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This thesis will describe the redesign of the manure fork SverigeGrepen. The product
is available for purchase in Scandinavia and and parts of the rest of Europe.
The product is available in stores but the companys goal is to start distribute it over
the internet. A problem today with a purchase over the internet is that the costumer
has to pay a high shipping-fee due to the products unique form. The long handle
contributes to the high shipping-fee which makes it hard to attract costumers to
purchase the product online. Deficiencies have been found at the manure forks basket
and needs to be examined. These problems need to be checked out so that
SverigeGrepen can become an even more compatitive product.
To obtain a solid theoretical ground a literature was made about the concerned
subjects.
The project proceeded with the gathering of information about the product, by
communications with the contact at the company and usage of the manure fork in it´s
real enviroment to locate complications with the design. Some temporary souloutions
have been tested but would in the long run be in need of new souloutions.
Based on similar products and the existing soloutions some new consepts were
introduced. The best concepts were mdeled in CAD and modified by some input
from the company and a plastic worker. Images of the CAD model and a real life-size
prototype printed in a 3D-printer were used as support during the discussions.
The outcome of the project is that design documents of an easy to use souloution to
assemble/dissmantle the manure forks shafthalves whitch minimizes the packaging
volume and thereby reduces the shipping costs, were made. Designpropositions were
produced to eliminate deficiencies located at parts of the basket in the beginning of
the project.
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Sammanfattning
Denna rapport kommer att beskriva omkonstruktionen av mockningsredskapet
SverigeGrepen. Produkten finns idag på marknaden och säljs i Norden och delar av
Europa.
SverigeGrepen säljs idag i butik men företaget har som mål att börja sälja över
internet. Ett problem som uppstår vid internethandel är att kunden måste betala en
fraktkostnad och detta påverkar produkten väsentligt på grund av dess speciella
utformning. Det långa skaftet gör att fraktkostnaden blir väldigt hög och alldeles för
stor för att kunden ska tycka att det är värt att köpa via internet. Förutom detta hade
vissa brister så som tandbrott och upphängningsproblem på grephuvudet (verktyget
som tar upp spillningen) identifierats. Projektet har gått ut på att lösa dessa problem
och på så sätt göra produkten konkurrenskraftigare.
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att få teoretiskt underlag för de berörda
områdena gällande projektet. Studier gjordes inom användandet av olika
konceptgenereringsverktyg, formsprutning samt plast och plastlegeringar.
Sedan fortsatte projektet med att samla information om produkten genom att samtala
med kontakten på företaget och eget användande för att ta reda på vilka problem den
befintliga konstruktionen hade. En del temporära lösningar hade testats men på
längre sikt skulle det krävas nya lösningar.
Baserat på liknande produkter och de lösningar som redan testats togs det fram några
koncept. De bästa koncepten ritades upp i CAD och utvecklades i diskussion med
företaget och en plasttillverkare. Som underlag till diskussionerna användes bilder
från CAD och en prototyp i full skala som tillverkats i en 3D-skrivare.
Det projektet har resulterat i är konstruktionsunderlag på en lösning som gör det
möjligt att dela på skaftet i två halvor och på så sätt få ner priset som är volym och
längdbaserat. Det har även tagits fram ändringsförslag på grephuvudet utifrån de
brister som lokaliserades i början av projektet.

Förord
Denna rapport är kontentan av vårat examensarbete som utförts under våren 2013 så
att vi förhoppningsvis kan avsluta vår maskiningenjörsutbildning vid Uppsala
universitet.
Vi vill tacka Patrick och Lydia Springer för att vi fick chansen att göra vårat
examensarbete på SverigeGrepen. Arbetet har varit mycket lärorikt och vi hoppas att
resultatet har motsvarat era förväntningar. Vi vill också tacka Lars Degerman och
institutionen för Industriell Teknik för möjligheten att använda institutionens 3Dskrivare för prototypframtagning.
Uppsala, Maj 2013
Emanuel Fjelstad och Mohammed El-Harbiti
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1 Inledning
1.1 Bakgrundsbeskrivning
Produkten som projektet har baserats på heter SverigeGrepen och är ett
mockningsredskap som idag består av tre delar: handtag, skaft och grephuvud. Det
finns idag en fungerande produkt på marknaden. Det har dock visat sig att det finns
vissa problem med den befintliga konstruktionens utformning. Vid upphängning i
butik resulterar den ergonomiska formen att greparna tar stor plats på djupet vilket
leder till att det inte går att hänga så många på samma ställe. Grepens långa och
ergonomiska skaft har visat sig vara väldigt bra ur arbetssynpunkt men vid
paketering och distribution blir detta ett problem eftersom de långa skaften resulterar
i stora förpackningar. Eftersom företaget vill satsa på den internationella marknaden
blir förpackningens volym viktig då den är direkt kopplad till hur många produkter
som går att skickas vid varje leverans. Ett annat problem som har upptäckts vid
användning av produkten är att vissa tänder på verktyget har en tendens att gå av, fast
att verktyget har använts på det tänkta sättet.
Företaget har idag vissa idéer på ändringar av grephuvudets utformning för att lösa
problemet kring upphängningen och tandbrottet. Idéerna har inte testats i
verkligheten och behöver därför undersökas.

Figur 1.1 SverigeGrepens produkt.

