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Abstract 

Abstract 

This master thesis considers the analysis and calculation of a modified bicycle 
hub, intended for a wheelchair, including design and material suggestions for 
the wheel. 

The initial hub was a common bicycle hub, which had been worked on to 
accommodate the demands of a wheelchair user. The bicycles function of free 
wheel is not desirable and therefore taken out of the construction. The goal of 
the principal Gearwheel AB is to design a wheel, where nothing else differs 
from the current, than the gearing system. The feel of the wheel should be 
identical to the current regarding the geometry, play and vibration of the grip 
ring. 

The gear wheel hub was assumed to be over dimensioned, and therefore 
analysis’s for each gear was modelled and calculated using ABAQUS. This 
was done for the purpose of finding alternative materials and reconstructions to 
minimize the weight of the hub. This was of great interest of the company for 
selling purposes. The hub is undoubtedly adding weight to the wheel compared 
to an ordinary wheel with just a single axle. 

The calculations however showed that the torque affecting the gear parts did 
not differ much from the bicycle, which meant that material’s strength could 
not be changed to a greater extent. This restricted the material choice to 
materials similar to the existing stainless steel or titanium. Titanium, however, 
is an expensive and exclusive material and the use of it was considered limited.   
The possibility of alternative materials was found in the cover of the hub, for the 
reason of lower strength demands than the inner parts of the hub. Therefore design 
suggestions were made for the entire wheel according to the common product 
development theories.      

 

 

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 
Examensarbetet behandlar analys och beräkning av ett modifierat cykelnav 
vilket är tänkt att sitta på en rullstol samt design och materialförslag för hjul.  

Utgångsläget var ett på marknaden idag vanligt förekommande cykelnav som 
bearbetats för att passa de krav en rullstolsanvändare ställer på produkten. T.ex. 
är frihjulsfunktionen hos cyklar ej önskvärd hos rullstolar och därför borttagen. 
Målet för uppdragsgivaren Gearwheel AB är att konstruera ett hjul där inget 
annat skiljer sig från dagens förutom växlarna. Känslan skall vara identisk med 
dagens hjul i fråga om greppringens geometri, glapp och vibrationer.  

Rullstolsnavet antogs vara överdimensionerat och analyser av respektive växlar 
modellerades och beräknades i ABAQUS. Detta för att hitta alternativa 
material och omkonstruktioner för att minimera vikten på navet, då detta är av 
stort intresse för företaget i säljsyfte. Navet innebär ovillkorligen en viktökning 
jämfört med oväxlade nav som endast består av en enkel axel. 

Beräkningarna visade dock att vridmomentet som påverkar växlarnas ingående 
delar inte skilde sig markant från cykelns, vilket innebar att hållfastheten på 
materialet inte kunde ändras nämnvärt. Detta begränsade materialvalet till 
liknande det rostfria stål som orginalnavet var konstruerat av och titan. Titan är 
dock en dyr och exklusiv metall som ansågs som mindre trolig som 
konstruktionsmaterial. 

Möjlighet för alternativa material fanns i navets ytterhölje då detta inte var lika 
kraftpåkänt som de inre rörliga delarna. Därför gjordes designförslag på hjulet 
som helhet enligt de vanligt förekommande produktutvecklingsmetoderna. 
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver examensarbetet (20p) för magisterprogrammet vid 
JTH, produktutveckling med design och behandlar beräkning, analys och 
förslag på konstruktionsändringar för ett växlat nav tänkt att sitta på rullstolar. 
Utgångspunkt är ett befintligt cykelnav på marknaden som är omkonstruerat av 
uppfinningens patentinnehavare för att passa de krav rullstolsanvändare ställer 
på produkten. Då rullstolen inte antas utsättas för samma påfrestningar som 
cykeln skall kraftpåkänningar i navets ingående delar beräknas och förslag på 
alternativa material och konstruktioner föreslås som kan göra produkten lättare 
än dagens. De tidigare omkonstruktionernas hållfasthet skall bedömas efter de 
krav som kravspecifikationen gör gällande. Arbetet syftar också till att ge 
visuella förslag på den slutgiltiga utformningen av hela rullstolshjulet inklusive 
nav, ekersättning och materialval. 

1.1 Bakgrund 
Gearwheel® startades som en idé i ett projekt vid ingenjörshögskolan i 
Jönköping av Christofer Sörqvist tillsammans med kurskamrater våren 2004. 
Målet med uppgiften var att med ny innovation göra fritiden mer tillgänglig för 
funktionshindrade.  

Gearwheel® är ett växelsystem för rullstolar, inriktat mot aktiva 
rullstolsanvändare. Med tre växlar istället för en öppnas helt nya möjligheter att 
ta sig fram.  

Gearwheel® har skördat framgångar i olika innovations och affärsidétävlingar 
t.ex. venture cup och IVA´s pris för utmärkt design.   

Christofer arbetade vidare med denna idé vid sidan av skolan och gjorde även 
sin C-uppsats utifrån innovationen. Efter examen bildades Gearwheel AB 
tillsammans med Anders Kyhlstedt från IHH. Efter att företaget bildades har 
finansiärer tillkommit, vilket ytterligare har ökat uppmärksamheten för 
Gearwheel®.  

För att närmare undersöka möjligheterna har en prototyp tillverkats, vars 
funktion baseras på cykelteknik.  

Inom den närmaste framtiden skall en nollserie tillverkas för utvärdering av 
användare innan vidare produktion och lansering av produkten. 

Produkten är patenterad 

Patentnummer: 0601393-2 
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1.2 Syfte och mål 
Detta arbete syftar till att kartlägga vilka krafter som påverkar ett växlat nav 
tänkt att sitta på rullstolar. Navet är en ny produkt på marknaden, utvecklat av 
Gearwheel AB, och ämnar lanseras för allmänheten inom kort. 
Kravspecifikationen (se bilaga 6) sätter de kriterier som är underlag för 
analysens ingående krafter och resultatet skall stämmas av mot densamme. 
T.ex. skall rullstolens brukarvikt vara 100 kg och hela rullstolen skall klara att 
släppas från 50 mm mot ett stumt underlag med en vinkel på 20 grader. 
Påkänningarna i navets rörliga delar samt axeln som hjulet är upphängt på skall 
beräknas och analyseras för att om möjligt hitta alternativa material och 
omkonstruktioner som kan göra navet lättare än det befintliga. Navets möjliga 
konstruktionsmaterial skall redovisas och bedömas med avseende på 
tillverkningsbarhet. 

Vidare skall förslag på design för hjulet som helhet ges som ett resultat av 
produktutvecklingsmetoder, utifrån kriterier som god tillverkningsbarhet, 
ekonomi, hållfasthet, vikt och image. 

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet skall begränsas till de i konstruktionen ingående detaljer som inte 
består av kuggsystem. Kuggsystemen är standardkomponenter vilka redan är 
massproducerade, billiga och hårt testade på marknaden. Med detta faktum 
torde det anses att chanserna till förbättring av dessa detaljer är små. Fjädrar, 
skruvförband och andra standardelement skall inte heller ingå i arbetet. Deras 
dimensioner får dock anpassas för att konstruktionens funktion skall bli 
optimal. 

 

1.4 Disposition 
Examensarbetets uppläggning sker i kronologisk ordningen efter arbetsgången. 
Den teoretiska bakgrunden behandlar den kunskap viktig att känna till för 
arbetet såsom teori om materials uppbyggnad, användbarhet och teori för ett 
korrekt handhavande av programmet ABAQUS, i vilket det är möjligt att 
analysera olika typer av hållfasthetsproblem enligt finita elementmetoden. 
Vidare behandlas teori om planetväxelns uppbyggnad samt olika 
produktutvecklingteorier. 

Avsnittet genomförande beskriver de tester och beräkningar som gjordes för att 
analysera problemet och rapporten avslutas med resultat, slutsats och 
diskussion där resultaten redovisas samt förslag på fortsatt arbete.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel behandlas den teoretiska basen för arbetet. Mer ingående 
information ges om företaget Gearwheel AB, material för lätta konstruktioner, 
beräkningsprogrammet ABAQUS, planetväxel, problemställning av navet, 
material databasen CES 2006, sållning och produktutvecklingsmetoder. 

2.1 Gearwheel AB 
Gearwheel AB utvecklar ett flerväxlat rullstolshjul, Gearwheel®, som gör det 
möjligt för rörelsehindrade att leva ett mer aktivt liv. Produkten innefattar ett 
växelnav där tekniken påminner om den man finner i ett cykelnav. Principen 
för ett växelsystem i ett nav utgår från det kända planetväxelsystemet. Dock är 
Gearwheel® en kraftigt modifierad konstruktion. Växeln är anpassad till 
aktivrullstolar och hjulet är kompatibelt med Quick Release-axeln, som är en 
dominant design i dagens aktivrullstolar. [1] 

2.1.1 Drottningsymposium 

Under våren 2004 ingick ett projektarbete i kursen produktutveckling med 
design (JTH) . Arbetet gick ut på att göra fritiden mer tillgänglig och aktiv för 
barn med funktionshinder. Samarbete inleddes med IVA, Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien, som utlyste en tävling under ovan nämnda 
tema. Det var under denna tävling som Christofer Sörqvist tillsammans med 
projektgruppen kom fram med idén att sätta växlar på rullstolar. Det kändes 
självklart att också rullstolar skulle ha växlar när alla cyklar på marknaden idag 
har det. Gearwheel® fick hedersomnämnande i tävlingen och fick diplom av           
H.M. Drottningen för utmärkt design och konstruktionsarbete 

2.1.2 Samarbetspartner 

Christofer trodde på att förverkliga idén och drev projektet vidare. Mycket 
hjälp fanns att hämta hos Sciencepark Jönköping som specialiserat sig på att 
hjälpa till vid uppstartande och tidig drift av företag med nya idéer. Våren 2006 
startades Gearwheel AB med hjälp av finansiering från ALMI företagspartner 
och Rendera Såddkapital AB. Vi denna tid kom också Gearwheels VD Anders 
Kyhlstedt in i bilden. Anders är utbildad vid Handelshögskolan i Jönköping och 
bidrar med inspiration och ekonomiskt kunnande. I samband med nyemission 
har nya riskkapitalister kommit till och ägarbilden ändrats. 
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2.1.3 Panthera S2 

Aktivrullstol – Panthera S2 

Gearwheel® är tänkt att anpassas till aktivanvändaren av rullstolar dvs. stolar 
där brukaren tar sig fram av egen kraft. Dessa stolar skiljer sig något från de 
där en annan person än brukaren för stolen framåt. Aktivrullstolen 
kännetecknas av lätt vikt, quick release-axlar på hjulen och mer påkostad 
design. Quick release(QR) hjulaxeln möjliggör demontering av hjulen med 
endast en knapptryckning på utsidan hjulets nav. Det finns även flertalet andra 
rullstolar där brukaren tar sig fram för egen ”maskin”, men dessa är inte 
optimerade för att tillgodose de krav som ställs för att på smidigast sätt förflytta 
sig. Till exempel för att aktivanvändaren skall kunna använda stolen i vardagen 
krävs att den inte väger mer än att brukaren orkar lyfta in den i t.ex. en bil.  

Gearwheel® är utvecklad för att passa aktivrullstolar och som referensobjekt för 
detta arbete användes Panthera S2. Denna är en mycket vanlig stol på den 
svenska marknaden och passar väl in i Gearwheels image. Panthera senast 
lanserade stol Panthera U2 light är med sin egenvikt på endast 6450 gram 
världens lättaste aktivrullstol. 

