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Sammanfattning 

Examensarbetet presenterar produktutveckling av gripdon åt uppdragsgivaren Meritor HVS 

AB. För att få en bra förståelse av hur ett gripdon fungerar så har författarna beskrivit hur 

robotar hanterar gripdon. Uppdragstagaren har fått som uppdrag att utveckla ett gripdon då 

det befintliga gripdonet har vissa brister. Man ställs dagligen inför nya förbättringar, tekniken 

utvecklas fort och man strävar därför både som företagare och konstruktör mot ständiga 

förbättringar. 

En grov nulägesanalys genomfördes i inledningsfasen av arbetet för att få en helhetsförståelse 

av processen som gripdonen utför för att utifrån det sedan kunna jobba vidare för att utveckla 

ett gripdon som klarar av alla varianter av råämne som företaget arbetar med.  

Då en intern benchmarking gjordes i företaget lades stor vikt på att utveckla ett nytt gripdon 

som kunde hantera alla varianter av kronhjulsämne som företaget ska hantera. Fördelarna blir 

då att man minskar ställtider på stationen samt att om nya råämne tillkommer så kommer 

gripdonet att kunna hantera även detta med utan att problem uppstår.  

För att få fram hållbara koncept så genererade författarna först idéer med hjälp av en 

tankekarta för att få en bred vetskap om problemet och kunna inrikta sig på att få fram det 

bästa möjliga konceptet att arbeta med. För att bevisa att de framtagna koncepten kan hantera 

alla varianter av råämne så har författarna genomfört beräkningar som visar teoretiskt att 

konceptförslagen är hållbara. koncepterna som presenterats i projektet har gjorts av CAD- 

programmet Creo Parametric.  

Resultatet av examensarbetet visar att konceptet med två parallella hydraulikcylindrar 

uppfyller kraven som författarna har ställts inför, och det har även visat en utvecklad 

produktframtagning som går att implementera i företaget.  

Sökord: Gripdon, robot, hydraulik, produktutveckling, konstruktion 

 

 

 

  



 

Rev04, 2015-11-16 Azdren Xhafa och Rezgar Kalifa  2(49) 

Abstract 

The thesis presents the product of grippers for the client Meritor HVS AB. To get a good 

understanding of how a gripper works, the authors described how robots handling grippers. 

The contractor has been given the mandate to develop a gripper when the existing gripper has 

some shortcomings. It is daily facing new improvements, technology develops fast and the 

aim is therefore both business and designer for continuous improvement. 

 

A situation analysis conducted in the initial phase of our work was made to get an overall 

understanding of the process to be able to continue working to develop a gripper that can 

handle all varieties of raw material as the company works with. 

 

When an internal benchmarking was done in the company placed a strong emphasis on 

developing a new gripper that could handle all variants of the crown wheel substance that the 

company must manage. The benefits will then reducing setup time at the station and that of 

new raw material will then gripper to handle too with without problems. 

 

In order to produce a sustainable concept that generated the authors first ideas using a mind 

map to get a broad knowledge of the problem and to focus on getting the best possible 

concept to work with. To prove that the developed concepts can handle all varieties of raw 

material, the authors performed calculations showing that the theoretical concept proposals is 

sustainable. The concepts presented in the project has been done by the CAD program Creo 

Parametric. 

 

The results of the thesis show that the concept of two parallel hydraulic cylinders meets the 

requirements we had, and it has also shown a developed product realization that can be 

implemented in the company. 

 

Keywords: Gripper, robotics, hydraulics, product development, construction  
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Förord 

Detta examensarbete har utförts under höstterminen 2015 och har utsträckt sig till 10 veckor 

under första läsperioden. Detta är en avslutande del inom akademin för naturvetenskap och 

teknik, högskoleingenjörsutbildningen med inriktning Maskiningenjör på Örebro Universitet. 

Examensarbetet har utförts i samverkan med Meritor HVS AB i Lindesberg. Företaget 

tillverkar fram- och bakaxlar till tunga lastvagnar. Arbetet är baserat på utveckling av gripdon 

på stationen kronhjulsvarvstation KR10-KR15. 

Under projektets gång så har vi fått bra kontaktnät bland personer från företaget samt även bra 

kontakt med personer på andra företag. Vi vill ge ett extra stort tack till våra handledare 

Milenko Kvrgic, Oscar Ekelund samt alla som varit inblandade i projektet på Meritor. Utan 

deras vägledning och råd så hade detta projektet varit mycket svårare. Vi vill även tacka vår 

handledare Bengt Åsberg för att han hjälpt oss med att få flyt på arbetet och med olika frågor 

som vi funderat kring. 
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1 Inledning 

1.1 Meritor  

Meritor finns runt om i världen och är en av världens ledande tillverkare av komponenter till 

bilindustrin med cirka 10. 000 anställda stationerande på många olika tillverkningsenheter 

runt om i världen. Omsättningen i Meritor koncern ligger på cirka 25 miljader kr/år.[22] 

Meritor som tidigare var ägd av Volvo har sin verksamhet i Lindesberg. Fabriken har 840 

anställda varav 85 är tjänstemän. Meritor i Lindesberg omsätter ca 4 miljarder kr/år. På denna 

fabrik tillverkar man fram- och bakaxlar till tunga lastbilar och till bussindustrin. Volvo är 

Meritors största kund som köper 90 % av tillverkade axlarna.[22] 

Tidigare ägdes fabriken i Lindesberg av Volvo lastvagnar som under 1998 – 99 såldes till 

Meritor Automotive Inc. År 2000 efter att Meritor Automotive Inc samverkat med Arvin så 

skapade de en gemensam koncern med namnet ArvinMeritor. År 2011 återtogs dock namnet 

Meritor.Meritor tillverkar både drivande singel- och dubbelaxlar till tunga lastvagnar.[22] 

 

Figur 1, Meritor anläggningen i Lindesberg 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet var att ta fram konceptförslag på gripdon samt utveckla det på ett 

hållbart sätt då konceptet ställs mot vissa krav. Syftet var även att göra en nulägesbeskrivning 

på nuvarande gripdon då den inte är optimal i sin station. 

Målet för projektet är följande: 

 Ta fram kompakta och hållbara gripdon 

 Ta fram renderade bilder i CAD, då ritnings underlag inte finns i företaget 

 Ta fram beräkningar för att bevisa att gripdonet håller 

 Gripdonet ska kunna hantera alla råämne 
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1.3 Avgränsningar 

Göra en nulägesanalys på nuvarande gripdon samt ta fram ett nytt konceptförslag som kan 

hantera alla dimensioner av kronhjul på ett smidigt sätt. Gripdonet ska kunna klara av vikter 

upp till 70 kg utan att behöva byta ut verktyg. Kronhjulet går igenom flera processer där 

roboten tar emot kronhjulet och placerar det i olika delstationer för att få en färdig detalj. 

Uppgiften är att konstruera ett gripdon som kan klara av att förflytta detaljen mellan 

delstationerna utan att påverka detaljen på ett negativt sätt. 

Programmerande av roboten utesluts då detta inte ingår i projektens huvudmål. 

1.4 Frågeställning 

Frågorna som kommer att besvaras under projektets gång är följande: 

 Hur ser processen från obearbetad detalj till en färdig detalj ut? 

 Hur ser dagens gripdon ut? 

 Hur stor roll har designen gällande att effektivisera processen? 

 Hur kommer det nya konceptet att påverka stationen 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Människans hand 

Bland andra primater så är människans händer väldigt unika. Tack vare den förbättrade leden 

mellan tummens metakarpal så kan man utföra en stor del arbete mycket fingerfärdigt. Det 

leder till att människor kan utföra ihop sättningar mellan tummen och fingrarna vilket leder 

till att gripansträngning kan uppnås på ett orienterat sätt. Ur ett mänskligt perspektiv så kan 

man utföra grepp på ett väl orienterat sätt t.ex. om man vill greppa ett objekt så finns det flera 

alternativ på att kunna utföra det. När man ska utföra ett grepp, ur ett naturligt perspektiv då 

man vill ta tag i ett objekt eller ett föremål, så har man kunnat tillverka robotar som är 

baserade på en människohands mekaniska rörelser. En stor framgång utav konstruktionerna 

har lett till att man har utgått från en arbetsmodell som man kunnat ta inspiration av och 

metoderna är på så sätt väldigt pålitliga.[1] 

DOF (degreesoffreedom) är en konstruktion som tagits fram av handproteser som man sedan 

har kunnat använda som enklare gripare och utvecklat till robot-gripdon. Kollar man 

utvecklingen ur en människoaspekt-besparande av mänskligt arbete så finns det mängder av 

olika uppgifter som dessa robotar kan utföra, och en flexibel automation av robot innebär 

mängder av fördelar gällande att kunna få olika detaljer färdiga enkelt och snabbt.[1] 

Människas hjärna fungerar som ett system där olika signaler ges till kroppen för att utföra 

olika moment och rörelser. Utifrån hjärnan har man sedan kunnat implementera dess olika 

system på robotar då man använder liknade metoder för att kunna styra handen på en robot 

med hjälp utav sensorer och avkänningsmetoder. [2] 

2.2 Roboticgrippers 

I dagens industri så används det mycket robotar där man kan tillämpa robotarmar på ett 

mycket praktiskt och tilltaget sätt, allt från tillverkning till förpackningsprocess. Tidigare 

gjordes många av dessa arbeten av människor, och för att kunna ersätta det människan gjort 

tidigare av robotar så måste dessa känna till världen på ett liknande sätt som människan.  

