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This thesis is about folding an ergonomic stall fork shaft in the
middle. Reason for the folding of the shaft is partly a customer
wish but the main reason is the high cost of shipping. The cost of
shipping will be relatively low if the package size is kept below
the size of which the shipping company recommends. If you want to
transport a package that is larger than the recommend size, the
shipping cost well rise drastically.
In this case, the cost of a package with size of one meter is
deemed to be a profitable shipping cost. The problem is that the
total length of the entire stall fork is 1.5 meters, which
increases the shipping cost by about 100 SEK per package.
Therefore, the stall fork must be folded in the middle to become
cheaper to ship.
The task is to get on a good and inexpensive solution to a clutch
mechanism that allows customers to very easily and simply connect
the two shafts together. Because of the shaft being ergonomic, it
reduces physical abrasion damages and therefore is the main
selling argument. That’s why it is very important not to bring any
changes to the ergonomic design or, in worst case, as little as
possible.
The result was a coupling out of a polymer material that divides
the shaft approximately from the middle, has a low weight and is
easy for the consumer to assemble the two parts of the shaft.
The work was carried out by studies of different couplings to be
able to come up with a number of different proposals for splitting
of the shaft. Furthermore were different materials closely
examined and manufacturing methods that the coupling can be
manufactured by.
The result was a prototype of coupling out of a polymeric material
that divides the shaft approximately in the middle, has a low
weight and is easy for the consumer to assemble the two shaft
halves. The coupling consists of parts, male, female and a core in
the middle to make the link robust.
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Sammanfattning
Detta examensarbete handlar om delning av en stallgreps ergonomiska skaft i mitten.
Anledning till delning av skaftet är dels ett kundönskemål men den främsta orsaken är den
höga fraktkostnaden. En fraktkostnad blir relativt låg om paketstorleken hålls inom den
storlek som fraktfirman rekommenderar. Fraktkostnaden för ett paket som är större än
standardstorleken kan bli avsevärt högre.
I det här fallet anses kostnad på ett paket med storlek på en meter vara en lönsam
fraktkostnad. Den totala längden på grepen är mer än 1,5 meter, vilket ökar fraktkostnaden
per paket med cirka 100 kronor. Därför måste grepen delas i mitten för att bli billigare att
frakta.
Målet med examensarbetet är att finna en bra samt billig lösning på en kopplingsmek anism
som gör att en kund lätt och enkelt kan koppla ihop det delade skaftet. Eftersom det
ergonomiska skaftet bidrar till mindre slitage på kroppen och därmed är det främsta
säljargumentet, är det viktigt att skaftets ergonomi inte ändras, eller i sämsta fall så lite som
möjligt.
Arbetet genomfördes genom förstudier om olika kopplingar för att sedan kunna presentera ett
antal olika förslag på delning av skaftet. Vidare undersöktes olika material samt
tillverkningsmetoder som kopplingen kan tillverkas via.
Resultatet blev en prototyp av en koppling utav ett polymert material som delar skaftet
ungefär i mitten, har en låg vikt och är lätt för konsumenten att montera ihop. Kopplingen
består av delar, hona, hane och en kärna i mitten för att göra kopplingen robust.
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1 Inledning
1.1 SverigeGrepen AB
Företaget SverigeGrepen är ett litet familjföretag som sysslar med utveckling, tillverkning
samt försäljning av olika produkter. Just nu håller företaget på att utveckla produkter såsom
stallgrep, tankinsats för dieselbilar, produkter som reglerar kroppstemperatur hos djur samt
produkter som underlättar koppling av hästvagnar på bilens dragkrok.

1.2 SverigeGrepen - Stallgrep
1.2.1 Produktbeskrivning
SverigeGrepen är ergonomiskt designad för att minimera kroppsskador genom att minska
belastningen på armbåge, axlar och rygg. Grepen är lång och har en unik design på handtaget
samt grephuvudet, vilket gör att den kan användas av både korta som långa människor. Den
unika designen på grephuvudet gör att mockningstiden blir avsevärt kortare och är dessutom
anpassad för att klara de nordiska väderförhållandena.
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Figur 1: SverigeGrepen - produkt

1.3 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att presentera en lösning för delning av skaftet så att vid paketering
blir den maximala höjden under en meter.
Målet är att konstruera en koppling som kopplar ihop det delade skaftet vid skarven.
Kopplingen ska ha en design som kräver lite bearbetning för att kunna hålla
tillverkningskostnaderna så låga som möjligt. Kopplingen ska vara stark nog för att klara av
alla de uppgifter som en vanlig grep klarar. Den ska vara enkel men framförallt
användarvänlig.

1

Sverigegrepen, 2015. www.sverigegrepen.se
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1.4 Metod
Arbetet påbörjades dels med studier om olika kopplingsmetoder samt att söka efter
tillgängliga lösningar ute på marknaden. Letandet av befintliga lösningar skedde genom besök
hos olika affärer och sökning på internet. Efter skrevs en kravspecifikation.
Sedan togs fram ett antal olika koncept och efter vidare undersökning av dessa koncept,
valdes det bästa konceptet. Fokus låg mest på att kopplingen inte skulle leda till en dyr grep
på grund av de dyra tillverknings- och materialkostnaderna. Därför var det viktigt att komma
fram till en lösning som kräver så få delar som möjligt samt att delarna är enkla och billiga att
tillverka. Lösningen skulle också vara tillräckligt robust för att kunna tillverkas utav plast.
Efter konceptgenerering då cirka tre eller fyra olika koncept genererats, betygsattes de med
hjälp av en metod kallad Pugh´s Matris för att kunna hitta det bästa konceptet.
Det slutgiltiga konceptet ritades i CAD (computer aided design) programmet Solid Works för
att få en 3D vy av kopplingen. Efter det, undersöktes flera olika material som kopplingen
eventuellt kunde tillverkas i. Sedan analyserades kopplingen för att se om den uppfyllde alla
krav.

