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Förord 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Bo Lindkvist på Etac som har hjälpt mig genom 
projektet gång med rådgivning och tips. Ett tack till uppfinnaren Tore Hultberg som har gett 
feedback på idéerna som har presenteras. Ett tack riktas också till personalen på Etac som har 
tillverkat modellen. 

Slutningen vill jag tacka min handledare Håkan Pettersson som har svarat på frågor under 
projektets gång. 

 

Halmstad 2008-05-24 

Andreas Johansson 

___________________________  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är på 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. 
Arbetet har genomförts under höstterminen 2007 och vårterminen 2008. Examensarbetet har 
utförts i samarbete med Etac Supply Center AB som ligger i Anderstorp.  
Från Etacs sida har det länge funnits en önskan att ta fram en lösning som hjälper användare 
av rullstolar över hinder. Min uppgift har varit att ta fram ett koncept som löser problemet 
enligt den uppställda kravspecifikationen.  

I rapporten kan läsaren följa utvecklingen från idé till färdigt koncept. Det största momentet i 
arbetet har varit att ta fram ett nytt förslag i samråd med Etac. Den slutgiltiga lösningen har 
dimensionerats efter de krafter som uppstår vid krock. Den färdiga lösningen har sedan 
tillverkats i en fullskalig modell. 

  



Bilaga 4 

 
   

Abstract 
This degree project is on 15 university points which correspond to 10 weeks full time studies. 
The work has been carried out during autumn term 2007 and spring term 2008. This degree 
project has been carried out with the cooperation of Etac Supply Center AB who is located in 
Anderstorp. 

It’s been Etac interest to develop a solution which helps the user of the wheelchair over 
obstacles. My task has been to develop a concept that solves the problem according to the 
requirement specification. 

In the rapport the reader can follow the development from an idea to a finished concept. The 
biggest feature in the work has been to develop a new suggestion in consultation with Etac. 
The final solution has been dimensioned after the forces that arise at impact. The finished 
solution has then been manufactured as a full scaled model. 
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1. Inledning 
För att kunna utvecklas och konkurrera på marknaden så krävs det att företagen ligger i 
framkanten när det gäller att utveckla nya produkter. På Etac har man möten med uppfinnare 
som vill ha fram sina idéer. Det projekt som jag har fått i uppdrag att jobba vidare på kommer 
från en uppfinnare som heter Tore Hultberg. Iden bygger på att en hävarm skall hjälpa 
framhjulet på en rullstol över trösklar. 

Projektet med en hjullyft till rullstolar började redan i årskurs 1 när klassen skulle hitta ett 
fadderföretag. I årskurs 1 var vi 3 stycken från klassen som hade Etac som sitt fadderföretag. 
Under årskurs 1 jobbade vi med att göra en cad - modell av prototypen som Etac hade jobbat 
fram. Med kursen materiallära gjordes ett materialvalsprojekt där vi valde materialet till 
prototypen. Under det sista året på sin utbildning skall alla göra ett examensarbete. Jag valde 
att göra mitt examensarbete på egen hand. Jag kontaktade Bo Lindkvist och han var 
intresserad att återuppta samarbetet och projektet. 

1.1 Företagspresentation 
Jag har valt att göra mitt examensarbete i samarbete med Etac Supply Center AB som ligger i 
Anderstorp. Företaget tillverkar hjälpmedel till rörelsehindrade personer. Företaget startade 
1972 när RFSU såg ett behov för handikapphjälpmedel. År 1999 fick RFSU Rehab ett nytt 
namn, Etac. I dagsläget har Etac 480 anställda i koncernen, därav 102 jobbar på Etac Supply 
Center AB. I Anderstorp finns en utvecklingsgrupp på 12 personer som jobbar med att ta fram 
nya produkter och förbättra befintliga. Det finns också en monteringsavdelning för 
rullstolstillverkning. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett nytt koncept på en hjullyft till rullstolar. Med 
tester skall det framgå om det valda konceptet kommer att fungera.  

Den kundgrupp som produkten skall vända sig till är personer som är svaga i kroppen och inte 
självmant kan ta sig över trösklar. Produkten är till för att användas i hemmiljö där en skötare 
kanske inte kan hjälpa personen. Utemiljö är inte aktuell då en skötare oftast finns till hands. 
De problemen som finns utomhus är att fotstödet tar i kanten innan framhjulet och att 
lutningen kan blir för stor mot markplanet. 

1.3 Avgränsning 
Det kommer inte att bli aktuellt med att göra en lansering av produkten. Efter att konceptet 
har tagits fram och en prototyp har byggts behövs det omfattande tester från Etacs sida och 
från testpersoner. Det är inte realistiskt att hinna med detta under mitt examensarbete.  
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1.4 Hjälpmedel - PC 

1.4.1 Catia 
Det CAD - program som jag har använt mig av är Catia V5. De moduler som jag har använt 
mig av är part/assembly och FE – modulen. Med programmet kan jag få fram ritningar som 
sedan används för att ta fram prototyper. Efter att primärkonstruktionen var klar gjordes en 
modell i full skala på Etac. För att tillverka detaljerna användes en FFF – maskin. För att 
kunna tillverka detaljer i maskinen måste CAD – filerna göras om till STL format. 

1.4.2 Simdesigner 
Simdesigner är ett simuleringsprogram där det är möjligt att virtuellt se hur mekanismerna 
fungerar innan en prototyp är framtagen. Med detta kan utvecklingstiderna för att ta fram 
produkter minskas. En fördel med att använda programmet är att krafterna redovisas i ett 
diagram, som sedan kan användas vid dimensionering av detaljerna. Svårigheten med 
programmet är att lägga in krafter och villkor som speglar verkligheten. I början av projektet 
användes programmet för att testa om mekanismen fungerade som det var tänkt. När 
tillverkning av modeller och prototyper började fanns det ingen anledning att använda 
programmet i detta syfte. 

1.4.3 Mathematica 
För att kunna bekräfta sina handberäkningar så använder jag mig av programmet 
mathematica. Programmet är som en miniräknare där formler och tal läggs in. För att minska 
tiderna för beräkningar kan värden länkas ihop till en punkt. Vid ändring av ett värde ändras 
alla värden i programmet som har den variabeln i formeln. 
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2. Produktspecifikation 

2.1 Förstudie 
Med en förstudie samlas information in som sedan blir en kravspecifikation. Andra moment 
som jag har genomfört i förstudien är att se vilka liknande produkter som redan finns på 
marknaden. Efter det första mötet i början av november så fick jag med mig en rullstol som 
tillverkades på Etac. Med en rullstol kunde jag testa hur det var att köra och hur svårt det var 
att ta sig över trösklarna.  Genom tester av olika höjder kom jag fram till att man kunde rulla 
över ett hinder upp till 15 mm och sedan behövdes det mer kraft från användaren. Ett annat 
test som gjordes var att använda sig av en badrumsvåg och sedan mäta trycket på 
framgafflarna. På vågen kunde ett värde på 30 kg utläsas, det användes sedan i mekanik och 
hållfasthetsberäkningarna. 

2.2 Kravspecifikation 
I en kravspecifikation skall det finnas med krav och önskemål, där kraven måste uppfyllas 
medans önskemålen inte behöver detta. Önskemålen behöver inte vara något mätbart utan det 
kan t.ex. vara en egenskap. Om önskemålen uppfylls kan det ge konkurrensfördelar emot 
konkurrenterna. Med kravspecifikationen kan utvärderingar göras för att hitta den mest 
lämpliga lösningen. Med Etac så har jag tagit fram en kravspecifikation med önskemål och 
krav för hjullyften. För att se om kraven och önskemålen är tillräckliga användes en sökmatris 
för produktkriterier1. I kravspecifikationen finns också en förklaring till vilken målgrupp jag 
har inriktat mig på. 
I kravspecifikationen finns det referenser till vilka standarder som måste uppfyllas innan 
tillverkning kan börja. I bilaga 1 finns en kopia på kravspecifikationen. 

2.3 Tidsplanering 
Anledningen till att ha en tidsplan är för att jag skulle ha en klar bild av projektets omfattning. 
När en tidsplan är uppsatt så finns det en plan för hur projektet skall genomföras och vilka 
moment som ingår i projektet. Jag började lägga in viktiga datum i tidsplanen och sedan 
gjordes en struktur med åtta olika rubriker. För att det ska vara enkelt att följa tidsplanen lade 
jag de första aktiviteterna längst ner. I slutet av varje vecka hade jag uppdaterat utfallet från 
veckan och lagt in det i tidsplanen. Tidsplanen har skickats till handledaren varje vecka med 
en veckorapport.  
Projektet är indelat i två olika delar där den första är att ta fram ett koncept och sedan göra 
beräkningar på konstruktionen. De båda delarna heter principkonstruktion och 
primärkonstruktion. Efter att det slutgiltiga konceptet hade tagits fram var den nuvarande 
tidsplanen ofullständig och en ny uppdaterad tidsplan gjordes. Båda tidsplanerna finns i  
bilaga 2. Syftet med veckorapporten är för att Håkan Petterson som är min handledare på 
högskolan skulle se att arbetet med hjullyften gick framåt. Jag fick själv en struktur där 
veckans arbete skrivs ner. Veckorapporten startade vecka 7 och skickades fram till 
examinationen.  
                                                 
1 Fredy Olsson, Principkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola, sid 21, 38, Figur 3.4, 5.2 
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3. Principkonstruktion 
Arbetet med principkonstruktion handlar om att ta fram ett antal olika idéer och sedan välja ut 
den mest lämpliga enligt den uppställda kravspecifikationen.  

