Examensprojekt 7,5 hp

Linus Ståhl

Handledare: Johan Wretborn

Förord
Detta examensarbete avslutar mina studier för Cad-Teknikerprogrammet.
Examensprojektet är på 7,5 poäng och har utförts mellan mars och maj.
Handledare var Johan Wretborn och examinator.
Uppdragsgivare var Martin Persson som är Kommunkoordinator för
Hälsoteknikcentrum Halland.
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Jag vill tacka dessa personer för all hjälp med projektet.
Martin Persson- Hälsoteknikcentrum Halland
Johan Wretborn- Studierektor, Högskolan i Halmstad

Ordförklaring
Spline- Spår som sitter vid navet och hjulet.
Quickrelease- Låsfunktion som gör det möjligt att montera av och på hjulen på en
rullstol.
Nav- Ett hölje till växeln.

Sammanfattning
Detta examensarbeta har grundats på att hitta en lösning till Hälsoteknikcentrum
Halland. Uppgiften var att konstruera hjulen på en växlad rullstol, så de går montera
av och på med en låsnings-funktion.
Jag har skissat fram lösningen och ritat upp den i Catia v5, som kommer lämnas över
till hälsoteknikcentrum efter redovisningen.

Abstract
This diploma work has been based on finding a solution to Hälsoteknikcentrum i
Halland. The task was to design the wheels of a wheelchair gear, so they can put on
and remove with a locking feature.
I have sketched out the solution and drawn up in Catia v5, which will be handed over
to health technology centers for accounting.
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Inledning
Bakgrund
Hälsoteknikcentrum Halland presenterade olika projekt som de behövde få hjälp med
att färdigställa eller vidareutveckla. Jag fastnade för ett projekt som två tidigare
studenter hade gjort som jag valde till examensarbete.
Gearup, som projektet heter är en rullstol med en cykelväxel. Funktionen består av
ett hjul, drivhjul, och en växel. Växeln är en planetväxel och drivs av drivhjulet, växeln
kraft förs vidare till navet och hjulet och det blir en utväxling.
Det som hälsteknikcentrum behövde hjälp med var att montera ner och på hjulen
med hjälp av en låsfunktion som blev mitt projekt, Quickrelease.

Besök
När jag besökte Hälsoteknikcentrum träffade jag Martin Persson som visade mig
rullstols-prototypen Gearup. Vi monterade ner ett av naven så jag kunde se hur
växeln fungerade och hur det satt fast. Vi diskuterade fram olika kriterier som
behöver uppnås och vilka problem som behöver lösas.
Jag fick deras rapport med ritningar med mig, så jag kunde rita upp växeln och börja
hitta lösningar.

Syfte
Quickrelease till Gearup.
Quickrelease är en funktion som låser fast hjulen till rullstolen och montera av hjulen
från rullstolen. Quickreleasen är ett rör som har en stav och två kulor i sig, kulorna
sticker ut med en tredje del av sin storlek från röret igenom två hål. Staven som finns
i röret har en stor och liten bredd. När man trycker fram staven så hamnar kulorna på
den lilla bredden och kulorna trycks inte upp igenom hålen i röret. Då ligger inte
kulorna i ett spår utanför röret, vilket gör det möjligt att montera av hjulet.
Se bilaga
Gearup är en rullstol med en växel vid naven, som två andra studenter har haft som
examensarbetet.
Min uppgift är att skapa en liknad funktion till Gearup. Hjulet och drivhjulet ska
monteras av med hjälp av en låsfunktion som ska vara lika lätt att hantera som en
Quickrelease, så Gearup kan komma ut på marknaden i framtiden.

Problembeskrivning
Gearup har en cykelväxel innanför navet till skillnad från en vanlig rullstol. Detta gör
att en quickrelease inte går applicera till Gearup då växeln är i vägen.
Det finns tre problem som behöver lösas för att detta ska bli möjligt.
1. Växeln sitter fast i en vajer vilket gör att växeln sitter fast i stolen.
2. Drivhjulet sitter fast i växeln för att det ska bli en utväxling och hjulet sitter fast
i navet. Detta medför att det blir två separata delar som man ska montera ner,
och måste på något sätt sammankopplas till en enhet.
3. En låsfunktion som låser fast drivhjul och hjul i rullstolen.

