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Förord 
 

Denna rapport innehåller ett examensarbete som gjorts genom högskoleingenjörsprogrammet 

i maskinteknik på Luleå Tekniska Universitet våren 2015. Det är det avslutande momentet i 

programmet och omfattar 15 högskolepoäng. 

Jag vill tacka personal på Brokk och examinator på Luleå Tekniska Universitet för vägledning 

och hjälp under arbetets gång. Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Joakim 

Vennström för ett stort engagemang. Tiden på Brokk har varit utvecklande och rolig. Den har 

också lett till en djupare förståelse och kunskap i genomförande av projekt och 3D-cad 

modellering. 
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Sammanfattning 

 

Brokk AB har sedan 1976 tillverkat fjärrstyrda demoleringsmaskiner. Det finns en efterfrågan 

på marknaden efter ett nytt gripverkyg för att utöka arbetsmöjlighterna hos en del maskiner. 

Detta gripverktyg ska passa två av de mindre maskinstorlekarna i Brokks uppsättning av 

maskiner. Projektet har därför till syfte att utvärdera redan beprövade försök och att utveckla 

dessa till en detaljerad principkonstruktion och 3D-modell för ett gripverktyg.  

Det görs bland annat försök till en konstruktion för en fast inspänd käft. Krav på hållfasthet 

samt möjligheten för montering och tillverkning sätter många krav på design och utformning. 

Resultatet visar på en kompakt konstruktion som lever upp till hållfasthetskraven. Men det 

visar också att en del experimentella tester och vidare undersökningar bör göras innan 

lansering. 

  



 

 
 

Abstract 
 

Brokk AB develops and manufactures remote-controlled machines for demolition which they 

have been doing since 1976. A market demand and a need for greater variety of work 

opportunities shows that there is a need for a new type of gripping tool. This gripping tool 

must fit two of the smaller machine sizes in the range of machines that Brokk manufactures. 

The purpose of this project is to evaluate the research that has already been made and develop 

them into a detailed 3D-model of a gripping tool. 

Among other things, a new concept of the ability to fix one of the jaws is tested. Strength 

requirements and the possibility of assembling and manufacturing has put many demands on 

design and layout. 

The result shows a compact and light weighted construction and a good design relative to the 

strength requirements. But it also shows that some further research should be done before 

production.  
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1. Inledning 

 

1.1 Företaget 
 

Brokk AB 
(1)

är ett företag som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda demoleringsmaskiner. 

Företaget grundades 1976 i Skellefteå där huvudkontor och montering är placerat än idag. 

Företagets mål har alltid varit att skapa en säkerhet för operatören som med fjärrstyrning inte 

längre behöver befinna sig i maskinen för att manövrera den, manövrering sker istället på 

avstånd. Maskinen har fått stor efterfrågan i miljöer med stora fallrisker samt där 

omgivningen är radioaktiv, helt enkelt miljöer där mänsklig närvaro kan innebära en 

säkerhets- eller hälsorisk.  

 

1.2 Bakgrund 
 

Brokk har 8 maskinstorlekar där den minsta väger runt 600 kg och den största väger drygt 11 

ton. Till dessa maskiner finns en rad olika verktyg, hammare, saxar, skopor och kapverktyg. 

Gripverktyget som detta projekt behandlat ska passa till de två minsta maskinstorlekarna. 

Brokk är i behov av ett mindre gripverktyg till deras maskiner av mindre modell för att öka 

deras flexibilitet och för att  utöka dess arbetsmöjligheter. Ett verktyg som inte finns i 

dagsläget. Examensarbetet är en fortsättning på, och en vidareutveckling utav ett redan 

genomfört examensarbete
(9)

. De resultat som togs fram kommer att tas hänsyn till och 

jämföras med vid vidareutveckling av gripdonet. 

 

Figur 1. En maskin med diverse olika verktyg för olika ändamål. 
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1.3 Syfte 
 

Projektet har till syfte att jämföra olika koncept, nya och redan beprövade, och på så sett ta 

fram en hållbar och detaljerad 3D-modell för ett gripverktyg. Detta för att ge Brokk AB ett 

mer detaljerat alternativ till utformning som kan leda till produktion och framställning av ett 

gripverktyg. 

 

1.4 Mål 
 

Målet med projektet är att under 2 månader jämföra och ta fram en detaljerad 3D-modell för 

ett gripverktyg som resulterar i att Brokk får ett alternativ till utformning och konstruktion hos 

alla ingående komponenter. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Det som inte ingår i projektet: 

 Tillverkningsritningar 

 Kostnadskalkyl 

Dessa har inte behandlats för att säkerställa att projektet håller sig inom tidsramen. 
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2. Metod 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Det koncept som analyserats och byggts vidare på består av två fyrlänksmekanismer, en för 

varje käft. Varje käft är sedan ihopkopplad med ett tredje stag, det lila staget, ner till en 

dubbelverkande hydraulcylinder. Se figur 2. 

 

Figur 2. Dagens koncept och utformning av gripverktyget. 

 

2.2 Arbetsgång 
 

Det framtagna gripdonet analyserades för att skapa en bild över var den största 

arbetsbelastningen borde läggas och hur projektets upplägg borde se ut.  

En lista ställdes upp där en lämplig arbetsgång redovisades: 

 Gripdon 

- Idégenerering nytt koncept 
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- Konstruktion valt koncept 

- Positionering leder 

- Dimensionering axlar 

- Dimensionering basplatta 

- Dimensionering käftar 

- Dimensionering stag 

 Inbyggnad 

- Konstruktion hus för snäckväxel, svängkrans och hydraulcylinder 

- Konstruktion täckande plåt 

 Snäckväxel  

- Konstruktion passande axel för snäckväxel 

- Konstruktion fäste till axel och lager 

- Konstruktion skyddsplåt för snäckväxel 

 Kraftberäkningar 

- Klämkrafter 

- Brytkrafter 

 

2.3 Metod för kraftberäkningar 

 

För att kunna göra en optimal dimensionering och därmed anpassa designen hos gripdonet 

måste diverse kraftberäkningar göras. Alla kraftberäkningar gjordes i ett 3D-cad program, 

Inventor 2012, i form av finita element metoden och dynamiska simuleringar. Fokus har lagts 

på att göra beräkningarna via programmet istället för att räkna för hand. 

En planering gjordes i form av ett workflow, se figur 3, där ordningen på alla beräkningar 

ställdes upp för att lättare se vart och när man måste gå tillbaka och säkerställa att beräkningar 

och dimensionering uppfyller alla hållfasthetskrav.  

 

Figur 3. Arbetsgång av kraftberäkningar. 
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3. Resultat 
 

3.1 Dimensionering greppmekanism 
 

Första delen som behandlades och undersöktes var själva fyrlänksmekanismen med dess 

käftar och olika stag, se figur 4. 

 
Figur 4. Greppmekanismens position på verktyget. 
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3.2 Kravspecifikation 
 

En kravspecifikation ställdes upp för att ha ett mål att sträva mot beträffande hållfasthet och 

allmänna krav. 

Gripverktyget ska i slutändan användas till att plocka upp föremål i trånga utrymmen, rör och 

balkar är vanligt. De krav som ställts på gripdonet är följande: 

Ska krav: 

 Gripdonet ska ha en lyftkapacitet på 200 kg. 

 Max brytkraft: 6000 N. 

 Greppvidd 200-300 mm. 

 Parallell eller lätt bågformad griprörelse. 

 Ska kunna rotera 360 grader med broms. 

 Max fyra hydraulslangar. 

 Kort och kompakt. 

