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Sammanfattning 

Detta examenarbete skrivs vid Högskolan i Halmstad på CAD-tekniker 

programmet i årskurs två.Examensarbetet är utfört i samarbete med två 

studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet, där uppgiften från dessa är att 

konstruera en produkt enligt en förutbestämd kravspecifikation. Detta som 

uppfyller kraven som ställs på den konstruerade produkten.  

 
Framtagningen av konstruktionen har gjorts med hjälp av brainstormning 
mellan studenterna mellan de båda programmen. Grundidén är en gemensam 
idé där denna sedan utvecklats och blivit en prototyp. Metoden som använts 
vid idégenereringen har varit samma som använts i princip, primär- och 
tillverkningskonstruktionskurserna. Fredy Olsons metod. 
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Abstract 

 

 

The following report is for CAD-technicians 2nd year. 

The task that the report is built on is done in collaboration with two production  

Engineering group,my job is to design the product according to the 

specification that meets their reqiurements.It cames to a common idea in a 

meeting with them, then spun on and became the first prototype. 

The method that we used was the same that was used by us during earlier 
courses in the CAD technicians programme. 
 

 

  



               

                       

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad  • www.hh.se 

Förord 

Examensarbetet skrivs vid Högskolan i Halmstad på CAD-teknikerprogrammet 

årskurs två och görs i samarbete med två Utvecklingsingenjörsprogrammet vid 

samma högskola. Jag är tacksamma för att jag har fått möjligheten till jobba 

med detta projektet i samarbete med Peter och Hanna. Genom att vi har haft 

en god samarbetsförmåga har problem som uppkommit under projektet 

kunnat lösas utan att det uppståt någon negativ stämning. Detta har vid 

missuppfattningar och delade meningar givit oss ett starkt stöd i arbetet. 

Tack vare Peter och Hanna har jag fått möjlighet att arbeta med detta projektet 

eftersom de behövde hjälp med skapandet av stöldskydd applikationen. De ska 

även ha tack till att lagt fram viktig information till projektet och funnits där till 

hands under hela projekt tiden för frågor av mig. 

Jag vill även tacka Johan Wretborn på Högskola i Halmstad för den hjälp han 
har gett mig under projeket i form av idéer och för all feedbacken. 
 
Halmstad 
2011-05-15 
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1.Backgrund 
Projectet genomförs som en uppgift i examenarbetet vid Cad-tekniker 

programmet i årskurs två tillsammans med två studenter vid utvecklingsingenj-

örprogrammet. Deras examenarbete går ut på att utveckla ett nytt lås som ska 

förhindra att olika saker,i form av cyklar,båtar,gräsklippare eller liknande 

egendom,blir stulna utan att  ägaren vet om detta. 

De har upptäkt att de lås som idag finns ute på marknaden inte alltid uppfyller 

de önskemål som användaren har. Bland annat så är majoriteten av de lås som 

tillverkas känsliga och skadas lätt, angrip av rost och de är ofta tunga och 
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otympliga att transportera. Ett tungt lås ökar även risken för att skada 

materialet lätt och ofta finns det endast ett fåtal användningsområden för 

låsen. Även designen hos dessa lås är inte så tilltalande och produkterna kan 

därför kännas tråkiga, eftersom designen på dessa produkter oftast kan ses 

som oviktig.  

Med en lättare konstruktion och bättre material som spar vikt kan både 

montering och transport bli enklare. De flesta lås som idag finns på marknaden 

tillsammans med dagens miljökrav är det intessant att testa nya sätt att 

tillverka lås på. Det nya låset har som mål att vara 100 procent återvinningsbart 

med en justerbar kabel som möjliggör att låset passar i många olika 

sammanhang. Även en utökad teknisk förmåga där låset, tillsammans med en 

fiberoptisk kabel, låter ägaren få möjlighet att via sms veta när dess egendom 

blir utsatt för angrepp. Detta erbjuder ett användningsområde som låsen på 

dagens marknad inte kan uppfylla. 

Utifrån detta blev uppgiften att konstruera en produkt som uppfyller höga krav 

på funktion och design. Samtidigt ställs det krav på produkten att den ska 

vara stabil i tålig och är motståndskraftig om någon vill stjäla en annans 

egendom.  

