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Sammanfattning 

Benprotes kan för många användare bli en psykologisk belastning vilket resulterar 

i en försämrad självkänsla och att man försöker dölja sitt handikapp. Med xCover 

blir volymen på benet mer naturlig och ger ett häftigare utseende.  

xCover förändrar utseendet på benprotes av märket C-leg. Produkten är 

konstruerad av oss, Patrik Svensson och Magnus Zetterqvist för uppdragsgivaren 

Christoffer Lindhe och Lindhextend AB. Christoffer har anlitat Martin Bergman 

på Smedjan 17 till formgivning. Konstruktion och modellering är gjord i Catia 

V5. Framförallt arbetsbänken Imagine and shape har använts för att bygga en 3D-

modell av formgivarens skisser och modeller. Arbetet har resulterat i en produkt 

som är enkel att använda och tål ett aktivt liv hos användaren. 

  



 

Abstract 

Prosthetic leg can give a negative psychological effect to the user, which ends up 

in decreased self-esteem and that the user hides his handicap. xCover gives a more 

natural volume and a cool look. 

xCover changes the look of the prosthetic leg C-leg. The product is constructed by 

us, Patrik Svensson and Magnus Zetterqvist, for Christoffer Lindhe at 

Lindhextend AB. Christoffer has hired Martin Bergman at Smedjan 17 to make 

the design. It is developed in Catia V5 and most of all in the workbench Imagine 

and shape. The project has resulted in a product that is easy to use and can 

withstand an active lifestyle. 
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Denna rapport är gjord för att erhålla examen från CAD-teknikerprogrammet på 
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Smedjan 17. 
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1. Inledning 

Detta projekt är ett examensarbete på 7,5hp för att erhålla en högskoleexamen 

som CAD-tekniker. Projektet skall syfta till att visa kunskaper i CAD och ett 

maskintekniskt utvecklingsarbete.  

 

1.1 Bakgrund 

Christoffer Lindhe driver företaget LindheXtend och utvecklar protesprodukter. 

För att utveckla sitt företag vill han ta fram en ny produkt och gett uppdraget att 

utveckla ett skal för en benprotes som finns på marknaden idag. Christoffer 

kommer tillsammans med en formgivare ta fram skisser hur skalet skall se ut. 

Utifrån dessa skisser skall en 3D modell som efterliknar den önskade 

formgivningen skapas samt hitta en lösning hur produkten skall fungera 

mekaniskt i uppbyggnad och infästning mot protes. Tanken är att vem som helst 

med denna protes skall kunna köpa skalet och utan större ingrepp montera det på 

sin protes. Skalet utvecklas med avseende på formgivning, material och 

tillverkningsteknik. Produkten är döpt till xCover för att knyta samman med 

företagsnamnet samt företagets tidigare produkt xBalance. 

 

1.2 Problemformulering 

Skalet är en främre och bakre halva som ska kunna fästas på en benprotes utan 

ingrepp på protesen. Infästningar får inte störa utseendet, alltså antingen döljas 

eller vara en del av utseendet. Uppdragsgivaren vill ha en lösning som låter 

xCover flyttas ur sitt läge eller lossna från protesen före att ett brott eller 

bestående deformation uppstår på grund av onormal kraftpåverkan. xCover ska 

inte påverka protesens rörlighet och klara att användas i miljöer som C-leg klarar.  

 

1.3 Syfte och mål 

Målet är att skapa en produkt som förändrar utseendet och volymen på en 

benprotes av märket C-leg. Produkten skall vara enkel för användaren att montera 
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och hålla för användarens aktiva liv. Syftet är en mer naturlig volym på underben 

och ett utseende som ger mod att våga visa upp sitt handikapp. 

 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetets mål sträcker sig till en 3D-modell med trovärdig lösning och om 

tid finns skall en prototyp byggas.   
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2. Teoretisk referensram 

xCover skall ändra utseendet på en persons protes och förhoppningen är att det 

ger en positiv psykologisk effekt hos användaren.  

I en studie av Murray (2009) visades att personer med protes efter en amputation 

upplevde att vardagslivet blev lättare. Man kunde vara med i fler aktiviteter och 

fick större rörlighet. Men han fann även att flera i studien upplevde en negativ 

psykologisk effekt, att de kände sig utstirrade och annorlunda. Detta gjorde att 

flera valde att använda kläder som skylde protesen, till exempel långbyxor över en 

benprotes. (Murray, 2009) 

I en liknande studie fann man att personer med protes upplevde sig annorlunda 

och att de försökte dölja sitt handikapp. Till exempel kunde kvinnor välja långkjol 

före långbyxor för att formen på benet blir svårare att se i kjol. Män kände att de 

tappat en del av sin manlighet och kvinnor sin kvinnlighet. De kände sig 

annorlunda och att de tappat en del av sig själv. (Hamill, 2010) 

Scott Summit är industridesigner och bygger kundanpassade skal till kunders 

proteser. Han anser att ett skal på sin protes med en personlighetsinspirerad 

formgivning ger en positiv psykologisk effekt för användaren. Det nya utseendet 

flyttar fokus från en protes till användarens personlighet. Detta medför att 

användaren vågar visa sig med sin protes genom till exempel använda kortbyxor. 