 Max vikt på 80 kg. 

 Maskinstorlek: Brokk60 och Brokk100. 

Bör krav: 

 Bör kunna byta ut käftarna till annan längd, tjocklek osv. 

 Bör kunna spänna fast en utav käftarna. 

 

3.3 Nytt koncept  
 

Dagens koncept består av två helt rörliga käftar som rör sig lika mycket i förhållande till 

varandra då hydraulcylindern arbetar. Ett nytt koncept gjordes för att se om det finns 

möjlighet till att låta en av gripkäftarna vara helt fast inspänd. Varför det finns behov av det är 

för att förmågan att placera käftarna i förhållande till önskat föremål som ska lyftas, ökar 

avsevärt då en av käftarna förblir i ett konstant läge. Gripdonet blir också starkare då hela 

kraften från hydraulcylindern istället går till en av käftarna istället för till båda två. Det fanns 

även ett behov om att kunna förflytta den fast inspännda käften till olika lägen för att öka eller 

minska greppvidden hos gripdonet. Kapitlet har censurerats på grund av sekretess. 
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Fem koncept listades upp som alternativ till hur man kan åstadkomma detta: 

 

1. Alternativ 1, se figur 5. 

 

Figur 5. Alternativ 1 för en fast inspänning. 

 

2. Alternativ 2, se figur 6. 

 

Figur 6. Alternativ 2 för en fast inspänning. 
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3. Alternativ 3, se figur 7. 

 

Figur 7. Alternativ 3 för en fast inspänning. 

 

4. Alternativ 4, se figur 8. 

 

 

Figur 8. Alternativ 4 för en fast inspänning. 
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5. Alternativ 4, se figur 9. 

 

 

Figur 9. Alternativ 5 för en fast inspänning. 

 

För att analysera dessa 5 alternativ gjordes en matris där de betygsätts efter hållfasthet, 

enkelhet, flexibilitet och storlek, se bilaga 1
(1)

. 

Vid ett möte med Brokk personal diskuterades de 5 olika alternativen angående den fasta 

inspänningen hos en av käftarna. Vid mötet redovisades de olika förslagen och betygsmatrisen 

analyserades och togs hänsyn till för att se de olika för- och nackdelarna med samtliga idéer. 

Precis som resultatet i betygsmatrisen visar blev alternativ 3 det förslag som visade sig ha 

flest fördelar och vara det bästa alternativet att vidareutveckla. Det disskuterades bland annat 

hur alternativ 3 kan ha positiv inverkan på hållfastheten då gripdonet utsätts för brytkrafter i 

olika ritningar. Det redogjordes också vad som borde göras under vidareutvecklingen för att 

få en bra helhet utav gripdonet.  
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3.4 Klämkraft 
 

För att kunna göra en dimensionering utav gripdonet måste en lämplig klämkraft på gripdonet 

undersökas och uppskattas. Detta också för att få en grund till och kunna göra ytterliggare 

kraftberäkningar på stag och hydraulcylinder.  

För att få en lämplig klämkraft antogs att gripdonet väntas lyfta ett rör på 50kg och med en 

längd på 1m, käftfriktionsfaktor på 0,5 och en käfttjocklek på 50mm. En friläggning gjordes, 

se figur 10. 

 

Figur 10. Friläggning över rör. 

 

En momentpunkt placerades ut och en jämviktsekvation ställdes upp: 

𝐹 ∗ 𝜇 ∗ 𝑏 = 𝑚𝑔 ∗ 𝑎 

Där F löses ut: 

𝐹 =
𝑚𝑔∗𝑎

𝜇∗𝑏
=

50∗9,81∗0,45

0,5∗0,05
= 8829 ≈ 9000N (1) 

 

En lämplig klämkraft blir då 9000N. 
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3.4.1 Klämkraft variation 

 

Klämkraften från käftarna varierar beroende på om käftarna är öppna, stängda  eller då en är 

fast inspänd. I simuleringarna användes den minsta klämkraften som käftarna måste uppnå, 

9000 N. En optimal positionering är då klämkraften varierar så lite som möjligt under hela 

grepprörelsen, helst ska den vara konstant. Detta kommer att eftersträvas under 

positioneringen utav de olika stagen och lederna.  

Efter en dynamisk simulering av dagens modell visade det sig att klämkraften varierar med 

8900 N från helt öppen till helt stängd. 

 

3.5 Fast inspänd käft 
 

För att få en jämförelse och bild över hur kraften i hydraulcylindern påverkas då man växlar 

mellan de två tillstånden, rörlig och fast inspänd käft,  gjordes två simuleringar, en för varje 

läge. Programmet gör en dynamisk simulering där klämkraften placeras ute på käftarna och en 

okänd kraft placeras i hydraulstången. Programmet mäter sedan vilken kraft cylindern måste 

dra med för att käftarna ska ha en klämkraft på totalt 9000 N. Detta är uppdelat i 100 steg, det 

vill säga 100 olika positioner från då käftarna är helt rörliga till helt stängda, där programmet 

mäter vilken kraft cylindern måste dra med i varje position för att uppnå klämkraften. 

Detta görs först på modellen innan positionering utav de olika lederna. Kraften i cylindern 

kommer sedan att ändras och uppnå ett annat maxvärde. Men för att ha en cylinderkraft att 

utgå ifrån då krafterna i alla leder beräknas och för att se vilka skillnader som uppstår då en 

käft är fast inspänd, gjordes detta först.  

 

Figur 11. Kraft som uppstår i hydraulcylindern då en käft är fast inspänd.  
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Då en av käftarna är fast inspänd uppgår den maximala kraften som hydraulcylindern måste 

dra med vid ett läge, för att åstadkomma den beräknade klämkraften, till 15610 N. Se figur 

11. 

 

 

Figur 12. Kraft som uppstår i hydraulcylindern då båda käftarna är rörliga. 

 

Då båda käftarna är rörliga måste kraften vara dubbelt så stor d.v.s. 31220 N, se figur 12. 

En lämplig kraft hos hydraulcylindern uppgår därför till minst 31220 N i teorin. Dock blir 

denna kraft något högre i verkligheten vilket kommer att tas hänsyn till vid val av 

hydraulcylinder och diverse kraftberäkningar. 

Resultatet visar att gripdonets klämkraft, också den, kommer att påverkas av att en käft blir 

fast inspänd, den kommer att bli dubbelt så stor. Detta innebär att gripdonet blir dubbelt så 

starkt då en av käftarna är fast inspänd.  
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3.6 Positionering leder 
 

För att skapa en optimal kraftfördelning i alla de ingående stagen undersöktes positionen hos 

de ingående lederna i den existerande modellen för att se om det var möjligt och fördelaktigt 

att ändra positionen för dessa. För att kunna göra fortsatta kraftberäkningar krävdes det att 

detta gjordes innan dimensionering av resterande delar. 

De olika lederna namngavs för att få en bättre bild över hur kraften fördelar sig över dem, se 

figur 13. 

 

Figur 13. Nummrering och position för de ingående lederna. 

 

Först undersöktes positionen för lederna 1,2,3 och 4 då dessa bildar den fyrlänksmekanism 

som gör att käftarnas greppytor alltid befinner sig parallellt mot varandra. Led 5 och 6, som 

kopplar samman det lila staget, leder i sin tur kraften från hydraulcylindern till 

fyrlänksmekanismen. Kraften varierar i stagen och infästningspunkterna beroende på 

avståndet mellan dem.  
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Den optimala positioneringen, som ger minst belastning hos lederna, är att flytta de båda 

stagen ifrån varandra så långt som det bara är möjligt. Förslagsvis flytta det orangea staget så 

långt som möjligt till höger, se figur 14. 

