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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Dresser Wayne AB i Malmö.  Produktansvarig för 

Global Star V serien och vår uppdragsgivare är John Larsson. 

Vår uppgift i detta examensarbete har varit att generera och presentera idéer på en automatisk 

stängning till Dresser Waynes Global Star V AdBlue tankstation.  

Hela projektet har följts med anpassning till Dresser Wayne, efter en metod/projektmall som vi har 

arbetat efter i tidigare projekt på Halmstad Högskola. Projektet började med en idé-fas i form av 

skisser där vi sedan utvärderade våra förslag. Utvärderingen ledde till att vi gick vidare med en 

blockerbar gasfjäder som antingen skulle vara dragande eller tryckande. Vi ansåg att en jämförelse 

mellan dragande/tryckande var lämplig och arbetade därför vidare parallellt med båda förslagen i 

den s.k. primärkonstruktionen. I primärkonstruktionen har vi främst arbetat med en redan färdig 3D-

modell av Adblue-tankstationen från Dresser Wayne. 3D-modellen har vi simulerat och anpassat 

efter våra gasfjädrar i CAD-programmet Catia V5. Vi har även använt oss av Catia vid 

detaljkonstruktion.  En annan stor del av arbetet har varit att jämföra leverantörer och dess 

komponenter med varandra där vi också fått mycket råd och tips ifrån. Eftersom vår 

detaljkonstruktion är så pass okomplicerad, behövs ingen fördjupning vad gäller tillverkning. Slutligen 

har vi gjort handberäkningar på hur gasfjädrarna påverkar dörren, detta för att tekniskt sett kunna 

jämföra lösningarna med varandra. 

Eftersom båda dragande/tryckande blockerbar gasfjäder uppfyller både kravspecifikation och vår 

problembeskrivning, har vi valt att presentera båda lösningarna för John och Dresser Wayne som får 

handla därefter.  
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Abstract 

This thesis has been made with Dresser Wayne/John Larsson, product manager of Global Star V 

Adblue. 

Our task in this essay has been to generate and present ideas in a self-closing door to Dresser 

Wayne's Global Star V AdBlue filling station. 

The project has been followed by adaptation to Dresser Wayne, a method / project template that we 

have followed in previous projects at Halmstad University. The project began with an idea-phase, 

brainstorming and sketches. Sketches and proposals were later compared and evaluated with each 

other. The evalation led to a gas cylinder-solution which would be either attractive or pushing. We 

considered that a comparison between attractive / pushing was appropriate and therefore 

proceeded working parallel with both proposals in the so-called primary structure. In the primary 

structure, we have mainly worked with an already finished 3D model of AdBlue filling station from 

Dresser Wayne. The 3D model was simulated and adapted to our gas springs in the CAD software 

CATIA V5. We have also used Catia V5 in detail-design. Another large part of the work was to 

compare suppliers and their components with each other, who we also received much advice from. 

Since our detail-design is so uncomplicated, no depth in terms of production was made. Finally, we 

have made alternative calculations of how the gas springs affect the door. 

Since attractive / pushing gas spring meets our specifications and our problem description, we have 

chosen to present both solutions for John and Dresser Wayne which may act accordingly. 
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1 Problembeskrivning 
 

Detta examensarbete går ut på att förbättra dörren till slanghuset på Dresser Wayne AB’s Global Star 

V AdBlue tankstation. 

Den nuvarande lösningen har en isolerande dörr som omsluter hela dispensern och är fäst med ett 

isolerande gångjärn. Den öppnas och stängs manuellt. I stängt läge har dörren magnetremsor som 

ska hindra dörren från att öppnas. Då munstycket placeras i behållaren efter tankning påminns 

användaren av ett larm om att stänga dörren.  

Det är huvudsakligen två funktionella problem som har uppstått med den aktuella lösningen: 

1. Magnetbanden som säkrar dörren i stängt läge förlorar sin magnetiska styrka över tiden 

vilket resulterar i att dörren enkelt öppnas vid blåsigt väder. 

2. Den isolerade funktionen av behållaren är helt beroende av att användaren manuellt stänger 

dörren efter användning. Detta har visat sig vara ett problem framförallt vid obevakade 

stationer då ingen personal är tillgänglig för att stänga dörren efter att en användare har 

glömt att stänga den. 

Uppgiften för examensarbetet är alltså att generera och presentera idéer för att lösa de två 

problemen som anges ovan.  