1.2 Mål med projektet
Huvudmålet med projektet är att skapa en mera konkurrenskraftig produkt inom
hästskötsel. För att kunna nå huvudmålet har några delmål satts upp:
•

Ta fram konstruktionsunderlag till en användarvänlig koppling mellan
grepens aluminiumskafthalvor. Förslaget som tas fram ska helst användas
utan hjälp av verktyg vid montering/demontering hos slutkonsumenten. Det
erhållna förslaget får inte försämra grepens användarförmåga eller vara
hållfastmässigt instabilt. Lösningsförslaget för kopplingen får inte öka
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•

•

totalvikten med mer än 100g. Konstruktionen ska kunna paketeras i en
mindre förpackning för att komma bort från avgiften som blir när längden
överstiger 120cm och räknas som skrymmande paket.
För grephuvudet ska det tas fram ändringsförslag som löser de
hållfasthetsproblem som finns idag och dessa förslag ska grundas på
datorbaserade hållfasthetsanalyser. Viktiga egenskaper på de förslag som tas
fram för att reducera bristerna på grephuvudet är förutom att öka hållfastheten
att de är estetiskt tilltalande.
Grephuvudets bakre del ska också konstrueras om så upphängning i butik
underlättas så att det blir möjligt att hänga fler grepar på samma yta som
innan ändringen.

1.3 Avgränsningar
Projektet kommer att begränsas till konstruktionsunderlag på skaftdelningen och
ändringsförslag på grephuvudet för prototypframtagning. På grund av bristen på
editerbar 3D-modell av grephuvudet kommer ändringsförslagens simuleringar bara
att utföras på den främre delen av grephuvudet, dvs. där tänderna sitter.

1.4 Metodik
Projektets faser har varit att samla information, generera koncept, välja koncept och
ta fram konstruktionsunderlag för de rekommenderade lösningarna.

1.4.1 Informationsinsamling
För att få förståelse för projektet inleddes allting med att sätta sig in i produkten
genom samtal med handledaren och eget användande av grepen. Innan
konceptgenereringen skapades en överblick av befintliga lösningar genom att åka
runt till olika återförsäljare och titta på liknande produkter (Benchmarking).
Grephuvudet är tillverkat i formsprutad plast och delningsmekanismen är tänkt att
tillverkas på samma sätt, därför gjordes en litteraturstudie om plasters
konstruktionsmöjligheter och begränsningar.

1.4.2 Konceptgenerering
Utifrån den insamlade informationen och konceptgenereringsverktyg togs några
koncept på grephuvudet och delningen fram genom skisser och CAD vilka är två
effektiva metoder för att presentera ett förslag på ett pedagogiskt sätt.
Koneptgenereringsverktyget som användes kallas SCAMPER och är ett effektivt
hjälpmedel vid förbättring/förändring av befintliga produkter.
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1.4.3 Val av koncept och konceptoptimering
Valet av de slutgiltiga koncepten baserades på diskussioner med handledaren, en
expert inom plast/formsprutning samt information från hållfasthetsanalyser av 3Dmodeller. Med hjälp av en 3D-skrivare tillverkades en fullskalig prototyp som sedan
monterades på ett aluminiumskaft för att upptäcka eventuella brister med
konstruktionen.

1.4.4 Konstruktionsunderlag och ekonomi
Underlaget angående grephuvudets ändringar kommer att bestå av 3D-bilder och
hållfasthetsanalyser för att motivera de valda utformningarna. För
delningskonstruktionen kommer konstruktionsritningar tas fram samt de 3Dmodeller de är baserade på för att i diskussion med en plasttillverkare få fram ett
ungefärligt pris på gjutformarna. En jämförelse av priser kommer att göras baserad
på fraktkostnaden med och utan delningen.
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2 Teori
2.1 PC/-ABS
PC/ABS är en polymerlegering som ofta används för att höja den maximala
användningstemperaturen samt för att få en slagseg konstruktionsplast. PC/ABS
legeringen bidrar till en billigare lösning än valet av en högvärdig konstruktionsplast
med samma temperaturgränser1. Elasticitetsmodulen är 2100 – 2400 MPa beroende
på blandningen2.
Fördelarna med PC/ABS är den höga styvheten samt drag- och böjhållfastheten.
Legeringen är väldigt tålig mot svaga syror, de flesta alkoholer, oljor och fetter.
PC/ABS legeringen har ett väldigt brett användningsområde men ett utav de klart
vanligaste områdena är formsprutning vid t.ex. tillverkning av kåpor. När en produkt
bestående av denna legering börjar närma sig slutet av sin livstid så är den 100 %
återvinningsbar, dock inte för användning som skulle innebära kontakt med
livsmedel eller medicin 3
Den första delen i legeringen kallas i vardagligt tal PC som kommer från engelskans
polycarbonate. Polykarbonat är en amorf och slagseg konstruktionsplast. Att den är
amorf innebär att den till skillnad från metaller saknar en tydlig kristallstruktur.
Polykarbonaten uppfanns under 1950-talet och vart tillgänglig på marknaden år
1958. I figur 2.1 visas polykarbonatens komplexa formel.

Figur 2.1 Polykarbonats kemiska struktur.
1
2

3

Klason och Kubát. 2001, s 56
Elasticitetsmodul, 2013. www.promoldning.nl
Röchling, 2013. www.formaterm.se
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De PC varianterna som är befintliga på marknaden idag har utvecklats en hel del
sedan lanseringen på 1950-talet, till stor del tack vare behovet av ett slagsegt
plastmaterial i byggnadsindustrin samt utvecklingen av CD- och DVD-skivor 4.
De positiva egenskaperna PC bidrar till i en PC/ABS legering är hög slagseghet, hög
ändvändningstemperatur (tål 120 grader Celsius kontinuerligt), krymper mindre än
de flesta andra plaster och fungerar även bra att lackera. De vanligaste
bearbetningsmetoderna vid arbete med polykarbonat innefattar formsprutning och
extrudering. Den största andelen av den PC som tillverkas idag (ca 30 %) används
för tillverkning av PC-, DVD- och Bluray-skivor. Andra områden där
polykarbonaten är dominerande är i motorcykelhjälmar, i glaset som sitter på
bilbelysningen samt hårtorkar5.
Den andra delen i polymerlegeringen utgörs av ABS vilket är en amorf sampolymer.
Att den är amorf innebär likt polykarbonaten att den saknar en tydlig kristallstruktur
och med sampolymer att dess kedja är uppbyggd av två eller flera olika sorters
monomerer6. ABS-plasten blev tillgänglig på marknaden år 1948 och består av
monomererna Akrylnitril (15-30% av ABS), Butadien (5-30%) och Styren (40-60%).
Den höga halten Styren är den bidragande faktorn till att ABS är så
bearbetningsvänligt till en prisvärd nivå medan en högre halt Akrylnitril ökar styrkan
hos plasten samtidigt som en hög halt Butadienpartiklar ger en högre slagseghet7.

