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Abstract

Tank insert for diesel cars - from idea to a prototype

Carl Morssing Vilén

This thesis describes the development of a tank insert for diesel cars, from idea to a
prototype. The idea is to design an insert which makes it impossible to refuel petrol
in a diesel car. The insert shall be installed in the existing tank opening on diesel cars.
The tank insert is designed for the Swedish company SverigeGrepen AB located in
Vänge, just outside Uppsala. Their main product is a pitchfork that is ergonomically
designed and durable.

A pre-study were performed in which information relating to fuel caps, tank openings,
petrol- and diesel nozzles were collected. The information comprised mainly
dimensions and standards. The pre- study also included information retrieval about
suitable materials that might be used in the design. Some research and surveys on
existing solutions for this problem were made. After the pre-study, a user
requirement specification was written to define measurable requirements and to
facilitate the concept design process.

After the pilot study followed a concept design process that began by sketching ideas
for different concepts for the two main functions of the product, identified through a
product function analysis. Simple CAD models were also created from the sketches.
The best of the concepts of the respective main function were selected and combined
into a new concept. The new concept was further developed. The construction and
the individual parts were adapted for manufacturing and it resulted in a 3D-prototype
model.

Based on the 3D-prototype model a 3D-printed prototype were created and
evaluated. The prototype solves the problem with misfuelling and makes it impossible
to refuel petrol in a diesel car. However the prototype is not optimized but small
adjustments can make it more reliable and make it operate much better. 
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I 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en tankinsats till dieselbilar, från idé till 

underlag för en prototyp. Tanken är att konstruera en insats som gör det omöjligt att tanka 

bensin i en dieselbil. Insatsen ska kunna monteras i den befintliga tanköppningen på 

dieselbilar. Prototypunderlaget är framtaget för SverigeGrepen AB i Vänge utanför 

Uppsala, som säljer en egenutvecklad grep som är ergonomiskt utformad och slitstark. 

 

Arbetet inleddes med en förstudie där information rörande tanklock, tanköppningar, bensin- 

och dieselpistolmunstycken anförskaffades. Informationen innefattade främst dimensioner 

och standarder. I förstudien hämtades även information om lämpliga material som kunde 

tänkas användas i konstruktionen. Även efterforskningar och undersökningar om redan 

existerande lösningar för detta problem gjordes. Efter förstudien skrevs en 

användarkravspecifikation för att definiera mätbara krav och för att underlätta 

konceptgenereringen. 

 

Efter förstudien följde en konceptgenerering som inleddes med att skissa idéer på olika 

koncept för produktens två huvudfunktioner som identifierats genom en funktionsanalys. 

Enkla CAD-modeller skapades också av idésskisserna. De bästa utav koncepten för 

respektive huvudfunktion valdes ut och kombinerades till ett nytt koncept. Det nya 

konceptet vidareutvecklades och konstruktionen tillverkningsanpassades och resulterade i 

ett prototypunderlag.   

 

Utifrån prototypunderlaget skapades en 3D-utskriven prototyp som utvärderades. 

Prototypen löser problemet med feltankningar och gör det omöjligt att tanka bensin i en 

dieselbil. Prototypen är dock inte optimerad men små justeringar i konstruktionen kan göra 

den mer pålitlig och göra så att den fungerar mycket bättre. 

 

 

 

 

Nyckelord: koncept, tankinsats, CAD, produktutveckling, feltankning   
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Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som jag har gjort i samarbete med 
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momentet av min utbildning på Maskiningenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
På senare år har det blivit allt vanligare med dieselbilar och som en följd av detta har även 

antalet feltankningar ökat, det vill säga att bilen har tankats med bensin istället för diesel. 

Bara i Sverige sker det cirka 20 000 feltankningar per år
1
. Anledningen till att det är så lätt 

att tanka en dieselbil med bensin beror på att bensinpistolens munstycke är mindre än vad 

dieselpistolens munstycke är. Detta medför att det är enkelt att av misstag tanka bensin i en 

dieselbil då tanköppningen på en dieselbil är större och bensinpistolen passar utan problem. 

Det är dock ovanligt att feltankningar sker åt andra hållet, det vill säga att en bensinbil 

tankas med diesel, därför att dieselpistolens munstycke helt enkelt är för stort för 

bensinbilens tanköppning. Om en dieselbil tankas med bensin kan stora skador på bilen 

uppstå och med dyra reparationskostnader som följd. Har bilen bara tankats men inte 

startats måste tanken på bilen saneras. Har bilen startats och körts en bit är risken stor att 

bränslesystemet skadats och i värsta fall kan även motorn ta skada.
2
 

 

Bakgrunden och villkoren för examensarbetet gicks igenom vid ett möte med Patrick 

Springer på SverigeGrepen AB i januari 2015.   

1.1.1 Företagsbeskrivning  
SverigeGrepen AB är ett familjeföretag lokaliserat i Vänge utanför Uppsala. Företaget 

säljer en egenutvecklad, hållbar och ergonomiskt utformad grep som främst används till 

mockningsarbeten i stall. Förutom grepen har de idéer på andra produkter som kan komma 

att säljas i framtiden, bland annat det som detta examensarbete handlar om, det vill säga en 

tankinsats till dieselbilar som ska förhindra feltankning.   

1.2 Problembeskrivning 
På grund av det höga antalet feltankningar som förekommer är tanken med examensarbetet 

att konstruera en insats som ska göra det omöjligt att tanka bensin i en dieselbil. Tanken är 

att insatsen ska fungera som en billig och enkel lösning på problemet med feltankningar. 

Insatsen ska kunna användas av vem som helst som vill skydda sin dieselbil mot 

feltankningar. De övergripande kraven för uppgiften är följande:  

1. Den ska vara enkel att montera. 

2. Det ska vara enkelt för användaren att tanka bilen när insatsen används. 

3. Insatsen ska ha en låg tillverkningskostnad. 

4. Eventuellt försöka patentera produkten.  

Dessa fyra övergripande krav utgör riktlinjerna för det fortsatta arbetet.  

                                                 
1
 Mynewsdesk, De dyra feltankningarna ökar, 2015. www.mynewsdesk.com 

2
 Mynewsdesk, De dyra feltankningarna ökar, 2015. www.mynewsdesk.com  

http://www.mynewsdesk.com/se/renaultforsakring/pressreleases/de-dyra-feltankningarna-oekar-990340
http://www.mynewsdesk.com/se/renaultforsakring/pressreleases/de-dyra-feltankningarna-oekar-990340
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1.2.1 krav på gränssnitt 
Som det första övergripande kravet beskriver ska insatsen vara enkel att montera. Detta 

kräver att gränssnittet mot tanköppningen ska vara utformat så att det med enkla medel går 

att sätta fast insatsen i tanköppningen. Det ska även vara utformat så att det passar så 

många bilmodeller som möjligt.  

1.2.2 kostnadskrav  
Det finns inga strikta kostnadskrav men om insatsen senare ska tillverkas måste 

tillverkningskostnaden vara så låg som möjligt för att pris hos slutkund ska ligga på cirka 

300-350 SEK. Priset är en riktlinje som sattes av handledaren.  

 

1.3 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är ta fram ett underlag till en prototyp som på ett säkert sätt kan 

förhindra feltankning genom att monteras i den befintliga tanköppningen på dieselbilar. 

Underlaget ska bestå av 3D-modeller skapade i ett CAD-program samt tillhörande 

ritningar. En prototyp ska skapas och utvärderas om tid och möjlighet ges.  

1.4 Avgränsningar 
Några avgränsningar för detta arbete gjordes för att inte arbetet skulle bli för omfattande 

och tidskrävande: 

1.  En prototyp av det vidareutvecklade konceptet kommer endast att skapas om tid 

och möjlighet ges.  

2. Patentering av produkten utelämnas i detta arbete. 

3. Produkten kommer att konstrueras utefter de krav som ställts men någon exakt 

beräkning av tillverkningskostnaden kommer inte att göras. Produkten kommer att 

konstrueras med tillverkningskostnaden i åtanke.   

 

1.5 Metodik 
Med utgångspunkt i projektplanen (som skrevs innan examensarbetet påbörjades), delades 

arbetet in i fyra delar: 

1. Faktainsamling. 

2. Konceptgenerering. 

3. Utveckling av koncept och 3D modellering. 

4. Rapportskrivning. 

Varje del innehåller ett antal olika steg som kommer att beskrivas närmare. 

1.5.1 Faktainsamling 
Arbetet inleddes med informationssökning, vilket innefattade insamling av information 

kring eventuella standarder som berör tanklock och tanköppningar samt storleken på 

bensin-och dieselpistolpumparnas munstycken. Detta för att underlätta 

konceptgenereringen och för att skaffa en bättre bakgrund till arbetet. Information om 

lämpliga material till konstruktionen anförskaffades sedan. Även efterforskningar och 
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undersökningar om redan existerande lösningar för detta problem har gjorts, främst för att 

få inspiration till konceptgenereringen.    

1.5.2 Konceptgenerering 
Efter informationssökningen gjordes en användarkravspecifikation för att definiera mätbara 

krav och för att ha konkreta krav att utgå ifrån vid konceptgenereringen. Det analytiska 

verktyget funktionsanalys användes för att identifiera produktens delfunktioner och berörs 

djupare i kapitel 2.4.2. Inspiration till konceptgenereringen och hur delfunktionerna kan 

utformas hämtades från olika befintliga produkter vars egenskaper kanske kan appliceras på 

denna produkt (analogier). Därefter skissades olika koncept fram för delfunktionerna och 

utifrån skisserna skapades enkla CAD modeller för att på ett tydligt sätt kunna visa deras 

funktioner. De olika koncepten för delfunktionerna jämfördes i varsin utvärderingstabell 

och därefter valdes det mest lovande konceptet för varje delfunktion ut. Därefter 

kombinerades de bästa koncepten för delfunktionerna till ett gemensamt koncept som 

vidareutvecklades.   