 

2.Produktdefinition 
Uppgiften är att ta fram underlag i form av CAD ritningar till konstruktionen av 

ett ”stöldskydd ” utifrån produktspecifikationer givna av uppdragsgivaren. 

3.Kravspecifikation 
En av de viktigaste delarna i projektet är att tillverka produkten utifrån ett nytt 

kompositmaterial kallat Cefibra. Detta materialet har egenskaper som gör det 

lättare viktmässigt samtidigt som det är återvinningsbart. Det är även slagtåligt, 

stark, styvt och ett kostnadseffektivt material som har en hög miljöprestanda 

och lämpar sig för formsprutnings och extruderingsprocesser. Utifrån kravet på 

material så ingick även nedanstående krav för projektet, se figur 1 nedan.  
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4.Målsättning 

Målsättningen med detta projekt är att ta fram en optimal lösning för ” stöld 
skyddet” som kan användas till många olika ändamål. Produkten ska kunna 
tillverkas i Cefibra vilket kommer att göra produkten till  en lätt,billig, stark och 
liten eftersom detta ökar användbarheten. Detta gör att produkten tillverkas i 
ett nytt kompositmaterial med en unik anslutning som skyddar viktig egendom 
för användaren. I projektet så är design viktigt och målet är att produkten 
kommer att vara så liten som möjligt. Detta kommer möjliggöra att den blir 
konkurenskraftig mot dagens betydligt grövre konstruktioner.  
 
Målet blir således att utforma en enkel konstruktion innehållande små lätta 
delar, vilket gör den enklare att använda, men som också gör att det tar mycket 
mindre plats. Målet är även att produkten får en så låg tillverkningskostnad 
som möjligt samtidigt som förbättrad design och funktion gör produkten mer 
användingsbar. 

5.Marknadsundersökning 
På marknaden finns det olika typer av lås bland annat till cyklar, båtar med 

mera. En kortfattad sammanställning finns nedan men för en mer ingående 

beskrivning se bilaga 1. Se även figur 2 för ett av de vanligare låsen på 

marknaden.   

Figur 1 – konstruktionskriterier 
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Även det ökade behovet av lås har gjorts i en marknadsundersökning som 

presenteras i figur 3 och figur 4.  

Sammanställning av deltagande i undersökningen 

Av de tillfrågade är det 31 män och 13 kvinnor. 

Medelåldern ligger på 35,9 år 
27 bor i villa och 17 i lägenhet 
 
Se bilaga 2 för mer information om undersökning 
 

                                       

 

 

 
 

Figur 2 – vanligt cykellås på 

marknaden 
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Figur 3 – Användningsområden för lås 

Figur 4 – andel av deltagande i undersöningen som varit utsatt för stöld 
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6.Brainstormning 
I en brainstorming genereras idéer och tankar rörande produktens kommande 
form. I denna del bestäms form, krav samt de kriterier som kommer 
att styra utformningen. Först krävs det en tydlig förståelse av funktioner och 
för  användningsområdet som produkten förväntas kunna uppfylla. Detta för 
att få ett bättre resultat i senare skede i produktutvecklingen. I detta fallet var 
det redan bestämt vilket material som skulle användas vid tillverkning vilket 
gjorde att fokus istället lades på design. Lösningsförslagen minimerades till tre 
olika idéer och diskussion fördes med Peter och Hanna om vilka lösningar som 
passade bäst. Målet var att få fram en så lätt och enkel konstruktion så möjligt 
och av den anledingen så började diskussion och lösningsförslag inriktas mot 
modulkonstruktioner och möjligheterna att demontara produkterna. De idéer 
jag  fick fram visas nedan, 
 
  
 
                          
                                                                                                   
  
 
 
 
 

6.1 Produktförslag 
Produktförslaget blev ej omtyckt av resterande i gruppen. Pågrund av att 
tjockleken blir för stor och liknar en granat.  
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                          
                                                                                                          Förslag 1                                            
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6.2 Produktförslag 2 
 