Dessa typer av robotar är så pass utvecklade att robotar kan imitera rörelsen av den mänskliga 

handen. Med hjälp av sensorförmågor kan man få dessa robotar att känna av 

känslighetsområden då den griper tag i t.ex. en speciell produkt. De flesta gripfingrarna 

fungerar på ett mycket enkelt sätt: en öppning/stängning utan någon noggrann respons av det 

som gripits. Med människans handkänslighet skulle man däremot kunna utföra mera 

komplexa samt olika typer av uppgifter.[3] 

Robotavkännings förmågor är väldigt avgörande när man ska känna något som inte får fäste 

och med andra ord glider. Det är en självklar sak som roboten känner ifall något glider ur 

händerna på den, precis som människan känner av om det är något som glider ur händerna på 

henne. Ett annat problem med robothand är att känna av med vilken kraft man lyfter föremålet 

eller med vilken kraft man trycker föremålet med. Det är givetvis av stor vikt att kunna 

kombinera detta på ett smart sätt utan att skada föremålet som man förflyttar. Med hjälp av 

trycksensorer kan man kombinera robothanden så att man får rätt tryckkraft på föremålet man 

vill förflytta, vilket kan jämföras med människans egenskaper.[4] 
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2.3 Gripdon 

Gripdon är en viktig del vid robot användning. Det är objektet som styr och anpassar 

robothandens rörelser. Gripdonen gör det möjligt för roboten att kunna röra sig likt en 

människas hand, och på så sätt kunna förflytta objekt med precision utan att skada andra 

föremål.[5] 

Gripdon är ett verktyg som håller i samt griper olika objekt. Roboten kan förflytta föremål av 

olika passningsbara verktyg till olika stationer. För att roboten ska kunna hantera gripdonen 

på ett optimalt sätt ska roboten kunna plocka, lasta, och flytta delar från en transportör till att 

exempelvis lasta på pallar. Även exempelvis kartonger, råvaror, flaskor och verktyg hanteras 

av robotgripdon. Det finns flera gripanordningar i en robot, den inre griparen är fastmonterad 

på handleden hos roboten, samt dubbla griparna som består av två gripenheter som är 

kopplade till handleden med syftet att hantera olika objekt. Båda grip anordningarna kan 

oberoende påverkas av varandra, och man brukar manipulera objekt så att gripdonen kan 

greppa på det sätt som man vill att de ska utföra sitt arbete på. Gripdon ska kunna förflytta 

objekt till olika stationer för att spara på tid och arbete.[5] 

Det finns olika skräddarsydda gripare på grund av att det finns olika fysiska specifikationer 

för arbetsdelarna och det leder till att roboten kan använda verktyg till att genomföra olika 

behandlingar på olika stationer. Vanligtvis så använder en robot verktyg som är stationära 

eller långsamtgående. Exempel på vad som utförs vis sådana processer är punktsvetsning, 

sprutmålning och bågsvetsning. Alla momenten är i behov av verktyg för att på bästa möjliga 

sätt kunna utföra processen. Fler exempel på manipulatorer av robotar är: roterande spindel 

för borrning, slipning, och dirigering.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, bild på hur en ABB robot.[18] 
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2.3.1 Mekaniskt gripdon 

Mekaniskt gripdon är en mekanism som använder sig av mekaniska fingrar som ett verktyg 

för att gripa tag i ett objekt för att sedan kunna transportera det till olika stationer. Fingrarna 

som sitter i griparna är ett tillbehör för att kunna ha kontakt med det föremålet som man 

arbetar med. Det leder till att fingrarna behöver ett bra fäste vid den mekaniska delen eller att 

fingrarna är anpassade för en viss del av mekanismen.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, mekaniskt gripdon med parallell rörelse.[19] 

Möjligheterna för att använda flera fingrar parallellt kan aktiveras av en robotstyrning som 

möjliggör att öppna och stänga på en arbetsdel. Eftersom fingrarna sitter på ett robotgripdon 

så måste man räkna med slitage men möjligheterna för att byta ut fingrarna då det är inga 

större svårigheter att kunna byta ut verktygen. För att använda samma gripmekanism till 

fingrarna så finns det speciella uppsättningar som kan utformas på skiftande sätt för att passa 

de olika modellerna.[5] 

2.3.2 Vakuum gripdon 

Under många omständigheter så används vakuum för att lyfta ämnen där ytan är ganska 

jämn[17]. Vakuum-gripdon jobbar i första hand som ett sug-gripdon där dess första steg 

används av en vakuumpump för att kunna skapa 70-90% vakuum gällande sugkopp och grepp 

planet. Beroende på materialet och designen på sugkoppen så kan den klara av temperaturer 

upp till 200°C. En utrustad vakuumskål med kulled kan användas vid lokala variationer vid 

vinkelytan. Faktorer som kan uppstå då tryckskillnaden vid cykeltiden på gripytan har 

ojämnheterna luftläckage, prestanda och vilken vakuumpump man använder.[6] 
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Sug-gripare går att finna i olika storlekar och former. Sug-gripare har en mindre vikt och är 

stabila, och standardelementet kan byggas ut av anpassad konfiguration. Sug gripdon är i 

första hand lämpade för att stapla upp objekt eller plocka ner objekt. Detta kräver att sug-

gripdonet har en yta för att kunna greppa fast objektet för att sedan kunna utföra arbetet.[6] 

Figur 4, Bild på vacuum gripdon[20] 

Hantering av stora och lätta delar som t.ex. kartonger, frigolit m.m. kräver precisionshantering 

samt hantering genom ett mera avancerat program. För positioneringsuppgifter så är vakuum-

gripdon inte lämpliga för att kunna utföra monteringsarbeten, då stora krafter och krökta ytor 

gör hanteringen svår.[6] 

2.3.3 Magnetiskt gripdon 

Magnetiskt gripdon arbetar med föremål som endast är magnetiska och är därmed även 

begränsade för vissa metaller. Magneten måste ha fullkontakt av ytan av metallen som ska 

greppas, detta leder till för att få maxeffekt av magnetgripdonen. Det underlättar för 

magnetgripdonen om metallplattan är i fint skick och slät. Luftgap kommer att påverka 

gripdonens styrka att kunna hanteras av magnetiska gripdonen. Styrkan på magneten har stor 

betydelse i den form den ska kunna lyfta, desto starkare magnet desto lättare att kunna bära 

objekt som är av svårare typ. Nackdelen med magnetiskt gripdon är att den är 

temperaturkänslig, vilket kan innebära att det kan vara svårt för magneten att kunna plocka 

upp metallen.[6] 
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Figur 5, bild på magnetiskt gripdon.[19] 

2.4 Gripverka 

Gripdonen förekommer i två olika gripverkan, interna grip och externa grip. Det som 

förekommer bestäms av objektet som skall gripas. För externa grip så förekommer det en 

teknik där tanken är att gripa yttersidan av objektet. Extern grip är den populäraste metoden 

för att gripa objektet samt att det kräver en kort slaglängd. Griparna trycker an föremålet med 

rätt gripkraft för att hålla föremålet stadigt. För intern grip så lokaliseras föremålets centrum 

för att få en stadig fasthållning.[15] 

 

 

 

 

Figur 6, Extern grip.[21] Figur 7, Intern grip.[21] 
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2.5 Drivningskraft för gripdon 

Drivningskraften for grip system kan delas in i tre metoder: 

 Elektrisk 

 Pneumatisk 

 Hydraulisk 

Elektriskt drivsystem: Dem två vanligaste ställdonen som förekommer i elektriskt drivsystem 

är stegmotorer och likströmsmotorer. Vanligtvis så krävs det i vanliga motorer ett användbart 

reduktionsväxelsystem eftersom det ges en utgående vridmoment eller kraft. En 

Servoeffektförstärkare behövs i elsystemet för att maximera aktiveringssystemet. 

Pneumatiskt drivsystem: Det som gör pneumatiken så meriterande är att den är billigare än 

andra drivsystemen. Det är den största anledningen till att pneumatik används i dagens 

industrirobotar. Det som även lockar med att ha pneumatik är att den har låg grad av styvhet 

bland luftdrivsystemet. Det är enkelt att få ut den maximala effekten av pneumatiska systemet 

för att nå upp till att gripa i objektet, som är det viktigaste uppgiften av ett gripdon. Att känna 

igen ytor i noggrannhet är även en viktig del av griputförandet. Styrningen gör det svår för 

gripdonen att gripa föremålet då det finns begränsande styvhet i systemet.[16] 

Hydrauliskt drivsystem: Vid användning av robotgripsystem som driver hydrauliken är 

vanligtvis av elektro drivsystem. Likt pneumatiken så har den samma konfiguration som 

består av ställdon, kraftenheter och reglerventiler. Det finns tre olika sätt av manövreringar i 

systemet. Den första är kolvcylindern, det andra är svängmotor och det sista är hydraulmotor. 

En viktig punkt att uppnå är att få kontroll av positioneringen, ett lämpligt verktyg till 

positioneringen är att använda elektriska signaler från en elektro omvandlingsfrekvens 

omriktare.[16] 
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3 Metoder och verktyg 

3.1 Tillvägagångssätt 

Examensarbetet inleddes med ett möte med personal på Meritor HVS AB, med handledaren 

Milenko Kvrgic (konstruktör), station ansvarig Oscar Ekelund samt Edib Sakic, chef för 

härdverket. Under mötets gång diskuterades bland annat hur en ny konstruktion av ett gripdon 

ska utvecklas på ett sätt som går att tillämpa på stationen KR10-KR15. Det diskuterades även 

om dagens gripdon, hur man kan utveckla gripdon på ett sätt där operatörer kan slippa byta 

verktyg till gripdonen. Under mötet diskuterades olika problem som uppkommit och varför 

det har uppkommit. 

För att få reda på hur olika typer av gripdon och robotar i allmänt fungerar så har 

nätinformation och böcker varit till stor hjälp. Flera olika förslag har tagits fram för att 

komma fram till slutgiltiga resultat gällande gripdon. Efter att ha utvärderat olika förslag om 

gripdon har lämpligaste alternativen utvecklats och använts som det slutliga lösningsförslaget 

3.2 Planering 

En viktig process av utfarandet av examensarbete är planeringen. För att kunna orientera sig 

på bästa sätt för att nå bestämda faser i projektet så är planeringen ett viktigt verktyg för 

projektet. Anledning till att man utför en planeringsmodell är för att kunna koordinera sig 

gällande projektets gång på bästa sätt. Att i den tidiga fasen planera projektets gång detaljerat 

är tidsödslande eftersom man med stor sannolikhet behöver planera om under projektets gång, 

vilket kan leda till att motivationen för arbetet minskar. Gantt schema är en bra metod att 

använda sig av under planeringen då det innehåller en tidsaxel och en aktivitetslista för att på 

bästa sätt kunna orientera sig i projektet.[7] 

3.3 Informationssamling 

För att samla på sig så mycket fakta och information som möjligt om ämnet för att därefter 

kunna fördjupa sig med syfte att få bredare kunskap inom olika projektområden så har 

intervjuer, litteratur samt ett flertal sökmotorer på Internet använts. 

