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Sammanfattning 
Detta examensarbete redogör för hur en metod samt ett verktyg utvecklats 
med ändamålet att kontrollera skicket på en kopplingshona (Stäubli 
RBE03.1150/IA/HPG/JE), vilken behandlar kvävgas. Arbetet har 
genomförts på uppdrag av Saab AB. Det primära syftet var att ta fram en 
provmetod för kontroll av kopplingen, det sekundära syftet att ta fram ett 
verktyg till denna metod. Det primära målet var att leverera instruktioner för 
provmetod medan det sekundära målet var att leverera 
konstruktionsritningar för verktyget. Saab AB beställer dessa 
kopplingshonor av Stäubli International AG, för att sedan erbjuda kunden 
denna produkt i kombination med teknisk support och erhållet ansvar för att 
honan är funktionsduglig. Det har uppkommit problematik med några 
kopplingspar där en del är RBE03.1150/IA/HPG/JE. Kopplingen separerar 
då den är under tryck vilket genererar en knall, detta är ej önskvärt och ett 
problem som ska utvärderas och åtgärdas. Arbetet har genomförts i en agil 
projektform där en leveransplan följts samtidigt som det närmsta arbetet har 
planerats systematiskt. Under förstudien har de trasiga honorna undersökts 
och tester genomförts, vilket har gett kunskap om vid vilka krafter 
kopplingshonorna separerar. I förstudien kartlades även möjliga sätt att mäta 
när kopplingarna är slitna. Med den kunskapen har koncept samt prototyper 
skapats genom diverse produktutvecklingsmetoder, dessa har utvärderats 
och genererat det slutgiltiga resultatet, vilket var konstruktionsritningar för 
ett verktyg och instruktioner för provmetod. Slutsatsen av detta är att målet 
med arbetet har uppfyllts. 
 
Nyckelord: Stäubli, koppling, kopplingshona, RBE03.1150/IA/HPG/JE   
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Abstract 
This degree project explains how a method and a tool have been developed 
with the purpose of controlling the condition of a coupling female (Stäubli 
RBE03.1150/IA/HPG/JE) which treats nitrogen gas. The work has been 
done on behalf of Saab AB. The primary purpose was to develop a test 
method for checking the coupling, secondary purpose was to develop a tool 
for this method. The primary goal was to provide instructions for the test 
method while the secondary goal was to provide design drawings for the 
tool. Saab AB order these coupling females from Stäubli International AG 
and then offers them to their customers combined with technical support. 
There has been a problem with some coupling females, where they separate 
from the male coupling while under pressure, which generates a bang. This 
is undesirable and is a problem that in this project have been evaluated and 
remedied. During the preliminary study, the broken female coupling was 
investigated through various tests. Completed tests provided knowledge of 
the coupling female parts and the forces they separate at. With obtained 
knowledge and through various product development methods, concepts and 
prototypes have been created. These were then evaluated and refined to 
generate the final result, which was design drawings for a tool and 
instructions on how to use it. This concludes the goal for the project 
achieved. 
 
Keywords: Stäubli, coupling, connector, RBE03.1150/IA/HPG/JE	  
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Terminologi 
I detta avsnitt förklaras förkortningar och ord som används i rapporten. 
 
Ordlista och förkortningar 
 
CAD     Computer Aided Design 
 
Solidworks CAD baserat 3D-modelleringsprogram 
 
Solidworks drawings Tillägg till Solidworks, 

ritningskonstruktion   
 
Makerbot-replicator 3D-skrivare vilken kan utföra 

utskrifter i PLA-plast 
 
Excel Microsoft Excel är ett 

kalkyleringsprogram 
 
Instron 5969 Maskin vilken kan utföra dragprover 
 
Dynamometer    Verktyg som mäter kraft 
 
Skjutmått    Mätverktyg 
 
Mekatronik Ihopskrivning av elektronik och 

mekanik 
 
Bar     Enhet för tryck   
 
Stäubli RBE03 Snabbkoppling producerad av Stäubli 

AG 
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1   Introduktion 
Kapitel 1.1 – 1.6 behandlar presentation av uppdragsgivare, bakgrund till 
projekt, syfte, mål, avgränsningar samt tidsplan. 

1.1   Presentation av uppdragsgivare och leverantör av koppling 
I detta avsnitt presenteras uppdragsgivaren och leverantören av den 
kopplingshona som arbetet har kretsat kring. 

1.1.1   Saab AB 

Saab är ett företag som verkar internationellt och vars största marknader är 
belägna i Europa, Sydafrika, Australien, USA och Brasilien. Företaget 
grundades 1937, omsätter idag cirka 27 miljarder kronor per år och har cirka 
14 000 medarbetare. Saab består av sex segment: 

 
•   Aeronautics 

-   Tillhandahåller luftburna system, bland annat JAS 39 
Gripen. 

•   Dynamics 
-   Tillhandahåller produkter till försvarsindustrin 

•   Surveillance 
-   Tillhandahåller lösningar för säkerhet, skydd samt 

övervakning. 
•   Industrial products and services 

-   Tillhandahåller produkter som faller utanför Saabs 
kärnverksamhet, denna del bearbetar till skillnad från de 
andra segmenten ej offentliga myndigheter. 

•   Kockums 
-   Tillhandahåller design, konstruktion och support för 

marina system. 
•   Support and Service 

-   Tillhandahåller supportlösningar, kringprodukter samt 
utrustning till Saabs civila samt militära produkter. 

 
Saab Ground Support Equipment är en avdelning inom det ovan nämnda 
segmentet Support and Service, vilken i huvudsak bearbetar 
underhållsprodukter till den markservice som utförs på flygplatser. [1] 
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1.1.2   STÄUBLI INTERNATIONAL AG 

Stäubli international är ett företag med huvudkontor baserat i Schweiz.  De 
tillhandahåller anpassade lösningar till den industriella sektorn, främst inom 
mekatronik. De verkar inom följande områden: 
 

•   Kontakter 
•   Robotik 
•   Textil 

 
Stäubli international startades 1892, idag har de 4500 anställda och omsätter 
cirka 9.78 miljarder kronor. [2] 
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1.2   Bakgrund 
I kapitel 1.2 presenteras, konstruktion av RBE03.1150/IA/HPG/JE, uppdrag 
samt handhavande och användardirektiv. 

1.2.1   Konstruktion av RBE03.1150/IA/HPG/JE 

Stäubli tillhandahåller anpassade snabbkopplingar och den kopplingshona 
som behandlas i rapporten är en Stäubli RBE03.1150/IA/HPG/JE. 
 

	  
Figur 1:Visar de olika val som är tillgängliga då en koppling från Stäubli ska sättas ihop. [3] 
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Namnet på kopplingen (RBE03.1150/IA/HPG/JE) beskriver dess 
komponenter. RBE beskriver vilken typ av koppling det är, denna anpassad 
för alla typer av vätskor. 03 står för flödesdiametern i kopplingen. IA/HPG 
står för ”high pressure gases” och JE beskriver vilka ämnen som tätningarna 
i kopplingen är konstruerad för att hantera. 
 