Panthera U2 light levereras med drivring och fotstöd i titan samt bakaxel och 
ekrar i kolfiber, för att spara vikt för brukaren. Det är därför ett 
eftersträvansvärt mål att hålla vikten på Gearwheel® så låg som möjligt för att 
passa in. Då ett treväxlat nav kräver en hel del extra material jämfört med den 
enkla axel som sitter i nuvarande hjul kommer Gearwheel® troligtvis att öka 
totalvikten på stolen. Målet är att denna extra vikt skall bli så liten som 
möjligt[2]. 

 
 

          

 

 

 

Bild 1. Panthera U2 light 
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2.2 Lätta konstruktionsmaterial 

2.2.1 Polymerer 

 
Bild 2. Molekylbild 

Polymerer kallas i vanligt tal plaster och karakteriseras av långa kedjor av 
likadana molekyler (s.k. monomerer) bestående av olika kolföreningar. Dessa 
molekyler framställs idag av olja eller gas, men kommer förmodligen inom en 
snar framtid allt mer övergå till att ha skogen som råvara. På detta sätt blir 
plasten en förnyelsebar resurs. 

 
Figur 1. Polymerer 

Polymerer delas ofta upp i tre huvudgrupper, härdplaster, termoplaster och 
elastomerer. Härdplasterna skiljer sig från de andra främst genom att de 
kovalenta bindningarna mellan atomerna i kolkedjorna även binder mellan de 
olika kedjorna och bildar på detta sätt en makromolekyl. De kovalenta 
bindningarna är mycket starka och härdplaster kan inte smältas ner och 
omformas efter det att de först bildats, så som är möjligt med termoplasterna. 

De tre absolut vanligaste härdplasterna är: 

• Fenoler 

• Omättade polyestrar 

• Ureas 

 
Polymerer

 

 
Termoplaster 

 
Härdplaster 

 
Elastomerer 

(Gummi) 
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Termoplasterna binder istället genom att de olika kedjorna låser varandra 
mekaniskt genom att fläta ihop sig med varandra. Polymeren har antingen raka 
eller förgrenade polymerkedjor. Ju mer förgreningar desto lättare fäster 
polymererna i varandra. Ju tätare nät desto starkare polymer. 

En annan faktor som gör termoplasten starkare är tvärbindningar. 
Tvärbindningar är kovalenta bindningar mellan polymerkedjorna som stärker 
upp kedjorna mot varandra. 

Fyra termoplaster vida överstiger de andra i användbarhet nämligen: 

• Polyeten(PE) 

• Polypropylen(PP) 

• Polystyren(PS) 

• Polyvinylklorid(PVC) 

• Elastomerer kallas även gummi. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 2. Plaster 

Ett annat sätt att dela upp plasterna är: 

Handelsplaster – ”billiga” plaster med sämre materialegenskaper. Används till 
engångsartiklar såsom kaffemuggar, bestick etc. 

Konstruktionsplaster – Plaster med genomgående bättre materialegenskaper 
såsom värmetålighet (glastemperatur) och sträckgräns. 

Kännetecknande egenskaper hos polymerer är: 

• Låg vikt (ca 1000 kg/M3)  

• God korrosionsbeständighet 

• Låg smältpunkt 

• God formbarhet 

 
Plaster 

 
Handelsplaster 

 
Konstruktionsplaster
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Det finns ett antal olika sätt att påverka en polymers hållfasthetsegenskaper.  

• Minska avståndet mellan hos de linjära polymerkedjorna så att de 
relativt svaga Van der waals-bindningarna blir starkare. Styrkan av 
dessa är en funktion av avståndet mellan kedjorna. Då kedjorna ligger 
närmre varandra ökar densiteten på polymeren. Generellt gäller ju högre 
densitet desto starkare polymer. 

• Öka förnätningen hos polymeren. 

• Få kedjorna att binda korsvis mellan varandra med starka kovalenta 
bindningar så att en makromolekyl bildas.(Härdplaster) 

Fördelar och nackdelar med plaster som konstruktionsmaterial 

• Låg godsvikt vid transporter  

• Återanvändnings- och återvinningsbart  

• Lång livslängd  

• Isolerande egenskaper  

• Ingen korrosion  

• Minimalt underhåll  

• Kan fås alternativt genomfärgad eller med färgat ytskikt i valfri färg  

• Väderbeständigt  

• Ljuddämpande  

• Bra bearbetnings och formningsegenskaper  

• Resistent mot många kemikalier och lösningsmedel  

• God ledningsförmåga för såväl värme som elektricitet  

• Slagtålighet  

• Låg friktion   
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Plasterna har dock nackdelar som konstruktionsmaterial jämfört med metaller. 
Den största är styrkan i materialet. Sträckgränsen kan hos de extremaste 
polymererna uppgå till ca 150 MPa. Detta skall jämföras med härdade 
verktygsstål vars sträckgräns kan uppgå till ca 2500 MPa. E-modulen hos plast 
är i bästa fall 4 GPa, att jämföra med stål som har ca 200GPa [3]. 

2.2.2 Kompositer 

Kompositmaterial har den gemensamma nämnaren att de är ett material som 
består av två olika komponenter. Genom tillverkningsprocessen blir de två 
utgångsmaterialen som ett. Vinsten med att kombinera olika material är att de 
tillsammans får betydligt bättre hållfasthetsegenskaper än de hade var för sig. 
Ett exempel är armerad betong. Armeringen i betongen är stål och ett helt annat 
material än själva betongen och bidrar med en högre hållfasthet än om man 
skulle gjuta med endast betong. Utmärkande är alltså att de båda ingående 
materialen inte kan skiljas åt efter det att de bildats. 

På 1960 – talet efterfrågade den amerikanska rymdindustrin lätta, starka och 
värmetåliga material och det var då som kolfibermaterialet utvecklades på 
allvar även om det kändes till långt tidigare. Kolfibern är överlägsen glasfibern 
i styrka och styvhet och med epoxi som matris blir den inte lika värmekänslig. 
Kolfiber är dock betydligt dyrare än glasfiber och detta begränsar dess 
användningsområde. Den vanligaste kompositen är glasfiber där glas (vanligen 
E-glas) hettas upp och dras ut med hjälp av platinadeglar. Fibrerna tillverkar 
man sedan mattor eller väv. Väven varvas med polyester till den önskade 
formen. Glasfibern kallas förstärkningsmaterial och bidrar till kompositen med 
framför allt styvhet. Polyestern kallas matris och är själva bindemedlet som 
håller fibrerna samman och bildar den önskade geometrin på detaljen. För att 
styrkan i materialet skall bli den högsta tänkbara är det viktigt att vidhäftningen 
mellan matris och fiber är perfekt. 

Matrisens ytspänning måste vara låg så att den kan väta fibern och fibern skall i 
sin tur vara behandlad för den matris den skall beblandas med. Fibern förses 
med en såkallad sizing (ytbehandling) för ökad vidhäftning. Kolfiber som 
anpassas för epoxi dras över med epoxiharts. Aramid och polyesterfibern har 
normalt ingen sizing. 

Kompositerna kan antingen vara rumshärdade eller värmehärdade. 
Rumshärdade kompositer kan ha goda mekaniska egenskaper men når sin 
glastemperatur Tg redan vid 60 - 70ºC. Tg innebär den temperatur då de 
mekaniska egenskaperna i plasten ändras till det sämre. Då plasten 
värmehärdas kan egenskaperna behållas i upp till 250ºC. 
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För att kunna beräkna hållfasthetsegenskaperna hos en komposit är volym eller 
viktprocent av den ingående fibern avgörande. Aramid, kol och 
polyesterfiberhalten anges i volymprocent medan glasfiberandelen anges i 
viktprocent. Det är lätt att bestämma en fiberhalt i glasfiber genom att väga en 
bit komposit och sedan bränna den. Matrisen förbränns men inte glaset som 
sedan kan vägas igen. Vid enbart organiska ingående delar måste förhållandet 
beräknas med hjälp av givna materialdata. 

Det är viktigt att matrisen har en brottöjning som är minst lika stor som den 
ingående fibern eftersom det är fibern som skall ge den bästa draghållfastheten. 
Matrisen bör också ha en så stor E-modul som möjligt.  

Handuppläggning                                                                                           
Handuppläggning är vanligt förekommande speciellt för glasfiber. Matrisen 
rollas eller penslas på fibern för hand. Denna metod ger ofta en större andel 
matris än nödvändigt och kan ge vitt skilda resultat beroende på vem som gjort 
arbetet. En variant på detta är att för hand spruta glasfiber och matris på samma 
gång i samma sprutverktyg. Detta ger ett jämnare resultat men kan bara 
användas med korta slumpmässigt orienterade fibrer. Chopped fibers (se bild 
5).   

Vakuuminjicering                                                                                                                  
En metod där matrisen injiceras med hjälp av vakuum in i en form där fibern 
redan är ditlagd. Detta ger en stor fördel då all utläggning av fiber kan göras 
utan matris och utan tidspress. Ingen kontakt med matrisen uppkommer heller 
då matrisen sugs direkt in i formen. 

Prepreg                                                                                                                                
Prepreg är fibrer som redan är impregnerade med matrisen. Prepregen härdas 
genom värmebehandling då den formats till rätt form. Fördelen med denna 
metod är framför allt att förhållandet fiber/matris är känt och 
hållfasthetsegenskaper är enklare att förutsäga. 

Filament Winding                                                                                                         
Filament Winding är ett sätt att applicera prepreg på en roterande form. T.ex. 
skidstavar. Denna teknik kännetecknas av lång potlife (tid då kompositen är 
bearbetningsbar) och låg viskositet.  

 

                                                                   

    

 

Bild 3. Filament winding kolfiber 
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Olika vävstrukturer för kompositväv.                                                                                  

En komposit är framför allt stark för dragkrafter i den riktning som fibrerna är 
orienterade i matrisen. Detta gör att vävens utformning blir mycket viktig. Den 
bör anpassas efter de krav på hållfasthet som ställs på produkten. Nedan visas 
några exempel på olika fiberorientering [4] [5]. 

 

                                                                                                                 

 

 

 

Bild 4. Woven fibre Bild 5. Chopped strand 

 

                                                                                       

                                                                       

 

 

Bild 6. Chopped strand mat Bild 7. Continous fibre 
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Mekaniska egenskaper 

Typ av komposit väljs efter de egenskaper som behövs för den aktuella 
produkten. Nedan visas ett spänning/töjningsdiagram över de vanligaste 
kompositfibrerna.  

 

Figur 3. Dragstyrka för olika fibertyper 

Fiber  Draghållfasthet (MPa)  E-modul (GPa)  Densitet (g/cm3)  

E-glas  3450  73  2,6  

R-glas  4400  86  2,55  

Standard kolfiber  3400  235  1,77  

High Strain kolfiber  4900  230  1,8  

Intermediate Modulus kolfiber  4100  295  1,77  

High Modulus kolfiber  4410  377  1,77  

Ultra High Modulus kolfiber  3290  540  1,93  

High Modulus aramid  3150  115  1,45  

Tabell 1. Data för olika fibertyper 

[6]
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Fibrers längdutvidgningskoefficient 10-6 °C-1 

 Längs fibern  Tvärs fibern  

E-glas  5,4  5,4  

R-glas  1,6  1,6  

Kolfiber  -0,6 - -1,6  7 - 10  

Aramid  -4,3  41  

Noteras bör att längdutvidgningskoefficienten 
för kol och aramidfibern är negativ i fiberns 
riktning och att glasfiber är ett isotropt material 
med samma materialegenskaper i alla 
utbredningsriktningar[6]. 

 
Tabell 2. Längdutvidgningskofficient för olika fibertyper 

2.2.3 Lätta metaller 

Aluminium                                                                                                          
De metaller som räknas till lätta konstruktionsmetaller är aluminium, 
magnesium och titan, där aluminium är den mest använda. Aluminium är efter 
järn den vanligast använda metallen. Detta beror till stor del på dess goda 
egenskaper, t.ex. 