Problem i detta förslag blev att spåret i locket ej kunde vattentätas ordentligt 
då en pinne utgör en rörelse i spåret. Och tjockleken på skalet blir mellan 6-8 
mm som skulle leda till tyngre vikt, därav mindre flytbar i vatten.                                                                        
  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Förslag 2                                                   

6.3 Produktförslag 3 
 

Detta förslag uppfyller alla krav som vikt och skalet blev förstärkt med en 
princip av balk. När de gäller vattentätning mellan skalet och locket ska det ske 
en packning för att täta till utrymmet. Med hjälp utav ett kugghjul och en kugg 
stång glider låsplattan lättare fram. När vridlåset och locket skall tätas används 
o-ring där de är lättare att täta runda profiler. 
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                                                                Förslag 3 

7.Konceptframtagning 
På grund av det material som hade valts gavs en god förförståelse av de 

väntade forma hos produkten. Produkten är tänkt att monteras i delar och av 

den anledningen så var det klart redan från början hur den skulle vara  

strukturerad. Skalet som utgör utsidan av produkten är enkel att designa 

medan de komponenter som ska rymmas inuti är mer komplexa. Detta 

utifrån kraven på dess funktioner togs följande innerdelar fram. 

 

7.1 koncept av skal 
Jag gjorde skalet runt för att den skulle få bättre flyt förmåga förutom detta 

gjorde jag även inre förstärkningar för att förstärka skalet men även minimera 

vikten på produkten.Se fig 6 
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 Fig 6 skalet konstuktionen 

 

7.2 Koncept vred- och låsplatta 

En del av de inre delarna.Denna delen(vred och lås platta) som ska ta hand 

om låsfunionen.Att låta plattan glider kommer jag att använda kuggstång 

och detta kommer att anslutas till platta  med två skruvar  Viktigt är att 

denna del likt de andra passar in med de övriga komponenterna i 

konstruktionen, se figur 7.  

 

Figur 7 – Mekanism för hus och kablar 
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7.3.Koncept  Mekanism för hus och kabel 
 

Koncept av mekanismen som styr hur kablarna ska låsas när de ska vara 

kopplade till enheten. I detta fall valdes mekanismen av gruppen innan vi hade 

kommit överens om hur denna funktion skulle lösas. Denna del behövde en 

konstruktion som låter plattan glida samtidigt som kabeln kan låsas manuellt. 

Detta gör att kolven förhindras att röra sig horisontalt eftersom låskolven låser 

vajrarna i sitt läge. Kablarna har 2 olika diametrar, vilket bildar en låsfunktion 

hos vajrarna, där låsmekanismen passar in och låste vajerinfästningen i sitt 

läge. Låsningen kommer att ske genom att låskolven rör sig exakt 8 millimeter i 

horisontalriktning där den sedan stannar i sitt läge, detta utan att göra 

produkten komplicerad utan att den skulle förlora sin enkla funktionalitet. Av 

denna anledning så valdes en beprövad mekanisk lösning som med hjälp av en 

kuggstång låser vajern. Denna lösning är mer isolerande mot vatten där 

de runda formerna gör det lättare att hitta en tätning som uppfyller kraven. 

Detta så att hålen på ett enkelt sätt tätas så att vattenläckage undviks, 

samtidigt som kostnaderna hålls låga. Detta eftersom det finns många 

befintliga tätringar på marknaden.För lösningen se figur 8.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figur 8 – mekanismhus och vajerinfästningen 
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7.4.Koncept för komponent hus 
 

Komponent hus har till uppgift att hålla skyddsbehållaren och kablarna på plats. 
Låsmekanismhuset ska även vara den inre enheten som håller samtliga 
komponenter på plats. Tanken är att alla ingående komponenter installeras i 
komponent hus för att sedan monteras i skalet. På så sätt så är detta 
grundstommen i låset. Konstruktionen är uppbyggd med spant som minimerar 
tjockleken på konstruktionen för att minska vikten av produkten och den blir 
lätt att flyta.Mer detaljer se fig 9 
  

8. Utvärdering av koncept 
Jag har gjort en utvärdering av de tre koncept som vi diskuterat tidigare under 

projektets gång och vi har kommit fram till att förslag 3 är det bättre 

produktförslag för oss. Förslag 3 är robustare och mer slågtåligare än de övriga 

koncepter samt att den igående mekanism är bättre skyddad.Förslag 1 var att 

verka som en granat,problemet är den runda formen som gör det 

tjockare.Förslag  2 problemet var med mekanism och konstruktionen. 