 

Figur 14. Positionering utav det orangea staget. 

Tester i 3D-modellen gjordes där det orangea staget flyttades 20 mm åt höger. Avståndet 

mellan led 3 och 4 gick då från 30 till 50 mm. 

För att kunna göra en jämförelse mellan positionen i nuläget och med eventuella förändringar 

gjordes en simulering före och en efter positioneringen och  kraften i cylindern sattes till 

31220 N.  
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Figur 15. Jämförelse före och efter positionering av oranget stag.(30- 50 mm). 

 

Figur 15, visar en jämförelse på storleken hos de krafter som uppstår i alla fyra leder hos 

fyrlänksmekanismen under hela grepprörelsen före och efter positionering av led 2 och 4. De 

streckade linjerna är resultatet innan och de heldragna visar resultatet efter positioneringen.  

Resultatet tyder på att stagen och lederna gynnas av att det orangea staget flyttas då 

belastningen minskar.  

Leden där den största kraften uppstår är led 3,  längst ner på det blåa staget, se figur 14. 

Denna led sattes därför som utgångspunkt för att uppnå en bra hållfasthet. 
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3.6.1 Positionering led 5 

 

Positionen för den led som håller fast staget från hydraulcylindern kan med fördel flyttas 

närmre mitten utav gripdonet då kraften i hydraulstången minskar. Likaså minskar kraften i 

staget som håller samman hydraulcylindern med det blåa staget då hävstången blir längre. 

Test i 3D-modellen gjordes där led 5 flyttades så långt åt höger som det var möjligt, 14mm, se 

figur 16. 

 

Figur 16. Positionering utav led 5. 

 

Två simuleringar genomfördes, en innan och en efter positionering, för att få en jämförelse. 

De sträckade linjerna är kraftvariationen innan och de heldragna linjerna är kraftvariationen 

efter positionering av led 5. 
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Figur 17. Jämförelse före och efter positionering av led 5. 

 

Resultatet tyder på att efter positionering minskar den maximala kraften som uppstår i led 3 

från 95,8 kN till 92,2 kN. Se figur 17. 

95,8-92,2 = 3,6 kN 

Käftkraften visade också på ett mer konstant beteende då den istället nu varierar från 15,7 kN 

till 9,5 kN 

15,7 -9,5= 6,2 kN 

Variationen har då gått från en skillnad på 8900 N till 6200 N. 
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3.7 Val av hydraulcylinder 
 

När positionen av alla olika leder hos gripdonet bestämts undersöktes återigen 

kraftvariationen i hydraulcylindern. Båda käftarna sattes nu i det rörliga läget och det gjordes 

en ny simulering angående kraftvariationen då käftarna hade en gemensam klämkraft på 9000 

N.  

 
Figur 18. Kraftvariationen i hydraulcylindern före och efter positionering av leder. 

 

Den maximala kraften visade sig uppgå till 29,5 kN istället för den innan uppmätta kraften på 

31,2 kN. Den visade också på en mer konstant kraftförändring under hela rörelseförloppet, se 

figur 18. 

Efterföljande kraftberäkningar är beroende utav en kraft i hydraulcylindern. Tidigare 

dimensionering, angående vilken storlek hydraulcylinderns maximala kraft bör ha, utgick 

ifrån att välja en cylinder med standardmått vilket gav en stångkraft på 38,2 kN. Nya 

undersökningar kom dock att behöva göras då en del korrigeringar angående 

hydraulcylinderns dimensioner gjordes. 

Hydraulcylinderns dimensioner och krafter var tvunget att ta hänsyn till för att göra 

efterföljande kraftberäkningar för att undersöka vilka yttre krafter cylindern måste klara av.  
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3.7.1 Knäckkraft 

 

För att kunna välja en hydraulcylinder med rätt dimensioner måste bland annat knäckkraften 

studeras för att välja en lämplig stångdiameter. Eulers knäckningsfall studerades därför och 

det analyserades på vilket sätt knäckning är möjligt, se figur 19. 

 

Figur 19. Knäckfallet för denna typ av cylinder. 

 

Där P är knäckkraften och L är stångens längd då den befinner sig i max utdraget läge. 

Det gjordes en ny simulering där en kraft på 6 kN applicerades på utsidan på en av käftarna 

för att se hur stor den maximala knäckkraften i stången blir och även vid vilken position hos 

käften, från helt öppen till helt stängd, detta sker. Simuleringen kan jämföras med att 

maskinen bryter ner gripdonet och en av käftarna i marken och på så sätt lyfter sig själv. Den 

brytkraft som uppstår då gripdonet trycks ner mot golvet motsvaras av tyngden på maskinen.  
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Figur 20. Maximala knäckkraften som uppstår i hydraulstången. 

 

Den största kraften visade sig uppgå till 21,5 kN, se figur 20. 

För detta knäckningsfall säger Eulers formel att: 

𝐹𝑘𝑡 =
𝜋2∗𝐸∗𝐼

𝑛∗𝐿𝑓
2    (2) 

Där: 

𝐼 =
𝜋∗𝑑4

64
   (3) 

Insättning av (3) i (2) ger: 

𝐹𝑘𝑡 =
𝜋2∗𝐸∗𝜋∗𝑑4

64∗𝑛∗𝐿𝑓
2    

Där stångdiametern d löses ut: 

𝑑 = (
𝐹𝑘𝑡∗64∗𝑛∗𝐿𝑓

2

𝜋2∗𝐸∗𝜋
)

(
1

4
)

  (4) 
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Fkt= 21456 N    (tillåten knäcklast) 

n= 4    (säkerhetsfaktor) 

Lf= 0,8*L= 0,8*158= 126,4 mm  (fri knäcklängd) 

E= 210000 N/mm
2 

  (elasticitetsmodul) 

A= (π*d2)/4   (Area för en cirkel) 

 

Insättning av numeriska värden i ekvation (4) ger då: 

𝑑 = (
21456 ∗ 64 ∗ 4 ∗ 126,42

𝜋2 ∗ 210000 ∗ 𝜋
)

(
1
4

)

= 𝟏𝟎, 𝟕𝟕 𝒎𝒎 

Sträckgränsen undersöktes för att se om denna diameter var tillräcklig. Kraften sattes här 

istället till den maximala kraft som uppstår i leden.  Det vill säga då cylindern utövar all sin 

kraft på leden. F=38200 N. 

Där sträckgränsen beräknas enligt: 

𝑅𝑒 =
𝐹

𝐴
=

4∗38200

(𝜋∗10,772)
= 419,32 𝑀𝑃𝑎  (5) 

Test gjordes med en stångdiameter på 20 mm för att minska sträckgränsen: 

𝑅𝑒 =
𝐹

𝐴
=

4 ∗ 38200

(𝜋 ∗ 202)
= 𝟏𝟐𝟏, 𝟔 𝑴𝑷𝒂 

 

 

Men detta gäller endast då,λ: 

89 ≤ 𝜆 ≤ 200  (6) 

Där: 

𝜆 =
4𝐿𝑓

𝑑
   (7) 

Vilket i detta fall blir: 

𝜆 =
4𝐿𝑓

𝑑
=

4 ∗ 126,4

20
= 25,28 

Detta knäckningsfall är därför av typen olinjärt vilket innebär att knäckning kan uppstå under 

andra förhållanden. Vidare forskning måste göras för att uppnå en lämplig stångdiameter.  
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3.7.2 Kontakt med leverantör av hydraulkomponenter 

 

Ett företag med erfarenhet inom ämnet och en ofta förekommande leverantör av hydraul-

komponenter till Brokk, Anjo Mekanik AB
(2)

, kontaktades för att undersöka vad dem tycker 

är lämpliga dimensioner för denna hydraulcylinder. Alla måttbegränsningar och krafter som 

cylindern ska klara av definierades så att de kunde ge ett förslag på lämpliga dimensioner. 