2 Metod 
 

Vi har valt att arbeta efter Fredy Olssons kompendium som grund till vårt arbete. Men vi har dock 

valt att inte arbeta helt efter hans metod utan mer anpassat den efter vårt arbete och hur vi gått 

tillväga för att få fram en lösning på vårt problem. 

Vi började med att skissa upp olika förslag på hur vi skulle kunna lösa vårt problem. Därefter gick vi 

vidare med att vikta vilket/vilka förslag vi skulle gå vidare med. 

När vi sedan valt förslag började vi simulera rörelsen och simulera vilka krafter som behövs för att 

lösa problemet. 
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3 Produktdefinition 
 

Dresser Wayne erbjuder olika bränslepump-serier. Varje serie har ett brett sortiment som i sin tur 

har pumpar i olika storlekar, (beroende på hur många dispenser och bränslen som efterfrågas). 

Global Star V är en av Dresser Waynes största serie som även har AdBlue-bränsle i sitt sortiment. 

Global Star V AdBlue erbjuder samma funktioner och mätinstrument som de andra automaterna i 

serien. 

Den stora skillnaden för Global Star V AdBlue jämfört med andra Global Star V automater är kravet 

på uppvärmning och isolering. Eftersom bränslepumparna skall klara ett temperaturområde på -40°C 

- +70°C gör att dem måste vara ordentligt rustade för att förhindra vätskan från att frysa. De 

komponenter som innehåller AdBlue och är utsatt för frysning, är rör mätarens inlopp, mätaren, 

ventilerna, slangen och munstycket. För att säkerställa att alla dessa delar aldrig når fryspunkten är 

dispenserna utrustade med värmare, isolerade ytterpaneler och en isolerad gångjärnshängd dörr för 

att komma åt munstycket. 

3.1 AdBlue 
 

AdBlue är ett handelsnamn för en flytande harts som används i en kväveoxidminskande process i 

dieseldrivna fordon, kallad SKR (selektiv katalytiskt reduktion). 

Vätskan lagras i en separat tank på fordonet och läggs till i avgaserna direkt efter förbränning, (eller i 

nära anslutning till katalysatorn).      

AdBlue är en vattenbaserad urea-harts med en fryspunkt på -11°C. 
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4 Kravspecifikation 
 

Process 

 Lösningen får inte drastiskt förändra det nuvarande estetiska utseendet på dispensern K1 

 Alla komponenter som används för lösningar måste tåla stänk och ångor från AdBlue utan 

försämrad funktionalitet eller utseende K2 

 Utvändigt synliga komponenter måste, förutom ovanstående, inte ändra den nuvarande 

estetiska utseendet på dispensern K3 

 Alla komponenter som används för lösningar skall vara effektiva och lätta att montera K4 

 Lösningen bör fungera i minst tio år enligt de villkor som beskrivs K5 

Omgivning 

 Alla komponenter som används skall hantera ett temperaturområde på -40°C till +70°C, upp 

till 100 % luftfuktighet, medelhavets UV-exponering, saltvattenvindar och alla typer av 

atmosfäriskt nederbörd utan accelererad korrosion, blekning eller större negativa 

konsekvenser på funktionalitet K6 

Människa 

 De material som används för lösningar bör inte anges som miljöfarliga eller skadliga för 

människors exponering K7 

 Lösningen skall utformas för enkel service och underhåll K8 

Ekonomi 

 Materialkostnaden får inte öka mer än 300 euro till den nuvarande kostnaden för dispensern 

K9 
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4.1 Livsperiod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVSPERIOD 
KRAVOMRÅDEN 

Process Omgivning Människa Ekonomi 

Alstring Forskning 
K1, K2, K3, K4, 

K5 
K6 K7 K9 Produktplanering 

Produktframtagning 

Framställning Beredning 

K2, K3, K4, K5 K6 K8 K9 

Anskaffning 

Tillverkning 

Montering 

Kontroll 

Lagring 

Avyttring Förpackning 

K4  K8  
Distribuering 

Lagring 

Försäljning 

Brukning Köp 

K4, K5 K6 K7, K8  

Hemtransport 

Installering 

Användning 

Underhåll 

Förvaring 

Kvittblivning 

Eliminering Hämtning 

K4    
Borttransport 

Återvinning 

Förstöring 
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5 Produktförslag Stängning 
 

Förslag 1: 

Här har vi tänkt att man kan använda en dragande 

gasfjäder som kraft för att stänga dörren. Med endast två 

fästen och med en kort slaglängd löser problemen på ett 

simpelt sätt. Ifall gasfjäderns cylinder(diameter) är större 

än mellanrummet mellan stabiliseringsplåt och 

slanghuschassit, måste ett uttag göras på 

stabiliseringsplåten.  