Denna kopplingshona är anpassad för att hantera tryck upp till 400 bar, det 
är en “single shut off” vilket innebär att honan erhåller automatisk 
förslutning då hona och hane kopplas ifrån varandra. Denna kopplingshona 
är lämplig för icke-aggressiva vätskor, icke-giftiga gaser samt icke-
förorenade produkter. Tätningen i kopplingshonan är tillverkad i ethylene-
propylene vilket är motståndskraftigt mot höga temperaturer och 
kompatibelt med: 

•   ånga 
•   varmt och kallt vatten 
•   fosfat baserade bromsvätske-estrar 

 
Kopplingshonan är konstruerad för att behandla gas i högt tryck, denna 
består av 17 % kromat rostfritt stål samt AISIS 316L rostfritt stål. [3] 
 

1.2.2   Uppdrag 

Saab tillhandahåller en av sina kunder med kopplingshonan (RBE03.1150) 
vilka de beställer från Stäubli, detta som ansvariga för att kopplingshonan 
uppfyller de krav som ställs. Det är även Saab som tillhandahåller 
bruksanvisningar och garantier samt är kontakt om problematik uppstår 
kring kopplingshonan. 
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Figur 2: Kopplingspar Stäubli RBE.03. 

Problem har uppstått med RBE03.1150 då denna har separerat från sin hane 
vilket genererat en knall, detta stör arbetet och orsakar oro och risk för 
hörselskador. Därför efterfrågades en metod och ett redskap för att kunna 
kontrollera om honan är dålig, för att sedan kunna byta denna innan 
problematik uppstår. Det är denna problematik som lett fram till detta 
examensarbete samt till syfte och målsättning som presenteras i stycke 1.3 
och 1.4. 
 
För att möjliggöra en granskning av de trasiga honorna tillhandahölls tre 
sådana, varav en blivit demonterad i Saabs verkstad. Även en fungerande 
koppling tillhandahölls. Dessa kom att fungera som kontroll och referens då 
metod och verktyg togs fram. 
 

1.2.3   Handhavande och användardirektiv 
Den information som delgetts om hur kopplingen används har varit 
begränsad till att den brukas för påfyllnad av högtryckskvävgas (200 bar) 
samt att den används mobilt. Detta medför möjliga externa påfrestningar på 
kopplingen då den kan utsättas för böj, drag och vrid vid användning. 
 
Enligt ett dokument utfärdat av Stäubli ska rotation mellan hona och hane 
undvikas och kopplingen ska befinna sig i rumstemperatur vid ihop-
/ifrånkoppling [4]. 
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1.3   Syfte 
•   Det primära syftet är att ta fram en provmetod för kontroll av Stäubli 

RBE03.1150. 
 
•   Det sekundära syftet är att ta fram ett verktyg till denna metod 

 

1.4   Mål 
•   Det primära målet är att leverera instruktioner för provmetod för 

kontroll av Stäubli RBE03.1150. 
 

•   Det sekundära målet är att leverera konstruktionsritningar för ett 
verktyg till provmetoden. 

 

1.5   Avgränsningar 
•   Den avgränsning som gjorts är att endast honan på kopplingen 

(RBE03.1150) undersöks. 
 

1.6   Tidsplan 
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar tio veckors 
heltidsarbete. Arbetet har genomförts efter den leveransplan som skapades 
vid projektets start, denna redovisas i bilaga A. 
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2   Teori 
I detta avsnitt presenteras information som läsaren bör erhålla för att kunna 
förstå innehållet i rapporten. 

2.1   Tryckluft 

”Tryckluft är vanlig atmosfärsluft som med hjälp av en kompressor har 
komprimerats till ett högre tryck än atmosfärstrycket. Torr luft består 
huvudsakligen av syre och kväve. I atmosfären förekommer även vatten som 
blandas med den torra luften till en viss fuktighetshalt, beroende på 
temperatur och var på jorden man befinner sig.” [5] 
 
Tryckluft är som nämnt ovan en blandning av komprimerad atmosfärsluft 
vilken innehåller cirka 78% kväve, 21 % syre samt 1% övriga gaser [6]. 
 
Ur atmosfärsluften är det sedan möjligt att skilja på gaserna så att 
exempelvis kväve erhålls i ren form, vilket kan vara lämpligt då specifika 
egenskaper på gasen söks. 
 

2.2   Beräkning kraft 
Nedan presenteras en formel vilken beskriver den kraft som utvecklas då ett 
tryck appliceras på en area. 
  
𝐹 = 𝜋𝑟% ∗ 𝑃 [7] 
 
F = Sökt kraft    [N] = Newton 
P = Tryck    [MPa] = Mega pascal 
r = Radie    [m] = Meter 
𝜋 = Pi=3.14 
 
200 [bar] = 20 [MPa] 
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3   Metod 
I detta kapitel redovisas de olika metoder som använts under projektet samt 
varför dessa har brukats. För att gör det möjligt att urskilja de trasiga 
kopplingshonorna från varandra så har de döpts enlig följande: 
 
Blå = Demonterad kopplingshona 
Gul = Trasig kopplingshona 
Vit = Trasig kopplingshona 
 

3.1   Planering 
Vid projektets uppstart skapades en SMART vilken övergripande behandlar 
projektets med dess mål, syfte, avgränsningar samt tidsramar (se bilaga B). 
Detta projekt har genomförts agilt och för att säkerställa att projektet höll 
sig inom givna tidsramar skapades en leveransplan (se bilaga A). Denna 
utvecklades från den SMART som tidigare skapats. Planeringen av arbetet 
skedde delvis skriftligt på en whiteboardtavla viket är lämpligt vid agilt 
arbete då snabba förändringar sker i planeringen. [8] Tavlan användes även 
för att varje eftermiddag detaljplanera nästkommande arbetsdag med stöd 
från leveransplanen. 
 

3.2   Förstudie testmetod 
Syftet med förstudien har varit att skaffa en förståelse kring den problematik 
som funnits kring kopplingen. De innefattar att övergripligt undersöka 
orsaken till att kopplingen ”går isär” samt att hitta möjliga tekniker och 
metoder att mäta detta fenomen. 

3.2.1   Analys av kopplingar 
Inledningsvis genomfördes en översiktlig manuell kontroll (se bilaga C) 
vilken bestod i att betrakta samtliga kopplingshonor samtidigt som de 
utsattes för drag, vrid och böjning, detta för att försöka lokalisera fenomen 
som var möjliga att använda i testmetoden. Slutsatserna som drogs av detta 
ledde till följande laborationer: 
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3.2.2   Undersökning av demonterad hona 

Blå som vid mottagande var delvis demonterad, demonterades vidare till nio 
delar. Delarna undersöktes visuellt samt med ett mikroskop för att se om 
någon tydlig förslitning på delarna fanns. Honan monterades sedan ihop 
vartefter det utfördes ett manuellt drag och vridprov av kopplingen. Provet 
utfördes genom att kopplingshonan och hanen drogs åt olika håll samtidigt 
som hanen roterades, detta genomfördes med handkraft. 
 
Undersökningen genomfördes för att öka förståelsen kring kopplingen samt 
undersöka om det visuellt går att avgöra vad det är som gör att 
kopplingshonan ej fungerar som denna ska och på ett sådant sätt finna en 
metod för test. 

3.2.3   Skjutmåttskontroll och provtryckning av honans utlösningsknapp 

Höjdmätning av den knapp som sköter kopplingens utlösningsmekanism 
genomfördes på samtliga honor. Mätningarna utfördes korsvis i tre punkter, 
i kanterna samt centrerat på knappen.  Först togs mätdata för samtliga 
punkter sedan roterades hanen i honan 720 grader åt båda hållen och sedan 
samlades mätdata. Mellan försöken kopplades hane och hona isär för att 
sedan kopplas ihop igen. Data samlades i var punkt under tre olika försök 
vilka sedan presenterades i ett exceldokument. 
 
Utlösningsknappen undersöktes även i Instron 5969 där denna utsattes för 
tryck tills den bottnat.   
 
Dessa laborationer genomfördes för att undersöka om utlösningsknappen på 
de trasiga honorna visade något mönster som gick att använda vid 
framtagandet av metod. 

