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Förord  
 

Denna rapport innefattar det produktutvecklingsarbete som utfördes i 

samarbete med företaget Balco AB. Rapporten är ett examensarbete på 

C-uppsats nivå och ingår i 180 poängs högskoleingenjörsutbildning. Arbetet 

omfattar tio veckors jobb mellan 26 mars och 4 juni 2008.  

 

Ett stort tack går ut till de personer som bistått med hjälp under arbetets 

gång.  

Mårten Jonsson och Per Carlsson från Balco AB har varit ett stort stöd under 

hela arbetet. 

 

 

 

____________________________   

Rickard Walfridsson 
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Sammanfattning 
Uppgiften som beställdes av Balco AB gick ut på att omkonstruera deras 

”vikglas utan ram” system för att få fönsterluckan att gå förbi ett 

balkonghörn. Idag kan luckan endast föras i sidled. En prototyp avsedd för 

att testa ut lucka förbi hörn konceptet skall utvecklas. Slutprodukten skall 

användas i Balco AB:s befintliga produktsortiment som en ny produkt eller 

som ett tillval. Lucklösningen skall inge en viss känsla av kvalité och 

smidighet för att passa in. 

Några av kraven som ställs för att uppnå denna känsla är bland annat 

specialdesignade infästen till luckan samt nyttjande av kullager. Den nya 

infästningsanordningen skall även vara säker och pålitlig samt ha en tyst 

arbetsgång. 

 

Abstract  
The task given by Balco AB was to redesign the productsystem ”vikglas 

utan ram” and to make the shutter able to go pass a corner. Today the 

shutter can only be moved sideways.  A prototype to test the shutter 

concept will be made. The final product will be used in Balco AB:s existing 

product family as a new product or as a choice. The shutter solution shall 

give a feeling of quality and easiness to fit in. 

A few of the demands to achieve this goal is by using special made shutter 

attachments and the use of bearings. The new shutter attachment has to 

be safe, reliable and have a low noise level. 
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Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund  
Balco AB grundades 1987 och omsätter idag cirka 550 miljoner och har 140 

anställda. De tillverkar öppna och inglasade balkongsystem som 

efterfrågas över hela Europa. De är kända för sina innovativa lösningar 

samt deras design och höga kvalitet. 

Betydelsen av en snygg fasad har blivit allt mer viktig och skapar en 

trevligare och ljusare miljö för de boende samtidigt som fastighetsvärdet 

och efterfrågan ökar kraftigt. Detta gör att många fastighetsägare väljer 

att göra den här investeringen för att höja värdet på sina fastigheter. Man 

inser vikten av ständig utveckling av nya och befintliga produkter och är 

anledningen till att man nu väljer att titta närmare på detta projekt. 

1.1.1 Produktbeskrivning 
Vikglas utan ram är produktnamnet för den fönsterlucka som detta arbete 

innefattar. Den består av en övre och nedre aluminium profil och mellan 

dessa ett glasfönster. Fönsterluckan är rörlig i sidled och går att öppna. 

 
Figur 1 - Vikglas utan ram 
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1.2 Problembeskrivning  
Arbetet innebär att fönsterluckan ”vikglas utan ram” ska anpassas så att 

hela luckan enkelt kan föras förbi ett hörn. Detta medför möjligheten till att 

flytta bort alla fönsterluckor till en enda sida på balkongen och därmed 

skapa en nästan helt öppen balkong. Förflyttning ska ske med handkraft 

och önskvärt är att det ska kunna ske med endast en hand. 

För att göra detta möjligt krävs en omkonstruktion av fönsterluckans infäste, 

bestående av hjulhus, släpsko-plastbit, övre plastbit. Dessa måste anpassas 

så att de klarar av att föra luckan runt ett hörn. Tanken är att ändringarna 

som görs även ska vara anpassbara för andra modeller än ”vik utan ram” i 

samma produktfamilj. Detta skapar ett så brett användningsområde som 

möjligt. 