 

 

 

Förslag 2: 

Sett uppifrån, en tryckande gasfjäder som med hjälp av två 

stag skall komprimera fjädern när användaren öppnar 

dörren. Tre fästen behövs och för att det understa staget 

(fäst i slanghuschassit) skall kunna löpa fritt, behövs ett uttag 

i den stabiliserande plåten. 

 

 

 

Förslag 3: 

I detta förslag har vi efterliknat en lösning för vanliga 

svängdörrar. Mellan två bärande gångjärn är ett uttag för en 

vanlig fjäder som sedan är fäst i slanghuschassit. Dörrens 

rörelse bestäms av två leder som går i ett spår.  
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Förslag 4: 

Dörren hänger på två bärande gångjärn. Två mindre fjädrande gångjärn 

skall räcka för att automatiskt kunna stänga dörren. Det är även tänkt att 

en isolerande list av lämpligt material skall sitta mellan slanghuschassit och 

dörren. För att få en mjukare tillslutning, finns det tillhörande dämpare till 

de fjädrande gångjärnen. 

 

 

 

 

 

 

Förslag 5: 

När dörren öppnas dras motvikten uppåt med hjälp av linan och låses där 

med hjälp av en spärr. När användaren sätter tillbaka munstycket släpper 

spärren efter ett antal sekunder och med hjälp av motvikten stängs dörren 

automatiskt. 
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6 Produktförslag dörrhållare 
 

Förslag 1: 

Sett underifrån, där dörren i 90 grader låses 

av en egenkonstruerad spärr. Spärren består 

av ett vinkeljärn som är anpassat efter en 

redan befintlig skruv i chassit. På ovansidan 

av vinkeljärnet sitter en avrundad tapp med 

en fjädrande kraft uppåt som skjuts in i det 

positionerade hålet vid öppet läge. När 

användaren tankat färdigt och stoppat 

tillbaka munstycket i behållaren släpps 

spärren och dörren stängs. 

 

 

 

 

 

Förslag 2: 

I detta förslag har vi tänkt ha en 

elektromagnetisk dörrhållare som man 

oftast använder på branddörrar. 

Magneternas kraft skall förstås vara större 

än gasfjäderns. När användaren tankat 

färdigt och stoppat tillbaka munstycket i 

behållaren bryts strömmen och dörren 

stängs. 
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Förslag 3: 

Enkelt förslag där vi tänkt ha en hake (precis 

som en fönsterhake) som man sätter i öglan 

när man öppnat dörren. När man tankat 

färdigt lossar man haken och dörren stängs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 4: 

En smidig lösning för att hålla 

dörren öppen är en blockerbar 

gasfjäder(tryckande/dragande) som 

alltså i indraget/utdraget läge låses. 

När användaren sätter tillbaka 

munstycket i behållen skall spärren i 

gasfjädern släppas och dörren 

stängs.  
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7 Utvärdering av produktskisser 
 

Alla förslag har vi valt att utvärdera i en egen tabell. Samtliga förslag uppfyller vår kravspecifikation 

men där vi har valt att gå djupare i K4, K5, K8 och K9. Dessa krav plus komfort och kvalitet har vi alltså 

lagt till som kriterier. Hela utvärderingen baserar på kravspecifikation och egen uppskattning. Nedan 

förklarar vi kriterierna: 

- Pris,  

- Livslängd - (efter kravspecifikation), 

- Montering - (Lättåtkomlighet, Hänsyn till verktyg och tid), 

- Service – (Reservdelar, verktyg och tid), 

- Kvalitet – (Efter kravspecifikation, Jämförelse av material, Kvalitet jämfört med pris), 

- Komfort – (rörelsen på automatiskstängning/användarvänligheten på dörrhållare). 

Betygsskala 1 – 5, där 5 är bäst. 

7.1 Dörrstängning 
 

Förslag: 1 2 3 4 5 

      

Pris 3 4 2 2 5 

Livslängd 4 4 4 4 1 

Montering 4 3 2 2 5 

Service 4 4 3 4 5 

Kvalitet 4 4 3 4 1 

Komfort 5 5 5 3 1 

      

Summa: 24 24 19 19 18 

 

7.2 Dörrhållare 
 

Förslag: 1 2 3 4 

          

Pris 3 3 5 3 

Livslängd 3 3 1 4 

Montering 4 4 5 5 

Service 4 4 3 4 

Kvalitet 3 4 1 5 

Komfort 3 3 1 5 

          

Summa: 20 21 16 26 
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8 Vald lösning 
 

Efter att ha gjort både utvärdering på dörrstängning och dörrhållare, har vi valt att lösa problemet 

med en blockerbar gasfjäder. Denna lösning är absolut smidigast eftersom endast en komponent 

löser båda problemen. Förändring av konstruktionen är så liten som möjligt och det är minimal 

prisskillnad mellan med -eller utan blockerbar funktion jämfört med gasfjäder plus extern spärr. 

