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Sammanfattning 

Följande rapport är vårt examensarbete på 7.5hp genom teknikerprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. 

Uppgiften har vi fått från Nibe AB i Markaryd och går ut på att konstruera en 

automatisk självstängning samt låsning till deras braskaminer. Detta behövs då det 

är krav på självstängning om man vill sälja kaminer till Tyskland. 

 

Abstract 

The following report is a 7.5hp thesis at CAD-technician program at Halmstad 

University. 

The task was given to us from Nibe AB in Markaryd. It is about constructing an 

automatic closing and locking mechanism for their stoves. This is needed because 

it’s at requirement to have an automatic closing in order to sell stoves in 

Germany. 
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Förord 

Vi har gjort detta examensarbete på uppdrag av Nibe då de ville ha en 

självstängning till sina braskaminer. Självstängningen kommer möjliggöra 

försäljning av kaminer för Nibe i Tyskland och ge kaminerna en höjning i 

kvalitékänslan. 

Vi vill tacka vår uppdragsgivare på Nibe, Johan Furborg och vår handledare på 

skolan Johan Wretborn för all hjälp genom vårt arbete. 
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1 Inledning 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att konstruera en bra självstängande mekanism till 

Nibes braskaminer. Detta kommer att ge dem rätt att sälja kaminerna i Tyskland. 

Självstängningen kommer även att höja kvalitén som helhet på kaminerna. I 

nuläget används en enkel manuell stängning, där hantaget måste flyttas till öppet 

läge innan luckan kan stängas. Om man försöker slänga igen luckan så kommer 

låskroken på hantaget att ta emot. 

Att kaminluckan kan stängs ordentligt är viktigt dels för effektiv förbränning i 

kaminen men också av hälsoskäl
1
. 

1.3 Terminologi 

Innan vi börjar med att förklara hur arbetets gång har sett bör vi gå igenom en del 

begrepp som kommer att förekomma i texten: 

CAD= Computer Aided Design, ett 3D-program man använder för att visuellt se 

hur saker skall konstrueras samt för att ta fram ritningsunderlag. 

Laserskära= En tillverkningmetod där man använder sig av laser för att skära 

fram profiler i plåt. 

Stansa= En annan tillvekningsmetod där ett verktyg (stans) trycks genom en plåt 

för att på så sätt få fram sina metallprofiler. 

Bocka= Att böja plåtdetaljer för att få fram nödvändiga vinklar.  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

1Mer information om vedeldnings hälsoeffekter finnes i rapporten Vedrök i Hagfors – befol 

kningens exponering för luftföroreningar vintern 2000, se länk i källförsteckningar. 
  
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_6/Arbets-
%20och%20Milj%C3%B6medicin/VMC/VMC/rapporter/Rapport83_Vedr%C3%B6k_Hagfors.pdf 

2Mer information om hur i artikeln How to run a brainstorming meeting skrivet av Scott Berkun. Se länk 
nedan. 

http://scottberkun.com/essays/34-how-to-run-a-brainstorming-meeting/ 

http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_6/Arbets-%20och%20Milj%C3%B6medicin/VMC/VMC/rapporter/Rapport83_Vedr%C3%B6k_Hagfors.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_6/Arbets-%20och%20Milj%C3%B6medicin/VMC/VMC/rapporter/Rapport83_Vedr%C3%B6k_Hagfors.pdf
http://scottberkun.com/essays/34-how-to-run-a-brainstorming-meeting/
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1.4 Metod 

Vi har tidigare på CAD-teknikprogrammet läst en kurs vid namn Datorstödd 

konstruktion och prototypframtagning, där fick vi lära oss en konstruktionsmetod 

av Fredy Olsson. Metoden består av 3 steg, Principkonstruktion, 

Primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion. Ett av de första stegen 

(Framtagning av produktförslag, kapitel 4, Principkonstruktion) i den processen är 

att få fram så många förslag som möjligt. Ett bra sätt att göra detta är genom ett 

brainstorm-möte
2
. Innan vi gjorde någonting med själva arbetet tog vi fram en 

arbetsplanering i form av ett GANNT-schema
3
 (bilaga 4). 