• Låg densitet (ca. 2.7 g/cm3) 

• Hög korrosionsbeständighet 

• Relativt hög hållfasthet (Brottgräns upp mot 700MPa) 

• God formbarhet 

• Bra elektrisk ledningsförmåga 

Dock är metallen relativt dyr att framställa av aluminiumhaltiga bergarter då 
den framställs med smältelektolys som kräver stora mängder energi. En ökande 
del av aluminiumframställningen görs därför av återvunnet material då 
återsmältning endast förbrukar ca 5 % av energin vid nyframställning.   

 

Kristallografi                                                                                           

Utmärkande för metaller är att de är kristallina material och har atomerna 
ordnade i tredimensionella mönster. Minsta repetitiva struktur kallas enhetscell 
och bildar ett tredimensionellt gitter. Tre varianter av enhetscell finns nämligen 
redovisade i nedanstående bilder.   

12  
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Bild 8. BCC-body centered cubic          Bild 9. HCP-Hexagonal closed packed 

               

Bild 10. FCC-face centered cubic  

Dessa strukturer bildar olika atomplan som kan glida mot varandra vid 
plasticering av materialet. Antalet glidplan och möjliga riktningar för dessa ger 
en indikation på hur lätt materialet går att deformera utan sprickbildning. 
Aluminium har FCC-struktur med tre olika glidriktningar i fyra olika plan och 
därför 12 olika glidsystem, att jämföras med t.ex. magnesium som har en HCP-
struktur och endast tre glidsystem. Kristallina material har också väldefinierade 
smält- och kokpunkter. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. FCC har tre möjliga 
riktningar i fyra olika plan 

Bild 12. HCP har tre 
glidriktningar men endast ett plan 



Teoretisk bakgrund                  

14  

Olegerat aluminium används i liten utsträckning och då främst till dekorativa 
ändamål såsom burkar, lock och tandkrämstuber p.g.a. dess låga hållfasthet, 
goda korrosionbeständighet och förmåga till dekorativ anodisering. 
Anodisering är en elektrokemisk ytbehandling som kan åstadkomma ett upp till 
1000 ggr tjockare oxidskikt än det naturliga och kan färgas i olika färger med 
ett metalliskt utseende. 

 

 

 

 

 

 

 

Legering av aluminium är vanligt för att uppnå högre hållfasthet. Hållfastheten 
ökar i allmänhet med ökande legeringsandel. De vanligaste legeringsmetallerna 
är magnesium, mangan och kisel i olika kombinationer. Legerat aluminium 
delas upp i härdbara och icke härdbara legeringar. De icke härdbara innehåller 
legeringsmetallerna järn och kisel upp till max 1 % och ger en relativt låg 
hållfasthet medan de härdbara metallerna kan utskiljningshärdas till en 
hållfasthet av vanligen 200-300 MPa. 

Utskiljningshärdning är den vanligaste härdningsmekanismen hos Al-
legeringar och syftar till att skilja ut partiklar av det legerade ämnet i materialet 
för att förhindra dislokationer. Dislokationer är halva atomplan i 
kristallstrukturen som skapar spänning i atomstrukturen och kan glida genom 
atomens gitter och skapa plastiska deformationer. Om partiklar utfälls i 
atomens gitter skapar dessa hinder i dislokationernas väg och materialets 
hållfasthetsegenskaper kan ökas avsevärt. Vid utskiljningshärdning värms 
materialet och kyls sedan snabbt. Vid en efterföljande värmebehandling till 
lägre temperaturer s.k. åldring kan eftersökta egenskaper erhållas.  

 

 

 

 

Bild 14 Dislokation i gitterstruktur 

Bild 13 Anodisering 
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Magnesium                                                                                                          
Magnesium är en något lättare metall (ca 1,8g/cm3) än aluminium och 
framställs av magnesiumklorid genom smältelektrolys. Rent magnesium är 
mjukt och otjänligt som konstruktionsmaterial och måste därför legeras. 
Aluminium tjänar som den absolut största legeringsmetallen men även mangan 
och zink används för att höja sträck och brottgräns. Korrosionsmotståndet är 
sämre än aluminium och beryllium tillsätts för att bättra på denna egenskap. 
Vanligen ligger sträckgränsen på 150-200 MPa men även här finns mer 
extrema varianter upp mot 500 MPa. 

Titan                                                                                                                    
Cirka 1950 började titan användas som konstruktionsmaterial. Mest 
utmärkande för metallen är dess mycket goda korrosionsmotstånd i korrosiva 
miljöer. Densiteten är förhållandevis låg i jämförelse med stål (4,5g/cm3) men 
har liknande hållfasthetsegenskaper. Titan är förhållandevis dyrt och har en 
hårdhet som gör det mer svårbearbetat än stål. Detta gör att användbarheten är 
begränsad inom industrin. Mer exklusiva konstruktioner och medicinska 
tillämpningar är exempel på dess användning [7]. 

   

2.2.4 Materialparametrar [8] 

Sträckgräns (σs) är den maximala spänning (F/A) som ett material kan utsättas 
för utan att det förstörs, det vill säga ha kvarvarande deformationer. Ett 
materials sträckgräns är vanligtvis den dimensionerande parametern. 
Sträckgränsen testas oftast genom ett så kallat dragprov, där en väldefinierad 
provstav monteras i en maskin och dras isär till brott. Om materialet är ett 
metalliskt material fås en dragkurva liknade den nedan. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Bild 15. Dragprovskurva 
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Plasticering är när ett material belastas över sträckgränsen, så att permanenta 
deformationer uppstår. Detta kan vara medvetet, när vissa bearbetningar utförs 
eller omedvetet, vid till exempel en krock.  

Hålkanttryck är en typ av spänningskoncentration och uppkommer vid hål, då 
det ofta är en liten kontaktyta mellan de ingående delarna. Om spänningen 
överstiger sträckgränsen plasticerar materialet och spänningen avtar då trycket 
blir mer fördelat. Om hålkanttrycket är dimensionerade kan detta 
dimensioneras i princip upp till sträckgränsen. 

Utmattning är en egenskap som anger förmågan att inte brista under växlande 
belastning. Utmattningsbrott kan ske trots att spänningen alltid varit långt under 
sträckgränsen.  

Glastemperatur är det temperaturintervall där vissa polymerer går över från 
fast till en gummiliknade konsistens. Exempel på material som har en 
glastemperatur är glas och amorfa polymerer. 

Hårdhet, kommenteras i avsnitt 2.6.3 

E-Modul är ett mått som brukar användas när man beskriver ett materials 
egenskaper. Det är kvoten av spänningen (σ) och töjningen (ε). 

Poissons tal är tvärkontraktion, ν. Den materialparameter som beskriver 
töjningen i tvärled. Den är proportionell mot töjningen i längdriktningen (ε).  

Brottgräns är den maximala spänning som materialet klarar innan kollaps. 

Segt brott är den typ av brott som sker när ett duktilt (segt) material kollapsar. 
Det betyder att materialet kan belastas långt över sträckgränsen utan att 
konstruktionen går sönder. En stor skillnad mellan segt och sprött brott är 
brottytan. För ett segt brott är brottytan skrovlig och delarna passar inte ihop 
efter brott. 

Sprödbrott sker när ett material som är styvt eller hårt kollapsar. Ett sprödbrott 
kommer plötsligt och kan därför få allvarliga konsekvenser. I detta fall passar 
brottytorna bra ihop med varandra. 

Kristallina material, se avsnitt 2.2.3 

Amorfa material är motsatsen till kristallina material. Dessa har ingen ordnad 
atomstruktur. En speciell egenskap är att de saknar specifik smältpunkt. 
Materialet blir istället mjukare och mjukare med ökande temperatur. Exempel 
på amorft material är plast och glas. 

Sann respektive nominell töjning räknas på den aktuella arean respektive 
längdförändringen. Mer om detta under avsnitt 2.6.2. 
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2.3 ABAQUS 
ABAQUS är ett finita-element analysprogram, grundades 1978 och är en av 
världens ledande leverantör av avancerade finita-element analysprogram. 
Programmet är mycket kraftfullt och klarar av både linjära och ickelinjära 
problem. 

2005 köptes ABAQUS upp av Dassault Systèmes som även äger CATIA och 
lanserade ett nytt program SIMULIA som kombinerar analysfunktionerna i 
CATIA med ABAQUS [9]. 

2.3.1 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden går ut på att dela upp ett kontinuerligt område i flera 
mindre men väldefinierade områden, så kallade element, (Finit= begränsad, 
avgränsad) för att på ett tillförlitligt sätt beräkna t.ex. kroppars påverkan av 
yttre krafter (spänning, förskjutning, plasticering etc.). FEM har dock många 
olika användningsområden såsom elektromagnetism, fluidmekanik och 
meteorologi. Metoden går ut på att skapa en ekvation vilken approximerar 
partiella differentialekvationer och samtidigt är numeriskt stabil så att fel i 
indata inte förstoras. Metoden har sin uppkomst vid tidigt 40-tal då 
flygtekniken behövde tillförlitliga metoder att lösa komplicerade elasticitet och 
strukturanalysproblem. 

FEM har på senare år fått ett rejält genomslag i takt med datorernas utveckling 
då den kräver stor datorkapacitet. Metoden har utvecklats från att i början mest 
innefatta enklare 2-dimensionella, linjära problem till 3d-geometrier med 
olinjärt beteende och stora deformationer(plasticitet). 

Två olika lösningsmetoder finns: Implicit och explicit.  

Implicit är mer RAM-minneskrävande men ger bättre resultat speciellt vid små 
olinjäriteter. Lösningen med implicit metod är ovillkorligt stabil och det enda 
som påverkar lösningens korrekthet är steglängden. Denna lösningsmetod 
lämpar sig bra vid linjära spänningsanalyser. I detta arbete används enbart 
implicit lösare. 

Explicit lösare är inte lika minneskrävande och lämpar sig bra vid stora 
olinjäriteter såsom plasticering av material. Det är också lättare att uppnå 
konvergens vid användande av explicit lösare. Dock får inte steglängden vara 
för stor då detta genererar felaktiga resultat. Lösningen är villkorligt stabil av 
steglängden[10]. 
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Typer av element 

ABAQUS/Standard är den implicita lösaren som används i detta arbete. I dess 
elementbibliotek finns ett antal olika element att välja från. Att välja ett för 
uppgiften korrekt element är av största vikt då detta starkt påverkar resultatet 
av beräkningen. Det är lätt att konstruera modeller som genererar långa och 
krävande beräkningar. Då tid är en kostnad bör noggrann genomgång av 
modellen utföras för att minimera beräkningstiden. Faktorer att ta ställning till 
kan vara; första eller andra ordningens interpolationsekvation, full eller 
reducerad integration, typ av elementgeometri eller 
normal/modifierad/hybrid/inkompatibel variant av elementet. Nedan behandlas 
några av de olika 3D-kontinuumselement som erbjuds, deras varianter, fördelar 
och nackdelar. 

Bild 16. Hex (Hexahedral) eller Brick element 

Hex (hexahedral) är det bästa elementet för 3D meshning (se bild 16). Det ger 
det mest tillförlitliga resultatet till förhållandevis korta beräkningstider. Det är 
dock begränsat i sin förmåga att forma komplexa geometrier. Det är också 
känsligare än t.ex. Tet-elementet när det gäller formen på elementet. Det gäller 
att elementet behåller sin kvadratiska form vid meshning för att ge korrekta 
resultat. För mer komplexa geometrier används med fördel Tet-element (se bild 
17). 