3.1 Arbetssätt  
För att underlätta arbetet med att ta fram ett slutgiltigt principförslag behövs en bild av hur 
flödet eller arbetsprocessen kommer att se ut. I mitt fall har jag valt att dela in flödet i tre 
stycken olika delar där den första är att ta fram olika lösningar enligt brainstormingmetoden. 
Det kan ses enligt figur 1 hur antalet förslag minskar desto längre upp i flödet projektet 
kommer. Till slut skall det bara finnas ett alternativ kvar som kan gå vidare till 
primärkonstruktionen. Jag har använt mig av kompendierna principkonstruktion2 och 
primärkonstruktion3 för att få fram arbetssättet.  

 
Figur 1: Flödet över framtagning av koncept 

 

                                                 
2 Fredy Olsson, Principkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola, 1995 
3 Fredy Olsson, Primärkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola, 1995 
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3.2 Maskinelement 
De maskinelement som jag använde mig av vid utformning av principlösningar var kugghjul, 
fjädrar och skruvförband.  Med kugghjul så användes rakkuggväxel och planetväxeln. Efter 
möte med Etac kunde jag välja bort kugghjul av den enkla anledningen att det samlas smuts 
som sedan kräver rengörning.  

Under brainstormingen väcktes tanken att använda fjädrar för att lagra energi och sedan 
använda energin för att ge en lyftkraft över hinder. Anledning till att iden lades ner var för att 
fjädrar ger en snabb utlösning och inte kan kontrolleras av användaren, vilket ger ett obehag. 
De fjädrar som användes i den färdiga lösningen var två stycken dragfjädrar, vilka hade till 
uppgift att ta mekanismen tillbaka till startläget. 

Skruvförband används främst för att monteras till ett fästförband och axelförband. I kapitel 
3.4 finns det bilder och förklaringar till två stycken kugghjulslösningar. 

3.3 Brainstorming 
I brainstorming är uppgiften att ta fram en mängd olika lösningsförslag för problemet. För att 
bevara sina idéer använde jag mig av ett skisshäfte. I och med att jag var själv på projektet så 
räckte det med att göra skisser. För att göra det enklare för utomstående att förstå idéerna är 
det bra med perspektivskisser på papper. Jag valde att visualisera idéerna med hjälp av Catia. 
Det viktiga är att inte fästa sig vid en viss lösning utan det avgörs i primärbedömningen.  

Litteratur som jag har haft användning av för att ta fram lösningar har varit 
maskinelementboken4. I boken finns bland annat en lista över olika kugghjul och fjädrar. 
Olika kombinationer av fjädrar och kugghjul testades fram. Det skissades fram varianter för 
att driva mekanismerna. Jag provade med hydraulik/pneumatik och elmotorer. Kombination 
av material ger olika egenskaper. Gummimaterial har en elastisk egenskap som ger en mjuk 
gång vid kontakt.  

Den grundläggande funktionen produkten skall ha, är att ge en lyftkraft. Genom att studera 
olika områden som löser problemet kunde nya idéer tas fram. En konstruktion som studerades 
var saxkonstruktionen som bland annat finns i lyftbord. Produkter som använder sig av 
saxkonstruktionen är billift som finns på verkstäder. I bilaga 3 finns skisser från 
brainstormingen. 

3.4 Primärbedömning 
Primärbedömning används för att urskilja de idéer som inte har någon potential att lösa 
problemet. Med ett nära samarbete med Etac så kunde de dåliga idéerna urskiljas och de bra 
lyftas fram, vilket gjorde att det inte lades för mycket tid på felaktiga lösningar. Det gjordes 
också en kontroll med kraven för att verifiera att rätt lösning hade valts ut. Resultatet från 
kontrollen finns i bilaga 4. Det finns också förklaring till de förslag som hade utarbetats och 
redovisats för Etac. Förslagen modellerades upp i Catia. Nedan finns förklaring och bilder till 
förslagen.
                                                 
4 Karl-Olof Olsson, Maskinelement, Liber AB, sid 93, 300, figur 7.1-1, 16.1-1 
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Det första förslaget använder en hävarm som låser sig i kanten på 
hindret och sedan häver sig över hindret. Med hjälp av kugghjulen 
skall armen sedan gå tillbaka till sitt startläge med hjälp av drivet 
från 150 mm hjulet. Kugghjulet som sitter kopplad till hävarmen 
har inte lika många kuggar som de andra två. Anledningen till 
detta är för att man inte vill ha ett lyft när rullstolen åker på plan 
mark. 

 

 

 

 

Den här iden var tänkt att fungera som en planetväxel med två 
stycken kugghjul och en cylindrisk rakkuggväxel. Bilden visar inte 
rakkuggväxeln. När hjulet går emot hindret blir det kontakt mellan 
den cylindriska rakkuggväxeln och det mellersta kugghjulet med 
hjälp av en hävarm. Nackdelen med lösningen är att det krävs ett 
driv på 150 mm hjulet för att ett lyft skall ske. Lyftarmen sänks 
sedan när lyftarmen träffar en stoppkloss och kontakten mellan 
rakkuggväxeln och kugghjulet upphör. 

 

 

 

En annan anfallsvinkel på problemet var att montera dit en 
hävstång på ramen. Användaren kan med handtaget höja rullstolen 
till önskad höjd och sedan rulla över hindret. Med en spärr kan 
höjden ställas in och användaren kan sedan fokusera sig på att driva 
rullstolen framåt. Placeringen på ramen kan justeras efter 
användarens styrka. Lösningen kan användas både i inomhus och 
utomhusmiljö. 

 

 

Förslag 1 

Förslag 2 

Förslag 3 
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Med det fjärde förslaget gick jag ifrån en lösning på 
framgaffel och jobbade istället med rullstolens ram. 
Förslaget gick ut på att en arm lyfter ramen underifrån. 
Lösningen utnyttjar trycket som blir mellan mekanismen 
och hindret. Nackdelen är att känsligheten för mindre 
hinder där det inte finns något behov av ett lyft. Det går 
inte att fälla ihop rullstolen, vilket krävs för att placera 
rullstolen i bilar och andra transporter. 
 

 

 

 

För att få ett stabilt lyft utvecklades förslag 5. Vid kontakt 
med ett hinder förflyttas mekanismen mot marken och 
framhjulet hävs över hindret med de två armarna. Efter att 
framhjulet tagit i marken minskar trycket på armarna och 
mekanismen går tillbaka till sitt startläge.  

 

 

 

 

 

Det sista förslaget jobbade efter boggiprincipen. Efter att 
det första hjulet hade rullat över hindret ligger trycket på 
boggihjulen och 150 mm hjulet hänger fritt i luften. 
Sedan är det bara att rulla tills framhjulet tar i hindret och 
framhjulet gör resten av jobbet. Det som talade för 
lösningen var att antalet detaljer var minimalt. 

 

 

Förslag 4 

Förslag 5 

Förslag 6 
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I början av projektet hade jag möte med Etac med ett mellanrum på två veckor. Vid varje 
möte så delade jag med mig av idéerna som jag hade tagit fram. Det diskuterades på mötena 
vilka egenskaper som är önskvärda på lyften och var lyften skulle placeras. 

Till en början fanns det inga begränsningar när det gällde egenskaper och placeringen. Efter 
varje möte sattes mera krav upp för att närma sig en lösning. Det blev inte förrän efter femte 
mötet som egenskaperna och placeringen var fastslagen. Syftet med att stegvis bestämma 
egenskaperna är för att det kan ge ett nytt angreppssätt på problemet. De egenskaper som 
önskades var att lösningen skulle ta vara på kraften som uppkommer vid stöt med hinder. 
Användaren skall inte behöva göra mer än driva rullstolen. Placeringen för lyften blev på 
framhjulet/framgaffeln. 

3.3 Nya förslag 
Efter primärutvärderingen hade jag klart för mig vilka egenskaper rullstolen skulle ha. Den 
ide som jag skulle jobba vidare med från första stadiet var boggivagnen. Inspiration hade 
hämtats från skogsmaskinerna. Med utgång från boggivagnen utformade jag nya lösningar. 
Det centrala i lösningarna var att bevara kraften från stöten med hindren.  Det nya konceptet 
jag jobbade efter var att ha en lyftarm som lyfte hela framhjulet . I mitten på februari fanns det 
tre stycken koncept som skulle kunna fungera. För att hitta den mest lämpliga lösningen 
använde jag mig av en parvis jämförelse. Nedan kan det läsas om förslagen som hade tagits 
fram. 