 

Figur 9 – Mekanism komponent 
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9. Utvärdering av produktförslag    
Vid ett möte med Peter, Hanna och Johan Wretborn hade vi diskuterades det 
om utvärderingen av material och kravspecifikationslistan. Det konstaterades 
att produkten bör vara mer än en del för att detta möjliggjorde att få fram en 
lätt och enkel konstruktion. Av denna anledning så började tankarna kring en 
modulkonstruktion ta fart. Detta för att det skulle vara fördelaktigt med 
möjligheten att ta isär produkten för bland annat batteribyte. Diskussionen gick 
även kring produktens förmåga att kunna flyta i vatten samt vilka krav som då 
ställs på denna. Bland annat så krävs det för att produkten ska kunna flyta i 
vatten tätning av höljet. Detta innebär att produkten behöver IP-klassas och 
diskussionen kring vilken IP-klassning som krävs fördes. Eftersom Ce fibra är ett 
nytt material så behöver även tester göras för att säkerställa dessa funktioner 
hos produkten innan den hamnar i produktion.se tabel nedan 
Uppfyllelsebedömning: 

3-förslaget uppfyller säkert kriteriet 

2-förslaget uppfyller troligen kriteriet 

1-förslaget uppfyller knappast kriteriet 

0-förslaget uppfyller inte kriteriet 
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Jag har med hänsyn till våra kriterier (krav och önskemål) kommit fram till att 
produktförslag 3, uppfyller dessa bäst. Jag kan ur ovanstående krav bedömning 
utläsa att produkt förslag 3 uppfyller 8/10 ”säkert” samt 2/10 kriterier 
”troligen”.Vidare uppfyller produkten även de flesta önskemålen. 
Jag kan ur ovanstående kravbedömning utläsa att produktförslag3 
uppfyller8/10 kriterier ”säkert” samt 2/10 kriterier ”troligen”.  
Vidare uppfyller produkten även de flesta önskemålen.  

 

 

9.1 Kriterieviktning 

 

 

 

Ovanstående kriterieviktning är baserade på de krav och önskemål som jag fått 

fram och jämfört  inbördes. 

De krav med högst viktfaktor (Pi/ki) är de viktigaste att uppfylla. Jag ser att Krav 

med (svär öppnad vid stöld) har prioritering 1. 

 

10.Tillverkningsfaktorer 
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För konstruktionen så finns det många olika parametrar som har legat till  

grund vid konstrueringen. Nedan följer en kortfattad resumé av vad som varit 

viktigt att tänka på vid framtagningen av produkten.  

10.1 Materialval 
Diskussioner har kontinuerligt förts mellan Peter, Hanna  och Johan Wretborn  

kring problemen med att välja rätt material för konstruktionen. De material 

som valts för skal, lock, komponent- och mekanismhus är ce fibera, ett nytt 

kompositmaterial, som har hög slagtålighet vilket har stor betydelse för 

produkten eftersom de kommer att ha som krav på tåligheten (se figur 9). 

Materialet har även valts för att undvika att signalerna från sändaren kommer 

att störas och på så sätt försämra egenskaperna hos produkten. Materialet 

behöver även vara lätt för att kunna få flytegenskaper ifall att produkten av 

misstag skulle hamna i vatten. Materialet har även fördel då den är miljövänlig 

eftersom det är återvinningsbart. Vid tillverkning så är det enklare med plast 

produkter eftersom formsprutning är en enkel tillverkningsmetod vilket gör 

produkten billig att producera.  

Vissa delar behöver tillverkas i stål eftersom dessa har ännu högre krav på 

tålighet. Detta eftersom dessa delar behöver hålla för stora yttre påfrestningar. 

Detta då någon försöker bryta isär låset. För att minska kostnaderna för dessa 

delar, bland annat kugghjul och kuggstång, så köps dessa färdiga eftersom de 

då blir billigare.  