 

 

 

 

Bild 17. Tet (Tetraeder) element 
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Tet-element formar med fördel komplexa geometrier och är inte lika känsligt 
för distorsion (elementets inbördes vinklar blir för små eller stora så att 
elementet blir utdraget i rymden, vilket ger ett långsmalt element med liten 
eller ingen volym som följd). Vid s.k. free meshing, då datorns pre-processor 
själv placerar ut elementen används oftast Tet-element. C3D10 
(kontinuumselement i 3D med 10 noder) ger goda resultat vid små 
förskjutningar utan kontakt. För stora deformationer med kontakt bör en variant 
av detta element användas. C3D10M (M = modifierat) ger robusta resultat och 
är undviker de matematiska fenomenen shear och volumetric locking.  

Wedge 

Wedge är en variant av Tet och har motsvarande för och nackdelar gentemot 
Hex-elementet. De linjära versionerna av både Wedge och Tet är dåliga 
element som kräver en mycket fin meshning med små element för att ge 
korrekta resultat [11]. 

Bild 18. Wedge element 

Volumetric locking 

Volumetric locking uppkommer vid okomprimerbara material eller 
plasticitetsanalyser därför att okomprimerbarheten ger ett kinematiskt 
randvillkor för elementet. Detta gör vissa element ”over constrained”. När 
elementet inte kan lösa alla ”constraints” ger det för styva element och visar sig 
genom stora variationer i spänning mellan element och integrationspunkter. 
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Shear locking 

Shear locking uppkommer bara i linjära element beroende på att dessa inte kan 
böja sig. Vid böjning är skjuvspänningen (σ12) alltid noll, men beroende på 
elementets geometriska förändring under last indikerar vinkeln mellan 
spänningsriktningarna att en sådan spänning skulle ha uppkommit vilket alltså 
är felaktigt. Elementet blir för styvt[11]. 

              90 grader 

Bild 19. Shear locking 1 

             +90 grader 

Bild 20. Shear locking 2 
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2.3.2 Val av element 

Första eller andra ordningens element 

Den interpolationsekvation som ersätter elementets partiella 
differentialekvation kan tecknas linjärt eller kvadratiskt. I ABAQUS/Standard 
ger generellt en kvadratisk ansats bättre resultat för problem som inte innefattar 
komplexa kontaktvillkor, stöt eller omfattande elementdistorsion. Andra 
ordningens element ger också mer korrekta spänningskoncentrationer och kan 
modellera krökta ytor med färre element. Första ordningens tetraederelement 
skall i möjligaste mån uteslutas vid spänningsanalys då dessa är för styva för att 
ge ett korrekt resultat. 

Full eller reducerad integration 

Reducerad integration innebär att integrationspunkterna i varje element är färre. 
T.ex. C3D20 har 27 integrationspunkter medan C3D20R bara har 8 st. Detta 
reducerar kraftigt beräkningstiden och ger generellt mer korrekta resultat med 
beräkning av andra ordningens element. Vid beräkning med första ordningens 
element beror skillnaden mellan full och reducerad integration till stor del på 
problemets utformning. I ABAQUS/Standard går det att välja reducerad 
integration endast på Hex-element. 

Hourglassing 

Hourglassing kan uppkomma vid första ordningens reducerade element i 
spännings/förskjutningsberäkningar. Eftersom elementet bara har en 
integrationspunkt kan töjningen i elementen alla bli noll, vilket ger en 
okontrollerad distorsion av meshen. En fin mesh med små element minskar 
risken för hourglassing. 

Modifierade element 

Vid analys av kroppar då man använder sig av kontaktvillkoret ”hard contact” 
uppstår problem med andra ordningens Tet-element. Vid situationer med jämnt 
utbrett tryck är det stor skillnad i kontaktkraft mellan de mittersta och de 
yttersta noderna i elementet. Detta leder till konvergensproblem. Reguljära 
element får också problem med ”volumetric locking” vid plasticering. 
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Hybridelement 

Hybridelement används vid beräkning av okomprimerbara eller nästan 
okomprimerbara material (material vars poisson´s tal är nära eller exakt 0.5). 
När materialet uppför sig okomprimerbart räcker det inte att titta på endast 
förskjutningar för en lösning eftersom ett avsevärt tryck då kan läggas på utan 
nämnbar förändring i förskjutning. Lösningen blir för känslig och osäker. Med 
hybridelement undgås detta genom att tryckspänningarna undantas och 
behandlas som en oberoende variabel i interpoleringsproceduren. Denna är 
kopplad till förskjutningarna via konstitutiva samband. Hybridelement har fler 
variabler än det reguljära elementet och kräver därför mer datorkraft[12]. 

2.3.3 Mesh 

Meshen är det nät av element som den kontinuerliga kroppen delas upp i. 
Meshningen av detaljen är mycket viktig. Blir nätet för finfördelat kan 
beräkningstiden snabbt bli mycket lång alternativt att datorkraften inte räcker 
till. Vid för grovt nät blir elementen lätt distorderade med konvergensproblem 
och felaktiga resultat som följd. I ABAQUS/CAE partitioneras kroppen så att 
de områden som är mest intressanta får den finaste meshtätheten.   

2.4 Nuvarande navet 

2.4.1 Planetväxel 

Planetväxlar är en typ av kuggväxlar och dess största fördelar är att de tar 
mindre plats än vanliga kuggväxlar och dessutom har de in- och utgående axlar 
i linje med varandra. 

 

 

 

 

 

Bild 21. Planetväxel 1 
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En planetväxel består förenklat av tre huvuddelar; solhjulet, planethjulen och 
kuggringen. Antalet planethjul varierar från 2 till 4 stycken. 

 

 

 

 

 

En grundläggande förutsättning för att en planetväxel skall 
fungera är att kugghjulen i växeln har samma modul. Med 
modul menas kvoten mellan p och π. [13] 

m=p/π 

p är avståndet mellan två kuggar i höjd med 
delningslinjen (se bild 23). 

I en planetväxel går det att variera utväxlingen, detta beroende på vilken del i 
växeln som skall vara input/output och vilka/vilka som är låsta. Till exempel 
om solhjulet är input och planethjulhållaren är output samt att kuggringen är 
låst. Detta innebär att planethjulhållaren roterar runt solhjulet. 

Om solhjulet behålls som ingående axel (input), planethjulshållaren låses och 
kraften tas ut genom kuggringen (output), så ger detta en annan utväxling än 
exemplet ovan. 

Det går även att koppla ihop två eller flera planetväxlar efter varandra. Ett 
exempel på detta är planetväxeln i en automatisk växellåda, där det vanligtvis 
ingår två stycken kompletta planetväxlar. För att få ett visst antal olika växlar 
varierar man vilka delar som skall vara låsta och respektive den in och 
utgående kraftens angreppspunkter. 

Vanliga användningsområden för planetväxlar är skruvdragare, differentialer, 
automatiska växellådor och i växlade cykelnav [13] [14] [15]. 

Bild 23. Delningsmått 

Bild 22. Planetväxel 2 
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2.4.2 Problemställning av det nuvarande navet 

Växelsystemet baseras på teknik från ett flerväxlat växelsystem vilket har 
vidareutvecklats till en egen konstruktion och anpassats för rullstolsanvändare. 
Eftersom detta är en helt ny produkt finns ingen data om konstruktionen. Det 
har därför varit författarnas uppgift att ta fram underlag för ett fortsatt 
utvecklingsarbete. 

 

På rullstolsmarknaden har det alltid varit ett stort säljargument att vikten skall 
vara så låg som möjligt. Detta har en viss praktisk betydelse när man skall lyfta 
in rullstolen i bilen, men när rullstolen används är vikten inte lika viktig. Det 
finns inget konstaterat samband finns mellan vikt och rullmotstånd enligt Med. 
dr. leg. arbetsterapeut Kersti Samuelsson vid Linköping universitetssjukhus. 
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2.5 Ingående delar 
På grund av sekretesskäl kommer inte de ingående delarna att presenteras med 
bilder, utan kommer endast att benämnas med namn. Detta innebär att vissa 
delar av rapporten kan upplevas som svårförståliga. Författarna ber om 
överseende med detta.  

2.6 Testmetoder 

2.6.1 CES 2006 

CES 2006 är en materialdatabas från engelska Granta Design med nära 3400 
olika sökbara material och tillverkningsprocesser knutna till dessa. Programmet 
beskriver materialens termiska, mekaniska, elektriska, korrosions och generella 
egenskaper. Genom sökmotorn är det enkelt att finna material som motsvarar 
sökkriterierna. Till varje material finns länkar till tillverkande företag och 
förslag på tänkbara tillverkningstekniker samt olika handelsnamn. 

I arbetet användes CES 2006 för sökning efter material som kunde svara mot 
den i ABAQUS beräknade sträckgränsen vilken ansågs vara den 
dimensionerande parametern för det eftersökta materialet [16]. 

2.6.2 Dragprov teori 

Dragprov är det vanligaste testet för att bestämma ett materials egenskaper i 
drag. En väldefinierad provstav fästs i en maskin, som sedan drar isär staven till 
brott. Till detta plottas även en kurva för att se hur materialet beter sig under 
belastning. Några av de egenskaper man får ut av ett dragprov är: 

• Sträckgräns 

• Brottgräns 

• Typ av brott 

• Förlängning 

 

 

 

 

Bild 24. Dragprovskurva 2 
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Den dragkurva som syns på föregående sida är ett exempel på ett typiskt 
kristallint material där det finns tydliga områden där materialet beter sig på ett 
visst sätt. Till exempel syns sträckgränsen tydligt där materialet inte har börjat 
plasticera. Kurvan visar den nominella spänningen och förlängningen. Den 
sanna spänningen beräknas på den sanna arean. Eftersom materialet deformeras 
och bildar en midja (necking) så minskar tvärarean, och den mindre arean 
medför en större spänning i materialet enligt σ=F/A. Om kurvan istället visade 
den sanna spänningen skulle den inte dyka när materialet närmar sig 
brottgränsen. 

2.6.3 Hårdhetsprov teori 

Det finns två olika sorters hårdhet, plastisk och elastisk, den elastiska hårdheten 
används bara för elaster, vilket inte kommer att behandlas här. 

De vanliga sätten att mäta materialhårdhet är: 

Brinell (HBS), mjuka material (stålkula) 

Brinell (HBW), hårda material (hårdmetallskula) 

Rockwell B (HRB), mjuka material (stålkula) 

Rockwell C (HRC), hårda material (diamant) 

Vickers (HV), alla material samt tunna skikt 

Det finns olika kopplingar mellan testmetoderna se bilaga 1 

Författarna använde sig av ett Rockwell (HRC) prov. Detta på grund av att det 
material som skulle testas, visat sig ha en hög brottgräns. 

Hårdhet är ingen specifik materialegenskap, utan en provningsmetod som har 
starkt samband mellan flera olika materialegenskaper. Till exempel hållfasthet, 
utmattningshållfasthet och nötningsmotstånd. 

Detta innebär att ett hårdhetsprov är ett enkelt, billigt och relativt snabbt test för 
att bekräfta olika materialegenskaper. 

Ett hårdhetsprov utförs genom att en grundlast lägg på provet. Spetsens 
inträngning i materialet bestämmer dess hårdhet. Detta upprepas på flera ställen 
för att undvika lokala maximum som ger en felaktig brottgräns [17]. 
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2.6.4 Beräkning av indata för axeln 

Impulskraften vid fall av rullstol mot ett stumt underlag beräknas enligt 
följande. Däckets deformation är satt till 0,02 meter. Denna parameter är 
uppskattad och påverkas bland annat av däckets lufttryck. 

Rullstolen släpps från en höjd av 50 mm mot ett stumt underlag med en vinkel 
på 20 grader(landar på ett hjul) enligt kravspecifikation. Rullstolens hjul är 
inåtvinklade 3 grader, varför nedanstående beräkningar kommer beräknas med 
17 grader. 

Panthera S2´s vikt med standardhjul är cirka 8 kg.  