3.3.1 Litteraturstudie 

Under utförandet av projektet har litteraturstudier och sökningar på skolans data baser skett 

inom olika områden, t.ex. ABB- robot, gripdon, gripfinger, och simulering. Litteraturen 

kommer från Örebro Universitet, böcker från bibliotek samt skolans databas. En del 

information har även hämtats från företaget. Vilka databaser, böcker och internetsidor som har 

använts finns under Referenser i kapitel 9. 
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3.3.2 Intervju 

För att samla på sig så mycket information och data som möjligt om hur människors åsikter 

och tankar för att få svar på olika frågor så är metoden att intervjua folk väldigt viktigt[8]. 

Man kan dela in intervjuer i tre grupper; strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. 

Intervjuer som är ostrukturerade och inte har någon form av logisk frågeställning skapar 

kvalitativa underlag[9]. Intervjuer som är strukturerade och har en logisk uppbyggnad av 

frågor som skall ställas som man vill ha svar på leder till ett kvantitativt underlag. Dessa 

frågor är oftast underlagsfrågor i form av enkäter med svarsalternativ. Intervjuer som är 

semistrukturerade är en blandning av både ostrukturerade- och strukturerade intervjuer, vilket 

ger en möjlighet att kunna balansera önskade frågor.[8] 

3.4 Nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning kan tas fram av intervjuer, observationer samt informationsinsamling. 

En nulägesbeskrivning utfördes gällande dagens gripdon och frågor som påverkar dess 

funktion för att få en helhetsförståelse för allt som berör projektet. För den nuvarande 

produktionen så gjordes en reflexion gällande hur arbetet med produkten framskrider. 

Nulägesbeskrivningen gav författarna av denna studie en uppfattning om betydelsen av 

produktens användning.[10] 

Nulägesbeskrivningen delades in i fyra faser för att få en så bred förståelse av arbetet som 

möjligt. De fyra faserna är följande: 

 Layout 

 Nuvarande gripdon 

 Råämnepresentation 

 Processpresentation 

3.5 Kravspecifikation 

Vid produktutvecklingsfasen så har kravspecifikationen stor betydelse. När man skapar ett 

projekt så samlar man in alla mål som man vill uppfylla. Här har kravspecifikationen 

betydelse gällande att man på ett utförligt sätt formulerar alla krav.[11]Kravspecifikationen är 

som ett kontrakt t.ex. mellan arbetsgivare och projektgruppen där det gemensamma målet är 

att alla ska sträva mot och arbeta för samma projektmål. Det är viktigt för gruppen att ha 

förståelse för arbetets olika delar där man måste vara observant och realistisk eftersom det är 

viktigt att ha bra koll på marknaden, på vad kunden vill ha. Det är således viktigt att man är 

enade gällande kraven man satt upp. Kravspecifikation är inget som fastslås utan möjlighet till 

ändring, så under projektens gång kan man ändra den eftersom det är då man kommer djupare 

in i projektet där det ofta uppstår nya problem som betyder att arbetet behöver ändras. Det är 

även viktigt att man ständigt kontrollerar kravspecifikationen så att man inte hamnar utanför 

sin inriktning, utan att man håller sig till det uppsatta målet.[10] 
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3.6 Analysmetoder 

Olika metoder har tillämpats under analysfasen. Det medförde en väl synlig bild av problem 

som kan uppstå vid utvecklandet av en produkt. 

3.6.1 Funktionsanalys 

För att i en tidig fas skapa förståelse för produktens olika funktioner skapas en 

funktionsanalys som är grundbasen i utvecklingsprocessen. Efter att kravspecifikationen är 

fastställd så kan en funktionsanalys användas för att få en djupare förståelse för olika 

funktioner som produkten ska utföra samt vilka funktioner som är önskvärda att ha. För att på 

ett bästa möjliga sätt analysera konstruktionen som helhet, så används huvudfunktion, 

delfunktion samt stödfunktion både som tabell och träddiagram. 

3.6.2 Nulägesanalys 

En nulägesanalys görs för att tydliggöra vilka problem som ska lösas. Under utförande av 

nulägesanalys finns det moment som kan brytas ned och studeras för att sedan underlätta 

konceptgenereringsfasen. Man kan utföra en nulägesanalys på flera sätt, men syftet med den 

är att få ett underlag för framtida förbättringsmöjligheter. I första hand avses nuläget med hur 

produkten används och produceras i dagsläget. Efter att man har gjort en nulägesanalys på en 

produktförbättring är det viktigt att man jämför slutresultatet med hur det såg ut i början av 

projektet. För att slutföra projektet behövs det ständigt nulägesinformation som samlas in 

kontinuerligt. Om man inte har kännedom om hur procedurens nuläge är så blir 

genomförandet av projektet inte möjligt. Har man ingen nulägesuppfattning om produkten så 

blir det svår att skapa en färdig produkt. 

3.7 Idé- och konceptgenereringen 

Vid följande skede så handlar det om att ta fram olika konceptförslag på den slutgiltiga 

produkten. Vilken funktion uppfyller produkten, vad kan produkten användas till. I boken 

"Product Design and Development" beskrivs ett koncept enligt följande ”en approximativ 

beskrivning av teknologin, arbetsprinciperna och formen hos produkten”. Det är viktigt att 

man strävar efter kundens målfokus när man beskriver koncepten. Man når kundens mål 

genom att man har samlat data från denne, och därefter genomfört ett koncept utifrån kundens 

önskemål. Under genomförandet av konceptet så kan det se olika ut beroende på hur den som 

utvecklar produkten arbetar. Grundtanken med en konceptgenerering är att man utforskar flera 

områden så mycket som möjligt för att till slut kunna välja det av koncepten som är mest 

användbart för projektet.[12] 

Om man inte utför konceptgenerering eller har brist på idéer så är risken stor att slutkonceptet 

inte håller. Desto fler koncept desto lättare blir det för utvecklaren att hitta det ultimata 

konceptet att gå vidare med, och redan då har man ett stort försprång med projektet.[12] 

3.7.1 Brainstorming 

Brainstorming är en metod med syfte att generera nya idéer eller att lösa problem. 

Brainstorming fungerar bäst när man är flera deltagare i en grupp. Det är viktigt att alla får 

skriva så mycket som möjligt och att ingen idé kritiseras eftersom man vill få ett så stort utbud 

som möjligt. Det är viktigt att hela gruppen är enad om en frågeställning som ska diskuteras 
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samt att frågeställning inte är för detaljerad vilket kan blockera idéer. Idéerna kan sedan 

sammanställas och kopplas ihop för att vidareutveckla konceptet. Idéerna kan klarläggas via 

bilder eller text. För att få bästa effekt av brainstorming så ska man lösa olika delproblem åt 

gången och inte vara för hetsig samt inte ge sig på för stora problem direkt.[13] 

3.8 Utvärdering 

Med hjälp av idéer som skapats till olika konceptlösningar så kommer man till ett läge där 

utvecklingen av konceptet har stor betydelse. För att kunna ta beslut om vad som ska 

vidareutvecklas av de olika konceptlösningarna så finns det ofta intresse i att utveckla 

konceptet, det kräver dock att projektet måste ha en logisk uppsättning för att på bästa sätt 

kunna genomföra arbetet. För att jämföra och utvärdera det bästa av konceptet så krävs det en 

metod för att kunna lösa det, ofta handlar det om kriterier, och kundrelationer. 

3.8.1 Pugh matris 

Pughmatris är ett lämpligt verktyg att använda om man vill jämföra koncept. Tanken bakom 

matrisen är att man jämför olika koncept, genom att man sätter ut kriterier där man utgår ifrån 

en referens. Dessa kriterier grundas på krav och behov som en produkt ställs emot och där 

jämförelser förekommer mellan olika krav. Plustecknet tyder på att koncepten är starkare än 

referensen. Nolltecknet tyder att konceptet varken är bättre eller sämre än referensen. 

Minustecknet tyder på att referensen är bättre än konceptet. Efter att man har jämfört alla 

koncept så kan man sammanfatta det genom att man summerar slutresultatet, och utifrån 

slutresultatet så får man ut det bästa konceptet att gå vidare med.[14] 

3.9 Visualisering 

Visualisering hjälper till att skapa idéer, tolka fakta samt att komma fram med konceptförslag. 

Sammanföringen av det som har visualiserats leder till en slutpresentation som man kan ta 

fram flera metoder som, animeringar, 2D och 3D ritningar och skisser.[14]  

3.9.1 Skisser 

För att nyttja det bästa av sina idéer så är verktyget skiss en viktig del för att få en överblick 

på designen man utför. Skissning kan utföras på olika sätt, man kan använda sig av 2D och 3D 

modeller, penna och papper med mera. Utifrån skisserna man utför så kan man med hjälp av 

tredimensionella datorprogram kunna visualisera modellen på ett sätt där man ser och förstår 

helheten på ett mer överskådligt sätt.[14] 

3.9.2 3D-Solidmodellering 

Det finns många 3D modelleringsprogram, men det vanligast som används för bruk av 

ritningar och konstruktionsarbete är CAD (Copmputer Aided Design). CAD programmet kan 

användas i stora delar av ett konstruktionsarbete, då talas det om 3D modeller, detaljritningar, 

renderingar, beräkningar, analyser, animeringar, simuleringar med mera. CAD är ett smart 

program där man gör en modell och sparar i en befintlig mapp, och om man vill redigera den 

är det väldigt enkelt att i efterhand kunna öppna och utföra ändringar. I detta arbete så har 

programmet Creo Parametric använts.[14] 



 

Rev04, 2015-11-16 Azdren Xhafa och Rezgar Kalifa  19(49) 

Planering •Tidsplanering

•Uppgiftsplanering

Datainsamling
•Intervjuer

•Litteraturstudier

Problemiden
tifiering 

•Kravspecifikation

Funktionsutf
ormning

•Brainstorming

•Pughmatris

Produktut
formning

•Skisser

•Beräkningar

•CAD

•Rendering

4 Genomförande 

Detta kapitel beskriver samt behandlar utförandet av projektets genomförande till ett 

avslutande resultat. Strukturen på projektet är uppbyggd i en logisk ordning efter 

projektutförandet. Under projektens gång så uppdaterades momenten emellertid för att få ett 

så bra logisk uppbyggnad som möjligt. I detta fall så hamnade planering i början av projektet 

gång, men planeringen skulle även komma tillbaka i form av en mera detaljerad 

veckoplanering. Analys och informationsinsamling förekom konstant under hela 

projektutförandet. Tidigt i projektet förekom datainsamling eftersom det var ett viktigt 

verktyg för att kunna fortsätta med projektet.  