1.5.3 Utveckling av koncept  
Vidareutveckling av det valda konceptet skedde i Solidworks. Konceptet konstruerades om 

lite och även förbättringar av konstruktionen gjordes. Konstruktionen delades i detta skede 

upp i lämpliga delar så att det blev tillverkningsanpassat. Vid utvecklingen av konceptet 

hämtades även passande standarddetaljer in som t.ex. fjädrar och skruvar för att få 

konstruktionen att fungera. Standarddetaljerna valdes så att de passade konstruktionen men 

konstruktionen fick även anpassas efter standarddetaljernas krav som t.ex. håldiametern för 

skruvarna. Konceptet utvecklades och anpassades så att det blev tillräckligt bra som 

underlag till en eventuell prototyp. Ritningar av konceptet har också skapats. I detta steg 

valdes även de material som kan tänkas användas vid en eventuell tillverkning av 

produkten. 
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2 Förstudie  
2.1 Undersökning av dimensioner och standarder 
Det är tänkt att produkten ska monteras i tanköppningen på dieselbilar. För att det ska 

kunna ske måste det befintliga tanklocket tas bort för att ge plats åt tankinsatsen. För att 

veta hur produkten ska kunna monteras är det bra att dimensionerna för tanköppningen är 

kända. Även dimensionerna på diesel-och bensinpistolens munstycken är viktigt att veta då 

arbetet går ut på att tankinsatsen endast ska tillåta tankning av diesel. Ett antagande gjordes 

att dessa dimensioner var standardiserade eftersom det går att tanka en bil oberoende av 

vilket land det sker i. För att ta reda på detta gjordes det sökningar bland Europastandarder 

och Svenska standarder. 

 

Enligt ISO- standarder var den yttre diametern på bensinpistolens munstycke
3
 21 mm och 

på dieselpistolens munstycke
4
 var den 25 mm. Även en kontrollmätning gjordes på en 

bensinstation och måtten överensstämmer. Vad det gäller tanköppningen på bilar hittades 

en standard där den inre och yttre diametern åskådliggjordes. Den inre diametern får 

maximalt vara 49.8 mm och den yttre diametern på kanten av tanköppningen får variera 

mellan 52-57,5 mm.
5
 Det bör även tilläggas att utformningen av tanköppningen/ tankhalsen 

skiljer sig mellan olika tillverkare och bilmodeller.  

 

Det gjordes även efterforskningar om det fanns någon standard som berörde tanklock och 

dess dimensioner men efter att ha kontaktat ISO (International Organization for 

Standardization) via mail framgick det att det inte fanns någon standard som berörde det.  

 

Vanliga tanklock kan fästas på två olika sätt i tanköppningen. Det ena är att tanklocket är 

gängat och tanköppningen har motsvarande gängor (figur 1). Det andra sättet är en så 

kallad bajonettlösning, se figur 2. Utformningen på dessa tanklock kan variera.   

 
 

Figur 1 Tanklock med gänga
6
 

 

                                                 
3
 SS-ISO_9158. 

4
 SS-ISO_9159 

5
 ISO_13331:1995. 

6
 Swedol, Åkeri & transport, 2015. www.swedol.se  

http://www.swedol.se/bs-1913.html
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Figur 2 Tanklock, bajonett-typ 

 

Tanköppningarna är lite olika utformade beroende om de är gjorda för tanklock med 

bajonett eller gänga. Figur 3 illustrerar hur de olika tanköppningarna är utformade.   

 

 
Figur 3 Illustration av de två typerna av tanköppningar som finns

7
 

2.2 Materialval 
Tankinsatsen ska sitta monterad på bilen under en längre tid och kommer att utsättas för 

temperaturvariationer och dieselspill. Den kommer även utsättas för fysiska påfrestningar 

varje gång bilen tankas.  

2.2.1  Lämpliga material 
Då tankinsatsen ska klara av en relativt hård miljö och klara av att utsättas för diesel är 

någon form av stål att föredra. Dock så bör tillverkningskostnaden vara så låg som möjligt 

och om stål eller annan metall används kan kostnaden skena iväg, bland annat beroende på 

hur många olika bearbetningssteg och bearbetningsmetoder som krävs. 

 

Plast är generellt ett billigare material (speciellt vid stora tillverkningsserier) och det finns 

plaster som är framtagna för att klara av alla möjliga olika sorters miljöer och kemikalier. 

Några plaster som skulle kunna användas till denna produkt är POM (Polyoximetylen) eller 

                                                 
7
 ISO_13331:1995. 
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nylon 6/6 som är vanliga att använda i liknande applikationer
8
. POM skulle passa till 

tankinsatsen då plasten har de egenskaper som söks
9
. Några av dessa egenskaper listas 

nedan: 

 Utmärkt kemisk resistans mot t.ex. bränslen. 

 Plasten är väldigt styv och hård. 

 Den har bra elastiska egenskaper. 

 Plasten är resistent mot spänningssprickor. 

 Tål höga och låga temperaturer (-40°C till +100°C). 

 Den går även att formspruta och extrudera.  

2.3 Konkurrentanalys 
Då marknaden för en produkt som förhindrar feltankningar är ganska stor, med tanke på 

hur många feltankningar som sker varje år enbart i Sverige, finns det förvånansvärt få 

produkter ute på marknaden.  

2.3.1 Konkurrerande produkter 
Det finns minst fem produkter på marknaden som monteras i tanköppningen på dieselbilar 

för att förhindra feltankning. Gemensamt för dessa är att de skruvas fast likadant som ett 

vanligt tanklock gör. Tre av dessa presenteras nedan.  

 

Figur 4 visar Solodiesel som är ett feltankningsskydd som monteras i tanköppningen med 

hjälp av gängor eller bajonett som ett vanligt tanklock. Det finns 8 olika versioner av den 

som tillsammans ska fungera på 95 % av alla dieselbilar
10

. Figur 5 visar NousCap som även 

den fästs med gänga eller bajonett. Denna produkt kommer också i olika varianter beroende 

på vilken billmodell den ska sättas i
11

. Fuel Angel är också ett feltankningsskydd som fästs 

på liknande sätt som de andra produkterna, se figur 6.    

 
   

Figur 4 Solodiesel
12

          Figur 5 NousCap
13

   Figur 6 Fuel Angel
14

  

 
  

                                                 
8
 D Smith & JM Hoffman, Plastics for the long haul, in Machine Design, vol. 76, 2004, 68–73. 

9
 Celanese, Fuel systems, 2015. www.celanese.com   

10
 Solodiesel, Home, 2015. www.solodiesel.eu   

11
 NousCap, About NousCap, 2105. www.nouscap.com  

12
 Solodiesel, About Solodiesel, 2015. www.solodiesel.eu  
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 NousCap, About NousCap, 2015. www.nouscap.com  

14
 Fuel Angel, Misfuellingprevention, 2015. www.misfuellingprevention.co.uk  
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2.3.2 Andra lösningar 
De lösningar som listades under punkt 2.3.1 är inte de enda som löser problemet med 

feltankning. På senare år har även vissa biltillverkare börjat installera feltankningsskydd på 

deras nya modeller. BMW har sedan år 2009 installerat feltankningsskydd på alla sina 

dieselbilar och det består av en spärr som sitter i bilens tankpåfyllningsrör. Spärren stoppar 

den smalare bensinpistolens munstycke men frigörs när den grövre dieselpistolens 

munstycke förs in
15

. 

2.4 Användarkrav och funktionsanalys 
2.4.1 Användarkravspecifikation 
En användarkravspecifikation togs fram för att underlätta vidare arbete samt för att ha 

riktlinjer att gå efter vid konceptgenereringen. Ett utdrag från användarkravspecifikationen 

kan ses i tabell 1 och där visas de krav som berör funktionaliteten. Hela 

användarkravspecifikationen finns bifogad som bilaga 1. 

 

Tabell 1 Utdrag från användarkravspecifikationen 

4.1.1.1 Användaren ska med enkla verktyg kunna montera produkten.  

4.1.1.2 Produkten ska passa i befintliga tanköppningar på dieselbilar.   

4.1.1.3 Produkten ska på ett säkert sätt förhindra tankning av bensin. 

4.1.1.4 Produkten ska vara robust och pålitlig.  

4.1.1.5 Vid användning av produkten ska det vara lika enkelt att tanka bilen som 

när produkten inte används.  

4.1.1.6 Produkten ska sitta kvar i tanköppningen efter montering.  

   

2.4.2 Funktionsanalys 
För att ta reda på produktens viktigaste funktioner gjordes en enkel funktionsanalys. En 

funktionsanalys
16

 är en metod som är ett viktigt analytiskt verktyg vid utveckling av nya 

produkter. Metoden går ut på att systematiskt analysera en produkts funktioner utifrån 

användarens perspektiv och bryta ner dessa till delfunktioner. Delfunktionerna ska helst 

beskrivas med ett substantiv och ett verb. Det enda som är nödvändigt att veta för att kunna 

göra en funktionsanalys är hur produkten kommer att fungera när den används.   

2.4.3 Delfunktioner 
De delfunktioner som påträffades för denna produkt var ”Fästas i tanköppning”, ”förhindra 

bensinpistolmunstycke” och ”acceptera dieselpistolmunstycket”. De två senare 

delfunktionerna kan gå under en gemensam nämnare som vidare kommer benämnas 

”låsfunktion”. De två viktigaste funktionerna för denna produkt är därmed hur den ska 

fästas i tanköppningen och att den ska ha en typ av låsanordning som bara släpper igenom 

dieselpistolens munstycke. Idéer för hur dessa två funktioner ska lösas och utformas togs 

fram vid en konceptgenerering och de har skissats upp separat där den bästa idén för varje 

funktion satts ihop till ett koncept som motsvarar produkten i sin helhet. 