Brukarvikt 100 kg 

Total massa,  kg 108=m

Krockhastighet 99,005,0*81,9*22 === ghv  m/s 

Medelhastigheten under däckets deformation 

(impulsen) 495,0
2

099,0
2

0
=

+
=

+
=

vvvmedel m/s 

Däckets deformationssträcka 02,0=s m 

Impulstid 04038,0
495,0
02,0

===
medelv
st  s 

Impulskraft 85,2647
04038,0

99,0*108*
===

t
vmF N 

 

Fh 15,2532)17cos(*85,2647)17cos(* === F N 
Fv 16.774)17sin(*85,2647)17sin(* === F N 

Dessa komposanter används som indata för simulering av axeln. 

17° 

Fv 

Fh 

Bild 25. Rullstolsdäck 

Bild 26. Kraftkomposanter 
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2.7 Viktning och sållningsmetoder 

2.7.1 Viktmatris 

Viktmatris är ett relativt enkelt sätt att sålla ut idéer och används i detta fall för 
att få fram det bästa designförslaget. 

Det går till på följande sätt: de olika designförslagen jämförs utifrån vissa 
egenskaper mot en referens i ett antal olika kriterier. De olika egenskaperna 
viktas med siffran inom parentesen i tabell 3 nedan. 

När man jämför förslaget mot referensen har man fem olika nivåer vilket 
motsvarar en siffra i matrisen. 

Mkt bättre  2 

Bättre  1 

Lika bra  0 

Sämre  -1 

Mkt sämre   -2 

Den siffran multipliceras med viktningen för den specifika egenskapen. Sen 
adderas allt ihop och ett slutresultat ges, vilket förhoppningsvis motsvarar det 
bästa förslaget. 
 

  Ref. Förslag 1 Förslag 2 
Egenskap 1 (2) - 2 0 
Egenskap 2 (1) - -1 2 
Summa - 2*2+1*-1=3 2*0+1*2=2 

 

Tabell 3. Exempel på sållningstabell 

2.7.2 Gut feel 

”Gut feel” är en metod där magkänslan används för att sålla. Detta är ett 
svårdefinierat begrepp efter som det är något som personen känner på sig, ”en 
känsla”. Känslan bygger ofta på erfarenhet och logiskt tänkande. Denna metod 
används vid grovsållningen av förslagen. 
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2.8 DFM och DFA 

2.8.1 DFM (Design For Manufacturing) 

DFM är ett sätt att tänka i konstruktionsfasen av en produkt för att underlätta 
tillverkningen. En DFM-analys bör ske tidigt i produktutvecklingsarbetet, då 
kostnaderna för ändringar på produkten är som lägst. Vid bedömningen av 
tillverkningsbarheten använder man följande sju punkter [18].  

Tillverkningskostnad: Direkta och indirekta. 

Kvalitet: Förmåga att innehålla specifikationerna med ett minimum av 
kontroll, kassation osv. 

Flexibilitet: Förmåga till anpassning vid volymsvängningar och 
produktförändringar. 

Risk: Inneboende risk i valda processer. 

Ledtid: Tid från beslut/beställning till produkt på marknaden. 

Effektivitet: Användning av kapital och mänskliga resurser. 

Miljöeffekter: Konsekvenser för inre och yttre miljö. 

2.8.2 DFA (Design For Assembly) 

DFA baseras på tidsstudier av monteringsoperationer som brutits ner till 
grundoperationer som att greppa en detalj, orientera en detalj kring 
rotationsaxlar samt inpassa och införa en detalj vid montage. DFA används 
främst för förbättring av en ganska detaljerad konceptlösning. 
Första steget är att ställa ett antal frågor för varje komponent för att om möjligt 
minimera antalet detaljer. 

• Behövs detaljen eller kan den kombineras med någon annan detalj? 
• Måste detaljen vara rörlig relativt andra detaljer? 
• Krävs en separat detalj med hänsyn till: 

 Ett specifikt material? 
 Möjlighet att montera andra detaljer? 

 
Andra steget är att uppskatta den totala monteringstiden. 

Krävs fler riktningar ökar detta monteringstiden och detaljen blir dyrare. Det är 
viktigt vid automatisk montering att detaljerna är utformade så att de inte kan 
fastna i varandra. För att underlätta orientering och inpassning skall symmetrin 
på detaljen hållas så hög som möjligt[18].
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3 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur indata för simuleringarna, ABAQUS simulering, 
veriferingstest av nav, sållning samt drag och hårdhetsprov utfördes för detta 
arbete.      

3.1 Indata 

3.1.1 Bestämning av ingångskraft 

Två test utfördes för att fastställa vilka ingående krafter en brukare vägandes 
100 kg utövar på växeln. För att komma upp till en brukarvikt av 100 kg 
användes extra barlast. Rullstolen är av modell Panthera S2 vilken tjänade som 
referensobjekt för arbetet. 

 

De ena av testen utfördes för att ta reda på vid vilken kraft rullstolen stegrar 
dvs. framhjulen lyfter från marken. Det andra för att ta reda på friktionen 
mellan hjulen och marken. 

Vid testtillfället fanns endast en 100 N potentiometer att tillgå. Då krafterna 
förväntades överstiga 100 N byggdes en lyftanordning med en hävarm i 
förhållande 1:10. Förhållandet valdes till detta för att det då blir lättare att läsa 
av den kraft som egentligen krävs, se bild 35, nästa sida. 
 

Bild 27. Ingångskraft 1 
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Test 1 

Testpersonen sitter framåtlutad i rullstolen. Denna ställning är naturlig när man 
tar i för att få fart på rullstolen (se bild 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 28. Ingångskraft 2 

För att få största möjliga moment lyftes 
rullstolen i framkant på greppringen 
vinkelrätt mot sitsen, se bild 28.  
 

Bild 29. Ingångskraft 3 

 

I detta test tas även hänsyn till hävarmens inverkan på resultatet. 
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Test 2 

I test två låstes hjulen på rullstolen, och drogs med hjälp av potentiometern för 
att få reda på friktionen mellan hjulen och underlaget. Testet upprepades på tre 
olika underlag, se bilder nedan. 

Plastgolv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asfalt 

Bild 30. Ingångskraft 4 

 
 
 
Betongplattor 

Bild 31. Ingångskraft 5 

 
 
 

 

 Bild 32. Ingångskraft 6 
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Resultat av ingångskraftsundersökning 

Stegring av rullstol  
Friktion mot 

plastgolv  
Friktion mot 
betongsten  

Friktion mot 
asfalt 

nr N  nr N  nr N  nr N 
1 57  1 31  1 50  1 41 
2 57  2 31  2 48  2 45 
3 56  3 32  3 51  3 48 
4 57  4 30  4 50  4 38 
5 57  5 31  5 51  5 48 

Medel 56,8  Medel 31  Medel 50  6 38 
         7 40 
         8 48 
         9 44 
         10 43 
         Medel 43,3 

Tabell 4. Indata 

Antalet försök fördubblades vid asfalt testet pga. att siffrorna varierande så 
mycket. 

Resultatet i tabellen ovan visar att det krävs mer kraft att få rullstolen att stegra 
än att få hjulen att slira mot underlaget. Detta skulle innebära att stegring är 
omöjligt då hjulen skulle slira mot underlaget innan stegring kunde ske. 
Erfarenheten av testerna visar dock att stegring möjliggörs genom att brukaren 
kompenserar med kroppen så att inte viktfördelningen överensstämmer med 
testerna utan flyttas bakåt närmre bakaxeln. Därför kan slutsatsen dras att det 
går åt mindre kraft att stegra rullstolen än att få hjulen att släppa. Den 
dimensionerande kraften skulle alltså bli friktionen mot betongsten vid precis 
innan låsning av hjulen, dvs. 500 N (50*10=500 N) 

Slutsats: 

Med hänsyn till att brukaren drar i 
båda greppringarna med samma 
kraft, samt med tanke på hävarmens 
inverkan på testet ovan blir den 
ingående kraften i varje greppring 
250 N riktad tangentiellt.  

Korrekt indata till ABAQUS 
beräknades enligt nedan. 

F=250N R=0,260m 

M=F/R  M=250/0,260=65Nm 
 Bild 33. Ingående vridmoment 
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Felkällor: 

Hur bra potentiometern är kalibrerad 

Hävarmen uppfyller inte exakt 1:10 förhållandet 

Friktionsförluster 

Avläsningsfel 

 

Intressant att notera är att ovanstående vridmoment innan testen förutsattes bli 
klart lägre än vridmomentet i navet hos en cykel. Detta p.g.a. att kraften i en 
hand inte kan bli alls lika stor hos en sittande rullstolsanvändare som den kraft 
som kan åstadkommas på en cykeltrampa, då användaren står upp på ena 
trampan med samma brukarvikt och kanske till och med drar i styret för att få 
mer kraft. Nedanstående beräkningar kommer visa att detta var ett felaktigt 
antagande p.g.a. kedjeöverföringens utväxlingsförhållande. Förhållandet mellan 
det främre och bakre kugghjulet minskar vridmomentet som påverkar axlarna 
med samma förhållande. 

Om en cyklist med brukarvikt på 100 kg står upp på trampan och drar i styret 
och därigenom ”ökar” sin vikt med 25 kg så blir vridmomentet i den främre 
axeln = 1226N * 0,095m = 116,5Nm. Förhållandet mellan kugghjulens radier 
på cyklar med motsvarande nav som det aktuella är 0,04/0,095 = 0,421. Detta 
innebär att vridmomentet i den bakre axeln som är aktuell för detta arbetes 
beräkningar är 116,5 * 0,421 = 49 Nm. Detta visar att påfrestningen på 
rullstolens nav snarare skulle komma att öka än att minska. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Utväxlingsförhållande cykel  

 

 

R = 0,04 
R = 0,095

F = 1226N 
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3.1.2 Utförande av dragprov 

En provstav av ett seghärdat stål SS 2541, efterhärdades för att rätt brottgräns 
skulle uppnås. Tanken var att resultaten skulle ligga till grund för en 
plasticeringsanalys i ABAQUS. Trots upprepade försök och omhärdningar av 
materialet kunde inga tillförlitliga resultat erhållas. Därför användes data från 
den ohärdade provstaven av materialet SS 2541 till plasticeringsanalysen av 
växel R.   

3.1.3 Utförande av hårdhetsprov 

 
Bild 34. Hårdhetsprov 

Från verifieringstestet som beskrivs senare i rapporten, framgår det att 
materialet i delarna är av hög kvalité. För att bekräfta att dess höga kvalité 
gjordes ett hårdhetsprov enligt Rockwell (HRC). Det gav resultatet: 

35  
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Rockwell (HRC) 

  Drivring Planethållare 
  47 53 
  46 42 
  50 51 
  50 55 
  44 53 
  47 50 
  46 43 
  47,5 53 
  51 55 
  50 52 
Medel 47,85 50,7 

Tabell 5. Rockwell (HRC) 

Det ger omräknat från Rockwell till Brinell enligt diagram, se bilaga 1. 
  Rockwell (HRC) Brinell (HBS), (HBW) 
Drivring 47,85 460
Planethållare 50,7 500

Tabell 6. Rockwell (HRC) till Brinell (HBS), (HBW) 

Detta ger en brottgräns enligt diagram, se bilaga 2:  
  Brottgräns MPa 
Drivring 1630 
Planethållare 1780 

Tabell 7. Brottgräns enligt hårdhetsprov 

3.2 Hållfasthetsberäkning i ABAQUS 
Detaljerna är statiskt beräknade. En kort förklaring på hur det har gått till är att 
delarna ges en last motsvarande påfrestningarna i navet. Randvillkor läggs på 
som mothåll och därigenom fås en spänningsbild på detaljen. Detaljerna har 
kommit från Gearwheel AB och är cadritade och de stämmer överens med den 
nuvarande prototypen. Författarna har sedan anpassat dessa cadritningar så att 
det som bara är väsentligt har varit med vid beräkningarna. Det har gjorts en 
beräkning på varje växel respektive axeln. 
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3.2.1 Elementval för beräkningarna  

Analysen av de ingående delarna i navet är linjärt elastisk dvs. ingen 
plasticering av materialet tillåts. De eftersökta parametrarna är spänningen och 
förskjutningen i materialet. Pga. komplexiteten i geometrin är inte Hex-element 
möjlig så free meshing genererar Tet-element. Då första ordningens 
tetraederelement är för styva för att ge ett korrekt resultat skall de i möjligaste 
mån uteslutas vid spänningsanalys. Andra ordningens element ger mer korrekta 
spänningskoncentrationer och kan modellera krökta ytor med färre element. Då 
alla analyser innefattar kontaktvillkoret hard contact faller valet på C3D10M. 
Ett modifierat andra ordningens tredimensionellt kontinuumselement med 10 
noder. 