 

1.2.1 Avgränsningar och styrande krav 
Omkonstruktionen är tänkt endast för modellen ”vik utan ram” och 

liknande modeller som använder samma typ av system. Till en början gavs 

det relativt fria tyglar vad gäller utvecklingsarbetet. Några krav var dock 

att behålla så mycket av det gamla systemet som möjligt för att på så sätt 

spara in både tid, verktygskostnader och konstruktionspengar. Inga viktiga 

huvudmått skulle därför ändras om möjligt. 

 
1.2.2 Mål och syfte  
Målet med detta projekt är att skapa och presentera en fungerande 

prototyp med skisser och CAD-ritningar samt genomgående analyser. Den 

slutliga prototypen skall uppfylla Balco AB:s krav på säkerhet och 

montering samt vara så anpassningsbar som möjligt. Vidareutveckling av 

prototypen efter projektets slut kommer troligtvis ske efter företagets egna 

erfarenheter och kunskaper. Detta arbete ska ge en vägvisning i vad som 

är möjligt och ge ett bra ritningsunderlag.  
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Ett flertal lösningar kommer radas upp vid eventuella problem i 

utvecklingsstadiet.  

För att underlätta arbetet och göra det smidigare för senare involverade 

produktutvecklare ska samtliga analyser och tankar angående gjorda val 

redogöras i rapporten. 
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Metod  
 

2.1 Teori  
 
Arbetet som utförts är ett produktutvecklingsarbete. På Balco AB använder 

man sig av en kvalitetsmanuaI (Se bilaga 8.3) för produktframtagning. 

Denna innefattar följande steg: 

 

• Beslut om start (förundersökning, förstadiet) 

• Förkonstruktion (ritningsunderlag, skisser) 

• Prototyp (Tillverkning för hand, modeller) 

• Utvärdering 

 

Utifrån marknadsundersökningar och kundkrav bestämmer man sig för att 

gå vidare med idén. Man gör sedan ett grundläggande 

förkonstruktionsarbete och tittar på befintliga ritningar. När en klar bild finns 

om hur det befintliga systemet fungerar genomförs en brainstorming. Där 

tar man upp alla funderingar på hur man skulle kunna modifiera och 

förbättra produkten samt behålla befintlig funktion om så önskvärt. Man 

gör sedan en bedömning på vad som är realistiskt och genomförbart och 

därefter väljs de bästa lösningarna ut, där varje lösning utstuderads 

noggrannare med bl.a. övergripande skisser. De tre bästa och mest 

genomförbara lösningarna utstuderas nu noggrant där för- och nackdelar 

tas fram.  

Utifrån skisser och utmätningar går man nu vidare med tillverkning av en 

fungerande prototyp. När detta är klart gör man en utvärdering från alla 

berörda avdelningar på företaget. Svaret från dessa avdelningar är 

avgörande på om man ska gå vidare med projektet eller göra avslut. 
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2.2 Förstadiet  
Här beskrivs mer ingående hur arbetet bearbetats och hur de olika 

metoderna använts. Här analyseras även de faktorer som tagits i akt för att 

möjliggöra en ultimat lösning.  

 
2.2.1 Förundersökning 
På grund av konkurerande verksamheter som idag använder sig av 

liknande system samt befintliga kundkrav vill man nu gå vidare med 

utveckling av en denna produkt. Marknadsundersökningar har även gjorts 

och man kan se att det finns ett tydligt behov på marknaden. 

 
2.2.2 Befintligt system 
Det finns redan ett befintligt system för att förflytta fönsterluckorna i sidled. 

Tanken var att behålla detta utstuderade system 

så långt som möjligt och koncentrera sig på att 

göra modifikationer på olika deldetaljer. 

Idag styrs fönsterluckorna på den nedre 

fönsterlucksprofilen av fasta hjul som sitter 

fastmonterade på luckan. Dessa hjul rullar sedan 

i ett spår i den nedre aluminiumprofilen. För att 

hålla hjulen på plats samt skapa en distans 

mellan luckorna används en fyrkantig platsbit 

kallad ”släpsko” som sitter rörlig runt hjulet.  

