minska det klumpiga intrycket. Längden har 
valts till 300 mm då detta är ett mått som passar de flesta jalusiskåp. Den bakre fästskruven 
verkar även som led för hävarmen. Hävarmen är avrundad i båda ändarna för att inte slita på 
jalusin och eliminera att jalusiduken fastnar i den främre delen då denna ligger emot jalusin. 
Toppmontaget gör konstruktionen diskret och lättåtkomlig samtidigt som den tar liten plats.  
 

 
Figur 59: Montage av koncept 1 i testskåpet 
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5.2 Koncept 2 
Lösningsförslagen för det andra konceptet har resulterat i en hybrid mellan de olika förslagen 
och ett redan befintligt koncept. Idén bygger på att ta vara på fördelarna med de olika 
förslagen och kombinera dessa i ett nytt koncept. Resultatet blev ett fjädrande hjul runt vilket 
man lindar en lina som fäster i jalusins nedre del.  
 
Lösningen kombinerar enkelheten och den låga produktionskostnaden hos det friktionshjul 
Kinnarps AB har tagit fram, med den balanserande funktionen hos den fjädrande rullen som 
Knoke Beschlagtechnik tillverkat. Bromsen justeras enkelt genom att bara ändra antalet 
förspända varv hos fjädern genom att fästa jalusin längre upp eller längre ner på linan. 
Konceptet fungerar för skåp med jalusier på upp till sju kg men ju tyngre jalusin är desto mer 
måste fjädern förspännas och desto färre arbetsvarv finns kvar att utnyttja i fjädern vilket 
begränsar skåpets höjd. Då alla delar utom fjädern är i plast blir konstruktionen billig att 
producera och man kan alltså hålla ner tillverkningskostnaderna.  
 

 
Figur 60: Resultat av koncept 2 

Kåpan över hjulet håller detta på plats samtidigt som det förhindrar att damm och smuts 
kommer in i fjädern, som i monterat läge ska vara smord för att fungera optimalt. Kåpan har 
även en öppning på sidan för att styra in linan i hjulspåret som kan ses i Figur 61. Linan fästs 
genom det lilla hålet som syns i hjulspåret. Hela monteringsproceduren är mycket enkel och 
resultatet är en diskret lösning på problemet med att hålla jalusin i jämvikt.  
 
 

 
Figur 61: CAD-resultat av koncept 2 
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5.3 Koncept 3 
Det sista konceptet resulterade i ett stilrent och annorlunda TV-skåp som kan öppnas och 
stängas med fjärrkontroll direkt från TV-soffan eller med hjälp av en knapp på skåpet. 
Öppningsmöjligheten har ökats avsevärt jämfört med i Prototyp 2. De snedställda sidorna 
bidrar till ett bättre helhetsintryck. 
 

 

Figur 62: Resultat av koncept 3 i valnötsfanér 

Skåpet styrs med hjälp av ett reläkort inbyggt i ett plasthölje. Reläkortet är kopplat till två 
mikrobrytare som anger ändlägena för jalusin och därmed bryter strömmen till motorn då 
dessa nås. Sändarenheten består endast av en knapp som aktiverar skåpet. Beroende på i vilket 
läge jalusierna är öppnas eller stängs skåpet då man trycker på knappen. Detsamma gäller för 
knappen monterad på skåpet. Till kortet går även koppla in en lysdiod som lyser vid öppet 
läge, blinkar vid öppning/stängning och är släckt i stängt läge. All elektronik förutom motorn 
och mikrobrytarna är gömd bakom ett av sidostyckena. Med en annan lösning på problemet 
med ändlägena skulle kanske mikrobrytarna kunna tas bort vilket medför att endast motorn 
behöver monteras utanför styrboxen. 
 

 
Figur 63: Resultat av koncept 3 i valnötsfanér 
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6 Slutsatser 
För att återknyta till de punkter som ställts upp i syftet för detta projekt kommer här att 

redovisas slutsatser kring projektet och konkreta för- och nackdelar med de olika koncepten.  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att de mål som inledningsvis ställdes upp i syftet har 
uppfyllts och att även den mer tveksamma uppgiften med en fjärrkontrollerad lösning rymdes 
inom projektets tidsramar. Överlag har dock de koncept som detta projektarbete genererat 
tillgodosett de krav och kriterier som ställts upp.  
 

• Det första konceptet är en enkel och billig konstruktion som utnyttjar luckdämpare på 
ett nytt sätt. Konceptet fyller väl sitt syfte med att eliminera klämrisken i jalusiskåp 
och är kompatibelt med de flesta skåp och jalusier. Jalusierna behöver dock 
kompletteras med en bromslist i bakkanten. Hållaren skulle behöva någon lätt 
justeringslösning för att kunna justera hållarens placering utan att behöva skruva loss 
den och göra nya hål. Ett avlångt skruvhål skulle möjligen fungera.  