Tidigare försök tog hänsyn till att stången till hydraulcylindern inte får vridas och därför har 

man monterat ett lager i änden på stången för att göra detta möjligt, se figur 21. 

 

 

Figur 21. Lagring i stångens ände. 

 

En idé kom upp om att ta bort detta lager för att spara plats och vikt, och istället eventuellt 

använda sig utav en annan typ av hydraulcylinder som har egenskapen att den tillåter vridning 

hos stången under drag och tryck. På så sett kan vridning ske nere i cylindern istället för vid 

stångens ände. Konstruktionsansvarig på Anjo Mekanik AB kontaktades och efter diskussion 

visade det sig att det är fullt möjligt att tillverka en sådan typ av cylinder. Då den maximala 

dragkraften som cylindern bör klara av är förhållandevis liten underlättas möjligheterna.  

Anjo Mekanik gav ett förslag om att använda sig utav en cylinder med 63 mm kolv samt 25 

mm kolvstång.  Denna har då en dragkraft vid 160 bar på 4,02 ton, och cylindern har en yttre 

diameter på 73 mm. Den uträknade diametern på 20 mm visade sig vara otillräcklig då risken 

var uppenbar att kolvstången på sikt skulle mattas av vid gängfrispår. 
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3.8 Dimensionering axlar 
 

De olika axlar som kopplar samman gripdonet i alla leder, hos fyrlänksmekanismen och till 

hydraulstången, måste dimensioneras efter uppsatta krav på hållfasthet. För att kunna göra en 

dimensionering utav dessa var den maximala dragkraften hos hydraulcylindern satt som 

utgångspunkt. Den maximala kraften från hydraulcylindern på gripdonet uppstår, som nämnts 

innan, i det läge där en av käftarna är fast inspänd, då hydraulcylindern förser all sin kraft till 

den rörliga käften istället för till båda. Därför uppstår den maximala kraften i de leder som 

den rörliga käften har. Axeldiametrarna dimensionerades därför utifrån dessa leder och den 

maximala cylinderkraften var satt till 40200 N. 

 

Figur 22. Krafter som uppstår i fyrlänksmekanismen under hela rörelsen. 

 

De största krafterna som uppstår i lederna hos fyrlänksmekanismen undersöktes i figur 22. 

Den maximala kraften som uppstår i led 3 visar sig vara 116,5 kN, den maximala i led 2,4 går 

upp till 62,8 kN och i led 1 till 76,1 kN.  
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Axeldiametrarna för de resterande lederna, led 5 och 6 var också tvugna att analyseras. Se 

figur 23. 

 

Figur 23. Position för led 5 och 6. 

 

En ny simulering undersökte krafterna i dessa leder, se figur 24. 

 

Figur 24. Kraftvariationen i led 5 och 6. 

 

 

0,000E+00

1,000E+04

2,000E+04

3,000E+04

4,000E+04

5,000E+04

6,000E+04

0 20 40 60 80 100

(N
) 

Step number 

Kraft i led 5,6 ( N ) 

Led 6 ( N )



 

25 
 

Kraften visade sig uppgå till ett maxvärde av 55,3 kN.  

De krafter som simuleringen visade måste dock korrigeras en del. Simuleringen visar den 

totala kraft som uppstår i leden. Den kraft som simuleringen visade måste därför delas med 

antalet infästningspunkter som axeln har. I det här fallet måste resultatet delas med 2 då alla 

axlar i dessa leder har två infästningspunkter, se figur 25. 

 

Figur 25. Kraftfördelningen över infästningspunkter. 

 

Krafterna blev då istället: 

𝐹𝑙𝑒𝑑1 =
76093

2
= 𝟑𝟖𝟎𝟒𝟕 𝑵 

𝐹𝑙𝑒𝑑2,4 =
62835

2
= 𝟑𝟏𝟒𝟏𝟕 𝑵 

𝐹𝑙𝑒𝑑3 =
116542

2
= 𝟓𝟖𝟐𝟕𝟏 𝑵 

𝐹𝑙𝑒𝑑5,6 =
55304

2
= 𝟐𝟕𝟔𝟓𝟐 𝑵 

 

För att bestämma den krävda diametern som axeln måste ha för att undvika brott måste 

materialet på axeln definieras. Ett antal vanligt förekommande konstruktionsstål analyserades, 

se bilaga 7.  
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Först gjordes en test med ett stål som har en sträckgräns på Re= 355 MPa, S355M. En 

ekvation ställdes upp för att beräkna en lämplig diameter på axeln, där skjuvspänningen är: 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,58 ∗ 𝑅𝑒  (8) 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =
𝐹

𝐴
   (9) 

Tvärsnittsarean är: 

𝐴 =
𝜋∗𝑑2

4
   (10) 

Insättning (8) och (9) i (10) ger: 

𝐹∗4

𝜋∗𝑑2 = 0,58 ∗ 355   

𝑑2 =
𝐹 ∗ 4

𝜋 ∗ 0,58 ∗ 355
 

d = √
𝐹∗4

𝜋∗0,58∗355
  (11) 

Insättning F=58271 N i (11) ger: 

d = √
58271 ∗ 4

𝜋 ∗ 0,58 ∗ 355
= 18,98 𝑚𝑚 

I förhoppning om att kunna minska diametern användes istället S460N med en sträckgräns på 

Re= 460 MPa: 

d = √
58271 ∗ 4

𝜋 ∗ 0,58 ∗ 460
= 𝟏𝟔, 𝟔𝟖 𝒎𝒎 

För att ha en marginal valdes då en lämplig axeldiameter till 20 mm för att det ska hålla i 

praktiken. 

Det gjordes också en undersökning av de andra lederna för att eventuellt kunna ha två olika 

axeldiametrar i gripdonet.  

Lämplig diametern för led 1 blir då: 

d = √
38047 ∗ 4

𝜋 ∗ 0,58 ∗ 460
= 𝟏𝟑, 𝟒𝟕 𝒎𝒎 

Där F= 38047 N. 
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Lämplig diameter för led 2,4 blir: 

d = √
31417 ∗ 4

𝜋 ∗ 0,58 ∗ 460
= 𝟏𝟐, 𝟐𝟓 𝒎𝒎 

Där F= 31417 N. 

Lämplig diameter för led 5,6 blir: 

d = √
27652 ∗ 4

𝜋 ∗ 0,58 ∗ 460
= 𝟏𝟏, 𝟒𝟖𝟕 𝒎𝒎 

Där F=27652 N. 

Tester gjordes i 3D-modell för att undersöka om geometrin tillåter ändringar hos 

håldiametrarna i alla olika leder, där axeln i led 1 och 3 sätts till 20 mm och resterande sätts 

till 15 mm.  
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3.9 Val av axeltyp 
 

I de olika lederna måste det finnas en axel. Det måste också finnas ett glidlager för att 

motverka en utmattning av hålen till stagen. Infästningspunkterna till axeln måste vara helt 

fixerad, axeln får alltså inte rotera i dess infästningspunkter. Detta går att åstadkomma på 

olika sätt men ett förslag kom upp om att använda sig utav en axeltyp som ofta förekommer 

på deras maskiner. Axeln är tillverkad av ett företag som heter Expander Systems AB
(3)

. Den 

är utformad som en kona i bägge ändar med en passningsbussning och skruv på utsidorna, se 

figur 27. 