Med förslag 7 hade jag jobbat vidare på boggivagnen. Längst 
fram på boggiarmen användes ett 75 mm hjul och längst bak 
fanns det ett 40 mm hjul. Det som talade för lösningen var 
enkelheten och att det bara fanns en rörlig detalj. Mindre antal 
detaljer betyder billigare och mer robust lösning. Nackdelen med 
förslaget är att den slutar att fungera efter att hindren är högre än 
infästningen till 75 mm hjulet.  

 

 

Det andra förslaget som jag hade tagit fram använde rörelsen som 
uppkom när 75 mm hjulet tar emot hindret. Med en länkarm 
överförs kraften sedan till en axel som ger ett lyft i  
Y – led. Under testning i Catia märktes det att konstruktionen 
kunde låsas fast. För att mekanismen inte skulle låsas krävdes det 
att länkarmen var vinklad. Det som talade för lösningen var att 
lyftet koncentrerades till mitten och att den var kompakt.

Förslag 7: Boggilyft 

Förslag 8: Kolvlyft 
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Iden med förslag 9 kom från trappvagnen. Trappvagnen används 
för att ta upp gods uppför trappor med hjälp av tre hjul som 
sitter i en triangel. Istället för att använda sig av tre hjul blev det 
två hjul men principen är den samma. För att maximera lyftet 
användes en extra arm som lyfter bakifrån. Det som behövdes 
för att delarna skulle gå tillbaka till sitt ursprungliga läge var två 
stycken dragfjädrar istället för en som behövdes i förslag 7 och 
8. 

3.5 Parvis jämförelse 
När jag skulle göra en parvis jämförelse så tog jag hjälp av kravspecifikationen. I 
primärbedömningen användes kraven för att hitta lämpligt förslag. Med parvis jämförelse 
används önskemålen som Etac ville ha på produkten. Bedömningen sker i två steg där det 
först gäller att hitta den egenskap som är viktigast. Det sker genom att göra en viktning 
mellan egenskaperna5. Från viktningen får varje egenskap ett tal som sedan används i nästa 
steg. I Tabell 1 syns det att det viktigaste önskemålet är att klara samma höjd som 
konkurrenten och en tillverkningskostnad på 500 kr. 

 

Tabell 1: Viktning önskemål

                                                 
5 Fredy Olsson, Principkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola, sid 21, Figur 3.4 

Förslag 9: Trapplyft 
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I nästa steg görs en parvis jämförelse för att se hur väl varje förslag uppfyller önskemålen6.  
Skalan för bedömningen går från 0 – 3. Talet multipliceras sedan med talet från viktningen. 
Genom att summera talen från varje bedömning kan en gradering fås fram. Förslag 10 är den 
maximala poängen ett förslag kan få. Poängen från det ideala används sedan för att få snittet 
på förslag 7 - 9. Det förslag som fick den högsta poängen var förslag 9 ”Trapplyften”.  

Efter den parvisa jämförelsen stod det klart att förslag 9 var rätt lösning att jobba vidare på. 
Anledningen till detta var för att förslag 9 fick högst poäng i den parvisa jämförelsen. 
Resultatet skickades sedan till Bo Lindkvist som bekräftade resultatet.  

Med konceptet spikat är det lämpligt att ha ett gemensamt namn för varje detalj. Jag delade in 
detaljerna efter sin funktion, hävarmen tar emot kraften från stöten och lyftarmen ger en 
lyftkraft från marken. Se förslag 9: Trapplyft 

 

                                                 
6 Fredy Olsson, Principkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola, sid 38, Figur 5.2 

Tabell 2: Parvis jämförelse 
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3.6 Vidareutveckling av principförslag 

3.6.1 Uppbyggnadssätt 
Med ett färdigt koncept, är nästa steg att bestämma vilken uppbyggnad lyften skall ha. Det 
som varieras är längderna på detaljerna, placeringarna och antalet detaljer. Skissboken är ett 
bra verktyg för att snabbt få fram en mängd olika uppbyggnader. Detta är en process som hela 
tiden utvecklas tills produkten är färdigställd. I figur 2 finns exempel på olika uppbyggnader. 

 

    

 

 

 

3.6.2 Modeller 
Anledningen till att göra modeller är för att se hur produkten ser ut i verkligheten i full skala. 
Jag valde att använda mig av framgaffeln som satt på rullstolen. Anledningen till detta var för 
att de hade rätt mått för att passa på rullstolen och en infästning för 150 mm hjul fanns. Vid 
tillverkning av modeller och prototyper användes den befintliga framgaffeln. Det som fattades 
var infästningar för detaljer. Med en bockad metallplatta kunde detaljer sättas fast på 
framgaffeln. I bilaga 5 går det att se hur plattan fästs dit på framgaffeln. 

Vid tillverkning av modeller användes gummiband som ersätter dragfjäderns funktion. Det 
som är bra med gummiband är att den är lätt att fästa på konstruktionen och det är lätt att 
justera längden. 

Det enklaste sättet för att snabbt få fram en modell är att göra pappmodeller. Fördelen är att 
det går snabbt att få fram en modell men nackdelen är att modellen inte kan testas fullt ut när 
det gäller lyftet. Det som jag kunde göra med en pappmodell var att montera på rullstolen och 
testa utrymmet till fotstödet. Med nya förslag gjordes en pappmodell. 

För att testa mekanismen krävdes det ett material med en högre hållfasthet och bra 
bearbetningsförmåga. I Högskolans verkstad finns det ett lager med lämpliga material. Med 
hjälp av armkraft är det möjligt att testa iden på ett hinder och mekanismen syns tydligt under 
lyftet. Det som modellerna inte klarar av är ett test med rullstolen. För att klara av ett lyft med 
rullstolen behöver detaljerna vara tillverkade i stål. Efter att en modell med trapplyften hade 
byggts och testats i formplast gick jag helt över till att tillverka i stål. 

Figur 2: Olika uppbyggnader 
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3.6.3 Prototyp 
Skillnaden mellan en modell och en prototyp är att en prototyp skall fungera under verkliga 
förhållanden i full skala, medans en modell inte behöver det. Prototyperna byggdes i stål med 
varierade tjocklekar. Tillverkningen skedde i skolans verkstad och hemma i Båraryd. 
Verktygen som behövdes för tillverkningen var vinkelslip för att skära ut detaljer från plåten, 
borrverktyg och hammare för att bocka till plåten.   

Med en prototyp kunde jag testa iden under verkliga förhållanden. Under testerna upptäcktes 
det fel i konstruktionen. Lösningar på problemen diskuterades fram under möten med Bo 
Lindkvist och Tore Hultberg. De fel som upptäcktes var följande. 

1. Lyftarmen tog i tröskeln när hjullyften skulle ner från hindret. 
2. Låsning under rörelse. 
3. Vid stöt vreds framgaffeln.  

Anledningen till det första problemet var för att lyftarmens 
längd, den gick utanför huvudhjulets radie. Lösningen blev att 
göra lyftarmen kortare. I figur 3 kan problemet ses. 

 

 

 

Problem två med låsningen berodde på att infästningen mellan 
framgaffeln och lyftarmen var för låg, konstruktionen låstes 
fast emot hindret och markplanet. Lösningen var att höja 
infästningen vilket ledde till att hävarmen inte kom i kontakt 
med marken. Det som diskuterades på mötena var att flytta upp 
infästningen i linje med axeln till framgaffeln. Det innebar att  

infästningen flyttades 132 mm i Y – led. I figur 4 syns det 
vilka punkter som leder till låsningen. 

 

I och med att mekanismen var placerad på sidan och inte i 
centrum, blev det ett moment moturs. För att motverka 
momentet behövs en motverkande kraft. Lösningen är att 
placera ytterligare en hävarm på motstående sida.  En annan 
lösning vore att placera mekanismen i mitten.  

 

Figur 3 

Figur 4 

Figur 5 
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För att kunna placera mekanismen i mitten behövs två stycken 150 mm hjul istället för ett. 
Fördelen med två stycken hjul blev att mekanismen blir centrerad i mitten vilket leder till att 
vridmomentet eliminerades. Den andra fördelen är att andelen detaljer kunde minskas. Med 
detaljer redan tillverkade i stål var det ingen större svårighet att ställa om hjullyften från ett 
hjul till två. I bilaga 5 finns det förslag som hade utarbetats med två stycken 150 mm hjul. 

Under tester med rullstolen hittades dock nackdelar jämfört med ett hjul. Nackdelarna var 
följande: 

1. Utrymmesbegränsning för mekanism 
2. Klarar maximalt av en anfallsvinkel på 30˚ mot hinder 
3. 150 mm hjulen tar i fotstöden på rullstolen.  

