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Sammanfattning 

Rapporten förmedlar ett koncept på en produkt som ska testa hållfastheten på returnerade kryckor. Projektet 

görs på uppdrag av Johan Ljungner vid Camatec industriteknik AB, Karlstad, i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörer. Kursen MSGC17 ges på Maskinteknikprogrammet vid fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads Universitet. Kursen motsvarar 22,5 högskolepoäng och utförs under vårterminen 

år 2017.  

Idag tar flertalet landsting inte emot returnerade kryckor för återanvändning då de inte kan garantera 

patientens säkerhet. Detta beror helt enkelt på att de inte kan säkerställa om kryckorna fortfarande erhåller de 

egenskaper de är konstruerade för, då defekter kan ha uppstått av tidigare brukare.  

Då kryckan vid produktion är godkänd för ISO Standard 11334-1:2007 behöver den åter godkännas för detta 

innan den kan skickas vidare till en ny brukare. Denna standard har granskats och relaterade delar av den 

behandlas i rapporten, men för att få en full förståelse över denna rapport bör standarden införskaffas då vissa 

figurer, formler och beskrivningar utifrån standarden inte tas med i rapporten utan endast hänvisas utifrån 

standarden.  

För att projektet inte ska bli för stort har avgränsningar gjorts där endast kryckor som är inom sin livstid, 2 år, 

behandlats. Det har även avgränsats till att endast behandla en viss modell av kryckor, modellen som är en av de 

allmänna kryckorna flertalet landsting använder sig av idag. 

Genom att följa stegen för en produktutveckling har en konstruktion tagits fram som sedan utför ett statiskt 

hållfasthetstest på kryckan enligt standardens beskrivningar. Konstruktionen är dock inte fulländad då mer tid 

behövs på vissa ingående delar av maskinen, men visar ändå ett godtyckligt exempel på hur en sådan 

konstruktion kan se ut samt dess funktion. Flera idéer på vidarutveckling av konceptet framförs i rapporten. 

 

 

 

  



 

Abstract 

This assignment includes a development of a crutch approver that will test the physical strength of crutches. The 

project is assign by Johan Ljunger at Camatec Industriteknik AB located in Karlstad and is a bachelor thesis at 

Karlstad University and is performed during the spring term of 2017.      

Today several counties in Sweden reject returned crutches that have been used by patients, because they can’t 

ensure the patients safety if the crutches were to be reused. The used crutches might be defective because of 

bad handling by former user and therefor lost its physical properties. It is because of this the counties want a 

safe method that could test these properties and declare if the crutches still is reusable. 

These crutches are approved by ISO Standard 11334-1:2007 and if they were to be reused they have to be 

approved by this standard once again. This standard was studied and parts that are relative to this project are 

being presented in this report, as much as possible. Although it is necessary to obtain this standard to fully 

understand this report, because some content can only be obtained from the standard and not from this report.  

Delimitations were made or else the project would have been too big to handle with the time that was available. 

It has been limited to only use one model of crutches, which is the most commonly used by the counties. It’s 

also limited to only preform this sort of test on crutches that are still within their lifetime, which is two years for 

the model that is used. 

 A construction that will test these crutches has been created by following the steps of product development. 

This machine will perform a static strength test on the crutches according to the standard, but it is not fully 

completed on certain parts. But it shows how a machine like this can be constructed and how it works. More 

ideas for further development on this machine are presented in this report. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter ett avsnitt på TV4 där de tog upp problemet med att endast ett litet antal av alla landsting i Sverige tar 

emot och återanvänder kryckor väcktes idén hos Camatec Industriteknik AB. En idé om att utveckla ett system 

där man med hjälp av en konstruerad maskin kan testa och garantera patientsäkerheten på en redan använd 

krycka. Patientsäkerheten är en viktig faktor och är även den största anledningen till att flertalet landsting inte 

tar emot begagnade kryckor. De få landsting som i dagsläget återanvänder kryckor testar dem med enklare 

metoder så som visuell inspektion och praktiska test. Problemet med dessa metoder är att den mänskliga 

faktorn inverkar och kan ge felvisande resultat. (TV4, 2016) Karta över de landsting som tar emot kryckor visas i 

Figur 1. 

