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Sammanfattning 
 

Detta projekt pågick under vårterminen 2004 som ett moment inom utbildning till 
teknologi kandidat inom maskinteknik. I projektet har vi delvis använt oss av 
Fredy Olssons utvecklingsmodell. Syftet var att studenterna befäster sina 
kunskaper erhållna under utbildningen samt. att tillämpa dessa till ett verkligt 
problem. Vårt arbete baserades på att optimera ett gripdon tillverkat i komposit 
material. Användning av komposita material har klara fördelar ur hållfasthets 
synpunkt jämfört med andra material. Materialet är väldigt spänningståligt samt 
har en relativ låg vikt som är eftertraktat i många sammanhang. Men å andra sidan 
är det väldigt krävande ur beräkningssynpunkt speciellt när det gäller FE- 
beräkningar. Materialet är uppbyggt i flera skikt och en riktig beräkning skulle 
omfatta spänningsberäkning i enskilda skikt. Inom vårt optimeringsarbete har vi 
gjort flera förenklingar för att kunna utföra optimeringen. En förenkling är 
önskvärt ur tidsbesparings synpunkt så länge produktens funktionalitet och 
mekaniska förhållanden inte påverkas. Flera förenklingar gjordes i samråd med 
Semcon som är patentägare till det befintliga gripdonet. Efter brainstorming hade 
vi flera lösningar om hur en optimering skulle gå till. Några idéer var ganska 
vågande och tycktes värda en större insats. Men samtidigt hade man praktiska 
önskemål att optimera redan existerande konstruktionen för att den finns också i 
flera olika varianter. Dessutom skulle en så radikal förändring innebära en stor 
arbetsinsats på de andra modellerna. Därför inriktade vi oss på en lösning som 
skulle innebära att man bedömer vilka ingående detaljer var överflödiga i den 
redan befintliga konstruktionen. Sedan skulle man testa lösningen med olika 
höjdmåtten. FE-beräkning på det slutgiltiga förslaget innebar nya utmaningar. 
Användning av skalelement tycks mest lämpligt med tanke på produktens 
utformning. Detta inkluderar problemet med trimning av flera parallelltsatta ytor 
eftersom detta är nödvändigt vid ”meshing” i FEM. Efter väldigt flitigt arbete har 
vi fått resultat som visar vilka områden som är kritiska ur hållfasthetssynpunkt 
samt ett värde på de olika spänningarna som är trovärdiga i vissa områden. 
Slutsats skulle vara att det arbete som vi utfört kan tjänstgöra som ett bra 
underlag till beräkningar på en magisternivå. Vi skulle också påpeka här att vi helt 
och hållet tror på denna konstruktion och tycker att denna kan klara avsedda 
belastningar. Från företagets sida finns en uppfattning att det utförda arbetet är 
helt i linje med dom kunskaperna som blivande teknologi kandidater disponerar. 
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