Efter att ha utfört dessa moment så initierades analyser på grund av att skapa en väl utförd 

informationsstruktur samt att underlätta konceptutvecklingsfasen. Brainstorming utfördes 

under konceptutvecklingen samt andra matriser övervägdes. Koncepten skissades för att få en 

så konkret bild av produkten som möjligt för att kunna komma till ett slutkoncept. För att få 

en ännu konkretare bild så modellerades konceptet i Creo Parametric för att tydliggöra 

utseendet av produkten ytterligare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8, utvecklings processen.  
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4.1 Projektplanering  

För att kunna åstadkomma ett fullbordat projekt inom en fastställd tidsram användes olika 

planeringsmetoder som projektplaneringsrapport, tidsdagbok och Gantt-schema. Sedan 

användes även scheman för att kunna lägga ner lämpligt antal timmar.  

För att skapa gynnsammare förutsättningar och inneha ett smidigare flöde inom gruppen 

gjordes planeringar av olika format på dagar och tider som skulle läggas på projektet. 

Rollerna delades upp inom författarna där projektledare såväl som sekreterare fick turas om 

inom gruppen. Författarna fick ta lika mycket ansvar.  

Gantt-schemat utfördes för att kunna få en överblick av projektets faser - det vill säga det 

moment som existerar från begynnelsen fram till slutet. Tidsåtgången för de olika stadierna i 

projektet värderades och fördes därefter in i schemat.  

Tidsplanering skapades för att kunna få en fördelning av tiden för gruppmedlemmarna samt 

på vilket sätt arbetet skulle utföras redan från start. Man gick även igenom vilka metoder och 

verktyg som författarna behövde skaffa sig under utbildningens gång. 

För att kunna få en helhetsbild av projektet respektive gemensamma mål och begränsningar 

användes en projektplaneringsrapport. I denna hade projektledare som ansvar att arbetet utförs 

som det skall samt att se till att alla författarna har ett arbete att utföra. Sekreteraren hade hand 

om ansvaret för anteckningar och betydelsefulla beslut skrevs ner.     

4.2 Studiebesök och intervjuer 

Det har gjorts ett flertal besök på Meritor HVS AB som är beläget i Lindesberg. Författarna 

har varit på bearbetnings-avdelningar samt på kontorsavdelningar där det har utförts intervjuer 

med inblandade operatörer samt tjänstemän. Intervjuerna har varit korta men väl fokuserade 

på specifika områden. Intervjuerna har varit planerade, men det har även genomförts spontan 

intervjuer med arbetare man har stött på inne på arbetsplatsen. Operatörerna som intervjuades 

fick besvara frågor gällande att beskriva sitt arbete och hur de upplevde produkten som helhet. 

Därefter kunde man ställa följdfrågor till operatörerna. Intervjuerna har som sagt oftast skett 

på Meritor men det har skett ett antal telefonintervjuer där specifika frågor har ställts till 

avdelningschefer på olika bearbetnings områden. Många telefonsamtal har behandlats med 

stora företag som Schunk, Festo, och Airtec.  

Dessa intervjuer har gett en bra inblick i problemidentifieringen samt 

produktutvecklingsprocessen. 

4.3 Nulägesbeskrivning 

Examensarbetet genomfördes på Meritor HVS AB på en avdelning som heter svarvstation 

KR10-KR15, där det genomfördes en nulägesbeskrivning på avdelningen som har nämnts i 

kapitel 3. Nulägesbeskrivning omfattade layout, nuvarande gripdon, råämnen och processen.  

4.3.1 Nuvarande gripdon/ produktbeskrivning 

Dagens gripdon finns i stationen kronhjul svarv KR10-KR15, som är en delstation för 

tillverkning av kronhjulsframtagning. I robotcellen där gripdonen befinner sig i så ska 
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råämnet svarvas, borras, gängas och mätas. Gripdonen är bland annat konstruerad av 

handledaren Milenko Kvrgic. Robot modellen som används i stationen är en ABB IRB6400R 

där gripdonen sitter på änden av robotens arm som kan ses i figur 2. 

Roboten är centrerad i robotcellens mittpunkt, som är programmerad med prioriterings 

ordning vilket betyder att roboten kan hoppa från olika delstationer för att maximera 

effektiviteten av processen. Gripdonet som används idag är utformade för att klara av att 

snabbt ställa om mellan olika prioriteringsordningar utan att problem orsakas. 

Gripdonet har en linjär funktion som drivs av två luft cylindrar som har en cylinder diameter 

på 50 mm och har en slaglängd på 160mm som gör att fingrarna för tillräckligt med gripkraft 

för att kunna hålla upp och förflytta råämnet. Gripdonen har en bredd på 630 mm, en höjd på 

260 mm och en längd på 430 mm. Gripdonen har en rektangulär design med fyra fingrar som 

är bytbara vid behov av olika dimensioner på en detalj. För att spara material så har man 

tillverkat fingrarna på ett sätt där den bakreytterdelen är snittad då den inte får någon 

greppkontakt med detaljen. Insidan av fingrarna som detaljen får kontakt med vid gripning 

och transport är koniskt formade då det gynnar råämnets form för att få bra greppkontakt, 

vilket kan ses i figur 9.  

Figur 9. Renderad bild på nuvarande gripdon. Egen framtagning 

Anledningen till att gripfingrarna har denna konstruktion är bland annat för att råämnet ska 

kunna vridas vid uppåt hållande läge utan att detaljen faller från gripdonen. Gripdonen är 

konstruerade på ett sätt så den kan greppa ytterdiametern på råämnet då den inte kan greppa 

råämnets innerdiameter då vissa delstationer är uppbyggda på ett sätt som hindrar gripdonen 

att lämna av detaljen på chuckarna. Stationer som hindrar är svarvningen och borrningen.   

Arbetet som gripdonen ska utföra är att gripa, och därefter transportera detaljen mellan alla 

delstationer i robotcellen utan att några komplikationer inträffar. I vissa delstationer så är 

utrymmet trångt, och det leder till att verktygets storlek blir viktigt att avpassa rätt då 

storleken på verktyget är betydelsefullt för att kunna komma åt delstationerna. Vid 

svarvstationerna som är en delprocess i robotcellens flöde måste verktyget kunna komma in 
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utan att komma åt och ta skada på luckan. På grund av robotcellens utformning och för att 

vara så effektiv som möjligt så har designen på gripdonen tagits fram på ett väluppbyggt sätt, 

det vill säga så att den klarar av cellens olika delstationsuppgifter. 

4.3.2 Råämnepresentation 

Råämnet köps från smidesföretag i Italien. När råämnet kommer till Meritor så skickas det till 

etappen för glödgning. Materialet som kommer in är smitt stål som uppfyller företagets krav 

inom materialval. Man glödgar råämnet för att få ett mjukt material som är lätt att bearbeta. 

Efter glödgningen kommer råämnet till svarvstationen KR10-KR15 som är den första 

stationen för att framställa kronhjulet. Det färdiga kronhjulet hamnar sedan i 

växelmonteringen där den monteras ihop med andra komponenter. Figur 14 visar hur ett 

färdigt råämne kan se ut efter att ha gått igenom alla bearbetningsprocesser. 

Det finns cirka 52 olika detaljer som ska behandlas i stationen där dimensionerna på detaljer 

ligger mellan 280-455 mm i ytterdiametern. Vikterna på råämnet som kommer in i stationen 

varierar mellan 25 till 75 kg. Ytterdiametern är en av råämnets viktigaste faktorer för 

gripdonens sätt att greppa tag, då gripdonen inte kan greppa om innerdiametern som nämnts 

tidigare.  
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4.3.3 Layout 

Här nedan ser man nuvarande layout på hur kronhjulsvarvstation KR 15, där den befintliga 

roboten är stationerad. Författarna har satt ut pilar i layouten som sedan beskrivs utförligare i 

processpresentationen gällande hur råämnet kommer att behandlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10, Layout på Kronhjulsvarvstation KR15. Bild av handledaren Milenko  

Dem numrerade pilarna visar det viktigaste områdena i robotcellen. Här nedan presenteras 

dem olika delarna:  

1. Inmatning 

2. Mätmaskin 

3. Omtagsstation 

4. Borrstation 

5. Robot 

6. Buffert 1 

7. Svarvtempo 1 

8. Svarvtempo 2 

9. Buffert 

10. Utmatning 
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Inmatning
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Svarv 
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Inmatning
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Mätning Borrning Utmatning

4.3.4 Processpresentation 

Författarna har utfört en processbeskrivning på arbetsplatsen i robotcellen. Processen klarar 

15 stora detaljer i timmen, och upp till 20 små detaljer i timmen. Här nedan beskrivs flödet 

steg för steg från att ett kronhjul matas in till att bli ett färdigt kronhjul. 

Processen börjar med att råämnet kommer in via en inbana. Råämnet som kommer in är 

obearbetat som kan ses i figur 11. Inbanan som råämnet transporteras på har halva av sin 

längd utanför robotcellen och halva innanför. Dessa råämnen är oftast tunga, och kan väga 

upp mot 70 kg. För att kunna placera ämnet på inbanan så behövs det en operatör som lyfter 

råämnet med hjälp av lyftverktyg. När ämnet har placerats på inbanan av operatören och 

hamnat i rätt position för upplockning så plockar roboten råämnet från inbanan för att placera 

det på buffert 1. Kronhjulet läggs på bufferten som är en slags viloplats, om svarvmaskinerna 

är vara upptagna av ett annat råämne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11, råämne. Bild från Meritor 

Efter att ämnet har placerats på buffert 1 och roboten har fått klartecken på att svarvmaskin 1 

är ledig så plockar roboten ämnet från buffert 1 och placerar in det i svarvmaskin 1. Väl inne i 

svarvtempo 1 så stationeras ämnet på chuckar för att fästa så att det inte förflyttas under 

svarvningen. Då ämnet kommer att svarvas två gånger vid två olika svarvmaskiner under 

kronhjulframtagningen så har man döpt svarvmaskinerna till svarvtempo 1 och svarvtempo 2. 