Vid återanvändning av en begagnad krycka finns det 

en risk att kryckan är försvagad på grund av 

eventuella skador som kan ha uppkommit under 

tiden den används. Kryckan kan därför orsaka 

personskador om den återanvänds utan inspektion. 

Högst sannolikt är dock att kryckan är fullt 

funktionsduglig och kan återanvändas. Enligt 

ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund 

används en krycka ungefär mellan sex till åtta 

veckor efter en operation, beroende på patientens 

    rehabiliteringstid (Ortopediska kliniken, 

Universitetssjukhuset i Lund, u.d.) (Akademiska sjukhuset, u.d.).  Tillverkarna av kryckor lämnar en livslängd på 2 

år, och ger rekommendationen att de inte bör användas efter denna tid (Sanicare AB, u.d.). Summerar vi antalet 

veckor på två år dividerat med en rehabiliteringstid på åtta veckor kan vi konstatera att kryckan teoretiskt skulle 

kunna återanvändas upp till 13 gånger innan den tas ur systemet.  

Det faktum att en fullt funktionsduglig produkt inte kan återanvändas gör problemet intressant att hitta en 

lösning på. Bara i landstinget i Kalmar län går det åt ca 3800 par kryckor om året. Varje par har ett inköpspris på 

120 kronor, vilket utgör en kostnad på nästan en halv miljon kronor. (Sveriges Radio, P4 Kalmar, 2009). I de 

flesta fall ges kryckorna ut gratis då de anses ha en låg styckkostnad medan de i vissa landsting får bekostas av 

patienten. Det betyder i detta fall att nästan en halv miljon kronor av skattemedlen används till en 

förbrukningsprodukt som i själva verket kunde klarat upp till 12 användningar till. 

Den framtid vi går till mötes lutar mer och mer mot att värna om miljön. Att kryckorna inte kan återanvändas 

belastar vår miljö då aluminium är ett ämne som kräver mycket energi vid framställningen. För att följa den 

trend som finns idag är det viktigt att detta system ändras för att betraktas som hållbar utveckling 

(Framtidsstigen, u.d.).  

Figur 1. Visar fördelningen över kryckors livscykel i de olika länen i 
Sverige. Bilden är tagen från TV4. 
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1.2 Problemformulering och Syfte 

Med den vetskapen om att en fullt funktionsduglig produkt inte återanvänds behöver det utvecklas en möjlighet 

till att återanvända och kräva returnering på en utlämnad krycka när patientens rehabiliteringstid är över. 

Genom att i CAD skissa upp en modell till en maskin kommer ett övergripande förslag kunna göras på en produkt 

som kan garantera en återanvänd kryckas patientsäkerhet. Det ska även ge lärdom om arbetsrollen för en 

ingenjör där inlärd kunskap och metodik från studietiden ska appliceras i projektet. 

Denna uppsats ämnar att visa och ge ett förslag på en maskin som kan ge landstingen i Sverige möjlighet att 

testa och återanvända returnerade kryckor med garanterad patientsäkerhet.  

1.3 Målsättning 

Målet med projektet är att ta fram ett kommersiellt gångbart koncept för en produkt som kan testa kryckorna 

för att se om de uppfyller de aktuella hållfasthetskraven enligt (Swedish Standards Institute, 2007). Projektet ska 

vara färdigt 2017-06-09 och motsvarar en arbetsinsats på 600 timmar. 

1.4 Metoder 

Projektet kommer följa metodiken för produktutveckling enligt (Johannesson, et al., 2005) som berör 

konstruktionsprocessen. Faserna som ska följas är upplagda enligt följande: 

 Produktspecificering – information samlas in och en specifikation om VAD som skall åstadkommas 

upprättas genom en projektplan och en kravspecifikation. 

 Konceptgenerering – här tas olika lösningar upp som beskriver HUR huvudproblemet ska lösas. 

 Utvärdering och val av koncept – lösningar analyseras och värderas utifrån varandra genom Pahl och 

Beitz elimineringsmatris och Pughs relativa beslutmatris. Utifrån detta fås en slutlig lösning som vidare 

genomgår en riskanalys.  