3.2.4   Beräkning av den kraft som utvecklas i trycksatt hona 
Det tryck som kopplingen utsätts för under bruk genererar en kraft vilken 
vill separera hona och hane ifrån varandra, detta beräknas för att uppskatta 
vilka krafter honan är producerad för att hantera, en kunskap som behövs 
vid testplanering i avsnitt 3.2.5. Detta görs genom att beräkna det tryck som 
anläggs på area 1 vilken ses i bilaga D. 
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3.2.5   Dragtest av kopplingshonor 

Testerna genomförs i dragprovsmaskinen Instron 5969 utefter den 
framtagna testplan som presenteras i bilaga E. Genom denna metod 
undersöktes samtliga kopplingars förmåga att motstå ett rakt drag samt ett 
drag kombinerat med rotation. 
 

 
Figur 3: Visar ett av dragtesten som utfördes i Instron 5969. 

 
Dessa test genomfördes för att undersöka vid vilka krafter kopplingshonorna 
löser ut. 
 

3.3   Kravspecifikation 

En kravspecifikation som strukturerade upp de olika önskemål och krav som 
fanns från de olika intressenterna skapades i samråd med Saab. 
Kravspecifikationen presenteras i avsnitt resultat 4.3.1. 
 
Kravspecifikationen skapades för att utgöra grunden för det tilltänkta 
verktyget och verka som bas för den kommande viktningen av de olika 
koncepten. Denna verkade även löpande som stöd under 
konceptgenereringen. [9] 
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3.4   Lösningsgenerering 

En lösningsgenerering genomfördes med systematiska och kreativa metoder 
för att hitta detaljlösningar till det tilltänkta verktyget. De metoder som 
användes var: 
 

•   Brainstorming 
Olika lösningar på delfunktioner togs fram, i denna fas var målet att 
anteckna lösningar utan kritiskt tänk för att generera så många alternativ 
som möjligt. [9]  
 

•   Teknikstudier 
Lösningar på liknande problem inom andra branscher undersöktes, detta för 
att försöka anpassa befintlig teknik till det verktyg som söks. [9] 
 

•   Tankekarta 
En tankekarta skapades vilken behandlade verktygets möjliga dellösningar, 
en metod som även användes senare under projektets gång då vid 
detaljkonstruktionen av verktyget. [9] 
 

3.5   Konceptgenerering 
I detta avsnitt behandlas hur konceptgenereringen genomfördes för det 
tilltänkta verktyget. 

3.5.1   Konceptgenerering 1 

Ur den tankekarta som skapats under lösningsgenereringen kombinerades 
olika attribut vilket gav sex olika koncept.  
 
För att generera en variation i lösningsförslagen kombinerades lösningar 
från tankekartans alla delar. Den tidigare framtagna kravspecifikationen 
användes som grund för att skapa en tabell som viktar de olika 
lösningsförslagen mot varandra. Varje önskemål i kravspecifikationen får ett 
värde från ett till fem, där en femma är det högsta värde en egenskap kan 
erhålla och anses därmed viktig för produkten. Sedan erhåller varje 
lösningsförslag en siffra mellan ett till fem vilken beskriver i vilken grad 
lösningsförslaget uppfyller önskemålet. Dessa två värden multipliceras 
sedan för att adderas med de andra egenskapernas summor. Denna procedur 
genomförs på alla lösningsförslag vilket leder till att de olika 
lösningsförslagen erhåller en värdesiffra vilken beskriver hur väl denna 
uppfyller kravspecifikationen. [9] 
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3.5.2   Konceptgenerering 2 

Med stöd av kravspecifikationen och i samråd med kontaktperson på Saab 
valdes det att gå vidare med koncept 2.  
 
Det genomfördes en lösningsgenerering kring koncept 2 och en tankekarta 
skapades som behandlar verktygets delar i form av material och geometri. 
Utifrån denna tankekarta produceras ett antal variationer av konceptet. [9] 
 

3.6   Prototyptillverkning och utvärdering 
Avsnitt 3.6 behandlar extremprototyper och test av dessa, upplevd 
ansträngning vid drag samt prototyper för slutgiltig konstruktion. 

3.6.1   Extremprototyper 
Av koncept 2 tillverkas fyra extremprototyper i det CAD-baserade 
programmet Solid Works. En modell av RBE03.1150/IE/HPG/JE 
modellerades med en infästning i form av en ögla för att möjliggöra 
dragprov med dynamometer. Prototyperna skrevs sedan ut i Makerbot plus 
med materialet PLA-plast. 

3.6.2   Test av extremprototyper samt upplevd ansträngning 
En laboration genomfördes för att undersöka hur den uppskattade 
ansträngningen var då ett drag genomföres med 100 Newton samtidigt som 
en rotation genomfördes. Under laboration noterades även hur testpersonen 
upplevde användarvänligheten på respektive modell. 
 
För en närmare beskrivning av testet se testplan i bilaga F. 

3.6.3   Prototyper 
Med stöd i det test som presenterats i 3.6.2 samt genom kommunikation 
med kontaktperson på Saab skapades underlag för två nya prototyper i 
programmet Solid Works drawings, vilka skickades till Saabs verkstad för 
prototyptillverkning.  
 
Prototyperna skapades för att verka som underlag för beslut om slutgiltig 
konstruktion. 
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3.7   Detaljkonstruktion av verktyg samt testmetod 
Utförandet av det slutgiltiga verktyget fastställdes i samråd med Saab efter 
att de två slutgiltiga prototyperna utvärderats mot kravspecifikationen. 
Ritningen redigerades till dess slutgiltiga utseende och material samt 
färgsättning fastställdes. 
 
Till det framtagna verktyget skapades en användarmanual på både engelska 
och svenska. Användarmanualen skapades med stöd av data som erhölls 
genom förstudien. För data se avsnitt 4.2.  
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4   Resultat 
I denna del presenteras de resultat som erhållits ur de genomförda 
metoderna i avsnitt 3.1- 3.7 För att gör det möjligt att urskilja de trasiga 
kopplingshonorna från varandra så har de döpts enlig följande: 
 
Blå = Demonterad kopplingshona 
Gul = Trasig kopplingshona 
Vit = Trasig kopplingshona 

4.1   Planering 
Det dokument som låg till grund för projektets tidsdisponering var den 
leveransplan som skapats i projektets inledning. Under projektets gång 
modifierades leveransplanen och denna presenteras i bilaga A.  
 

4.2   Förstudie testmetod 
I avsnitten nedan presenteras de resultat som framkom under förstudien av 
testmetoden. 

4.2.1   Analys av kopplingar 
I den inledande analysen av de trasiga kopplingshonorna gick följande 
fenomen att urskilja: 
 

•   De trasiga honorna avgav ett lägre klickande ljud än den hela honan 
då dessa kopplades ihop med hanen. 

•   De trasiga honorna separerar från hanen om drag i de båda delarna 
sker med handkraft och kombineras med ett vrid. 

•   De trasiga honornas utlösningsknapp sjunker då hane roteras i hona, 
denna ligger även innan vrid något sänkt jämfört med den nya 
honkopplingens utlösningsknapp.  

 
För en mer utförlig beskrivning av resultatet se bilaga C. 
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4.2.2   Undersökning av demonterad hona 

Honan demonterades i nio beståndsdelar och på några av dessa geometrier 
gick det att se förslitningar, dessa var dock inte grova nog för att kunna 
säkerställa som orsak till problemet. 
 

 
Figur 4:Blå hona demonterad i 9 beståndsdelar. 