                                                 
15

 Auto motor & sport, Nyheter, 2015. www.automotorsport.se  
16

 Baxter, M. 1995, s 236 

http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20090226/bmw-skyddar-dieslar-mot-feltankning
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2.5 Analogier 
För att få idéer på hur de två funktionerna ska lösas har inspiration hämtas från andra 

produkter och existerande tekniska lösningar vars egenskaper kan appliceras på 

tankinsatsen. Analogier
17

 är ett särskilt sätt att tänka och resonera på där en produkts 

egenskaper översätts till en annan produkt som är annorlunda men som har vissa 

gemensamma egenskaper med den första produkten. Ett exempel på en analogi är att en bit 

rep kan liknas vid en hand när den knyts runt en bunt med pinnar. Analogier kan göras på 

flera olika sätt när det används för kreativt tänkande. Det kan t.ex. användas för att ändra 

ens syn på problemet och frigöra tänkandet
18

.   

2.5.1 Monteringsgränssnitt 
Tankinsatsen ska kunna monteras i tanköppningen med enkla verktyg och ska sitta kvar för 

att kunna fylla sin funktion. Tankinsatsen skulle kunna fästas som de vanliga tanklocken 

gör, det vill säga med gängor eller bajonett (se figur 1 och figur 2, kap. 2.1). Denna lösning 

har även de liknande produkterna som beskrivs i kap 2.3.1. En annan produkt vars lösning 

skulle kunna användas är ett så kallat universellt tanklock och illustreras i figur 7. Detta 

tanklock kan användas i de flesta bilar tack vare dess flexibla vingar som trycker mot 

insidan av tankröret och håller det på plats. Figur 8 illustrerar en plasthylsa som används till 

att fästas i rörändar och liknande. Plasthylsans egenskaper skulle kunna användas på 

tankinsatsen för att få den att fästa i tankröret.   

          
Figur 7 Universellt tanklock

19
    

 

 
Figur 8 Plasthylsa

20
 

                                                 
17

 Baxter, M. 1995, s 91 
18

 Baxter, M. 1995, s 91 
19

 Swedol, Åkeri & transport, 2015. www.swedol.se  

http://www.swedol.se/bs-1911.html
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En produkt som flitigt används på bland annat ryggsäckar, är så kallade snäppfästen (figur 

9). En liknande funktion skulle kunna appliceras på tankinsatsen men då med några 

plasthakar som trycks- eller hakas fast i eller på kanten av tankröret.  

 

 
Figur 9 Snäppfäste

21
  

 

Figur 10 visar en glasburk med ett tillhörande plastlock. Samma tänk skulle kunna 

användas på tankinsatsen. Det skulle kunna vara en slags fläns runtom tankinsatsen som 

likt plastlocket fäster på kanten av tankröret.  

  

 
Figur 10 Glasburk med plastlock

22
 

   

Ytterligare en produkt vars funktion skulle kunna användas för att montera tankinsatsen är 

en så kallad stoppring (figur 11). Stoppringen fungerar så att en stoppskruv skruvas in mot 

axeln den ska fästas på för att fixera ringen, den används bland annat för att fixera ett lager 

på en axel. En liknande lösning skulle kunna användas för att fixera tankinsatsen mot 

tankrörets kant eller utsida. 

 

                                                                                                                                                     
20

 Wholesale Plastic Caps, Round tube caps, 2015. www.wholesaleplasticcaps.com   
21

 Sublight, Fästelement, 2015. www.sublight.se  
22

 Granit, Kök, 2015. www.granit.com  

http://www.wholesaleplasticcaps.com/index.php?route=product/product&product_id=61
http://www.sublight.se/fastelement/ovriga/snappfaste-25mm-i-plast#.VVsmh0bvGKW
http://www.granit.com/product.html/glasburk-svart-lock-05l?category_id=169#.VVsn3UbvGKV
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Figur 11 Stoppring

23
  

2.5.2 Låsfunktion 
För att förhindra ett mindre munstycke att komma in i tanköppningen men samtidigt tillåta 

ett större munstycke föras in behövs det någon typ av låsanordning.  

 

 
Figur 12 Fönsterlås

24
 

 

Ett fönsterlås har ibland en nyckel som liknar en cylinder som används för att kunna öppna 

låset, se figur 12. Samma princip skulle kunna användas för tankinsatsen men då med 

dieselpistolens munstycke som nyckel. Dieselpistolen skulle kunna användas som en 

nyckel som öppnar ett fjäderbelastat lock, likt ett lock på en släpvagnskontakt (figur 13) 

men då att det fjädras utåt istället för inåt.  

 

 
Figur 13 Släpvagnskontakt

25
  

                                                 
23

 Kullager.se, Fästelement, 2015. www.kullager.se   
24

 if, Hemsäkerhet, 2015. www.if-sakerhet.se   
25

 Jula, Bil och garage, 2015. www.jula.se  

http://www.kullager.se/sv/product/6332/STOPPRING-SR-12-DIN705
http://www.if-sakerhet.se/fonsterlas-bg-750-for-inatgaende-fonster.html
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/slapfordon/kontakter-och-kablar/slapvagnskontakt-600247/
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Figur 14 visar ett linsskydd till en kamera som fäster genom att två rörliga och 

fjäderbelastade delar trycker mot objektivkanten och det tas bort genom att de två rörliga 

delarna trycks mot varandra. Denna princip skulle kunna användas genom att 

dieselpistolmunstycket på något sätt trycker ihop eller isär två fjäderbelastade delar i 

tankinsatsen för att sedan kunna passera. Det mindre bensinpistolsmunstycket ska dock inte 

kunna passera utan ska stoppas på något sätt.  

  

 
Figur 14 Linsskydd till kamera

26
   

                                                 
26

 Kjell & Company, Sortiment, ljud &bild, 2015. www.kjell.com   

http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/foto-video/fototillbehor/objektivtillbehor/objektivlock-52-mm-p57953
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3 Teori 
Materialet som tankinsatsen är tänkt att tillverkas i är plast. Det finns många olika 

tillverkningsmetoder för plast men för tankinsatsen är formsprutning att föredra då det går 

att tillverka delar med relativt komplicerade geometrier.  

3.1 Plast 
Plast är ett material som ökar i användning och har många olika användningsområden. Det 

kan användas i allt ifrån hushållsapparater till bilar och medicinska instrument
27

. Plast är ett 

material som kräver att en konstruktör tar stor hänsyn till sambanden mellan bearbetning, 

material, dimensionering och formgivning, i samband med utvecklingen av en produkt
28

. 

Plast kan generellt delas in i två huvudklasser, härdplaster och termoplaster. Skillnaden 

mellan de olika klasserna är att termoplaster smälter vid högre temperaturer medan 

härdplaster mjuknar och bryts ned termiskt då temperaturen är tillräckligt hög
29

. 

3.2 Formsprutning 
Formsprutning är en tillverkningsmetod som gör det möjligt att tillverka komplicerade 

detaljer till en relativt låg kostnad
30

. Tillverkningskostnaden beror främst på hur 

komplicerad geometri en detalj har men den beror även på hur stor tillverkningsvolymen är. 

Att tillverka formsprutade produkter är inte helt lätt och kan ge upphov till vissa problem 

för tillverkare och konstruktörer. Några saker som kan ge upphov till problem är
31

:  

 Godstjocklek. 

 Ribbor. 

 Hål. 

 Tappar. 

 

Dessa fenomen är intressanta och relevanta för detta arbete och kommer att granskas 

närmare.  

3.2.1 Godstjocklek 
Godstjockleken för en formsprutad produkt bör vara så liten som möjligt utan att detaljens 

funktionalitet påverkas negativt. Det är normalt att godstjockleken är 2-3 mm. En 

formsprutad detalj bör även ha jämt fördelat gods, det vill säga att godstjockleken ska vara 

jämntjock på hela detaljen. Om godstjockleken är ojämnt fördelad i en produkt kan det leda 

till bland annat sjunkmärken, skevning och porositeter
32

. För att kunna hålla en jämn 

godstjocklek bör formsprutade detaljer inte ha ett rätvinkligt hörn på utsidan och ett rundat 

hörn på insidan, utan detaljen ska även ha en yttre radie på det yttre hörnet. Om en detalj 

har plötsliga variationer i godstjockleken kan det leda till bland annat porositeter och inre 

                                                 
27

 Berggren et al. 1997, s 9 
28

 Berggren et al. 1997, s 10 
29

 Berggren et al. 1997, s 11 
30

 Berggren et al. 1997, s 192 
31

 Berggren et al. 1997, s 192 
32

 Berggren et al. 1997, s 200 
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spänningar i detaljen. Om det inte går att undvika olika godstjocklekar i en detalj bör 

övergången mellan de olika godstjocklekarna ske gradvis
33

. 

3.2.2 Ribbor 
Att använda ribbor eller förstärkningsribbor i en formsprutad detalj är ett ofta använt sätt 

för att öka styvheten och styrkan i detaljen. Ribbor ska inte användas i onödan och om för 

många ribbor används kan det leda till spänningskoncentrationer och skevhet i en detalj
34

. 

Risken för sjunkmärken på en detalj med ribbor minimeras om kvoten av ribbtjockleken/ 

nominell godstjocklek är mindre än 0,3-0,7 (kvoten är olika för olika plaster)
35

. 

Släppvinkeln på ribbor bör vara mer än 1° och höjden på ribbor bör inte överstiga detaljens 

godstjocklek gånger 10. Ribbor ska inte avsluta tvärt i en formsprutad detalj då det kan leda 

till skevningar i detaljen. För att undvika det problemet ska ribban ha en mjukare 

övergång
36

. 