Figur 2.2 ABS kemisk struktur.
4
5
6
7

Bruder. 2011, s 25
Bruder. 2011, s 26
Sampolymerer, 2013. www.wikiperida.se
Bruder. 2011, s 15
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Figur 2.2 på förgående sida visar ABS-plastens kemiska struktur. Beroende på vilka
egenskaper som eftersöks går det att styra halterna av de olika monomererna.
Förutom att påverka halterna av monomererna så fungerar ABS väldigt bra att legera
med konstruktionsplaser som exempelvis polykarbonat, detta för att kombinera de
båda polymerernas egenskaper och samtidigt slippa de höga kostnaderna ren
polykarbonat bidrar till.
Några få egenskaper som bidragit till att ABS blivit så populärt är dess förmåga att
kombinera styvhet, styrka och seghet. ABS fungerar utmärkt för lackning såväl som
förkromning för att efterlikna metalldetaljer8. Vanliga tillverkningsmetoder vid
framtagning av detaljer i ABS-plast är formsprutning och extrudering. Vanliga
produkter gjorda av ABS är bla. barnleksaker, köksmaskiner och kåpor till
hemelektronik.

2.2 Formsprutning
Formsprutning är en effektiv tillverkningsmetod när det kommer till stora volymer
och mer komplicerade former. Formsprutning som tillverkningsmetod slog igenom
redan på 1870-talet då bröderna Hyatt i USA tog patent på metoden och tillämpade
den främst till att tillverka biljardbollar i celluloid vilket är en plast beståendes av
cellulosanitrat mjukgjort med ett vitt, transparent, vaxartat, kristallint, fast ämne med
mycket säregen lukt vid namn kamfer9. De första formsprutningsmaskinerna hade en
mer traditionell utformning och använde sig av en kolv som satt i anslutning till
uppvärmd cylinder som ständigt tillfördes plast. När plasten sedan smältes så
pressade kolven ut smältan mellan gjutformarna. Formsprutning fungerar väldigt bra
för både termoplaster och härdplaster10. Härdplast tillhör en underkategori av plast. I
härdplast förekommer väldigt starka tvärbindningar mellan molekylkedjorna som ger
materialet en sådan styrka att det inte går att smälta om materialet efter att det en
gång har formats. Några vanliga härdplaster är Fenolplast och Epoxi. Den andra
underkategorin som hamnar direkt under plast är termoplaster. Termoplaster kan
smältas om flera gånger vilket innebär att det är mer fördelaktigt vid tillverkning av
produkter som ska återvinnas och dess klenare bindningar i molekylkedjorna gör den
lättare att arbeta med jämfört med härdplast11.

8

Bruder. 2011, s 16
Celluloid. 2013 www.wikipedia.se
10
Historia. 2013 www.verkstaderna.se
11
Bruder. 2011, s 7
9
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Utvecklingen av formsprutningsmaskinerna har de senaste 50-60 åren ständigt gått
framåt. Idag är de flesta formsprutningsmaskinerna uppdelade i två enheter där den
första är sprutenheten. Med hjälp av en doseringsenhet sugs ett nermalt plastmaterial
upp i en varm cylinder. I cylindern sitter en roterande skruv som pressar materialet
framåt samtidigt som friktionen gör att materialet smälter. Smältan pressas genom ett
munstycke in i den andra enheten som kallas låsenheten. I låsenheten sitter
formverktyget som oftast består av två halvor var av en är fixerad i maskinen. I den
fasta halvan placeras ingötet där plasten sprutas in. Den rörliga halvan brukar
vanligast drivas av hydraulik för att skapa den linjära rörelse som öppnar och stänger
formen12.

Figur 2.3 Tillverkningssteg vid formsprutning.
För att lätt kunna stöta ut den färdiga detaljen ur formen och för ett undvika
repskador i plasten används släppningsvinklar. En vanlig tumregel för släpp är ca 1-2
grader om ytan är slät.13 Är ytorna högglanspolerade går det att ha ett mindre släpp
men det bör minst vara 0,5 grader och vid grovt mönstrade ytor bör ett släpp på 7
grader användas14.
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid plastkonstruktioner är godstjockleken. Ojämnt
gods kan leda till sjunkmärken, porositeter och spänningskoncentrationer. Om
detaljen kräver olika tjocklekar kan ursparning vara ett alternativ. Det innebär att
12

Bruder. 2011, s 64-65
Bruder. 2011, s 82
14
Berggren, Jansson, Nilsson, Strömvall. 1997 , s 209-210
13
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konstruktionen förses med håligheter för att få ett jämnt gods15. Något som är väldigt
vanligt i plastkonstruktioner är förstärkningsribbor. Det innebär i princip att man
medvetet tillför material som orsakar en ojämn godtjocklek och för att undvika de
problem som tidigare nämnts finns det riktlinjer och rekommendationer för
dimensionering av ribbor.

Figur 2.4 Dimensioneringsförslag av ribbor.