 
Då den blå honan demonterades för att sedan monteras ihop igen uppträdde 
den på samma sätt som den gröna honan, alltså gick den inte isär vid ett 
dragprov utfört med handkraft.  
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4.2.3   Skjutmåttskontroll och provtryckning av honans utlösningsknapp 

Nedan presenteras en sammanställning av den skjutmåttskontroll och 
provtryckning som gjorts på utlösningsknappen, för komplett data se bilaga 
G. 
 

 

Figur 5:Redovisar det resultat som erhållits av mätning med skjutmått av utlösningsknappen, data 
redovisas i millimeter. 

 
 

 
Figur 6:Redovisar det resultat som erhållits av det kompressionstest som gjorts på 
utlösningsknappen. 
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4.2.4   Beräkning av den kraft som utvecklas i trycksatt hona 

Då kopplingen används med ett tryck av 20 MPa uppkommer en kraft 
beräknad kraft av 125 N som arbetar i en riktning vilken vill separera 
kopplingen: 
 

𝐹 = 0,0025% 𝑚 ∗ 𝜋 − 0.0015% 𝑚 ∗ 𝜋 20 ∗ 100	   𝑃𝑎 	  »	  125[𝑁] 
 
Kopplingen är tillverkad för att klara 40 MPa vilket då ger en beräknad 
kraft: 
 

𝐹 = 0,0025% 𝑚 ∗ 𝜋 − 0.0015% 𝑚 ∗ 𝜋 40 ∗ 100	   𝑃𝑎 	  »	  256[𝑁] 
 

4.2.5   Dragtest av kopplingshonor 

Nedan presenteras en sammanfattning av de resultat som framkommit av det 
dragtest som utförts i Instron 5969. Tabellen visar vid vilka uppmätta krafter 
som kopplingshona och hane separerar vilket skiljer sig beroende på om de 
genomförts med ett drag kombinerat med en rotation eller enbart med ett 
drag.  
 
Tabell 1: Visar det resultat som erhållits av de drag test som utförts i Instron 5969, krafterna som 
redovisas är de uppmätta krafter då kopplingshonan släpper hanen. 

Hona   Drag Drag & Rotation 

Ny   > 1000 [N] ≥300 [N] 

Blå   > 1000 [N] ≥300 [N] 

Vit   ≤ 300 [N] ≤25 [N] 

Gul   ≤ 250 [N] ≤45 [N] 
 

Grafer som visar dragtest utfört på vit kopplingshona presenteras i bilaga H. 
 

4.2.6   Utvärdering av förstudie testmetod 

Efter granskning av de testvärden som framkom i förstudien togs beslutet att 
testmetoden ska bygga på ett dragtest, då det ansågs som den metod som var 
lämpligast för uppgiften samt den tillförlitligaste mättekniken. 
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4.3   Kravspecifikation 
Tabell 2:Redovisar den utvecklade kravspecifikation som legat som grund för det slutgiltiga 
verktyget. 

Egenskap Krav/Önskemål 
    
Utföra test:   
grader > -5 k 
med handskar k 
med 90 [N] kombinerat med rotation eller 600 [N] rakt drag k 
Snabbt (fem minuter) ö 
    
Greppvänlig geometri (vid drag i x-led samt vrid) användarvänlig ö 
Effektiv produktion i maskinpark ö 
Underhållsfri ö 
Minimerad skaderisk ö 
Lång livslängd ö 

 

Den kravspecifikation som presenteras ovan beskriver de önskemål och krav 
som fanns för det tilltänka verktyget. Detta är en bearbetad variant av den 
första kravspecifikationen som användes då beslut skulle fattas om vilka av 
koncept 1-6 som skulle tas vidare i projektet. Den ursprungliga 
kravspecifikationen presenteras tillsammans med en skattning i bilaga I. 
 

4.4   Lösningsgenerering 
Brainstorming och teknikstudier sammanfattades i två tankekartor där den 
ena behandlar möjliga sätt att utför rotation, drag och fixering av honan. 
Den andra behandlar verktygets geometri samt materialval, dessa 
tankekartor redovisas i bilaga J.   
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4.5   Konceptgenerering 
Sex olika koncept skapades (se bilaga K) varpå dessa viktades i framtagen 
kravspecifikation som presenteras i bilaga I. Med stöd av detta dokument 
och i samråd med en kontaktperson på Saab valdes det att gå vidare med 
koncept 2. 
 

  
Figur 7: skiss på koncept 2. 

 
Koncept två bearbetades med hjälp av en lösningsgenerering, detta gav ett 
antal förädlade koncept vilka utvärderats och viktats mot den bearbetade 
kravspecifikationen (se bilaga J). 
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4.6   Prototyptillverkning och utvärdering 
I detta avsnitt redovisas resultatet av genomförd prototyptillverkning samt 
test som genomförts med dessa. 

4.6.1   Extremprototyper 

De fyra bilderna nedan visar de förädlade koncept som gav högst poäng i 
skattningen. Dessa ritades i Solid Works och skrevs ut i en Makerbot plus, 
materialet som användes var PLA-plast. I dessa prototyper modellerades en 
avbildning av honan med en ögla, detta för att möjliggöra det test vars 
resultat presenteras i avsnitt 4.6.2. 
 

	   	  
Figur	  8:Prototyp	  A.	   	   	   	   Figur	  9:Prototyp	  B.	  

	   	  
Figur	  10:Prototyp	  C.	   	   	   Figur	  11:Prototyp	  D.	  

	  

4.6.2   Test av extremprototyper samt upplevd ansträngning 
Nedan presenteras resultatet av två test som genomförts för att få kunskap 
till den slutgiltiga utvecklingen av produkterna. 
 
Test användarvänlighet 
Testet genomfördes av tio personer och i detta test var det prototyp A som 
erhöll det högsta medelvärdet (8.0) följt av prototyp B (6.6) och prototyp C 
(6.4).  
 
Test uppskattad ansträngning 
Testet genomfördes av fem personer där medelvärdet för den upplevda 
ansträngningen då greppet bestått av ett T-grepp var 4.7 på den 10 gradiga 
skalan där 1 var mycket låg ansträngning och 10 extremt ansträngande. För 
komplett testdata av de två testen se bilaga K.  
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4.6.3   Prototyper 
De två prototyper som modellerats i Solid Works, samt producerats i Saabs 
verkstad presenteras nedan. För konstruktionsritningar se bilaga L. 
 

 
Figur 12: Två slutgiltiga prototyper. 

 
Prototyp 1 är tillverkad av ett rör med en diameter av 30 mm och en 
godstjocklek av 3 mm. Prototyp 2 tillverkas av en solid stång med en 
diameter av 20 mm. Centrerat i denna borras en kanal vilken leder bort 
kväve om systemet av misstag skulle vara trycksatt då verktyget kopplas på. 
  

Prototyp  1   Prototyp  2  
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4.7   Detaljkonstruktion av verktyg samt testmetod 

I detta avsnitt presenteras de framtagna instruktionsdokumenten samt det 
utvecklade verktyget. 

4.7.1   Detaljkonstruktion verktyg 

Nedan presenteras resultatet av det genomförda arbetet.  
 

 
Figur 13: Detaljkonstruerat verktyg. 

