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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett projekt utfört på uppdrag av Dolomite AB. Avsikten var att 
ta fram testfixtur för armbågskryckor enligt ISO-standard samt att undersöka hur stor 
belastning en krycka utsätts för vid trepunktsgång.  
 
Vi vill tacka våra handledare Lina Lundgren och Magnus Jonsson.  
Tommy Salomonsson och Ruben Rydberg tackas för teknisk assistans.  
Vi sänder även ett tack till vår testgrupp. 
 
 
 
 
 
 
       
Christoffer Johansson   Robin Tjäder 
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Abstract 
Introduction: Dolomite AB was in need of a dummy arm for crutch testing, to complement 
their existing test capabilities. 
Background: A large number of people need crutches on a daily basis. For them it is essential 
that their crutches do not fail. ISO (the International Organization for Standardization) 
conducts ongoing work to guarantee the durability and function of e.g. crutches. ISO has 
recently adopted a new standard for testing if elbow crutches. This has already met resistance, 
it has been claimed that the tests in it should include loading of the crutch in the frontal plane. 
Aim: To enable Dolomite to test elbow crutches in accordance with guidelines in ISO/FDIS 
11334-1. And examine the magnitude of loads on a crutch in the horizontal- sagittal- and 
frontal plane. This to see if loading of the crutch in the fontal plane should be included in a 
new ISO-test. 
Goal: To fabricate a dummy arm for testing of elbow crutches. To gain knowledge of the 
magnitude of the load a crutch is subject to in the horizontal-, sagittal-, and frontal plane. 
Method: A dummy arm was made using methods and tools described in DPD (dynamic 
product development), and conventional fabrication methods. A test equipment was made, 
which registered the loads on a crutch, in three directions. Eleven persons, constituted the test 
group, one was excluded. 
Result: A fully functional dummy arm was manufactured. The average maximum load for the 
ten test subjects was: 33 kilos downwards, 12 kilos backwards and 2 kilos side wards. 
Discussion: The choice of materials was influenced by the strength demands,  ease of 
manipulation, access and price. Dummy arm design was mostly a question of durability and 
function. The test group was made up of persons available when the test was done The crutch 
loading test indicates that the forces applied to a crutch In the frontal plane are small, 
compared to forces in the horizontal- and sagittal plane, almost negligible.  
Conclusion: A fully functional dummy arm was fabricated, no need for a new ISO-test for 
standard crutches was identified.   
 
Keywords: Crutches, durability, load characteristics, ISO-testing. 
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Sammanfattning 
Projektet inleddes genom att Dolomite AB kontaktades, de hade behov av en kryckfixtur till 
sin befintliga testutrustning.  
För många människor är kryckor ett viktigt hjälpmedel i deras vardag. Detta gör att det är 
mycket viktigt att dessa inte går sönder. ISO (the International Organization for 
Standardization) arbetar fortgående med att utforma tester som säkerställer bland annat 
kryckans funktion och hållbarhet. Den senaste standarden, är redan ifrågasatt, det hävdas att 
kryckans hållbarhet även måste testas i sidled (frontalplan). Intresse väcktes att undersöka hur 
en krycka belastas. 
Studien syftar till att Dolomite skall kunna utföra belastningstester, specificerade enligt 
ISO/FDIS 11334-1, på kryckkäppar, samt att undersöka hur stor belastningen är på en krycka 
i sagittal-, frontal- och horisontalplanet, för att se om belastning i fronalplanet bör inkluderas i 
ett nytt ISO-test. 
Målsättningen var att framställa en testfixtur för ISO-testning av olika kryckkäppar av 
armbågsmodell, och att skaffa kunskap om hur stor belastning en krycka utsätts för i sagittal-, 
vertikal och horisontalplanet. 
En testfixtur togs fram, genom arbetssättet och användande av verktyg som beskrivs i 
dynamisk produkt utveckling (DPD), och konventionell tillverkning i verkstad. 
En testutrustning tillverkades för att mäta belastning på en krycka, i tre riktningar. Elva 
personer ingick i en testgrupp, en exkluderades. 
En fungerande fixtur bestående av tre huvuddelar tillverkades. Maxbelastningen för de 10 
testpersonerna låg i snitt på 33 kg neråt, 12 kg bakåt och 2 kg i sidled. 
Materialvalet styrdes av hållfasthetskrav, bearbetningsbarhet, tillgänglighet och pris. 
Fixturens design styrdes huvudsakligen av hållbarhets- och funktionskrav. Testgruppen 
utgjordes av personer som var tillgängliga när testet kunde utföras. Kryckbelastningstestet 
indikerar att belastningen i sidled är så liten i jämförelse med krafterna nedåt och bakåt att de 
är nästintill ovidkommande. 
Slutsatsen lyder; fixturen fungerar och det föreligger ej behov av nytt ISO-test för 
standardkryckor.  
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1. Inledning 
Detta projekt inleddes genom att kontakt togs med Dolomite AB. Det är ett företag som 
tillverkar och marknadsför gånghjälpmedel.  
De hade behov av en ny anpassning av deras testutrustning för att kunna testa kryckor 
enligt en ny ISO-standard (the International Organization for Standardization). 
Anpassningen de behövde var en fixtur som fördelar trycket mellan kryckhandtaget och 
den del på kryckan, mot vilken underarmen vilar.  
 