3.2.3 Hål 
Hål som är tänkta att formas i själva formsprutningsprocessen måste placeras så att 

avståndet mellan ytterkonturen och hålets ytterområde är minst lika stort som hålets 

diameter. Detta för att undvika problem med bland annat spänningskoncentrationer
37

. Om 

skruvar ska användas i ett formsprutat hål ska skruvar med en koniskt försänkt skruvskalle 

aldrig användas då dess tvärkraft kommer att ge upphov till sprickor.  

3.2.4 Tappar 
En tapp är ofta ett cylinderformat element som placeras på den formsprutade detaljens 

huvudplan. Syftet med tappar är att de ska säkerställa en felfri montering av flera delar i en 

detalj. Tappkonstruktion har i princip samma förutsättningar som ribbkonstruktion. Om en 

självgängande skruv ska användas för att montera en eller flera delar i en detalj bör en 

infästningstapp användas. Infästningstappens godstjocklek ska helst vara lika tjock som 

håldiametern men den bör inte vara mindre än 0,8 mm. Släppvinkeln på tappen bör vara 

0,5°-1,0° på varje sida för att det enkelt ska gå att stöta ut detaljen ur formen. Höjden på 

tappen spelar också roll och den ska helst inte vara högre än tre gånger hålets diameter
38

. 

En tapp ska helst inte vara placerad för nära en vägg då det kan orsaka skevning i detaljen. 

Tappens utsida ska helst ha ett avstånd till väggen som motsvarar håldiametern.     

  
 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Berggren et al. 1997, s 201 
34

 Berggren et al. 1997, s 210 
35

 Berggren et al. 1997, s 211 
36

 Berggren et al. 1997, s 211 
37

 Berggren et al. 1997, s 214 
38

 Berggren et al. 1997, s 212 
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4 Konceptgenerering 
Efter att de två delfunktionerna identifierats och inspiration hämtats från andra produkter 

för hur respektive funktion kan utformas, har koncept för de båda funktionerna skissats upp 

och det har sedan skapats enkla CAD-modeller utifrån skisserna. Modellerna är skapade för 

att funktionen ska förmedlas på bästa sätt.  

4.1 Koncept för montering 
Efter att hämtat idéer och inspiration från andra produkter skapades 9 olika koncept för hur 

tankinsatsen kan tänkas monteras. Även en egen variant av en utvärderingstabell har 

skapats för att utvärdera varje koncept och väga fördelar mot nackdelar. Figur 15 illustrerar 

koncept 1 och visar en så kallad bajonettlösning som återfinns hos vissa tanklock. 

Bajonettlösningen är tänkt att fungera som ett vanligt tanklock gör. 

 

 
Figur 15 Koncept 1 

 

Koncept 2 har även den en lösning som återfinns hos vanliga tanklock, detta är dock den 

vanligare varianten med gängor, se figur 16. Även denna lösning är tänkt att fungera som 

ett vanligt tanklock gör, det vill säga att det fästs genom att det skruvas fast i 

tanköppningen.  

 

 
Figur 16 Koncept 2 

 

Det tredje konceptet, illustrerat i figur 17, har likt det universella tanklocket (figur 7) ett 

antal flexibla flärpar i plast som ska pressa mot tankrörets insida och på så sätt hålla kvar 

tankinsatsen. Tanken med denna lösning är att den ska kunna användas i vilken 

tanköppning som helst, oberoende om tanköppningen från början var avsedd för 

bajonettlock eller gängade lock.  
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Figur 17 Koncept 3 

 

Koncept 4 har samma utformning som en ändhylsa i plast och tanken är att de tre flänsarna 

ska vara lite flexibla och vara vinklade uppåt så att när insatsen träs in i tankröret ska de 

fungera som hullingar och förhindra att tankinsatsen ramlar ut (figur 18). Koncept 5 har fått 

en liknande utformning men istället för tre flänsar runt om hela tankinsatsen så är de 

uppdelade i fyra sektioner om tre rader, se figur 19. Tanken med dessa koncept är att de ska 

kunna användas i båda typer av tanköppningar.  

 

 
Figur 18 Koncept 4 

 

 
Figur 19 Koncept 5 
 

Det sjätte konceptet har inspirerats av snäppfästen och tanken är att det ska passa 

tanköppningar av bajonett-typ. Den är tänkt att fungera på så sätt att tankinsatsen förs ner i 

tankröret så att de två hakarna hamnar under kanten och låser fast den. Detta är möjligt då 
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de två hakarna är placerade på varsin läpp som kan ge efter lite, se figur 20. Detta koncept 

gen en mer permanent lösning då det inte av misstag går att skruva bort den utan den sitter 

där den sitter. 

 
Figur 20 Koncept 6 

 

Figur 21 visar koncept 7 som också har inspirerats av snäppfästen men detta koncept är 

tänkt att passa i gängade tanköppningar. När tankinsatsen förs in i tankröret ska de fyra 

utanpåliggande hakarna, som är jämnt utspridda, få grepp kring kanten.  

 

 
Figur 21 Koncept 7 

 

Ytterligare ett exempel på hur tankinsatsen kan fästas i tanköppningen visas i figur 22. Här 

är tanken att den ska fästas på tanköppningen likt ett plastlock fästs på sin behållare. 

Tanköppningar kan liknas vid en rund plast- eller glasburk och tanken med koncept 8 var 

att utnyttja den likheten för att få tankinsatsen att fästa. Denna lösning gör det även enkelt 

att montera tankinsatsen.  

   

 
Figur 22 Koncept 8 
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Koncept 9 har inspirerats av hur en stoppring fungerar. Tankinsatsen har en kant som är 

tänkt att gå över tanköppningens kant. Den yttre kanten på tankinsatsen har en större 

diameter än vad tanköppningen har och insatsen fästs genom att tre stycken jämt utspridda 

stoppskruvar, som är placerade på insatsens utsida, skruvas in mot tankrörets utsida. Figur 

23 visar en snittad bild av koncept 9 för att visa hur stoppskruvarna är tänkta att vara 

placerade. Denna lösning gör att tankinsatsen är anpassningsbar.  

 

 
Figur 23 Koncept 9 

4.1.1 Utvärderingstabell för monteringskoncept  
För att underlätta valet av lösning för hur tankinsatsen ska monteras gjordes en egen 

utvärderingstabell, se tabell 2. I utvärderingstabellen vägdes fördelar och nackdelar mot 

varandra för varje koncept och koncepten fick också ett omdöme och graderades från 1-5, 

där 1 är dåligt och 5 är mycket bra. 

 

Tabell 2 Utvärderingstabell för monteringskoncept 

Koncept Fördelar Nackdelar Omdöme 

(betyg) 

Poäng 1-5 

Koncept 1 

 

Enkel 

konstruktion och 

enkel 

montering. Väl 

beprövad 

lösning  

Passar bara bilar 

med 

tanköppning av 

bajonett-typ.  

Poäng: 2 

Den passar bara 

vissa 

bilmodeller. 

Koncept 2 

 

Enkel 

konstruktion och 

enkel 

montering. Väl 

beprövad 

lösning. 

Passar bara bilar 

med gängad 

tanköppning och 

rätt sorts gänga. 

Poäng: 2 

Den passar bara 

vissa 

bilmodeller. 
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Koncept 3 

 

Enkel 

montering. Kan 

passa de flesta 

bilmodeller.  

Bräcklig 

konstruktion. 

Tveksamma 

fästegenskaper 

Poäng: 3 

Möjlig kandidat, 

passar många 

bilmodeller. 

Koncept 4 

 

Enkel 

montering. 

Kan lätt slitas 

ut. Svårt att få 

att passa många 

bilmodeller. 

Poäng: 1 

Är inte så 

anpassningsbar.  

Koncept 5 

 

Enkel 

montering. 

Kan lätt slitas 

ut. Svårt att få 

att passa många 

bilmodeller. 

Poäng: 1 

Är inte så 

anpassningsbar. 

Koncept 6 

 

Enkel 

montering. 

Fäster bra.  

Fungerar bara på 

tanköppning av 

bajonett-typ. 

Tveksam 

hållbarhet.  

Poäng: 2 

Skör och ganska 

svårtillverkad 

konstruktion. 

Koncept 7 

 

Enkel 

montering. 

Bräcklig 

konstruktion. 

Svår att 

tillverka. 

Fungerar bara på 

gängad 

tanköppning. 

Poäng: 1 

Bräcklig/ 

svårtillverkad 

konstruktion. 

Koncept 8 

 

Enkel 

montering. 

Svår att 

tillverka. 

Tveksam 

lösning. Svår att 

anpassa till olika 

tanköppningar.    

Poäng: 1 

Svår att anpassa 

till många olika 

tanköppningar. 

Tveksamma 

fästegenskaper.  
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Koncept 9 

 

Enkel 

konstruktion. 

Justerbar så den 

kan passa de 

flesta 

tanköppningar. 

Kväver verktyg 

vid montering. 

Poäng: 4 

Lovande lösning. 

Anpassningsbar 

och enkel 

lösning. 

   

  

Som tabell 2 visar så fick koncept 4, 5, 7 och 8 bara ett poäng vardera. De koncepten valdes 

bort för att de inte var så anpassningsbara och hade bräckliga/ svårtillverkade 

konstruktioner. Koncept 1, 2 och 6 fick två poäng i utvärderingen och även dessa koncept 

valdes bort, främst på grund av att de bara passade vissa bilmodeller. Koncept 3 fick tre 

poäng, främst för att det passar de flesta bilmodeller, men också för att det är en ganska 

enkel och bra lösning. Koncept 9 var den lösning som fick högst poäng och det berodde på 

att det var en enkel lösning som lätt kan anpassas till olika tanköppningar. Koncept 9 var 

även det koncept som användes i det fortsatta arbetet med tankinsatsen. Anledningen till att 

inte koncept 3 valdes var på grund av dess tveksamma fästegenskaper. 