 Detaljkonstruktion – slutliga konceptlösningen vidareutvecklas till en fungerande produkt som uppfyller 

kriterierna från produktspecifikationen och ritas upp i CAD.  

1.5 Avgränsning 

Den första avgränsningen blir att förstå kostnaden för landstingen att köpa in kryckor men inte gå in specifikt på 

exakta siffror samt kostnaden för landstingen att samla in och testa kryckorna igen.  

Den andra avgränsningen blir att endast göra en övergripande budget för maskinen och ej gå ner på detaljnivå 

Den tredje avgränsningen är att projektet kommer hålla sig till den standardkrycka som idag används inom 

vården. Det finns flera olika sorter av kryckor men projektet kommer behandla en allmän standardkrycka. 

Den fjärde och sista avgränsningen är att hålla testperioden inom kryckans livslängd på två år. Idén var från 

början att även utgående kryckor skulle testas för återanvändning men då garantin för kryckans hållbarhet inte 

längre kan garanteras från leverantören måste utförligare tester på hållbarhet och material utföras. Detta är mer 

tidskrävande och kostsamt. Att bara testa kryckor som fortfarande är inom sin garantitid kommer inte att 

påverka affärsiden avsevärt.  
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2. Genomförande 

2.1 Produktspecificering 

2.1.1 Projektplan 

Projektet startade med att en projektplan togs fram för att beskriva processen samt vilka problem som skulle 

lösas.  

Projektplanen presenteras i bilaga 5 och är upplagd enligt (Eriksson & Lilliesköld, 2005) och innehåller följande: 

 Projektets bakgrund 

 Projektets syfte 

 Projektets mål 

 Kontaktlista 

 Projektmodell 

 Riskanalys över projektet 

 Dokumenthantering 

 Tidsplan (Gantt-schema) 

2.1.2 Förstudie 

För att sätta sig in i projektet studerades kryckan och den information som fanns inom ämnet.  

Det finns ett antal olika modeller av kryckor. De kryckor som har valts att titta på är de som 

oftast används av landstingen, det vill säga armbågskryckor. Vilket är ett gånghjälpsmedel 

som används med en arm. Även dessa finns i lite olika varianter där handtag, längd, grovlek 

med mera skiljer dem åt. Projektet är därför avgränsat till att bara fokusera på en av de 

enklaste och vanligaste kryckorna som används idag. De säljs av företaget Sanicare AB och 

kallas för ”Armbågskrycka klassiker”. Den har ett standardhandtag, (rakt och hårt), en 

maxlängd på 96 centimeter och en brukarvikt på 140 kg (Sanicare AB, u.d.). 

Första tiden under förstudien togs information fram gällande kryckan och dess material. För 

att en krycka ska vara godkänd för medicinskt bruk så ska den uppfylla        

ISO standard 11334-1:2007  (Swedish Standards Institute, 2007). Standarden införskaffades 

av Camatec Industriteknik AB för att kunna erhålla de krav som ställs. Den inkluderar även de 

hållfasthetstester som är nödvändiga för säker användning av kryckan.  

Kryckan, som visas i figur 2, består av två aluminiumrör som går i varandra, för möjligheten 

att justera längden. Nederst i änden har den en så kallad doppsko gjord i gummi som ska ge 

en svag stötdämpning samt hög friktion mot marken. Doppskon ska alltså ge brukaren en 

mjukare nedsättning av kryckan samt en ökad säkerhet mot att kryckan inte ska förlora fäste 

och glida iväg. På övre delen av kryckan finns ett handtag och ett armstöd för underarmen 

(manschett) som är gjutna i ett stycke av glasfiberförstärkt plast (PA6-GF16).  

Figur 2. Visar krycka av 
standard modell. Bilden är 
tagen från Sanicare. 
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Under Förstudiens gång uppstod osäkerheter gällande hur projektet ska genomföras. Eftersom det ifrån början 

var tänkt att denna sorts tester även skulle utföras på kryckor vars livslängd redan var nådd, men det visade sig 

dock att projektet då skulle bli allt för stort för den utsatta tiden.  