3.2.2 Fallstudie  

3.2.2.1 U-profil 

För att öka kunskapen kontaktvillkors påverkan på spänningsbilden gjordes ett 
antal test, vilket innefattade en U-profil som belastas med ett jämt fördelat 
tryck. En sprint låstes fast med hjälp av randvillkor på motstående sida. 

De två ingående delarna kopplades till varandra med kontaktvillkoret hard 
contact. 

Hard contact är default-inställning vid kontaktvillkor och innebär att inga ytor 
får sjunka in i varandra. 

Se bilaga 3 för bilder av resultatet. 

3.2.2.2 Skiva 

Ett ytterligare test gjordes för att se hur kontaktvillkoren fungerade vid 
vridande påfrestningar. 

I denna studie användes en skiva med ett hål, som en sprint placerades i. 
Inställningarna för kontaktvillkoren var snartlika för analysen av U-profilen 
med undantag för shrink fit och kontakt för halva sprintens yta. 

För bilder av resultatet se bilaga 4. 
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3.2.3 Teoretisk modell 

Vid modellering av tekniska problem är det viktigt att tänka på att det bara är 
en förenklad och generaliserad bild av verkligheten. Till exempel så rör sig 
alltid detaljerna relativt varandra. 

Bedömning av resultaten måste ske med åtanke på modelleringens brister. Till 
exempel vid linjärt elastiska analyser som behandlas i detta arbete är risken stor 
att spänningarna blir överdrivna. 

3.2.4 Avgränsningar i modellen 

Arbetet skall begränsas till de i konstruktionen ingående detaljer som inte 
består av kuggsystem. Kuggsystemen är standardkomponenter vilka redan är 
massproducerade, billiga och hårt testade på marknaden. Med detta faktum 
torde det anses att chanserna till förbättring av dessa detaljer är små. Vid 
simuleringarna är endast de detaljer som är specifika för den aktuella växeln 
med. 

3.2.5 Försumbara faktorer 

Den ingående kraften i simuleringarna lades på som ett jämt fördelat tryck, 
vilket betyder att en area för kraftpåkänningen behövde beräknas.  

Då det endast är den horisontella komposanten av de svarta pilarna som 
påverkar area A1 i önskad riktning, skall den pålagda spänningen ökas genom 
att beräkna spänningen enligt σ=F/A2. Detta ger en god approximation av 
arean. 

A1 31405,0*40*14,3*50
2
1*** === LD π mm2 

A2 mm2  200050*40* === BL

Bild 35. Areaapproximation 
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Randvillkor 

Randvillkor är villkor som definierar hur detaljen får translatera 
respektive rotera i rymden. Det finns sex stycken randvillkor; 
förskjutning och rotationer i var och en av de tre 
axlarna i rymden. Vid statiska beräkningar finns 
det inga rotationsfrihetsgrader. I detta arbetes 
analyser har randvillkoren endast varit låsta för 
translationer.  

3.2.6 Plasticeringsanalys 

En plasticeringsanalys genomfördes för att få mer heltäckande bild av 
påkänningarna i materialet. Analysen genomfördes endast på växel R. Det var 
dessa delar som ingick i nedanstående veriferingstest. 

3.3 Veriferingstest av nav 
 

Testet baserades på delar från ett cykelnav, som stämmer bra överens med de 
detaljer som sitter i prototypen. Testet genomfördes för att verifiera resultatet 
från ABAQUS-simuleringarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 37. Delar i veriferingstest 

Bild 36. Randvillkor 
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För att testningen skulle ske så korrekt som möjligt monterades delarna på en 
solid axel för att undvika att delarna separerade. Drivhylsan svetsades fast i en 
plattjärn. Hela växeln spändes sedan fast i ett skruvstäd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 38. Veriferingstest i skruvstäd 

För att kunna använda 100 Newtons 
potentiometern krävdes en meter 
hävarm. Dock drogs denna i botten 
dvs. det vridande moment översteg 100 
Nm. 

Därför byttes hävarmen ut till en två 
meter lång. Då sprack drivhylsan, detta 
på grund av att värmebehandlingen 
förstörts vid svetsningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 39. Veriferingstest hävarm 1m 
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För att komma runt detta problem med svetsningen tillverkades en struktur som 
greppade runt drivhylsan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 40. Struktur till drivhylsa 

Med denna struktur och en 4 meter lång hävarm drogs potentiometern till 75 
Nm vilket motsvarar ett vridande moment av cirka 300 Nm innan kollaps. 

Dock böjdes hävarmen vilket innebär att det riktiga avståndet var lite kortare 
vilket sänker momentet lite. 

När detaljerna kollapsade så var det planethjulshållaren som sprack. Detta var 
helt i linje med vad simuleringarna visade (se bild 61 sidan 48 och 69 sid. 51).  

 

Bild 41,42. Kollaps av planethjulshållaren i veriferingstest 

Fler bilder på simuleringen av planethjulshållaren se bilaga 7 och 9 
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3.4 Sållning 
En grovsållning gjordes som ett första steg innan finsållningen med hjälp av en 
viktmatris enligt exemplet i avsnitt 2.7 på sidan 30. 

Tabellen nedan visar resultatet av sållningen. 
  Ref. objekt (S4) S3 S5 S6 
DFM (3) - 1 -1 -1 
DFA (3) - 1 1 1 
Formgivning (5) - 1 2 1 
Pris (2) - -1 -1 -1 
Antal delar (3) - 0 -1 -1 
Vikt (6) - 2 1 1 
Summa - 21 11 6 

Tabell 8. Sållningstabell 

Bilder samt fördelar och nackdelar för varje förslag se bilaga 5. 

Det bästa förslaget var förslag S3: 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 43. Skissförslag S3 

Författarna valde att visualisera både förslag S3 och S5 med olika ekerdesign, 
se kapitel 4.2.6 för bilder. 

 

 



Genomförande  

43  

En motsvarande sållning och bedömning gjordes för olika ekerdesign. 

Där de två vinnande förslagen var: 

 

Bild 44. Ekerdesign 1  Bild 45. Ekerdesign 2 
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4 Resultat 
Här presenteras resultatet av ABAQUS-simuleringarna samt förslag på nav och 
ekerdesign. 

4.1 Avstämning mot kravspecifikation 
Arbetet uppfyller en stor del av kravspecifikationen medan vissa krav inte gick 
att uppfylla. 

Det viktigaste kravet som inte uppfylldes var att totalvikten inte fick öka med 
mer än 15 %. Detta har under arbetets gång mer och mer framstått som en 
omöjlighet, eftersom ståldetaljerna i växeln väger så mycket mer än ett oväxlat 
aluminiumnav. 

För den kompletta kravspecifikationen se bilaga 6. 

4.2 Spänningsanalys av ingående delar 
Här presenteras resultatet av spänningsanalysen gjord i ABAQUS, på växelns  
ingående delar. På vissa av bilderna har spänningsbilden begränsats till ett visst 
värde. Spänningar som överstiger detta värde blir gråfärgade. Detta görs för att 
få ett större färgspann och för att lättare se utbredningen av spänningsbilden. 

4.2.1 Växel N 

Växel N består av delarna: drivhylsan, planethylsan, planethjulen, 
planethjulshållaren, sprintarna och burgavel. Enligt avgränsningarna 
simulerades endast de delar som var specifika för konstruktionen när växeln var 
i läge N. Därför ingick endast planethjulshållaren, sprintarna och burgaveln.  

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 46. Spänningsbilder i växel N 
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Bilderna nedan visar planethjulshållarens spänningsbild. Här syns det tydligt att 
spänningen är högst vid kanten av hålet, men det är inte den som är 
dimensionerande. Eftersom beräkningen sker elastiskt så blir hålkanttrycket 
väldigt högt, men i verkligheten kommer materialet att plasticera lite och då 
släpper spänningen. Därför är den avklingande spänningen dimensionerade. 

Här visas förstoringen på fram och baksidan av planethjulshållaren där 
spänningsbilden är begränsad till 500 MPa. Det är endast denna begränsade del 
som överstiger en tredjedel av den förmodade sträckgränsen. 

 

Bild 47. Spänningsbild på hål i växel N 

Bild 48,49. Spänningsbild begränsad, växel N, >500 MPa 
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Bilden nedan visar spänningen på burgaveln, här syns också ett typiskt resultat 
av hålkanttryck. Fler bilder av växel N finns i bilaga 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 50. Spänningsbild burgavel växel N 

4.2.2 Växel D 

Växel D består av delarna: drivhylsan, planethylsan, sprintar och burgavel. I 
detta fall var inte drivhylsan med i beräkningen. Kraften lades på i 
planethylsans kuggar för att bespara beräkningstid och undvika eventuella 
problem. Härigenom undveks ett ytterligare kontaktvillkor. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 51,52. Spänningsbild växel D 
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Bilderna nedan visar de ställen där spänningen är som högst. I växel D är detta 
mellan sprintarna och planethylsan. Här syns även hålkanttrycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Växel R 

Växel R består av delarna: drivhylsan, drivringen, planethjulshållaren, 
planethjulen, planethylsan, burgaveln och sprintarna. För att förenkla 
beräkningen tas endast drivringen, planethjulshållaren och sprintarna med i 
simuleringen. 

Bild 55. Spänningsbild burgavel växel D 

Bild 56,57. Spänningsbild växel R 

Bild 53,54. Spänningsbild sprinthål, växel D, >500 MPa 
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Bilderna på föregående sida visar randvillkor och hur lasten läggs på, samt en 
överblicksbild på spänningsbilden efter beräkning. 

 

Bilderna nedan visar de platser där spänningen är som högst, vilket är på de 
ställen där drivringen greppar tag i planethjulshållarens klackar. 

Bilderna nedan visar samma spänningspåverkade område men med sprinten 
borttagen. På bilden till höger är spänningsbilden begränsad till 500 MPa. Här 
syns en tydlig likhet med det praktiska prov som gjordes (se avsnitt 3.3), där 
planethjulshållaren kollapsade på detta ställe. Därför kan det antas att resultatet 
av simuleringarna ger en bra bild av verkligheten. 

 

 

 

 

 

 

Bilden till höger 
visar drivringens 
anläggningsyta mot 
planethjulshållaren. 
Här syns att det 
kritiska området på 
detaljen är det gröna 
fältet som går 
igenom klacken. 

 

 

Bild 58,59. Spänningsmaximum växel R 

Bild 60,61. Spänningsmaximum växel R, >500 MPa 

Bild 62. Spänningsbild drivring växel R 
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4.2.4 Axeln och nav 

Axeln ingick endast i analysen för att ta reda på om den håller i det aktuella 
utförandet. 

Indata till axeln beräknades i avsnitt 2.6.4. 

Se bilder nedan: 

 Bilden till vänster visar 
randvillkoren (orangea) samt lasten, 
de lila pilarna. 