 

På ovansidan av fönsterluckan sitter i ena hörnet 

en fyrkantig plastbit kallad ”övre gångjärn” och i andra hörnet ett hjul. Den 

tjockare plastbitens funktion är att hålla luckan på plats samt att medverka 

när luckan fälls ut.  

 

Fönsterlucka 

Nedre 
fönsterluckpr

Övre 
fönsterluckpr

Nedre 
Aluminiumpro

Övre 
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Figur 2 - vikglas utan ram systemet
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Figur 3 - Originaldelar. Från vänster: Nedre hjulhus, släpsko, övre gångjärn. 
 
För att underlätta rengöring av luckor samt en öppnare balkong har man 

utvecklat ett system som tillåter luckan att fällas ut (se bild nedan). Det är 

övre gångjärn och nedre släpsko och hjulhuset som gör detta möjligt. 

 

 
Figur 4 - Beskriver flytt i sidled. Samt hur luckorna kan fällas ut. 
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Figur 5 - Beskriver rälsen som luckorna rullar på. 
 
2.2.3 Idéer och skisser 
När bilden av hur originalsystemet fungerar var klar blev det dags för en 

brainstorming. Istället för klassisk brainstorming användes här brainstorming i 

form av skisser. Där togs alla tänkbara lösningar upp, realistiska som 

orealistiska. Detta för att få en så stor bredd som möjligt kring 

huvudfunktionen som var att luckan skulle gå förbi hörnet. Man gör sedan 

en bedömning på vad som är realistiskt och genomförbart där de bästa 

lösningarna väljs ut. 

 

Spår
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2.3 Förkonstruktion 
 
Här presteras de tre mest relevanta lösningarna: 

 
2.3.1 Plastskena 
 
Tanken var här att ersätta det statiska fasta 

hjulhuset med ett hjulhus där hjulet kan rotera. 

Hjulet skulle sedan sättas i en räls bestående av en 

platsskena. Denna monteras fast i den nedre 

aluminiumprofilen med hjälp av 10mm metallskruv 

var 200mm. Luckan kan då röra sig fritt på 

plastskenan och inga oönskade rörelser 

uppkommer. 

När luckan sen närmar sig kanten, styrs det rörliga hjulhuset automatiskt i 

plastskenans riktning förbi hörnet. Detta  

 
Figur 6 – Plastskena 
 
medför en smidig och följsam luckrörelse. 

En ersättning till den utlagda plastskenan hade kunnat vara en upphöjning 

av det befintliga spåret i den nedre aluminiumprofilen. Detta hade 

inneburit ett nytt ”verktyg” som används för att pressa fram 

aluminiumprofilerna, vilket hade resulterat i en hög men kanske försvarbar 

kostnad. 

I hörnet hade man dock varit tvungen att ha kvar plastskenan som styr 

hjulet, så helt utan plastskena hade man inte klarat det. 

 

2.3.2 Ökning av utrymme för spår 
En annan metod var att utöka utrymmet i aluminiumprofilen där spåret 

finns. Det ökade utrymmet hade då kunnat användas till att anpassa en 
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mer specialdesignad lösning i hörnet. Detta hade lett till en mjukare 

övergång när luckan ska svänga runt hörnet och skulle möjliggöra 

enhandsfattning av luckan hela vägen. 

 

 

2.3.3 Modifiering av gångjärn, släpsko, hjulhus 
Den tredje valda lösningen var att behålla befintliga mått och systemet i 

sin helhet och göra avancerade modifikationer på luckans infästningar 

istället. Berörda delar är då gångjärnen uppe och nere, släpskon samt 

hjulhusen. 

 

 

2.4 Utvärdering  
Efter att ha ställt upp de olika lösningarna gäller det att utvärdera och 

välja den mest optimala och mest genomförbara lösningen.  Alla lösningar 

har sina för- och nackdelar, därför gäller det att ta samtliga inverkande 

faktorer i akt. 