2.3 Konceptgenereringsverktyg
I århundraden har människan trott att kreativitet endast är något mannen/kvinnan
föds med och ingenting som går att utveckla. I den moderna psykologin har det visat
sig att det finns metoder att använda sig av för att stimulera hjärnan och utveckla ett
mera kreativt tänkande16.
Det som oftast anses som ett utav de mest effektiva och som oftast rekommenderas
vid problemlösning speciellt när det kommer till framtagning eller utveckling av
existerande produkter är SCAMPER. SCAMPER är en akronym dvs. en förkortning
bildad av initialbokstäverna i ett ordled17. Akronymet kommer från engelskan och
står för Substitute, Combine, Adapt, Magnify eller Minify, put to other uses,
rearrange eller reverse18, vilket översatt till svenska blir byt ut, kombinera, anpassa,
förstora eller förminska, utnyttja till någon ny funktion, ordna om eller vänd. För att
SCAMPER ska vara genomförbart förutsätts det att en produkt finns under uppsyn
15

Berggren, Jansson, Nilsson, Strömvall. 1997 , s 200-202
Baxter. 1995, s 61
17
Akronym. 2013 www.wikipedia.se
18
Baxter. 1995, s 90
16
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för att SCAMPER:n ska kunna genomföras, men för att utnyttja verktyget till fullaste
grad rekommenderas det att ha två men även fler referensprodukter för att nå en
tillfredsställande lösning. Det är absolut inget krav att samtliga punkter i akronymet
ska användas utan det kan i somliga fall räcka med att endast använda sig av
exempelvis S-Substitue, vilket skulle kunna innebära att ett byte av en komponent
görs i en produkt vilket gör att optimal funktion uppnås.
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3 Förstudie
I metodikdelen klargjordes de metoder som användes under projektets gång och i
detta avsnitt beskrivs de resultat som uppnåddes. Projektet inleddes med en förstudie
för att få mer klarhet om hur problemen skulle lösas. Vid utveckling av ett
främmande redskap är det centralt att förstå hur det ska tillämpas och det var därför
viktigt att i ett tidigt stadium lägga ner mycket tid på mockning. Internet- och
litteratursökningar utfördes för att öka kunskapen om olika kopplingstekniker och
vilka egenskaper som kunde vara intressanta för projektet.

3.1 Benchmarking
Internet är en lättillgänglig marknad och sökningar efter lösningar gjordes först där.
Internetsökningarna kompletterades med läsning i tekniska tidskrifter, tidsskrifter
som behandlade hästskötsel och tidskrifter som behandlade trädgårdsredskap. För att
inte låsa in sig på första bästa idé genomfördes en fysisk benchmarking.
Återförsäljare som på förhand kändes väsentliga för uppgiften besöktes.
Benchmarkingen utfördes i Boländerna i Uppsala som har ett stort utbud av
återförsäljare av många olika sorters redskap. Butikerna som besöktes var bl.a.
JULA, BILTEMA, BEIJER, COOP och BAUHAUS. I figur 3.2 syns ett grephuvud
som påträffades på BILTEMA.

Figur 3.2 Grephuvud från Biltema.
Gällande idéer till kopplingen hade de flesta redskap som var utrustade med skaft
och möjlighet att packas ihop oftast någon form av teleskoplösning vilket inte var en
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tänkbar lösning för grepskaftet. Dels för att skafthalvorna har lika stor diameter men
även pga. dess krökta form. En lösning som fanns på BAUHAS trädgårdsavdelning
upplevdes som intressant då den bestod av två skafthalvor med lika stor diameter.

Figur 3.3 Ryobi trädgårdssåg.
Figur 3.3 visar en koppling som satt på en grensåg och bestod av fyra
huvudkomponenter: 1.Plastkåpa med invändig gänga, 2.Plastkoppling med utvändig
gänga, 3.Styrring samt en 4.Mittlänk. Dessa komponenter kompletterades med två
nitar, där den ena satt mellan styrringen och en skafthalva medan den andra satt
mellan plastkopplingen och den andra skafthalvan.
Upphängning av grepar undersöktes hos ovannämnda återförsäljare. En viktig aspekt
var här att undersöka konkurrenters lösningar men även andra redskap med liknande
utformningar.
Förutom de lösningar som hittades under benchmarkingen hade handledaren på
SverigeGrepen ett förslag på en koppling som testats. Egenskaperna var bra men
lösningen saknade en smidig design och den var omständig att montera ur ett
kundperspektiv.
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Figur 3. 4 Rörkopplingslösningn.
Figur 3.4 visar den rörkoppling som rekommenderades av handledaren att
undersöka. Kopplingen består av fem delar: två plastkåpor på båda sidorna (Del-1)
med inre gänga, kopplingsdel (Del-2) med yttre gänga i båda ändor, en klämring
samt en o-ring. Denna lösning är väldigt effektiv hållfasthetsmässigt. Nackdelen är
att ingen direkt styrning erhålls hos lösningen så vid monteringen kan verktyget
hamna snett vilket skulle innebära komplikationer vid montering ute hos kund. En
annan nackdel som snabbt märktes var att kopplingens utformning var klumpig vilket
inte är önskat hos ett redskap som är tänkt att används under en längre tid.
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4 Skaftdelning
4.1 Chucklösning
Efter internetsökningen samt den litterära studien påträffades ett befintligt koncept
som initialt kändes tillämpbart som koppling till skaftet. Inspirationskällan var en
chuck som sitter på en svarv.

Figur 3.1 Tidigt koncept baserat på en svarvchuck.
Chucken bidrog till en idé som visas i Figur 3.1 Principen var den att med hjälp av
en insexnyckel skulle användaren av grepen kunna skruva åt kopplingen för att fixera
skaftet radiellt samtidigt som piggarna åker ner i morsvarande hål i rören och fixerar
rören axiellt. Cylindern skulle bestå av två halvor som invändigt skulle bestå av
kugghjul för att driva käftarna som ska fixera skaftet radiellt.
Efter benchmarkingen samt tipset från handledaren om rörkopplingen kändes Chuckkonceptet som togs fram i ett tidigt stadium överflödig att gå vidare med, då den
skulle bli dyr och kräva ett stort antal komponenter för att få genomförbar. Med ett
sort antal detaljer med sammanhängande mekanik skulle ett stort krav ställas på
toleranser vilket ytterligare försvårar framtagningen samt gör den mer kostsam.
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4.2 SCAMPER
Med hjälp av de två befintliga produkterna i Figur 3.3 och Figur 3.4 användes
konceptgenereringsverktyget S.C.A.M.P.E.R. för att få fram ett bra koncept.
Substitute – Byta ut expandern mot en komponent som har möjligheten att fjädra för
att kunna klämma åt röret. På ena lösningen hade kopplingen och styrningen nitats
fast på axeln för att kunna linjera upp verktyget på rätt sätt och undvika att
kopplingen ska kunna rotera
Combine - Få fram en konstruktion så att man kan få ett radialt tryck tillsammans
med ett axialt, bl.a. få in upplinjeringen av kopplingen integrerad i detaljerna.