(Summit, 2014) 

 

2.1 Fredy Olssons metod 

Metoden går ut på att först ta fram principen för produktens tekniska uppbyggnad 

med avseende på produktens behov och krav. Nästa steg är primärkonstruktion 

där man mer detaljerat tar fram standarddelar och formger unika delar. Sista delen 

är att kritiskt granska och modifiera produkten samt skapa ritningar inför en 

tillverkning. (Olsson, 1995) 
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2.2 FMEA 

FMEA är en förkortning för Failure Modes and Effects Analysis. Det är en 

systematisk och förebyggande metod för att utvärdera en produkt och identifiera 

var och hur fel uppstår och hur allvarliga felen är. Med FMEA letar man 

förebyggande reda på felen och förhindrar dem från att hända genom att innan 

produktion göra ändringar på produkten istället för att upptäcka felen när de 

uppstår. Det är en särskild effektiv metod vid nyutveckling av produkter eller för 

att få reda på konsekvenserna av ändringar på en produkt. 

Stegen i processen är 

 Failure modes (Vad kan gå fel?) 

 Failure causes (Varför uppstår felet?) 

 Failure effects (Vad blir konsekvensen av felet?) 

(Institute for Healthcare Improvment, u.d.) 

 

2.3 GANTT 

Gantt-schema används för att få en överblick och planering över ett projekt. 

Genom en grafisk planering kan man se var i planeringen utvecklingsarbetet 

befinner sig och jämföra det med vart man bör vara. (Six Sigma, 2014) 

 

2.4 Plåtformning 

En effektiv metod för att forma plåt är dragpressning. Den innebär att plåt formas 

med verktyg som pressar plåten mot en dyna. Det blir en plastisk deformation som 

följer verktyget. Verktyg kan utformas för att forma i flera steg och även utföra 

klippoperationer samtidigt. Dragpressning kan tillämpas på plåt med mycket 

varierande form. (Hågeryd, et al., 2002) 

 

2.5 Stansning 

Stansning är en klippoperation med vanligtvis sluten klippgeometri. Former klipps 

ur plåt med hjälp av ett stansverktyg och motsvarande dyna. Stansning används 
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för hög effektivitet på håltagning i plåt och kan användas med olika former av hål. 

Metoden ger ful klippyta med låg tolerans men verktygen är billiga att tillverka. 

(Hågeryd, et al., 2002) 

 

2.6 CNC-fräsning 

Fräsning är en skärande bearbetningsmetod som tillämpas till de flesta material. 

Ett roterande skärande verktyg bearbetar bort material från arbetsstycket. CNC 

fräsning innebär att fräsen är styrd av en dator som har beräknat hur verktyget och 

arbetsstycket ska förflyttas istället för manuell styrning av fräsen. (Gnosjöregion, 

2014) 

 

2.7 Limning 

Lim används som metod för att sammanfoga två delar med varandra. Principen 

för limning är att mellan två delar läggs ett material som förenar de två till en. Om 

delar är limbara är en fråga om förhållandet mellan limmet och delarnas 

ytspänning. För att lim skall kunna fästa mot materialet måste det ha en 

ytspänning som är lägre än materialet. Rätt lim och metod är idag ett alternativ till 

andra monteringsmetoder som svetsning och nitning med lika starka 

fastsättningar. Framförallt är lim starkt vid drag och skjuvkrafter men mindre bra 

vid fläkning. (Epotex, 2014) 

 

Det finns flera olika sorters lim och har olika egenskaper för vilka material som 

skall sammanfogas. Limmer skiljs bland annat åt beroende på vilken 

härdningsprocess de använder. De kan antingen härdas genom kemisk reaktion, 

värme eller förändring av miljö till exempel ph och fuktighet. Ett två-

komponentslim är ett lim där två delar blandas, till exempel en bas och en härdare. 

(Svetskommissionen, 2014) 
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2.8 Vakuumformning av träfanér 

Att forma och limma träfanér är vanligt främst inom möbelindustrin. Det är en 

enkel och effektiv metod att forma trädetaljer med kurvatur. Flera lager fanér med 

lim emellan läggs i en form och får härda under tryck. Tryck kan skapas med 

vakuum. Då läggs fanér i en form och täcks med ett lufttätt skikt. När luften sugs 

ut pressar omliggande atmosfär samman materialet och får en mycket bra 

sammanfogning. Genom vakuumformning behövs endast ett verktyg skapas till 

skillnad från en hydraulisk press där ett övre och ett undre behövs. (Ott, 2014) 

 

2.9 Formsprutning 

Formsprutning är en metod där uppvärmd termoplast sprutas in i ett formverktyg. 

Verktyget kyls och plasten kristalliseras innan produkten tas ur verktyget. Det är 

den vanligaste tekniken för formning av termoplaster trots att den har högre 

materialåtgång än till exempel strängsprutning. Verktyget är två halvor där den 

ena har ett eller flera inlopp av material. Materialet sprutas in under högt tryck 

och värme i det relativt svala verktyget. Den andra halvan har en mekanism för att 

stöta ur produkten ur verktygen när den svalnat. Insprutningen är öppen tills 

materialet har svalnat då det krymper under svalningen. (Hågeryd, et al., 2002)  

 

2.10 Rapid prototyping 

Rapid prototyping är ett samlingsnamn för olika typer av skrivare som lager för 

lager bygger upp en 3D modell. Det är en utmärkt metod för att snabbt få fram en 

prototyp eller enskilda produkter. Tekniken ger även stora möjligheter att tillverka 

komplexa former som till exempel inte är möjlig i CNC-fräsning. (Modellteknik 

AB, 2014) 

 

Tekniken har gått fort framåt de senaste åren och materialvalen är idag många. 

Det går att skriva ut i många plaster och härdplaster. Det går även att skriva ut i 

metaller som titan, rostfritt, silver etc. I samband med att priser pressas och 
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materielen blir fler och bättre börjar tekniken även att användas till kortare serier. 