Eftersom dragande/tryckande gasfjäder får samma summa poäng, har vi valt att gå vidare med båda 

förslagen och arbeta med dessa parallellt.  

8.1 Fördelar med Gasfjäder 
 

Gasfjädrar kan med fördel användas vid avbalansering, avlastning eller som en säkerhets-utlösare i 

många konstruktioner. Gasfjädrar är lätta att applicera och det krävs lite arrangemang för att 

montera en gasfjäder. Typiska användningsområden för gasfjädrar är luckor, dörrar och huvar för 

fordon som bilar, lantbruks, skog och entreprenad maskiner och mycket mer. Jämfört med andra 

fjäderelement har gasfjädern en flack fjäderkarakteristik med relativt låg kraftökning.  

 

Det som karakteriserar gasfjädern är även dess långsamma, valbara utskjutningshastighet och sin 

låga egenvikt i förhållande till kraftresurser.  Det finns möjligheter som t.ex. låsning av kolvstång i 

önskat läge(Blockerbar gasfjäder), stum/fjädrande blockering och fjäder med ventil för att kunna 

styra dess tryck/kraft. På marknaden finns det ett stort utbud av diverse gasfjädrar och fästen. På 

många leverantörers hemsidor finns även möjlighet till att ladda ner önskade produkter som 3D-

modeller för verktyget Cad. 

Detta medför att en konstruktör har möjlighet till att göra eleganta lösningar som både fyller sin 

funktion till fullo samtidigt som den bidrar till hög komfort och kvalitet. 

 

 

 

 



Högskolan i Halmstad  2011-05-23 
 

11 
 

9 SimDesigner 
 

Vi har använt oss av arbetsbänken SimDesigner i Catia när vi har simulerat dörrens rörelse. 

SimDesigner har hjälpt oss mycket när det gäller att placera ut fästena, simulera dörrens rörelse och 

vilka krafter som verkar i gasfjädern och gångjärnen. 

Det var en hel del problem som behövdes lösas innan vi kunde få fram en bra simulering då modellen 

Dresser Wayne hade skickat inte var färdig för att gå direkt till SimDesigner med, men efter en rad 

konfigurationer kunde vi börja göra simuleringar för att få fram önskat resultat. 

Dragande gasfjäder 

Det tog cirka 40 - 50 simuleringar innan 

vi fick ut vart fästena skulle sitta och ett 

resultat vi var nöjda med. Redan innan vi 

började simulera förstod vi att det inte 

behövs mycket kraft för att stänga 

dörren. Eftersom dörrens vikt hänger på 

gångjärnet, är det alltså bara den 

friktionen vi behöver övervinna. Vi måste 

dock vara realistiska i vårt val av 

gasfjäder. Vi vill både att dörren skall hållas stängd i blåsigt väder, samtidigt som klämrisken skall 

vara väldigt låg. Då dörren har magnetremsor på tillslutning, väger endast 5.5 kg och skall ha en 

lagom tröghet, bedömer vi att en gasfjäder på ca 50N räcker för att uppfylla våra krav. Vi har också 

testat trögheten på fjädrande dörrar på Halmstad högskola med hjälp av en Newton-mätare där de 

flesta dörrarna har en tröghet på ca: 2-5 kg.  När vi positionerade den dragande gasfjädern i 

SimDesigner tog vi både hänsyn till den stabiliserande plåten samtidigt som vi ville utnyttja hela 

dörrens bredd för att kunna använda så lång gasfjäder som möjligt. Ju längre gasfjäder(hävarm i 

förhållande till dörr) vi har, desto mer kraft behålls från fjädern. Resultatet ovan visar med en kurva 

hur mycket kraft som behövs för att stänga dörren. Alltså för att stänga dörren behövs bara drygt 2N. 