Metod
Jag började med att läsa rapporten Gearup och fick en bild av vad som behövde
göras. Sedan började jag skissa upp olika lösningar för de tre problemen som ska
lösas. Skisserna kopplade jag ihop med varandra för att se att de fungerade
tillsammans och uppfyllde kriterierna. Resultatet ska ritas upp i Catia v5.
Jag har följt Fredy Olsen metod.
Kriterier
Jag har gjort en lista på kriterier för att välja vika skisser som uppfyller kraven.
Lätt att montera av och på
Drivhjul och hjul ska vara
sammankopplade
Enkel låsfunktion
Får ej påverka växeln
Stabil
Tåla slitage
Låg kostnad
Klara krafterna som uppkommer
Lätt att tillverka

K1
K2
K3
K4
K5
Ö1
Ö2
K6
K7

Ö= Önskar
K= Krav
Viktning av krav
En viktning är när man väger olika krav med varandra och på så sätt få ut det
viktigaste.

K1

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

Summa

0

2

2

3

1

3

1

12
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2

2

3

1

3

1

10

K3

4

3

2

1

1

7
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9

1

0

0

1

K5

5

1

0

1

K6

8

0

0

K7

3

Summan av kraven
K1=12

K2=12

K3=11

K4=11

K5=7

K6=8

K7=3

De viktigaste kraven är K1 och K2 med sina 12 poäng.

Skissbeskrivning
Jag började med att skissa fram lösningar till problem 1, att göra det möjligt att
ta bort hjulet då växeln sitter fast i en vajer. Jag fram till att inte ta bort växeln
utan fokuserade på att ta bort hjulen.
Skiss 1
På denna lösning så lossar man inte på navet och växeln, utan låter det vara kvar på
rullstolen. Istället monterar man bort hjulet med hjälp av en spline som sitter utanför
navet och på insidan av hjulet. Det blir då en kraftöverförning från navet till hjulet.
Skiss 2
Här är en liknad lösning med spline. Splinen är fasad framtill för att underlätta
påtagningen av hjulet. Fasningen samlar också på sig smuts som kan tillkomma i
mellan navet och hjulet.
Skiss 3
Denna lösning har också en spline. Denna splinen gör att det drar åt i slutet av spåret
och gör det lätt att montera på.
Skiss 4
Det är två skruvar som fäster sig i navet så det fäster.
Problem 2, att få hjulet och drivhjulet sammankopplade på något sätt så det blir
en utväxling.

Skiss 5
Här knäpper man fast hjulet och drivhjulet med ett fäste när man ska ta bort det. När
hjulet sedan ska på igen, så lossar man på fästet och det blir en utväxling.
Skiss 6
Drivhjulet och hjulet sitter fast med 3 kulor som sitter i ett spår i hjulet. Kulorna sitter
fast i en axel, vilket gör att de kan snurra runt axeln och inte påverkar hjulet.
Skiss 7
Denna lösning består av samma princip. Ett kullager som sitter fast i drivhjulet och
går i ett spår i hjulet.
Skiss 8
Ett kullager som fästs emellan hjulet och drivhjulet.
Problem 3, hitta en lösning som får hjulet och drivhjulet att låsas fast i
rullstolen.
Skiss 9
En Quickrelaese som fäster hjulet och drivhjulet i växelns axel.
Skiss 10
En Quickrelease som fäster sig i ett hål längst ut på navet i mitten.
Skiss 11
En Quickrelease som fäster sig på insidan av navet längst till kanten.
Skiss 12
Liknade funktion som skiss 11 fast med flera kulor.
Se bilaga