2. Bakgrund 
I Sverige fanns det år 2005 ca 150 000 människor mellan 16-84 år som behövde käppar 
eller bockar vid förflyttning.(1,2) 
Det är viktigt att kryckor inte går sönder eller fallerar på något annat sätt, därför finns det 
idag ett pågående arbete med att standardisera kryckors utformning och funktion.(3)  
Den senaste standarden innehåller ett test för att kontrollera kryckans hållbarhet vid en 
kryckmodellsberoende belastning, denna belastning skall fördelas enligt en given formel 
så att både handtag och armbågsstöd belastas.  

2.1 Testets kravspecifikation  
 Testet omfattar både en statisk och en 

dynamisk del. Det statiska testet innebär att 
man skall belasta kryckan med 10 N/kg för 
kryckans specificerade maximala brukarvikt. 
Kraften skall appliceras gradvis under en 
period på minst två sekunder och sedan 
kvarstå i 10 sekunder. Vid det dynamiska 
testet skall kryckan belastas 1 miljon gånger 
med 5,5 N/kg av maxvikten. 
Kraftappliceringen skall vara cyklisk, i en 
sinusidal vågform, eller mjuk utan häftiga 
pulsationer. Vidare skall lastfrekvensen inte 
överstiga 5 Hz. Om kryckan fallerar vid ett 
test överstigande 1 Hz skall ett slutgiltigt test 
med en ny teskrycka utföras med en frekvens 
som inte överstiger 1 Hz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild saknas 

Vid båda dessa tester skall testkryckan vara i 
sin maximala längd, dessutom skall följande 
krav också uppfyllas. Kraften skall överföras 
till kryckan via en fixtur (dummy arm) som 
skall bestå av en handdel och en armdel. Den 
belastande kraften skall appliceras längs en 
specificerad belastningslinje (figur 1:1) till 
underarmsdelen via en kulled vars centrum 
skall befinna sig lägre än kryckmanschettens 



Examensarbete 10p 
Biomekanikingenjör                                                                            Robin Tjäder 
Högskolan i Halmstad                                                                         Christoffer Johansson 
 

 3

överdel. Underarmsdelens kontakt med kryckmanschetten skall följa kryckmanschettens 
stödlinje (figur 2:1) så nära som praktiskt möjligt. Den skall vara ledad mot handdelen 
vid handledens gångjärnspunkt. (figur 2:2) Handdelen skall klämmas fast mot 
kryckhandtaget vid handtagets främre referenspunkt, (figur 2:6) och stödja mot 
handtagets bakre referenspunkt. (figur 2:7) 
Fixturens fastspänning får inte på något vis förhindra, stadga eller stärka kryckhandtaget 
eller kryckan på så vis att testresultatet äventyras genom att begränsa kryckans förmåga 
att böjas framåt, bakåt eller i sidled, relativt kryckanvändarens framåtrörelse, när kryckan 
används.  
Kulleden mellan lastgivaren och underarmsdelen skall tillåta underamsdelen att följa 
kryckans deformation vid belastning, Rörligheten skall vara minst 15° i alla riktningar.  
Leden mellan underarmsdelen och handdelen skall tillåta rörelse framåt/bakåt och minst 
4° i sidled åt båda håll, när handdelen är fäst på kryckhandtaget. 
 

X =
ijj h

k 3
+

Hl a Sin@αDL
HH @ DLl + a Cos α  0.65

yzz  Sin@αD

Belastningslinjens position beskrivs som kraftvektorn som passerar både doppskons 
centrum och avståndet X (figur 1:X ) från datumpunkten, (figur 2:3) mot kryckans bakre 
del. X beräknas med en empirisk formel, resultatet avrundas uppåt till närmaste heltal i 
millimeter. 

 
L { (α och β, se Bilaga 1 figur 2) 

 
 där  
  
 h är kryckhandtagslängd [mm] 
  
 l är kryckbenslängd [mm] 
  
 a är armsektionslängd [mm] 
   
 a är armstödsvinkel [°] 
  

Bild saknas 0,65 är den empiriska faktorn 
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Ovanstående riktlinjer utesluter inte andra sätt att applicera kraften, men motsvarande 
kraft-/belastningsegenskaper i kryckan skall bibehållas.(3) 
 
För att kunna utföra detta test behövs det en särskild rigg/fixtur som ger den korrekta 
belastningsfördelningen. 