Tryckande gasfjäder 

Med den tryckande gasfjäderns 

simulering tog vi förstås hänsyn till 

samma frågeställning och krav som vi 

hade för vår dragande fjäder. Det var 

betydligt svårare att positionera ut de 

tre fästen och stag. Efter drygt 60 

simuleringar lyckades vi få ett resultat vi 

är nöjda med. Med denna lösning 

behövs en kraft på knappt 3N för att 

stänga dörren. Den tryckande gasfjädern skall ha samma kraft som den dragande. 
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10 Handberäkningar 
 

Efter att ha simulerat våra lösningar i SimDesigner har vi gjort handberäkningar. När vi gjorde våra 

handberäkningar ville vi veta hur den dragande/tryckande gasfjädern påverkar dörren och därmed 

vilken kraft som behövs för att öppna ur användarsynpunkt. I handberäkningarna har vi räknat på 

både stängt och öppet läge till respektive fjäder. Med öppet läge har vi gjort det enkelt för oss och 

därför räknat från stängd dörr =0°, till öppen dörr= 90°. För att lösa dessa beräkningar har vi först 

mätt ut 3dmodellens dimensioner och vinklar till respektive fjäder. Därefter har en friläggning gjorts 

på fästen, dörr och slutligen en moment beräkning där vi får ut den kraft vi söker. Alla 

handberäkningar + 3dmodell vinklar/dimensioner har vi lagt som bilagor.   

Resultat för dragande gasfjäder: 

Stängt läge (0°)= 9,64N 

Öppet läge (90°)= 28,03N 

Resultat för tryckande gasfjäder: 

Stängt läge (0°)= 22,7N 

Öppet läge (90°)= 19,72N 

Resultat: 

Vi ser alltså att den dragande gasfjädern är väldigt lätt i stängt läge men desto trögare desto mer 

man öppnar. 

Den tryckande gasfjädern har en betydligt jämnare tröghet som blir något lättare vid öppet läge.  
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11 Detaljkonstruktion 
 

I detaljkonstruktionen går vi igenom de delar vi konstruerat själva eller befintliga delar vi har varit 

tvungna att göra förändringar på. Även här har vi använt Catia för att göra nödvändiga nya delar och 

förändringar på moduler. Alla ritningar lägger vi som bilagor. 

11.1 Stabiliserande plåt 
 

Mellanrummet mellan stabiliseringsplåt och slanghuschassit är knappt 20mm. Eftersom vi måste 

anpassa oss efter utvald fjäder/lösning, gör att vi blir tvungna att antingen dimensionera om hela 

dörren, flytta plåten längre in eller göra ett uttag och då göra en helt ny positionering på fjädern. Att 

göra så lite konstruktionsförändringar är alltid det bästa alternativet. Därför valde vi att göra ett 

uttag på den stabiliserande plåten. Uttaget har även minimal påverkan på den stabiliserande 

effekten och kan lösas med en enkel stansning.   

 

 

 

 

 

För dragande gasfjäder  För tryckande gasfjäder 

 

11.2 Fäste 
 

Fästena är gjorda i Catia men som har 

samma dimensioner som ett av Aratrons 

fästen. Bilden till höger visar en FEM-analys 

där vi lagt på en jämt fördelad kraft med en 

faktor 2 av den kraft som gasfjädern har. 

Alltså när fästet (som är av stål) utsätts för 

en kraft på 100N, uppstår en max-spänning 

på 158MPa. Då brottgränsen för stål med en 

gods ca 400MPa, gör att fästets hållfasthet 

är mycket god. Eftersom detta fäste redan finns som en standardkomponent hos Aratron, kommer vi 

inte göra några handberäkningar för att stärka vår FEM-analys.  
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11.3 Stag 
 

Stagen som används till förslaget med den tryckande gasfjädern har vi konstruerat i Catia. Stagen är 

lättast att tillverka. Vi har gjort analys på stagen för att se vilka krafter dem utsätts för. När vi lägger 

på en kraft på 50 N uppstår en spänning på drygt 2 MPa. Det kommer alltså inte vara några problem 

med hållfastheten i stagen. 

 

12 Färdiga Komponenter 
 

Efter viktning av alla förslag i principkonstruktionen bestämde vi oss för att fördjupa oss och arbeta 

parallellt med två lösningar som innebar en blockerbar gasfjäder. Därför har en stor del av tiden gått 

åt att försöka hitta de rätta gasfjädrarna med tillbehör som är optimala för just våra lösningar.  Det 

finns ett stort utbud av gasfjädrar på marknaden där vi har mellan de tre ledande gasfjäder 

företagen: Lesjöfors, Aratron och Eigenbrodt jämfört dimensioner, krafter, funktioner och framförallt 

priser med varandra. Vi har sedan testat oss fram i Catia för att kunna fastställa både dragande och 

tryckande gasfjäder som vi presenterar här som färdiga komponenter. 