Men det vanligaste är fortfarande prototyptillverkning. (Alpman, 2013) 
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3. Genomförande 

I detta stycke redovisas produktens förutsättningar, vilka krav som ställs samt hur 

projektet genomfördes. 

 

3.1 Produktdefinition 

Under produktdefinition ramas produktens egenskaper, funktioner samt hur och 

vart den skall användas in. Här redovisas även den ekonomiska bilden över 

utvecklingskostnader och den framtida produktionen. 

 

3.1.1 Produkt 

xCover fästs på en benprotes av märket C-leg. C-leg är en protes som ersätter 

nedre delen av ett ben. xCover kommer består av en bakre och en främre halva 

som ger C-leg mer volym vilket till exempel fyller ut långbyxor bättre. 

Formgivningen döljer det mekaniska benet men inte genom att efterlikna ett 

verkligt ben utan utnyttjar möjligheten att använda spännande material och 

utseende. Produkten monteras på C-leg benprotes utan att några förändringar 

behövs göras på protesen. Benproteser måste trimmas in med jämna mellanrum 

varför inga avancerade verktyg behövs för montering eller demontering. xCover 

sitter stabilt för att klara ett aktivt liv hos användaren. 

 

3.1.2 Omgivning 

Produkten kan användas inom- och utomhus. Då det är en produkt som sitter på 

en människa så kommer den utsättas för kyla, värme, fukt och smuts beroende på 

vart man befinner sig. 
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3.1.3 Människa 

Målgruppen är personer som använder sig av C-leg och vill dölja sin protes med 

något mer spännande. Fram och baksida fästs på protesen med en insexnyckel. 

Inget behöver förändras på C-leg för att kunna montera xCover 

 

3.1.4 Ekonomi 

Uppdragsgivarens uppfattning angående marknadsvärde är 7000 till 12000kr. Han 

baserar detta på en liknande produkt.  

 

3.2 Produktundersökning 

I detta stycke redovisas vilka liknande produkter som finns på marknaden samt 

kravspecifikationen på xCover.  

 

3.2.1 Produktundersökning 

Tillverkaren av C-leg har en egen produkt, C-leg Protector, som är ett skydd för 

protesen. Till skillnad från xCover är den uppbyggd som en del, tillverkad i mjuk 

plast som kläs på benet och knäpps fast på baksidan. (Ottobock, 2014) 

 

Inspirationen till projektet har uppdragsgivaren fått från industridesignern Scott 

Summit, USA. Hans företag gör kundanpassade skal för proteser där 

formgivningen framhäver kundens personlighet och som passar för just kundens 

protes. (Summit, 2014) 

 

xCover skiljer sig genom att vara en serietillverkad produkt anpassad för en 

modell av protes. 
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3.3 Kriterieuppställning 

Projektgruppen ställde upp krav som ansågs vara aktuella och dessa besvarades i 

samråd med uppdragsgivaren. Han fick även lägga till punkter han ansåg var 

viktiga. Följande kravspecifikation blev resultatet. 

 

3.3.1 Ekonomi 

 Kostnad för utveckling och framtagning av prototyp har en maxkostnad av 

10 000kr    (Önskemål) 

 

3.3.2 Egenskaper 

 Vikt under 1,5kg    (Krav) 

 Klara utomhusmiljöer   (Krav) 

 Laddstation åtkomlig med produkt monterat  (Krav) 

 Full rörlighet på protes när produkt är monterat  

     (Krav) 

 Monterbar/demonterbar av användare  (Krav) 

 Inga specialverktyg för montering/demontering (Krav) 

 Skall klara ett fall med två gånger en kroppsvikt. (Krav) 

 Produkten skall vara mer flexibelt än sprött. Det skall alltså hellre vridas 

eller lossna än gå sönder.    (Krav) 

 

3.3.3 Övrigt 

 Synliga infästningar som till exempel skruvar ska endast vara synliga från 

baksidan.     (Krav) 

 Produkten får inte påverka protesens elektronik. (Krav) 

 Påverkan på protes ska vara minimal  (Önskemål) 

 Universell produkt, de flesta proteser har en ställbar cylinder och om 

endast en infästning över denna används kan produkten passa fler proteser. 

     (Önskemål) 



 

11 

 

3.3.4 Kriterieviktning 

I detta stycke kommer viktning av krav och önskemål gås igenom. Detta gjordes 

för att få reda på vilka krav och önskemål som hade högst prioritet. 

Krav 
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%
 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9     

K1 0 0 0 0 2 2 0 2 0   1 7 9% 

 K2 0 1 1 2 2 2 2 0   3 13 16% 

  K3 -1 2 2 2 1 2 0   5 13 16% 

   K4 -3 2 2 2 2 0   7 12 15% 

    K5 -8 1 0 0 0   9 2 2% 

     K6 -9 0 0 0   11 2 2% 

      K7 -5 2 0   13 10 12% 

       K8 -10 0   15 5 6% 

        K9 0   17 17 21% 

         Summa   81 100% 

 

Önskemål 
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%
 

 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4     

Ö1 0 0 0 0   1 1 6% 

 Ö2 0 2 2   3 7 44% 

  Ö3 -2 0   5 3 19% 

   Ö4 -2   7 5 31% 

    Summa   16 100% 
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3.4 Produktförslag 

Som en del av Fredy Olssons metod genererades ett flertal idéer på produktens 

uppbyggnad. Dessa i form av fritt skissande som sedan utvärderades. 