2.2 DPD – Dynamic product devolopment  
Dynamisk produktutveckling är en metodik som främst är avsedd för 
nyproduktutveckling. Den innebär bland annat att flera aktiviteter ska ske samtidigt, och 
där man hoppar mellan de olika aktiviteterna för att förhindra inaktivitet. Innan arbetet 
sätts igång ska det även finnas en klar bild av var arbetet börjar, var det slutar och vilka 
steg som måste utföras på vägen. Detta för att onödiga moment ska kunna undvikas och 
därigenom spara tid.  
Arbetet ska börjas med att angripa och lösa de stora problemen. Små problem som 
uppkommer bör istället kringgås för att undvika fördröjningar.  
När arbetet är igång skall produkten testas så fort som är möjligt och sen skall testning 
göras fortgående under hela arbetet. Detta görs för att få feedback kontinuerligt under 
arbetets gång och med hjälp av denna kunna rätta till eventuella fel så tidigt som möjligt i 
processen. 
Verktyg som rekommenderas att använda under arbetet är BAD (Brain Aided Design), 
PAD (Pencil Aided Design), MAD (Model Aided Design) och CAD (Computer Aided 
Design).(4) 

2.3 Hållfasthetsberäkningar  
Hållfasthetslära är ett grundläggande ämne inom konstruktionslära. Inom 
hållfasthetsläran analyseras hur konstruktioner beter sig under belastning. 
Konstruktionsmaterialets påkänningar, konstruktionens deformation och 
konstruktionsdelars förskjutning är det som vanligen undersöks. Hållfasthetslärans teorier 
bygger på tre olika typer av relationer: jämviktssamband, deformationssamband och 
konstitutiva samband som är en kombination av de två första sambanden. 
Analyserna ligger till grund för bedömning av en konstruktions möjlighet att fungera i sitt 
sammanhang. Om deformationen blir för stor är det möjligt att konstruktionen inte 
fungerar som man har tänkt och om materialpåkänningar blir för höga kan materialets 
hållfasthet överskridas med brott som följd. Brott kan inträffa både vid direkt påläggning 
av last eller efter en länge tid.(5) 

2.4 Kryckbelastningstest  
De belastningstest som skall utföras enligt ISO/FDIS 11334-1 testar kryckan i horisontal- 
och vertikalplanen. Vid normal användning belastas dock kryckor även i sidled, en 
studie(6) visar att maxbelastningen i sidled, det vill säga i frontalplanet, på 
kryckmanschetten vid fyrpunktsgång blir 8, 3N.  Andra studier som använt 
trådtöjningsgivare i Wheatstonebryggor på olika typer av kryckor och käppar har visat att 
den axiala (vertikala) belastningen på kryckan blev 18 respektive 23 kg.(7,8) 
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Detta ledde till intresse kring hur en kryckkäpp belastas, när den används vid 
trepunktsgång. Vid trepunktsgång sätts båda kryckorna i marken samtidigt som det 
avlastade benet och det bärande benet förs fram.(9)   
  
Trådtöjningsgivare används ofta för att mäta töjning på maskindelar och 
byggkonstruktioner. De fungerar genom att en ledningstråd är fastgjord på ett underlag 
som i sin tur limmas på detaljen vars töjning skall mätas. Vid töjningen får 
ledningstråden samma töjning som underlaget. 
Töjning ökar längden på ledningstråden samtidigt som arean minskar, dessa två ändringar 
bidrar till att resistensen ökar. Denna ökning är ett mått på töjningen, som normalt är för 
liten för direkt mätning med ohmmeter. Istället utnyttjas en bryggkoppling.(10) 
Mätning av resistans enligt Wheatstones bryggmetod innebär en jämförelse av 
mätobjekten med andra resistorer. Fyra resistorer är hopkopplade som sidorna i en 
fyrhörning. En likspänningskälla är ansluten till de två diagonalt belägna hörnen A och C. 
Mellan de två andra hörnen B och D är mätutrustningen inkopplad. Den ska indikera när 
spänningen UBD ändras till följd av ändringar av resistansen. Ett kopplingsschema för 
detta ses i figur 3.(11) En brygga med ett mätobjekt (trådtöjningsgivare) och tre fasta 
motstånd kallas för kvartsbrygga, detta är det enklaste sättet att koppla en brygga. 
Nackdelen med denna koppling är att den inte är temperaturkompenserad och ger en 
utsignal som är relativt låg.  
Om två mätobjekt och två fasta motstånd kopplas i en brygga kallas den för halvbrygga, 
en sådan koppling är temperaturkompenserad och ger en dubbelt så stor utsignal. När fyra 
mätobjekt är kopplade i en brygga kallas den helbrygga. Kopplingen är 
temperaturkompenserad och ger en utsignal som är fyra gånger så stor jämfört med 
kvartsbryggan.(12) 
 
Ett av de länder som medverkar i ISO-framtagningen, reserverade sig mot den nyligen 
framtagna ISO-standarden 11334-1. De hävdar att den inte är tillräckligt omfattande, att 
testet även borde omfatta belastning i frontalplanet.(13)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 3. Kopplingsschema för ¼ Wheatstonebrygga (13) 
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2.5 Syfte 
Att Dolomite skall kunna utföra belastningstester, specificerade enligt  
ISO/FDIS 11334-1, på kryckkäppar. Samt undersöka hur stor belastningen är på en 
krycka i sagittal-, vertikal- och horisontalplanet, för att se om belastning i frontalplanet 
bör inkluderas i ett nytt ISO-test. 

2.6 Mål 
Att framställa en testfixtur för ISO-testning av olika kryckkäppar av armbågsmodell. Och 
att skaffa kunskap om hur stor belastning en krycka utsätts för i sagittal-, vertikal- och 
horisontalplanet. 