Företaget Aratron och deras hemsida har varit till stor hjälp när vi har testat våra principer i Catia då 

man kan enkelt konfigurera sin gasfjäder efter önskemål och sedan ladda ner den som färdig 3D-

modell. Aratron har förstås även en hel uppsjö av olika fästen med tillhörande ritningar. Fästena finns 

dock inte som nerladdningsbar 3d-modell. Därför har vi konstruerat egna liknande fästen efter 

nedanstående ritning.  
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12.1 Fäste 
 

Det fäste som skall sitta i dörr/chassi och som passar till både dragande och tryckande fjäder hittade 

vi på Aratrons hemsida. Trots små dimensioner klarar fästet de aktuella påfrestningarna med stor 

marginal.  

 

 

12.2 Gasfjädrar 
 

De gasfjädrarna vi kommer utgå efter  tillverkas av Eigenbrodt. Anledningen till att vi valt just dem är 

att de har blockerande gasfjädrar i både tryckande och dragande riktning, vilket varken Lesjöfors eller 

Aratron har. Alla Eigenbrodt gasfjädrar är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2 002 samt QSF-B/EN 

9100 för luftfartsindustrin. Eigenbrodt har gasfjädrar i alla typer och har ett relativt stort utbud av 

blockerbara gasfjädrar om man ser till konkurrenterna.  

Dragande 

Den dragande gasfjädern kommer att 

ha diametern 10mm på kolvstången 

och 28mm i diameter på cylindern. 

Den kommer ha en slaglängd på 

110mm och levereras med en kraft på 50 N. Gasfjädern kommer att beställas med en ventil då den 

inte finns med 50 N som standard utan börjar med kraften  100 N.Hela specifikationen har vi lagt som 

bilaga. 

Tryckande 

Den tryckande gasfjädern kommer att ha 

diametern  8mm på kolvstången och 22mm i 

diameter på cylindern. Den kommer ha en 

slaglängd på 40 mm och en kraft på 50 N. Hela specifikationen har vi lagt som bilaga. 
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12.3 Fästen Gasfjäder 
 

Dragande 

Det fäste vi har tänkt till cylindern är av modell V2 och har 

håldiametern 8,2mm vilket lämpar sig perfekt för de fästena vi 

tänkt från Aratron. 

Fästet som kommer sitta på kolvstången är en modell som heter 

20AK9008U10*1 och finns på Eigenbrodt. Detta fäste är speciellt 

för blockerande gasfjädrar och levereras med en stålvajer som 

styr blockeringen. Fästenas specifikation finns i vår bilaga. 

 

 

Tryckande 

Fästet på cylindern är av modell J2 och har snarlika dimensioner som fästet till den dragande. 

Fästet som ska sitta på kolvstången på den tryckande 

gasfjädern är av modell 20AK9008U8*1. Även denna har 

en stålvajer som styr den blockerande funktionen. 

Fästenas specifikation finns i vår bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

13 CE-märkning 
 

Vi har undersökt om CE – märkning är nödvändig för vår produkt. Enligt Kaller.com visar att  

gasfjädrar med en gasvolym på under en liter inte behöver CE – märkas. Då vi har gasfjädrar som har 

mindre volym än detta finns inget krav för CE – märkning. 

Källa för CE – märkningskravet lägger vi som bilaga. 
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14 Kostnadskalkyl 
 

Dragande lösning 

 Antal leverantör Artikelnummer/Modell Pris 

     

Dragande, blockerbar gasfjäder 
(Inkl ventil, utlösarhuvud och vajer) 

1 Eigenbrodt Modell ZK 1300;- 

Fäste cylinder 1 Eigenbrodt Modell V2 Ingår 

Fäste kolvstång 1 Eigenbrodt 20AK9008U10*1 Ingår  

Fäste dörr 1 Aratron BB20 60;- 

Fäste chassi 1 Aratron BB20 60;- 

1420;- Totalt 

Tryckande lösning 

 Antal leverantör Artikelnummer/Modell Pris 

     

Dragande, blockerbar gasfjäder 
(Inkl utlösarhuvud och vajer) 

1 Eigenbrodt Modell B 1100;- 

Fäste cylinder 1 Eigenbrodt Modell J2 ingår 

Fäste kolvstång 1 Eigenbrodt 20AK9008U8*1 ingår 

Fäste dörr 2 Aratron BB20 60;- 

Fäste chassi 1 Aratron BB20 60;- 

1220;- Totalt 

 