 

2.4.1 Utvärdering av Lösning 1: Plastskena 
Fördelen med denna lösning är att den är billig och funktionell. Luckan 

följer rälsen bra när den ska svänga. Nackdelarna är att den är beroende 

av väldigt små toleranser vilket kan göra den svår och tidskrävande att 

montera i produktion. Skapar även problem när luckan ska öppnas och 

hjulet måste lyftas över spåret. Även släpskon som fungerar som en distans 

får inte plats vilket gör att man måste utveckla något annat för att lösa 

denna funktion. Så ett annat system om möjligt är att föredra. 

 
2.4.2 Utvärdering av Lösning 2: Ökning av utrymme för spår 
Fördelarna med denna lösning är utrymmet. Större avstånd i spåret tillåter 

en större radie runt hörnet och därmed en mjukare övergång. Den stora 
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nackdelen är att man ändrar ett redan utprovat och fungerande system 

vilket skulle innebära mycket tidskrävande utvecklingsarbete. Det kostar 

både pengar och tid så kan man lösa detta på ett annat sätt vore det att 

föredra.  

 
 
 
 
 
2.4.3 Utvärdering av Lösning 3: Modifiering av gångjärn, släpsko, 
hjulhus 
Fördelarna med den sista lösningen att man kan använda sig av ett redan 

utprovat och fungerande system med mer avancerade modifieringar på 

befintliga delar. Eftersom man behåller samma koncept innebär det 

väldigt låga utvecklingskostnader, snabba produktionstider och få nya 

delar att hålla reda på. På så sätt sparar man både tid för 

utvecklingsarbete och framförallt pengar. 

En 2D vy av spåren på nedre och övre aluminiumprofil skissades upp för att 

direkt kunna avgöra om denna lösning var genomförbar (Se bilaga 8.2). 

Det var en förutsättning om detta skulle kunna bli en möjlig lösning och det 

visade det sig i detta fall fullt möjligt. 

 
2.4.4 Val av lösning 
På grund av att man alltid försöker sträva efter att göra så lite förändringar 

på redan fungerande system som möjligt, valdes lösning 3.  

När valet av lösning är avklarat återstår arbetet i att testa ut konceptet och 

skapa en fungerande prototyp. 
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2.5 Utveckling och prototyp 
 
För att nu kunna gå vidare byggdes en testmodell av en balkong med 

originalmått. 

 

2.5.1 Bygge av balkongprototyp 
De olika delarna för att bygga balkongen hämtades från lagret och 

sågades till precis 

enligt 

originalritningarna

. Dessa 

monterades 

sedan ihop på ett 

motsvarigt sätt till 

verklig montering 

i produktionen.  

4,8x50mm skruv 

och pneumatik 

skruvdragare 

användes för att montera sidostolparna och två typer av vinkeljärn 

användes för att montera ihop hörnen. För att balkongen sedan inte  

 
Figur 7 – balkongprototyp 
 
skulle svikta i mitten vilket aldrig hade hänt om den suttit uppmonterad 

sattes ett långt stålrör precis i hörnan. Detta medförde att spåret och 

fönsterluckan förblev parallella med varandra. 

 

När monteringen av balkongramen var klar påbörjades arbetet med 

tillverkningen av den tänkta fönsterluckan. En 5mm tjock masonitskiva fick 

Stålrör i hörnet för att hålla 
lucka och profil parallella 

Vinkeljärn på övre 
och nere 

Sidostolparna 
monterades med 4,8x50 



  2008-05-10 
Institutionen för teknik och design 
Kurs: Examensarbete, MTC 990, VT08 
RapportID: TD 031/2008 

19 
 

motsvara glasskivan. På denna monterades sedan nedre och övre 

fönsterlucksprofil. Därefter monterades gångjärnen uppe och nere, 

släpskon samt hjulhusen på fönsterluckan. Luckan sattes 

sedan dit för att testa att allt var motsvarigt med en 

verklig balkong. 

 

2.5.2 Modifieringar av hjulhus 
Nu med en färdig fungerande balkongmodell testades 

nu olika modifieringar ut. 