4.2 Koncept för låsfunktionen 
Även för låsfunktionen har idéer och inspiration hämtats från andra produkter och 

lösningar. Dessa koncept har också jämförts i en utvärderingstabell där för- och nackdelar 

vägts mot varandra.  

 

Figur 24 visar ett tvärsnitt av det första konceptet som togs fram. Idén med detta koncept 

var att dieselpistolmunstycket ska fungera som en nyckel som öppnar ett fjäderbelastat 

lock. Det större dieselpistolmunstycket förs ner i locket och då trycks de fjäderbelastade 

knapparna, som håller fast locket, åt sidan och locket kan öppnas. Sedan tas munstycket ut 

ur locket, som då fjädrar undan och munstycket förs ner i röret och tankningen kan 

påbörjas. Om det mindre bensinpistolsmunstycket används så kan inte locket öppnas då det 

är för litet för att komma åt de fjäderbelastade knapparna.   

 

 
Figur 24 Koncept 1, låsfunktion 

 

Koncept 2 kan ses i figur 25 och har en liknande konstruktion som det första konceptet. När 

detta koncept skapades hämtades inspiration från ett linsskydd till en kamera (se figur 14). 

Funktionen är lik den i koncept 1 men i detta koncept hålls ett mindre lock fast av två 
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fjäderbelastade knappar och tanken är att det större dieselpistolmunstycket ska pressa de två 

knapparna åt sidan så att locket frigörs. Munstycket kan då trycka ner det fjädrade locket 

och sedan kan tankning påbörjas. Det mindre bensinpistolsmunstycket kan inte frigöra 

locket då det inte är tillräckligt stort för att pressa knapparna som håller fast locket åt sidan.  

 

 
Figur 25 Koncept 2, låsfunktion 

 

Det tredje och sista konceptet kan ses i figur 26. Detta koncept bygger på samma princip 

som de två andra koncepten men är lite annorlunda utformat. Detta koncept har ingen typ 

av lock som stoppar bensinpistolens munstycke utan det har fyra fjädrade hakar som är 

placerade i tankinsatsen. Meningen är att bensinpistolens munstycke ska fastna i de spår 

som syns på hakarna i figur 26, medan det större munstycket hos dieselpistolen pressar in 

hakarna i hålrummen och kan på så sätt passera utan att fastna. Detta är möjligt då spåren i 

hakarna ska ligga i en cirkel med samma diameter som munstycket på bensinpistolen. 

Diametern på hålet ska motsvara diametern på dieselpistolens munstycke.  

 

 
Figur 26 Koncept 3, låsfunktion 

4.2.1 Utvärderingstabell för låsfunktionskoncept 
En utvärderingstabell har gjorts för dessa tre koncept och den är utformad på samma sätt 

som den för monteringskoncepten (se tabell 2). Fördelar vägdes mot nackdelar för varje 

koncept och varje koncept fick ett omdöme och graderades från 1-5, där 1 är dåligt och 5 är 

mycket bra. Utvärderingstabellen för låsfunktionskoncepten kan ses i tabell 3.  
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Tabell 3 Utvärderingstabell, låsfunktionskoncept 

Koncept  Fördelar Nackdelar Omdöme 

(betyg) 

Poäng 1-5 

Koncept 1 

 

Enkel funktion. 

Få rörliga delar. 

Enkel 

konstruktion. Gör 

det omöjligt att 

tanka fel bränsle. 

Kräver att 

användaren för in 

munstycket i 

tankinsatsen 2 

gånger. 

Poäng: 5 

Lovande 

koncept. 

Säkerställer 

funktionen på ett 

enkelt sätt. 

Koncept 2 

 

Enkel 

konstruktion. Gör 

det omöjligt att 

tanka fel bränsle. 

Kan bli problem 

att locket inte 

hamnar i rätt 

position efter 
tankning 

(återfjädringen).   

Poäng:3 

Lovande 

koncept. Finns 

risk att locket 
kan hamna i fel 

position. 

Koncept 3 

 

 
 

Smidigt att tanka 

vid användning.  

 

Saknar lock som 

fysiskt kan 

förhindra vätska 

att komma 

igenom. Relativt 

komplicerad 

lösning. 

Poäng: 2 

Tankning kan ske 

även fast 

bensinpistol- 

munstycket 

stoppas.  

 

Som tabell 3 visar fick koncept 3 bara två poäng. Anledningen till den låga poängen var att 

tankning skulle kunna ske även fast munstycket stoppades, då lösningen saknade någon typ 

av lock. Det var också en ganska komplicerad lösning. Koncept 2 fick tre poäng och var en 

lovande lösning. Koncept 2 valdes dock bort på grund av att locket kan hamna i fel position 

och då fyller tankinsatsen inte sin funktion. Koncept 1 fick fem poäng och det var även det 

konceptet som användes i det fortsatta arbetet med tankinsatsen. Anledningen till att 

koncept 1 valdes var för att det var en enkel konstruktion som gör det omöjligt att tanka fel 

bränsle. Koncepten som valts ut för vidareutveckling för respektive delfunktion har satts 

samman till ett gemensamt koncept.    
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5 Vidareutveckling av koncept 
De bästa koncepten för respektive delfunktion sammanställs till ett gemensamt koncept. 

Konceptet kommer att vidareutvecklas och anpassas för tillverkning.  

5.1 Val av material 
Valet av material spelar en stor roll för hur produkten kan och bör konstrueras. Det material 

som är tänkt att användas i denna produkt är plast och delarna är konstruerade så att de kan 

formsprutas. Den plast som är tänkt att användas i produkten är POM (polyoximetylen), 

vars egenskaper beskrivs i kap. 2.2.1. Fördelen med plast är att priset per tillverkad del blir 

väldigt lågt om produkten tillverkas i stora volymer.  

5.2 Tillverkningsanpassning 
För att kunna användas som prototypunderlag och underlag till en eventuell produkt, måste 

tankinsatsen konstrueras så att den blir tillverkningsanpassad. För att uppnå detta har 

konstruktionen delats upp i lämpligt antal komponenter som sedan satts ihop till en 

komplett produkt. Några standardkomponenter har även använts i konstruktionen.   

5.3 Egentillverkade komponenter 
För att göra tankinsatsen tillverkningsanpassad delades konstruktionen upp i 4 unika 

detaljer. 

5.3.1 Tankinsatsens undre del 
Figur 27 visar den del som är tänkt att fästa i tanköppningen. Tankinsatsen ska hållas fast 

med stoppskruvar som placeras i tre hål som är försedda med varsin helicoil så att gängorna 

håller längre. Två av dessa hål syns i figur 27. De fyra skruvtornen som syns på ovansidan 

är till för att fästa den övre delen av tankinsatsen på den undre med hjälp av självgängande 

skruv som är gjord för att användas i plastmaterial. I figur 27 syns även de ribbor som har 

lagts till i konstruktionen för att göra komponenten mer tålig och styv och även för att 

kunna hålla en jämn godstjocklek. Då komponenten är tänkt att tillverkas med 

formsprutning har även släppvinklar lagts in så att detaljen lätt kan tas ut ur 

formsprutningsverktyget. Släppvinklarna är 0.50° respektive 1° beroende på hur lång 

släppytan är. Godstjockleken på komponenten är 2 mm förutom vid skruvtornen och de tre 

stoppskruvshålen, där är den någon millimeter tjockare för att inte plasten ska riskera att gå 

sönder.      

 
Figur 27 Del med gränssnitt mot tanköppningen 
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5.3.2 Låsknapp 
Den andra egentillverkade komponenten är knappen som placeras mellan den övre och 

undre delen och har som uppgift att hålla kvar och låsa locket. Figur 28 visar en 

tvärsnittsbild av knappen. Även denna del är tänkt att vara tillverkad av plast. Knappen har 

en liten försänkning i botten som är till för att hålla tryckfjädern som tillåter att knappen 

fjädras när dieselpistolmunstycket förs ner i tankinsatsen. 

   

 
Figur 28 Fjäderbelastad knapp som låser fast locket 

5.3.3 Tankinsatsens övre del 
Figur 29 visar den övre delen av tankinsatsen och även den har konstruerats med 

släppvinklar och ribbor likt den undre delen för att kunna formsprutas. Ribborna och 

skruvhålen är placerade likadant på den undre respektive övre delen av tankinsatsen. 

Skruvhålen i den övre delen har förutom en försänkning så att skruvskallen inte ska sticka 

upp, även en större håldiameter så att skruven kan passera fritt. Den övre delen är den som 

locket fästs i och fästpunkten för locket kan ses i det övre högra hörnet i figur 29.   

 

 
Figur 29 Övre del av tankinsatsen 

 

5.3.4 Locket 
Den sista egentillverkade komponenten är locket som är utformat så att ett 

bensinpistolmunstycke inte kan öppna det, se figur 30. Locket har också försetts med 

släppvinklar likt de andra delarna och godstjockleken är 2 mm förutom vid fästöronen där 

den är 3 mm.  
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Figur 30 Locket till tankinsatsen 

5.4  Standardkomponenter 
Delar som t.ex. fjädrar och skruvar är komponenter som finns färdiga och är tänkta att 

köpas in från andra tillverkare. Tankinsatsen består av, förutom av de 4 egenkonstruerade 

delarna, 6 unika standardkomponenter och dessa är:  

 1 st. vridfjäder. 

 1 st. popnit. 

 2 st. tryckfjädrar 

 3 st. stoppskruvar. 

 3 st. helicoil gänginsatser. 

 4 st. självgängande skruvar 

5.4.1 Vridfjäder 
Vridfjädern är den fjäder som ser till att locket öppnas av sig självt. Figur 31 visar hur den 

ser ut och databladet finns bifogat som bilaga 2. 