Figur 4.1 Skiss Combine.
Adapt – Förutom att använda kopplingen vid delning av skaftet så skulle det även
kunna tillämpas vid uttag av verktyget samt vid byte av handtag. Ett byte av slitet
grephuvud skulle gå väldigt smidigt med en kopplingsanslutning även vid skaftens
ände.
Magnify - Maximal längd har använts på kopplingen för att få bättre hållfasthet. Se
till att få in kopplingen en bit in i röret för att få ett tryck.
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Figur 4.2 Skiss Magnify.
Minify - De undersökta koncepten är väldigt klumpiga och ser opassande ut trots sina
goda egenskaper. En mer slimmad konstruktion bör tas fram.
Eliminate – För att underlätta monteringen av kopplingen bör antalet detaljer
minskas till skillnad från referensmodellerna dock utan att de positiva egenskaperna
tas bort.
Rearange - Undersöka ifall det underlättar om styrningen sitter på insidan av röret
istället för att sitta utanpå.
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4.3 Utveckling av koncept
Konceptgenereringen resulterade i en intressant idé där kombinationen av
trädgårdssågen och rörkopplingens egenskaper var det som valdes att jobba vidare
med. Konceptet ritades upp i CAD och användes sedan som diskussionsunderlag vid
samtal med handledaren.

Figur 4.3 Resultat av konceptgenerering.
I detta stadium bestod konceptet av två delar som nitas fast i varsin rördel och en
kåpa som håller ihop rören. För att skapa ett radiellt tryck har del-1 i Figur 4.3 vingar
som syns i den röda markeringen och trycks mot röret när kåpan är monterad.
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För att minska monteringsmomenten diskuterades en lösning utan nitar och för att
öka stabiliteten en förlängd del-2 i Figur 4.3 som går in i det andra rörets hål precis
som en av idéerna från konceptgenereringen.

Figur 4.4 Förlängd konstruktion utan nitar.
Spåret och kilen i Figur 4.4 linjerar upp rören så att den krökta formen bibehålls på
rätt sätt. Den förlängda konstruktionen går in i aluminiumröret där små ribbor
försäkrar att det uppstår kontakt mellan ytorna trots rörens krökta form. I den nedre
bilden av Figur 4.4 syns två av fyra tidigare nämnda vingar med uppgift att skapa ett
radiellt tryck.
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4.4 Prototypframtagning och Modifiering
En prototyp togs fram i full skala för att kunna montera delarna på ett skaft.

Figur 4.5 Prototyp i full skala.
Lösningen var lättanvänd och påverkade inte grepens utseende negativt. På grund av
trasiga gängor som uppstod vid prototyptillverknignen gick inte delarna att dras ihop
tillräckligt för att skapa de radiella tryck som uppstår när kåpans insida trycker mot
vingarna på del-1 från Figur 4.3
Ett möte med plasttillverkaren Peter Tamp på GH Plast AB i Grisslhamn bekräftade
att detaljerna skulle vara lämpliga att formspruta. En diskussion om hållfastheten
fördes och resultatet blev en längre konstruktion och en bortagen skarp övergång för
att undvika spänningskoncentrationer.

Figur 4.6 Slutgiltig konstruktion.
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I den slutgiltiga konstruktionen finns det två styrspår med olika bredd för att göra
monteringen ”foolproof ” för kunden. Det ska inte gå att montera rördelarna på något
annat sätt än det som är rätt.

Figur 4.7 Styrspår med olika bredd.

4.5 Ekonomisk fördel
Skaftdelningen kommer att leda till ett mindre paket används vid frakt. Det nya
paketet bör rimligtvis vara 40x15x85cm och dessa mått ligger under Postens gräns
för skrymmande paket. Eftersom paketets längd blir kortare än 120cm undviks också
en tilläggsavgift. Resultatet av detta blir en fraktkostnadsminskning med 242SEK19
ifall SverigeGrepen skulle skickas från företaget själva ut direkt till slutkund. Detta
innebär en stor minskning relativt grepens tillverkningskostnadsökning på ca
12SEK20 vilket räknades ut med hänsyn till materialkostnad samt en verktygskostnad
på ca 60 000 SEK utslaget på en serie omkring 100 000st.

19
20

Fraktkostnader, 2013. www.posten.se
Tamp, P.2013. GH-Plast, Grisslehamn (muntlig information)
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5 Grephuvud
Med det erhållna informationsunderlaget från handledaren och de provmockningar
som utförts kunde en del brister i grephuvudet lokaliseras.