 

 

 

 

Bild 63. Lastbild på axel, nav och adapter 

Belastningsbild på axeln med nav och 
adapter. Navet sitter där för att få en 
realistisk belastning av axeln. 

 

 

 

Bild 64. Spänningsbild på axel, nav och adapter 

Bilden till vänster visar spänningen på 
axeln vid infästningen mot navet med 
adaptern bortplockad. Adaptern är den 
del som sitter i rullstolen och är inte 
modifierad. 

 

 

Bild 65. Spänningsbild på axel, adapter borttagen 
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Bilderna nedan visar spänningsbilden på axeln. 

 

 

Axeln sedd från sidan, den 
maximala nedböjningen är: 
0,794785 mm 

Bild 66. Spänningsbild på axel 

 

 Bild 67. Spänningsbild på axel (sidan) 
 

Materialet i axeln är ett rostfritt stål av okänd typ med en hög sträckgräns. Den 
maximala spänningen i axeln är enligt analysen 640 MPa, men den 
dimensionerade spänningen är närmare 400 MPa eftersom den avklingande 
spänningen är dimensionerande. Enligt kravspecifikationen skall axeln ha en 
säkerhetsfaktor på fem, vilket innebär att materialet måste ha en sträckgräns på 
cirka 2000 MPa. Det finns flera stål som klarar detta, men för att hålla nere 
kostnader är en sträckgräns på 1500 MPa mera rimlig, då urvalet av stål är 
mycket mer omfattande.  

Navet är inte lika belastat och detta gör att det finns många olika material att 
välja mellan, inte bara metaller utan även plast/komposit är ett tänkbart 
alternativ. En omkonstruktion kan då vara aktuell. Här ligger den maximala 
spänningen på mer moderata 200 MPa.  

Fler bilder av analysen se bilaga 10 
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Resultat  

4.2.5 Plasticeringsanalys 

Simuleringen visade liknande resultat som elasticitetsanalysen dock mer 
svårtolkat. På bilderna nedan syns planhjulshållarens deformation som glappet 
mellan drivringen och planethjulshållarens klackar (inom ringen). På grund av 
att materialet för plasticeringsanalysen har lägre brottgräns har spänningsbilden 
begränsats till 1100 MPa. Deformationsskalfaktorn är ett (1)på nedanstående 
bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 68. Plasticeringsbild 

Bilden nedan visar ovanstående inringande områden i genomskärning. Här syns 
det att den nedre delen av planethjulshållaren är kraftigt påkänd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 69. Plasticeringsbild i genomskärning 
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Resultat  

4.2.6 Designförlag av nav och eker 

Förslag 1 är en kombination av nav (S3) och ekerdesign 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 70. Designförslag 1, bild 1 

Bilden nedan till vänster visar navet som är beklätt av kolfiber. Innanför navet 
sitter två stålringar som tar upp krafterna från ekrarna. Det är även dessa ringar 
som buren från växeln tar tag i. Fler bilder på förslag 1 finns i bilaga 11.  

Bild 71. Designförslag 1, bild 2 Bild 72. Kraftupptagande stålring 
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Förslag 2 är en kombination av nav (S5) och ekerdesign 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 73. Designförslag 2, bild 1 

 

Bilden till höger visar det 
elliptiska navet som är beklätt 
av kolfiber. Insidan av navet är 
uppbyggt på samma sätt som 
föregående förslag. Det sitter 
en täckkåpa på utsidan 
greppringen ger ett bättre 
helhetsintryck. 

Fler bilder på förslag 2 finns i 
bilaga 12.  

Bild 74. Designförslag 2, bild 2 
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De slutgiltiga ekerdesignförslagen var: 

Bild 75. Ekerdesign 1 Bild 76. Ekerdesign 2 

4.3 Materialförslag 
Som visas i avsnitt 4.2 är spänningen i de olika delarna i växeln av 
storleksordningen 400-500MPa. 
För att växelkonstruktionen skall hålla för de krav som finns specificerade i 
kravspecifikationen (se bilaga 6) så är de enda metaller som kan komma i fråga 
titan och stål av liknande kvalitet och hållfasthet som i det befintliga navet. 
Dessa två metaller är de enda allmänna konstruktionsmaterial som klarar de 
beräknade spänningarna med nödvändig säkerhetsfaktor. 
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5 Slutsats och diskussion 
Då arbetet inleddes fanns en förhoppning om att kunna byta ut materialet i 
navet mot något betydligt lättare, eftersom krafterna spontant bedömdes vara 
betydligt lägre eftersom det skulle tjäna som rullstolsnav i stället för cykelnav. 
Kompositplaster är ju på stark frammarsch och kanske skulle det gå att använda 
någon höghållfast polymer typ kolfiberarmerad PEEK vars sträckgräns närmar 
sig 200 MPa eller lättmetaller såsom aluminium.  

Dock stod det efter analyserna i ABAQUS klart för författarna att 
påkänningarna i navet var alldeles för stora för att kunna bytas ut till något av 
ovanstående ämnen. Slutsatsen av denna omfattande del av arbetet blev alltså 
att endast stål av liknande typ som det som redan navet bestod av och 
eventuellt titan skulle vara möjliga p.g.a. att spänningarna i de ingående delarna 
var för höga.  

Då det var det ingående vridmomentet som gav upphov till de höga 
spänningarna i navet visade det sig att navets ytterhylsa kunde vara av annat 
material. Möjligheten att kompensera för viktökningen gavs genom att 
konstruera ytterhöljet i kolfiber i kombination med kraftupptagande delar av 
stålringar, vilket uttrycktes med designförlagen.  

I avsnitt 4.3 ges stål och titan som förslag som tänkbara konstruktionsmaterial. 
Visserligen är titan en betydligt dyrare metall än stål både som råvara och att 
bearbeta p.g.a. dess höga hårdhet. Detta faktum låg till grund för att bedöma 
titan som ett mindre sannolikt konstruktionsmaterial. Det kanske visar sig 
framöver att så är fallet, men det är nog värt att tänka en stund till på 
möjligheten innan den avfärdas. Man får fråga sig vad möjligheterna är med 
detta material. Förutom att man nästan skulle halvera vikten på de ingående 
delarna jämfört med stål, så skulle det innebära en chans att marknadsföra sig 
som världens första titannav för rullstolar, ja kanske i alla kategorier. Vad 
skulle den extra materialkostnaden per hjul bli? En snabb sökning visar att titan 
är ca 10 ggr så dyrt som rostfritt stål. Ca 25 kr/kg respektive 250kr/kg. Detta är 
en markant skillnad, men om man betänker att vikten per nav inklusive axel är 
400 gram så skulle motsvarande i titan bli 225 gram. D.v.s. stålet skulle kosta 
10 och titanet 56,25 kr. Kanske skulle tillverkningskostnaderna med hänsyn till 
dyrare bearbetning bli 100 kr extra för ett nav i titan. Är det värt viktminskning 
och imagehöjningen? Vill man ha den imagen?   
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De problem som har uppkommit under arbetsgång var mest koppade till 
ABAQUS. Författarna var tvungna att lära sig mer om programmet. På grund 
av att vissa av beräkningarna tog lång tid har det krävts att planeringen fungerat 
så att tiden kunde utnyttjas så effektiv som möjligt. Ett problem som uppkom i 
slutet på arbetet var dragprovet av den härdade provstaven. Staven visade sig 
vara svår att dra sönder. Ytan var så hård så att backarna i dragprovsmaskinen 
inte fick grepp om den. Detta gjorde att datan som provet gav var felaktig. Med 
den andra versionen av egentillverkade backar fick maskinen grepp om staven 
och provet kunde genomföras. Dock visades sig att proven hade ett materialfel, 
och gick av  

vid cirka halva den beräknade spänningen. Efter detta fanns inte tid att härda 
fler stavar för att genomföra ett korrekt prov. Därför användes data från den 
ohärdade provstaven av materialet SS 2541 till plasticeringsanalysen av växel 
R.  
Det som har förvånat författarna mest under arbetet var planethjulshållarens 
brott. Elasticitetsanalysen och plasticeringsanalysen stämde bra överens med 
veriferingstestet. Dock förväntades inte planethjulshållarens kollapsa innan 
drivringen då denna är avsevärt mindre i dimensionerna. 
 

5.1 Förslag på fortsatt arbete 
Arbetet bör följas upp med en mer djupgående kartläggning av olika material 
och eventuella konstruktionsändringar bör ses över. Kan samma funktion 
uppnås med färre ingående delar? Kan delar skalas ner för att decimera vikten?   

Som tidigare diskuterats bör alternativet med titan som konstruktionsmaterial 
djupare analyseras för att få fakta om troliga kostnadsökningar samt bedömning 
av vilka delar som skulle kunna bli aktuella för materialet. 

Vidare bör designförslagen gås igenom med fokus på konstruktion och 
tillverkningsbarhet tillsammans med eventuella tillverkningsföretag. Praktiska 
tester av de ingående delarna bör genomföras och utvärderas med hjälp av fler 
prototyper. Prototyper och/eller nollserie bör utvärderas av en fokusgrupp för 
att uppnå kriteriet angående bibehållen känsla för användaren. 
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Bilaga 1  
Hårdhetssamband: Rockwell, Brinell och Vickers 

Källa: 
http://lotsen.ivf.se/?path=/konslotsen/bok/kap3/mekaniskaegenskaper/hardhet.h
tml (2006-12-20) 



Bilaga 2  
Samband mellan brottgräns och Brinell 
 

 
Källa: 
 
http://lotsen.ivf.se/?path=/konslotsen/bok/kap3/mekaniskaegenskaper/hardhet.h
tml (2006-12-20) 



Bilaga 3  
Test av kontaktvillkor, U-profil 
 
För att öka kunskapen om kontaktvillkors påverkan av spänningsbilden gjordes 
ett antal test, vilket innefattade en U-profil som belastas med ett jämtfördelat 
tryck. En sprint låses fast på motstående sida av det jämnt fördelade trycket. 
De två ingående delarna kopplas till varandra med kontaktvillkoret hard 
contact. 
Hard contact är default-inställning vid kontaktvillkor och innebär att inga ytor 
får sjunka in i varandra. 
Deformationsskalsfaktorn är 10 om inte annat anges. 
 
Fall 1 
 
Profilen är avrundad i hålen samt att randvillkoren på sprinten är placerade en 
bit in från anläggningsytorna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilden till höger visar deformationsbilden av 
fall 1. 
 
 



 
 
 
Bilderna nedan visar spänningsbilden framifrån med och utan sprint. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall 2 
 
Fall 2 skiljer sig från fall 1 genom att U-profilen inte har avrundade hål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bilderna nedan visar spänningsbilden framifrån med och utan sprint 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fall 3 
 
Profilen är avrundad i hålen men randvillkoren på sprinten är placerade kant i 
kant med anläggningsytorna. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fall 4 
 
Fall 4 skiljer sig från fall 3 genom att U-profilen inte har avrundade hål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga 4  
Test av kontaktvillkor, skiva 
 
Vidare undersöktes kontaktvillkoret i ett sammanhang som stämde bättre 
överens med navets rotationssymmetri. Skivan modelleras även här med jämnt 
fördelat tryck på sprinten och kontaktvillkoret hard contact. 
 
Fall 1  
Kontaktvillkoret mellan sprint och skiva finns endast på den halvan som är 
motsatt lastens. Skivans innerring är låst i alla frihetsgrader och sprinten är låst 
i negativ 2-riktning för att förhindra att sprinten åker ur hålet. Även om kraften 
är lika på sprintens bägge sidor kan sprinten tryckas ut åt ena hållet om den inte 
låses. Detta är en effekt p.g.a. meshen som inte behöver vara symmetrisk.  
 