Viktning av skisser

Jag har satt ett betyg på 1-5 på varje lösningsförslag mot mina kriterier för att få fram
de bästa skisserna. Jag har delat in lösningarna i tre grupper, de vinnande skisserna
i varje grupp kommer jag att koppla samman till en lösning.
Kraven kommer ha olika poäng angående vilket som är viktigast. Då K1 har 3 poäng
så kommer maxpoängen för det kravet vara 3*5=15 poäng.
Poäng för kraven:
K1=3

K2=3

Ö1=1

Ö2=1

K3=2

K4=2

Totalt

K6=1

Problem 1
1 2 3 4

Skisser
Lätt att montera av och på
Drivhjul och hjul ska vara
sammankopplade
Enkel låsfunktion
Får ej påverka växeln
Stabil
Tåla slitage
Låg kostnad
Klara krafterna som uppkommer
Lätt att tillverka

K5=1

K1
K2
K3
K4
K5
Ö1
Ö1
K6
K7

12 12 15

K7=1

Problem 2
5 6 7 8

6

Problem 3
9 10 11 12
12 12 12

9

12 12 12 15

3
3
4
2
3

10 10 10 10
3 2 4 4
3 3 4 4
4 2 3 4
2 2 3 3
3 1 1 4

30 29 34 21

37 32 37 44

4
3
4
3
4

4
4
3
3
3

5
4
4
3
3

8
2
1
3
4
2
4

8 10 10
2 10 10
2 5 5
3 3 3
3 2 2
2 2 3
2 3 2

36 34 47 44

De skisser som fick bäst betyg från varje grupp var Skiss 3,8 och 11. De hade också
fått högsta poäng på de kraven som var viktigast.

CAD-modell

Jag började med att rita upp växeln för att se dimensionerna, så jag kan utforma
lösningarna som jag skapat.
Jag ritade sedan upp lösningarna 3, 8 och 11 så de passade med varandra. I Catia
så fick flera skisser ändras så de passade varandras funktioner och inte påverkade
växeln.
Navet, hjulet och drivhjulet är bredare så att de nya funktionerna kan appliceras.
Navet har en spline som hjulet ska fästa sig i, hjulet har en liknande spline med
motsatt riktning. Hjulet och drivhjulet sitter ihop med ett kullager så de inte ska
påverka varandra. Kullagret har jag hämtat som färdig modell från SKF.
Låsningen som sitter längst åt vänster låser fast drivhjulet och hjulet med kulor som
går i ett spår i navet.
Hjulen och drivhjulets ekrar är bara en utformning som inte har med funktionerna att
göra, dessa går ändra till vilken design man så önskar.

Materialval
Jag har gjort en viktning av materialet som ska vara till navet och hjulets spårfäste.
(Viktning 1-5)
Material

Stål

Aluminium titan

Rostfritt
stål

Sträckgräns

4

3

5

4

Vikt

3

5

3

3

Vattentålig

3

4

3

4

kostnad

5

2

1

2

bearbetning

5

2

2

4

Totalt

20

16

15

17

SS-1412
Navet och hjulspårets fäste kommer tillverkas av stål. Stålet som jag valt är SS-1412
och är ett konstruktionsstål. Det är lätt att bearbeta och relativt billigt. Sträckgränsen
är på 260 Mpa.

Beräkningar
Jag har räknat ut momentkraften på drivhjulet för att få fram spänningen i splinen
mellan hjulet och navet.
Jag utgick ifrån att en maxkraft på 20 kilo, då jag förutsätter att de flesta ligger långt
under denna kapacitet när de använder rullstolen.
M=F*a

F=20*9,82= ca 200 N

M= Momentkraften (Nm)

a= 0,275 m

F=kraften (N)

M=200*0,275

a= Hävarm (m)

M=55Nm

Utväxlingen från drivhjulet till hjulet är 73 %.
Momentkraften vid hjulet:
M=55*1,73
M=95,15Nm
Momentkraften vid hjulet blir då 95,15Nm. Denna kraft ska jag beräkna med en FEManalys så att man kan se att spänningarna inte överstiger sträckgränsen på 260 Mpa.