1.5 Planering
Detta examensarbete började med en träff hos handledaren på företaget. Handledaren beskrev
produkten samt problemet. Därefter skapades en projektplan. Projektplanen innehöll även ett
Gantt schema som visade vad som skulle göras under de kommande tio veckorna.
Under arbetets gång har även en mellanredovisning hållits för ämnesgranskaren samt andra
uppsatsskribenter inom samma utbildning. Då presenterades bland annat produkten,
problemet, ställda krav från kunden samt de koncept som hade funnits.

2

Figur 2: Gantt schema

1.6 Avgränsning
De moment som negligeras i detta arbete är fördjupade beräkningar, tillverknings- och
transportkostnader, för att hinna med rapportinlämningen vid utsatt tid. Under arbetets gång
märktes det att vissa krav på kravspecifikationen var för höga, därför redigerades vissa krav
under tiden.
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2 Förstudie
Förstudien involverade studier om tidigare idéer inom samma område som mottagits från
handledaren på företaget. Dessutom har många besök gjorts hos olika redskaps- och
verktygsbutiker. Tanken bakom besöken var att hitta tillgängliga lösningar på kopplingar som
används i olika verktyg som går att vika. Butiken Swedol besöktes där det oftast finns robusta
verktyg som innebär hög kvalité samt är dyra. Andra butik besöktes såsom Biltema och Jula
där priserna är relativt låga jämfört med Swedol. Idén var att jämföra det dyra verktyget med
det billiga alternativet hos lågprisbutiker och försöka att förstå hur de har löst det. Det märktes
direkt att kvaliteten var låg hos både Biltema och Jula.
Eftersom det var svårt att hitta litteratur som handlade om kopplingar som kan användas i
olika redskap, blev teoristudien mycket begränsad. Dock fanns det en del användbara
webbsidor.

2.1 Befintliga produkter på marknaden
Det finns många vikningsmetoder ute på marknaden idag. Enkla och billiga men även
avancerade och dyra. Bland dem ansågs följande två metoder passa bäst för undersökningen.
Även om dessa metoder inte kunde utnyttjas helt så bidrog de till en stor inspiration vid
konceptgenereringen. De är både prisvärda samt utför det de är konstruerade till utmärkt.

2.1.1 Kombispade2
Denna spade kan vikas på två olika ställen. Vid handtagen (a) och vid bladen (b). Utfälld blir
spaden cirka 60 cm lång och bara cirka 20 cm då den viks ihop. Eftersom spaden fortfarande
är hyfsat kort i utfällt läge, bidrar den till en mer robust och hållbar konstruktion. Den är
konstruerad på ett sätt som gör att användaren automatiskt håller spaden där den ska hållas.
Detta gör att risk för höga belastningar på de två vikbara ställen minskas.
Problemet är att alla delar av denna spade är tillverkad utav olika typer av metall och kan inte
tillverkas i plast av hållfasthetsskäl. Dessutom är produktionsserien på denna spade mycket
högre än vad SverigeGrepens är i dagen läge. Det är förmodligen därför den är så billig.

2

Kombispade, 2015. www.biltema.se
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Figur 3: Kombispade
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2.1.2 Käpp för synskadade
Ett exempel på en enkel men framförallt en billig lösning på delning av ett långt skaft är vit
käpp. Denna lösning fungerar så pass bra att en käpp som är cirka över en meter lång blir efter
vikning så kort att den får plats i byxfickan. Lösningen fungerar som så att hela “skaftet”
består utav flera (oftast mellan 4-6 stycken) korta rör som är allt mellan 20 till 30 centimeter
långa. Dessa korta rör skjuts in i varandra tills det tar stopp. Toleransen mellan alla
rörlänkarna är höga på grund av att det ska bli lättare att vid utfällning skjuta ihop alla rör.
Den höga toleransen orsakar med tiden ett spel mellan rören. Detta spel i sin tur leder till att
rören inte sitter ihop ordentligt då de skjuts in i varandra. Detta problem har lösts med hjälp
av en slitstark gummiband som går igenom alla rör. Ena sidan av gummibandet är knuten i
änden av skaftet och den andra sidan med toppen av skaftet. Gummibandet spänns och denna
dragspänning gör att alla rörlänkar sitter intakta och glappar inte. Dessa käppar kostar allt från
250 kronor och uppåt. Just detta exemplar på bilden nedan kostar 388 kronor på webbsidan
nordmed3 .

Figur 4: Kopplingsteknik av vit käpp

3

Figur 5: Bild på vikbart vit käpp

Käpp, 2015. www.nordmed.se
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2.1.3 Befintlig lösning nr.1
Den här konstruktionen är hyfsat enkel och såg ut innan vidare undersökning att vara en bra
lösning på problemet. Det visade sig dock senare under förstudien att detta är en patenterad
lösning. Den användes för vikning av en kanot paddel och har uppfunnits av Bolen Hugh R Jr
och Wiggins Charles S. På grund av att skaftet skulle förlängas några centimeter om denna
metod användes, valdes det att inte fördjupa sig mera i detta koncept. Handledaren på
företaget ville helst att skaftet kortas ner några centimeter.