 
Konstruktion 
Verktyget består av tre delar, greppdel, distans och hane (Stäubli 
RBE03.1151). Greppdelen är solid och konstruerad för att vara ergonomisk, 
möjlig att producera i Saabs maskinpark, underhållsfri och tålig. Distansen 
gör att risken för kontakt med utlösningsknappen på honan minskar. 
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Material och montering 
Verktygets grepp är producerad efter framtagen ritning vilken visas i figur 
14. Den distans som befinner sig mellan greppdelen och honan består av rak 
adapter (205-02-04-SY) inköpt från Swed hydraulic AB. Adaptern 
bearbetades i en svarv tills den erhöll en diameter av 17 millimeter. 
Verktygets grepp och distans är producerat i syrafast stål detta för att 
materialet fanns tillgängligt i Saabs verkstad samt att det uppfyller de krav 
som tagits fram i kravspecifikationen. Verktygets ytor kommer ej att 
bearbetas mer än vad de gjorts i figur 13. Både distansen och hanen fästs 
med ett moment av 10 Newtonmeter [7]. 
 
 

 
Figur 14: Konstruktionsritning till verktygets grepp. 
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4.7.2   Detaljkonstruktion testmetod 

I denna del presenteras de instruktionsdokument som skapats för 
testmetoden. Testet ska inledningsvis genomföras i samband med övrig 
service av systemet, en gång per år. Instruktionsdokumentet har skapats i en 
svensk och en engelsk version vilka presenteras nedan. 

 

	  
Figur 15: Instruktioner för hur verktyget skall användas vid test. 

  

Användarmanual+

•! Säkerställ!att!systemet!EJ!är!trycksatt!
•! Koppla!ifrån!Stäubli!RBE03.1151!
•! Koppla!verktyget!till!kopplingshonan!
•! Greppa!honan!med!ena!handen!och!säkerställ!att!du!EJ!håller!i!slangen!eller!
vidrör!den!knapp!som!sköter!kopplingens!utlösningsmekanism.!

•! Greppa!sedan!verktyget!med!andra!handen!och!utför!ett!drag.!Genererad!kraft!
ska!vara!minst!90!Newton!(ungefär!samma!kraft!som!krävs!för!att!lyfta!9!kilo).!I!
samband!med!detta!drag,!rotera!verktyget!360!grader.!Det!är!okej!att!ta!
omgrepp!under!testet!men!kopplingen!måste!belastas!med!ovan!nämnd!kraft!
då!verktyget!roteras.!

•! Koppla!ifrån!verktyget!genom!att!trycka!ned!knappen!på!honan.!

Om!kopplingen!håller!sig!intakt!är!den!godkänd!för!användning.!Om!den!löser!ut!
skall!testet!genomföras!tre!gånger!till,!håller!den!sig!då!intakt!är!kopplingen!
godkänd!att!använda!och!om!inte!skall!Stäubli!RBE03.1150!bytas!ut.!

!
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Figur 16: Instruktioner för hur verktyget skall användas vid test (engelsk version). 

 
 
 
  

How$to$use$

•! Control!that!the!system!isn’t!under!pressure!
•! Disconnect!the!Stäubli!RBE03.1151!
•! Connect!the!testing!tool!to!the!female!part!of!the!coupling!
•! Take!a!grip!with!one!hand!at!the!female!side!of!the!coupling!(make!sure!that!
you!do!NOT!grab!the!hose!or!touch!the!release!button!at!the!female!part)!

•! The!other!hand!should!grab!the!tool.!Perform!a!pulling!motion!with!this!hand,!
the!force!developed!should!be!a!minimum!of!90!Newton!(approximately!the!
same!force!that’s!requires!to!lift!9!kilos).!While!pulling,!rotate!the!tool!360!
degrees!(It’s!okay!to!regrip!when!performing!the!test,!but!the!coupling!must!be!
under!the!required!pressure!while!rotating!the!tool).!

•! Disconnect!the!tool!by!pushing!the!release!button!on!the!female!part!

If!the!coupling!stays!intact!for!the!duration!of!the!test,!its!in!shape!to!be!used.!If!
it´s!disconnecting,!perform!the!test!three!more!times.!If!it!stays!intact!the!coupling!
is!okay!to!use,!otherwise!the!Stäubli!RBE03.1150!must!be!replaced.!

!
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5   Diskussion 
I detta avsnitt presenteras diskussioner kring det genomförda arbetet. För att 
gör det möjligt att urskilja de trasiga kopplingshonorna från varandra så har 
de döpts enlig följande: 
 
Blå = Demonterad kopplingshona 
Gul = Trasig kopplingshona 
Vit = Trasig kopplingshona 
 

5.1   Diskussion testmetod 

Reflektioner,	  hypoteser	  och	  fenomen	  som	  kommit	  ur	  de	  inledande	  
undersökningarna.	  
Det klickande ljud som förekom vid sammankoppling av hona och hane var 
högre då sammankoppling genomfördes på den nya kopplingshonan, än vad 
det var på vit och gul. Detta tydde på att någon form av förslitning skett på 
de gamla honorna, detta antogs bero på slitna geometrier eller mattning av 
den fjäder som sköter utlösningsmekanismen. Det antagandet stärktes av att 
knappen på de trasiga honorna sjunker något vid rotation av hane då dessa 
är sammankopplade. Vid den undersökning av blå hona som genomförts 
med mikroskop gick det att urskilja slitna geometrier inuti kopplingen, 
vilket då antogs vara anledningen till problemet. Då det senare genomfördes 
ett dragprov på kopplingen visade det sig att blå hade samma prestanda som 
ny kopplingshona. Detta tydde på att det inte var slitna geometrier som var 
orsaken till problemet, då dessa ej bör förändras vid demontering och 
montering. Det gick således inte att se på honans geometrier om kopplingen 
var dålig. 
 
Det fenomen att utlösningsknappen på de slitna honorna sjönk vid rotation 
av hane var inledningsvis ett alternativ att använda som kontrollpunkt för 
det tilltänkta verktyget. Efter utvärdering ansågs det dock vara för svårt att 
kontrollera för att det skall vara möjligt att använda som kontroll till det 
tilltänkta provverktyget. 
 
Resultatet av den kontrolltryckning som genomförts på utlösningsknappen 
visar att fjäderkonstanten på alla honor har ungefär samma värde. Där med 
bekräftas att det inte är utmattning av den fjäder som befinner sig under 
utlösningsknappen som är orsak till problemet och därmed är det inte 
möjligt att använda som kontroll. 
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Då dragprovet på 1000 Newton utfördes på en blå hona inträffade något 
som ej var väntat, på den kant på hanen där kopplingen låser inträffade ett 
sprödbrott. Kanten har uppskattningsvis havererat halvvägs in i dess radie 
vilket tyder på att denna inte varit korrekt monterad vid försöket alternativt 
glidit ut tills spänningarna blivit för stora på den koniska kanten. Den blå 
honan blev även den demolerad i dess kant. Efter detta kontrollerades de 
beräkningar som gjorts av de krafter som kopplingen skall kunna behandla 
(se kapitel 4.2.4). Då framgick det att beräkningen som först genomförts var 
felaktig, beräkningarna hade genomförts på objektets diameter istället för 
dess radie vilket givet en kraft av 2011 Newton istället för 251 Newton. 
Draget utfördes således med en kraft cirka fyra gånger så stor som 
kopplingen är tillverkad för att klara av. Då kopplingen höll flertalet tester 
med denna last går det att anta att den tillverkats med en säkerhetsmarginal 
fyra. När hanen gick sönder hade alla dragprov som skulle utföras med 
rotation redan genomförts och de sista raka dragen gick fortfarande att 
utföra då hanen bara varit delvis demolerad. Om detta test skall genomföras 
igen bör det ej utföras med en kraft över 250 Newton.  
 