 

 

Figur 26. Axlar från expander systems. 

 

  

Figur 27. Visar expander systems låsningsprincip.
(7)
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Då ett moment appliceras i skruvarna utvidgas bussningarna så att axeln låses fast i de 

fixerade väggarna. 

Denna axel har en sträckgräns på 520 Mpa vilket gör att sannolikheten att alla leder kommer 

att hålla ökar markant vilket är positivt. Den axel som sitter i andra leder på Brokk 60 

maskinen har en diameter på 25 mm men i gripdonet är det endast nödvändigt med 20 

respektive 15 mm axlar. Expander kontaktades för att se om dessa dimensioner är möjliga för 

tillverkning.  

Expander har en lösning gällande den smörjning som måste appliceras till glidlagret. Om ett 

val görs att använda sig utav smörjningsberoende lager. De har en specialtillverkad axeltyp 

där smörjningen går genom axeln, se bilaga 3
(13)

, där smörjnippeln är placerad på axelns ände. 

Det visade sig att 20 mm samt 15 mm axel går att tillverka. Dock rekommenderas inte att 

tillverka en 15 mm axel med genomgående smörjning då diametern är så pass liten och 

hållfastheten skulle komma att bli otillräcklig. Om glidlagret har behov av smörjning kan 

därför smörjningen inte ske genom denna specialaxel utan smörjnippeln måste placeras direkt 

på glidlagret. För en axelstorlek på 20 mm finns dock möjligheten att använda sig utav denna 

typ av specialaxel.  

 

3.10 Val av Glidlager 
 

För att öka livslängden och hålfastheten på gripdonet behövs det glidlager i de 

momentpunkter där det sker stor radiell belastning. Diametern på glidlagren anpassas efter de 

kraftberäkningar som gjorts för att bestämma lämpliga axeldiametrar.  

En kravspecifikation för glidlagret ställdes upp: 

Ska krav: 

 Klara av radioaktiv miljö 

 Klara av den radiella kraften 

 Vattentåligt 

Bör krav: 

 Smörjningsfritt 

 

För att kravet om radioaktiv miljö ska uppfyllas krävs det att glidlagret inte innehåller något 

teflon, PTFE, då detta bryts ned under radioaktiva förhållanden. Det finns även ett önskemål 

om att använda sig utav glidlager som inte behöver kontinuerlig smörjning, ett så kallat 

smörjningsfritt glidlager, för att underlätta underhållet. 
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Ett företag som har en stor uppsättning av glidlager, De-trading AB
(4)

, kontaktades för att få 

mera information om deras sortiment av glidlager samt vad de rekommenderar i detta fall.  

I första hand undersöktes om det fanns möjlighet att använda sig av ett glidlager som är 

smörjningsfritt. Till detta finns alternativen kompositlager eller ett bronsbaserat metallager 

med inbäddat smörjmedel. Med hjälp av information tagit från deras hemsida och i samtal 

med företaget görs en jämförelse, se tabell 1 och 2. 

Tabell 1. Egenskaper för det brons-baserade smörjningsfria alternativet. 

 

 

Tabell 2. Egenskaper för olika komposit-baserade smörjningsfria alternativ. 
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Efter diskussion och jämförelse med De-trading drogs slutsatsen att kompositlagret Com-40, 

se tabell 2, har fler fördelar gentemot det brons-baserade och resterande kompositlager.  

Com-40 är en syntetisk fiberväv förstärkt med polyesterkomposit och grafittillsats. Det har ett 

litet behov av underhåll och används ofta i offshore-, fartygs- och kemisk industri. 

Det har egenskaperna: 

 Hög slitstyrka 

 Nästan ingen fuktupptagning 

 Stöt- och slagtåligt material 

 Klarar höga belastningar 

Det innehåller inte heller något teflon och lämpar sig därmed i en radioaktiv miljö.  

Dock är det oklart hur livslängden ser ut och hur lagret beter sig efter ett antal av- och 

pålastningscyklar. Förslagsvis bör experimentella försök göras och om det då visar sig vara 

otillräckligt istället använda sig utav ett WF-WB802 som är ett mer vanligt förekommande 

lager tillverkat i en bronslegering som kräver underhåll i form av smörjning. Detta tål en 

högre belastning än vad komposit-lager gör. 

Beträffande radioaktivitet kan inga garantier ges från De-trading då ingen av deras fabriker 

kan garantera livslängden hos de material som ingår i lagren då de utsätts för en radioaktiv 

miljö. Möjligheter finns att fabrikerna tillsätter en utredning i ärendet, detta skulle dock bli 

oerhört kostsamt. 

Med detta i åtanke faller det bästa alternativet, för en första prototyp, på att använda sig utav 

det vanligast förekommande glidlagret som är bronsbaserat och kräver smörjning. Försök och 

tester bör göras på en första prototyp för att se hur länge lagren behåller sin smörjning. Om 

konstruktionen är tät gör det att smörjningsintervallet för lagret bör minska. 

Som tidigare påpekats beror också lagervalet på vilken axel som väljs. Axeln måste ha en 

smörjfunktion med en smörjnippel om ett lager som kräver smörjning monteras samt om ett 

val görs att leda smörjmedlet genom axeln. 
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3.11 Lagring 
 

Då en av käftarna blir fast inspänd och gripdonet utövar en klämkraft eller då käftarna pressas 

mot ett underlag, skapas en kraft i sidled hos hydraulstången. Denna sidokraft resulterar då i 

att stången bryts vilket går att motverka om man konstruerar en lagring som tillåter stången att 

röra sig i höjdled men inte i sidled. 

Denna lagring går att konstruera på olika sätt. Ett förslag kom upp om att använda sig utav två 

kullager som fästs i axeln hos stångens ögla, ett på varje sida om öglan. Dessa två kullager 

kan sedan rulla i varsitt spår.  

En annan möjlighet finns att använda sig utav glidplattor som monteras i ett spår och hydraul-

stångens övre del kan då anpassas för att glida mot dessa. 

Efter diskussion gjordes ett val att gå vidare med det första alternativet som behandlar två 

rullager. 

För att kunna bestämma dimensionerna på dessa två rullager gjordes en dynamisk simulering 

som behandlade led 6 och kraften i x-led, Fx, se figur 28. 

 

Figur 28. Simuleringens position för Fx. 
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Figur 29. Kraftvariationen i x-led för led 6. 

 

Kraften visade sig ha ett maxvärde på 40,1 kN vid rörelsens första position, då käften är 

öppen maximalt. Kraften hade ett minvärde på 6 kN vid rörelsens sista position, då käften är 

helt stängd. Se figur 29. 

Då kraften delas upp på två lager blir Fx: 

𝐹𝑥 =
40100

2
= 𝟐𝟎𝟎𝟓𝟎 𝑵   (12) 

Detta sker hos vardera lager. 

 

En kravspecifikation för lagret ställdes upp: 

 Klara en maximal kraft på 20050 N 

 En håldiameter på runt 15 mm 

 En ytterdiameter på under 50 mm 

 En maximal bredd på 15 mm 

 Klara av en snedbelastning 

Det undersöktes hur lagerna kommer att påverkas då båda käftarna befinner sig i det rörliga 

tillståndet. I detta läge gör de båda stagen som går i motsatt riktning till varandra att det 

skapas ett moment i axeln som gör att lagerna får en snedbelastning längs yttersidorna. se 

figur 30. 
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Figur 30. Vridning av lagringsaxeln som uppstår då båda käftar är rörliga. 