 
• Det fjädrande hjulet fungerar som en motvikt och är en väl fungerande lösning till en 

billig produktionskostnad. Hjulet kan monteras i alla skåp utan krav på modifikation 
annat än att linan måste kunna fästas i någon slags list längst ner på jalusin. Hjulet tar 
minimal plats och är placerat så det inte syns. En nackdel med konceptet är dock att då 
fjäderns utgångsläge behöver förlängas, det vill säga då jalusin är för lätt, kommer 
denna förlängning förbli oupplindad och hänga ner motsvarande längd. 

 
• Den mekaniska lösningen till TV-skåpet har vid test visat sig vara tillförlitlig och 

enkel. Elektroniken har gömts bakom ett av sidostyckena och den radiovågsbaserade 
lösningen gör att elektroniken inte syns alls. Skåpet går inte att öppna och stänga 
manuell vilket skulle vara önskvärt. Ljudnivån blev högre än väntat. Bakstycket och 
TV-väggen blev tunga och det skulle troligen fungera att minska tjockleken på dessa.  

 
• Projektet har givit mycket god insikt i arbetslivet och trä- och fanérindustrin. Det 

praktiska arbetet med att ta fram TV-skåpet har även varit mycket givande.  
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7 Diskussion 
Här följer nu en diskussion av arbetet där resultat tolkas och där genomförande och egna 

prestationer utvärderas. Diskussionen tar även upp vad som i resultatet kräver mer arbete 

hur ett fortsatt arbete kan fortskrida. 

 
I inledningen av projektet gjordes en tydlig beskrivning av målen för arbetet nämligen att hitta 
tre olika koncept där det första konceptet skulle eliminera klämrisken och dämpa jalusins fall. 
Det andra konceptet skulle balansera jalusin och behålla denna i ett jämviktsläge i vilket öppet 
läge som helst. Det tredje och sista konceptet skulle möjliggöra fjärrstyrning av ett 
väggmonterat TV-skåp med jalusier.  
 
I detta projekt har lite av ambitionen varit att komma fram till nya idéer som inte redan finns 
på marknaden. Det är mycket möjligt att konkurrenter redan testat liknande idéer men då man 
själv gått igenom utvecklingsprocessen har man fått en bättre grund att stå på och kan lättare 
motivera valet av olika lösningar. 
 
Koncept 1 bygger på en lyckad princip som på ett nytt sätt utnyttjar luckdämpare via en 
hävarm. Med konceptet rätt monterat och inställt så är klämrisken helt eliminerad. Jalusin kan 
till och med ges extra fart utan att slå i botten. Tack vare luckdämparens motståndsegenskaper 
med högt motstånd vid hastig sammanpressning och lågt motstånd vid långsam 
sammanpressning räcker jalusins egenvikt för att långsamt pressa ihop dämparen. En annan 
fördel är att produktionskostnaden borde bli tämligen låg då luckdämpare kan köpas in i stora 
mängder till reducerat pris och övriga delar blir formsprutade i plast. Man kan dock diskutera 
utformningen på prototypen och hur den skulle kunna göras mer diskret. Ett alternativ som 
övervägts angående placering av konstruktionen är att montera den i skåpstaket, ovanför 
jalusin och därmed få bort den helt ur blickfånget. Då skulle konceptet kunna tillverkas helt 
och hållet funktionsanpassat utan krav på estetik. Montering och justering skulle dock kräva 
att man kom åt skåpet från baksidan vilket man sällan gör då skåpet är monterat.  
 
Det fjädrande hjulet blev ett väl fungerande koncept där fler olika lösningar kombinerats till 
en enda. Skulle man kommit på den idén tidigare hade man möjligtvis hunnit tillverka en 
riktig prototyp i formsprutad plast. Det hade ju varit bra att ha hunnit ta det steget också för att 
utvärdera hela konceptet och närmre undersöka vad man bör tänka på vid framställning av 
produkter i plast. Men den prototyp i aluminium som tagits fram fungerar principiellt så som 
den färdiga lösningen skulle göra så funktionen har ju åtminstone kunnat utvärderas.  
 