Som utformningshjälp har vi använt ett CAD-program vid namn CATIA V5. 

CATIA V5 har vi skaffat djup kunskap om genom vår skolgång på 

teknikerprogrammet.  

1.5 Företagspresentation – Nibe AB 

Nibe Stoves är ett av affärsområdena inom moderbolaget Nibe Industrier. Nibe 

Industrier finns på stockholmsbörsen sedan 1997 och har sitt huvudkontor i 

Markaryd. Förutom Nibe Stoves finns det även Nibe Energy Systems som 

tillverkar värmepumpar och varmvattenberedare och Nibe Element som tillverkar 

bland annat element. 

Nibe Stoves är en braskamintillverkare som har sin tillverkning i Markaryd.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

Vår teoretiska bakgrund har bestått till stor del av konstruktionsmetoden av Fredy 

Olsson (Olsson, Princip- och Primärkonstruktion, 1995) 

I dessa böcker går man igenom hela konstruktionsprocessen från vad ett projekt är 

och hur planeringsmodellen ser ut, till detaljkonstruktionen kommer att se ut. I 

detaljkonstruktionen går man in på produktens olika delar, vad de ska fylla för 

funktion och hur den bäst ska uppfylla dessa. Som det står skrivet i boken 

”Detaljkonstruktion innebär i första hand att finna och bestämma en detalj (en 

unik produkt-dels) uppbyggnadssätt, utformning och material.” 

En annan del av vår teoretiska bakgrund kommer från de CAD-kurser vi har läst 

genom vår skolgång. Vi har i just detta arbetet haft mest användning av plåtarbete 

och avancerat modellarbete. (XDIN, CATIA V5 – SheetMetal, 2008) (XDIN, 

CATIA V5 – Introduction to Advanced Modelling, 2008)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3Information om användning av GANNT-schema och varför man bör använda sig av dessa kan läsas i The 
management of projects skriven av Peter W. G. Morris. Länk finns i källförtekningarna. 
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3 Kravspecifikation 

Livsperiod för de olika kraven finns i slutet av dokumentet i bilaga 1. 

Krav 1 – Luckan skall stängas med konstant hastighet 

Självstängningen skall åstadkomma en stängning med fin och jämn hastighet 

genom hela rörelsen. 

Krav 2 – Luckan skall kunna stanna i öppet läge  

Krav 3 – Ovanstående krav skall kunna stängas av 

När luckan öppnas skall man kunna välja att låsa luckan i det läget. 

Att luckan kan låsas i fullt öppet läge skall inte väljas per automatik, det skall vara 

ett medvetet val att man låser luckan i fullt öppet läge. 

Krav 4 – Låsanordningen skall dra luckan mot stommen 

På grund av att tätningen som sitter mellan lucka och stomme krymper en del vid 

temperaturökning så måste låsningen kompensera detta genom att konstant dra 

luckan mot stommen. 

Krav 5 – Luckan skall stängas när den släpps från 70mm öppet läge 

Självstängning och låsning tillsammans skall vara effektiva nog för att 

självstängas när man släpper luckan från 70mm öppet läge. 

Krav 6 – Luckan skall inte gå att öppna utan att dra i hantaget 

Luckan skall inte kunna öppnas utan att man drar i hantaget. Detta är till för att 

inte rökexplosioner och liknande som kan förekomma i kaminen skall kunna 

smälla upp luckan. 

Krav 7 – Mekanismen skall förhindra att luckan öppnas för mycket 

Om luckan tvingas till sitt yttersta läge och förbi så kan luckan i värsta fall lossna 

från sina gångjärn. Detta skall självstängningen kunna förhindra. 