Reflektioner	  kring	  testmetoden	  och	  den	  kraft	  den	  ska	  utföras	  med	  
Att utföra ett dragprov ansågs vara det mest tillförlitliga sättet att kontrollera 
honorna då det är på liknande sätt de används i sitt vardagliga bruk. 
Resultatet av dragprovetet visade att de trasiga kopplingarna löst ut vid lägre 
krafter då draget kombinerats med rotation, därför ansågs det vara ett 
lämpligt sätt att utföra testet. Den data som samlats in kring vid vilka krafter 
kopplingarna separerar multiplicerades med två och antecknas i 
kravspecifikationen som den kraft testet ska utföras med. 
Säkerhetsmarginalen sattes till två då det finns möjlighet att honorna varit 
dåliga ett tag innan de skickades in till Saab och då separerat vid högre 
krafter. Den kraft som testen utfördes med grundades på test som 
genomförts på två honor, detta är enligt mig för få honor för att egentligen 
kunna dra några säkra slutsatser om vid vilka krafter testen behöver utföras. 
Då detta var de antal kopplingar som fanns att tillgå var det ändå de som 
fick verka som helhetsbild för alla kopplingshonor och lägga grunden för 
den testmetod som togs fram. 
 
De beräkningar som genomförts på de krafter som utvecklats i den 
trycksatta honan vid ett bruk av 20 MPa gav en separerande kraft av cirka 
125 Newton (se kapitel 4.2.4). Detta är den kraft som uppskattningsvis 
jobbar i den riktning som vill separera hona och hane ifrån varandra. Detta 
kan då tyckas vara den kraft som bör används i testmetoden men då kraften 
beräknats på en area som uppskattningsvis är mindre i verkligheten än den 
varit i uträkningen, så kommer den verkliga kraften bli mindre än den givna 
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i beräkningarna. Beräkningarna som gjorts är även gjorda efter en enkel 
formel, systemet kan generera krafter som skiljer sig från det uträknade 
resultatet. Med denna osäkerhet i beaktning gjordes valet att sätta 
säkerhetsmarginalen till två vilket gav att testet skall utföras med en kraft av 
minst 90 Newton, om detta genomförs med en större kraft är testet ändå 
godkänt. Då honan är konstruerad för att behandla tryck upp till 400 bar 
skall denna kunna hantera en liknande kraft av minst 250 Newton vilket gör 
det mycket svårt att skada kopplingen med handkraft. Det går även att utgå 
från att konstruktörerna som gjort kopplingshonan arbetat med en högt satt 
säkerhetsmarginal, vilket även stöds av de dragprov som genomförts då 
hanen demolerats först vid en kraft av 1000 Newton. 
 

5.2   Diskussion verktyg 

Diskussion	  kring	  kravspecifikationen	  och	  anledningar	  till	  val	  av	  koncept	  
samt	  slutgiltig	  produkt	  
Kravspecifikationen skapades i samråd med kontaktpersonen på Saab då 
han besitter kunskap om hur arbetet sker på de platser där verktyget skall 
brukas. Kravspecifikationen kunde enligt denna vara öppen för tolkning, det 
var inte viktigt att önskemål/krav var mätbara, subjektiva bedömningar var 
godkända att tillämpa. Detta var för mig obekant då jag tidigare trott att det 
alltid var fördelaktigt med specificerade krav och önskemål.  Jag anser att 
önskemål som ”lång livslängd” och ”snabbt” med fördel kan specificeras 
samtidigt som ”låg skaderisk” kan vara problematiska och tidskrävande att 
specificera ytterligare. För att dessa subjektiva bedömningar skall göras 
korrekt krävs en god kunskap om den miljö där tilltänkt produkt skall verka, 
har man inte god kunskap kan det bli svårt att förstå dessa tolkningsbara 
krav och önskemål.  
 
Av de sex koncept som skapats valdes koncept 1 för att jobba vidare med. 
Detta gjordes som beskrivits genom en skattning mot kravspecifikationen. 
Samtliga koncept förutom koncept 2 skulle vid bruk ge en given kraft vid 
test, vilket hade varit fördelaktigt då korrekt lastfall varit säkrat. Koncept 3-
5 var uppbyggda kring en fjäder för att säkerställa rätt last, detta genererade 
en höjd produktionskostnad samt en förkortad livslängd då fjädrar behöver 
kalibreras för att säkerställa dess fjäderkonstant och ledde till en sänkt 
slutpoäng för dessa koncept. Koncept 6 var en enklare lösning vilken 
byggde på gravitationen vilket säkerställer last samt eliminerar dess behov 
av underhåll, i detta fall blev det dess otymplighet och skaderisk som gjorde 
att den valdes bort.  
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Koncept 2 som sedan bearbetades vidare var det koncept som genomgående 
erhöll högst poäng, förutom då det kom till förmågan att säkerställa med 
vilken kraft testet genomförs då detta inte är mätbart med koncept 2. Enligt 
den undersökning som behandlat upplevd ansträngningsgrad vid 
genomförande av ett drag med 100 Newton ska det inte vara några 
svårigheter för den tilltänkta målgruppen att utföra ett drag med det 
tillverkade verktyget med en kraft av 90 Newton. Då denna kraft är relativt 
låg är det troligt att kontrollen av honorna kommer att genomföras med en 
kraft större än 90 Newton, detta är dock inget problem då honan skall kunna 
behandla krafter upp till 250 Newton. Om honan skulle lösa ut vid en kraft 
av 200 Newton börjar den bli dålig och skall bytas ut, således gör det inget 
om kopplingshonan testas med en större kraft än 90 Newton. 
 
Det slutgiltiga verktyget var en bearbetad variant av prototyp 2, de som 
skiljde dessa åt var att det slutgiltiga verktyget inte hade någon 
säkerhetkanal för att hantera trycksatt kvävgas. Anledningen till detta var att 
denna säkerhetsfunktion efter utvärdering snarare ansågs ge upphov till 
risker istället för att eliminera sådana. De risker som skapas med en sådan 
kanal är att användaren av verktyget riskerar att få högt trycksatt kvävgas i 
fingret om han/hon av misstag håller fingret över hålet vid utförande av test, 
detta ifall systemet av misstag är trycksatt. Om verktyget glöms ihopkopplat 
med det övriga systemet så kommer även läckage att ske då systemet slås 
på, detta gjorde att säkerhetskanalen valdes bort. 
 
I den SMART som inledningsvis skapades avsattes tid för att utföra en 
hållfasthetsanalys. Detta genomfördes dock inte då det inte fanns anledning 
till det, eftersom krafterna som skall framkallas vid kontroll med framtaget 
verktyg är relativt små. 
 
Enligt det dokument utfärdat av Stäubli som beskriver kopplingens 
användningsområde ska rotation mellan hona och hane undvikas. Då detta 
sker vid användning av kopplingen kan det enligt mig vara lämpligare att 
byta kopplingstyp istället för att skapa en testmetod och verktyg för kontroll 
av kopplingen. 
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6   Slutsats 
Det primära målet var att leverera instruktioner för provmetod för kontroll 
av Stäubli RBE03.1150 och detta har genom arbetet uppnåtts. 
Det sekundära målet var att leverera konstruktionsritningar för ett verktyg 
till provmetoden vilket även det har uppnåtts. 
 

6.1   Förslag på fortsatt arbete 
Då anledningen till den problematik som uppstått med kopplingshonorna 
inte framkommit i denna studie, är det ovisst om problemet skapas snabbt 
eller om det uppstår succesivt. Detta kan vara avgörande för om testmetoden 
är att föredra eller inte, därför bör anledningen till problematiken 
undersökas vidare. Detta kan göras på följande sätt: 
 

•   Ultraljudstvätt av en demonterad trasig hona för att sedan montera 
och utföra ett dragtest av den. 
 

•   Montera isär en trasig hona för att sedan byta ut delarna, en i taget, 
tills en defekt del upptäcks. Genom att göra ett dragtest efter det att 
varje del bytts ut kan den defekta delen hittas. 