Figur 5.1 Kritiskt område på grephuvud.
Figur 5.1 ovan visar området som utsätts för mycket kontakt och ses därmed som
riskzon och misstänks därför vara en bidragande del till att grephuvudets tänder
brutits av vid mockningsarbete. Torven/spånen som hästarna brukar stå på i stallet är
ofta beläget på en större betongplatta. Med den tunna utformningen på tänderna leder
mockning till att tänderna slipas ned och blir klena. Den tunna utformningen kan
även det ha varit en bidragande faktor till att tänderna på vissa stället brutits och
behövde därmed undersökas.
På grund av saknad editerbar CAD-fil och där grephuvudets bakre del, vilket är den
korgliknande delen saknar hållfasthetsbrister modellerades framdelen där tänderna
sitter upp i CAD. För att få en mer exakt bild vart bristerna fanns gjordes FEManalyser i SolidWorks för att få en känsla av vilka spänningskoncentrationer som
påvisades i de kritiska områdena. Krafter av olika storlekar placerades inom
riskzonerna på grepen. För bästa möjliga resultat från simuleringarna krävdes
kunskap om vilket material föremålet som ska testas bestod av. Grephuvudet består
av en PC-ABS legering där ca 70% utgörs av PC-plast (polykarbonat) och ca 30%
ABS-plast (Akrylnitril-Butadien-Styren).
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5.1 Grephuvudets nuläge

Figur 5.2 Problemområde.
Den röda punkten till vänster i Figur 5.2 visar den tand som har en tendens att brytas
av. Bilden till höger i samma figur visar tandens utformning längs fram. Första
simuleringen gjordes på området med den röda punkten med en kraft på 100 N med
en riktning som Figur 5.3 visar. Simuleringen visade spänningskoncentrationen vid
olika områden.

Figur 5.3 Simulering 1. Test av kritiskt område.
Det grönmarkerade området överst i figur 5.3 visar vart grepdelen har fixerats under
simuleringen. Det inringade området visat i figuren var det värst drabbade området
under simuleringen. Det som går att utläsa i skalan från simuleringen är att det
kritiska området har en spänningskoncentration som uppgår till 236,2 MPa. Det röda
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området motsvarade även vart tanden brukar brytas i verkligheten. För att få klarhet
om hur tanden påverkas under last utfördes ännu en simulering. Denna gång lades en
kraft längst ut på tanden med en kraft på 100 N vilket kan ses i Figur 5.4

Figur 5.4 Simulering 2. Test av kritiskt område.
Det inringade området var det mest kritiska vid en belastning i den valda punkten och
riktningen. Det rödmarkerade området har en spänningskoncentration som uppgår till
260,5 MPa.
Tändernas individuella utformning ser likadan ut på hela grepen vilket medförde att
simuleringen för att undersöka utformningen endast gjordes på en tand. Ytterligare
tre simuleringar gjordes för tre laster tänderna vanligtvis ställs inför.

Figur 5.5 Simulering 3. Test av befintlig tandutformning.
Den första simuleringen gjordes i pilarnas riktning i Figur 5.5 med en kraft på 50 N.
Det inringade området var det mest kritiska och spänningar på 40,3 MPa kunde
uppmätas där.
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Den andra simuleringen utfördes med en kraft på 50N snett framifrån på tanden.
Detta resulterade i att det mest kritiska områdets spänning uppgick till ca 155 MPa.

Figur 5.6 Simulering 4. Test av befintlig tandutformning.
Den sista simuleringen som utfördes gjordes på undersidan med hänsyn till att det
vid mockning sker en hel del kontakt mellan tändernas undersida och den
betongplatta som torvet/spånet är placerat på. Vid simulering 3 placerades en kraft på
100 N.

Figur 5.7 Simulering 5. Test av befintlig tandutformining.
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Tandens början var det område som drabbades mest med en spänning som uppgick
till ca 80 MPa.

5.3 Konceptframtagning Grephuvud
Med resultaten från simuleringarna samt provmockningen skulle förbättringar
införas. En viktig aspekt var att de högsta spänningskoncentrationerna var
lokaliserade där de befintliga förstärkningarna befann sig. Några krav som ställdes
var att grephuvudet med de införda förbättringarna inte fick bli märkbart tyngre samt
att eventuella förstärkningar inte får utgöra ett hinder vid mockning.
Provmockningen samt simuleringarna visade att de två yttersta tänderna var i behov
av förstärkningar mellan dem, dock inte i det befintliga utförandet.
5.3.1 Koncept 1 Grephuvud
Ett koncept togs fram där den näst yttersta tanden förkortades till drygt hälften samt
där förstärkningarna togs bort helt. De små profilerna hos de befintliga
förstärkningarna kan ha varit en bidragande orsak till brott. Två tunna plastbitar av
polypropen monterades på den förkortade greptanden där vardera ända anslöt med en
mjuk övergång till varsin närliggande tand. Fördelen med att ha en plastbitarna
anslutna långt fram på tänderna medförde att spillningen fick det svårare att falla av
än om de var korta.

Figur 5.8 Koncept 1 Grephuvud.
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Figur 5.8 visar det första konceptet som togs fram. Simuleringar gjordes på den
tanden den röda punken markerar. Detta på grund av att det var den tanden som blev
utsatt efter modifiering . Krafterna som användes i simuleringarna var 100 N.

Figur 5.9 Simulering 6. Test av koncept 1.
Spänningskoncentrationen är som störst inom det inringade området. Vid de mest
kritiska områdena uppgick spänningen till 358,2 MPa.

Figur 5.10 Simulering 7.Test av koncept 1.
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Det mest drabbade området har på bilden ringats in. Det befann sig på tandens
ovansida vid kraften placerad på tandens ytterkant med en spänning som uppgick till
429,3 MPa. Vid simuleringarna skapades förstärkningarna i samma material som det
material tänderna består av.
5.3.2 Koncept 2 Grephuvud
Med de höga spänningsvärdena kring förstärkningarna
förbättringskonceptet togs ett till koncept fram.

på

det

första

Figur 5.11 Koncept 2 Grephuvud.
Figur 5.11 ovan visas hur den yttersta förstärkningen har tagits bort. Till prototypen
har en pappersbit likt en triangel använts. Anledningen till att inte mellanrummet
mellan de två yttersta tänderna fyllts ut helt berodde på att vid mockning skulle
utfyllnaden fösa materialet framför sig och hindra upptaget av spån/torv. På
konceptet utfördes två simuleringar med krafter på 100 N vardera på den näst yttersta
tanden där den med störst sannolikhet utsätts för kontakt.
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Figur 5.12 Simulering 8. Test av koncept 2.
Figur 5.12 visar resultatet av simulering 1 på det andra konceptet. Maximal spänning
var 421 MPa och befann sig vid en gammal förstärkning. Kring det kritiska området
avtar spänningskoncentrationen snabbt. Stora delar som tidigare utsätts för
spänningar innehar här spänningar kring 175 MPa.
En kraft på 100 N placerades längst ut på tanden i riktning som figur 3.2.13 anger.