 

Slutsatsen blir att om möjligt välja ett kullager då dessa är bättre på att ta upp denna 

snedbelastning jämfört med rullager. 

Med hjälp av SKF:s hemsida
(8) 

undersöktes deras produkter och kravet med en ytterdiameter 

på 50mm gjorde att alternativet att välja ett kullager inte går att åstadkomma, då dessa bygger 

en diameter som blir allt för stor. Istället valdes ett rullager med cylindrar då detta uppfyller 

samtliga krav förutom snedbelastningen. Hur mycket detta kommer att påverka livslängden på 

lagerna bör undersökas. 

Det valda lagret heter N303 ECP , för dimensioner se bilaga 8. 
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3.12 Dimensionering Basplatta 
 

Basplattan är den del utav gripdonet som kopplar samman alla stag i fyrlänksmekanismen till 

svängkransen, se figur 31. 

 

Figur 31. Dagens utformning av basplattan. 

 

Det alternativ som visade sig vara det bästa under idégenereringen angående den fasta 

inspänningen av en käft byggdes vidare på. Kapitlet har censurerats på grund av sekretess, se 

figur 32. 

 

Figur 32. Förstorad basplatta. 
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Tester gjordes i 3D-modell för montering av lagringen, , se figur 33. 

  

Figur 33. Placering av lagring. 

 

Hållfastheten undersöktes med en FEM-beräkning för att eventuellt anpassa tjockleken. Det 

visade sig att det var underdimensionerat och måste förstärkas, se figur 34. 

 

Figur 34. FEM-beräkning av spåret. 

 

Spåret breddades så mycket som möjligt för att få ner det maximala trycket som visar sig 

under simuleringen. Det maximala trycket uppgick då till ett maxvärde av 249 MPa.  
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Figur 35. Basplattan efter dimensionering. 

 

Plåtarna beskars också för att undvika en överdimensionerad konstruktion och för att hålla ner 

vikten.  



 

38 
 

3.13 Dimensionering ytterstag 
 

De yttersta orangea stagen dimensionerades olika beroende på vart på gripdonet de är 

placerade. På de främre stagen krävs det ett hål för den axel som demonteras då käftarna går 

från båda rörliga till en fast inspänd, se figur 36. 

 
Figur 36. Ytterstag. 

 

Detta stag är gjort som en bockad 10 mm plåt och ett hål är placerat strax över mitten för att 

axeln ska kunna tas ut denna väg. 

För att axeln hos led 4 ska få ett stöd och två infästningspunkter konstruerades en bockad plåt 

som motverkar den radiella brytkraften hos denna axel. Montering utav det orangea stagets 

nedre led sker genom en bult på 12 mm och en hylsa som tar upp den axiella kraft som skapas 

då ett moment appliceras i bulten, se figur 37. 

  
Figur 37. Infästning för led 4 och utformning för plåt 
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Glidlagret för denna led är monterat utanpå hylsan. Plåtens nedre del är fäst i samma bultar 

som håller fast den röda basplattan i svängkransen. Denna plåt är också en förstärkning för de 

eventuella brytkrafter som uppstår på det kompletta redskapet. 

 

3.14 Dimensionering mittenstag 
 

Mittenstaget är det kraftigaste av stagen. Detta kopplar samman de leder där de största 

krafterna uppstår.  Detta stag är också dimensionerat för att ta upp eventuella brytkrafter och 

på så sätt motverka att gripdonet böjs då en kraft appliceras på käftarnas yttersidor. 

Ett av stagen måste också anpassas för att möjliggöra en fast inspänning med hjälp utav en 

bult tvärs igenom. Staget breddas så mycket som det är möjligt i detta område för att ge mer 

material åt infästningsbulten. 

För att motverka en överdimensionering och onödigt mycket material som leder till onödig 

vikt och högre materialkostnad, beskars staget så att de delar av staget som tar upp störst 

krafter blev kvar, se figur 38. 

 

Figur 38. Mittenstag. 
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3.15 Låsning  
 

För att kunna ställa en av käftarna i olika lägen krävs det en fungerande låsning. Denna 

låsning går att utforma på diverse olika sätt men begränsas utav ytterstaget som lätt är i vägen 

för eventuella infästningsidéer. Kapitlet har censurerats på grund av sekretess. 

Alternativen undersöktes med ett perspektiv på flexibilitet, hållfasthet och enkelhet.  

Ett av alternativen valdes att gå vidare med, se figur 39. 

 

Figur 39. Låsning för en käft. 
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3.15.1 Specialaxel led 5 

 

För att axeln i led 5 ska få plats måste den anpassas. Utrymmet mellan axeländen och den 

röda basplattan måste vara så pass stort att donet kan göra sin grepprörelse utan att något tar i, 

se figur 40. 

 

Figur 40. Specialaxel för led 5. 
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3.16 Dimensionering käftar 
 

För att minska längden på käftarna så mycket som möjligt görs en skiss som representerar ett 

tänkt rör mellan käftarna då de befinner sig i ett helt öppet läge. Käftarna kan då kortas ned så 

att de ligger i linje med mittpunkten på röret, se figur 41. 

 

Figur 41. Lämplig käftstorlek. 

 

Enligt kravspecifikationen finns det också ett bör-krav om att käftarna bör kunna bytas ut. Det 

skissades upp olika möjligheter till förslag på utformning. Se bilaga 2
(2)

. 

Alternativen skissades upp utifrån ett perspektiv som tar hänsyn till att skruvarna som håller 

fast den löstagbara delen får ta upp så lite kraft som möjligt då käften utsätts för en klämkraft. 

Det strävades också efter att uppnå enkelhet, hållfasthet och tillverkningsmöjlighet. 

Alternativ 4 utsågs, efter diskussion, till det enklaste och det mest hållfasta alternativet. Detta 

alternativ utvecklades en del för att sedan analyseras i en cad-modell, se figur 42. 

 

Figur 42. Utbytbar käft. 
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Där den gråa delen är löstagbar med hjälp utav fyra stycken M8 skruvar. Denna del går då att 

byta ut mot annan längd, bredd, greppyta etc. 

 

3.16.1 Specialaxel led 2 

 

Den axel som håller samman de yttersta stagen med käften måste anpassas för att 

konstruktionen inte ska bygga ut så mycket åt båda håll. Det gjordes en konstruktion där 

glidlagren är placerade i ytterstagen och axeln är fixerad med hjälp utav en skruv i käftens 

mitt. Spårringar i axelns bägge ändar gör sedan att axeln blir kort och den tar då lite plats vid 

användning utav gripdonet, se figur 43. 

 

Figur 43. Specialaxel för led 2. 

 

Onödigt material beskars för att skapa en trevligare och en mer funktionell design. Då 

förmågan att greppa föremål ökar desto smalare konstruktionen är vid käftens ändar, se figur 

44. 

  

Figur 44. Käftens utformning. 
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3.17 Montering 
 

Alla de ingående komponenterna monterades ihop och helheten undersöktes, se figur 45. 

 

Figur 45. Greppmekanism och de ingående delarna. 
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3.18 Dimensionering Hus 
 

För att kunna montera ihop alla olika delar och för att få en helhet utav gripdonet måste ett 

hus tillverkas, se figur 46. 

 
Figur 46. Hus för de ingående komponenterna i gripdonet. 

 

Olika idéer skissades upp och det analyserades vilket som lämpar sig bäst efter storlek, 

hållfasthet, vikt, tillverkning samt monteringsmöjligheter, se figur 47 och 48. 