 Figur 9 – Cefibra egenskaper Källa:www.ce-fibra.com 



               

                       

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad  • www.hh.se 

10.2 IP-klassning 
För att produkten ska uppfylla kraven för att kunna verka i tuffa miljöer så 

säger SP ( Svenska Provningsanstalten följande 

”Kapslingskrav ställs också på produkter med höga krav på tillförlitlighet och 

där inträngande damm kan medföra störningar.” 

Detta innebär att kraven för IP klassning blir aktuella för projektet. Som förslag 

så IP klassning är i detta fallet IP671. Det innebär att produkten är dammtät och 

vattentät. När produkten uppfyller denna klassningen så kommer produkten 

att kunna uppfylla de krav som ställs på produkter som verkar i dessa miljöer.2 

10.3 CE - märkning 
Eftersom produkten innehåller elektronik och att det är krav på IP-klassning så 

är det lämpligt att produkten CE-märks. Detta innebär att företaget garanterar 

att deras produkt uppfyller kraven som ställs. Detta innebär att konsumenterna 

som köper produkten får en, av företaget, kvalitetsstämpel på att produkten 

uppfyller det den utlovar.  I detta fallet kommer detta innebära att produkten 

är väl testad innan den når marknaden.  

10.4 Övriga Detaljer  
För att produkten ska uppfylla kraven för IP-klassning måste produkten ha en 

packning som tätar mellan två kontaktytor, det vill säga mellan lock och skalet, 

kabel och locket samt  vridpinne och locket. En av de mer önskvärdaegenskaper  

för en effektiv packning i industriella tillämpningar för komprimerad fiber 

packningsmaterialet är förmågan att tåla höga tryckbelastningar. Detta utifrån 

kraven i ISO standarnden SMS 1586. Med denna bakgrundsresonemang så är 

det lämpligt att välja NBR-Nitril gummi.Rekommanderat material till 

packningen är HFL-9714 som är ett material med en hög densitet. Materialet 

innehåller en kombination av genomhärdad nitril butadien bindemedel och 

härdplast harts. Detta ger materialet en överlägsen mekanisk hållfasthet i 

tunga applikationer. Det har exceptionell draghållfasthet,  hög trycktålighet, 

                                                           
1
 http://www.hellermannt Skyddsklasser_och_Godkaennanden.pdf 

2
 http://www.sp.se/sv/index/services/ip/sidor/default.aspx 

 

http://www.sp.se/sv/index/services/ip/sidor/default.aspx
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hög slagtålighet, högt skjuvmotstånd och ett bra motstånd mot erosion och 

skador som uppstår på grund av friktion i dynamiska fogar. Se table nedan 

 

10.5 O-ring 
För att produkten ska uppfylla kraven för IP-klassning måste produkten ha en 
packning som tätar mellan två kontaktytor det vill säga skruvar och locket 
samt kable och locket. Rekommenderas tolerans H8 f7. Rekommanderat 
material till packningen är HFL-9713.(se bilaga 4 för mer information om o- ring 
material) 

10.6   Livcyckel analys 
 
Cefibra tillverkas med fibrer från växtriket vilket ger det en fördelen att den kan 
energiåtervinnas eller materialåtervinnas när produkten är förbrukad. Detta till 
skilland från traditionella glasfibermaterial som har svårare att energi- och 
materialåtervinnas. En ytterliga fördel med Cefibra är att den har en högre 
prestanda än konventionella plaster gällande styrka, styvhet och slagseghet. 
Vikten på produkter tillverkade av Cefibra har även 20 % lägre vikt är glasfibrer. 

Med lättare konstruktioner kan i sin tur ge mindre energiförbrukning. 

                                                           
3

http://www.sealinfo.com/PDFs/HFL-971.pdf 
1 http://www.tss.trelleborg.com/com/www/media/downloads/catalogs/o_ring_gb.pdf 

 

http://www.sealinfo.com/PDFs/HFL-971.pdf
http://www.tss.trelleborg.com/com/www/media/downloads/catalogs/o_ring_gb.pdf
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11.Resultat 
 

Det resultat som utifrån brainstorming och diskussioner under 
produktutvecklingen presenteras nedan. Resultatet från denna process är 
identisk med förslag 3 och en prototyp kommer att byggas av denna modell, se 
figur 11.  
 