 

 
Figur 31 Vridfjäder från Lesjöfors 

5.4.2 Popnit 
Popniten (kallas även blindnit) är tänkt att användas för att fästa locket i tankinsatsen och 

samtidigt fungera som en axel för locket att rotera kring. Vridfjädern kommer att monteras 

på samma axel. Popniten är lämplig att använda för detta syfte då den är billig och ger ett 

permanent förband som inte riskerar att lossna. Figur 32 visar popniten i monterat tillstånd 

och datablad finns bifogat som bilaga 3.  

 

 
Figur 32 Popnit från Mattssons 
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5.4.3 Tryckfjäder 
Tryckfjädern används till att fjädra de båda låsknapparna som ska hålla fast locket när 

tankinsatsen är låst. Fjädrarna tillåter att låsknapparna trycks undan av 

dieselpistolmunstycket och frilägger locket som då kan öppnas tack vare vridfjädern. Figur 

33 visar tryckfjädern och databladet finns bifogat som bilaga 4.  

 

 
Figur 33 Tryckfjäder från Lesjöfors 

5.4.4 Stoppskruv 
Stoppskruvarna används till att fästa tankinsatsen i tanköppningen. De skruvas in mot 

tankhalsen/tanköppningskanten från tre olika riktningar så att tankinsatsen sitter fast 

ordentligt. Stoppskruven saknar skruvhuvud men kan skruvas in med hjälp av en in-

sexnyckel, se figur 34. Datablad finns bifogat som bilaga 5.  

 

 
Figur 34 Stoppskruv från Mattssons 

 

5.4.5 Helicoil 
Helicoil är en gänginsats som används för att förstärka gängor. De är tänkta att användas 

tillsammans med stoppskruvarna för att de ska gå att skruva in- och ut fler gånger utan att 

gängorna i plasten förstörs. Figur 35 visar hur de ser ut och databladet finns bifogat som 

bilaga 6. 

 

 
Figur 35 Helicoil från Colly Components 

 

5.4.6 Självgängande skruv 
Den övre och den undre delen av tankinsatsen sammanfogas med hjälp av självgängade 

skruv som är anpassad för plast. Figur 36 visar hur skruven ser ut och tillhörande datablad 
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finns bifogat som bilaga 7. Tanken är att tankinsatsen inte ska behöva skruvas isär under 

dess livslängd.  

 

 
Figur 36 Självgängande skruv från Bufab Sweden AB 
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6 Resultat  
Det vidareutvecklade konceptet resulterade i ett prototypunderlag som illustreras i figur 37. 

En sprängvy av prototypunderlaget kan ses i figur 38 som visar hur tankinsatsen ser ut 

demonterad. En sammanställningsritning finns även bifogad som bilaga 8. I vissa bilder har 

färgen ändrats på vissa delar, detta för att det ska bli bättre kontraster och lättare att se 

detaljer.  

 

 
Figur 37 3D-modell av prototypunderlag 

 

 
Figur 38 Sprängvy av tankinsatsen 

6.1 Låsfunktion  
Låsfunktionen är den viktigaste funktionen som ser till att det bara går att tanka bilen med 

diesel. Figur 39 visar en tvärsnittsvy av tankinsatsen när locket är stängt. Som bilden visar 

så hålls det fjäderbelastade locket fast av de två fjädrade låsknapparna. Om det mindre 

bensinpistolsmunstycket förs ner, kommer det att stoppas av den upphöjda delen i mitten av 

locket och låsknapparna kommer fortfarande att hålla kvar locket, se figur 40.    
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Figur 39 Tvärsnitt av tankinsatsen som visar hur den ser ut när locket är stängt 

 

 
Figur 40 Tvärsnitt av tankinsatsen som illustrerar hur tankinsatsen stoppar det mindre 

bensinmunstycket 

 

Däremot om det större dieselpistolmunstycket används så stoppas det inte av upphöjningen 

i locket utan fortsätter ner och trycker undan de fjädrade låsknapparna så att locket kan 

öppnas. Detta illustreras schematiskt i figur 41. Tack vare att låsknapparna är rundade 

upptill och motsvarande hål i locket är avfasade så minimeras risken att locket fastnar då 
det är på väg upp. 
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Figur 41 Tvärsnitt av tankinsatsen som illustrerar hur locket öppnas av det större 

dieselmunstycket 

 

6.2 Fjädringen av locket 
I figur 42 ses ett tvärsnitt av tankinsatsen som visar hur vridfjädern sitter och hur den 

hjälper till att lyfta locket. Fjädern hålls på plats tack vare de två klackar som ses i bilden. 

När locket stängs så spänns fjädern och när låsknapparna inte längre håller i locket hjälper 

fjädern till att lyfta upp locket. 

 

 
Figur 42 Tvärsnittsbild som visar hur vridfjädern som trycker upp locket sitter 

6.3 Montering av övre och undre del 
Den övre och undre delen av tankinsatsen skruvas ihop med hjälp utav självgängande 

skruvar, se figur 43. Skruvförbandet är tänkt att hålla under hela tankinsatsens livslängd. 
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Tanken bakom att använda skruvförband för att sätta ihop delarna är att det är en enkel, 

billig och relativt vanlig lösning. 

 

 
Figur 43 Tvärsnittsbild som visar hur den övre och undre delen av tankinsatsen monteras 

6.4 Monteringsgränssnitt 
För att enkelt kunna montera tankinsatsen har en lösning med stoppskruvar använts. Figur 

44 visar ett tvärsnitt av en stoppskruv med tillhörande helicoil.   

 

 
Figur 44 Tvärsnitt av monteringslösningen 

 

Stoppskruvarna är tre till antalet och sitter jämt fördelade runt tankinsatsen för att den 

enkelt och säkert ska kunna monteras i tanköppningar av varierande utformning och 
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storlek. Lösningen med stoppskruvar tillåter variationer i utseende och storlek hos bilarnas 

tanköppning vilket möjliggör att tankinsatsen kan passa till flera olika bilmodeller och 

bilmärken.   

6.5 3D-utskriven prototyp 
En enkel prototyp utifrån CAD-underlaget har kunnat framställas med hjälp av en 3D-

skrivare, se figur 45. Prototypen är en fullstor kopia av CAD-modellen i skala 1:1. Måtten 

på vissa delar av tankinsatsen stämmer dock inte överrens med CAD-modellen och det 

beror på att 3D-skrivaren inte kan skriva ut med tillräckligt fina toleranser. Dessa mått fick 

justeras så att de berörda delarna kunde sättas ihop. Syftet med den 3D-utskrivna 

prototypen är att få se hur den ser ut i verkligheten och om principen fungerar lika bra som 

det var tänkt. 

 

 
Figur 45 3D-utskriven prototyp 

 

6.5.1 Utvärdering av prototyp 
Den 3D-utskrivna prototypen fungerar ungefär som det var tänkt. På grund av att vissa mått 

var tvungna att ändras så fungerar inte låsfunktionen optimalt men principen kunde ändå 

testas. Konstruktionen i sig känns robust och tålig, med undantag för den delen som locket 

fästs i. Den delen av konstruktionen känns lite klen med tanke på att den kommer utsättas 

för ganska stora påfrestningar. Det är viktigt att fästet för locket håller, om det går sönder så 

är produkten oanvändbar. 

 

Prototypen saknar standardkomponenterna, vilket gör att fjädringen av knapparna och 

locket inte fungerar som det är tänkt. Det går ändå att göra vissa iakttagelser när det gäller 

låsfunktionen. Risken finns att knapparna kan slitas ut ganska fort och det skulle leda till att 

locket inte längre låses fast, vilket gör att tankinsatsen blir obrukbar. Låsfunktionen 

fungerar ändå ganska bra men skulle behöva optimeras för att göra den mer pålitlig och 

tålig. När locket öppnas och stängs på prototypen fastnar locket ibland i låsknapparna, 

vilket gör att locket inte stängs helt. Detta beror dels på att måtten på prototypen inte 

stämmer men även för att ytan på delarna är väldigt grov och ojämn. Även om prototypen 

var tillverkad i rätt material med rätt toleranser så kan nog detta problem uppstå ändå.  
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Monteringslösningen med stoppskruvarna och helicoil fungerar nog som det är tänkt. 

Funktionen har inte testats då helicoil och stoppskruvar saknas men intrycket som 

prototypen ger är att lösningen fungerar. Det kan dock vara onödigt att använda helicoil då 

det inte finns något behov av att skruva in och ut stoppskruvarna flera gånger och för att det 

försvårar tillverkningen.  

 

Sammanfattningsvis så fungerar prototypen ungefär som väntat. Det finns några saker i 

konstruktionen som skulle behöva optimeras och förstärkas, som t.ex. låsfunktionen och 

fästet för locket. Prototypen fyller sin funktion och har hjälpt till att identifiera brister i 

konstruktionen, brister som annars hade varit svåra att upptäcka. Vid ett eventuellt fortsatt 

arbete kan de upptäckta bristerna i konstruktionen elimineras och på sikt resultera i en 

förbättrad prototyp/ produkt.   
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7 Diskussion och slutsatser 
Att ta fram prototypunderlaget till tankinsatsen har varit ett utmanande, lärorikt och 

intressant arbete. Målet med arbetet var att ta fram ett prototypunderlag för en tankinsats 

som ska förhindra feltankningar och kunna monteras i befintliga tanköppningar på 

dieselbilar. Underlaget skulle bestå av 3D-modeller skapade i ett CAD-program och 

tillhörande ritningar. En prototyp av underlaget skulle skapas om tid och möjlighet fanns.  

 

Nästan alla mål som sattes i början av arbetet har uppfyllts. Ett prototypunderlag i form av 

3D-modeller med tillhörande ritningar har tagits fram och målet med att ta fram en prototyp 

uppnåddes delvis. Prototypen är inte fullständig då standardkomponenterna fattas men alla 

egenkonstruerade detaljer finns med och prototypen har ändå gått att utvärdera någorlunda 

trots avsaknaden av standarddetaljerna. 