 

3.4.1 Primära produktförslag 

Tre principer kan tillämpas på produkten. Antingen skruvas ett skelett på protesen 

som sedan skalen fäst på. Alternativt skruvas det ena skalet mot protes och sedan 

fästs andra skalet mot denna. Tredje principen är två halvor som skruvas ihop 

direkt mot protesen. De förslag som ska klämma runt benet är anpassade för att 

klämma runt nedre cylindern som är ställbar. Den är liknande på flera proteser och 

därför lättare att göra universell. Materialval är troligtvis mest avgörande för 

produktens egenskaper att klara av slag och oväntad belastning. 

 

3.4.2 Förslag ett 

Bygger på ett band som spänner mot protes. Två 

infästningar. Skalen fästs i banden. Produkten hindras från 

att åka ner genom att nedre bandet fästs ovanför 

spännskruvarna för inställningen av protesens höjd. 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 

Förslag två 

Bygger på ett inre skelett som skalen fästs på. I 

ovandel krokas skelettet ihop och i nederdel skruvas 

det ihop. På skelettet fästs sedan skalen.  

Figur 1 Förslag 1 

Skiss: M Zetterqvist 

Figur 2 Förslag 2 

Skiss: P Svenson 
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3.4.4 Förslag tre 

Bygger på att skalen är självbärande och har ett 

nedre fäste där de skruvas samman och med rätt 

klämkraft hålls på plats på C-leg. I ovandel av 

skalen sitter gummibussningar mot protes. 

 

 

 

 

3.4.5 Förslag fyra 

Bygger på att ena skalet fästes först mot protes och sen 

fästes andra skalet med snäppfästen på första skalet.  

 

 

 

3.4.6 Förslag fem 

Bygger på att haka i framsidan med kurvaturen 

bakom leden. Genom haken spänns framsidan mot 

protesen och sen kan baksidan fästas mot framsidan.  

  

Figur 3 Förslag 3 

Skiss: M Zetterqvist 

Figur 4 Förslag 4 

Skiss: P Svensson 

Figur 5 Förslag 5 

Skiss: M Zetterqvist 
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3.4.7 Utvärdering av produktförslag 

I tabellen nedan får två förslag lägre betyg på grund av punkten universal produkt.  

Skalen utgör större delen av produkten och påverkar därmed vikt och hållfasthet 

mest. Men infästningen ska ha egenskaper som gör att produkten inte spricker 

utan istället böjs, flyttas eller faller isär. Materialvalen är också av stor betydelse 

men har inte tagits med detaljerat i förslagen.  

 

 Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 

      

Krav      

Vikt under 1,5kg 5 5 5 5 5 

Klara utomhus miljöer 5 5 5 5 5 

Laddstation ska vara åtkomlig 5 5 5 5 5 

Full rörlighet på protes med produkten monterat 5 5 5 5 5 

Monterbar/demonterbar av användaren 5 5 5 5 5 

Inga specialverktyg 5 5 5 5 5 

Skall klara ett fall med två gånger en kroppsvikt. 5 5 5 5 4 

Infästningar som tex skruvar bara synliga bakifrån 5 5 5 5 5 

Produkten får inte påverka protesens elektronik 5 5 5 5 5 

      

Önskemål      

Kostnad för utveckling 5 5 5 5 5 

Flexibel lösning hellre än spröd 5 5 5 5 5 

Påverkan på protes minimal 5 5 5 5 5 

Universellprodukt 3 3 5 4 2 

      

Totalt 63 63 65 64 61 

 

3.5 Valt produktförslag 

Förslaget som gick vidare är en kombination där idéer från flera förslag utnyttjats. 

Två halvor skruvas samman direkt på C-leg, med en infästning som omsluter 

nedre ställbara cylindern. I övre delen sitter snäppfästen och skalen får stöd mot 

protesen genom gummibussningar. 
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3.6 Funktionsbeskrivning 

Skalen låses fast i varandra med snäppfästen i ovandelen av skalen. När skalen 

trycks ihop sviktar det ena fästet, som har en hålbild, och fästet glider över tappen 

på andra fästet och låses fast. I nederdelen trycks skalen ihop och skruvas samman 

med två skruvar. Nedre fästet omsluter ställbara cylindern på protesen och 

förhindrar skalet att röra sig genom friktionskraften som uppstår. Skalet sitter fast 

i nederdelen och får stöd från bussningar i ovandelen. När skalet utsätts för en 

oväntad kraft kommer det flexibla skalet att vika sig utan att få en bestående 

deformation. Vid en mycket hög belastningen kommer friktionskraften som 

skruvförbandet skapar vara för lågt och skalet vrider sig för att inte gå sönder. 

Den känsligaste punkten blir infästning mellan skal och nedre fästet. När skalet 

demonteras lossas skruvarna och främre skalet trycks ihop så snäppfästet frigörs. 

 

3.7 Komponentval 

Enda standardkomponenten blir skruvarna i nedre infästningen. I C-leg har M4- 

skruv använts och samma storlek kommer användas för att spänna fast skalen. 

 

3.8 Detaljkonstruktion 

Innan xCover formades i Catia V5 utfördes en 3D-

scanning och mätning av C-leg. Detta gav en bra 

referens då inga ritningar eller 3D-modell fanns 

att tillgå. Specialtillverkade komponenter är 

främre och bakre skal, nedre infästning och 

snäppfästen. Snäppfästet är i två delar, en på främre 

och en på bakre skalet. Det sitter ett snäppfäste på båda sidor där skalen möts 

varpå det totalt blir fyra delar. Snäppfästena formsprutas i en slitstark plast. Nedre 

infästningen i aluminium blir två unika delar eftersom skalen har olika kurvatur. 