Ett byte till två stycken hjul gav stora ändringar i egenskaper. Det behövdes en utvärdering, 
för att bestämma vilket som var den bästa lösningen att utgå ifrån. Jag gjorde en avvägning 
mellan användarens komfort och priset. Det som valdes var att ha ett hjul. Anledningen till 
detta var för att beakta användarens komfort och manövrering. En annan klar fördel var 
möjligheten att klara en större anfallsvinkel mot hinder, den klarar av 30˚ med två hjul och 
60˚ med ett hjul. Anledning till detta är för hävarmens avstånd från centrumlinjen.  Efter att 
beslutet med ett hjul var gjort kunde ett färdigt koncept utarbetas. 

3.7 Färdigt koncept 
Det finns stora skillnader mellan den idé som gick vidare från den parvisa jämförelsen och det 
färdiga konceptet. Trapplyften klättrade upp för hindren, där den färdiga lösningen trycker sig 
upp. I den första versionen av den nya lösningen hade jag kvar funktionen från trapplyften. 
Men det visade sig att detaljen inte längre fyllde någon funktion. 

Det stora jobbet med att få fram det färdiga konceptet 
var att komma på hur hävarmen skulle kunna ge en 
lyftkraft till marken från den höga infästningen. Det som 
jag fick göra var att skissa fram nya uppbyggnader. Det 
som jag fastnade för var att behålla samma position för 
lyftarmen och sedan via en länkarm koppla ihop med 
hävarmen. Konceptet bygger på att det finns ett tryck 
emot hävarmen tills huvudhjulet tar i. Efter att hjulet på 
hävarmen har klättrat över hindret, upphör trycket på 
hävarmen och mekanismen går tillbaka till startläget. 
Vid hinderhöjd på 20 – 30 mm upphör trycket innan 
huvudhjulet har nått fram. Med ett extra hjul bakom det 
första hjulet, behålls trycket på hävarmen tills 
huvudhjulet tar i. I figur 6 syns det var stödhjulet är 
placerad. 

 

Figur 6: Färdigt koncept 
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Det färdiga konceptet presenterades för Bo Lindkvist och Tore Hultberg den 17 april. 
Feedbacken var positiv och det fanns ett interesse för att bygga en prototyp/modell. På 
presentationen visade jag upp prototypen som hade byggts i skolans verkstad. Några ritningar 
på konceptet fanns inte utan jag hade modifierat prototypen med två hjul till ett hjul och lagt 
till en extra hävarm.  

3.6.5 Mekanismen 
För att öka förståelsen över hur det färdiga konceptet skall 
fungera under lyft har jag delat in lyftet i tre delar där den 
första figuren visar hur krafterna fördelas när kontakten 
med hinder uppstår. De röda pilarna visar var krafterna 
finns och vilken riktning de har. Avståndet mellan 
lyftarmens hjul och marken är 5 mm. De gröna pilarna visar 
namnen på detaljerna. 

 

 

I figur 8 syns den resulterande kraft som överförs till marken 
och sedan blir det en lyftkraft som höjer framänden på 
rullstolen. Kraften från hävarmen till lyftarmen överförs via 
länkarmen. 

 

 

 

 

 

Den sista figuren visar hur hjulet höjer sig över marken. När 
huvudhjulet tar i tröskeln, går lyftarmen och hävarmen 
tillbaka till sin startposition med hjälp av två stycken 
dragfjädrar. Fjädrarna sitter infästa i hävarmen och 
framgaffeln. 

 

 

 

Figur 8: Steg 2, Lyftkraft  

Figur 7: Steg 1, Kontakt 

Figur 9: Steg 3, Lyftet 
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4. Primärkonstruktion 
Under primärkonstruktionen dimensioneras detaljerna efter hur stora krafterna är. Det bestäms 
vilka material detaljerna skall vara tillverkade i och ritningar skall göras. 

4.1 Beräkningar 
Alla mathematica beräkningar finns med i bilaga 8. 

4.1.1 Mekanik 
Det som räknas ut i mekaniken är krafternas utbredning i konstruktionen. Det går också att 
räkna ut den kraft som behövs i en viss punkt för att befinna sig i jämvikt. För att få en 
uppfattning vilken som är den minsta kraften som behövs för att lyfta ett hjul över ett hinder 
med varierande höjd, gjordes det en enkel mekanikberäkning.  

I kravspecifikationen finns det givet vilka krafter som utvecklas under krock. Kraften på hela 
rullstolen ligger på 4500 N vilket leder till att varje framhjul skall klara av en kraft på 2250 N. 
Med krockkraften given kan krafterna i de andra punkterna räknas ut. Efter friläggning av 
hävarmen upptäcktes det att det fanns för många obekanta krafter. Lösningen blev att dela in 
krafterna mellan hävarmen och länkarmen i en resulterande kraft. Med bestämning av 
länkarmens vinkel kunde krafterna sedan tas fram. 

Metoden för att bestämma den maximala infallsvinkeln mot hinder var att sätta upp en 
jämviktsekvation över momentet och sedan lösa ut vinkeln. 
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4.1.2 Hållfasthet 
Hävarmen får ta emot de största krafterna vilket gjorde att detaljen kontrollerades emot 
utmattning och knäckning. Med diagram kan utmattningsgränsen för böjning fås ut7. Det 
belastningsfall som råder är böjning. För att kunna läsa ut utmattningsgränsen behövdes  
max - min och mittspänning. Maxspänningen hade räknats ut vid krock och den minimala 
spänningen togs fram vid jämvikten i vila. 

Vid knäckning användes Eulers första knäckfall. För stål skall säkerhetsfaktorn fem användas 
emot knäckning.  

   Formel 1: Eulers första knäckfall 

I hävarmen och lyftarmen är det böjspänningen som kontrolleras. Med länkarmen blir det 
dragspänning. Hävarmen på prototypen i principkonstruktionen hade en tjocklek på fyra mm 
vilket minskades till tre mm. Det största momentet vid böjspänning ligger i infästningen. I 
formel 2 syns böjspänningen, där I är tröghetsmomentet och z är avståndet från böjaxeln.  

  Formel 2: Böjspänning 

Den belastning skruvförbanden utsätts för är skjuvspänning som ger en 60 % lägre hållfasthet. 
Jag beräknade att skruvarna var i hållfasthetsklassen 8.8. De helgängade detaljerna räknades 
på en mindre diameter än de solida skruvarna.  

Alla detaljer kontrollerades när det gällde utböjning. Förskjutningen låg på max 2.7 mm. 
Även M6 skruven som belastades av båda länkarmarna kontrollerades. Anledning till att den 
skruven kontrollerades, var för skruvens längd och att det fanns två stycken belastningar på 
2520 N vardera. Alla skruvar utan de som satt på fjäderinfästningen och stoppklossarna 
kontrollerades emot skjuvspänning. 

4.2 Simdesigner 
I primärkonstruktionen har simdesigner används för att verifiera mekanikresultaten. I bilaga 6 
kan diagrammen ses. Det finns också bilder som visar var krafterna är placerade. För att 
kunna få fram diagrammen lästes krafterna från villkoren ut. Riktningarna som var intressanta 
att läsa av gick i X och Z – led. Den maximala avvikelsen mellan handberäkningen och 
simdesigneranalysen låg på 86 N. I tabell 3 syns resultatet från jämförelsen. 

 

     

 

 

                                                 
7 Karl Björk, Formel och tabellsamling, Karl Björks Förlag HB, sid 42, figur böjning 

Tabell 3: Jämförelse krafter 
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4.3 FE-analys 
Med FE – analysen delas detaljen in i noder där varje punkt ger en spänning. Desto fler noder 
som finns i beräkningen desto mer krävs i datorkapacitet. Istället för att beräkna hela 
konstruktionen valde jag att göra analyser på varje detalj. De detaljer som var relevanta att 
beräkna var hävarmen och lyftarmen.  I bilaga 7 syns resultatet från analyserna. 

Villkoren som sattes upp på hävarmen kan ses i figur 10. Kraften på varje hjulpar var 2250 N 
och uppdelat på hävarmen blir det 1125 N. Kraften som överförs till den andra änden ligger 
på 2520 N För att låsa fast konstruktion användes clamp villkoret.  

 

 

 

På samma sätt som hävarmen sätts villkor upp för lyftarmen. Kraften från hävarmen överförs 
via länkarmen över till lyftarmen. Kraften som uppkommer mot marken blir en fjärdedel av 
tyngdkraften, kraften blir då 75 N. 

 

  

 

Figur 10: Villkor, Hävarmen  

Figur 11: Villkor, Lyftarmen 
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4.4 Detaljer 
För mer specifikation om detaljerna, se ritningarna i bilaga 9. 