 

Den första modifieringen var att ersätta det statiskt fasta 

hjulhuset med ett roterbart hjulhus för att luckan ska 

kunna gå i flera riktningar. Idén togs ifrån den första plastskena lösningen.  

Samma mått på original hjulhuset och det omdesignade hjulhuset 

användes så långt som det var möjligt.  

Huvudmått lästes av på originalritningen för hjulhuset. 

Sedan valdes en lämplig plastbit ut, som sedan frästes till 

i en maskin samt slipades och sågades fram för 

handkraft. 

 

Figur 8 - Röligt hjulhus 
 
2.5.3 Modifieringar av övre gångjärn 
 
Övre gångjärnet består av en plastbit som går fritt i den övre rälsen. Vid 

tester kom det fram att två av hörnen hindrade biten från att passera 

hörnet. Därför kapades en bit av kanterna bort. Resultatet blev att biten nu 

enkelt och smidigt går igenom.  

Hjulet 

Kullage

Hjulhus 
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Figur 9 - Övre gångjärn 
 

Övre gångjärn, 
styrande Övre 
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På originalbiten finns det fyra plastflikar. Två på vardera sidan om biten. 

Deras funktion är att skapa en ställbar distans på biten då den justeras med 

två inbyggda skruvar och gör så att inte luckan glappar. Även en viktig 

funktion när luckan öppnas då den ser till att inte luckan lutar utåt. 

På grund av kapningen av hörnen behövdes en ändring göras för att biten 

skulle behålla samma funktion. Därför gjordes en förflyttning av skruvhålen 

in mot mitten samtidigt som flikarna sattes tätare ihop. Delen behåller 

därför sin funktionalitet samtidigt som det nu är möjligt för den att gå förbi 

hörnet. Några modifieringar på övre hjul behövdes inte göras. 

 
Figur 10 - Övre gångjärnsbit inklusive plastflikar 
 

2.5.4 Modifieringar av nedre gångjärn 
 
Samma sak som gjordes med övre gångjärn gjordes nu med ”släpsko”:n vid 

nedre gångjärnet. Denna fick en rundad avkapad form, som även hade 

funktionen att när den når hörnet och kantväggen trycks till, roterar 90 

grader och går förbi. 

 
Figur 11 - Nedre gångjärnsfästen 

Nedre roterbart
hjulhus med 
styrande Nedre roterbart 

hjulhus 

Skruvh

Plastfli
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Figur 12 - Släpskons rörelse 
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Resultat  
 
3.1 Nedre gångjärn 
Efter flertalet tester blev slutsatsen att det nedre gångjärnet skulle bestå av 

två delar som sitter ihop med varandra. Hjulet och släpskon blev en del 

och hjulhuset samt kullagerna en del för sig. Anledningen till att hjulhuset 

och släpskon sitter ihop är för att släpskon ska hjälpa till att styra hjulet när 

den går mot kanten i hörnet vilket underlättar riktningsändringen på hjulet. 

Den gör även sin funktion som distans och att se till att hjulet håller sig på 

plats i spåret.  

 
Figur 13 – Nedre gångjärns modell 

De två delarna hålls ihop av två 

skruvar som skruvas in och lägger sig i spåret på underdelen. Detta tillåter 

att denna del kan rotera fritt men ändå hållas på plats. 

Plats 
för 

Skruv och skruvspår 
som håller delarna 
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Figur 14 - Visar skruv och skruvspårinfäste
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3.2 Övre gångjärn 
 

 
Figur 15 - Reslutat övre gångjärn 
 
3.3 Hjulhus 
 

Hjulhus och nedre gångjärn använder båda samma typ 
av uppbyggnad och kullager. Hjulhuset monteras dit 
exakt som det statiska original-hjulhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 16 - Resultat hjulhus 
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Diskussion  
 
Den slutliga produktmodifikation som presenterats i denna rapport har 

troligtvis gett företaget ett bra underlag för vidareutveckling av denna 

produktidé. Tanken var att designa om och konstruera en fungerande 

prototyp som skulle vara lätt att anpassa in i det befintliga 

produktkonceptet.  