 
Verktyg och metod behöver även utvärderas på fält för att säkerställa att de 
fungerar som beräknat. 
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Bilaga A: Leveransplan 
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Bilaga B: SMART 
 
Syfte 
Det primära syftet är att ta fram en provmetod samt provverktyg för 
metoden. 
Mål 
Leverera instruktioner för provmetod och ritningar för provverktyget. 
Avgränsningar 
Studera endast specifik Stäubli koppling. 
Resurser 

•   Dator 
•   Verkstad 
•   Stäubli kopplingar 

-slitna 
-nya  

Tid 
V12:  

•   Uppstart 
o   Fördjupning i problematik 
o   Forskning liknande problem andra typer av kopplingar 

V13: 
•   Uppstart av examensarbetets rapport 
•   Skapa en testplan för kopplingarna 
•   Test av slitna samt fungerande kopplingar 
•   Utvärdering av test 

V14-15: 
•   Undersök liknande lösningar 
•   Skissa lösningar 

V16: 
•   Modellera lösning 
•   FEM 

V17: 
•   Utvärdera  
•   Förbättra 

V18: Bonus (hitta fel) 
•   Demontera trasiga kopplingar 
•   Limma samt provdrag för att efterlikna smuts i koppling 
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V19-20: 
•   Inlämning rapport för opponering 18 maj 
•   Skapa presentation 

V21:  
•   Redovisning 24 maj 

V22:  
•   Inlämning slutrapport 29 maj  

Kommentarer 
Saab har problem med en snabbkoppling som Stäubli tillverkar åt dem. 
Kopplingen är en tryckluftskoppling, kring denna koppling finns en 
problematik som gör att hona och hane ibland separeras. Saab ansvarar för 
honan medan ett annat företag ansvarar för hanen, de vill därför veta 
huruvida det är honan eller hanen som är källan till problemet. 
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Bilaga C: Översiktlig manuell kontroll 
 
Genom att fysiskt undersöka kopplingarna märktes det att de trasiga 
honorna ger ett lägre klickande ljud vid sammankoppling med hanen än vad 
den nya honan gör. Detta klickande ljud tydder på att det förekommer 
förslitning i det område där ljudet kommer ifrån. 
 
De trasiga honorna klarar drag i längst gående led, dock släpper kopplingen 
om detta drag kombineras med ett vrid. Vid drag kombinerat med en 
böjande kraft märks ingen skillnad. 
 
Den knapp som öppnar kopplingen befinner sig på den nya honan över den 
övriga delen medan den på de trasiga honorna befinner sig i linje eller strax 
under denna. Då de trasiga honorna utsätts för ett vrid sjunker knappen 
något mot resterande del, detta tros bero på att hanen i detta läge kliver upp 
på en kant utanför den låsning där denna borde stanna. 
 
Dessa fenomen tyder på att det är den fjäder som styr låsningen som har 
mattats och blivit för svag för de krafter som uppkommer vid användning. 
 
Det skulle även kunna vara så att det är smuts i kopplingen som gör att den 
icke fungerar som den skall. 
 
Det går även att urskilja viss förslitning på de kanter där hona och hane 
kopplar. Detta gäller både vid låsning samt den koniska yta som öppnar 
ventilen då hane införs. 
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Bilaga D: Grafisk bild av kopplingspar 
 

 
Figur 17:Grafisk figur där den area (Area 1) som verkat som grund för de beräkningar som 
genomförts i teoridelen markerats. 
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Bilaga E: Testplanering dragtest Instron 5969 
 
Förberedelser 
För att möjliggöra infästning av kopplingen fästs en adapter (adapter cejn 
g1/8utv) i hona och hane, mellan dessa/ i träs en skruv (MRX 5,0 x 100 
mm) vilket gör det möjligt för hanen att rotera fritt under tryck. Sedan 
kopplas hane och hona ihop var efter denna fästs i Instron 5969, vilket görs i 
adapterns gängor. Det grepp som används för att fästa anordningen i Instron 
5969 är Instron cat# 2716-020 i kombination med klossarna .12-.31S25. 

 

 
Figur 18:Till vänster MRX 5.0 x 100mm, till höger adapter cejn g 1/8utv. 

 

 
Figur 19: Visar ett av dragtesten som utfördes i Instron 5969. 
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Inställningar samt testplanering 
 
Lodrätt drag 
Programvaran ställs in för att mäta: 

•   kraft 
•   förlängning 

Testet utförs med en hastighet av 20 [mm]/[min] 
 
De inställningar som styr hur länge testet skall fortgå ställs: 

•   max last 1000 [N] 
•   max förlängning 100 [mm] 
•   max 40 [N] lastfall 

 
Lodrätt drag med vrid (blå och grön hona) hitta utlösningspunkt. 
Programvaran ställs in för att mäta: 

•   kraft 
•   förlängning 

 
Kopplingen dras sedan med följande lastfall: 

•   5 [N] 
•   10 [N] 
•   15 [N] 
•   20 [N] 
•   30 [N] 
•   40 [N] 
•   50 [N] 

etc 
 
Detta fortgår tills kopplingen löser ut. 
 
Vid vart lastfall roteras hanen 360 grader åt höger vart efter denna roteras 
360 grader åt vänster. 
 
Då det lastfall där kopplingen löser ut hittats, utförs 4 test. 
 
Lodrätt drag med vrid (grön och blå) hitta utlösningspunkt. 
Programvaran ställs in för att mäta: 

•   kraft 
•   förlängning 

 
Kopplingen dras sedan med följande lastfall: 
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•   250[N] 
•   300 [N] 
•   350 [N] 
•   400 [N] 
•   450 [N] 

 
Detta fortgår tills kopplingen löser ut eller infästningen börjar rotera. 
 
Vid vart lastfall roteras hanen 360 grader åt höger vart efter denna roteras 
360 grader åt vänster. 
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Bilaga F: Test 100 [N] drag 
 
Syfte: Det primära syftet med detta test är att undersöka den uppskattade 
ansträngningen då ett vrid skall genomföras samtidigt som ett drag 
genomförs med en kraft av 100 [N] 
 
Det sekundära syftet är att undersöka vilken geometri samt grepp som anses 
vara mest användarvänlig. 
 
Material: Newtonmätare (100 [N]), fyra prototyper av grepp. 
 
Testgrupp: Försöket skall göras på 10 testpersoner vilka erhåller de fysiska 
egenskaper som motsvarar den tilltänkta målgruppen. 
 
Metod: Testpersonen skall genom att fatta dynamometern med sin icke 
dominanta hand och verktyget med sin dominanta hand utföra ett drag av 
minst 100 [N], samtidigt som dynamometern är belastad skall ett vrid göras 
med den dominanta handen (omgrepp tillåtet). Direkt efter att detta 
genomförts skall denna skatta ansträngningsgraden av detta drag på en skala 
1 till 10, där 10 är maximal ansträngning och 1 motsvarar en mycket låg 
ansträngning. 
 
Testpersonen skall även betygsätta användarvänligheten av verktygen, detta 
görs med hjälp av en 1 till 10 siffrig skala där 1 är mycket oanvändarvänlig 
och 10 mycket användarvänlig. 
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Bilaga G: Skjutmåttskontroll av utlösningsknappen 
Tabell 3:Skjutmåttskontroll av utlösningsknappen. 