2.7 Avgränsningar 
• Fixtur, enligt ISO dokument ISO/FDIS 11334-1 till statiskt belastningstest och 

utmattningstest.   
• Ej ta fram helt ny testapparatur (bara fixtur).  
• Att med trådtöjningsgivare, ingen annan sorts sensor tillverka en mätutrustning 

för att utröna belastningen på en krycka under trepunktsgång, med ett ben totalt 
avlastat. 
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3. Metod 

3.1 DPD 
Under projektets gång har den dynamiska produktutvecklingsprocessen legat till grund 
för arbetetgången. Där arbetet har växlat mellan de olika verktygen som illustrerat i 
figur 4.(4) 

3.1.1 BAD  
Brain Aided Design är ett vanligt och viktigt verktyg som omfattar idégenereringen.(4) 

3.1.2 PAD  
Pencil Aided Design är också ett vanligt och viktigt verktyg. Här struktureras och 
återkopplas idéer till mer faktiska förslag. Börjar ofta med väldigt grova skisser för att 
sedan utvecklas till mer detaljerade och verklighetstrogna skisser.(4) 

3.1.3 MAD 
Model Aided Design innebär att enkla modeller tillverkas där tänkta funktioner skall 
illustreras. Detta är ett bra verktyg för att förstå rörelser och liknande. En modell behöver 
inte vara funktionell, bara visualisera funktionen. Modeller tillverkas lättast i ett 
lättarbetat material så som lera, skumplast eller papper.(4) 

3.1.4 CAD 
Computer Aided Design används i slutet för att modellera upp idén virtuellt och även för 
att kunna göra ritningar.(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Processbeskrivning från DPD, modifierad version där Benchmarking uteslutits (4)  
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3.2 Litteraturstudier 
Relevanta läroböcker och artiklar har legat till grund för den riktning delar av projektet 
tagit, artiklarna har sökts i databaserna PubMed och Compendex. Använda sökord var: 

• Biomechanics 
• Crutches 
• Force measurement  
• Three point gait 

Som komplement till detta har den eminenta funktionen Related Articles använts. 
Ur funna artiklars referenslistor hittades fler relevanta artiklar. 

3.3 Idegenerering/brainstorming 
Projektet initierades med en brainstorming för att få olika lösningsförslag på den fixtur 
som skulle framställas. Denna genomfördes enligt riktlinjerna i Verktygsboken.(14) Inför 
brainstormingen utformades ett dokument (Bilaga 1) med riktlinjer för vilka funktioner 
fixturen skulle omfatta, med andra ord beskrev dess funktion. Det införskaffades även en 
krycka till detta tillfälle, för att underlätta och öka förståelsen för deltagarna i 
brainstormingen.  

3.4 Mätningar av olika kryckmodeller 
Innan modellbygge kunde startas behövdes mått att utgå ifrån, därför mättes fyra olika 
kryckor upp. Dessutom behövdes några mått för att kunna räkna ut var kraften skall 
appliceras på den färdiga fixturen. Det som uppmättes var kryckhandtagets längd, 
armsektionslängd, kryckbenslängd, vinkeln mellan handtag och armsektionsdelen samt 
vinkeln mellan kryckbenet och kryckhandtaget. Även kryckans maximala brukarvikt 
noterades. Måtten redovisas i tabell 1.  

3.5 Modell 
Som underlag för modellbygget hade skisser på fixturen gjorts utifrån idégenereringen. 
Modellen byggdes i polyuretanplast som är en hållbar och mycket lättarbetad plast. 
Under arbetets gång definierades olika problem med modellen, några av de ursprungliga 
delarna var för komplexa att tillverkas på ett bra sätt, med tillgänglig utrustning. Även en 
del fel på konstruktionen som hade gjort att produktens olika krav på funktion inte hade 
uppfyllts, upptäcktes. Detta gjorde att idéerna och skisserna omvandlades allt efter 
arbetats gång. Modellen byggdes ej skalenligt, detta i tidsbesparande syfte. 
Den presenterades för Dolomite AB innan vidare arbete tog vid.  

3.6 Hållfasthetsberäkningar 
Som grund för hållfasthetsberäkningarna användes måtten från mätningen av de fyra 
olika sorters kryckorna och den belastning som definieras av ISO-dokumentet, efter 
önskemål från Dolomite används en maximal brukarvikt på 160 kg.  
En utgångspunkt för beräkningarna var att förenkla så långt som är möjligt utan att 
riskera underdimensionering dvs. förenklingarna utformades för att ge ytterligare 
marginal. 
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Genom att betrakta stag och stänger i fixturen som fritt upplagda balkar identifierades tre 
delar i fixturen som kritiska, då dessa balkar är känsliga för böjande moment. Därav 
valdes dessa delar ut för beräkningar. Även på de skruvar som används för montering av 
fixtur utfördes beräkningar men avseende på den skjuvspänning de utsätts vid 
övergången mellan delarna. Detta för att säkerställa att fixturens delar håller ihop. 
Hållfasthetsberäkningarna påbörjades genom trigonometriska beräkningar där vinklar och 
avstånd beräknades på fixturens placering. Ett normalfall beräknades där fixturen 
positionerades på tänkbart sätt, för de högsta måtten på de fyra olika kryckorna som 
måttsats. Även ett extrem fall beräknades utifrån normalfallet där positionen på fixturen 
uppskattades till ett mer kritiskt läge avseende den deformation som bildas vid belastning 
och ett längre underarmsstöd. 
Stagen och pinnen beräknades som fritt upplagda balkar. Även en beräkning på vilken 
spänning stagen i underarmsdelen utsätts för under det dynamiska testet gjordes. För att 
undvika risk för utmattningsbrott, behöver spänningen i dessa långa stag understiga ca 
270 MPa, för ett material med brottgräns kring 400 MPa, och 210 MPa för ett material 
med en brottgräns på ca 300MPa.(15) 
(Bilaga 2) 