Innan ämnet ska placeras in i svarvmaskinen så kommer svarvmaskinens lucka öppnas 

horisontellt, den är skyddad med högsäkerhet då spån kan komma ut från luckan. Vid 

svarvtempo 1 så kommer den undre ytan av ämnet att svarvas. Under svarvningen så kommer 

ämnet att göra av sig med material som samlas i en container. Efter att den undre ytan av 

ämnet har svarvats så öppnas luckan och roboten plockar ut ämnet och placerar det vid buffert 

2.  
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Inmatning
Svarv 

tempo 1
Svarv 

tempo 2
Mätning Borrning Utmatning

Inmatning
Svarv 

tempo 1
Svarv 

tempo 2
Mätning Borrning Utmatning

Inmatning
Svarv 

tempo 1
Svarv 

tempo 2
Mätning Borrning Utmatning

När roboten får signal att svarvtempo 2 är ledig kommer den att plocka ämnet från buffert 2 

och placera det i svarvtempo 2 för att svarva den övre ytan. Svarvtempo 2 har samma 

arbetsgång som svarvtempo 1 då den enda skillnaden är att svarvtempo 2 svarvar den övre 

ytan av ämnet. Då övre ytan har svarvats så flyttar roboten på ämnet och placerar det på 

buffert 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12, färdig svarvad råämne. Bild från Meritor 

I denna fas plockar roboten den färdiga detaljen från buffert 3 och placerar den i en 

mätmaskin. Här mäts detaljens dimensioner och vid eventuella korrigeringar så sänder den en 

signal till svarvmaskinen för omarbetning. Vid omarbetning av detaljen vid eventuella fel så 

placeras detaljen först på en buffertplats och sedan i svarvmaskinen för att omsvarvas. 

Efter att mätningen har utförts på detaljen och att den uppfyller kraven på dimensionerna som 

är bestämda och inte behöver korrigeras så förflyttas detaljen av roboten från mätmaskinen till 

borrmaskinen. Roboten placerar detaljen vertikalt på borrmaskinen. I figur 13 så kan man se 

hur detaljen är placerad i borrmaskinen. Maskinen borrar och gängar flera hål i detaljen. 
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Figur 13, detaljens position vid borrmaskinen. Bild från Meritor 

Den slutliga stationen i flödet är där detaljen placeras på en utbana. Som tidigare beskrivits så 

har roboten placerat detaljen vertikalt i borrmaskinen och kan därför inte förflytta detaljen 

direkt från borrmaskinen till utbanan. Roboten behöver göra ett ”omtag” och det utförs genom 

att först placera detaljen på en omtagstation så att roboten kan få ett nytt grepp på detaljen 

samt lätt kunna placera den på utbanan. Figur 14 visar den färdiga detaljen på utbanan. När 

detaljen lämnats på utbanan så rullas den ut från robotcellen och placerats av en operatör på 

en pall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14, färdiga detaljen på utbanan. Bild från Meritor 
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4.4 Nulägesanalys 

Dagens gripdon som är integrerade med en ABB robot fungerar med ett system som är 

programmerat till att transportera detaljer till delstationerna. Efter att ha intervjuat operatörer 

och konstruktörer på företaget så har en analys gjort av gripdonen.   

4.4.1 För- och nackdelar på befintligt gripdon 

Den generella fördelen med gripdonen är att de är konstruerade med en enkel konstruktion 

som ger en hög output på kronhjulet och klarar av alla typer av kronhjul på företaget. Man 

behöver dock byta ut gripfingrar och då stoppa systemet, vilket leder till fördröjda ställtider. 

Gripfingrarna är tillverkade och byggda på ett sätt som gör att råämnet inte tar stryk vid 

omtag och förflyttningar.  

Det fel som oftast uppkommer är att gripdonen inte tillåter roboten att kunna utnyttja sin 

maxkapacitet. Detta beror på att gripdonens hållning av detaljerna inte alltid sitter stadigt eller 

inte är korrekt placerad, att verktyget är slitet eller att roboten inte kan placera detaljen rätt i 

svarvmaskinen. Kunden tycker att det är en föråldrad design på nuvarande gripdon och vill ha 

nya idéer på ett modernare och hållbarare gripdon. Då det även finns löshängande kablar som 

kan gå sönder under arbetet så vill man förbättra detta med en ny konstruktion som gör 

gripdonen mer kompakta och säkra. Kablarna är kopplade till det pneumatiska systemet och 

man vill att dessa inte förflyttas med gripdonens rörelse. Figur 15 visar hur det löshängande 

kablarna ser ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Löshängande kablar. Bild från Meritor 

Man vill få bort gripfingrarna som är integrerade till gripdonen, och då måste man byta ut 

dessa för att hanteringen av olika sorters kronhjul inte ska orsaka längre ställtider. När 

gripdonet krånglar så kan det tappa kronhjulet, vilket kan leda att det blir skadat och 

oanvändbart. Det kan även slå sönder andra maskindelar om gripdonen tappar kronhjulet på 

vissa platser. Verktyget på gripdonen brukar gå sönder ibland vilket beror på att i vissa fall så 

tar ena gripfingret hårdare en resterande fingrar och det kan leda till utmattning. Figuren 16 
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nedan visar ett finger som har gått sönder. 

 

Figur 16, Sönder gripfinger, utmattning i form av brott. Bild från Meritor 

Fördelar 

 Enkel konstruktion 

 Stor slaglängd 

 Gripdon klarar av alla hjul 

 Skadar inte detaljen vid omtag 

 Hög friktion mellan gripdonen och detaljen 

 Flexibel 

 Hög output 

Nackdelar 

 Föråldrad design 

 Svaga länkar (mycket kan gå sönder) 

 Långa ställtider (då gripfingrar måste bytas) 

 Har ingen statiskt i huvud 

 Löshängande kablar 

 Dålig säkerhet (kan tappa kronhjul) 

 Klumpig (tar stor plats) 

 Klarar inte av tunga vikter 

 Gripfingret kan gå sönder 
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Huvud funktion

•Gripa detalj

Delfunktion

•Greppa loss

•Avlasta operatören

•Greppsäkerhet

•Robusthet

•Bärande

•Flyttbar

•Vända detaljen

•Säkerthet

Stödfunktion

•Stöttålig

•Klara av våta miljöer

•Slitstark

•Väl genomtänkt konstruktion

•Smidigt

•Billig i drift

4.5 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen sattes upp i en tidig fas då det bedömdes som viktigt, vilket har förklarats 

i tidigare kapitel. Gripdonen som skall utvecklas har författarna fått ett antal krav och 

önskemål att ställa sig till. Under arbetsprocessen så blev kraven mer exakta och specifika 

Många av kraven som ställdes av kunden i början av projektet blev även våra slutkrav. 

Den slutgiltiga kravspecifikationen finns på bilaga B. Meritors sex viktigaste krav på 

examensarbetet är följande: 

 Begränsat mått på gripdonen 

 Ett användbart gripdon till ABB robot 

 Gripdonen skall kunna lyfta upp till 75kg 

 Kunna gripa olika dimensioner av kronhjul 

 Inga verktygsbyten på gripdonen 

 Gripdonen ska kunna vridas från hängande last till uppåt hållande last 

4.6 Funktionsanalys 

En funktionsanalys har genomförts på gripdonen för att kunna förstå produktens olika 

funktioner. Produktens olika funktioner har delats upp i tre olika grenar där huvudfunktionen 

är den självklara funktionen som gripdonen skall uppfylla samt att del- och stödfunktioner 

uppfylls som kan ses i tabell1. Det har även skapats en fullständig funktionsanalys i bilaga C.  

Huvudfunktionen för gripdonen är att gripa detaljer med varierande dimensioner, men det 

finns även beskrivningar av delfunktioner och stödfunktioner. Delfunktioner som angivits ska 

uppfylla huvudfunktionen, och stödfunktionerna uppfylla delfunktionerna. Funktionsanalysen 

spelade en stor roll vid utvecklingen av det nya konceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1, Funktionsanalys. Egen framtagning 
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4.7 Idégenerering 

Efter ett flertal besök på företaget så lades störst fokus på svarvstation KR10–KR15. Idéer för 

omkonstruktion av gripdonen började uppkomma hos författarna, och kravspecifikationen 

som satts upp tidigare gjorde att idégenereringen från första början var relativt bestämd. Efter 

att ha samlat och tänkt ut ett flertal idéer så genomfördes en brainstorming på olika val av 

gripdon och dess funktioner samt andra faktorer som spelar en viktig roll. Brainstorming 

används för få en vägledning till den bästa tänkbara lösningen för konceptet. 

4.7.1 Brainstorming 

En brainstorming utfördes av författarna, med gripdonen som hjärtat av projektet. 

Brainstorming användes efter att ha fått egenskaper och krav som ställdes på produkten. Som 

man kan se på bilden nedan så är brainstormingen uppdelad i fyra olika grupper på grund av 

att man ska kunna få en bättre orienteringsbild av konceptframtagningen. Ovalerna som har 

en starkare färg är kärnfrågorna till produkten och de övriga är del av det som berör 

kärnfrågorna. Efter att ha sammanställt idéerna så presenteras resultatet i 25 olika tankar. Hela 

tankekartan ser ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17, tankekarta.  

4.8 Konceptgenerering 

För att kunna lösa problemet på bästa sätt så gäller det att ha bra informationsinsamling tidigt 

i arbetet för att få en bra grundförståelse för uppgiften. För att kunna få bästa möjliga 

verklighetsuppfattning så krävs det att få en bra översikt på uppgiften och sätta sig väl in i 

olika problemområden. För att generera så många koncept som möjligt så kan man utföra 

benchmark på andra företag för att se hur man kan lösa problem samt få inspiration. För att 

lösa hela problemet så krävs det inte att alla koncept behöver användas, utan det viktiga är att 

man får fram många koncept för att sedan kunna utvälja det bästa av koncepten för att lösa 
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problemet. För att generera många konceptidéer så kan man använda olika verktyg, och 

brainstorming av olika konceptförslag användes då författarna vill generera så många idéer 

som möjligt för att sedan välja ut det lämpligaste konceptet för att lösa problemet. Detta 

gjordes genom att skissa och diskutera med varandra samt att fråga runt bland arbetare på 

företaget för att få en så stor förståelse av problemen som möjligt. Detta gav författarna en 

viktig information samt insikt i nuvarande brister och innebar att vi kunde bli mer specifika 

gällande det koncept som författarna ville fortsätta med. Till slut så generades det till tre 

koncept att studera vidare på. 