4.4.1 Hävarm 
Funktionen på hävarmen är att ta emot kraften som blir vid stöt med hinder. Detaljen är tänkt 
att tillverkas i vanligt konstruktionsstål dvs. 1312 – 00.  Detaljen har en tjocklek på 3 mm. 
Detaljen har mest gods vid infästningen till framgaffeln för det är där det största momentet 
finns. Det första som tänktes för att sätta ihop hävarmarna på båda sidorna var att svetsa dit en 
tvärgående plåt. Vid möte med Etac föredrogs det att detaljen istället skulle skäras ut som en 
detalj och sedan bocka detaljen till den önskade formen. För att fästa skruvarna till 
fjäderinfästningen, gängades hålen för att passa M4 skruv. 

4.4.2 Länkarmen 
Som namnet antyder är länkarmen en länk mellan hävarmen och lyftarmen. För att bestämma 
en lämplig längd på detaljen så behövs avståndet mellan hävarmen och lyftarmen i X och  
Y – led. Med trigonometri kan längden sedan bestämmas. Efter hållfasthetsberäkningen 
kunde det konstateras att spänningen på detaljen var låg och att det räckte med en tjocklek på 
2 mm och en höjd på 20 mm.  

4.4.3 Lyftarmen 
Lyftarmen är den enda kontakten med markplanet under lyftet. Belastningen som detaljen 
skall klara av är tyngdkraften från rullstolen, användaren och kraften från länkarmen. Med 
handberäkningen blev det en för hög böjspännig vid infästningen. För att komma under den 
tillåtna spänningen lades det till 2 mm på höjden. Tjockleken på detaljen bestämdes till 3 mm. 

Det problem som hade upptäcks under tillverkning av prototyper var att skruvförbanden tog 
mycket plats och slog i detaljer vilket ledde till en lägre rörlighet. En lösning på detta är att 
använda försänkt skruv. Skruven som kopplar ihop länkarmen och lyftarmen kunde slå i 
framgaffeln.  

4.4.4 Framgaffeln 
Under principkonstruktionen när prototyper byggdes för att testa funktionen, kunde den 
existerande framgaffeln användas. Det som behövdes lägga till var en platta för att fästa 
detaljerna på. I den slutgiltiga lösningen skall framgaffeln ha hål för att fästa huvudhjulet, 
hävarmen och lyftarmen. För att fästa detaljer på framgaffel görs det gängade hål där detaljer 
kan skruvas på. De detaljer som behövs skruvas dit är stoppklossen och fjäderinfästningen. 
Stoppklossen är en spärr som gör att hävarmen håller sig i sitt startläge. På fjäderinfästningen 
finns det en ögla där dragfjädern kan fästas fast. Med mått från den existerande framgaffel 
och huvudhjulet kunde en ny framgaffel tas fram. 
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Avståndet mellan axeln till framgaffeln och hjulets infästning är 40 mm. 
Avståndet måste ligga mellan 30 – 40 mm för att inte hjulet skall wobbla. 
Det ger att svängradien på 115 mm. För att inte hjullyften skall slå i 
rullstolen krävs det att detaljerna håller sig inom svängradien. I figur 12 
visas placeringen för huvudhjulet och axeln. 

 

 

Precis som med lyftarmen fanns problemet där skruvförbanden tog plats. Det ledde till att 
hävarmen fick flyttas längre ut från framgaffeln. Lösningen blev att använda sig av försänkt 
skruv.  

4.4.5 Hjulen 
Lösningen använder sig av sex stycken hjul, där fyra stycken sitter på hävarmen och en sitter 
på varje lyftarm. Jag valde att använda 50 mm hjul längst fram på hävarmen och sedan ha 40 
mm hjul som stöd på de lägre höjderna. Anledning till att ha ett större hjul fram till är för det 
gav en bra övergång på höjderna mellan 30 – 50 mm. 

40 mm hjul fanns redan i Etac rullstolar. Hjulen finns på tippskydden som monteras på 
baksidan av rullstolarna. Hjulen med en diameter på 50 mm är tänkt att tillverkas i polyuretan. 
Företaget köper in längder av materialet i olika diametrar. Den önskade bredden på hjulen kan 
sedan kapas till.  

4.4.5 Distansbrickor 
Anledning till att ha distansbrickor mellan detaljerna är för att minimera risken för låsning. 
Med distansbrickorna är det ingen risk för att detaljerna låses fast på grund av att muttern har 
dragits för hårt. Vid lackering ökar tjockleken på detaljerna, därför har jag lagt till 0,5 mm på 
distansbrickans axel. Distansbrickorna är tänkt att tillverkas i en svarv, där distansbrickornas 
axel svarvas ner till den önskade dimensionen. 

 

                           

 

 

Figur 13: Vy över distansbrickan för hävarmen 

Figur 12: Svängradie 
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4.5 Ritningar 
När jag byggde prototyper gjordes mallar till detaljerna som skulle tillverkas. Det skrevs ut 
ritningar i skala 1:1 och konturerna ritades sedan ut på stålplattor. Genom att använda mallar 
kunde tiden för att få fram detaljer minskas, jag inte behövde mäta ut avstånden. Detaljerna 
skars sedan ut med en vinkelslip. 

För att visa hur prototypen skall se ut och hur den skall byggas, behövs ritningar. Det som har 
gjorts är sammanställningsritningar som visar vilka komponenter som finns och hur de skall 
sitta ihop. De större detaljerna som hävarmen och lyftarmen ritades upp på A3 medans de 
mindre ritades upp på A4. På sidhuvudet är det angivet under vilket datum ritningen är gjord, 
vilket material som skall användas och vilken vikt detaljen har. I sammanställningarna finns 
det en lista som visar namnet på detaljerna och kvantiteten. Ritningar finns i bilaga 9. 

4.6 Modell 
Det som bestämdes på mötet efter att det färdiga konceptet hade gåtts igenom var att tillverka 
en prototyp eller modell. Det bestämdes att en modell skulle tillverkas. Modellen visas sedan 
upp på Utexpo för att visa lösningens funktion och mekanism. På Etac finns det en FFF - 
maskin som kan tillverka detaljer från en Cad - fil. FFF står för Fri Form Framställning och 
det är en metod för att få fram plastdetaljer. Fördelen med metoden är att tiden för att få fram 
modeller kan minskas. 

De detaljer som var lämpliga att tillverka i maskinen, var hävarmen, lyftarmen, länkarmen, 
fjäderinfästningen, stoppklossen och framgaffeln.  

Det som vill skapas är en modell som visar den tänkta prototypen med de rätta tjocklekarna på 
detaljerna. Plaster har en generell sämre hållfasthet än stål. För att detaljerna ska hålla under 
demonstrationer behövs de förstärkas vid vissa punkter. Känsliga punkter är vid bockradierna 
av hävarmen och framgaffeln. För att framgaffeln skall klara av belastningarna lades 0,5 mm 
till på godstjockleken. Modellen kan ses hopskruvad i figur 15. 

 

 

 

 . 

 Figur 14: Förstärkning modell 
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4.7 Material 
Hjullyften består i större delen av 3 mm stål. Materialet är lämpligt att använda till prototyper 
för den har goda hållfasthetsegenskaper. För att förbättra stålet emot korrosion läggs det på ett 
lager med lack. Från Etacs sida fanns det ett önskemål att tillverka distansbrickorna i brons. 
Anledningen till detta var för den låga friktionen med ståldetaljerna. En annan anledning till 
att använda sig av brons är för den goda korrosionshärdigheten. Med en hög slitstyrka får man 
en lång livstid för distansbrickorna. 

Under tillverkning av prototyper har jag enbart använt mig av stål. När det sedan gäller 
tillverkning till konsumenterna kan det vara bättre att gå över till aluminium och plast. 
Fördelen med att använda sig av aluminium är korrosionshärdigheten, någon lackering behövs 
ej. Det krävs lite energi för att smälta om aluminium vilket gör det lämpligt för återvinning. 
Den låga densiteten gör att vikten på detaljerna kan minskas med en tredjedel. Nackdelen är 
att priset ökar och att aluminium inte har någon utmärkande utmattningsbrottsgräns. De 
detaljer som kan tänkas tillverkas i plast är länkarmen, stoppklossen och fjäderinfästningen. 
Det som gör länkarmen lämplig att tillverkas i plast är för att detaljen utsätts för 
dragbelastningar. 

 

Figur 15: Färdig modell 
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5. Slutsats 
Syftet med mitt examensarbete var att ta fram ett nytt koncept för hjullyften. Resultatet blev 
en lösning som tar vara på kraften från rullstolen i rörelse. Efter att konceptet var klart gjordes 
det en prototyp i skolans verkstad. Med en rullstol från Etac kunde tester på prototypen göras, 
vilket visade att konceptet fungerade på det tänkta sättet. Efter att primärkonstruktionen var 
klar skickades ritningar över till Etac som bedömde att det inte fanns tid för att bygga en 
prototyp. Istället byggdes det en modell från FFF – maskinen.  