3.6.1 De formler som användes  
 
Momentet:                                     (5) 
 
Yttröghetsmoment för massiv cirkulärt tvärsnitt:                   (D = diameter) (5) 
 
 
Normalspänning beroende av moment:         (R = radie) (5)  
 
 
Skjuvspänning:  (T=tvärkraft, A=area) (5) 

I =
päD4

64

Mb = kraftähävarm

t = T
A

sb =
Mb
Wb

där Wb =
I
R

 

3.7 Utrymmesberäkningar 
Eftersom modellen ej byggdes skalenligt, behövdes vissa uträkningar för att se att allt får 
plats och att alla leder kan röra sig enligt kravspecifikationen. Även detta gjordes med 
hjälp av trigonometri.  
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3.8 Kryckbelastningstest 

3.8.1 Urvalskriterier/parametriska data 
Testet utfördes av 11 personer, en exkluderades.  
Urvalskriterierna var att de fanns tillgängliga då alla delar av testutrustningen också var 
det. Exklusionskriteriet var belastning överstegande kalibreringsintervallet.  
 

 
  Kön Vikt (kg) Längd (cm)

TP 1 Man 77 189 
TP 2 Kvinna 62 173 
TP 3 Kvinna 62 169 
TP 4 Man 75 180 
TP 5 Kvinna 60 170 
TP 6 Kvinna 67 164 
TP 7 Man 88 175 
TP 8 Man 98 192 
TP 9 Man 88 186 
TP 10 Man 75 179 

Tabell 1.  Parametrisk beskrivning av TP

 
 

3.8.2 Testutförande 
Testpersonerna (TP) fick gå med två kryckor (individuellt höjdanpassade). De 
instruerades att gå med trepunktsgång, avlasta vänsterbenet totalt och gå i självvald takt. 
Testet utfördes under 15 sekunder. På grund av att förstärkaren var enkanalig behövde 
varje TP upprepa detta 3 gånger, så att mätning kunde utföras i de tre riktningarna. 
Testen utfördes i en rak korridor med platt underlag. Den kryckan som mätningarna 
utfördes på hölls i höger hand. 
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3.8.3 Testutrustning kryckbelastningstest 
En av de två kryckorna var utrustad med 3 sensorer  
(½ Wheatstonebryggor), dessa mätte var och en för sig belastningen i sagital-, vertikal- 
och horisontalplanet.(figur 5) 
 
Dessa ½ Wheatstonebryggor består av 2 trådtöjningsgivare (HBM 1-LY-41), två fasta 
motstånd samt ytterligare ett fast motstånd för att minska strömstyrkan genom 
trådtöjningsgivarna. (Figur 6) 

 
Vid testet kopplades dessa sensorer till en 
förstärkare,(Bilaga 3) som även fungerade som 
strömkälla. Förstärkaren i sin tur kopplades till en 
A/D-omvandlare (Analog-/Digitalomvandlare) 
(PMD 1608FS från Measurement Computing). 
Från A/D-omvandlaren gick signalen via en USB-
kabel till en dator utrustad med programvaran  
LabView 7.1 (National Instruments) i vilken data 
från testet lagrades som textfiler.(Figur 7) 
Datainsamlingsfrekvensen (samplingsfrekvens) var 
50Hz (Hertz), frekvensen valdes på grund av att 
samplingen skall vara minst den dubbla jämfört 
med den frekvens som det observerade systemet 
kan förändras med.(16) 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Placering av  
trådtöjningsgivare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 6. Kopplingsschema för 

testets Weatstonebrygga  
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Innan TP utförde testet kalibrerades 
mätutrustningen så att belastningen 
visades i kilo. Kalibreringen gjordes 
genom att givna vikter (1, 2, 2, 5, 10, 15, 
20, 25kg skivstångsvikter från 
ELEIKO), applicerades i respektive 
dragriktning på kryckan. 
Alla sensorerna uppvisade linjärt 
beteende inom de intervall som senare 
uppmättes vid testet. (figur 8).  
Efter kalibreringen gjordes en 
approximation av formeln för linjäriteten 
hos trådtöjningsgivarna med hjälp av 
Mathematica och funktionen fit.  
(Bilaga 4) 
 Figur7. Uppkoppling av förstärkare, A/D-omvandlare  och datorn med programvaran LabView 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Kryckans uppspänning vid kalibrering.  
Från vänster belastning i: horisontalplan. frontalplan och sagitalplan  

 12
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4. Material 

4.1 Fixturmaterial 
• Allmänna konstruktionsstål (15,17) 

SS-EN 10 025-S355JR (SS 2172) 
 
Legerat stål. Används till svetsade konstruktioner och konstruktionselement av 
måttlig grovlek, vilket utsätts för normala belastningar. Kan sätt- och nitrerhärdas. 
 