 

Figur 47.Aalternativ 1 till design på hus 
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Alternativ där huset är sammansvetsat och helt solitt. Hydraulcylindern är här monterad med 

hjälp av en fläns på utsidan av huset. 

 

Figur 48. Alternativ 2 till design hos hus. 

 

Ett alternativ som skapar mer utrymme för montering och underhåll. Hydraulcylindern är här 

monterad på insidan av huset. Flänsen är då flyttad till cylinderns nedre kant. 

Alternativ 2 byggdes vidare på då detta sågs som det alternativ som lämpar sig bäst. Denna 

konstruktion gör att vikten kan hållas nere och förmågan att montera alla ingående 

komponenter i huset ökar då det skapas mycket luft mellan de fyra bärande stagen. 

För att minska längden på huset så mycket som möjligt, se figur 49, kan längden (b) på 

kuggkransen minskas mycket. Detta leder också till att hydraulstången (c) kan göras kortare 

och på så sätt minskar knäckkraften i stången. Tester gjordes i 3D-modellen för att göra (a) så 

kort som möjligt.  

 

Figur 49. Optimering av utrymme i hus. 
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Det gjordes också tester med att flytta hydraulcylinderns fläns till undersidan för att på så sätt 

skapa mer utrymme och en mer flexibel konstruktion. Hydraulcylindern kan då monteras 

direkt på husets bottenplatta. 

Bottenplattan på huset anpassades efter de hålbilder som finns i de fästen som redskapet ska 

passa till. Den ska dels passa till det manuella fästet till Brokk 60 men också till ett 

hydrauliskt fäste som tillåter fjärrstyrd av- och på montering av redskapet. Det hydrauliska 

fästet går även att använda till maskinstorleken Brokk 100. Hållbilden i detta fäste är betydligt 

bredare och glesare mellan hålen gentemot det manuella brokk 60 fästet, se figur 50. 

 

Figur 50. Olika fästen för Brokk 60 (vänster) samt hydrauliskt för Brokk 100 och 60 (höger). 

 

Efter kraftberäkningar och anpassning av alla ingående infästningspunkter modellerades ett 

förslag på ett lämpligt koncept för huset hos redskapet. Konceptet bygger på en svetsad 

konstruktion, se figur 51. 

 

Figur 51. Färdig design för hus. 
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3.19 Dimensionering fäste snäckväxel 
 

Till sist behandlades den del av gripdonet där hydraulmotorn och snäckväxeln, som ser till att 

greppmekanismen kan rotera, är monterade. Se figur 52. 

 
Figur 52. Position för snäckväxelkonstruktion. 

 

Den platta som snäckväxeln är monterad i konstrueras på ett sätt som gör att montering och 

demontering sker på ett enkelt sätt. Hydraulmotorn är endast fäst i snäckväxeln och 

snäckväxeln är endast fäst i plattan vilken i sin tur är monterat med fyra bultar. Två bultar i 

husets nederkant och två bultar fästa i svängkransens ytterkant. Dessa två par av bultar är 

placerade vinkelräta mot varandra för att motverka att konstruktionen glappar.  
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3.20 Dimensionering axel för snäckväxel 
 

För att koppla samman snäckväxeln med svängkrans-mekanismen krävs det en 

specialtillverkad axel. Denna axel måste vara utformad så att sned-kugghjulet hålls på plats 

och är i kontakt med svängkransen. Det finns också en önskan om att kunna anpassa avståndet 

mellan sned-kugghjulet och svängkransen för att åstadkomma ett lämpligt glapp mellan dessa 

och på så sätt minska slitage och utvinna maximal kraftöverföring.  

Sned-kugghjulets avstånd till svängkransen kan anpassas på två sätt. Sned-kuggen kan 

positioneras längs med axelns längdriktning, eller också kan hela snäckväxelns position 

anpassas. Ett val gjordes om att åstadkomma en lösning där sned-kuggens position anpassas 

med hjälp utav passningsbrickor längs med axeln då denna lösning upplevdes enklare. 

Mängden passningsbrickor går att anpassa för önskat avstånd mellan snedkugg-hjulet och 

svängkransen, se figur 53. 

 

Figur 53. Konstruktion för att anpassa ingrepp mellan kugghjul. 

Den kraft som svängkransen påverkar snedkugghjulet med måste analyseras för att tillverka 

ett stöd för axeln och det lager som tar upp de radiella krafterna. Höger i bild. 

Separationskraften, Fs, måste därför analyseras för att tillverka en lämplig längd L. Se figur 

54. 
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Figur 54. Längden, L, anpassas efter Fs. 

 

Kugghjulen är av typen raka koniska kugghjul och med hjälp av bilaga 5
(5)

 som hämtats från 

nsk:s hemsida
(6)

, Kan kraften Fs beräknas enligt: 

𝐹𝑠 = 𝑃 ∗ 𝑡𝑎𝑛 ∝𝑛∗ 𝑐𝑜𝑠𝛿1    (13) 

Där: 

P= 250 N    (Kraft i svängkrans) 

∝𝑛=20°    (normal tryckvinkel) 

𝛿1=15,42°   (Stigningsvinkel) 

Där tryckvinkeln definieras enligt, se figur 55. 

 

Figur 55. Position för tryckvinkel.
(6)
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Insättning av numeriska värden i ekvation (13) ger då: 

𝑆1 = 250 ∗ tan(20°) ∗ cos(15,42°) = 𝟖𝟖 𝑵 

Detta fäste dimensioneras då efter att klara en kraft, Fs, på 88 N. 

 

3.21 Täckande plåt 
 

För att motverka att smuts sätter sig i svängkransen och att föroreningar kommer in till 

hydraulcylindern konstruerades en täckande plåt. Plåten är uppdelad i två likadana 

spegelvända delar. En undre och en övre, se figur 56. 

 

Figur 56. Design för täckande plåt. 

 

För att skydda snäckväxeln ifrån stötar konstruerades två bockade plåtar med en tjocklek på 4 

mm. Plåtarna kan monteras med skruvar i det stag som håller fast axeln, se figur 57.

 

Figur 57. Skyddsplåt för snäckväxel.  
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3.22 Slutliga kraftberäkningar 

 

Efter alla modifieringar som gjorts görs de sista kraftberäkningarna för att se till att alla 

komponenter lever upp till de uppsatta hållfasthetskraven. Först undersöktes 

greppmekanismens hållfasthet då en klämkraft appliceras. Sedan undersöktes också gripdonet 

som helhet då en brytkraft applicerades. 

 

3.22.1 Klämkraft 

 

Tidigare beräkningar och dynamiska simuleringar visar att belastningen i leder och stag visar 

sig vara maximal då en av käftarna är fast inspänd och de befinner sig i ett maximalt öppet 

läge. Därför gjordes en FEM-beräkning i detta läge för att se hur kraften fördelas, se figur 58. 

 

Figur 58. Resultat av FEM-beräkning. 

 

Maxtrycket i greppmekanismen uppgår till 313,4 MPa. Detta sker i den bult som står för den 

fasta inspänningen hos en av käftarna. 
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3.22.2 Brytkraft 

 

Huset undersöktes i olika stadier under modelleringen för att se vart eventuella förstärkningar 

behövdes och hur dessa förstärkningar kunde modelleras, se figur 59. 

 
Figur 59. Undersökning av brytkraft. 