FEM-analys
Jag har satt en momentkraft på 95,15Nm på hjulet för att se spänningarna i splinen.
Spänningen hamnade mellan 0-3 Mpa, så sträckgränsen 260 Mpa på
konstruktionsstålet SS-1412 klarar sig med stort marginal.

Här kan man se spänningen på navet. Den högsta spänning är vid splinen längst ut
på kanten där det kniper åt.

Hjulets spline har samma spänning som ovan, dock bildas det en hög punktspänning
vid en av ekrarna, men det är inte relevant för denna analys.

Resultat
Här kommer jag gå igenom den slutliga primära konstruktionen.

Komponenter
Kullager
Jag viktade 3 olika kullager för att få fram det bästa för min konstruktion.
Viktning 1-5
Kullager
Deep groove
ball bearings,
double row
Deep groove
ball bearings,
single row
Cylindrical
roller
bearings,
single row

Vikt
3

Storlek
2

r/min
3

Totalt
8

4

5

4

13

3

3

2

8

Se bilaga
Jag kommer använda mig av Deep groove ball bearings, single row och är 70mm
innerdiameter, och 90mm ytterdiametern. Jag använder detta kullagret främst för att
det fanns storlekar som passade till min konstruktion.

Fjäder
Jag kommer använda mig av sex stycken tryckfjädrar till låsfunktionen.
Längden=10mm
Bredd= 5mm.
Innerdiametern= 1mm
Belastningslängden=5mm
Skruv
Det kommer sitta tre M5 skruvar som låser fast låsningsskyddet i drivhjulet.
Kulor
Sex Stålkulor på 5mm sitter vid låsningen.

Detaljkonstruktion
Navet

Navet har en spline som fäster sig i hjulet. Splinen ” nyper till” i slutet så det blir lätt
att föra in i hjulspåret. Längst fram på navets insida är det ett spår som låsningens
kulor går i.
Inuti navet så finns det kuggar som fäster sig planetväxeln.

Hjulet

Här kan man se att hjulets spår som går över navets. Där hjulet har en infasning ska
drivhjulet sitta fast med ett kullager. Kullagret sitter fast på infasningens innan sida
och drivhjulets ovansida.

Drivhjul

Den utstående ringen ska kullagrets insida sitta fast på. Den utstickande cirkeln med
spår i, fäster sig i planetväxeln. De tre hålen i drivhjulet går låsningen igenom för att
låsa sig i navet.

Låsning

Detta är då låsningsfunktionen. Den har samma princip-funktion som en
Quickrelease. Kulorna går i ett spår i navet och låser fast hjulet.

Här kan man se hur låsningen är uppbyggd. Låsningsskyddet längst åt höger har
kulor på vardera sidan, de sitter på plats i mindre demissionerade hål med fasningar.
Låsningsstaven i mitten har olika bredd, så kulorna kan tryckas upp och dra sig
tillbaka. De sex runda stavarna längst fram sitter det tryckfjädrar, som gör att staven
går tillbaka till ursprungsläget när den inte är intryckt. Stavarna går igenom sex hål
som finns på baksidan av låsningsskyddet. Låsningsringen åt vänster låser fast
låsningsstaven i låsningsskyddet. Låsningsskyddet sitter sedan fast i drivhjulet med
tre skruvar.