För utformning har Catia V5 används. Arbetsbänken Imagine and shape är en 

friformsarbetsbänk som använts för att forma xCover efter skisserna. När formen 

efterliknade skisserna byggdes en tjocklek och arbetet fortsatte med 

Figur 6 Snäppfäste 

Rendering P Svensson 
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solidmodellering i arbetsbänk part design och assemblydesign. Fästen byggdes i 

partdesign och följer skalens yta genom funktionen split. Formgivaren vill ha ett 

hålmönster som liknar honeycomb på baksidan och det ska formas till ett speciellt 

utseende. Detta skapades genom att först breda ut skalet till en platt yta. Sedan 

användes funktionen linear pattern för att skapa ett honeycomb mönster. Sista 

funktionen som användes innan utskärning var multiple extract som användes för 

att välja vilka av hålen som skulle användas för rätt utseende. Genom att breda ut 

ytan först blir hålen alltid utskurna i normal mot ytan. Hålbilden anpassades så 

skruvarna som används vid montering kan utnyttja två hål. Det är en diskret 

lösning som ger en mer eller mindre osynlig infästning. 

 

Figur 8 mätning av protes Foto: P Svensson Figur 7 3D-scanning av protes 

Foto: P Svensson 
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3.9 Materialval 

Framsidan är björk och baksidan aluminium. För att få en framsida i björk 

används tekniken att limma samman flera lager björkfaner i form under 

vakuumtryck. Framsidan behandlas för att vara väderbeständig. Baksidan är i 

aluminium med jämn tjocklek för att kunna pressas och stansas ur en 3mm plåt. 

Därefter anodiseras baksidan matt svart. Nedre infästningen tillverkas i 

aluminium. Snäppfästet tillverkas i en slitstark plast. Bussningar tillverkas av 

gummi. 

 

3.10 Produktanalys 

Första utkastet av xCover analyserades 

teoretiskt i funktion och egenskaper. 

Flera material och tillverkningsmetoder 

används vilka analyserades utifrån deras 

livscykel och miljöpåverkan. Även 

hållfastheten beräknades för att möta 

uppställda krav. 

 

3.10.1 Förbättringar 

Efter diskussion med uppdragsgivaren 

togs ”öronen” bort för att minska antalet 

komponenter. För att kompensera har 

storleken på nedre fästet ändrats för större limyta.  

 

3.10.2 FEM analys 

En FEM analys gjordes med hjälp av arbetsbänken analysis and simulation i Catia 

V5. Beräkning visade hur skalet påverkas av en kraft riktad rakt framifrån. 

Beräkningen skall simulera ett fall mot till exempel en trottoarkant. Kravet på 

Figur 9 Nedre fäste 

Rendering: P Svensson 
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produkten var att klara av två gånger en kroppsvikt. Vid 2000N var påverkan 

godkänd. 

 

3.10.3 Handberäkningar 

xCover skruvas fast i C-leg runt en cylinder och skall inte röra sig ur sitt läge vid 

låg kraftpåverkan men ska det vid stor påverkan. Denna punkt är den enda som 

håller xCover i höjdled. Enligt Catia kommer xCover väga ca 400g men vid stötar 

som till exempel en promenad ”väger” den desto mer. Genom att räkna ut en 

lämplig friktionskraft med faktor 10 på skalets vikt anses skalet inte röra sig neråt 

vid användning. Genom att inte spänna för hårt så kommer produkten kunna 

vridas vid högre och från sidan riktade krafter till exempel vid ett fall. Detta var 

önskemål från uppdragsgivaren. Med faktor 10 blev resultatet alldeles för lågt och 

vid eftertanke ansågs att en mycket högre faktor bör användas. Faktorn ökades till 

100. Rätt spännkraft blev således 1,1Nm.  

3.10.4 FMEA 

Produkten har analyserats teoretiskt med en FMEA-analys vilket medfört 

ändringar. Nedre fästet har justerats och blivit högre för en större limyta mot skal. 

Övriga egenskaper och punkter i analysen kommer att testas på en prototyp. (Se 

bilaga) 

 

3.10.5 LCA 

Produkten är uppbyggd av Trä, aluminium, plast samt stål och vid tillverkningen 

används lim. 

Trä 

Trä är en ren naturprodukt och används sedan tusentals år. För primär tillverkning 

av träprodukter går det 9,82-10,9 MJ/kg och ger ett koldioxidutsläpp på 0,841-

0,93 kg/kg. Detta skulle medföra att främre skalet skulle behöva 0,94MJ att 

tillverka samt att det skulle ge ett avtryck i naturen med 0,08kg koldioxid. 

(EduPack, 2013) 



 

19 

 

En fördel med trä är att det är fullt återvinningsbart och binder koldioxid. (Svenskt 

trä, 2013) 

 

Aluminium 

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan. Aluminium har ett 

återvinningsvärde på 95-100% utan att förlora kvalitet. Energiförbrukningen vid 

återvinning är 95% lägre än vid tillverkning. Det är näst intill underhållsfritt. 

(Nationalencyklopedin, 2014) 

För primär tillverkning av aluminiumprodukter går det 198-219MJ/kg och ger ett 

koldioxidutsläpp på 12,2-13,4 kg/kg. (EduPack, 2013) 

Detta skulle medföra att bakre skalet och nedre fästena skulle behöva 54,15MJ att 

tillverka samt att det skulle ge ett avtryck i naturen med 3,34kg koldioxid. 