 

 

Fig 11 Den slutgltiga produkten 

 

11.1 Skal 
Skalet kommer att vara identisk med förslag som gjorts tidigare. Detta går att 
utforma så att det kan vara mindre eller större utifrån behovet. Skalet kommer 

Figur 10 – Den slutgiltiga produkten 
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att vara tillverkat i Cefibra och kommer att verka som skal till de ingående 
komponenterna i konstruktionen. Detta kommer att monteras med 4 stycken 
M4 skruvar som sammanfogar låset med konstruktionen.   

11.2 Locket 
Locket  kommer att ha samma form och är identiskt med skalets form. 

Eftersom produkten måste vara vattentät se fig 11, kommer locket har en spår 

som passar packningen.Locket kommer att vara tillverkat i Cefibra. Locket 

kommer att fästas med låskolven där låset kommer att innehålla 3 hål. Av dessa 

är 2 hål avsedda för kablar och det 

tredje hålet för den pinne som 

kommer att rotera kugghjulet.se 

fig12  

 

 

                                                           
Fig 12-vätten tät förkloring 

11.3 Mekanism hus 
I denna delen kommer att innehålla lås plattan och kugghjulet. 
Låsmekanismhuset kommer att monteras i komponenthus med hjälp av 
skruvar. Låsplattan innehåller ett kuggstång som kommer att tilllåta att den 
glider exakt 8 millimeter i horisontell riktning. Till denna kommer en låspinne 
vara ansluten till ett kugghjul som kommer att fästas i med låsvredet. 
Kugghjulet,skruvar,vred, lås, o-ringar och kuggstång är 
färdigakomponenter.Mekanism hus kommer att vara tillverkat i Cefibra. 
 

11.4 Kabelinfästning 
Kablarna är en komponent som tillverkade i vajer med pluggar som passar i 
låsmekanismen i respektive ände. Dessa kommer att anslutas till 
mekanismhuset där spåren kommer tillsammans med låskolven att låsa vajern. 
Låskolven kommer att låsa vajern genom en manuell rörelse. I vajern finns det 
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ett 2 millimeters utrymme avsett för den 
fiberoptiska kabeln. Denna kommer 
parallellt gå till mittlinjen och anslutas 
elektroniskt. Detta kommer ge möjlighet 
att sända en signal som bryts ifall vajern 
klipps eller kommer ut sitt läge, se figur 
13.   

                         

 

11.5 Active Latch AL1 
När kablarna förs in i hus mekanismen och man vrider på vred låset. Kommer 

plattan att glida 8 mm i horisontell riktining.  När man aktiverar larmet, 

kommer plungern till AL1 att bli stadig genom att den låser sig i lås plattan.AL1 

är också en färdigt kompon-

ent se figur 14 nedan. 

          
        

                                                                                                                                         

 

 

11.6 Enheter  
De olika enheterna i vår konstruktion kan ses nedan 

. 

 

 

 

Figur 13 – Vajerinfästning 

Figur 14 – Active Latch 

AL1(plungern) 
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11.7 Enheters art 
Enheternas art visas nedan.Kuggghjul , kuggstång och verd lås är sedan tidigare 

bestämt att denna skall köpas in som färdig detalj. Jag har satt som en special 

behandladd enhet. Se bilaga 3 

11.8  Tillbehör 
Som ett tidigare kriterie har jag skrivit ”Lätt att fästa på andra produkter”. Av 

den anledningen skulle det vara lättare att använda karbordband. Fördelar 

skulle vara att det är lätt att berarbeta, låg vikt, flyter, lågt pris samt av 

praktiska skäl. 

12. Diskussion 
Under projektet så har det varit problem med att ta fram olika idéer men med 

hjälp av brainstorming och diskussioner kring olika förslag har gjort att 

resultatet kunnat tas fram. I detta fallet har det varit bra att jag fick göra mitt 
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examensarbete med Utvecklingsingenjörerna, Peter och Hanna, som går i 

årskurs 3 eftersom vi har kunnat bolla idéer mellan varandra. 