4

Figur 6: Bild på befintligt koncept nr. 1

4

Kopplingsmekanism, 2015. docs.google.com
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3 Teori
3.1 Kravspecifikation
En kravspecifikation framställdes som underlag för att utvärdera de olika koncept som
genererades. Dessa krav hjälpte sedan att kunna eliminera de odugliga koncepten och
användas som stöd för vidare bearbetning samt utveckling av det bästa konceptet. Som
tidigare nämnt, så redigerades kravspecifikationen lite för att kunna fylla kravet på den låga
tillverkningskostnaden.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grepen ska maximalt väga mellan 1 - 1,2 kg.
Grepen ska efter vikning ha en höjd på 85- 95 cm.
Konstruktion på delningen ska vara styv efter att skaftet är utfälld.
Delningen ska vara kapabel till att kunna klara av en vikt på 70N vid änden av skaftet.
Lösningen ska vara slagtålig vid fall från en meter.
Delningen ska ha så få delar som möjligt.
Material som används ska vara lätta för att spara på vikten.
Den ska klara av temperaturer mellan -30 grader och +40 grader.
Skaften ska ta maximum 15 sekunder att fälla ut.
Den ska vara användarvänlig.
Material som korroderar ska undvikas.
Produkten ska kräva litet underhåll.

3.2 Pugh´s Matris5
Oftast när en ny idé upptäcks eller utvecklas på en befintlig produkt eller tjänst, tas det fram
flera konceptförslag. Men för att kunna välja det bästa utav alla koncepten användes så kallad
Pugh´s Matris. Med hjälp av denna metod kan det bästa konceptet upptäckas genom att
samtliga koncepten betygsätts efter alla ställda krav. Ett koncept som påverkar ett krav
positivt, betygsätts med +1 eller -1 om konceptet påverkar kravet negativt. Det kan även visa
sig att ett koncept inte alls påverkar kravet på något sätt, då betygsätts det med 0. Efter att alla
koncepten har betygsätts beroende på alla krav, adderas betygen till ett slutbetyg som varje
koncept sedan döms efter. Det konceptet som får högsta slutbetyget fyller uppenbarligen alla
eller de flesta kraven bäst och tvärtom för det konceptet som får lägsta slutbetyget. På så sätt
kan det bästa konceptet väljas och vidareutvecklas.

5

Pugh´s matris, 2015. www.burgehughes walsh.co.uk
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3.3 Brainstorming
Ett enkelt sätt att kunna generera olika idéer är att använda sig av metoden brainstorming6 .
Oftast används denna metod i en grupp om cirka 10-15 personer. Alla idéer som genereras i
detta steg kommer att analyseras noggrant senare, vilket innebär att alla idéerna måste inte
vara möjliga. Grundregel i denna metod är att vara kreativ. Alla idéer som produceras ska inte
kritiseras och det ska vara så många idéer som möjligt. Det måste inte heller vara endast bra
idéer, utan även galna idéer är välkomna. En galen idé kan leda till en bra idé.
I det är fallet genererades massa olika lösningsförslag på kopplingsmetoder och de flesta utav
förslagen under vidare bearbetning visade sig vara helt oacceptabla enligt de ställda kraven
och eliminerades. Dock hjälpte även de dåliga förslagen till nya och rimliga lösningar.

3.4 Solidworks - 3D modellering
Solidworks är ett CAD- program (computer aided design) som gör det möjligt att modellera
ett koncept i 3D. Med hjälp av detta program kan ett koncept konstrueras i flera olika material
och med olika dimensioner. Det går sedan lätt att ändra på dem om det visar sig att de valda
materialen eller dimensionerna bidrar till en svagare konstruktion.

3.5 Formsprutning
Forminsprutning7 är den vanligaste metoden för framställning av delar i plast. Processen
innebär injicering av smält plast med högt tryck in i en form som är konstruerad i form av en
detalj. När denna plast svalnar och stelnar, öppnas formen och detaljen stöts ut.
Forminsprutning är en mångsidig process som kan producera delar med hål, fjädrar, gängor i
en enda operation. Forminsprutade delar kan vara enkla eller komplexa och kan vara fasta,
skummad, eller förstärkta. De kan vara tjocka eller tunna, flexibla eller stela. Ingen annan
tillverkningsprocess erbjuder samma omfattning av den kapacitet forminsprutning ger.
Formsprutningsmaskiner varierar i storlek och komplexitet.
Insprutningssystemet värmer plastmaterialet tills dess lämpliga viskositet eller flytbarhet och
sedan med kraft injiceras in i formen. Det finns fram- och återgående skruv som trycker in det
smälta materialet in i formen. När materialet kommer in i insprutningscylindern (Barrel),
drivs den framåt med hjälp av rotation av skruven som drivs av en elektrisk motor. Det skapas
friktion som bidrar till att materialet mjuknar eller smälter då den vridande skruven trycker
den mot munstycket. Vid insprutning varierar materials temperatur från cirka 160 grader till
300 grader Celsius. När plasten stelnar kan ingen mer tryck utövas på den i formen. Den
fram- och återgående skruven börjar sedan rotera igen för att smälta material för nästa
omgång.