Koncept 3 är väl det delprojekt som jag till en början ansåg var nästintill en orimlig utmaning. 
Att dels hitta en mekanisk lösning för att få jalusierna att gå åt olika håll och sen även ta fram 
en elektronisk styrenhet till detta som dessutom skulle vara fjärrmanövrerad, krävde att man 
satte sig in i hur modern mekanik och elektronik fungerade. Då det stora problemet i den här 
uppgiften var att kombinera den elektroniska styrningen med möjligheten att kunna öppna 
skåpet manuellt gjordes mycket undersökningar för att hitta en mekanisk lösning som kunde 
koppla ur motordrivningen på ett enkelt sätt. Här tittade jag på olika sorters frihjul som bara är 
i ingrepp åt ett håll men det visade sig inte finnas någon färdig lösning till problemet. Tyvärr 
kvarstår problemet med endast ett förslag på hur det eventuellt det skulle kunna lösas i 
koncept 3.  
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Eftersom kriterie- och konceptviktningen för alla tre koncepten egentligen bara var subjektiva 
bedömningar och i vissa fall bara antaganden hade den kanske sett annorlunda ut om den 
utförts med fler personer involverade. Vid kriterieviktningen för koncept 3 var det fler 
kriterier att ta hänsyn till än för de andra två koncepten. Det gjorde det lite svårare att vikta 
kriterierna och även här skulle viktningen troligen ha sett lite annorlunda ut om fler hade varit 
med och tagit fram den.  
 
I efterhand skulle man möjligen ha satsat lite mer tid på konstruktionen och designen av det 
TV-skåp som i rapporten benämns Prototyp 2. Skulle man haft mer tid på sig att utveckla den 
hade man möjligen även hunnit hitta en lösning för att öppna skåpet manuellt. Prototyp 2 
tillverkades dock på kort varsel för demonstrationssyfte vid Material- & Funktionsmässan i 
Jönköping och var egentligen bara skissade mått som överfördes till ritningsmaterial. 
 
Det framgick tidigt i projektet att det inte finns mycket dokumenterat om jalusier och än 
mindre om bromssystem till dessa. Därför kan just teoriavsnittet kännas lite tunt men jag 
valde här att ta med det viktigaste för att hjälpa en mindre insatt läsare att följa resonemanget i 
rapporten.   
 

7.1 Eget genomförande 
Då jag reflekterar över det här projektet inser jag än en gång att framtagning av prototyper är 
ett spännande men mödosamt arbete. Då tidspress ofta är involverad krävs noggrann planering 
av inköp och tidig kontakt med leverantörer, vilket i sin tur leder till att man bör komma fram 
till ett fungerande koncept relativt snabbt för att kunna utveckla detta och även utvärdera 
prototypen. Men även då det kan vara mycket jobb är det samtidigt stimulerande att testa 
idéer man har och finna att de ibland faktiskt fungerar som man tänkt sig.  
 
Jag tycker att min insats i projektet överlag har varit god och koncepten kom fram i relativt 
god tid. Självklart inser jag att det finns delar i arbetet som man med facit i hand kunde ha 
gjort bättre eller framförallt tidigare. Samtidigt är det svårt att pressa fram bra idéer och 
koncept utan att testa principerna och för att göra det måste man tillverka en testmodell för 
varje förslag, vilket tar tid. Vad som även har tagit mycket tid är att hitta leverantörer och 
komponenter som fungerar ihop till ett så bra pris som möjligt.  Processen är i vissa fall lång 
från att ha konceptet klart till att få fram en fungerande prototyp, vilket främst har visat sig i 
framtagningen av TV-skåpet. Uppgiften att hitta en leverantör som skulle kunna tillverka och 
leverera hela den mekaniska och elektroniska lösningen har varit svår. Möjligen skulle 
Electronic Solutions AB i förlängningen även kunna ordna den mekaniska delen.  
 