Brottgräns   Rm:  490-630 N/mm2  
Sträckgräns ReH:  355N/mm2  
Skärbarhet:    3 (1-5, 1=dåligt 5=utmärkt)  
 
Detaljer tillverkade i allmänna konstruktionsstål SS 2172: 
2x stag underarm och stång till kraftöverföring 

 
• Automatstål (17) 

SS-EN 10 277-3-11SMnPb30 (SS 1914) 
 
Blylegerat stål med utmärkt skärbarhet. Används för masstillverkning av detaljer 
med låga krav på hållfasthet. Ej avsett för värmebehandling.  
 
Brottgräns              Rm: 490-780 N/mm2 
Förlängningsgräns Rp0.2: 410 N/mm2 
Skärbarhet:          5 (1-5, 1=dåligt 5=utmärkt) 
 
Detaljer tillverkade i automatstål SS 1914: 
Fäste till testapparatur, fäste till kraftöverföring, mittfäste, stopp till mittfäste, 
stång till handdel, kil till handdel, 2x övre fäste handdel, 2x undre fäste handdel, 
2x halvcylindrisk distansplatta. 
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• Acetalplast (POM) (15,17) 
Mycket goda mekaniska egenskaper, låg friktionskoefficient gör plasten lämplig 
till lager, kugghjul, bussningar och finmekaniska komponenter  
 
Dragbrottgräns:   70 MPa 
Brottöjning:    40-70 % 
Slagseghet:    bra, men skårspröd 
Användningstemperatur:  -50°C – 60°C 
Kemisk beständighet  
    Solljus:    begränsad (kritar) 
    Syror och alkalier:   angrips av syror 
    Lösningsmedel:  bra 
 
Detaljer tillverkade i acetalplast: 
Tryckfördelare 

 
• Gängstång  

HGS M8, 150 mm, 4st  
• Länkhuvud 

SI 10 C (M10)   
• Mutter  

M6M M8, 10st.  
• Skruv 

MCS M5x20, 2st 
MSK6SS M6x20, 2st 
MSK4SS M4x8 

• Plåtband 
120 x 14 x 1mm 

 

4.2 Tillverkning av fixtur 
Fixturen har tillverkats genom konventionellt verkstadsarbete, följande verktyg har 
använts: 

• Vertikalfräs 
• Pelarborr 
• Supportsvarv 
• Bandsåg 
• Bandslip 
• Handverktyg vanligen förekommande i en verkstad. 
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4.3 Testutrustningsmaterial 
• Trådtöjningsgivare  

HBM 1-LY-41, 6st  
Mätområde: 6mm långt  
Nominalt motstånd 120W 

 
• Fasta motstånd 

150W, 6st 
330W, 3st 
Virtråd  (röd, vit, gul och svart) 
Kabel (röd, svart, grön och lila) 

• Lim 
HBM – Z 70 (rekommenderat för användning med trådtöjningsgivarna på plaster) 

• Silikontätningsmassa: 
Dow Corning 732 

• Lödtenn. 
• Buntband 

3 st 
• Skyddsplåt  

50 x 200mm, 3st 
• A/D omvandlare  

PMD 1608 
• Förstärkare 

Enkanalig förstärkare tillverkad av Ruben Rydberg (Bilaga 3) 
• USB-kabel  

2m 
• Dator med programvaran Lab View 
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5. Resultat 

5.1 Mätningar av olika kryckmodeller 
De kryckor som uppmättes hade brukarvikt mellan 100 kg-130 kg, längd handtag  
88 mm-105 mm, längd armsektion 210 mm-225 mm, längd kryckben 725 mm-1010 mm, 
vinkel b 95°-103°, vinkel a 14°-23° och vinkel mellan handtag och kryckben  
94°-103°.(Tabell 2) 

 
Tabell 2. Mått och vikttoleranser för olika kryckmodeller. (α och β, se Bilaga 1 figur 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Fixturdesign 
Idegenereringen resulterade i enbart en genomförbar lösning, som utgjordes av en fixtur 
bestående av tre huvuddelar, en motsvarande underarm, en motsvarande hand och en del 
som möjliggör kraftöverföring och infästning i den befintliga testapparaturen. Kraften 

appliceras på underarmsdelen och fördelas mellan 
kryckhandtag och kryckans armbågsdel via två 
lutande stag.  
 
I Figur 9 ses de belastningsfördelande stagen 
(Ø12mm) och den acetalplastdetalj som fördelar 
belastningen från stagen jämnare mot 
kryckmanschetten. Dessa utgör underarmsdelen. 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Underarmsdelen 
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I Figur 10 ses handelen och de detaljer som 
behövs för att fixera den mot kryckan vid test.  
Handdelen består av ett flertal delar, men 
huvudsakligen en 12 cm lång stång.  
På stången sitter en i längdled justerbar del, som 
kan rotera totalt 8° kring stångens längsgående 
axel. Det är i denna (underarms-)stagen är infästa.  
På grund av att detta fäste skall kunna rotera 
behövdes en separat del för att kunna låsa den i 
längdled. Denna omsluter fästet på tre sidor och 
låses mot stången med en skruv.  
Stången fästs mot kryckhandtaget via två fästen, 
som utgörs av en över- och en underdel, i vilka 
det sitter långa gängstavar med ställbara 
distansplattor för att kunna justera stångens höjd 
över kryckhandtaget. Mellan de två gängstavarna 
från det främre fästet sitter även ett 1mm tjockt 
bockat plåtband, som kan spännas mot 
kryckhandtagets undre del för att fixera fixturen 
mot kryckan. 