6
7

Brainstorming, 2015. www.remembereverything. org
Formsprutning, 2015. www.petervaldivia.com
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Det som anses vara en av de viktigaste aspekterna inom plastkonstruktion är att tänka på
eventuella problem som kan dyka upp vid utstötning av en plastdetalj från verktyget.
Beroende på verktygets form kan det bli svårt för utstötningsmekanismen att stötta ut detaljen
från verktyget. I sämsta fall kan detaljen skadas. Detta problem kan undvikas genom att
formen konstrueras med släppningsvinklar8 . Detta behöver absolut inte vara mycket, utan ett
par grader räcker. Hos de flesta plastdetaljer räcker det oftast en släppningsvinkel på under en
grad.

Figur 7: Bild på plastdetalj med släppningsvinkel

3.6 Analys av delar inför formsprutning
Efter noggrannare undersökning inom formsprutning9 och hur konstruktion av en del borde
vara när de ska formsprutas, visade det sig att det är viktigt att hålla en hyfsat jämn
godstjocklek10 genom hela konstruktionen. Detta för att kunna bibehålla samma form och
storlek på delen efter att den har formsprutats och är på väg att svalna. Är godstjockleken
ojämn, kan det leda till att svalningstiden blir kortare där delen är som tunnast respektive
längre där den är som tjockast. Det kan i sin tur leda till att det skapas spänningar som gör att
delen krymper olika mycket på olika ställen. Beroende på vad det är för del och hur den ska
användas, spelar lite krympning inte så stor roll.
Då konstruktionen hos alla delar i kopplingen undersöktes, visade det sig att både honan och
hanen hade olika väggtjocklek på många ställen. Därför valdes det att både honan och hanen
ska konstrueras om så att de får en jämnare väggtjocklek. Eftersom det blev brist på tiden
hanns det inte med att få bege delar att bli perfekta för formsprutning men som tidigare nämnt
så spelar lite krympningar inte så stor roll.

3.7 Tillverkningskostnad
Enligt arbetets avgränsningar skulle det inte göras några analyser på tillverkningskostnader
men det kändes ändå under arbetets gång att lite kunskap om tillverkningskostnad 11 på en
8

Släppningsvinkel, 2015. www.verkstaderna.se
Att tänka på vid formsprutning, 2015. www.plastforum.se
10
Godstjocklek vid formsprutning, 2015. www.custompartnet.com
11
Tillverkningskostnad, 2015. www.dragonjewelinc.com
9
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relativ enkel plastdetalj var viktig. Denna studie hjälpte mycket med val av bästa koncept och
med att förstå varför det tidigare konceptet skulle bli så dyr att tillverka.

3.8 Viktanalys
Viktanalys utfördes med hjälp av programmet Solidworks på det slutgiltiga konceptet för att
kopplingen inte skulle bli för tung och därmed påverka användandet av redskapen.

3.9 Material
3.9.1 Polymer eller metall
När det gäller val av material för denna konstruktion, fanns det endast två material att välja
mellan. Dessa material var polymer eller metall. Eftersom ett utav de allra viktigaste kraven
var att tillverkningskostnaderna skulle vara låga, kändes det mest logiskt att konstruera en
lösning som kräver så lite eller inget metall alls. Dock var själva skaftet tillverkat i
aluminium. Därför var tanken från början att ifall lösningen på kopplingen inte blir så bra
eller robust, skulle en annan starkare metallegering på skaftet hjälpa till med hållfastheten och
leda till en robust koppling. Fokusen annars låg hela tiden på att konstruktionen endast ska
bestå utav en polymer art. Eftersom slutkonceptet var tänkt att tillverkas endast utav plast,
valdes det att undersöka de mest använda plast sorter inom konstruktion, nämligen ABS och
PVC. Detta för att dessa två polymerer har använts i andra delar av Sverigegrepen och
bidragit med goda resultat.

3.9.2 ABS
ABS12 (Akrylonitrilbutadienstyren) är en termoplast som är stark och lätt. Materialet används
bland annat inom tillverkning av kåpor för kontorsmaskiner, telefoner, instrumentpaneler osv.
Basmaterialet i den denna polymer består utav cirka 40 till 60 % av styren, vilket innebär en
blandning av Butadien samt Akrylnitril. Genom polymerisation av dessa två ämnen framställs
ABS. Den kemiska strukturen består utav långa kedjor av styren som är tvärbundna med
kortare kedjor av styren- Ko- akrylnitril. Det gör att materialet blir lätt att tillverka samt får
egenskaper såsom hög drag- och slaghållfasthet13 , vilket gör den lämpligt för tillverkning av
tuffa konsumentprodukter.

3.9.3 För- och nackdelar med ABS
Plastens främsta fördelar är att den har god formbeständighet samt har låg
produktionskostnad. Det är just Akrylnitril som bidrar till lägre risk för
spänningssprickbildning och att produkten bibehåller sin slagseghet även vid låga
12
13

ABS, 2015. www.plastex.se
ABS, 2015. www.absplastic.eu
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temperaturer, så låga som -40° C14 . ABS är även okänsliga mot olika syror, alkoholer,
saltlösningar och så vidare.
På grund av ämnet Butadien i blandningen blir ABS känslig för ultraviolett strålning och gör
det mindre anpassad för utomhus användning. Detta leder i sin tur till att materialet blir sprött.
Detta kan motverkas genom lackning av ytan eller tillsättning av kimrök (kolpulver) i
materialet. Ett annat sätt att lösa detta problem är att ersätta Butadien med ASA (Akrylnitril
Styrenakrulat) som har samma egenskaper som Butadien men är resistent mot ultraviolett
strålning15 .