Vidare arbete för projektet är att bygga två stycken prototyper, där testpersoner sedan testar 
prototyperna och ger feedback på produkten. Krav i kravspecifikationen som inte har 
undersökts är ISO standarden för manuella rullstolar. Det har inte kontrolleras om 
mekanismen fungerar i temperaturer på + 60 – 30 ˚C. Den nuvarande prototypen är anpassad 
för stål och inte aluminium/plast som den färdiga produkten skall vara tillverkad av. I och 
med att produkten inte har genomgått alla kraven i kravspecifikationen är det lång väg innan 
en masstillverkning kan ske.  

Det centrala i projektet har varit att ta fram ett nytt koncept till Etac som sedan skall kunna 
jobba vidare på. Med ritningar med i bilagorna kan prototyper tillverkas på företaget. Jag 
anser att Etac har fått en ny infallsvinkel på problemet som man kan jobba vidare på.
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6. Diskussion 
Den nuvarande produkten är anpassad för att användaren skall använda produkten. Den kan 
inte användas av skötarna. Det samma gäller att hjullyften inte kan användas till rullatorer. I 
dagsläget fungerar hjullyften på trösklar upp till 60 mm sedan tar lyftarmen i hindret.  

Om hjullyften skall kunna klara av samma höjd som konkurrenterna (65 mm) behövs detta 
korrigeras. Den maximala höjden som hjullyften kan lyfta ligger på 40 mm vilket ger ett spel 
på 25 mm mot kanten på hindret. En ökning på lyftarmens längd behövs för att ge ett ökat lyft 
på 10 mm. 

Ett önskemål från Etac sida var att det skulle vara en mjuk inbromsning vid kontakt med 
hindret. I dagsläget blir det ett stop vid kontakt med hindret vilket kan tolkas som en hård 
inbromsning. 

För att komma vidare med arbetet med hjullyften behövs det ta beslut om höjdtagningen skall 
utökas eller om det räcker med en höjdtagning på 50 mm. Genom att göra två stycken 
prototyper och låta en testperson testa hjullyften, samlas information in hur han/hon upplever 
användningen av produkten. Genom feedback från studierna kan sedan korrigeringar göras på 
konstruktionen.  
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Bilaga 1 

 
   

Kravspecifikation 

Krav 
 Delar i samma position efter lyftet som innan lyftet  K 
 Klara trösklar på 40 mm    K 
 Roterbart hjul     K 
 Fungera i 15 graders anfallsvinkel   K 
 Klara ISO 7176 standard för rullstolar   K 
 Fungerande mekanism vid + 60 -30 ˚C   K 
 Passa rullstolar med framaxel på 12,7 mm   K 
 Klämrisk minimeras CE-märkning, EN 12184   K 
 Säkerhetsfaktor 1,5 mot brott    K 
 Hjulparen klara ett statiskt tryck på 125 kg    K 
 Vid krock 4500 N     K 
 Maximalt mått på hjullyften 125·100·200 mm   K 
 Anpassa hjullyften till aluminium/plast   K 
 Tillverkningskostnad 700 kr    K 
 Försäljningspris 1400 kr    K 

Önskemål 
 Alla delar återvinns på återvinningsstation   Ö 
 Mjuk inbromsning vid kontakt med tröskel   Ö 
 Hjulparen får maximalt öka med 1500 gram   Ö 
 (Rekommenderat mått varje detalj)    Ö 
 Byte av hjul möjligt med tillhörande verktyg   Ö 
 Samma höjdtagning som Enkatsu   Ö 
 Klara 30 graders anfallsvinkel    Ö 
 Anpassning till rollator    Ö 
 Hjulparen klara ett statiskt tryck på 150 kg   Ö 
 Tillverkningskostnad 500 kr    Ö 

Målgrupp 
Hjullyften är riktad till genomsnittsanvändaren av rullstolar som har det svår att komma över 
trösklar i hemmet. De personer som behöver hjälp att komma över trösklar är personer som 
har drabbats av en olycka/sjukdom eller som är sjuk pga. åldern, man räknar med att 
fördelningen är 50/50. Den största kunden är landsstinget.  
 
Andreas Johansson:_______________________________ 
 
Bo Lindqvist:____________________________________ 
Datum:_________________________________________ 
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Bilaga 2 - Tidsplan 

Första tidsplanen, del1  
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Första tidsplanen, del2 
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Andra tidsplanen   
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Bilaga 3 - Brainstormning 
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Bilaga 4 - Primärutvärdering   

Den primära utvärderingen visar vilket förslag som uppfyller kraven. Kraven från 
kravspecifikationen gäller för att ta fram en produkt för tillverkning. Rutor med (?) betyder att 
det inte går att bestämma om det uppfylls i det här stadiet utan det bestäms i 
primärkonstruktionen och vid tester av prototyper. 



Bilaga 3 

 
   

Den första varianten med två huvudhjul bygger på trapplyften, 
där mekanismen sitter i mitten istället för på sidan. Det var inte 
aktuellt med att bygga modell 1 för att jag redan hade gjort tester 
med ett huvudhjul. 

 

 

 

                                                                

  

 

 

Modell 2 visar hur den nya layouten blev efter att 
korrigeringarna på trapplyften hade utförts. Modellen 
tillverkades sedan i verkstaden och testades med rullstolen. Med 
detta upptäckes nackdelarna med två hjul. Nackdelarna kan läsas 
i kapitel 3.6.3.  

 

 

 

 

 

Det som modell 3 visar är hur problemet med höjdtagning på 
20 – 30 mm kan lösas. Istället för att ha ett stort hjul på 
hävarmen, användes istället ett par mindre hjul. Problemet 
kan bli vid övergången mellan hjulparen, det kan bli en ryckig 
känsla. Av den anledningen var modell 2 med två 40 mm 
stödhjul mer lämplig. 
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Analyserna är gjorda i simdesigner. Anledningen till att göra analyserna är för att bekräfta 
uträkningarna som jag har gjort för hand. Det första diagrammet visar vilken kraft som 
behövs i X – led för att jämvikt skall råda. 

  Diagram 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar var kraften lades dit och var värdet till diagrammet hämtades. 

   

 
Bilaga 6 – Simdesigner diagram 



Bilaga 5 

 
   

Diagram 2 och 3 visar krafterna som uppstår när en kraft på 1125 N läggs på hävarmen. 

Diagram 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren syns det i vilka punkter värdena till diagrammen har hämtats. 

 

  

 
Bilaga 6 – Simdesigner diagram 
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Den första FE – analysen är på hävarmen och den andra är på lyftarmen. I kapitel 4.3 kan det 
läsas om vilka villkor som sattes upp på analyserna. 

 

 

   

 
Bilaga 7 – FE - analys 



   Bilaga 8 - Mathematica
Remove@"Global`∗"D

Trigonometri
Med trigonometrin kan den maximala höjden för hjullyften bestämmas. Det som behövs matas in är längderna 
på detaljerna.

ü Inmatning

Standardmått.

Y1 = 107; X1 = 40; D1 = 150; D2 = 50; D3 = 40; L1 = 100; X4 = 50; Y4 = 25;

Längder för LyftArmen.

L2 = 30; X5 = 75; Y5 = 36; Y6 = 25;

Vinklar och längder för stödhjulen.

Y2 = 159.5; X2 = 4.6;

Vinklar och längder när man kommer emot högre trösklar.

Y3 = 149.5; X3 = 35;

För att få reda på utväxlingen mellan TrappArmen och LyftArmen så kan man ta hjälp av en 2D-layout eller så
kan man rita upp dimensionerna på ett papper. Behöver för båda vinklarna.

LLåg1 = 11.756; LHög1 = 20.763;



ü Beräkning

ü Vinkeländring °

Det första som räknas ut är hur mycket hävarmen vrider sig i grader innan huvudhjulet tar över.

a = IY1
2 + X1

2M êê N

114.232

b =
D1

2
−

D3

2

55

c = IY2
2 + X2

2M êê N

159.566

För att få ut vinkeln B används Cosinussatsen.

B = ArcCosB
Ia2 + c2 − b2M
H2 ∗ a ∗ cL F ∗

360

2 π

13.2456

A = ArcTanB X1

Y1
F ∗

360

2 π
êê N

20.4973

Vinkeln mellan normalplanet och den infällda hävarmen

α2 = A − B

7.25177

Vinkel mellan startläget på hävarmen och normalplanet

α1 = ArcTanBX2

Y2
F ∗

360

2 π
êê N

1.65196

Lägger ihop vinkeln på den infällda hävarmen och startläget vilket ger den totala vinkeln för stödhjulet.



α3 = α2 + α1

8.90373

Räknar på vinkeln när 50 hjulet fälls ihop maximalt. Samma beräkningsätt som med stödhjulet.