Kryckan har enligt tillverkaren en livstid på 2 år, under rätt förhållanden (Sanicare AB, u.d.). Då den oftast 

används under 6-8 veckor av patienten så skulle den teoretiskt kunna användas på nytt 13 gånger under dessa 2 

år. Men passerar kryckan sin livstid så finns det ingen garanti för kryckans hållbarhet. Största problemet gäller då 

plasten, dess egenskaper påverkas främst av UV-strålning.  

UV-strålningen får plasten att bli försämrad genom att den blir spröd och sprickbildning kan lätt uppstå, detta 

sker när plasten blir utsatt för direkt solljus under en längre tid. Även om plasten skulle godkännas 

hållfasthetsmässigt utöver kryckans livslängd så kvarstår fortfarande frågan ”hur länge består plasten sina 

egenskaper innan den blir undermålig för användning”? Vilket är en svår fråga att ge ett konkret svar på. 

Det är dock möjligt att mäta plastens förändrade egenskaper med en spektrometer (Thanki, u.d.), men det skulle 

kräva en längre tids forskning kring ämnet. Även fler tester utöver det som nämns i standarden behövs då 

utföras för att ge kryckan ett befogat beslut för återanvändning. Används kryckan inom dess livstid behövs ingen 

hänsyn tas till plastens egenskaper, med undantag av de tester som krävs för att uppfylla standarden. Där av är 

projektet avgränsat till att endast behandla kryckor som fortfarande är inom sin livstid. 

Även doppskon ska kunna undgås från att testas då denna ska klara av att användas under kryckans livstid. 

Skulle doppskon vara såpass skadad eller sliten av tidigare brukare att dess funktion inte uppfylls så bör den 

bytas ut för att kunna godkännas för vidare användning.   

Isbrodd finns som tillval att sätta på kryckan för att ge bättre fäste under vintertid. Denna går att fälla upp för att 

kryckan ska kunna användas året om. Kryckor med detta tillval ska kunna testas av konceptet, men kräver då att 

isbrodden är uppfälld. 

2.1.3 ISO Standard 11334-1:2007  

För att fullt förstå denna rapport bör ISO Standard 11334-1:2007 (Swedish Standards Institute, 2007) införskaffas 

som projektet är uppbyggd kring. Flera beskrivningar, formler och figurer i denna rapport hänvisas utifrån 

standarden och kan endast erhållas genom denna. I detta kapitel hänvisas det endast ifrån standarden om inte 

annat nämns. 

Efter att standarden var granskad togs kraven upp med handledaren Joakim Bengtsson vid Camatec 

Industriteknik AB. Vissa hållfasthetstester uteslöts då de omfattande destruktivt test av kryckan. Eftersom 

kryckan är inom sin livstid så ska den redan vara godkänd för detta. Det som återstod att testas på kryckan för 

att uppfylla standarden var att utföra ett statiskt hållfasthetstest.  Det består av att applicera en kraft som ska 

uppnå max brukarvikt med 10 N/kg, i detta fall 140 kg, och att kryckan är i fullt utdraget läge. Kraften ska 

appliceras genom en konstgjord arm, så kallad dockarm, som ligger an mot handtaget och manschetten enligt 
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den referenslinje som beskrivs i standarden på sidan 4 punkt nummer 1 i figur 1. Den referenslinje som togs 

fram för kryckan visas i denna rapport som den horisontella laserstrålen i figur 13 på sidan 28. 

Dockarmen ska bestå av en hand och en underarm. Den ska vara ledad vid handleden med en rotationsfrihet 

tvärsemot handtagets riktning och samtidigt ska underarmen kunna rotera i sidled, längs med handtaget, med 

minst 4° åt varje håll. Handledens placering beskrivs i standarden på sidan 5 punkt nummer 2 i figur 2. Den 

framtagna placeringen för handledens position visas i denna rapport som den inringande punkten i figur 15 på 

sidan 28.  Handen ska även vara fäst runt övre änden på kryckans handtag. Underarmen ska vara ledad med en 

kulled som ska ha minst 15° frihet i alla led. Det är på denna kulled som kraften ska appliceras. Armen ska, så 

gott det går, efterlikna en mänsklig arm vid hantering av kryckan.  