3.9.4 PVC
PVC16 (polyvinyl chloride) är också en termoplast som innehåller höga halter av klor, upp till
57 %. Dessutom används även kol vid tillverkning av denna plast. PVC är en doftlös, spröd
samt vit i färgen och kan köpas som pellets eller pulver i form av råmaterial. Eftersom den har
en hög motståndskraft mot oxidation samt nedbrytning, är det lätt att lagra detta material i
form av råmaterial under längre tidsperiod.
Idag är PVC en av de mest använda polymer i världen. Detta på grund av dess låga
produktionskostnad, låga vikt samt enkelheten vid formsprutning. De flesta plaströr över hela
världen idag är tillverkad utav denna polymer. Den används även i elektronikkomponenter,
speciellt inom isolering av kablar samt som beläggning osv. Tillika används PVC i blodpåsar,
IV (intravenös) påsar, dialysanordningar med mera inom sjukvården. Dessa är dock endast
möjliga om ftalater17 blandas med PVC. Ftalater är en kemikalie som fungerar som
mjukgörare och därför gör det möjlig för PVC samt andra polymertyper att kunna användas
till produkter som kräver flexibla egenskaper.

3.9.5 För- och nackdelar med PVC
Fördelen med PVC är att den är slitstark. Den är dessutom billig, har låg vikt samt kräver inte
råolja eller naturgas vid tillverkningsprocessen, jämfört med andra polymer typer. Eftersom
PVC är en termoplast kan den lätt återvinnas till nya produkter. Den har en god resistens mot
kemiska spänningssprickor, har låg värmeledningsförmåga och kräver lågt underhåll.
Det finns dock en stor nackdel med detta material och det är att den frigör två olika ämnen
under tillverkningen eller då den utsätts för brand. Dessa två ämnen är dioxin18 och ftalat,
vilket är farliga och påverkar människohälsan negativt. Dioxin är giftig och tar lång tid för
naturen att bryta ner den. Ftalat är ett ämne som blandas i vid tillverkning av PVC, speciellt
då materialet önskas vara flexibel och mer stöttåligt men får människan i sig ämnet kan den
påverka dess reproduktiva system.
14
15
16
17
18

ABS, 2015. www.nordiskaplast.se
ASA, 2015. www.plastics.ulprospector.com
PVC, 2015. www.composite.about.com
Ftalat, 2015. www.cdc.gov
Dioxin, 2015. www.ejnet.org
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4 Konceptgenerering
4.1 Konceptförslag nr. 1
Detta koncept bestod utav fyra delar, där del nummer ett är aluminiumhöljet som kommer att
placeras i mitten/ över skarven. Underdelen skulle pressas fast i änden av ena rörhalvan och
ska ha exakt lika stor diameter som skaftet på andra sidan. Del nummer två är en
cylinderformad solid aluminium
stycke som ska pressas i båda
änden av de två delade röret för
att förstärka ändarna så att röret
inte krymper när den med hjälp
utav del nummer fyra (T-handtag)
skruvas/ pressas ihop med
överdelen av aluminiumhöljet.
Sedan med hjälp att del nummer
tre som är en fjädrande tryckskruv
kan andra rörhalvan enkelt guidas
in rätt så att den inte direkt glider
ut när t-handtaget skruvas ut och
överdelen av del nummer ett
utvidgar sig.
Figur 8: Bild på konceptförslag nr. 1

4.2 Befintlig lösning (och koncept) nr. 2
Detta koncept är en inspiration av en befintlig och välkänt kopplingsaxel, kallad kardanaxel.
Denna koppling används mest vid kraftöverföring i axiell riktning och som utsätts för
torsionskrafter (vridning). Sådana kopplingar hittas bland annat i bilar som är bakhjulsdrivna
och har motorn placerad fram.
För att kunna använda denna inspiration till en lösning på vikning av skaftet, behövdes alla tre
länkarna att modifieras om. Delarna skulle fortfarande bestå utav tre länkar, där två utav
länkarna 1 och 3 (se figur 9) skulle pressas i båda änden av skaftet vid skarven och vara
identiska. Den tredje delen (2) i sig skulle bestå utav tre delar men som skulle i detta koncept
konstrueras som en och samma del och kopplas ihop med del 1 och 3. Enligt bilden nedan
skulle den ha en egen konstruktion eftersom i det här fallet krävs ingen axiell rotationsrörelse.
Den skulle fungera endast som en länk som kopplar del 1 med del 3.
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Figur 9: Kardanaxel

Figur 10: Bild på befintligt koncept nr. 2

4.3 Konceptförslag nr. 3
Just på grund av att grepskaftet var ergonomiskt konstruerad, uteslutades idén från början av
arbetet om att kunna använda sig av teleskopsmetoden (se figur 12). Detta konceptförslag var
likt teleskopsmetoden, dock var konstruktionen lite annorlunda. Det som skiljde sig i detta
koncept mot en konstruktion baserad på teleskopsmetoden var att de två rördelarna inte skjuts
i varandra för att halvera längden.