 

Förstärkningar skissades upp. Dessa placerades utanpå de övre och undre staget av de fyra 

som går från svängkransen. De förstärks även på insidan intill hydraulcylindern för att 

åstadkomma en bättre kraftfördelning i de fyra bärande stagen, se figur 60. Trycket når upp 

till 307,1 MPa som max efter förstärkning.  

 

Figur 60. FEM-beräkning efter förstärkning av hus. 
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Det undersöktes med hjälp av FEM-beräkningar hur mycket konstruktionen kommer att svikta 

då en kraft på 6 kN appliceras på änden utav käftarna, se figur 61.  

 

Figur 61. Deplacementet för gripdonet då en brytkraft appliceras. 

Det visar sig att konstruktionen sviktar 0,7 mm längst ut i änden. 

 

Mesh-noggrannheten spelar en viktig roll när det gäller FEM-beräkningar. En mesh är ett nät 

där varje ruta eller element kommunicerar med sin närmsta granne. Detta nät placeras över 

hela konstruktionen och programmet gör sedan en analys över deformationen i varje element. 

Storleken på och antalet element som väljs kan ha en avgörande roll på vart krafterna hamnar 

och även dess storlek, se figur 62. 

 
Figur 62. Mesh-inställningar för FEM-beräkningar. 
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Kravet om att hålla en vikt på redskapet på max 80 Kg undersöktes. Materialet på alla 

ingående komponenter definieras som stål S355 och vikten mäts upp i programmet. Den visar 

sig uppgå till strax under 70 Kg. 

 

För ritning utav sammanställning samt teknisk data, se bilaga 6
(6)

. 
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4. Diskussion  
 

De slutliga kraftberäkningarna i form av FEM-beräkningar som gjordes har ständigt 

återkommits till under arbetets gång. Jämförelser och tester i 3D-modellen har gjorts för att 

optimera och anpassa stagens utformning och dimensioner utefter de krav som ställts på 

hållfasthet. 

Lösningen med att ha snäckväxeln på sidan av gripdonet upplevdes ganska klumpig. Detta 

arbete har utgått från att använda sig av den lösning som tidigare försök utvecklat och därför 

har man inte behandlat placering eller utseende för denna växel. Undersökningar bör göras 

angående ersättning eller omplacering av denna under vidareutveckling.  

De slutliga FEM-beräkningarna har behandlat gripdonet som en helhet. För en mer noggrann 

hållfasthetsanalys bör man gå in mer i de mest utsatta detaljerna för att säkerställa att de lever 

upp till hållfasthetskraven. Men som första prototyp och 3D-modell upplevs att detaljerna når 

upp till kravspecifikationens hållfasthetskrav och kan användas som förslag på utformning 

hos ett komplett gripverktyg. 

Materialvalet under dessa kraftberäkningar har satts till ett konstruktionsstål med sträckgräns 

355Mpa ,S355. Detta är långt ifrån vad en maximal sträckgräns på ett stål kan nå upp till. De 

detaljer som är mest utsatta så som de löstagbara käftarna, Bult för fast inspänning, hus och en 

del stag bör därför analyseras vidare vilket material som lämpar sig bäst. Resultaten tyder på 

att 355 är tillräckligt förutom hos den fasta infästningsbulten, hydraul-stångsöglan, basplattan, 

de blå stagen samt den löstagbara käften. Här rekommenderas ett stål med högre sträckgräns. 

En vidare undersökning bör göras angående hur mycket de båda rullagrena påverkas då det 

sker ett moment och en snedbelastning i lagringen. 

 

Vidareutveckling: 

 

 Byta placering eller byta typ av växel för att skapa en mer kompakt konstruktion. 

 Mer detaljerade kraftberäkningar 

 Undersöka materialvalet 

 Undersöka lagringens påverkan av snedbelastning 

 

 

 



 

57 
 

5. Referenser 
 

1. Brokks hemsida, http://www.brokk.com/sv/, (Hämtad 2015-06-01) 

 

2. Anjo Mekanik:s hemsida, http://anjomekanik.se/, (Hämtad 2015-04-15) 

 

3. Expandersystems hemsida, http://www.expandersystem.com/, (Hämtad 2015-05-12) 

 

 

4. De tradings hemsida, http://www.detrading.se/, (Hämtad 2015-05-12) 

 

5. Figur 19, http://www.komatsueq.com/custompage.asp?pg=ExpanderSystem, (Hämtad 

2015-04-29) 

 

6. Katalog på nsk:s hemsida, 

http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/index.cgi?gr=dn&pno=nsk_cat_e728g_11, 

(Hämtad 2015-05-20) 

 

7. Figur 47, http://www.mitcalc.com/doc/gear2/help/en/gear2.htm, (Hämtad 2015-05-20) 

 

8. SKF: hemsida, lager N 303 ECP,http://www.skf.com/group/products/bearings-units-

housings/roller-bearings/cylindrical-roller-bearings/single-row-cylindrical-roller-

bearings/single-row/index.html?prodid=1410110303&imperial=false, (Hämtad 2015-04-

20) 

 

9. Tidigare forskning: Niklas Berg Principkonstruktion av gripverktyg, examensarbete, 

15 Hp. jun 2014. Högskoleingenjörsexamen (Genomfört våren 2014)  

http://www.brokk.com/sv/
http://anjomekanik.se/
http://www.expandersystem.com/
http://www.detrading.se/
http://www.komatsueq.com/custompage.asp?pg=ExpanderSystem
http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/index.cgi?gr=dn&pno=nsk_cat_e728g_11
http://www.mitcalc.com/doc/gear2/help/en/gear2.htm
http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/roller-bearings/cylindrical-roller-bearings/single-row-cylindrical-roller-bearings/single-row/index.html?prodid=1410110303&imperial=false
http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/roller-bearings/cylindrical-roller-bearings/single-row-cylindrical-roller-bearings/single-row/index.html?prodid=1410110303&imperial=false
http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/roller-bearings/cylindrical-roller-bearings/single-row-cylindrical-roller-bearings/single-row/index.html?prodid=1410110303&imperial=false


 

58 
 

6. Bilagor 

Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

59 
 

Bilaga 2 
1.   2. 

 

 

3.   4. 

 

 

 



 

60 
 

5.   6. 

 

7. 

 

 

 

 

 



 

61 
 

Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 

Bilaga 7 
 

Structural steel 

thermo-mechanically rolled, weldable fine grain 

material Re [MPa] Rm [MPa] A 

name nr <16 ≤40 ≤63 ≤80 ≤100 ≤40 ≤63 ≤80 ≤100 % 

S275M 1.8818 275 265 255 245 245 
370-
530 

360-
520 

350-
510 

350-
510 

24 

S275M
L 

1.8819 275 265 255 245 245 
370-
530 

360-
520 

350-
510 

350-
510 

24 

S355M 1.8823 355 345 335 325 325 
470-
630 

450-
610 

440-
600 

440-
600 

22 

S355M
L 

1.8834 355 345 335 325 325 
470-
630 

450-
610 

440-
600 

440-
600 

22 

S420M 1.8825 420 400 390 380 370 
520-
680 

500-
660 

480-
640 

470-
630 

19 

S420M
L 

1.8836 420 400 390 380 370 
520-
680 

500-
660 

480-
640 

470-
630 

19 

S460M 1.8827 460 440 430 410 400 
540-
720 

530-
710 

510-
690 

500-
680 

17 

S460M
L 

1.8838 460 440 430 410 400 
540-
720 

530-
710 

510-
690 

500-
680 

17 
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Bilaga 8 
 

N303 ECP: 

 

 

 

Bilaga 9  

Färdigt Gripverktyg i olika vyer 

 

 

 

 
 