  Grön (ny) Vit Gul 
Innan vrid       
punkt 1       
x1 16,32 15,57 16,08 
x2 16,24 15,7 16,05 
x3 16,3 15,42 15,81 
Medelvärde 16,2866666 15,56333333 15,98 
        
punkt 2       
x1 16,31 15,59 16,08 
x2 16,29 15,85 16,06 
x3 16,32 15,52 15,77 
Medelvärde 16,3066666 15,65333333 15,97 
        
punkt 3       
x1 16,35 15,9 16,3 
x2 16,34 15,91 16,11 
x3 16,38 15,74 15,75 
Medelvärde 16,35666667 15,85 16,05333333 
        
Medelvärde höjd 16,3166666 15,68888889 16,0011111 
Skillnad punkt 1 och 3 -0,07 -0,286666667 -0,07333333 
Höjdskillnad med Grön som 
standard   0,627777778 0,315555556 
        
Efter 720 grader åt respektive 
håll [mm]       
punkt 1       
x1 16,19 15,15 15,8 
x2 16,4 15,12 15,61 
x3 16,38 15,19 15,59 
Medelvärde 16,32333333 15,15333333 15,66666667 
        
punkt 2       
x1 16,2 15,32 15,87 
x2 16,4 15,27 15,63 
x3 16,37 15,34 15,69 
Medelvärde 16,3233333 15,31 15,73 
        
punkt 3       
x1 16,22 15,36 15,91 
x2 16,6 15,45 15,64 
x3 16,36 15,55 15,66 
Medelvärde 16,39333333 15,45333333 15,73666667 
        
Medelvärde höjd 16,3466666 15,30555556 15,7111111 
Skillnad punkt 1 och 3 -0,07 -0,3 -0,07 
Höjdskillnad med Grön som 
standard   1,252962963 0,63555555 
Sjunker med 720 grader vrid åt 
respektive håll -0,03 0,383333333 0,29 
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Bilaga H: Grafer vilka representerar dragtest utförda 
på vit hona 
 

 
Figur 20: Graferna visar 4 dragtest som utförts med en kraft av 1000 N. 

 

 

	  
Figur 21:Graferna visar 4 test som genomförts med ett drag kombinerat med vrid, då graferna 
sjunker har kopplingen separerat. 
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Bilaga I: kravspecifikation inklusive skattning 
 
Tabell 4: Kravspecifikation inklusive skattning. 

 
  

Egenskap 
K

rav/Ö
nskem

ål 

B
etydelse 

  

K
oncept 1 

K
oncept 2 

K
oncept 3 

K
oncept 4 

K
oncept 5 

K
oncept 6 

                    
Utföra test: k                 
 - på plats ö 5   5 5 5 5 5 5 
 - utan att koppla ifrån hona ö 5   5 5 5 5 5 5 

 - med handskar k                 
 -I kyla k                 
 - på fem minuter ö 2   5 5 5 5 5 5 
smidig vid hantering ö 4   3 5 3 4 4 2 
med 100 [N] kombinerat med rotation eller 
600 [N] rakt drag k                 
Mätbar kraftpåläggning ö 2   5 0 5 5 5 5 
Möjlig att tillverka i maskinpark ö 3   5 5 4 4 4 5 
Framtagningskostnad max 20 000 [kr] k                 
Lätt att förvara (max 200*100*100) [mm] ö 1   5 5 5 4 4 4 
Underhållsfri ö 5   4 5 3 3 3 5 
Låg skaderisk vid bruk ö 2   5 4 4 4 4 2 
                    
                    

Total Poäng       
13

2 
13

3 
12

2 
12

5 
12

5 
12

6 
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Bilaga J: Tankekartor 
 

 
Figur 22: Tankekarta vilken behandlar verktygets geometri. 

 

 
Figur 23: Tankekarta vilken behandlar den lösningsgenerering som skett kring det tilltänkta 
verktyget. 
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Bilaga K: Koncept 
 
Nedan en skiss på koncept 1. Detta koncept använder sig av den kraft som 
utvecklas i en gänga vid rotation av en mutter. 

 

 
 
 
Koncept 2 är en enkel lösning där drag samt rotation sker med handkraft.  

 

 
 
 
 
 
 
  

Figur	  24:Koncept	  1.  

Figur	  25:Koncept	  2.  
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Koncept 3 är en utveckling av koncept 2, där en dynamometer har byggts in 
för att göra det möjligt att mäta den kraft som draget utförs med. 

 

 
 
 
I Koncept 4 används likt en vin öppnare två armar för att generera kraft. 
Den fjäder som är installerad är anpassas för att generera den sökta kraften. 
Då handtagen dragits mot varandra skall rotation av handtaget genomföras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	  26:Koncept	  3.  

Figur	  27:Koncept	  4.  
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Koncept 5 fungerar likt koncept 4, skillnaden är att det i koncept 5 ej 
behöver utföras någon rotation av verktyget. De överdimensionerade 
armarna utvecklar med en styvare fjäder istället en kraft som uppnår 600 
[N]. 
 

 
 
 
Koncept 6 utnyttjar gravitationen. Honan fästs i en handske vilken har ett 
bra grepp att hålla i. Sedan appliceras vikten (cirka 10 [kg]), vikten skall 
sedan roteras likt pilen på bilden visar. 
 

 
  

Figur	  28:Koncept	  5.  

Figur	  29:Koncept	  6.  
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Bilaga J: Bearbetad kravspecifikation inklusive 
skattning 
 
Tabell 5:Bearbetad kravspecifikation inklusive skattning. 

Egenskap 

K
rav/Ö

nskem
ål 

B
etydelse 

  A B C D E F G H I 

                          
Utföra test:                         

grader > -5 k                       

med handskar k                       
med 90 [N] kombinerat med 
rotation eller 600 [N] rakt drag k                       

Snabbt (5 minuter) ö 3   5 5 5 5 5 5 5 5 5 

                          
Användarvänlig (vid drag i x-led 
samt vrid) ö 5   3 2 4 3 4 5 4 5 4 
Effektiv produktion i Saabs 
maskinpark ö 5   2 5 4 1 5 1 1 4 5 

Underhållsfri ö 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Minimerad skaderisk ö 5   4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Lång livslängd ö 3   5 5 5 5 5 5 5 5 5 

                          

                          

Total poäng       

1
0
0 

1
1
0 

1
1
5 

9
5 

1
2
0 

1
0
5 

1
0
0 

1
2
0 

1
2
0 
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Bilaga K: Resultat prototyptest 
 

Tabell 6: Visar uppskattad användarvänligheten av prototyperna.  

Testpe
rson   

Användarv
änlighet 
protptyp A 

Användarv
änlighet 
protptyp B 

Användarv
änlighet 
protptyp C 

Användarv
änlighet 
protptyp C 
(utan 
endstopp) 

Användarv
änlighet 
protptyp D 

              
1   8 7 7 5 7 

2   8 7 6 5 2 
3   9 6 7 7 3 
4   8 7 7 6 2 
5   7 6 5 7 1 

              
Medelv
ärde   8 6,6 6,4 6 3 

Maximalt användarvänligt =10 
Icke användarvänligt = 1 
 

Tabell 7:Visar den ansträngningsgrad som krävs för att utföra ett drag med 100 Newton. 

Maximal anträngning = 10 
Mycket låg ansträngning = 1 
Oförmögen att genomföra test = - (genererar i beräkningen ett värde av 10) 

Testperson   

Uppskattad 
ansträngning 
utan grepp 

Uppskattad 
ansträngning med T-
grepp 

        
1   7 3 
2   4 2 
3   4 2 
4   - 3 
5   - 6 
6   6 3 
7   8 6 
8   8 4 
9   6 3 

10   7 4 
        
Medelvärde   7 4,7 
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Bilaga L: Konstruktionsritningar 

 

 
Figur 30: Underlag för prototyptillverkning av prototyp 1 och 2. 
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