 

Plast 

ABS plast, som vi planerat att tillverka snäppfästena av, är en termoplast och 

framställs av olja. Ren ABS är till 99% återvinningsbar. (Wikipedia, 2013) 

För primär tillverkning av ABS-plastprodukter går det 90,3-99,9MJ/kg och ger ett 

koldioxidutsläpp på 3,64 kg/kg. (EduPack, 2013)  

Detta skulle medföra att snäppfästena skulle behöva 0,42MJ att tillverka samt att 

det skulle ge ett avtryck i naturen med 0,0117kg koldioxid. 

 

Stål 

Stål är en legering mellan flera ämnen men den största delen är Järn. 

(Nationalencyklopedin, 2014) 

För primär tillverkning av stålprodukter går det 28,7-31,7MJ/kg och ger ett 

koldioxidutsläpp på 1,93-2,13kg/kg. (EduPack, 2013)  

Detta skulle medföra att skruvarna skulle behöva 0,13MJ att tillverka samt att det 

skulle ge ett avtryck i naturen med 0,0087kg koldioxid. 
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3.11 Prototypframtagning 

På grund av produktens geometriska komplexitet och den begränsade tiden ansågs 

3D-utskrift vara lämplig metod för prototyptillverkning. Det finns idag flera 

företag som utför 3D-utskrifter och offert och leveranstid begärdes av tre företag, 

GT produkter, Loom 3D print samt i.materialise. Sammanställning finns i tabell 

nedan. Loom 3D print valdes för billigast pris och att de även kunde tillverka 

nedre fästena i aluminium. De skrev ut en färdig produkt, en baksida och en 

framsida, i polyamid. Dessa två delar är färdiga och limning är inte nödvändig. 

Men de skrev även ut snäppfästet separat och fräste ut nedre fästet på främre 

skalet i aluminium. Detta för att, om tid fanns, skapa ett främre skal i trä och då 

kunna testa att limma fast fästena. När prototypen beställdes var tanken att gjuta 

av främre skalet för att vakuumpressa en framsida i faner. Men på grund av långa 

leveranstider beställdes en 3D utskriven vakuumpressform av Komtek i Halmstad. 

 

Företag Pris Leveranstid Material Kommentarer 

     

GT-prototyper 8625kr 14 dagar SLS   

i.materialise 3990kr 10 dagar Polyamide   

Loom 4000kr 7-14 dagar Polyamide/aluminium 
Även CNC-Fräst infästning i 
aluminium 

 

Övriga kostnader för lim,färg och faner uppskattas till 500-1000kr 

 

Framförallt är det formgivningen som kommer att utvärderas men montering och 

infästningar ska också testas. Tester sker av uppdragsgivaren efter projektets slut. 

 

Tillverkningskostnad 

Prototypkostnad är betydligt lägre än förväntat försäljningspris det vill säga att 

förtjänst även kan göras med tillverkning av dessa metoder. Med mer rationell 

tillverkning och större serie är det en realistisk tanke att det blir högre 

vinstmarginal. 
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4. Resultat och analys 

I detta stycke redovisas resultat och en utvärdering av produkten samt tankar om 

fortsatt utveckling av xCover. 

 

4.1 Resultat 

xCover är ett snyggt tillbehör för underbensproteser, som enkelt fästs på C-leg 

utan att modifiera protesen. xCover kan även användas till liknande proteser på 

marknaden då ända fästpunkten mot protesen är mot en inställbar cylinder längst 

ner på protesen. xCover är med sina 400g ett lätt tillbehör som inte kommer bli 

otympligt att använda. xCover är väderbeständig och monteras enkelt med två 

skruvar 

.  

 

Figur 11 Sidovy Rendering: M.Zetterqvist 

 

 

Figur 10 Bakre skal Rendering: 

M.Zetterqvist 
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4.2 Utvärdering 

xCover är utarbetad efter de krav och önskemål som uppdragsgivaren satt upp. 

Formgivning är en subjektiv bedömning men då alla som är involverade i 

projektet anser att formgivningen är bra anses den punkten lyckad.  

 

Färre parter hade varit att föredra samt att undvika limning vid montering av 

delar. Dock är det svårt på grund av kraven på materialval. Bättre lösning på 

baksida kan vara att göra den som en part. Tappen för snäppfästet kan vara en 

bockad kant. Istället för ett limmat nedre fäste kan försänkning göras som 

monteringsskruven går igenom och vidare sitter en distans mot c-leg som skruven 

också går igenom. Frågeställningen blir om aluminium är ett lämpligt material 

som tapp.  

 

Baksidan i 3mm aluminium är eventuellt för vridstyv för kraven på egenskaper. 

Ett sätt att göra det mer flexibelt kan vara att tillverka den som en sandwich 

konstruktion med aluminium som yttre lager och något mjukare som kärnmaterial. 

Samma sak gäller för framsidan i trä. Trä kan tillverkas med glasfiber och epoxy 

för att öka flexibiliteten. 

Beräkningen av spännkraft i skruvar vid montering är en ren uppskattning och 

lämplig spännkraft bör testas fram vid användning. 
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5. Avslutning 

Under avslutning diskuteras arbetets utförande och gruppens prestation. 

 

5.1 Diskussion, slutsatser samt återkoppling till frågeställning 

Alla som är involverade i projektet är överens om att xCover är en snygg produkt 

och ger C-leg ett ansiktslyft. Om den ger mer självförtroende till användaren får 

en framtida studie visa. Vi anser vår modell högst troligen är en fungerande och 

hållbar produkt. Vår produkt kan fästas på en protes av märket C-leg utan att 

några ingrepp på protes behövs. Den sitter stabilt och användaren kan, utan 

förkunskaper, montera och demontera xCover.  