Figur 11: Bild av SverigeGrepens ergonomiska skaft
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Figur 12: Bild på en tvättborste med teleskopskaft
Konceptet bestod utav tre delar, där två av dem skulle tillverkas i plast och en i aluminium.
Den del som skulle tillverkas av aluminium var kärnan som skulle placeras i mitten av skaftet
där skarven befinner sig. Kärnans konstruktion liknade en tjockväggig rör, istället för att vara
solid. Detta för att spara på vikt.
Eftersom dess enda funktion var att
göra skaftet robust vid skarven och
ingen annat, skulle konstruktionen
vara så enkel som möjligt för att
spara på tillverknings- samt
bearbetningskostnader. Ena sidan
av kärnan skulle pressas i den övre
röränden vid skarven. Den andra
sidan skulle vara nästan lika tjock
som innerdiametern på skaftet, så
att röret kunde lätt skjutas in och
dras ur vid montering/ demontering
av skaftet. Innerdiametern var
samma genom hela skaftet.
Figur 13: Bild på konceptförslag nr. 3
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Teleskopskaft, 2015.

www.clasohlson.com
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5. Konceptutvärdering
5.1 koncept nr. 1
Tanken bakom detta koncept var att försöka finna en lösning på koppling där standarddelar
används och som kan köpas in. Eftersom det var svårt att hitta alla delar färdiga på
marknaden, valdes att vissa delar köps in och resten som kräver speciella mått samt design
tillverkas. I det här fallet skulle del 2,3 och 4 köpas in och del 1 tillverkas.
Efter vidare granskning visade det sig att tillverkningen av del 1 skulle leda till höga
bearbetningskostnader eftersom delen där t-handtaget skruvas i måste fräsas ut.
Bearbetningsmomenten skulle dessutom leda till stora materialförluster. Detta på grund av att
det först måste köpas in ett aluminiumrör med en väggtjocklek på cirka 12 millimeter och
sedan fräsa ut cirka 10 millimeter. Detta ansågs inte alls vara ekonomiskt försvarbart.

5.2 Koncept och (befintlig lösning) nr. 2
Grundtanken i detta koncept var att presentera en lösning där störst fokus låg på att
kopplingen blir så robust som möjligt. Att kopplingen vid skaftets skarv skulle bli robust med
en kardanaxel fanns det inga tveksamheter på. Problemet var att nästan alla kardanaxlar är
gjorda av metaller och framförallt av olika stållegeringar. Detta skulle först av allt öka vikten
på hela grepen men samtidigt skulle tillverknings- och bearbetningskostnaderna bli skyhöga
om de ska tillverkas i stål. Nästa problem var att kardanaxlarnas ändar inte är tillverkade för
att kunna vikas så pass mycket att de bildar en vinkel på 90 grader.
Tanken om att förmodligen kunna konstruera denna koppling kasserades senare efter vidare
undersökning. Detta på grund av att konstruktionen inte skulle hålla om den tillverkades av
plast eller utvecklades för att kunna skapa en böjvinkel på 90 grader.

5.3 Koncept nr. 3
Bland alla tre koncepten, ansågs detta koncept passa lösningen på delning av skaftet bäst.
Med tanke på hållfasthetskraven på kopplingen var denna lösning så bra att den kunde
tillverkas utav ett polymert material. Konceptets design vidareutvecklades för att den ska
kunna formsprutas. Det som enligt ämnesgranskaren ansågs vara negativt med detta koncept
var att kärnan var utav aluminium. Grundtanken även här var också att konstruktionen ska
vara robust och just på grund av detta, valdes det att kärnan ska bestå utav metall.
Vidare undersöktes olika polymerer för att kunna avgöra om tillverkning av kärnan i plast
skulle kunna vara ett alternativ. Det visade sig att det finns många olika sorters polymer som
kunde användas. Problemet var att avgöra om kärnan fortfarande kunde vara ihålig. För att
vara på säkra sidan, valdes det att kärnan ska vara solid men då skulle detta påverka vikten
negativt. Att skaffa fram svar på dessa frågor var både svår samt tidskrävande. Tack vore
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programmet Solidworks, kunde en tredimensionell prototyp av både kärnan och den skarvade
skaftet konstrueras samt välja vilken material det är tänkt att de ska bestå utav.

Figur 14: CAD bild konceptförslag nr. 3
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6. Konceptval och detaljkoncept
Eftersom det inte fanns något referenskoncept på delning av SverigeGrepen, valdes det att
sätta koncept nummer tre som referens för att jämföra samtliga koncept med de krav/
kriterium som ställts från handledaren.
Det bästa konceptet enligt kriterierna visade sig vara klart och tydligt koncept nummer tre.
Koncept nummer två var det sämsta konceptet bland alla tre även om den fick bra betyg när
det gäller stöttålighet samt ergonomi.
Koncept

Kriterium

Kriterier
Högt Stöttålighet
Låg kostnad
Inga personskador
Bra konstruktion
Utökat skaftlängd
Material val
Lågt underhåll
Enkel montering
Ergonomi

Nettovärde
Rangordning
Vidareutveck.

Referens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
JA

Nr. 1

Nr. 2

+1
-1
-1
+1
0
-1
0
0
-1
-2
2
NEJ

+1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+1
-5
3
NEJ

Figur 15: Pugh’s Matis
Enligt Pugh´s Matris ansågs koncept tre (referens) vara den absolut bästa konceptet att
vidareutveckla. Men innan arbetet med vidareutveckling påbörjades, presenterades detta
koncept för handledaren. Även handledaren tyckte av personliga erfarenheter att de två andra
koncepten skulle leda till höga kostnader och tyckte att koncept tre hade potential för
vidareutveckling. Dock tyckte handledaren att gängorna bör täckas på något sätt så att med
tiden smuts inte tränger sig mellan gängorna samt att hanens bakdel A (figur 16) kunde
utvecklas och likna honan mera. Detta för att den ska ha en skön känsla när användaren håller
i den, istället att vara klumpig och kännas för användaren att den är på något sätt i vägen hela
tiden. Resultatet blev B (se figur 17).
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Figur 16: Hane äldre version