Figur 10. Handdelen av fixturen med 
stänger för fastsättning på krycka 

 
Figur 11 visar kraftöverföringsdelen och 
infästningen till testapparaturen. 
Kraften överförs från infästningen till ett 
länkhuvud för att möjliggöra den rörlighet som 
krävs i denna punkt. Länkhuvudet är monterat på 
en kort stång med Ø10mm. Denna i sin tur är i 
vardera ände infäst i de fästen, som monteras på 
de långa stagen i underarmsdelen och kan justeras 
längs stagens längsgående axel.  
     

Figur 11. Kraftöverföringsdelen 
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Dessa tre delar monterade ger hela 
fixturen, som visas i figur 11. 
Ritningar finns i bilaga 5. 
Hållfasthetsberäkningarna visade att 
om ett material som har en högre 
brottgräns än 400 MPa används 
behöver stagen i underarmsdelen ha 
en diameter på minst 11,5 mm för 
det statiska testet. Vi använde stag 
som var 12 mm i diameter, och detta 
gav att spänningen vid det 
dynamiska testet blev ungefär  
200 MPa.  
Stången till kraftöverföring behöver 
en diameter på minst 8,7 mm och att 
stången till handdelen måste 
överstiga 13,5 mm i diameter. 
Skjuvspänningarna som skruvarna 
utsätts för är av obetydlig storlek och 
behövde inte tas hänsyn till under 
konstruktionsarbetet.  
 

Figur 12 .Hela fixturen 
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5.3 Mätdata från krycktest 
Testpersonernas medelvikt var 75 kg. 
Resultaten från mätningarna visar att maxbelastningen i horisontalplanet (nedåt) varierar 
mellan 12 kg och 53 kg för de olika testpersonerna, medelmaxbelastningen var 33 kg,  
I frontalplanet (sidled) varierar maxbelastningen mellan 1,2 kg och 3,8 kg, 
medelmaxbelastningen var 2,0 kg. I sagittalplanet (bakåt) varierar maxbelastningen 
mellan 10 kg och 24 kg, medelmaxbelastningen var 15 kg.  
En av testperson belastade vid tre steg kryckan så mycket att värdena översteg det 
intervall inom vilket kalibreringen utförts, personens mätvärden exkluderades helt, för att 
resultatet skall vara reliabelt. 
 

 
Tabell 4. Maximal belastning i de tre olika riktningarna  

  Nedåt (kg) Sidled (kg) Bakåt (kg)
TP 1 34 1,9 10 
TP 2 12 1,4 11 
TP 3 43 2,0 15 
TP 4 28 2,1 12 
TP 5 38 1,3 13 
TP 6 15 1,3 9 
TP 7 48 2,2 17 
TP 8 53 3,9 16 
TP 9 23 1,7 19 
TP 10 35 1,8 9 
Medel 33 2,0 13 

 
 
Maxbelastningen i de olika riktningarna skiljer sig stort, detta kan ses i diagram 1 och 
diagram 2, där även lastningsförändringen med avseende på tiden kan utläsas. Övriga 
resultat, bilaga 6. 
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Diagram 1. Belastningen under hela testet, 15 sek, i de tre olika riktningarna 
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Diagram 2. Belastningen under ett steg, i de olika riktningarna  

     (Det är olika steg, uppmätta vid tre olika tillfällen) 
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6. Projektbudget 
 
Beräknad budget: 
Administration: 900kr 
Litteratur:  600kr 
Resor:   3000kr 
Mätutrustning  2500kr 
   7000kr 
 
Material till prototypen tillkommer. 
 
 
Slutgiltig budget: 
Administration: 1160 
Litteratur:  160 kr 
Resor:    1620 kr 
Mätutrustning:  864 kr 
Fixtur:   777 kr  

4581 kr  
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7. Diskussion 

7.1 Materialval fixtur 
Beslutsgrund för materialval har till största delen varit hållfastheten. Andra faktorer som 
inverkat har varit materialens bearbetningsegenskaper, pris och lättillgänglighet. Innan 
materialen valts togs materialdata fram. Om de uppfyllde ställda krav undersöktes 
tillgängligheten. Nästa steg var att kontrollera bearbetningsegenskaperna, slutligen 
undersöktes priset. 