 

5.2 Självvärdering och arbetsfördelning 

Vi bestämde tidigt att Gantt-schemat och uppsatta deadlines måste följas för att ro 

iland projektet och det anser vi att vi lyckats med. Genom hela projektet har en 

god diskussion förts och båda projektmedlemmar har arbetat med samtliga 

punkter. Dock har viss uppdelning skett för en effektivare process. Vi har genom 

xCovers komplexa uppbyggnad visat god kunskap i ritprogrammet Catia V5. 
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Utvärdera produktförslagen
Presentera utförligt valt produktförslag

Primärkonstruktion

Analys av produktens olika delar
Komponentval
Detaljkonstruktion av unika delar
Sammansättning av delar till primärprodukt

Tillverkningskonstruktion

Felanalys
Utförande av tillverkningskonstruktion
Utför slutgiltig detaljkonstruktion
Produktutprovning

Redovisning - Dokumentation
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Part/Operation name. Drawing-Part No.

xCover   6
Date Performed Date Time Updated

2014-06-10 08:34

No Function / Part / Operation Failure mode Causes of failure

Undesirable customer effects

Effects of failure on syst. / part / 

operation Testing - Simulation Po S Pd RPN Recommended action Planned action Responsible Follow up date Po S Pd RPN Verifications-Sign

Status

1

Nedre fäste Lossnar från skal. Dålig lim. Dålig 

limprossess. För liten 

limyta.

8 4 1 32 Öka limytan. Öka storleken på 

nedre fästet.

PS 2014-05-13 3 4 1 12

R

2

Övre fäste Lossnar från skal. Dålig lim. Dålig 

limprossess. För liten 

limyta.

4 3 1 12 no action 4 3 1 12

 

3
Nedre fäste Gängpaj För högt 

åtdragningsmoment.

5 6 1 30 no action 5 6 1 30
 

4
Skruv Gängpaj För högt 

åtdragningsmoment.

5 6 1 30 no action 5 6 1 30
 

5

Snäppfäste Brott/Utmattning För stor vinkelförändring 

vid produktmontering.

3 3 3 27 Ändra material. Minska 

höjd på tappen.

Testa prototyp 2014-06-01 3 3 3 27

R

6

Snäppfäste Felaktig gjutning Olika tjocklek på fästet 10 4 1 40 Lika tjocklek på fästet Modifiera 

tjocklek/geometri inför 

serietillverkning.

2014-06-01 10 4 1 40

R

7

xCover Produkten flyttas ur 

sitt läge

Felaktig spännkraft nedre 

fästet. För hlåg 

friktionskoefficient mellan 

nedre fäste och protes.

4 1 1 4 Beräkna friktion och 

spännkraft

Testa prototyp 2014-06-01

R

8

xCover Produkten flyttas ej ur 

sitt läge vid onormal 

kraftpåverkan

Felaktig spännkraft nedre 

fästet. För hög 

friktionskoefficient mellan 

nedre fäste och protes.

6 6 1 36 Beräkna friktion och 

spännkraft

Testa prototyp 2014-06-01

R

9

xCover Brott vid 

kraftpåverkan under 

kravspecifikation.

Material med fel 

hållfasthetsegenskaper. 

Feldimensionerade delar.

5 8 1 40 Testa prototyp 2014-06-01

R
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12  

13  

14  

15  

16  
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Eftermonterad utsida på benprotes

Supplier

xCover

FMEA - FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS  SYSTEM/ DESIGN/ PROCESS

Main system / Sub-system  Machine No.

ACTION-STATUS

Issue

PART CHARACTERISTICS OF FAILURE 1st RATING

Project

2nd RATING

Status - Hardware/Digital modell Issued by

Magnus Zetterqvist, Patrik Svensson

Main Function / Operation

Functional Specification-Technical Regulation (link if possible)

Print date: 2014-06-10 1 (2) FMEA
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Handberäkning 

I beräkningar som följer har formler och värden tagits ur Formler och Tabeller för 

Mekanisk Konstruktion, Karl Björk, sjätte upplagan.   

Beräkning 1 

Först beräknas vilken kraft som behövs för att skapa friktionskraften som håller 

uppe skalet med en faktor 10. 

Ffriktion= mg*n 

m= massa 

g= gravitation 

n= konstant 

mg= 0,4kg*9,82 

n=10 

Normalen är den kraft som trycker fästet mot cylindern och förhållandet är 

Ffriktion=N*µ 

N=Normal 

µ=Friktionskoefficient 

µ=0,14(aluminium mot aluminium) 

Kraften är uppdelad på två skruvar och delas därför på två. 

N/2= Ff  

Följande formel används för beräkning av förspänning 

Mv =Ff (rm * tan (ε+φ)+rmb *µ) 

Mv=Vridmoment 

Ff =Förspänningskraft   

rm=Medelanliggningsradie   rm≈ 3,545/2= 1,7725mm  

ε=Stigningsvinkel   ε≈ 9,1820o 

φ=Friktionsvinkel   φ≈3,5965o 

rmb=Skruvhuvudets medelanliggningsradie rmb≈2,75mm 

Detta ger 

Ff =N/2= Ffriktion/2* µ=mgn/2 µ= 0,4*9,82*10/2*0,14≈140,2857N 

Mv= 1402,8571(1,7725*tan(9,1820+3,5965)+2,75*0,14) ≈110,4052Nmm 

 



 

 

 

Åtdragningsmoment i skruv =1,1Nm 

Beräkning 2 

Denna beräkning är samma med som beräkning 1 med undantag för faktorn n som 

istället är n=100 

 

Detta ger  

Ff =N/2= Ffriktion/2* µ=mgn/2 µ= 0,4*9,82*100/2*0,14=1402,857N 

Mv= 1402,8571(1,7725*tan(9,1820+3,5965)+2,75*0,14)=1104,052Nmm 

  