    
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fall 1 utan sprint  

 
 

Fall 2 
Enda skillnaden med Fall 1 är att kontakten ligger runt om hela hålet. 
Spänningsbilden är ändrad jämfört med bilden ovan. I Fall 2 ses en 
spänningsbild som är mer utbredd runt hålet. Detta visar att kontaktvillkor runt 
hela hålet leder till att sprinten ”hålls kvar” på motsatta sidan med uppkommen 
spänning som följd. 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
Fall 3 
 

 
 
Exakt som Fall 1 men med kontaktegenskapen ”automatic shrink fit”, vilket 
innebär at ABAQUS flyttar slavenoderna till att överensstämma med 
masterytan. De ytor som är i kontakt tilldelas olika status kallat slave resp. 
masteryta. Detta innebär att slaveytans noder måste anpassa sig till 
masterytans.  
Analysen gjordes med sprintar som var 0,1 mm större för att sprintarna var 
ipressade på detta sätt i orginalnavet och för att kontakten mellan ytorna 
hittades lättare på detta sätt med automatic shrink fit.    



Bilaga 5  
Skissförslag på navet 
Skissförslag 1 (S3) 

Fördelar: 
+ Enkel 
+ ”Rent formspråk” 
+ Enkel tillverkning 
+ ”Varför krångla till det” 

 

Nackdelar: 

− ”Risk för att se för billig ut” 

− Tråkig 

− Vanlig 

 
 
 
 

 
Figur 16, F1 

 

 
 
 
 
 
 



Skissförslag 2 (S5) 

 
 
 

 

 

                     Figur 16, F1 

Skissförslag 3 (S6) 
 

Nackdelar: 

− ”Kan se klumpig ut” 

− Mer materialåtgång 

− Fler delar 

− Dyrare 

− Komplicerad tillverkning 

− Ägg = skör? 

Nackdelar: 

− Mkt material 

− Ej rotationssymetrisk 

− Kan vobbla? 

Fördelar: 
+ Organisk 
+ ”cool” 
+ Lätt att rengöra 

Fördelar: 
+ Uppseendeväckande 
+ Nyskapande 
+ Cool effekt vid rotation

 
Figur 16, F1 



Bilaga 6  
Kravspecifikation 
Alternativa material skall utvärderas med utgångspunkt från materialegenskaper som 
uppfyller nedan i punktform nämnda villkor. Arbetet skall göras i samarbete med 
konstruktionsansvarig från företaget som skall vara behjälplig med underlag så som 
konstruktionsritningar och data från rullstolstillverkare. 
 
 

• Viktökning jämfört med ett standardnav avsett för aktivrullstol skall maximalt 
vara 15%. 

• Genomgående quick release-axel skall vara ø 12 mm och klara var för sig en 
belastning av en brukare med en vikt av 100 kilo där rullstolen kan tänkas bli 
belastad på ett plan lutandes 20 grader. 

• Greppring i aluminium, ø 52 cm, används i konstruktionen. 
• Data för rullstol av typ Panthera S2 skall stå modell för de beräkningar som 

görs. Data tillhandahålls av Gearwheel AB. 
• Arbetet skall utgå från dimensioner från standardhjul, ø 24”, avsett för 

aktivrullstol av märket Panthera S2 
• Säkerhetsfaktor om 2:1 för konstruktionen exklusive quick release-axeln och 

5:1 för quick release-axeln skall tillämpas. 
• Brukaren skall antas väga 100 kg. Dess tyngdpunktskall ses vara belägen i en 

punkt mitt mellan hjulen och rakt ovanför dess centra.  
• Navets ytterhylsa skall vara så designad att den möter de på marknaden 

förekommande standardekrars dimensioner och dess rekommenderade 
spänning. 

• Designen skall ta hänsyn till yttre påfrestningar från miljöpåverkan där vatten, 
grus och temperaturskillnader är faktorer. 

• Tillverkningsmetoder och en övergripande prisbild skall vara med som 
faktorer i materialförslag och presenteras. 

• Konstruktionen skall klara ett fall med den belastade rullstolen från en höjd av 
50 mm mot stumt underlag. 

• Konstruktionsändringar rörande den tekniska lösningen görs i samråd med 
Gearwheel AB. Mindre ändringar i konstruktionens design för att uppfylla 
kraven på hållfasthet, vikt och tillverkningsteknik är tillåten. Exempel på detta 
kan vara radieövergångar, dimensionering av detaljer mm. Dock bör 
navhylsans ursprungliga yttermått inte överstigas. Ritningar mer nödvändiga 
data tillhandahålles av Gearwheel AB. 

• Arbetet skall utföras så att allmän miljöpolicy uppfylls. 
 
• Data, konstruktionsritningar och annan information om konstruktionen, 

Gearwheel AB och dess rörelse skall hanteras med sekretess och får där med 
inte lämnas ut i andra hand utan godkännande från Gearwheel AB. 



Bilaga 7  
Fler bilder samt förklaringar på växel N 
Innehåller delarna burgavel, sprint och planethjulshållare 
Belastas med en 65, 775 MPa 
Detta motsvaras av att planethjulshållaren vrids med ett vridmoment på 65 Nm 
Mesh: Tet (C3D10M) Quadratic 
Elementtäthet: 1,0 (bur), 0,9 (planethållare) och 1 (sprint) 
Material: Stål med en E-modul på 200 GPa och Poissons tal på 0,3. 
Deformationsskalfaktorn är 10 om inte annat anges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasten läggs på där planethjulens axlar, förs via planethjulshållaren ut till buren 
genom sprintarna. Buren låses sedan fast i ytterändarna (se bild ovan). Detta för 
att få reda på vilka spänningar som uppkommer och var. Vidare har det införts 
begränsningar (constraints) mellan planethjulshållare och sprint respektive 
sprint och bur. Meshen är finare indelad vid en av sprintarna för att spara 
beräkningstid. 



Med buren gömd 
 

 
Förstoring på ett av de högst belastade områdena 
 
 
 
 



Endast planethjulshållaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förstoring på ett av de områden med högst belastning på planethjulshållaren 
 

 
 



Samma som förgående sida men med spänningsbegränsning satt till 500 MPa 
 

          
 
Baksidan på planethjulshållaren 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Samma som föregående sida men begränsad till 500 MPa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förstoring på baksidan av buren 
 

 
 



 På bilderna nedan syns det att sprintarna inte är lika högt belastade som resten 
av modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 8  
Fler bilder samt förklaringar på växel D 
Innehåller delarna bur, sprint och planethylsa 
Belastas med en 232,06 MPa 
Detta motsvaras av att planethylsan vrids med ett vridmoment på 65 Nm 
Mesh: Tet (C3D10M) Quadratic 
Elementtäthet: 0,9 (bur), 0,8 (planethylsa) och 0,7 (sprint) 
Material: Stål med en E-modul på 200 GPa och Poissons tal på 0,3. 
Deformationsskalfaktor är 10 om inte annat anges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasten läggs på vid kuggarna i hylsan (se bild ovan). Den överförs via 
sprintarna till buren, där denna låses fast. Detta för att få reda på vilka 
spänningar som uppkommer och var. Vidare har det införts begränsningar 
(constraints) mellan planethylsa och sprint respektive sprint och bur. 
 
 
 

   



Bilden nedan visar samma detalj men med en begränsning av skalan. Detta för 
att det sker en spänningskoncentration på detaljen. Alla spänningar som är 
högre än det värde som begränsas får en grå färg. Begränsningen är satt till 500 
MPa. 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan visas förstoringar som skall illustrera vart de största spänningarna finns. 
I detta fall är det på kanten mellan sprinten och planethylsan.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baksidan av planethylsan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buren är den del av konstuktionen som överför kraften från växeln till 
hjulnavet. 
På baksidan av buren syns tydligt att spänningen till stor del uppkommer på ena 
sidan av hålet.  

   

    
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden nedan visar förstoringar på ett av hålen där spänningen är högst. Här är 
begränsningen satt till 500 MPa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Bilaga 9  
Fler bilder samt förklaringar på växel R 
Innehåller delarna planethjulshållare och drivring. 
Belastas med en last: 232,06 MPa 
Detta motsvaras av att drivringen vrids med ett vridmoment på 65 Nm 
Mesh: Tet (C3D10M) Quadratic 
Elementtäthet: 0,6 (drivring) och 0,8 (planet) Sprintar: 1 
Material: Stål med en E-modul på 200 GPa och Poissons tal på 0,3. 
Deformationsskalfaktorn är 10 om inte annat anges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lasten läggs på vid kuggarna på drivringen se bild ovan, den överförs till 
planethjulshållaren som låses fast vid kugghjulens axlar. 
Detta för att få reda på vilka spänningar som uppkommer och var. Vidare har 
det införts begränsningar (constraints) mellan drivring - planethjulshållare 
respektive planethjulshållare – planetaxlar. Meshen är finare indelad vid en av 
sprintarna för att spara beräkningstid. 
 
 
 
 
 



Överblicksbild på växel D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förstoring på det tätmeshade området på planethjulshållaren 
 

 

 
 



Begränsad till 800 MPa 
 

 
 
Begränsad till 800 MPa utan sprint 
 

 



Samma hål, begränsat till 500 MPa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samma som ovan men annan vy 

 
 



Baksidan av planethjulshållaren, begränsad till 500 MPa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drivringen med den klack som trycker mot det finmeshade området på 
planethjulshållaren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Baksidan av drivringen, samma klack som på föregående sida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samma klack som på ovan, men med begränsningen 500 MPa 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Bilaga 10  
Fler bilder samt förklaringar på axel och nav 
Belastas med 2 647,85 N vilket delas upp i två kraftkomposanter som angriper 
vinkelrätt mot varandra. 2 532,15 N vertikalt och 774,16 N horisontellt. 
Detta motsvarar att rullstolen med användare av 100 kg släpps från en höjd på 
50 mm mot ett stumt underlag, och landar på ett hjul med en vinkel av 20 
grader (för beräkning se avsnitt 2.6.4). 
Mesh: Tet (C3D10M) Quadratic 
Elementtäthet: 1,0 (axel), 0.9 (hylsa) och 3,0 (nav) 
Material: Stål med en E-modul på 200 GPa och Poissons tal på 0,3. 
Deformationsskalsfaktor är 10 om inte annat anges 
 
Belastningsbild 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Överblicksbild 

 
 

 



Överblicksbild och förstoring med adaptern borttagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spänningsbild på navet sett framifrån. Här syns att belastningen är störst vid 
den nedre kontaktytan mot adaptern. 

 
 
Samma som ovan med begränsningen satt till 200 MPa



Bilderna nedan visar kontaktytan i navet mot axeln sett bakifrån. Spänningen är 
här begränsad till 300 MPa. Enligt spänningsbilden är inte navet hårt belastat 
och det skulle fungera bra med ett materialbyte. Detta kommer dock inte att 
behandlas i detta arbete utan är en tänkbar fortsättning. 

 
 
 
 

Navet snittat i mitten och spänningsbilden är begränsad till 300 MPa 
 



Axeln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Axeln sedd från sidan. Den maximala nedböjningen är 0,794785 mm. 

 
 
 
 
 
Samma som ovan men med deformationsfaktorn satt till 1 

 
 
 
Nedan syns snittbilder på axeln med deformationsfaktor ett (1). Den övre har 
ingen begränsning medan den nedre är den satt till 400 MPa 

 

 
 
 



Spänningsbild på axelns högst belastade område. 

 
Adapter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spänningsbilden är begränsad till 250 MPa 

 
 
På bilderna ovan syns att belastningen ligger i den nedre kontaktytan av 
adaptern. Det är en förhållandevis låg spänning eftersom den dimensionerade 
spänningen är den avklingande, dvs. under cirka 180 MPa. 



Bilaga 11  
Förslag 1 på nav (S3) och ekerdesign (nr. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Bilaga 12  
Förslag 2 på nav (S5) och ekerdesign (nr. 1) 
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