α4 = ArcTanBX3

Y3
F ∗

360

2 π
êê N

13.1764

b =
D1

2
−

D2

2

50

d = IX3
2 + Y3

2M êê N

153.542

Bh = ArcCosB
Ia2 + d2 − b2M
H2 ∗ a ∗ dL F ∗

360

2 π

13.398

α5 = A − Bh

7.09931

Den totala vridningen för höga trösklar.

α6 = α4 + α5

20.2757

ü Länkarm, längd

Visar vilken längd länkarmen skall ha för att både hävarmen och lyftarmen skall vara i ett horizontellt läge.

LAxel = IHHL1 − X1L + X4 + L2L2 + HY1 + Y4 + 7.425L2M êê N

197.584

ü Maximalt lyft i mm

Förflyttning i Y - led för hävarmen. Gäller stödhjulet och 50 - hjulet. Värderna används för att rita upp på 
papper eller att använda i CATIA.

LLåg = L1 ∗ Sin@α3 °D

15.4775

Lhög = L1 ∗ Sin@α6 °D

34.6538



Vinkeln på lyftarmen i horizontellt läge. Gäller för stödhjulet och 50 - hjulet.

α7 = ArcTanB X5

Y5 + Y6
F ∗

360

2 π
êê N

50.8774

Längden på lyftarmen. Är samma för stödhjulet och 50 - hjulet

L3 = IX5
2 + HY5 + Y6L2M êê N

96.6747

Markfrigång för lyfthjulet.

h =
D1

2
− Y4 − Y6 −

D3

2

5

Höjdtagning för låga trösklar...

Vinkeln efter utväxling med hävarmen.

α8 = ArcSinB
LLåg1

L2
F ∗

360

2 π
êê N

23.0707

Vinkeln för att bestämma lyftarmen i Y - led.

α9 = α7 − α8

27.8067

Längden i y-led för startläget

L6 = Y5 ∗ Cos@α8 °D
33.1208

L4 = HL3 ∗ Cos@α9 °DL − L6

52.3906

LLåg2 = L4 −
D1

2
− Y4 − Y6 + h

22.3906

Höjdtagning för höga trösklar...

α10 = ArcSinB
LHög1

L2
F ∗

360

2 π
êê N

43.7966



α11 = α7 − α10

7.08082

L7 = Y5 ∗ Cos@α10 °D
25.9849

L5 = HL3 ∗ Cos@α11 °DL − L7

69.9525

LHög2 = L5 −
D1

2
− Y4 − Y6 + h

39.9525

ü Resultat

Hävarmens vridning för stödhjulet respektive 50 - hjulet.

α3

8.90373

α6

20.2757

Rekommenderad längd på länkarmen för att få hävarmen och lyftarmen i ett horizontellt läge.

LAxel

197.584

Hur mycket framhjulet maximalt kan höja sig över marken i mm.

LLåg2

22.3906

LHög2

39.9525

Kraftbehov framhjulet

ü Startvärden

Skriv in vad diametern på hjulet är.

DHjul = 150;

Hur hög är tröskeln räknat i mm?



yTröskel = 40;

Trycket på framhjulet.

m = 30; g = 9.82;

ü Vinkelberäkning

Vinkelberäkning behövs för att kunna räkna ut mekaniken.Lägger in en cirkel i kordinatsystemet enligt 
formeln nedan.

SolveB x −
DHjul

2

2

+ y −
DHjul

2

2

−
DHjul

2

2

0, yF

::y → 75 − 150 x − x2 >, :y → 75 + 150 x − x2 >>

Man har nu fått fram två olika ekvationer och genom utprovning får man fram att ekvationen är följande.

y1 =
DHjul

2
− DHjul  x − x2

75 − 150 x − x2

x1 =
DHjul

2
− DHjul ∗ yTröskel − yTröskel

2 êê N

8.6675

För få fram lutningen på tangenten till cirkeln så deriverar vi.

h = 0.00000001;

fHx+hL =
DHjul

2
− DHjul Hx1 + hL − Hx1 + hL2

40.

fHx−hL =
DHjul

2
− DHjul Hx1 − hL − Hx1 − hL2

40.

Räknar ut k värdet i ekvationen.



k =
fHx+hL − fHx−hL

2 h

−1.89521

Det som saknas i den linjära ekvationen är m.

m1 = yTröskel − k x1

56.4268

Nu när man har den linjära ekvationen komplett så kan man få ut vinkeln med hjälp av trigonometri. 
man sätter ett värde på x2till exempel x2= x1-5.

x2 = x1 − 5

3.6675

c = x1 − x2

5.

Bestämmer kordinaten y1.

y1 = k x2 + m1

49.4761

a = y1 − yTröskel

9.47607

Får ut vinkeln med trigonometri, vinkeln är i radianer.

α2 = ArcTanBa

c
F

1.08528

ü Mekanik

Med vinkeln a given kan kraften F beräknas med en jämviktsekvation.



Ø: F - N *CosH90 - aL = 0 fl F = N *CosH90 - aL (1)

Æ: -mg+ N *SinH90 - aL = 0 fl mg = N *SinH90 - aL (2)

Med tyngdkraften given kan kraften N räknas ut ur ekvation 2.

Nb =
m ∗ g

Sin@90 ° − α2D
631.286

Det som söks är kraften F och det kan fås ut från ekvation 1.

F1 = Nb ∗ Cos@90 ° − α2D
558.33

Mekanik
Det som man tar fram med hjälp av mekaniken är hur stora krafter finns utmed hjullyften man kan också ta 
reda på vilken vinkel in mot hindret hjullyften klarar av. Med krafter kända i varje infästning så kan man ta 
med det i dimmensioneringen av detaljerna.

ü Maximal infallsvinkel hjullyft

Efter jämnviktsekvation får man fram vilken infallsvinkel hjullyften klarar av. Den maximala vinkeln visar när 
momentet är i jämnvikt.

L1 = 46; L2 = 25;

α = ArcTanBL1

L2
F ∗

360

2 π
êê N

61.4769

Hjullyften klarar av en vinkel på 61,5 grader.



Minimalt kraftbehov

Jag har valt att sätta ut krafterna i varje detalj och sedan få ut kraften som behövs för jämnvikt. 
Momentet har jag satt moturs.

ü Hjullyften (5)

Frilägger hela hjulyften.

Ø: F - N1 = 0 fl F = N1

Æ: N8 - mg = 0 fl N8 = mg

ü Hävarmen (1)

Mata in längderna som finns i figuren.

Y1 = 2; X1 = 100; Y2 = 149.5;

Ø: N3 + N2 - N1 = 0 fl N1 = N3 + N2 (1)

Æ: N4 - N5 = 0 fl N4 = N5 (3)

M: N5 *X1 - N3 *Y1 - N1 *Y2 = 0 fl N5 = 
N3*Y1+N1*Y2

X1
 (2)

Bestämmer N3.

SolveBN5 ==
N3 ∗ Y1 + N1 ∗ Y2

X1
, N3F êê N êê Simplify

88N3 → −74.75 N1 + 50. N5<<



Ekvation 1.

N3 = N1 − N2;

Bestämmer N5.

N5 =
N3 ∗ Y1 + N1 ∗ Y2

X1
êê N êê Simplify

1.515 N1 − 0.02 N2

Ekvation 3.

N4 = N5;

ü Lyftarmen (3)

Mata in längderna som finns i figuren.

X2 = 73; X3 = 30; Y3 = 2;

Ø: N7 - N3 = 0 fl N7 = N3(5)

Æ: N5 - N6 + N8 = 0 fl N6 = N8+ N5 (6)

M: N3 *Y3 + N5 *X3 - N8 *X2 = 0 fl N3 = 
N8*X2 -N5*X3

Y3
(7)

Ekvation 5 läggs in i ekvation 7 och N5 som bestämdes i hävarmen.

N7 =
N8 ∗ X2 − N5 ∗ X3

Y3
êê N êê Simplify

−22.725 N1 + 0.3 N2 + 36.5 N8

Ekvation 6.

N6 = N8 + N5;

ü Framgaffeln (4)

Mata in längderna som finns i figuren



X4 = 10; Y4 = 132; Y5 = 33;

Ø: F - N7 - N2 = 0 fl N2 = - N7 + F (10)

Æ: N6 - N4 - mg = 0

M: - F *Y5 - N7 *Y4 + N6 * X4 = 0 fl F *Y5 = N7 *Y4 - N6 * X4 (11)

I ekvation 10 läggs N7 in som bestämdes i lyftarmen.

Solve@N2 −N7 + N1, N2D êê N êê Simplify

88N2 → 18.25 N1 − 28.0769 N8<<

I ekvation 11 lägger man in ekvation 6 och ekvation 7 som kommer ifrån lyftarmen. 
Från hjullyften används vilkoret F = N1.

Solve@N1 ∗ Y5 N7 ∗ Y4 − N6 ∗ X4, N2D êê N êê Simplify

88N2 → 76.5791 N1 − 120.804 N8<<

ü Resultat

Nu kan man få ut kraften F som behövs för att hjullyften skall vara i jämnvikt.