Krav 8 – Inga skarpa ljud skall förekomma vid stängning 

Missljud eller höga smällar från lås, fjädrar och liknande får inte förekomma. 

Låset skall förmedla kvalitékänsla. 

Krav 9 – Stängningen skall passa på befintlig kamin 

Det finns ett bestämt utrymme undertill på kaminen där låset och självstängningen 

skall få plats att monteras. 
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Krav 10 – Stängningsmekanism skall ej ändra kaminens utseende 

Komponenter från lås och stängning skall inte sticka ut och försämra utseendet 

som kaminen i nuläget har. 

Krav 11 – Stängningen skall ta hänsyn till avvikelser mellan lucka och stomme 

När man monterar luckan till stommen så kan vissa mått avvika en del, låset och 

stängningen behöver ta hänsyn till detta. 

Krav 12 – Stängningen skall överleva minst 6000 cykler utan anmärkningar 

Kaminen skall kunna öppnas och stängas 6000 gånger utan att komponenterna 

skall förlora sina funktioner. 

Krav 13 – Skall ej påverkas av den förhöjda temperaturen 

Undertill på kaminen där lås och stängning kommer att monteras kommer 

temperaturen att ökas ordentligt när man använder kaminen. Komponenterna 

måste klara detta utan att förlora funktion. 

Önskemål 1 – Skall produceras till så låg kostnad som möjligt 

Önskemål 2 – Gjutjärnsdetaljer får ändras men bör undvikas 

Önskemål 3 – Utnyttja den produktionsutrustning som Nibe har tillgång till 

 

4 Produktdefinition 

4.1 Produkt  

Nibe gav oss i uppdrag att ta fram produktförslag till stängnings och låsmekanism 

för deras braskaminer. 

Delarna som kommer att ingå i produkten är en stängningsmekanism med någon 

form av fjäderspänning och en låsanordning med någon del som låser fast luckan.  

4.2 Process  

Uppgiften för produkten är att automatiskt stänga luckan när man släpper den i 

öppet läge. När luckan är stängd skall låsanordningen låsa fast luckan och 

förhindra att luckan kan öppnas ut att man drar i hantaget. 

4.3 Omgivning  

Braskaminen kommer att användas inomhus så fukt är inte en faktor däremot är 

den förhöjda temperaturen en stor faktor. Där stängningsmekanismen kommer att 

placeras, vilket är undertill på kaminen, kommer temperaturen komma upp till 

runt 270 grader Celsius. 
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4.4 Människa  

I nuläget används inte självstängningar regelbundet på braskaminer. Detta innebär 

att om man eldar och glömmer att stänga luckan så finns det inget som förhindrar 

att den fortsätter att stå öppen. Detta kan vara en säkerhetsfråga och en miljöfråga. 

4.5 Ekonomi  

Vi har inte fått en klar ekonomisk gräns men vi har fått som önskemål att 

produkten skall ” produceras till så låg kostnad som möjligt”. Vi kommer att ha 

kostnader i tanke när vi utformar produkten och vi skall försöka använda oss av 

Nibes egna tillverkning i så stor utsträckning som möjligt för att hålla priset nere. 

 

5 Produktförslag  

Vi började med att ta fram så många förslag vi kunde som kunde lösa uppgifterna 

till stängningen samt låsningen och sållade därefter ut de förslag som var 

användbara. I slutändan fick vi fram de 7 stycken låsningsförslag och 3 stycken 

stängningsförslag nedan. 

Låsförslag 

Förslag 1 bil 

 

Denna princip baseras på hur en bilstängningsmekanism fungerar. När luckan på 

kaminen stängs mot stommen så vrids låset och en hake förhindrar att luckan kan 

öppnas utan att man drar i hantaget. 