För tryckande lösning tillkommer tillverkningskostnader för detaljkonstruktion, alltså två stag och en 

led. Vi uppskattar att båda lösningarna kommer att sluta på en snarlik slutkostnad med 

monteringsarbetet inräknat. 
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15 Slutgiltiga förslag 
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16 Slutsats 
 

Vårt uppdrag har varit att generera och presentera idéer på en automatisk stängning till Dresser 

Waynes Global Star V AdBlue tankstation. Vi har kommit fram till två del-lösningar som uppfyller vår 

kravspecifikation och våra önskemål. Vi har alltså kommit fram med ett förslag om en dragande, 

blockerbar gasfjäder, samt ett förslag med en tryckande, blockerbar gasfjäder. Arbetet har gått 

mycket bra och vi är nöjda med resultaten. Dresser Wayne får nu utse vilken lösning de tycker lämpar 

sig bäst och därefter göra en eventuell prototyp. 
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Dragande, blockerbar Gasfjäder 
 

 

 

 



Tryckande, blockerbar Gasfjäder 
 

 



 

 



Tryckkärlsdirektivet - PED (97/23/EG)

Det nya tryckkärlsdirektivet (Pressure Equipment Directive – PED) 97/23/EG, som gäller för
tillverkning, försäljning och användning av gasfjädrar inom EU, har varit gällande sedan den 29:e
maj 2002.

Majoriteten av de gasfjädrar som idag finns på marknaden har någon form av PED-
godkännande. En nyligen genomförd undersökning, av ett antal PED-godkända gasfjädrar av
olika fabrikat, visar dock på potentiella säkerhetsrisker med vissa av dessa gasfjäderfabrikat.

Tryckkärlsdirektivet föreskriver att gasfjädrar ”…skall vara konstruerade för att klara de
belastningar som motsvarar den avsedda användningen liksom för andra rimligen förutsebara
driftsförhållanden.”

Undersökningar har visat att gasfjädertillverkare har erhållit ett PED-godkännande för
vissa produkter baserat på ett statiskt tryck av 150 bar och för en temperatur på endast
20°C (dessa produkter är med andra ord inte godkända för att komprimeras eller för en
driftstemperatur som överskrider 20°C. Driftstemperaturen kan normalt uppgå till 80°C).
Såvida det inte tydligt framgår av märkningen av gasfjädern att den inte får komprimeras,
innebär ett sådant godkännande ett brott mot tryckkärlsdirektivet (97/23/EG)

Återkommande och snabb komprimering av en gasfjäder, vilket är det normala för en gasfjäder
som används i pressverktyg, leder till kraftiga tryckpulsationer inuti fjädern. Om inte gasfjädern är
konstruerad och tillverkad på ett korrekt sätt kan dessa tryckpulsationer leda till
utmattningssprickor och haveri.

Ett PED-godkännande som inte baserats på den verkliga användningen av gasfjädern, i detta fall
gasfjädrar för användning i pressverktyg, utgör en potentiell risk för de personer som använder
och utför service på de verktyg där sådana fjädrar finns installerade.

Av dessa anledningar är alla KALLER standardgasfjädrar PED-godkända för 2.000.000 fulla slag
(med typiska tryckpulsationer mellan 180 och 360 bar och för driftstemperaturer upp till 80°C).

För att veta hur säkra de gasfjädrar, som finns installerade i Era verktyg är - kontakta Er
gasfjäderleverantör och be om ett skriftlig intyg på för hur många fullslag, vid fullt
fylltryck och högsta tillåtna driftstemperatur, som deras gasfjädrar är PED-godkända!

KALLER Standardgasfjädrar: PED-godkända för 2.000.000 fulla slag!
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Gasfjädrars säkerhet

Det nya europeiska Tryckkärlsdirektivet (97/23/EG) (PED) trädde i kraft den 29 maj 2002 och ersatte all existerande
europeisk nationell lagstiftning som styr konstruktion, tillverkning och testning av tryckkärl, inklusive gasfjädrar.

Direktivet
Direktivet innebär lagöverträdelse för tillverkare av gasfjädrar, eller deras auktoriserade representant, att  marknadsföra, sätta i
drift eller på annat sätt tillhandahålla gasfjädrar eller enheter som innehåller gasfjädrar tillverkade efter den 29:e maj 2002 såvida
inte:

� de till fullo överensstämmer med de Väsentliga säkerhetskraven;
� lämplig procedur för bedömning av överensstämmelse har tillämpats;
� en Försäkran om överensstämmelse har utfärdats;
� de är vederbörligen CE-märkta;
� och de facto är säkra.