Figur 5.13 Simulering 9. Test av koncept 2.
Maximal spänning uppgick till 205 MPa.
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5.3.3 Modifierad tandutformning
Tandutformningen behöver modifieras. Tänderna behöver vara grövre för att inte
tunnas ut för fort vilket leder till brott. I dagsläget ser tandens profiler ut som bilden
nedan visar.

Figur 5.14 Befintlig tandutformning.
Bilden till vänster i figur 5.14 visar tandens profil längst ut. Bilden till höger i samma
figur visar dess utformning i fram. Bilderna visar en oval med tydlig vertikal karaktär
som går över till en profil med tydlig horisontell karaktär. En tand med mer
regelbundna profiler samt en större profil i fram skulle göra tanden grövre och
därmed mer hållfast. Tanden tar även vid mockning upp en hel del snett inkommande
krafter vilket ger upphov till höga spänningar pga. den lilla arean i fram. Införandet
av en fas i fram skulle medföra att kraften delas på en större area vilket minimerar
spänningarna som uppstår. Konceptet som togs fram såg ut som följande.

Figur 5.15 Ny tandutformning.
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Till vänster i Figur 5.15 visas profilen längst in medan bilden i mitten visar profilen
längst ut på tanden. På bilden längst ut till höger syns fasningen som ska bidra till att
kraftfördelningen blir större. Tre simuleringar gjordes för att jämföra med den
befintliga utformningen.
Den första simuleringen gjordes med 50 N i riktning som figuren anger.
Spänningskoncentrationen blev som störst vid början av tanden och uppgick till 24,4
MPa.

Figur 5.16 Simulering 10. Test av ny tandutformning.
Den andra simuleringen gjordes längst ut på tanden med en snett inkommandes kraft
på 50 N. Det största värdet på spänningen var 56,3 MPa och kunde mätas upp på
tandens sidor.
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Figur 5.17 Simulering 11. Test av ny tandutformning.
För att utvärdera inverkan av den införda fasen på tandens framkant gjordes även en
simulering utan fasen.

Figur 5.18 Simulering 12. Test av ny tandutformning utan fas.
Figur 5.18 visar att det mest kritiska området hade ca 0,4 MPa högre spänning än
simuleringen som gjordes med fas.
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Vid den tredje simuleringen placerades en kraft om 100 N kommandes underifrån på
hela tanden. De största spänningarna var 48,9 MPa.

Figur 5.19 Simulering 13. Test av ny tandutformning.
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5.4 Upphängningsmekanism
För att förbättra hela grepens upphängningsegenskaper behövde grephuvudets bakre
korg modifieras utan att det ledde till försämrade användningsegenskaper. Ett lagom
stor uttag togs ut i bakkant för att underlätta upphängning av flertal grepar på samma
plats.
För jämförelse plockades 10 grepar in av den befintliga konstruktionen samt 10
grepar efter att en modifiering tillförts.

Figur 5.20 10st upphängda grepar före omkonstruktion.
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Figur 5.20 visar hur 10 stycken uppradade grepar med den befintliga utformningen
når upp till en längd av ca 134 cm. Med ett lagom stort uttag av material i bakkant
kunde den längden reduceras till ca 86 cm vilket innebär en minskning med 36 %
vilket kan ses i figur 5.21.

Figur 5.21 10st upphängda grepar efter omkonstruktion.

Figur 5.22 Grephuvud med uttag för upphängning.
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5.5 Slutsats Grephuvud
Med hjälp av de utförda simuleringarna kunde de olika konceptens
hållfasthetsegenskaper exploateras. Viktigt att poängtera är att värdena som fåtts
fram under simuleringarna används för ett jämförande ändamål och är nödvändigtvis
inte 100 % korrekta.
Den befintliga utformningen hade brister som tydligt kunde påträffas kring de
befintliga förstärkningarna. De spänningar som kunde uppmätas vid de båda
simuleringarna av det befintliga konceptet uppgick till 236,2 MPa och 260,5 MPa.
För att kringgå problemet med tandbrott togs det första konceptet fram (se figur 5.8).
Likadana simuleringar som utförts på den befintliga utformningen genomfördes även
på det första konceptet där värdena 358,2 MPa och 429,3 MPa kunde fås. Resultatet
från det första konceptets simuleringar visade inga tecken på att spänningarna hade
flyttat till områden som var mindre kritiska och en ökning med 50 % av
spänningsvärdena kunde istället påträffas inom området. Vid det andra konceptet har
principen med de tidigare versionernas ribbor tagits bort. Den triangelliknande
förstärkningen i figur 5.11 ger ett långt stöd till tanden som utsätts för påfrestningar. I
andra änden sitter den ansluten med en längre profil än de tidigare koncepten. Två
likadana simuleringar genomfördes och värdena 421 MPa samt 205 MPa kunde
uppmätas. Området där 421 MPa kunde uppmätas låg dock där en gammal
förstärkning ligger och var utanför riskzonen för grephuvudet. Kring området avtog
spänningarna snabbt. Vid det området där tanden idag bryts låg spänningarna vid den
första simuleringen på 175 MPa. Vid den andra simuleringen visade det andra
konceptet ett ca 20 % lägre värde vid de mest kritiska områdena än vad det första
konceptet och den befintliga grepen visade vid simulering 2.
Med den befintliga tandutformningen på grepen gick det efter tre för grepens
användande väsentliga simuleringar att få värdena 40,3 MPa, 155 MPa, 80 MPa.
Konstruktionen på tanden modifierades för att stärkas hållfasthetsmässigt och
utsattes sedan för tre likadana simuleringar med de erhållna värdena 24,4 MPa, 56,3
MPa och 48,9 MPa. Den mer homogena konstruktionen av tanden gjorde att
spänningarna vid snett inkommande krafter framifrån som grepen vanligen utsätts för
minskade med 63 %.
För att inte reducera grephuvudets upptagningsförmåga av spillning fick inte urtaget i
bakre delen av grephuvudet göras för stort. Urtaget anpassades så att det vart lite
bredare än skaftdiametern för att på ett fullt dugligt sätt underlätta upphängning av en
större mängd grepar.
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6 Resultat
I figur 6.1 visas en helhetsbild av de ändringar som projektet Design och
konstruktionsförbättringar av SverigeGrepen resulterat i. Projektet har berört
skaftdelningen av grepen men även en utvärdering av hållfastheten hos grephuvudet
och hela grepens förmåga att kunna staplas upp på ett smidigt sätt.