7.2 Fixturdesign  
Den ide som efter brainstormingen låg till grund för designen visade sig snart ha vissa 
brister, under arbetet med modellen identifierades snart både funktionella svagheter och 
tillverkningstekniska omöjligheter. En av de delar som vållade problem var plastdetaljen 
som ska ligga an mot kryckmanschetten. Eftersom kryckorna har olika mått, ändras 
vinkeln på anläggningsytan mot manschetten, dessutom förändras den under belastning. 
Detta gjorde att en lösning söktes, som skulle adaptera till de olika kryckorna och 
vinklarna. Utrymmet att bygga en tillräckligt stark konstruktion var otillräckligt, därför 
valdes en approximativ lösning. Denna lösning innebar att det behövs tillverkas en sådan 
detalj för varje kryckmodell, och att dess utformning styr hur väl detaljen ligger an mot 
kryckmanschetten.  
En annan del som orsakade många ändringar var placeringen av den korta stång som 
används för överföring av kraft från kulleden till de långa stag som skall efterlikna 
underarmen. Problemen bestod i att få rätt överföring av kraft och samtidigt tillåta det 
rörelseomfång som specificerats.  
Även materialvalet var en komplicerad process, där många olika material undersöktes i 
ett försök att kunna hålla nere dimensionerna på i fixturen ingående delar. 
Inte bara material, utan även olika bearbetnings metoder så som härdning undersöktes i 
samma syfte.  
Eftersom testet inte endast består av en statisk del, utan också en dynamisk del där 
fixturen skall utsättas för en miljon upprepade belastningar per testad krycka, förelåg det 
risk för utmattningsbrott. Dock är belastningskraven lägre för det dynamiska testet, vilket 
gjorde att de spänningar som uppstår i materialet inte är av den magnitud att 
utmattningsbrott kan uppkomma. Dessutom observerades vid det test som utfördes på en 
krycka i Dolomites testutrustning att kryckan uppvisar elastisk deformation under testet, 
vilket gör att fixturen ej utsätts för lika höga påfrestningar, som om den varit en fritt 
upplagd balk. 
Under projektets gång har fixturens utseende haft underordnad betydelse. Av avgörande 
betydelse har funktion och hållfasthet. Detta ställningstagande kan motiveras med att 
produkten ej är avsedd för någon markand. 
Funktionsmässigt var de bara att uppfylla de hårt ställda krav som ISO-dokumentet satte 
upp, det fanns inte utrymme för egna idéer. 
Det test som gjordes i Dolomites testapparatur visade att kraven på både funktion och 
statiskhållfasthet är uppfyllda. 
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7.3 Testgruppens sammansättning 
Ursprungligen avsågs gruppen bestå av så tunga personer som möjligt inom gränsen för 
kryckans maximala brukarvikt. Tanken var att belasta så mycket som möjligt, då syftet 
med testet var att kontrollera hur stor belastningen blir på kryckan. Dock uppstod 
problem att samla de komponenter som behövdes för att kunna utföra testet. Både A/D-
omvandlare och förstärkare var inlånade, från olika personer. När det uppstod en lucka i 
deras ordinarie användning, utnyttjade vi den och lät 11 personer som vi snabbt kunde få 
tag i, och som hade tid, utföra testen. 

7.4 Kryckbelastningstest 
Valet av trepunktsgång baserades på antagandet att detta gångsätt är det som utsätter 
kryckan för störst belastning. Detta har vi dock inte kunnat styrka i litteratur. 
Resultaten från de mätningar som gjorts i kryckbelastningstestet presenteras i kilogram, 
trots att det vi mätt egentligen är en deformation beroende av ett böjmoment. Detta för att 
underlätta förståelsen, och kunna jämföra vårt resultat med andra studier som publicerats. 
Under mätningarna i horisontalplanet (nedåt) orsakade detta resultaten märkbart, 
eftersom vikterna vid kalibreringen inte kunde placeras längst ut på kryckhandtaget om 
belastningen skulle bli korrekt. Kalibreringen gjordes i datum-punkten (se figur 1:2) 
eftersom den punkten redan fanns definierad, och kraften appliceras genom den punkten 
under ISO-testet. Detta gjorde att faktorer så som handstorlek, krycksteglängd och 
handplacering påverkade resultatet. Ju större hand/steglängd och ju längre fram på 
handtaget TP höll, desto större belastning, eftersom större del av belastningen hamnade 
framför datum-punkten. 
Detta gör att de värden som presenterats i nedåtriktningen inte kan tas som absolut 
sanning, men ändå visar på storleksordningen på belastningen. 
Mätningarna i sidled och bakåt påverkas dock inte alls av någon liknande faktor. 
Belastningsnivåerna vid normal användning ligger i snitt på: 33 kg neråt, 13 kg bakåt och 
endast 2 kg i sidled. Detta anser författarna av denna studie ej föranleder ett behov av 
ISO-testning i sidled, av standardkryckor. Dock utesluts inte möjligheten att det finns 
extremanvändare som belastar kryckan i högre grad i sidled. Om så är fallet bör det 
kanske tillverkas en speciell krycka för detta relativa fåtal användare. Denna bör då testas 
även i sidled.  
För ett bättre beslutsunderlag krävs vidare studier som undersöker fler gångsätt och fler 
testpersoner vilka bör omfatta både vana och ovana kryckanvändare. 
 

8. Slutsats 
Fixturen är testad, Dolomite kan utföra belastningstesterna på kryckkäppar, definierade i 
ISO-dokumentet  
Belastningen i sidled vid normalanvändning motiverar inte ett nytt ISO-test, som 
inkluderar belastning i frontalplanet. 
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