Figur 17: hane ny version

Ett annat problem med detta koncept var att nedre delen av skaftet kunde skjutas in lite hur
som helst. Det skulle fortfarande gå att koppla de två skafthalvorna men tanken bakom hela
designen på skaftet var att belastningen på kroppen ska bli så låga som möjligt och att
användaren skulle böja ner sig så lite som möjligt. Kopplas grepen fel kan det leda till att
slitskadorna på kroppen ökar. Detta vidareutvecklades genom att kärnan i mitten av skarven
konstruerades om (se figur 18). Dessutom konstruerades munstycket på skaftets underdel om
för att kunna passa kärnan bara på en enda sätt (se figur 19). På så sätt skulle det inte gå att
montera de olika delarna fel.
Kärnan kommer att pressas i överdelen av skaftet och sedan fixeras axiellt med hanen på båda
sidor så att varken hanen eller kärnan kan rotera. Det är viktigt att kärnan inte går att rotera
och verkligen sitter fast, annars är risken för att de två skaftdelarna monteras på fel sätt stor.
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Figur 18: CAD bild på kärnan

Underdel skaft

Kärna

Figur19: CAD bild på placeringen av kärnan monterad på ett korrekt sätt
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Överdel skaft

Figur 20: Snittad vy av hona och hane

Hanen vidareutvecklades genom att ändra på tjockleken samt minska antalet gängor så att
rengöringen av eventuell smuts blir lättare. Dessutom täcker honan gängor hyfsat bra (se figur
20). Därför behöver inte gängorna skyddas något mer.
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6.1 Val av material
Även om både PVC samt ABS har sina nackdelar är de ändå bland de mest använda
polymererna runt hela världen. Delarna för denna koppling kan mycket väl tillverkas i både
PVC samt ABS och fungera utmärkt. Just att PVC är hälsofarlig för människan, är den
förbjudet för användning inom konstruktion i USA. Eftersom SverigeGrepen AB har planer
på att lansera denna grep i USA, blev det faktiskt lätt att välja mellan dessa två polymer.
Dessutom tillverkas SverigeGrepens handtag samt grephuvud redan i ABS.
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7. Kopplingsmekanism – version 2.0
Anledningen till den alldeles för tjocka godstjockleken på honan (15 millimeter) och hanen
(fem millimeter) har hela tiden berott på hållfastheten som har varit svårt att avgöra. Men vid
mera diskussion med handledare och andra involverade, så bestämdes det att tjockleken kan
minskas ännu mer utan att det ställda kravet på hålfastheten berörs negativet. Den nya
tjockleken blev nio millimeter för honan och tre millimeter för hanen. Denna tjocklek
minskningen sedan kompenserades genom förlängningen av honans generella längd som
ökades med 20 millimeter. Tanken bakom detta var att kraften skulle kunna fördelas på mera
yta och därmed få mer hålbar konstruktion.
Möjligheten för att minska tjockleken av hanen ännu mer fanns men det bestämdes att stanna
där eftersom det var främst hanen som tog upp det mesta andelen av lasten jämfört med
honan. Däremot när det gäller honan, var minskning av tjockleken till endast tre millimeter
var den maximala möjliga minskningen. Detta berodde på honans tjocka gängor på insidan.
Tjockleken av honan mellan varje gänga efter minskning till tre millimeter blev endast en
millimeter. Ännu mer minskning kunde ha lett till svag konstruktion.
Kärnans ursprungliga konstruktion behövde inte ändras och följde med oförändrad under
version 2.0.

Figur 21: Renderade bilder av hanen, honan och kärnan
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8 Analys av formsprutning i Solidworks
Ännu en gång med hjälp av programmet Solidworks simulering skaffades data på hur
formsprutningen kan ske på ett lämpligt sätt. Data innehöll bland annat svar på hur plasten
spred sig in i formen då ett särskilt plats (feed line) valdes för injektion av polymeren, hur
lång tid det tog för plasten att sprutas in i hela formen, hur lång blev svalningstiden samt hur
lätt det var för den smälta materialet att ta sig fram igenom hela formen osv.

8.1 Formsprutningssimulering av honan

Figur 22: Insprutningshastighet samt Insprutningspunkt

Ovanstående figur visar var materialet sprutas in, hur den sprider sig samt att hela
insprutningen tar cirka 3.5 sekunder. Diametern på insprutningsmunstycket är 2 mm och att
plasten skjuts in i formen med ett tryck på 100 MPa. Bege av dessa värden var
rekommenderad av programmet.
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Figur 23: Kylningshastighet för hona
Denna figur visar att det tar cirka 50 sekunder för hela stycket att svalna, vilket är en lång
väntetid och kan leda till hög produktionskostnad. Detta är normalt då godstjockleken är så
grov. Eventuellt kan detaljen kylas ner i verktyget innan den stötts ut.
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8.2 Formsprutningssimulering av Hanen

Figur 24: Insprutningstid för hane
Exakt som honan, insprutades även hanen med ett tryck på 100 MPa. Resultatet på
insprutningstiden för hanen blev som väntat sämre, jämfört med honan. Detta på grund av att
hanens väggar är tjockare än honans.
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Figur 25: Svalningshastighet för hanen
Det tar cirka mer än fem minuter enligt Solidworks programmet för hanen att svalna. Denna
del tar längst tid att svalna av alla tre delar. Här skall delen kylas ner i verktyget innan den
stötts ut.
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8.3 Formsprutningssimulering av kärnan

Figur 26: Simulering av insprutningstid för kärnan

Figur 27: Simulering av svalningshastighet för kärnan
Kärnan visade sig ta näst längst tid att kyla ner. Enligt figuren ovan tar det cirka 2 minuter och
20 sekunder för kärnan att svalna.