Figur 6.1 Helhetsbild av projektets resultat.

6.1 Skaftdelning
För att på enklast möjliga vis kunna montera/demontera skafthalvorna och därmed
underlätta frakt av redskapet skapades konstruktionsunderlag för en
kopplingslösning. Konstruktionsunderlaget som tagits fram är ämnat för tillverkning
i en formsprutningsmaskin. Det framtagna konceptet består av tre komponenter med
en totallängd på 154 mm och med en maximal diameter på 37 mm.
Kopplingslösningen väger totalt 90g. Det tänkta materialet för kopplingslösningen är
en plastlegering med 70 % PC och 30 % ABS för samtliga ingående komponenter.
Med skaftdelningen kommer paketet inte längre räknas som skrymmande och på så
sätt minska kostnaden till kund vilket är något som kan bidra till en ökad näthandel
av grepen.
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Figur 6.2 Helhetsbild av skaftdelningen.

6.1.1 Hona
Den första delen i kopplingen utgörs av en komponent som fästs på skaftets ena
halva. Komponenten är på insidan utrustad med en kil som ska styras in i ett
motsvarande spår på skafthalvan vilket linjerar upp verktyget. Delen fixeras med lim
mot röret. I framkant har detaljen fyra spår där två av spåren fungerar som styrspår
och har olika bredd för att hindra grephuvudet att hamna felvänt vid montering.
Resterande spår har en fjädrande funktion då detaljen utsätts för tryck i fram.
Utvändigt har komponenten en trapetsgänga och i framkant är den utrustande med
fyra vingar som skapar ett radiellt tryck vid montering.

Figur 6.3 Skaftdelning; Hona.
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6.1.2 Hane
Vid montering av hanen på den andra skafthalvan används samma princip som vid
montering av honan. Delen består sedan av ytterligare två partier. Det mittersta
partiet är utrustat med två styrningar med olika bredd med motsvarande spår på
honan och partiet längst fram förs in i det motsatta aluminiumskaftet.

Figur 6.4 Skaftdelning; Hane.
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6.1.3 Kåpa
Kåpan kopplar samman de på båda skafthalvorna med sin bakre klack och invändiga
gängor. Kåpans insida har en konisk utformning som tillsammans med honans vingar
skapar ett radiellt tryck vid montering.

Figur 6.5 Skaftdelning; Kåpa.
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6.2 Grephuvud
För att minimera de brister på det befintliga grephuvudet har förslag på följande
konstruktionsändringar tagits fram.

Figur 6.6 Grephuvud.

6.2.1 Förstärkning
Den rödmarkerade ytan i Figur 6.7 är en förstärkning som går mellan de två yttersta
tänderna. Förstärkningen har en triangelform och är 1mm tjock och gör grepen
mindre känslig för stötar.

Figur 6.7 Förstärkning.
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6.2.2 Tandutformning
Figur 6.8 visar ett konstruktionsförslag på greptändernas utformning. Tänderna har
en rundare och grövre profil än befintlig konstruktion och i framtill på tänderna är de
fasade.

Figur 6.8 Greptänder.
6.2.3 Upphängning
Den röda delen i Figur 6.9 visar ett uttag som gör det möjligt att hänga fler grepar på
rad än med den tidigare utformningen. Uttaget har en rundad form och passar de
aluminiumskaft som grephuvudet sitter på.

Figur 6.9 Uttag för upphängning.
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7 Slutsats och Diskussion
Det slutgiltiga konstruktionsunderlag som tagits fram för skaftdelningen kommer
med stor sannolikhet skickas till Kina för prototyptillverkning och prisförslag på
verktyg. Ett stort engagemang av handledaren i form av egna idéer och bra feedback
underlättade starten av arbetet. Den lösning som tagits fram är ur kundsynpunkt
användarvänlig, estetsikt tilltalande och har låg vikt. Det som har varit svårt att få en
uppfattning om är hållfastheten. Plasten som valts har hög hållfasthet och lämpar sig
bra vid formsprutning. Ett försök att få en verklighetstrogen simulering gjordes men
den togs inte med i rapporten eftersom det var svårt att dra några slutsatser. Detta
innebär att prototypen kommer att vara väldigt viktig för att förstå konstruktionens
begränsningar.
Till en början var tanken att granska det befintliga grephuvudet genom att analysera
den befintliga CAD-filen och på så sätt identifiera eventuella brister på hela
modellen. Problemet som uppstod var att det inte gick att göra simuleringar i den
existerande filen. Det gick dessutom inte komma åt de sketcher som använts vid
modelleringen och därför gick det inte att göra några ändringar. För att lösa
problemet togs beslutet att fokusera på att rita upp den främre delen med tänderna
eftersom det var den delen som hade hållfasthetsbrister.
Figur 6.6 som visas i resultatet har ritats upp för att få en helhetsbild av de
rekommenderade lösningar som tagits fram. Modellen är för syns skull och kommer
att användas för att förklara hur en eventuellt ny grep ska se ut.
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