N8 = 30 ∗ 9.82;

Solve@18.25 N1 − 28.0769 N8 76.5791 N1 − 120.804 N8, N1D
88N1 → 468.332<<

Den minimala kraften för jämnvikt ligger på 468 N.

ü Krafter för dimensionering

Med kraften från kravspecifikationen vet man att den sammanlagda kraften från rullstolen uppgår till 4500 N. 
Det finns fyra punkter som tar emot kraften, kraften i varje punkt blir då 1125 N



ü Hävarmen

Ø : N3 - N2 - N1 = 0

Æ : N4 - N5 = 0

M: HN *Cos a L * X1 - HN *Sin aL * Y1 - N1 *Y2 = 0 fl N =
N1*Y2

IX1*Cos aM- IY1*Sin aM  

Momentekvation för att få ut resultanten N. 

Solve@HHN ∗ Cos@aDL ∗ X1L − HHN ∗ Sin@aDL ∗ Y1L − HN1 ∗ Y2L 0, ND
88N → −1.49851 N1<<

Resultanten N kan fås ut med trigonometri, vi vet längden på länkarmen och längden i Y-led. 

a = ArcCosBY1 + Y1 + Y4

LAxel
F ∗

360

2 π
; N1 = 1125;

Resultatens kraft.

Na =
Y3 N1

100 Cos@a °D − 2 Sin@a °D
2534.87

N3 = Na ∗ Sin@a °D
1862.83

N5 = Na ∗ Cos@a °D
1719.13

N4 = N5

1719.13

N2 = −N1 + N3

737.833



ü Lyftarmen

Enligt mekaniken är N8 = mg.

N8 = 75;

N7 = N3

1862.83

N6 = N5 + N8

1794.13

Samtliga värden kan användas för dimmensionering.

Dimensionering

ü Hävarmen

För att göra beräkning möjligt delas hävarmen in i två delar, en vänstersida och en högersida.

ü Böjspänning

Formeln som man använder sig av är sb =
Mb
I
* z. På den vänstra sidan har man två krafter så det är lämpligt

att räkna ut momentet. På högersidan det bara en kraft, formeln som används är Mb = F * L.

Böjspänning vänster sida.

Med att det finns två krafter på vänstersidan så räknas det sammanlagda momentet ut.

Lv = 85;

Mbv = N4 ∗ Lv − N3 ∗ Y1

142 401.

Tröghetsmoment för tvärsnittet.

hv = 35;



Ixv =
3 ∗ hv

3

12
êê N

10 718.8

böjspänningen för vänstersidan. 

σb =
Mbv

Ixv
 
hv

2

232.491

Böjspänning höger sida.

Lh = 134.5

134.5

Mbh = 1125 ∗ Lh

151 313.

Tröghetsmoment för tvärsnittet.

hh = 36

36

Ixh =
3 ∗ hh

3

12
êê N

11 664.

Böjspänning för högersidan.

σbh =
Mbh

Ixh
 
hh

2

233.507

ü Utböjning

Precis som med böjspänningen så bestämer man höger och vänstersidan. Formeln för utböjning är f =
Mb*L

2

2 * E * I
.

Em = 210 000; Ix =
3 ∗ 253

12
;

Vänster sida (mm).

fv =
Mbv ∗ Lv

2

2 ∗ Em ∗ Ix

0.627105

Höger sida (mm).



fh =
Mbh ∗ Lh

2

2 ∗ Em ∗ Ix

1.66844

Med att 50 - hjulet inte sitter i linje med hävarmen så blir det en utböjning i Z - led vilket behövs kontrolleras.

L1 = X3; L2 = 13;

Mb = N1 ∗ L2

14 625

Ix =
15 ∗ 33

12
êê N

33.75

f =
Mb ∗ L1

2 ∗ Em ∗ Ix

0.0361111

Utböjningen visas i mm.

ü Utmattning

Med den maximala böjspänningen given och minimala så kan man med hjälp av ett diagram beräkna 
utmattningsgränsen.

σmin =
117.415 ∗ Lh

Ixh
 
hh

2

24.3709

σmax = σbh

233.507

Rs =
σmin

σmax

0.104369

σm =
σmax + σmin

2

128.939



Med Rs och sm given så kan man med diagramet få fram sD som i det här fallet blir 260 N ëmm2. 

ü Knäckning

Räknar med Eulers 1:a knäckfall som har formeln Fk = p
2

4
* E*I

L2

Iy =
3 ∗ 27.53

12
;

Fk =
π2

4
∗

Em ∗ Iy

852
êê N

372 872.

För knäckning används en säkerhetsfaktor 5 för stål.

Ftill =
Fk

5

74 574.3

Det råder ingen risk för knäckning.

ü Länkarmen

I länkarmen har man istället för böjspänning en dragspänning.



ü Dragning

Den enkla formeln för dragspänning är sd  = F
A

.

A = 20 ∗ 2;

σs =
Na

A

63.3717

ü Förlängning

Formeln för förlängning vid dragning är följande f = F*L
A*E

.

f =
Na ∗ 196

A ∗ Em

0.0591469

ü Lyftarmen

Precis som med hävarmen så finns det moment på vänster och högersidan. Man använder samma formler vid 
böjspänningen och utböjningen.

ü Böjspänning

Vänstersidan.

L = 73;

Mbv = 75 ∗ L

5475

Ixv =
3 ∗ 203

12

2000

σb =
Mbv

Ixv
 10 êê N

27.375

Högersidan har två krafter och det totala momentet räknas ut.

Mbh = N5 ∗ X3 + N3 ∗ Y3

55 299.6

Ixh =
3 ∗ 223

12

2662



σb =
Mbh

Ixh
 11

228.511

ü Utböjning

Vänstersidan

f =
Mbv ∗ L2

2 ∗ Em ∗ Ixv
êê N

0.0347337

Högersidan

f =
Mbh ∗ X32

2 ∗ Em ∗ Ixh
êê N

0.0445151

ü Skruvförband

Det som är viktigt att tänka på när man räknar på skruvförband är att det blir skjuvspänningar vilket leder till 
60 % lägre hållfasthet, tmax = smax *0.6. En skruv med hållfasthetsklass på 8.8 ger Rm= 800.

τmax = 800 ∗ 0.6

480.

Enligt kravspecifikationen skall säkerheten vara 1.5 mot brott. Spänningen får inte gå över 320 N ëmm2.

τtill =
τmax

1.5

320.

ü M6 - 80mm

Antar att skruven är helgängad, innerdiametern är 4.917 mm.

Dak = 4.917;

A =
π ∗ Dak

2

4

18.9885

τmax =
Na

A

133.495

Den maximala utböjningen med två stycken punktlaster.



c = 12; L = 67.5; Ix =
π ∗ Dak

4

64
êê N

28.6927

Med att det finns två stycken punktlaster är det lämpligt att kontrollera utböjningen.

fmax =
Na ∗ c I3 ∗ L2 − 4 ∗ c2M

24 ∗ Em ∗ Ix

2.75402

ü M8 - 85mm

Räknar ut resultanten för N4och N2 från mekaniken. 

Nr = IN42 + N22M

1870.78

A =
π 82

4
;

τmax =
Nr

A

37.218

ü M6 - 14mm

Med trigonometri kan resultanten för N6 och N7 räknas ut.

Nr = IN62 + N72M

2586.32

Med att skruven är helgängad så blir diametern mindre än 5 mm.

A =
π 4.9172

4
;

τmax =
Nr

A

136.205

ü M5 - 20mm

Skruven utsätts för en kraft.

Nr = 1125;

Skruven är helgängad vilket ger en sämre hållfasthet.



A =
π 4.1342

4
;

τmax =
Nr

A

83.815

ü M5 - 12mm

Kraften räknades ut i mekaniken. Arean är densamma som 20 mm skruven.

τmax =
Na

A

188.853



Bilaga 7 

 
   

Ritningsunderlaget som har tagits fram är tre stycken sammanställningar och resten är 
detaljritningar. Detaljer som inte har ritats upp är standardskruvar och fjädrar, det gäller också 
detaljer som finns i Etac rullstolar. Varje ritning har ett eget produktnummer. Den första 
sammanställningen har nummer 10000 och de andra två sammanställningarna har 10100 och 
10200. Detaljer i sammanställningarna varieras sedan från 1–20.  

1. Sammanställning 
2. Sammanställning_Hävarm 
3. Gängad_Axel 
4. Distans_50_Hjul 
5. 50_Hjul 
6. Hävarm 
7. DistansBricka_M8 
8. Sammanställning_Framgaffel 
9. Framgaffel 
10. Länkarm 
11. DistansBricka_M5 
12. LyftArm H/V 
13. DistansBricka_M6 
14. FjäderInfästning 
15. StoppKloss 

 

 

 
Bilaga 9 - Ritningar 
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