 

Något som skulle kunna gjorts annorlunda konstruktionsmässigt är att det inte hade behövts 

någon helicoil till stoppskruvarna. De fyller egentligen ingen funktion i denna konstruktion 

och försvårar bara tillverkningen. Gängorna behöver inte förstärkas då stoppskruvarna bara 

ska skruvas in en gång och sedan ska tankinsatsen sitta kvar för att kunna fylla sin funktion. 

Behovet av att skruva in och ut stoppskruvarna finns inte. Fjädringen av locket är också ett 

exempel på en del av konstruktionen som kan behöva modifieras för att fungera optimalt.  

 

Något som borde ha gjorts i början av arbetet är en patentsökning för att se till att inga 

patentintrång görs. Som det är nu kan denna konstruktion inkräkta på något patent vilket 

gör att konstruktionen och funktionen kan behöva ändras. Då det redan finns produkter som 

löser problemet med feltankningar är risken stor att funktionen som förhindrar feltankning 

och presenterats i detta arbete redan är patenterat.   

 

Tankinsatsen är inte klar för produktion och en riktig prototyp utöver den 3D- utskrivna bör 

tillverkas för att den ska kunna testas ordentligt. Konstruktionen som presenterats i detta 

arbete kan förfinas något och det finns möjligheter till förändringar när det kommer till 

konstruktion, materialval och tillverkningsmetoder. Val av material och tillverkningsmetod 

bör även diskuteras närmare med tillverkare för att se om detaljerna går att tillverka som 

det är tänkt eller om något måste ändras. Placeringen av ribborna är gjord efter eget huvud 

och är också något som bör diskuteras med en tillverkare av formsprutade plastdetaljer för 

att säkerställa att de är placerade på rätt sätt. 
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8 Rekommendationer 
Vid ett eventuellt fortsatt arbete med tankinsatsen bör en mer omfattande förstudie göras, 

då med fokus på hur tanköppningen skiljer sig mellan bilmärken och bilmodeller. Detta för 

att lättare kunna konstruera tankinsatsen så att den passar så många olika dieselbilar som 

möjligt. Tester för att se hållbarhet och eventuella brister över tid bör också genomföras för 

att upptäcka förbättringsmöjligheter redan på prototypstadiet. Det kunde inte göras i detta 

arbete på grund av den korta tidsramen.  

 

En sökning bland patent bör också göras för att säkerställa att inga patentintrång görs med 

den befintliga konstruktionen. Om ett patentintrång har gjorts måste tankinsatsen 

konstrueras om eller anpassas så att den inte längre inkräktar på någons patent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

9 Referenser 
 

Internet 
Auto motor & sport, Nyheter, BMW skyddar dieslar mot feltankning, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20090226/bmw-skyddar-dieslar-mot-

feltankning (2015-04-08) 

 

Celanese, Fuel systems, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.celanese.com/Industries/automotiveandtransportation/Fuel-Systems.aspx 

(2015-04-09) 

 

Fuel Angel, misfuellingprevention, as seen on dragons den, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.misfuellingprevention.co.uk/dragonsden.asp (2015-04-14) 

 

Granit, Kök, burkar och matlådor, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.granit.com/product.html/glasburk-svart-lock-

05l?category_id=169#.VVsoOUbvGKW (2015-05-08) 

 

if, Hemsäkerhet, inbrottsskydd, 2015. Tillgänglig på: http://www.if-sakerhet.se/fonsterlas-

bg-750-for-inatgaende-fonster.html (2015-05-08) 

 

Jula, Bil och garage, transport, släpfordon, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/slapfordon/kontakter-och-

kablar/slapvagnskontakt-600247/ (2015-04-16) 

 

Kjell & Company, Sortiment, ljud & bild, foto & video, 2105. Tillgänglig på: 

http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/foto-

video/fototillbehor/objektivtillbehor/objektivlock-52-mm-p57953 (2015-04-16) 

 

Kullager.se, Fästelement, stoppring, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.kullager.se/sv/product/6332/STOPPRING-SR-12-DIN705 (2015-05-08) 

 

Mynewsdesk, Pressmedelande, De dyra feltankningarna ökar, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.mynewsdesk.com/se/renaultforsakring/pressreleases/de-dyra-feltankningarna-

oekar-990340 (2015-05-05) 

 

NousCap, About NousCap, 2015. Tillgänglig på:  

http://www.nouscap.com/about-nouscap (2015-04-14) 

 

Solodiesel, About Solodiesel, 2105. Tillgänglig på: 

http://www.solodiesel.eu/default.cfm?Photo&Kat=0310 (2015-04-14) 

 

Solodiesel, Home, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.solodiesel.eu/default.cfm?Jezik=En&Kat=00 (2015-04-14) 

 

http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20090226/bmw-skyddar-dieslar-mot-feltankning
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20090226/bmw-skyddar-dieslar-mot-feltankning
http://www.celanese.com/Industries/automotiveandtransportation/Fuel-Systems.aspx
http://www.misfuellingprevention.co.uk/dragonsden.asp
http://www.granit.com/product.html/glasburk-svart-lock-05l?category_id=169#.VVsoOUbvGKW
http://www.granit.com/product.html/glasburk-svart-lock-05l?category_id=169#.VVsoOUbvGKW
http://www.if-sakerhet.se/fonsterlas-bg-750-for-inatgaende-fonster.html
http://www.if-sakerhet.se/fonsterlas-bg-750-for-inatgaende-fonster.html
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/slapfordon/kontakter-och-kablar/slapvagnskontakt-600247/
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/slapfordon/kontakter-och-kablar/slapvagnskontakt-600247/
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/foto-video/fototillbehor/objektivtillbehor/objektivlock-52-mm-p57953
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/foto-video/fototillbehor/objektivtillbehor/objektivlock-52-mm-p57953
http://www.kullager.se/sv/product/6332/STOPPRING-SR-12-DIN705
http://www.mynewsdesk.com/se/renaultforsakring/pressreleases/de-dyra-feltankningarna-oekar-990340
http://www.mynewsdesk.com/se/renaultforsakring/pressreleases/de-dyra-feltankningarna-oekar-990340
http://www.nouscap.com/about-nouscap
http://www.solodiesel.eu/default.cfm?Photo&Kat=0310
http://www.solodiesel.eu/default.cfm?Jezik=En&Kat=00


36 

 

Sublight, Fästelement, övriga, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.sublight.se/fastelement/ovriga/snappfaste-25mm-i-plast#.VVsnH0bvGKU 

(2015-05-08) 

 

Swedol, Åkeri & transport, fordon, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.swedol.se/bs-1913.html (2015-04-15) 

 

Swedol, Åkeri & transport, fordon, 2015. Tillgänglig på:  

http://www.swedol.se/bs-1911.html (2015-04-15) 

 

Wholesale Plastic Caps, Round tube caps, 2015. Tillgänglig på: 

http://www.wholesaleplasticcaps.com/index.php?route=product/product&product_id=61 

(2015-04-15) 

 

 

Litteratur och artiklar 
Baxter, M. Product design- Practical methods for the systematic development of new 

products. Chapman & Hall. 1995 (ISBN 0-7487-4197-6). 

 

Berggren, K, Jansson, J-F, Nilsson, L-Å, Strömvall, H-E. Konstruera i plast. Liber, 

Stockholm. 1997 (ISBN 978-91-47-02048-5)  

 

Smith, D, & JM Hoffman, Plastics for the long haul. In Machine Design, 76, 2004, 68–73. 

 

Standarder 
International Organization for Standardization. Road vehicles-Filler pipes and openings of 

motor vehicle fuel tanks-Vapour recovery system. ISO_13331:1995. First edition, 1996-06-

01 

 

SVENSK STANDARD. Vägfordon-påfyllningsmunstycken för blyfri bensin. SS-ISO_9158. 

Fastställd 1989-12-06.  

 

SVENSK STANDARD. Vägfordon-Påfyllningsmunstycke för blyhaltig bensin och 

dieselbränsle. SS-ISO_9159. Fastställd 1989-12-06.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

http://www.sublight.se/fastelement/ovriga/snappfaste-25mm-i-plast#.VVsnH0bvGKU
http://www.swedol.se/bs-1913.html
http://www.swedol.se/bs-1911.html
http://www.wholesaleplasticcaps.com/index.php?route=product/product&product_id=61


37 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Användarkravspecifikation 

Bilaga 2 – Datablad, vridfjäder 

Bilaga 3 – Datablad, popnit 

Bilaga 4 – Datablad, tryckfjäder 

Bilaga 5 – Datablad, stoppskruv 

Bilaga 6 – Datablad, helicoil 

Bilaga 7 – Datablad, självgängande skruv 

Bilaga 8 – Sammanställningsritning



 

 
Författare: Signatur: Datum:  

Carl Morssing Vilén  2105-05-06  

Godkänd av: Signatur: Datum:  

Patrick Springer  -  

Filnamn och status: Sekretessnivå:  

SverigeGrepen_bilaga_användarkravspec_tankinsats - 
 Projekt: Datum: Sida: 

SverigeGrepen Tankinsats till dieselbilar 2015-05-06 1(8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Användarkravspecifikation 
 

Tankinsats till dieselbilar 
 

 



 

Filnamn och status: Sekretessnivå: 

SverigeGrepen_bilaga_användarkravspec_tankinsats - 
 Projekt:  Datum:  Sida: 

SverigeGrepen Tankinsats till dieselbilar 2015- 2(8) 
 

1 INNEHÅLL 
1 INNEHÅLL ................................................................................................... 2 