Lite drygt en vecka innan framläggning på universitetet fick jag även reda på att den sista 
prototypen av TV-skåpet inte skulle hinna tillverkas innan semestern och jag skulle alltså inte 
kunna testa konceptet i verkligheten, vilket var otänkbart, så här började ett intensivt sökande 
efter alternativa tillverkare. Efter några samtal fann vi att den trätekniska avdelningen på 
Dackeskolan i Mjölby var öppna för diskussion. Efter lite resonerande och diskussion på plats 
blev jag lovad hjälp med att fräsa de svåra delarna i deras nya CNC-maskin. Här lades under 
ett par dagar mycket energi på att få skåpet testklart samtidigt som rapport och opponering 
skulle slutföras och förberedas. Här tycker jag ändå att jag lyckats få ihop det hela bra. Jag 
skulle möjligen i efterhand ha begränsat mig mer i inledningen av projektet då bara TV-skåpet 
i sig kunde motsvara omfånget av ett helt examensarbete. Då skulle kanske problemet med 
den manuella öppningen också kunnat lösas. 
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En annan del som tagit onödigt mycket tid är de beräkningar som valts att utelämnas från 
rapporten. Beräkningarna syftade till att ta fram en rörelsemodell för en jalusi i det dynamiska 
fallet. Tanken var att med hjälp av dessa samband kunna framställa ett tabellblad där 
möbelfabrikanten skulle kunna gå in med sina skåpsmått och direkt läsa av en 
rekommendation av hur exempelvis bromskoncept 1 skulle kunna konfigureras med val och 
placering av dämpare. Men med bakgrund till att detta endast var en prototyp och att 
beräkningarna blev krångligare än vad jag hade trott, utelämnades de ur denna 
projektredovisning. Troligtvis skulle tabellen ändå stämma dåligt eftersom varje skåp är unikt 
och olika tillverkare utformar sina spår på olika sätt och med olika bra passform. Vissa 
jalusier är exempelvis så dåligt anpassade till skåpen att friktionskrafterna övervinner alla 
tyngdkrafter. Till sådana skåp är ju en broms helt onödig, oavsett storlek. En annan orsak var 
att exakta data för oljedämparna var svårt att hitta. Ett försök gjordes att mäta upp kraften vid 
normal sammanpressning men det visade sig vara svårt att definiera vilken hastighet som var 
normal.  

7.2 Fortsatt arbete 
Det fortsatta arbete som det här projektet ligger till grund för är vidareutveckling och 
produktion av en riktig prototyp för varje koncept. Därefter följer tester och utvärderingar och 
baserat på dessa möjligen ytterligare förändringar för att sedan kunna sätta koncepten i 
serieproduktion.  
 
För koncept 1 skulle vidare arbete kunna läggas på att optimera formen på hållaren och 
hävarmen. Kanske skulle en hävarm rätt böjd ge ännu bättre resultat. Ett par sådana tester har 
utförts men utan förbättrat resultat. Istället för de olika hålen för dämparen skulle dessa kunna 
ersättas med ett spår så att man kan justera dämparens position utan att behöva skruva loss 
hållaren. 
 
Det återstår fortfarande en del sökande av slutliga leverantörer för koncept 1 och 2. Som 
nämnts tidigare i rapporten så har jag varit i kontakt med PP Plast & Produktion i Dalarna 
som tillverkar plastdetaljer. Andra leverantörer som formsprutar plast är Liljans Plast och 
Ljunggrens Plastteknik. PP Plast & Produktion hade även kontakter med en mindre 
fjäderfabrikant, Envikens Fjäder, som vid större volymer skulle kunna leverera bandfjädern 
till koncept 2 för cirka 3-4 kr. Det skulle inbära ett styckpris på runt 10-15 kr.  
 
Det stora arbetet med TV-skåpet är att hitta en bra lösning för hur man ska möjliggöra 
manuell öppning av skåpet. Troligen finns det ett ännu bättre koncept med en lösning på 
problemet som även medger manuell öppning. Hur en sådan lösning skulle se ut är jag 
fortfarande inte på det klara med men lite mer tid med projektet eller ett par nya ögon med i 
bilden kanske lösningen skulle dyka upp. I fortsättningen skulle det även vara önskvärt att 
lösa ändlägena på något annat sätt för att minska monteringsarbetet. Att göra skåpet mer 
tystgående skulle även vara en intressant uppgift.
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Gantschema 
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Skisser 
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D 

Ritningsunderlag Koncept 1 
 
Observera att CAD-filerna och ritningarna för samtliga koncept finns digitalt tillgängliga i 
bättre upplösning. 
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E 

Ritningsunderlag Koncept 2 
 
 
Hjul 
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Täcklock 
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Hållare 
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H 

Specifikation av bandfjäder 
 

 
 
 
 
 
t 

 
 
b 

 
 
A 

 
 
B 

 
 
Ø 

 
 
Di 

M1 
(Nmm) 
10varv 

M2 
(Nmm) 
10varv 

0.4 8 3 4 12 55 52 219 
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I 

Ritningsunderlag Koncept 3 ”TV-skåp” 
 
 
Topp- och bottendel 
 
 

 
 

Observera att bakstycket som TV:n hänger på skall placeras 22 mm innanför bakkanten på topp- och 

bottenstycket. Spåren är 6 mm djupa och 8mm breda placerade 7 mm från kanten. Den fyrkantiga 

sladdgenomförningen finns endast i undre delen.
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J 

 

 
Bak- och sidostycke 
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K 

 
 
Väggstycke 
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Motor- och växelspecifikation 

 