Någon vidare utveckling av systemet är inte nödvändig men möjligheten 

att göra små förbättringar finns. Inga kritiska problem ska dock finnas med 

denna modifikation. Mindre problem som inte tagits upp i rapporten är 

platsmontering, livslängdsprov, belastningsprov, brandsäkerhet, 

väderbeständighet och UV-test. 
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Slutsatser  
 
Konstruktionen för denna lösning ger möjlighet till användning även i andra 

liknande produktmodeller av olika storlekar vilket ger större möjligheter och 

bättre kundanpassning. På grund av få ändringar i originalmåtten kan man 

få ner tillverkning och monteringskostnaden till nästan ingenting i 

jämförelse vad man kan ta ut. Tanken är att det kan fungera både i en hel 

produktserie och som ett valfritt tillägg. 
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Bilagor 

8.1 Problemuppställningar 
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8.2 2D vy av undre och övre spår 
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8.3 Kvalitetsmanual 
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8.4 Riskanalys 
 

Bedömd 
felfrekvens 

Påverkan vid 
fel Möjliga fel 

1 3 Klämrisk 
2 1 Urspårning av hjul 
1 3 Kärvande lucka 
1 5 Föremål kan skada luckan 
1 3 Slitage 

 
8.5 Användaranalys 
 
Kategori: Privat och kontorsmiljö 

Tänkt användningsområde: Husfasad, uterum 

Positiva egenskaper: Säkerhet, miljöombyte 

Negativa egenskaper: - 

Begrepp som är nya:  Fönsterlucka, ”vikglas utan ram” 

Begrepp som används idag: Öppen balkong, balkongsystem  

Funktioner som kan påverkas av tidigare erfarenhet: Tidigare förflyttning av 

luckor på hjul 

 
8.6 Situationsanalys 
 
Produkt: Balkongsystem, fönsterlucka 
Situation: Innemiljö 
 
Skall produkten användas separat eller tillsammans med andra produkter? 

- Tillsammans med husfasad och balkongramen. 
 
Används den samtidigt som något annat? 

- Förflyttning av lucka sker en i taget så nej. 
 

Ställer övriga delar speciella krav på hantering av produkten? 
- Föregående fönsterlucka måste vara utfälld innan nästa lucka kan 

fällas ut. 
 
Hur erhålls funktionen idag utan denna produkt? 
Endast rörelser i sidled 
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Hur påverkar arbetssituationen produkten? 
Typ av arbete: i kontakt med kund, stillastående, korta pass 
Krav på precision: Spårmått 
Krav på hastigheter: Inga 
Arbetsplatsen: inomhus 
Frekvens:10-15 gånger/månad 
 
Psykisk miljö 
Konsekvenser vid fel: Ej stängbar balkong 
Konsekvenser vid tidspillan: Irritation 
 
Fysisk miljö 
Ljus: Vanligtvis bra 
Fukt: Kan förekomma 
Ljud: lågt 
Värme/kyla: inomhus, utomhus 
 
 
 
8.7 Funktionsanalys 
 
 
Funktion Anmärkning Funktionsgräns Klass 

Erbjuda förflyttning i 

sidled Fönsterlucka 
50kg 

5 

Erbjuda förflyttning i 

hörn Fönsterlucka  5 

Erbjuda plattform Balkongram  5 

Tåla slag Balkongfönster  3 

Tåla slitage Upprepad användning  5 

Undvika klämrisk Lucka  4 

Undvika missförstånd 

Lättbegripliga 

instruktioner  3 

Underlätta rengöring Utfällbar lucka 10 luckor 5 

Underlätta produktion 

Få ändringar i 

standardmått  4 

Förstärka identitet Balco kvalite  4 
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8.8 Nytt Ritningsunderlag 
8.8.1 Övre gångjärn 
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8.8.2 Nedre gångjärn 
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