4.9 Inspiration 

Då Meritor har cirka 40 robotstationer så fick författarna en rundtur i fabriken för att kunna få 

inspiration till olika typer av gripdon. Författarna blev starkt rekommenderade av företaget att 

studera samt analysera ett gripdon som finns beläget i härdverket som utför samma hantering 

av kronhjulsämne som i stationen KR10-KR15. Då härdverket har en tuffare miljö så var 

gripdonet anpassat för det. Varför man inte använder härdverkets gripdon i KR10-Kr15 är på 

grund av att det inte klarar av kraven som fåtts av handledaren. Tipset som författarna fick då 

var att om man bygger om det med en ny konstruktion så skulle gripdonet blir mer 

funktionellt i stationen KR10-KR15 

Då det inte fanns några modeller eller ritningsunderlag på gripdonet i härdverket så fick 

författarna mäta alla delar som innefattar gripdonet noggrant, och ta fram skisser för att få en 

visuell bild för att sedan modellera den i CAD. Bilaga D visar fullständiga skisser på 

gripdonet. 

Gripdonet drivs av en pneumatisk cylinder som har en cylinderdiameter på 125mm och en 

slaglängd på 100mm som är kopplad till en drivande axel som sedan med hjälp av en kugg i 

mitten av gripdonet överför moment till resterande axlarna. Momentet från varje axel bildar 

en gripkraft på vardera gripfinger som resulterar till att råämnet inte faller vid förflyttning. 

Gripdonet är byggt så mekanismen är inbyggd i en cylindrisk låda där den pneumatiska 

cylindern är fäst på taket av gripdonet.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18, renderad bild på gripdonet i härdverket. Egen framtagning av Creo Parametric 
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När gripdonet griper mot råämnet så utförs det i två steg; det första är gripande av råämnet för 

att centrera det på rätt plats, sedan gripa om råämnet för att förflytta det till delstationen. 

Dessa två steg utförs på grund av att man vill att alla fyra fingrar ska ha kontakt med råämnet 

med samma kraft och att lokaliseringen för gripangreppet ska vara exakt. 

Fördelar 

 Har en bra grip mekanism 

 Behöver inte byta ut gripfinger 

 Pneumatiska cylindern klarar av tuffa miljöer 

 Få cylindrar 

 Få cylinder fästen 

 Låg underhållskostnad 

 Flexibel 

Nackdelar 

 Tar mycket plats 

 Väger mycket 

 Oskyddad cylinder 

 Låg cylindertryck 

4.9.1 Beräkningar 

Då företaget i inledningen av projektet hade ett fungerande gripdon så bestämde författarna att 

ta fram viktiga parametrar såsom gripkraft, moment runt drivaxeln och teknisk data på den 

nuvarande pneumatiska cylindern. Detta gjordes på grund av att gripdonet hanterar samma 

råämne med samma dimensioner och vikt samt att det uppfyller den tekniska 

kravspecifikationen. 

Då pneumatiken har stor funktion för att driva mekanismen på gripdonet så gjordes det en 

analys på denna. Pneumatiken har en cylinderdiameter på 125 mm och en tryckkraft på 6bar. 

För att räkna ut cylinderkraften så användes ekvationerna nedan. 

 Fc = Cylinder kraft [N] 

 Ac = Cylinder area [mm2] 

 p = Tryck ⌊
𝑁

𝑚𝑚2
⌋ 

𝐹𝑐 = 𝑝𝑥𝐴𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 

𝑝 = 6 𝑏𝑎𝑟 =
0,6 𝑁

𝑚𝑚2
 

 

𝐴𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋 𝑥
(𝑑)2

4
= 𝜋 𝑥

(125)2

4
= 12272 𝑚𝑚2 
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𝐹𝑐 =
0,6 𝑁

𝑚𝑚2
 𝑥 12272 = 7363 𝑁 = 7,4 𝑘𝑁 

 

Efter att ha räknat ut cylinderkraften på lyftcylindern så var författarna intresserade av att ta 

reda på vad gripdonet hade för gripkraft. För att ta reda på gripkraften så togs det fram en 

skiss som visar gripfingrarna vid dess olika lägen i förhållande till slaglängdens positioner.  

Skissen på den stora cirkeln nedan visar en diameter på 455 mm som är företagets största 

råämne som hanteras samt det minsta råämne är 280 mm. Länkarmen som kopplar cylindern 

och drivaxeln är 75 mm och avståndet mellan drivaxeln och gripfingret är 152 mm. Dessa 

dimensioner var viktiga parametrar för att framta gripkraften på den nuvarande cylindern. 

Färgerna visar slaglängden vid olika lägen där den gröna linjen visar den maximala slaget av 

den nuvarande cylindern som är 100 mm. I förhållande till gripfingret så befinner det sig i sin 

minsta öppning. Den lila linjen visar slaget som behövs för att kunna gripa det största råämnet 

och den röda linjen visar då slaget är vid sin startposition och gripfingret är vid sin största 

öppning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 förhållandet mellan gripfingrarna och slaget från cylindern.  
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Som tidigare nämnts så delade författarna positionerna på gripfingrarna i tre olika lägen: grön, 

lila och röd. Författarna var intresserade av att ta reda på vad gripkraften var vid dessa olika 

lägen som togs fram via ekvationerna nedan. Fullständig beräkning ses i bilaga E  

𝑀𝐴𝑥𝑒𝑙 =  Fc  x cos α  x 0,075 

𝐺𝑟𝑖𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = (Fc x cos α  x 0,075)/(0.153 𝑥 cos 11  𝑥 sin 𝛽 ) 

Med hjälp av ekvationerna ovan så valde författarna att ställa upp resultatet i en tabell där 

man kan resonera att det behövs minst en gripkraft på 4.8 kN för att kunna lyfta samt förflytta 

råämnet utan att den faller från gripdonet. Efter att ha tagit reda på vad man behöver för 

gripkraft så kunde arbetet med att ta framställa nya koncept påbörjas. 

Tabellen visar momentet kring drivaxeln och gripkraften vid slaget av dess olika lägen. 

 Max slag 
Grönt läge 

Mellan slag 
Lilla läge 

Minsta slag 
Rött läge 

𝑴𝑨𝒙𝒆𝒍[𝑵𝒎] 550 394 266 

𝑮𝒓𝒊𝒑𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕 ⌊𝒌𝑵⌋ 4.8 2,7 1,8 

Tabell 2. Grip- och momentkraften vid dess olika lägen.  

4.10 Konceptförslag  

Efter att ha konstruerat och renderat gripdonet på härdverket så började idéerna på nya 

lösningskoncept att framställas. Resultat blev att fem nya koncept presenterades för företaget 

där handledaren Milenko tyckte att författarna skulle gå vidare med tre koncept för- vidare 

utveckling.   

4.10.1 Koncept A 

Det första konceptet på gripdonet som togs fram består av en hydraulik cylinder som har en 

cylinderdiameter på 63mm och en slaglängd på 70mm som ger en gripkraft på 5.3 kN 

(resultatet på gripkraften vid olika gripfinger lägen, kan ses i tabellen X, samt den fullständiga 

beräkningen i bilaga X). Höjden på lådan är 275mm och diametern är 525 mm. Konceptet 

uppfyller alla krav som uppdragsgivaren har ställt. Koncept A har många likheter mellan 

gripdonet i härdverket där största skillnaden är att författarna har bytt från pneumatisk 

cylinder till hydraulisk cylinder samt att ha reducerat cylinder diameter från 125mm till 63mm 

där den uppkommer till större gripkraften föregående cylinder för att hantera alla varianter av 

råämnet. En annan skillnad är att den hydrauliska cylinder är integrerad i lådan där författarna 

har minskat på slaglängden och länken mellan cylinder och drivaxeln för att få plats i lådan. 
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Tabell 3. Koncept A, grip- och momentkraften vid dess olika lägen. 

 

Fördelar: 

 Enkel konstruktion 

 Anpassningsbar 

 Få cylindrar 

 Få fästen 

Nackdelar: 

 Trångt utrymme 

 Olika fördelningar på gripkrafter 

Figur 20,koncept A, renderad. Egen framtagen i Creo Parametric 

4.10.2 Koncept B 

Koncept B har en ny design samt tre hydrauliska cylindrar till skillnad från föregående 

koncept. Koncept B består av tre hydraulikcylindrar som har en cylinderdiameter på 40mm 

och en slaglängd på 55mm, vilket ger en gripkraft 5.3kN(resultatet på gripkraften vid olika 

gripfinger lägen, kan ses i tabellen X, samt den fullständiga beräkningen i bilaga X). Höjden 

och diametern är desamma som föregående koncept. Detta koncept uppfyller också kraven 

från uppdragsgivaren. Koncept B som kan ses i figuren nedan har en annan form där 

författarna har sparat material på ytor som inte används i gripdonet. 

 

 

 Max slag Mellan slag  Minsta läge 

𝑴𝑨𝒙𝒆𝒍[𝑵𝒎] 620 441 292 

𝑮𝒓𝒊𝒑𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕 ⌊𝒌𝑵⌋ 5.3  3.0 2.0 
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Tabell 4. Koncept B, grip- och momentkraften vid dess olika lägen. 

Fördelar: 

 Anpassningsbar 

 Lätt konstruktion 

 Bättre gripcentrering 

 Kraftfördelning är lika på alla gripfingrar 

Nackdelar: 

 Många cylindrar 

 Många fästen 

 Rörigt med slangar 

 Svår tillverkad kugg 

 

Figur 21, Koncept B. renderad bild. Egen framtagning av Creo Parameteric 

För att göra det möjligt att kunna placera in tre hydrauliska cylindrar så har den stora kuggen 

snittats då det endast behövs 12 kuggar för vardera axeln då dem små kuggarna vrids cirka 83 

grader. Figuren nedan visar hur det blev möjligt att fästa cylindrarna på den undre plattan av 

gripdonet. 

 

 

 

 Max slag Mellan slag  Minsta läge 

𝑴𝑨𝒙𝒆𝒍[𝑵𝒎] 594 281 262 

𝑮𝒓𝒊𝒑𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕 ⌊𝒌𝑵⌋ 5.1  1.9 1.8 
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Figur 22, renderad bild av snittad kugg. Egen framtagning av Creo Parameteric 

4.10.3 Koncept C 

Koncept C har en ny design samt två hydrauliska cylindrar som jobbar parallellt med varandra. 