 

 

 

Formgivarens skisser 



 



 

 

 

FEM analys 

  



Slag200kg

index.html[2014-05-23 14:47:59]

Slag200kg

MESH:

Entity Size

Nodes 1780717

Elements 1141734

ELEMENT TYPE:

Connectivity Statistics

TE10 1141734 ( 100,00% )

ELEMENT QUALITY:

Criterion Good Poor Bad Worst Average

Stretch 1141734 ( 100,00% ) 0 ( 0,00% ) 0 ( 0,00% ) 0,301 0,656

Aspect Ratio 1121546 ( 98,23% ) 20188 ( 1,77% ) 0 ( 0,00% ) 4,124 1,782

Materials.1

Material Birch

Young's modulus 15000,001MPa

Poisson's ratio 0

Density 700kg_m3

Coefficient of thermal expansion 0_Kdeg

Yield strength 0MPa

Static Case
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Boundary Conditions

Figure 1

STRUCTURE Computation

Number of nodes : 1780717  
Number of elements : 1141734  
Number of D.O.F. : 5342151  
Number of Contact relations : 0  
Number of Kinematic relations : 0  

Parabolic tetrahedron : 1141734  

RESTRAINT Computation

Name: Restraints.1

Number of S.P.C : 28056
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LOAD Computation

Name: Loads.1

Applied load resultant : 

Fx = 2 . 000e+003  N
Fy = -1 . 469e-009  N
Fz = -2 . 951e-010  N
Mx = -4 . 343e-011  Nxm
My = 4 . 447e+001  Nxm
Mz = -3 . 330e+002  Nxm

STIFFNESS Computation

Number of lines : 5342151   
Number of coefficients : 212751222   
Number of blocks : 426   
Maximum number of coefficients per bloc : 500000   
Total matrix size : 2455 . 12  Mb

SINGULARITY Computation

Restraint: Restraints.1 

Number of local singularities : 0  
Number of singularities in translation : 0  
Number of singularities in rotation : 0  
Generated constraint type : MPC  

CONSTRAINT Computation

Restraint: Restraints.1 

Number of constraints : 28056  
Number of coefficients : 0  
Number of factorized constraints : 28056  
Number of coefficients : 0  
Number of deferred constraints : 0  

FACTORIZED Computation
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Method :  SPARSE  
Number of factorized degrees : 5314095   
Number of supernodes : 30519   
Number of overhead indices : 14957805   
Number of coefficients : 1291894268   
Maximum front width : 18906   
Maximum front size : 178727871   
Size of the factorized matrix (Mb) : 9856 . 37  
Number of blocks : 2794   
Number of Mflops for factorization : 2 . 441e+007  
Number of Mflops for solve : 2 . 237e+004  
Minimum relative pivot : 1 . 409e-002  

Minimum and maximum pivot

Value Dof Node x (mm) y (mm) z (mm)

2.9948e+005 Ty 1780691 -2.0468e+001 1.8394e+002 8.3615e+001

1.4534e+008 Ty 992800 -1.3488e+001 1.7703e+002 -9.0267e+001

Minimum pivot

Value Dof Node x (mm) y (mm) z (mm)

3.0706e+005 Ty 1780713 -2.0491e+001 1.8305e+002 8.5915e+001

3.1740e+005 Ty 945589 -5.7693e+001 1.8021e+002 1.5860e+002

3.7874e+005 Ty 945592 -2.2470e+001 2.1256e+002 1.5437e+002

3.8403e+005 Ty 1559887 -5.2453e-001 2.1176e+002 2.4140e+001

3.9482e+005 Ty 431426 -4.3032e+001 1.9774e+002 1.2521e+002

4.0076e+005 Ty 195029 5.9859e+000 2.0302e+002 -6.7252e+001

4.0771e+005 Ty 685133 -1.3503e+001 2.1376e+002 1.6460e+002

4.5541e+005 Ty 1666797 1.3844e+001 2.1698e+002 4.0083e+001

4.9028e+005 Ty 948179 -2.7822e+001 1.4691e+002 -9.7683e+000

Translational pivot distribution

Value Percentage
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10.E5 --> 10.E6 4.8926e-004

10.E6 --> 10.E7 6.3104e+000

10.E7 --> 10.E8 9.3686e+001

10.E8 --> 10.E9 3.2179e-003

DIRECT METHOD Computation

Name: Static Case Solution.1

Restraint: Restraints.1

Load: Loads.1

Strain Energy : 5.164e-001 J

Equilibrium 

Components Applied
Forces Reactions Residual

Relative
Magnitude

 Error

Fx (N) 2.0000e+003 -2.0000e+003 3.7207e-009 3.8047e-010

Fy (N) -1.4690e-009 1.7522e-009 2.8317e-010 2.8955e-011

Fz (N) -2.9513e-010 -2.7986e-010 -5.7499e-
010 5.8796e-011

Mx (Nxm) -4.3433e-011 -1.0699e-010 -1.5042e-
010 6.9337e-011

My (Nxm) 4.4472e+001 -4.4472e+001 -6.0147e-
011 2.7725e-011

Mz (Nxm) -3.3299e+002 3.3299e+002 -5.4115e-
010 2.4944e-010

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.1
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Figure 2

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).2
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Figure 3

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (element's nodes values).1
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Figure 4

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Translational displacement vector.1
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Figure 5

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (element's nodes values).2
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Figure 6

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (element's nodes values).3
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Figure 7

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).1
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Figure 8

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Global Sensors

Sensor Name Sensor Value

Energy 0,516J
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