8.4 Analys av kylningstid
Värden på tiden för kylningshastighet av samtliga delar ansågs vara orimlig långa. Efter en
diskussion med ämnesgranskaren valdes det att kontakta en plasttillverkare för att se om
värdena stämmer eller inte. Peter Tramp 20 på GH Plast AB i Grisslehamn kontaktades för att
försäkra om värdena är rätta. Enligt Peter Tramp stämde kylningstiden och anledning till detta
var att godstjockleken var grovt. Han påstod även att det är normalt då konstruktionen ser ut
som den gör men det finns möjlighet till att kunna sänka kylningshastigheten genom att
minska godstjockleken, dock kan detta leda till svagare konstruktion.
20

Peter Tramp, 2015. GH Plast AB, Grisslehamn
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9 Resultat och slutkoncept
9.1 Sammanställning av alla delar
Efter att alla delar blev klara togs det renderade bilder på samtliga delar med hjälp av
Solidworks. Figur 28 visar hela kopplingen som är monterad på ett skaft med samma mått
som det verkliga skaftet.

Figur 28: Renderad bild på hela kopplingen
Kravet för den maximala vikten enligt handledare var cirka 300 gram. Enligt Programmet
Solidworks kalkyl vägde honan, hanen och kärnan tillsammans cirka 240 gram.
Sedan skickades CAD- filarna av dessa delar till en 3D- skrivare för att skaffa fram en
prototyp. Resultatet blev följande:

Figur 29: prototyp av hela kopplingen monterad på skaftet.
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Figur 30: Prototypbild över endast kärnan och hanen
Eftersom kärnan och hanen egentligen ska pressas fast i skaftet, slipades kärnan på ytan samt
insidan av hanen för att det ska bli lätt att montera och demontera alla prototypdelarna. Under
bearbetning av prototypen gick två utav sex tänderna sönder, därför syns kärnan i figur 30.
Den smala metallpinnen som vertikalt går igenom hela kopplingen är endast tillfälligt. Vid
verklig montering ska hanen, kärnan och överdel av skafthalvan nitas fast. Som tidigare
nämnt, för att de inte skall lossna eller börja rotera axiellt.
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10 Slutsats och diskussion
Det slutgiltiga konceptet uppfyller viktkravet och eftersom delningen sker mer eller mindre
exakt i mitten av skaftet, blir den totala längden efter vikning cirka 0,8 meter. Kärnan som är
placerad i mitten av två skafthalvorna leder till ett styvt skaft. Det material som har valts till
kopplingen uppfyller de temperaturskillnadskrav mycket väl samt kräver både litet underhåll
och är användarvänligt. Även andra krav som hade ställts på kopplingen uppfylldes.
På grund av att det redan från början bestämdes att inga beräkningar på tillverkningskostnader
skulle utföras/ undersökas, blev det svårt mot slutet att uppskatta ungefär hur dyrt
tillverkningskostnaderna kommer att bli egentligen.
Det märktes väldigt sent under arbetet att vissa moment borde ha undersökts tidigare och inte
till exempel efter val av koncept eller utveckling av bästa konceptet.
Enligt Gantt schemat var det tänkt att hållfasthetsanalyser skulle utföras på det slutgiltiga
konceptet. Efter många försök med simuleringsprogrammet i Solidworks, visade det sig att
det är svårt att få en uppfattning av kopplingens hållfasthet. På grund av detta, för att vara på
säkra sidan när det gäller hållfastheten, valdes det att godstjockleken ökas på delar som utsätts
mest för belastningskrafter.
Då det senare var dags att undersöka om delarna kan formsprutas, märktes det i Solidworks
simuleringsprogram för beräkning av olika insprutningstider att det skulle till exempel ta över
fem minuter för hanen att svalna. Att hålla kvar hanen fem minuter i verktyget innan det är
dags att stöta ut den blir kostsamt. Dock kan delen kylas ner direkt efter att det smälta plasten
har sprutats i formen. Detta kommer att sänka svalningstiden markant. Det märktes då att
detaljerna hade blivit överdimensionerade avseende godstjockleken.
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10.1 Rekommendationer för vidare arbete
Vid tillverkning av denna koppling kommer förmodligen den långa svalningstiden att kosta
mest. Det är därför nödvändigt att minska godstjockleken ytterligare. Detta ökar dock kravet
på mer utförliga hållfasthetsanalyser för att vara säker på att konstruktionen håller. Eftersom
det är för tillfället inte möjligt att utföra en hållfasthetsana lys av en ihopmonterad plastdetalj i
ett simuleringsprogram, bör tester göras på nya prototyper.
Att konstruera en koppling utav ett polymert material var tveksam och begränsade
lösningsrymden. Det rekommenderas därför att vid fortsatt arbete bör även lösningar i metall
undersökas närmare och inte endast lägga fokuset på det material som kunden önskar. I det
här fallet endast plast. Enkla bearbetningar av till exempel två stycken rör profiler utav
aluminium med standard mått kanske kan också leda till en bättre och billigare konstruktion.
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