Hydrauliska cylindrarna har en cylinderdiameter på 40mm och en slaglängd på 100mm som 

ger en gripkraft på 6.5 kN (resultatet på gripkraften vid olika gripfinger lägen, kan ses i 

tabellen X, samt den fullständiga beräkningen i bilaga X). Jämfört med föregående koncepten 

så har höjden på lådan höjts till 295mm men diameter på lådan är densamma. Vid maximalt 

slag av cylinder så kommer länkarmen som är fäst på hydraulik kolven att träffa lådans vägg. 

Författarna tog bort en del av väggen som tillåter länkarmen att röra sig utan att träffa något i 

sin väg. 

 Max slag Mellan slag  Minsta läge 

𝑴𝑨𝒙𝒆𝒍[𝑵𝒎] 751 538 363 

𝑮𝒓𝒊𝒑𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕 ⌊𝒌𝑵⌋ 6.5  3.6 2.5 

Tabell 5. Koncept C, grip- och momentkraften vid dess olika lägen. 

Fördelar: 

 Anpassningsbar 

 Lätt konstruktion 

 Stor gripkraft 

 Lätt att standardisera komponenterna  

 Robust 

Nackdelar: 

 Många cylindrar 

 Många fästen 

 Rörigt med slangar 
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Figur 23, Koncept C. renderad bild. Egen framtagning av Creo Parameteric 

För att kunna placera cylindrarna inuti lådan så konstruerade författarna ett fäste som gör det 

möjligt att ha hydraulik cylindrarna hängandes utan att få kontakt med stora kugghjulen som 

kan ses i figuren nedan. Fästet är fastspänt mot övreplattan av lådan där cylindrarna är 

placerade i början och änden av cylindern. För att inte cylindern ska träffa kuggen så höjde 

författarna lådan med 25mm jämfört med föregående koncept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24, renderad bild av infästning av cylindern. Egen framtagning av Creo Parameteric 
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4.11 Konceptutvärdering 

En konceptutvärdering har utförts av författarna för att projektet samt funktionsområdet ska 

bli så enkelt som möjligt att gå vidare med. Det som har gjorts under denna fas är att 

författarna har framkommit med ett antal konstruktions modeller samt fastställt dimensioner 

för att sedan kunna gå vidare med hjälp av ett verktyg där idén är att det ska ske utvärderingar 

av hur framtida koncepten ska tas fram. Detta leder till att författarna får ett resultat som leder 

till att ett koncept kommer att vara väljas ut för att gå vidare med, samt att konceptet ska få 

störst möjliga chans att bli framgångsrikt. 

4.11.1 Konceptval 

För att välja det mest framgångsrika koncept så ställdes koncepterna i en Pugh matris för 

utvärderas. Då syftet med Pugh matriser är att jämföra alla koncept så betygsätts koncepterna 

efter en skala på 1-5 där 5 är det högsta värdet. Dessa koncept jämfördes mot varandra för att 

hitta den mest optimala lösningen som löser problemet. Summeringen av resultat blev väldigt 

jämt, men koncept C fick med små marginaler bäst resultat i matrisen, vilket kan ses i tabell 6 

nedan. Det utförligare resultatet av matrisen finns att se på bilaga L 

 

 

 

 

Tabell 6, resultat av Pughmatris. Egen framtagning 

Då Pughmatrisen blev så jämn så blev valet att välja ett koncept att vidareutveckla ganska 

svårt för författarna då alla konceptet som har utvärderats uppfyller samtliga krav från 

företaget. Då det blev så jämt så valde författarna att presentera alla tre koncept för 

handledaren i företaget och i universitetet. Efter att ha utvärderat samtliga koncept igen med 

erfarna konstruktörer så togs det ett gemensamt beslut att vidare utveckla koncept C. För 

övrigt så var företaget nöjda med respektive koncept, speciellt koncept A då företaget i tidigt 

skede såg det som en lämplig lösning och hade det då som en favorit på grund av att den är 

realiserbar och man hade standardkomponenter till den. Men företaget var så fascinerade över 

koncept C, så företaget tyckte att författarna skulle finjustera den. 

4.12 Konceptutveckling 

Konstruktionen på hydraulik fästet ändrades då handledaren i universitet tycke att det gick att 

förbättra. Efter att ha diskuterat med handledaren Bengt Åsberg så bestämdes det att hydraulik 

fästet skulle vidareutvecklas förr att möjliggöra små sidledes förflyttningar. En annan ändring 

var att munstycket till cylindern som sticker igenom övreplattan måste omkonstrueras. 

Örebro Universitet 

Pughmatris 

Koncept 

(ref) A B C 

Antal + x 9 7 10 

Antal -  x 2 4 2 

Summa x 7 3 8 

Netto värde   24 24 28 
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5 Resultat 

5.1 Slutkoncept 

Slutkonceptet som togs fram kommer att resultera i ett nytt gripdon i KR10-KR15 där 

gripdonet är full funktionellt för att genomföra arbetet i stationen. Två nya hydraulikcylindrar 

som är placerade inuti lådan och kommer att ge den önskade gripkraften som kommer att 

kunna hantera alla råämnen som finns i företaget. Då det största problemet var att reducera 

höjden för att kunna använda gripdonet i stationen så har kraven uppfyllts då höjden i det nya 

konceptet har reducerats med hela 131 mm, jämfört med härdverkets gripdon. 

Dessa komponenter ingår i den fullständiga sammansättningen av gripdonet vi velat utveckla: 

1. Överplatta av lådan 

2. Hydraulikcylinder 

3. Hydraulikfäste 

4. Små kugghjul 

5. kullager 

6. Gripfingrar  

7. Cylinderaxel 

8. Kopplingar till 

robotarmen 

9. Länkarm 

10. Stort kugghjul 

11. Under platta av lådan 

12. Cylinder pinnar 

 

 

 

5.1.1 Detaljkonstruktion 

Efter att ha utvärderat det vinnande konceptet så tog författarna fram CAD- modeller på 

konceptet för att visa hur gripdonet är uppbyggt och uttänkt. Modelleringen i CAD-

programmet Creo Parameteric delades upp i flera delar där författarna sedan kunde göra en 

sammanställningsmodell. Punkterna som delades upp är följande: 

 

 

 

     Figur 25, renderad sprängskiss på konceptets detaljer 
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Axel kors och cylinderpinne 

Axel korset är fastkopplad till den undre plattan där cylinderpinnarna är fast skruvade. Axel 

korset är konstruerad med fyra hål för att ge en jämn balans på cylinderpinnarna 

Cylinderpinnarna är till för att hålla gripfingrarna symmetriska till varandra, samt se till att 

cylinderpinnarna befinner sig i samma läge. Korspinnarna är cylindriska med ena änden 

gängad för att kunna fästa mot axelkorset. När man skruvar cylinderpinnarna mot axelkorset 

så bildar cylinderpinnarna ett kors som sedan gör det möjligt för gripfingrarna att fästa i.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Renderad bild på hur korshållaren och cylinderpinnarna sitter ihop. 

Gripfinger 

Det finns totalt fyra gripfingrar och dess uppgift är att gripa råämnet på ett stabilt och hållbart 

sätt som gör det möjligt att sedan kunna förflytta råämnet till rätt station. Dessa gripfingrar 

balanseras då av cylinderpinnarna där alla gripfingrar ska röra sig synkront mot varandra. 

Gripfingrarna har en form som är anpassad för att gripa på råämnet. Designen på 

gripfingrarna är utformad på ett sätt så att gripangreppet gör det möjligt att kunna gripa på 

råämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Renderad gripfinger 
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Undre och övre platta 

Lådan har en cirkulär form där den består av en under platta och övreplatta som är skruvade 

mot varandra. Lådan är till för att täcka mekanismen som finns inne i den och fungerar som 

skydd för tuffa miljöer. Inuti lådan så ligger mekanismen som består av fem kugghjul som 

fördelar krafter till gripfingrarna. De små kugghjulen har en axel som går igenom lådan och 

en av axlarna är den styrande av de andra kugghjulen.  

 

Figur 27. Renderad Övre- och undre platta 

Stora och lilla kugghjulet 

Som tidigare nämnts ovan så finns det fem kugghjul som påverkar rörelserna i gripfingrarna. 

Det mittersta kugghjulet är det största kugghjulet i mekanismen och de fyra andra mindre 

kugghjulen roterar runt det. Ett av de mindre kugghjulen är det drivande kugghjulen som med 

hjälp av luft cylindern driver det stora kugghjulet som sedan roterar de fyra mindre 

kugghjulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 28. Renderad sammanställning av kugghjul. 

 



 

Rev04, 2015-11-16 Azdren Xhafa och Rezgar Kalifa  43(49) 

Kugghjulen i mitten har en ytterdiameter på 312 mm, en delningsdiameter på 304 mm samt en 

modul på 4. Längden mellan stora kugghjulets centrum till lilla kugghjulets centrum är 220 

mm. Det stora kugghjulet besår av 76 tänder och de små kugghjulen består 44 tänder, då tre 

fjärdedelar av kuggarna är borttrimmade, vilket man kan se i figuren nedan. Hålet som finns i 

kugghjulen är till för att reducera vikt och material. 

. 

 

 

 

 

 

Figur 29. Renderad lilla kugghjulet som är snittad.  

Kopplingen till robotarmen 

kopplingen är kärnan till gripdonet eftersom det är den som fästs mot robotarmen för att 

kunna göra det möjligt för roboten att sedan hantera råämnena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Renderad av kopplingen till robotarmen.  

Hydraulik cylinder med fäste 

Hydraulikcylindrarna är fäst mot övreplattan på grund av att det inte ska krocka med 

mekanismen i lådan. Cylindern har en diameter på 40mm och en slaglängd på 100 mm. Fästet 

på cylinder har ändrats då det möjliggör små förflyttningar i sidledes. 
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Figur 31. Renderad hydraulik cylinder med fästen.  

Sammanställning 

Efter att ha omkonstruerat fästet till gripdonet så har det slutliga modellen sammanställts, som 

kan ses i figur 32. 

Figur 32. Renderat slutkoncept.   
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6 Diskussion 

6.1 Värdering av resultat 

Resultatet som togs fram visar tydligt att vår lösning går att implementera i företaget då 

analyser som har utförts bevisar att det är ett funktionellt koncept. Då syftet var att ta fram en 

utvecklad produkt för att utveckla ett gripdon åt Meritor AB, så har förstudien var en viktig 

del av framtagandet av produkten. Projektets mål har varit att utveckla ett gripdon som klarar 

av kraven som har ställts av företaget. Konceptförslaget som togs fram har även innehållit ett 

beräkningsunderlag för att övertyga Meritor att det var ett trovärdigt och hållbart koncept som 

går att implementera i deras tillverkning. Då det inte ingick i kravspecifikationen att ta fram 

ett kostnadsförslag så är detta något som företaget måste ta hänsyn till. 