2 SAMMANFATTNING.................................................................................... 3 

3 GENERELL BESKRIVNING ......................................................................... 4 

3.1 Gränssnitt.............................................................................................. 4 

3.2 Funktioner ............................................................................................. 4 

3.3 Användare............................................................................................. 4 

3.4 Begränsningar ....................................................................................... 4 

3.5 Antaganden och beroenden .................................................................. 4 

4 SPECIFIKA KRAV ........................................................................................ 5 

4.1 Funktionella krav ................................................................................... 5 

4.1.1 Funktionalitet .................................................................................. 5 

4.1.2 Storlek ............................................................................................ 5 

4.1.3 Material och form ............................................................................ 5 

4.1.4 Programlagring ............................................................................... 5 

4.1.5 Strömförsörjning ............................................................................. 5 

4.2 Servicefunktioner .................................................................................. 5 

4.3 Krav på externa gränssnitt .................................................................... 6 

4.3.1 Användargränssnitt ......................................................................... 6 

4.3.2 Mekaniska gränssnitt ...................................................................... 6 

4.3.3 Hårdvarugränssnitt ......................................................................... 6 

4.3.4 Mjukvarugränssnitt ......................................................................... 6 

4.3.5 Kommunikationsgränssnitt .............................................................. 6 

4.4 Prestandakrav ....................................................................................... 6 

4.5 Konstruktionsbegränsningar .................................................................. 6 

4.6 Egenskaper ........................................................................................... 6 

4.6.1 Säkerhet ......................................................................................... 6 

4.6.2 Servicebarhet ................................................................................. 6 

4.6.3 Miljöpåverkan ................................................................................. 7 

4.7 Övriga krav............................................................................................ 7 

4.7.1 Ekonomi ......................................................................................... 7 

4.7.2 Dokumentation ............................................................................... 7 

4.7.3 Miljökrav ......................................................................................... 7 

4.7.4 Myndighetskrav .............................................................................. 7 

5 DOKUMENTINFORMATION ........................................................................ 8 

5.1 Versionsbeskrivning .............................................................................. 8 

5.2 Distribution ............................................................................................ 8 

5.3 Definitioner ............................................................................................ 8 

5.4 Referenser ............................................................................................ 8 

 
 



 

Filnamn och status: Sekretessnivå: 

SverigeGrepen_bilaga_användarkravspec_tankinsats - 
 Projekt:  Datum:  Sida: 

SverigeGrepen Tankinsats till dieselbilar 2015- 3(8) 
 

2 SAMMANFATTNING 
Detta dokument innehåller de övergripande kraven på examensarbetet/ Projektet 

”tankinsats till dieselbilar”. Dessa krav ska fungera som input för generering av 

kommande konceptförslag. Kravspecifikation består av två delar. Den första delen ger 

en generell beskrivning av produkten som ska utvecklas i detta examensarbete/ projekt. 

Den första delen innehåller inga krav utan ger en allmän ökad förståelse för produkten 

och dess funktion. Den andra delen innehåller alla specificerade krav på produkten i 

olika avseenden.  
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3  GENERELL BESKRIVNING 

3.1 Gränssnitt 
Tankinsatsens (benämns produkten framöver) grundläggande syfte är att förhindra 

tankning av bensin i en dieselbil. Storleken (diametern) på bensinpumpars munstycke är 

mindre än vad dieselpumparnas munstycke är vilket är orsaken till att feltankningar kan 

ske. Tankas en dieselbil med bensin kan skadorna bli mycket stora på bilens motor och 

kostnaderna att åtgärda misstaget kan bli mycket stora.   

 

Tankinsatsen ska kunna monteras stationärt i dieselbilar och i deras befintliga 

tanköppningar, det vill säga att när den väl är monterad ska den sitta där hela tiden. När 

tankinsatsen är monterad ska det endast vara möjligt att tanka diesel.  

 

3.2 Funktioner 
När tankinsatsen är stationärt monterad i en tanköppning på en dieselbil ska det endast 

gå att tanka diesel. Om ett munstycke till en bensinpump används ska det inte gå att 

påbörja tankningen. Monteringen av produkten ska vara enkelt och smidigt. Vem som 

helst ska kunna montera produkten utan komplikationer. 

 

 

3.3 Användare 
Potentiella användare är alla privatpersoner med en dieselbil men även företag eller 

statliga organisationer med en bilflotta bestående av dieselbilar.  

3.4 Begränsningar 
N/A 

3.5 Antaganden och beroenden 
I början av projektet ska ett antal koncept tas fram. Efter att flera koncept tagits fram 

ska ett eller flera väljas ut för vidareutveckling.   
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4 SPECIFIKA KRAV 

4.1 Funktionella krav 

4.1.1 Funktionalitet 
4.1.1.1 Användaren ska med enkla verktyg kunna montera produkten.  

4.1.1.2 Produkten ska passa i befintliga tanköppningar på dieselbilar.   

4.1.1.3 Produkten ska på ett säkert sätt förhindra tankning av bensin. 

4.1.1.4 Produkten ska vara robust och pålitlig.  

4.1.1.5 Vid användning av produkten ska det vara lika enkelt att tanka bilen som 

när produkten inte används.  

4.1.1.6 Produkten ska sitta kvar i tanköppningen efter montering.  

 

4.1.2 Storlek 
4.1.2.1 Produkten ska rymmas i en låda med måtten 90 x 90 x 90 (H x B x D) 

[mm] 

4.1.2.2 Produkten får maximalt väga 250 [g] 

 

4.1.3 Material och form 
4.1.3.1 De ingående materialen i produkten ska klara av att utsättas för de 

kemikalier de kommer i kontakt med vid normal användning utan att 

funktionaliteten påverkas. 

4.1.3.2 De ingående materialen ska klara av normal användning av produkten 

under en tid på 5 år. 

4.1.3.3 Val av form är valfritt så länge funktionaliteten (punkt 4.1.1.1- 4.1.1.5) och 

storlekskraven (punkt 4.1.2.1- 4.1.2.2) uppfylls. 

4.1.3.4 Val av färg är valfritt.  

 

4.1.4 Programlagring 
N/A 

4.1.5 Strömförsörjning 
N/A 

4.2 Servicefunktioner 
4.2.1 Produktens funktion ska kunna testas efter slutmontering.  

4.2.2 Produkten ska bestå av så få delar som möjligt för att minimera risken att 

den går sönder. 

4.2.3 Alla ingående komponenter ska hålla under produktens livslängd. 
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4.3 Krav på externa gränssnitt 

4.3.1 Användargränssnitt 
4.3.1.1 Produkten ska vara designad så att den är enkelt att använda och hantera.   

4.3.1.2 Produkten ska vara konstruerad så att den med enkla medel kan monteras i 

en tanköppning på en dieselbil. 

4.3.1.3 Produkten ska vara konstruerad så att endast tankning av diesel kan ske på 

ett för användaren intuitivt sätt. 

 

4.3.2 Mekaniska gränssnitt 
4.3.2.1   Montering av produkten ska kunna ske på mindre än 5 [min]. 

 

4.3.3 Hårdvarugränssnitt 
N/A 

4.3.4 Mjukvarugränssnitt 
N/A 

4.3.5 Kommunikationsgränssnitt 
N/A 

4.4 Prestandakrav 
4.4.1 Produktens livslängd ska vara minst 45 000 [h], beroende av punkt 4.1.3.2, 

vid normal användning. 

4.4.2 Produkten ska gå att rengöra. 

4.4.3 Produkten ska klara av att falla från 1,5 [m] mot asfalt utan att skadas.  

4.4.4 Produkten ska klara av att exponeras för diesel utan att funktionen 

påverkas, beroende av punkt 4.1.3.1. 

 

4.5 Konstruktionsbegränsningar 
N/A 

4.6 Egenskaper 

4.6.1 Säkerhet 
4.6.1.1 Produkten ska inte på något sätt kunna orsaka skada hos användare eller 

användarens bil. 

4.6.1.2 Det får ej lossna delar från produkten som kan hamna i bilens tank. 

 

4.6.2 Servicebarhet 
4.6.2.1 Produkten ska ej behöva service under dess livslängd. 

4.6.2.2 Reservdelar till produkten finns ej.  
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4.6.3 Miljöpåverkan 
4.6.3.1 Material i produkten skall till 75 [%] vara separerbara (volymprocent) 

 

4.7 Övriga krav 

4.7.1 Ekonomi 
4.7.1.1 Tillverkningskostnaden för produkten får maximalt vara 200 [SEK] vid en 

relativt liten tillverkningsserie. 

 

4.7.2 Dokumentation 
4.7.2.1 Sammanställnings- och detaljritningar av komplett produkt ska framställas, 

även CAD-filer ska skapas av komplett produkt.  

 

4.7.3 Miljökrav 
4.7.3.1 Produkten ska under lagring klara ett temperaturintervall mellan  

–25 - +60 [C], med en luftfuktighet mellan 5-85 [%]. 

4.7.3.2 Produkten ska kunna lagras i 30 000 [h] innan användning. 

4.7.3.3 Produkten ska under transport klara ett temperaturintervall mellan  

–25 - +70 [C], med en luftfuktighet <95 [%]. 

4.7.3.4 Produkten ska under transport klara av att falla fritt (förpackad) 2 [m] mot 

betonggolv utan att skada uppstår. 

4.7.3.5 Produkten ska under drift klara ett temperaturintervall mellan  

-25 - +70 [C], med en luftfuktighet mellan 5-85 [%]. 

 

 

 

 

4.7.4 Myndighetskrav 
TBD 
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5 DOKUMENTINFORMATION 

5.1 Versionsbeskrivning 
Version Ändrad av - datum Förklaring 

01 CMV, 2015-04-13 Första versionen 

02 CMV, 2015-04-17 Andra versionen 

03 CMV, 2015-05-06 Slutgiltig version 

5.2 Distribution 
Utskriven kopia: 

N/A 

 

5.3 Definitioner 
 

Term Förklaring 

TBD To be determined/återstår att besluta 

N/A Not applicable (ej applicerbart) 

 

5.4 Referenser 
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