För att starta konstruktionen med låset började jag med att göra upp en 
kravlista och ställde upp tre olika huvudkrav för designen. Efter diskussion med 
Hanna och Peter så valdes ett lösningsförslag som passade kravlistan och den 
ingående elektroniken. Detta har varit en faktor som varit viktig att ta hänsyn 
till under hela projektet.  
 
Problemen som vi hade var att produkten skall vara vattentät och hitta en bra 
lösning till vår låsmekanism. Detta har ställt krav på konstruktionen och har 
varit lärorikt för mig. Designen och lösning på stöldskyddet som vi kommit fram 
till tycker vi är en bra lösning på problemet eftersom alla komponenter skyddas 
väl och har specialanpassats för vårt ändamål. 
 
FEM analysen är gjord på låsplattan endast och handberäkningar finns till 
skalet.se fig 15(a,b) nedan 
 Fördelen med produkten är att den flyter ifall att den skulle hamna i vatten 
samt att den är tillverkad i återvinningsbara material.  
 
 
Fig 15.a  Von mises maximum stresses    
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Fig 15.b Maximum displacement (lås Platta)                                      
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajer med lås -link-lock(stålvajer 80 cm, mässingslås 58x14x31 mm) 
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Bilaga 2 
Marknad undersökning 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9    
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Bilaga 10 
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Handberäkningar 
Givet: E=2923,M=5kg, 

2sec/10mg  ,L=11.8mm 

Ekvation för den slagkraft det blir: 

LA

EM
v

:

.
max 

      

Där v är hastigheten 
M: är massan  
E: är e-modulen för cefibra 
A: är arean 
L: är längden mellan de innre benen i skalet 
 

Where sec/432.410*5*22 mghv 

 MPamN
LA

EM
v 931.17001.0*257.17931/257.17931

)118.0(*)2,0)(04.0(

2923*5
432.4

*

. 2

max 

Deformation:  

mm
EI

PL
0251,0

)67.106)(292300(3

)8.11(*80*9.17

3

33





 

 

För att produkten skall flyta måste vikten av fördrivet vatten vara större än 

vikten av detaljen.
 

 

gramx
X

540
)95.0)(540(

1

95.0

vattenfördrivet  avVikten 

materialet avVikten 

 vatten)av(Densitet 

material avDensitet 


 

Vikten av hela produkten =459 gram  <540g  

vilket ger att produkten ska flyta dock 30cm  lång. 

 

Kontrollera Skruvar : 
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Dimensionweing av fästskruvar: 

Dragning 

As

Fa
d 

 

      Där                    

2)
2

32
(

4

dd
As





 

Spänningsarea där d2 är medeldiamter, d3=d1 – H/6. D1 är inner diametern 

och H är grundtriangelhöjd för gängprofilen. 

För M4 skruvar H= 0,86603P där P=0,7. Och d2= 3,545 

22 9)242,3545,3(
16

mmAs 


 

Mpa
As

Fs
d 6,41

)9(4

1500

4


 

Vridning: 

v

G

W

M
max

 

     
v

W  är vridmotståndet 

For att dra åt skruv en skarpgängad skruv är: 

)tan(** 1  mv rFM
 

Där  

F: den axiella kraften eller lasten 

mr : gängans medelradie=
2

md

         

 : gängans stigningsvinkel,
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1 :friktionsvinklen 

 )tan(**
1
 

mv
rFM  

093,3
)545,3)(14,3(

7,0
arctan

)545,3)(14,3(

7,0

*
tan  




md

p
 

0

1 826,9
)866,0(

15,0
arctan

)866,0(

15,0

30cos
tan  




g

 

 

NmmrFM mv 2,141)826,993,3tan()
2

545,3
(*325)tan(** 1    

Vridning 

v

v
v

W

M


 

Där: 

v
W = 3,7

2

2

606,
242,3545,3

*
4

9

2

6*
4








H

ddm
A i

s

 

MPa
W

M

v

v
v 34,19

3,7

2,141


 

En effektivspänning enligt von mises fås ur  

MPae 4,53)34,19(36,413 2222  
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