Väsentliga säkerhetskrav
Gasfjädrar måste konstrueras, tillverkas och kontrolleras på sådant sätt att det är säkerställt att produkten är säker innan den tas i
drift i överensstämmelse med tillverkarens instruktioner.

Bedömning av överensstämmelse
För att påvisa att de Väsentliga säkerhetskraven har uppfyllts är gasfjädrarna underkastade en bedömning av
överensstämmelse baserad på Rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993.

Gasfjädrar med en inre gasvolym större än en liter kräver involvering av �Anmält Organ�, som utsetts av medlemssta-
terna, antingen för godkännande och övervakning av gasfjädertillverkarens system för kvalitetssäkring eller för
direkt inspektion av produkterna.

I överensstämmelse med direktivet måste alla gasfjädrar som är CE-märkta även vara märkta med det Anmälda
Organets fyrsiffriga identifikationsnummer.

Observera!
I enlighet med  Tryckkärlsdirektivet är det inte tillräckligt för en tillverkare av gasfjädrar att enbart vara ISO
9000-certifierad.

Konstruktion av gasfjädrar
Gasfjädrar måste vara riktigt konstruerade (till exempel med hjälp av: Finite Element Analysis - FEA) och alla relevanta faktorer
måste tas  med i beräkningen för att säkerställa att gasfjädern kommer att vara säker under hela sin avsedda livslängd (till
exempel med hjälp av: Failure Mode Effect Analysis - FMEA).

Följande lista visar några säkerhetsegenskaper hos Kaller gasfjädrar:

• Övertrycksskydd
Skulle gasfjädern utsättas för övertryck så är Kaller
gasfjädrar konstruerade så att gasen läcker ut på ett
säkert och kontrollerat sätt.

• Felaktigt monterade styrningar
Skulle kolvstångsstyrningen monteras upp och ner vid
rutinmässigt underhåll av gasfjädern så är Kaller
gasfjädrar konstruerade så att gasen läcker ut vid fyllning.

Låsring

Rörvägg

Övertrycksläpp

Statisk O-ringstätning

Gasevakueringsskanal
(vid felaktig montering)

Ovanstående bild visar KALLER K 5000
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97/23/EC� Montering av kolvhalvor
Kaller gasfjädrar är geometriskt utformade så att det är
omöjligt att montera kolvhalvor upp och ner vid
rutinmässigt underhåll av gasfjädrarna.

� Kolvstångssäkerhet
Om en gasfjäder inte används i överensstämmelse med
tillverkarens anvisningar är det möjligt att kolvstången
överbelastas (t.ex. när den utsätts för överdrivna
hastigheter i returslag). Om sådan överbelastning skulle
leda till kolvstångsbrott har Kaller gasfjädrar ett
säkerhetsstopp som skapar gasläckage och förhindrar att
kolvstången lämnar gasfjädern.

Tillverkning av gasfjädrar
Tillverkare av gasfjädrar måste säkerställa kompetent utförande av de villkor som fastställts på konstruktionsstadiet genom att
tillämpa ändamålsenlig teknik och relevanta procedurer, särskilt med tanke på nedan givna aspekter:

� Tillverkning av komponenter
� Permanent sammanfogning (t.ex. svetsning)
� Oförstörande provning (t.ex. ultraljudsprovning)
� Värmebehandling
� Spårbarhet

Slutkontroll
Gasfjädrar måste genomgå en slutkontroll enligt nedan:

� Slutlig undersökning
� Provtryckning

Märkning och etikettering
Förutom CE-märkningen av gasfjädrar med inre volym större än en liter måste följande information ges:

� Namn och adress eller på annat sätt för identifiering av gasfjädertillverkaren, och om tillämpligt,
dennes auktoriserade representant på marknaden,

� Identifiering av gasfjädern med hänsyn till typ-, serie- eller sats samt individnummer,
� Väsentliga högsta/lägsta tillåtna gränser

Observera!
       Gasfjädrar med en inre gasvolym under en liter får inte CE-märkas enligt direktivet.

Bruksanvisning
När en gasfjäder kommer ut på marknaden, måste den åtföljas av en bruksanvisning som innehåller all nödvändig säkerhets-
information.

Säkerhetsstopp

Kolvring

Kolvhalva

Kolvstång

Rörvägg

Ovanstående bild visar KALLER TU 7500