Utförande/teorier

När jag började skissa så kom jag snabbt fram till att växeln var tvungen att sitta kvar,
eftersom det hade blivit för många moment att montera ned hjulet annars.
Anledningen att det bli många moment är att det sitter en vajer i axelns planetväxel
som sitter fast i reglage på rullstolen. Det är denna vajer som gör att axeln kan
förflytta sig.
Lösningen har nu en växel på varje sida som resulterar till att rullstolen bli bredare
när man montera ned den, men det är hjulen som har högsta prioritet. Växlarna
måste nu ha något skydd så att det bildas smuts eller dylikt. Det medvärkar också att
det kommer bli svårt att montera på hjulet/navet på växeln, med kuggar som ska
passa in.
Då lät jag navet sitta kvar då det redan sitter fast i axeln med ett kullager. Så att
hjulet får fästa sig i navet istället. För att fästa hjulet på navet så bestämde jag mig för
att konstruera en spline på navet och på insidan av hjulet så det kunde fästas.
Nästa problem var att få hjulet och drivhjulet sammankopplade, så det blir en del att
montera ner. Jag fram till att ett kullager passar till denna lösning, så det blir en
utväxling.
Nu sitter det en spline på hjulet som ska passa navet och ett fäste på drivhjulet som
ska passa planetväxeln. För att få dessa fästen att komma i samma läge när man
ska montera på hjulen, så finns det ett märke som man ska vrida drivhjulet till så det
hamnar i rätt läge för påtagning.
Låsningen hade jag problem med att lösa, då det var ont om utrymme. Min första
teori var att använda mig av en quickrelease som fäster sig i ett spår i axeln som
existerar på vanliga rullstolar. Axeln på Gearup förflyttar sig i olika lägen när man
växlar så denna teori funkar inte i praktiken. Då finns det bara ett ställe som en
låsning kan fästa sig i och det är i navet.
Först funderade jag på att sätta ett fäste längst ut i mitten på navet men det hade
påverkat växeln, då fästet mellan drivhjulet och växeln hade varit i vägen. Det blev
tillslut ett fäste längst kanten på navet med en låsning som liknar quickrelease.

Diskussion
Det jag har gjort är den principiella och primära konstruktionen av min lösning. Jag
har ritat upp den i Catia v5 och gjort analys på konstruktionen. För att den ska kunna
tillverkas behövs följande steg göras.
Bestämma vilka verktyg som behövs för att bearbeta modellen
Ritningar
Kostnadsanalys av delarna
CE-märkas
Livscykelanalys

Jag tycker jag fått fram en bra lösning som fungerar i praktiken. Nackdelen med min
lösning är att delarna har blivit större, vilket medför att vikten har ökat. För att få ner
vikten på hela konstruktionen kan man optimera ekrarna på hjulet och drivhjulet, så
man få ut den optimala prestandan på Gearup.
Detta projekt har varit mycket lärorik och jag har fått en större inblick på
rullstolskonstruktioner och dess olika komponenter som jag tror jag kommer ha
användning av i arbetslivet.

Källförteckning
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Formler och tabeller för mekanisk konstruktion- Karl Björk
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Deep groove ball bearings, single row, unsealed

Product
information

Tolerances , see also text
Radial internal clearance , see also
text
Recommended fits
Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings
Mass
dynamic static load
Reference Limiting
limit
speed
speed
d
D
B
C
C0
Pu

Designation

mm

kg

-

0,14

61814

70

kN
90

10

12,4

13,2

kN

r/min

0,56

15000

9000

Deep groove ball bearings, double row

Product
information

Tolerances , see also text
Radial internal clearance , see
also text
Recommended fits
Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings
Mass
dynamic static load
Reference Limiting
limit
speed
speed
d
D
B
C
C0
Pu

Designation

mm

-

70

kN
125

31

70,2

73,5

kN

r/min

3,1

8000

kg
4300 1,50

4214 ATN9

Cylindrical roller bearings, single row, NU design

Product
information

Tolerances , see also text
Radial internal clearance,

cylindrical bore ,
tapered bore, unsealed , see also text
Recommended fits
Shaft and housing tolerances
Principal
dimensions

d

D

B

110

20

mm
70

Basic load
Fatigue Speed ratings
Mass Designation
ratings
dynami
Referenc Limitin
static load
c
e
g
limit
speed
speed
C
C0
Pu
kN
76,5

93

kN

r/min

12

6300

7000

Angle ring
Designation

kg

-

-

0,62

NU 1014 ECP

HJ 1014 EC

Quickrelease
Här är en Quickrelease på en vanlig rullstol, skissen under förklarar dess funktion.