När man skall öppna kaminluckan så drar man i hantaget och haken flyttas vilket 

lossar låset. 
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Förslag 2 krok 

 

Här sitter det en krok på luckan och på stommen. Kroken på stommen är 

fjäderbelastad så när luckan stängs så hakar kroken fast i luckan. 

Förslag 3 magnet 

 

Det sitter en fjäderbelastad magnet på stommen så när luckan närmar sig så dras 

magneten till sig luckan. För att öppna så vrider man hantaget och magneten 

tappar fästet. Tyvärr läste vi senare oss till att magneter kan påverkas negativt av 

värme
4
. Eftersom det påverkar ett av kraven blir detta förslaget inte aktuellt. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

4Mer information om detta har Michael skrivit om i Cold and Magnets. Se länk i källförteckningen. 
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Förslag 4 tåg 

 

Likt när man hakar fast tågvagnar så vrider dessa hakar fast luckan till stommen. 

Så när krokarna på varsin sida är fjäderspända och när kroken på kaminluckan 

träffar kroken på stommen så hakar de i varandra. 

Förslag 5 glid 

 

På luckan sitter en fjäderbelastad krok och i stommen sitter en fjäderbelastad 

glidplatta. Glidplattan hålls påplats med en hake. När kroken fäster genom hålet i 

plattan så flyttas haken och drar plattan in mot stommen. 
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Förslag 6 penna 

 

Likt funktionen på en bläckpenna så krokar luckan först fast vid stommen för att 

sedan spännas mot stommen. Detta förslaget är blev inte mer än teoretiskt då vi 

försökte få det till en praktisk lösning men inte lyckades lösa funktionen. 

Förslag 7 klo 

 

I detta förslag sitter det en kloliknande hake i stommen som nyper tag i luckan. 

Klon nyper tag i luckan på kaminen när den träffar stommen. Nackdelen med 

förslaget är att inget hindrar luckan från att öppnas utan hantagsmanövern. 
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Stängningsförslag 

Förslag 8 traditionell 

 

Luckan stängs likt en traditionell dörrstängning. 

Stängningen är spänd med fjäder inuti kaminen som möjliggör självstängning. 

Förslag 9 glid 

 

Likt föregående exempel men här så sitter hävarmen till luckan i en fjäderbelastad 

skena. Skillnaden från föregående förslag är alltså att här så glider 

stängningsarmen i en skena inuti kaminen när den stängs. 
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Förslag 10 Rullar 

 

Här stängs luckan igen med hjälp av 2 stycken rullar som konstant trycks mot 

varandra. Skenan kan vara utformad så att luckan stängs i konstant hastighet och 

extra hårt den sista biten. 

 

6 Val av produkt 

Vi kom fram genom vår urvalsmatris (bilaga 2) att det bästa låsningsförslaget är 

kroklåsningen och bästa stängningsförslaget är rullstängningen  så vi valde att 

arbeta vidare med dem. 

 

7 Komponentval 

7.1 Färdiga komponenter  

För att vi skall få fram den önskade funktionen på självstängningen behövde vi 

någon form av rullar samt en dämpare för att få en jämn stängningsrörelse. 

Vi sökte runt efter komponenter som kunde passa samt klara de förhöjda 

temperaturerna. Efter eftersökningar bestämde vi oss för att använda: 

Keramiska kullager, kullager som behövs till stängningen måste klara de höga 

temperaturerna så därför valde vi att använda oss av keramiska kullager som 

klarar temperaturer på upp till 800 grader Celsius. 
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Gas-dämpare speciellt utformad för höga temperaturer, gas-dämpare behövs 

som komplement till stängningen för att få den jämna rörelsen. Det finns 

specialvariant av gasfjäder WM-G-8 som klarar 200 grader Celsius. För att klara 

värmen från kaminen kan dessa behöva kompletteras med någon form av kylning. 

7.2 Egna komponenter  

För att få fram utformningen på de olika komponenterna använde vi oss av CAD-

modellen på kaminen som Johan Furborg gav oss. 