Konceptet som tog fram har gjorts med inspiration av det produkter som företaget redan har. 

Då det finns ett flertal robotstationer i fabriken så fann författarna av uppsatsen med hjälp av 

dessa vägledning till det framtagna slutkoncept som presenterats. Konceptet som togs fram 

har gjorts med benchmarking av ett liknade koncept som fanns i härdverket i fabriken. Då 

gripdonet som fanns i härdverket inte uppfyllde det dimensionskrav som ställdes i stationen 

KR10-15 så kunde man inte nyttja den. Men efter att ha analyserat och gjort beräkningar på 

gripdonet så kunde författarna utveckla ett gripdon med en mer kompakt och annorlunda 

lösning för att bättre klara av olika arbetsuppgifter som behövde utföras. En stor förändring 

var att rekonstruera designen, ändra dimensioner och till slut ändra drivkraften till 

hydrauliksystem istället för pneumatik, då hydraulik ger en större kraft än pneumatiksystem. 

För att förstå skillnaden mellan hydraulik och pneumatik så har författarna genom att söka på 

skolans databaser samt att ringa företag som SCHUNK och FESTO, för att ta reda på varför 

hydraulik är en bättre metod för att lösa uppdragsgivarens problem. Resultatet ledde till att 

hydrauliken ger en större slagkraft än pneumatik samt att storlekarna varierade stort mellan 

hydrauliken och pneumatiken.  

Som nämnts ovan så var framtagningen av rätt drivningskomponent till gripdonet viktigt. 

Efter att ha gjort kraftberäkningar så har författarna kunnat se skillnader mellan hydraulik- 

och pneumatiksystem. Ett annat problem som uppstod var fästet till hydraulikcylindern. Efter 

att ha haft kontakt med företagen SHUNK och FESTO samt haft muntligt diskussion med 

handledaren på Örebro Universitet så öppnades många idéer till hur man kan fästa en cylinder 

i gripdonet på bästa möjliga sätt. Då cylindern måste kunna förflytta sig några grader i 

horisontalt led så har författarna konstruerat ett fäste som tillåter vinkelförflyttningar för att 

det inte ska skapa problem för cylindern.  

För att kunna bevisa alla påståenden som har nämnts i projektets gång har litteratur använts 

kritiskt. För att få ut det bästa av informationsinsamlingen så har många vetenskapliga böcker 

använts för att få det bästa av projektgenomförandet. Andra metoder som har använts är i 

form av intervjuer, då det var väldigt nytt för författarna att utveckla ett gripdon så har det 

gjorts flera intervjuer. För att sätta sig in på vad gripdon är så har interjuver skett internet i 

Meritor. För att få ännu bättre förståelse för gripdon så har författarna intervjuat stora företag 

som Schunk och Festo. Företagarna är specialister inom branschen gripdon så har det lett till 

en större kunskap inom gripdon. Då det fanns flertals av gripdons varianter som företagarna 

säljer så fann företagarna ingen lösning för uppdragsgivaren. För att lösa problem så skulle 
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bägge företagen gör en special gripdon för att kunna hantera alla kronhjulsvarianter i stationen. 

Vad som är mer positivt med konceptframtagandet är att ifall det tillkommer nya 

kronhjulsvarianter uppemot 100kg så kommer gripdonet att klara av att hantera det i stationen 

och det är bevisat genom beräkningar i [4.9.4 beräkningar]. Vid konceptframtagandet så har 

CAD programmet Creo parametric varit behövlig för att skapa modellerna på ett visuellt sätt 

få en illustration på hur allting är ihop byggt. Stor del av projektet har lagts ner på CAD då 

författarna skulle utveckla ett komplett gripdon med möjlighet att kunna tillverka den i 

framtiden. Modellen i Creo är realistiska och komplett monterad för att få en verklighets 

uppfattning. För att genomföra modellen till tillverkning så måste det göras ritningsunderlag, 

vilket går att få ut från modellen, sedan bestämma rätt material och tillhörande komponenter.  

Den konstruktion som har framtagits får ses som en riktlinje för Meritor då man kan 

vidarestudera på vad det finns för tänkbara konstruktionsmöjligheter. Utifrån konceptet så bör 

bedömning ges efter dess för- och nackdelar av det befintliga konceptet samt det nya 

konceptet. Flera riktlinjer kan ges genom att vidare studera på gripdonets komponenter ifall 

det finns standardkomponenter eller om man måste special tillverka vissa komponenter. 

6.2 Fortsatt arbete 

Koncept C var det förslag vi valde att gå vidare med, och vi fick några olika 

rekommendationer av Meritor för att kunna implementera konceptet i stationen. För att detta 

skulle kunna utföras så måste vissa förberedelser göras. 

Det som rekommenderades av Meritor gällande det fortsatta arbetet var att kolla upp om det 

fanns standardkomponenter till gripdonet som man kunde köpa in på grund av att detta blev 

billigare eftersom specialkomponenter är dyra att tillverka. Meritor behöver även göra en 

kostnadskalkyl på gripdonet för att få en uppfattning om vad det kommer att kosta att 

implementera det i stationen, och utifrån den gör man sedan en värdering om det är värt att 

köpa in.  

Då detta bara är ett konceptförslag så måste man ta fram detaljritningar på gripdonet för att 

sedan kunna tillverka den. När man har tagit fram ritningsunderlaget så är det viktigt att man 

använder sig utav rätt material för respektive komponent för att få den bästa möjliga 

hållbarheten. Då man vill han en så låg vikt som möjligt så har författarna haft i åtanke att 

reducera onödiga tomrum i gripdonet för att minska vikten på gripdonet. Detta görs genom att 

begränsa robotens lastkapacitet. 
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7 Slutsatser 

Syftet var att ta fram ett nytt koncept av ett robotgripdon där gripdonet ska kunna hantera 

flertal varianter av råämne som ska förflyttas till olika delstationer i robotcellen. 

Prioriteringen i projektet har varit att framställa olika konceptförslag där olika begränsningar 

utvärderas gällande tillverkandet av produkten. Författarna rekommenderar att gå vidare med 

tillverkning av koncept C. Detta på grund av att koncept C uppfyller kraven som Meritor har 

ställt som kan ses i kravbeskrivningen.   
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Bilaga A. Tidsplan 
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  Bilaga B 

 

Bilaga B. Kravspecifikation  

Introduktion 

Under första mötet med kunden så fick författarna en fabriksvisning för att förstå mer vad 

företaget tillverkar och vad företaget arbetar med. Efter att ha förstått produktionen i företaget 

och sett delprocessen som projektet ska beröra så bestämdes ett antal krav och önskemål.  

Huvudkraven med projektet är att byta ut nuvarande gripdon till att utveckla ett nytt anpassbar 

gripdon. Delkraven uppdelades i tre delar, funktions krav, dimension krav och material krav.  

Funktions krav 

 Ett användbart gripdon till ABB robot 

 Förflytta detaljer mellan olika stationer 

 Inte skada detaljen vid upplockning och förflyttning 

 Vid förflyttning mellan stationer så skall det vara spånfritt 

 Gripdonen skall kunna lyfta upp till 70Kg 

 Kunna gripa olika dimensioner av kronhjul 

 Inga verktygsbyten på gripdonen 

 Gripdonen ska kunna vridas från hängande last till upp hållande last 

Dimension krav 

 Begränsat mått på gripdonen 

 Gripdonen ska ha en max bredd på 740mm 

 Gripdonen ska ha en max höjd på 490mm 

 Gripdonen ska hantera dimensioner på råämnet med en ytterdiameter som varierar mellan 

150-500mm 

 Gripdonen ska ha en slaglängd på 350mm 

 Gripdonen ska ha en specifik form för att kunna koppla till robotarmen 

 Reducering av dimensionerna på luft cylinder, önskemål att ersätta med annan teknik  

Material krav 

 Tåla vätskor  

 Gripdonen ska tåla det dagliga arbetet utan att materialet ska försämras 

 Gripdonen ska tåla höga temperaturer upp till 50° 
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Gripa detalj

Greppa loss

Avlasta 
operatören

Greppsäkerhet

Ekonomiskt Billig i drift

Robusthet

Stöttålig

Klara av våta 
miljöer

Slitstark

Bärande
Välgenomtänkt 

konstruktion

Flyttbar Smidigt

Vända detaljen

Bilaga C. Funktionsanalys 
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Bilaga D. Skisser 
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Bilaga E. Beräkningen på härdverkets gripdon 

 

 



 

Rev04, 2015-11-16 Azdren Xhafa och Rezgar Kalifa  5(15) 

 



 

Rev04, 2015-11-16 Azdren Xhafa och Rezgar Kalifa  6(15) 

Bilaga 5. Koncept A-beräkningar  
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Bilaga F. Koncept B 
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Bilaga G. Koncept C- beräkningar 
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Bilaga H. Koncept A- rendering 
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Bilaga J. Koncept B- rendering 
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Bilaga K. Koncept C- rendering 
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Bilaga L. Pugh matris 

 

 

 

Örebro Universitet Pughmatris 

Kriterier Viktning Koncept 

(ref) A B C 

Tar liten plats 5 x 3 5 -2 

Låg vikt 3 x -1 5 3 

Hantering av olika dimensioner på 
råämnet 

5 x 0 0 0 

Inga verktygsbyten på gripdon 5 x 5 5 5 

Livslängd 5 x 0 0 0 

Trovärdig 3 x 2 -1 3 

Stabilitet 3 x -1 3 2 

Trångt inuti lådan 4 x 4 -2 3 

Få cylinderfästen 2 x 2 -1 2 

Underhållning 1 x 0 0 0 

Klara av hängande och uppehållande 
last 

3 x 0 0 0 

Få cylindrar 5 x 5 -1 -1 

Design 4 x 1 3 4 

liten cylinderdiameter 5 x 2 4 4 

Gripkraft 5 x 2 4 5 

            

Antal + x 9 7 10 

Antal -  x 2 4 2 

Summa x 7 3 8 

Netto värde   24 24 28 