I den kunde vi göra grov modeller och sedan omforma vid behov för att 

komponenterna ska uppfylla sin funktion samt få plats undertill på kaminen. 

Hantagsprofil kommer att behövas laserskäras ut för att passa låskroken. 

Låskroken kommer även denna att laserskäras ut och bockas. 

Krokåterfjädringen som är till för att få hantagskroken i rätt position vid 

stängning skall stansas och bockas. 

Stängnings-skenan är den stålprofilen som kullagerna kommer att dras fram och 

tillbaka vid öppning och stängning av luckan. Denna skall stansas fram. 

Dämparfästet skall även den stansas och bockas 

Stängningsarmen som sitter fäst till luckan behövs laserskäras ut. 

 

8 Slutsats  

Resultatet som vi kommit fram till är att vår stängningsmekanism tillsammans 

med låskroken kan ge en automatisk självstängning och låsning.  

Självstängningen ger tillsammans med gas-dämparen en jämn och stadig 

stängning och låskroken säkerställer att luckan inte kan öppnas utan att man drar i 

hantaget. Om en rökexplosion skulle inträffa så kommer luckan att öppnas en 

aning tills kroken tar emot. På detta viset kan röken pysa ut ur kaminen istället för 

att kaminen skall gå sönder någon annanstans, t.ex. luckglaset. 

För att möta kravet som sattes att man skall kunna låsa luckan i öppet läge samt 

att detta skall vara ett medvetet val så har vi tillsatt en låssprint i bottenplåten. När 

luckan är i yttersta läget så trycker man enkelt upp sprinten i stängningsarmen så 

när man släpper luckan fastnar luckan i öppet läge. Vill man stänga så öppnar man 

luckan en aning och sprinten ramlar ner till bottenplåten och luckan stängs 

automatiskt. 
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9 Diskussion  

När man bara har 9 veckor att gå igenom hela konstruktionsprocessen så gäller det 

att utnyttja tiden fullt ut. Vi försökte strukturera upp tiden så gott vi kunde genom 

GANNT-schemat. 

Vi hoppas att Nibe AB är nöjda med arbetet vi har gjort och om företaget väljer 

att använda sig av vår produkt borde det kunna lösa deras självstängningskrav 

som de behöver för att sälja i Tyskland. 

Nästa steg på projektet skulle vara att tillverka en prototyp och testa produkten. 

Då kan man lättare se vad som inte fungerar i praktiken och vad som behövs 

ändras för att lösa det. 

Förbättringar kan alltid göras, för att mekanismen skall fungera kan en kylning till 

gas-dämparen vara nödvändig att konstruera. Modifieringar till stängningsarmen 

och fjädrarna till kullagerna kan göras för att få till en fin och jämn stängning som 

stänger ordentligt i slutet. 

Det har varit ett spännande projekt och vi känner att vi har utvecklats med det. Vi 

har lärt oss mer om de verktyg vi har använt innan men även lärt oss en del nya 

saker. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Livsperiod 
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Bilaga 2 – Urvalsmatris 

 

 



19 
 

Bilaga 3 – Bilder 
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Bilaga 4 – GANNT-schema 
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Bilaga 5 – FMEA 

 

 

Bilaga 6 – Ritningar 
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Bill of Material: Låmekanismen
Quantity Part Number Ritningsnr
1 Låskrok 2100
1 Hantagsfjädring 2200
1 Låsfjäder 2300
3 Skruv K6SF M6x12
3 Blindnitmutter M6
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Bill of Material: Stängningsmekanismen
Quantity Part Number Revision
1 Distans
1 dörrarm 3100
1 svänghjul 3200
2 Keramiskt kullager
3 803353 Fjäderfäste

kort
2 Självstängningsfjäde

r
4 016578 Skruv K6SF

M6x12
1 dämparfäste 3300
1 dämpare
1 Lås-sprint 3400
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