Tryckkraften ska följas längs en kraftlinje beskriven i standarden på sidan 11 i figur 6 punkt nummer 1. Den ligger 

ett visst avstånd X från en punkt på handtaget som beskrivs i standarden på sidan 5 punkt nummer 3 i figur 2 och 

går ner mot centrum vid doppskon. Den framtagna kraftlinjen för kryckan visas i denna rapport som den röda 

linjen i figur 15 på sidan 28. Avståndet X beräknas med en ekvation som beskrivs i standarden på sidan 10, 

ekvation 1, och visas på sidan 11 i figur 6. En visualisering av avståndet X visas också i denna rapport som linjen X 

i figur 16 på sidan 28.  

Under det statiska testet ska en kraft på 1400 N ± 2 % appliceras tilltagande under minst 2 sekunder och sedan 

stanna kvar vid max last under 10 sekunder. Kryckan ska sedan inspekteras för eventuella sprickor och defekter 

som kan ha uppkommit eller om den inte klarade av belastningen. Uppmärksammas dessa defekter på testade 

kryckor så uppfyller de inte standarden och ska inte användas på nytt. 

2.1.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation skapades utifrån den information som tagits fram. Mallen för kravspecifikationen är skapad 

av Camatec Industriteknik AB och varje punkt är indelad i krav och mål. Med krav menas de kriterier konceptet 

ska uppfylla och mål är vad som är önskvärt att uppnå men behöver således inte uppfyllas (Johannesson, et al., 

2005). Kravspecifikationen presenteras i bilaga 1. 

2.2 Konceptgenerering 

2.2.1 Uppbyggnad 

Koncepten genererades utifrån de krav och önskemål som skapades i kravspecifikationen. Framförallt 

brainstorming användes för att hitta de olika lösningar som uppfyller kraven. Idéerna skissades upp på papper 

för att ge en klar och enkel bild på lösningen.  

Konceptet delades in i 4 delar: 

 Tryckkraft - det som skapar kraften mot kryckan. 

 Dockarm - den konstgjorda armen som kraften ska appliceras mot. 

 Kryckfäste - det som håller kryckans position. 

 Ram - själva ramen som delarna fästs i.   



11 

2.2.2 Tryckkraft 

Sex lösningar togs fram som ska kunna skapa den tryckkraft som krävs. Överslagsberäkningar gjordes på vissa 

koncept där alla värden är hämtade ur Karl Björks Formelsamling (Björk, 2013), detta för att enkelt ta reda på 

om lösningen överhuvudtaget var realiserbar. Dessa koncept utvärderas senare i en elimineringsmatris i kapitel 

2.3.1. Koncepten visas i figur 3 och består av följande:  

1. Hävarm – Består av en lång stav som trycks ned för hand för att skapa en tryckkraft mot kryckan. Staven 

är ledad i ena änden och i andra änden trycks staven nedåt för hand och en tryckkraft skapas närmare 

leden där kryckan är placerad. Exempelvis om Tryckkraften FT mot kryckan appliceras med längden L2 

100 mm från den ledade änden och handkraften FH appliceras med längden L1 1100 mm från den ledade 

änden så kommer, med dessa värden insatta i ekvation (2.2.2), en handkraft på ca 130 N att krävas. 

 

∑ 𝑀0 =  𝐹𝐻 ∙ 𝐿1 − 𝐹𝑇 ∙ 𝐿2 = 0 (2.2.1) 

 

Vilket ger att: 

 

𝐹𝐻 =
𝐹𝑇∙𝐿2

𝐿1
 (2.2.2) 

Där M0 = Momentpunkt 

FT = Tryckkraften [N] 

FH = Handkraften [N] 

L1 = Armens totala längd [m] 

L2 = Längden från leden till tryckkraften FT [m] 

 

 

 

 

 

Figur 3. Visar de genererade koncepten där FT representerar tryckkraften och FH representerar handkraften. Koncepten är numrerade 
där 1 är Hävarm, 2 är Domkraft, 3 och fyra är Hydraulisk/Pneumatisk kolv, 5 är Handskruv och 6 är Linjärmotor kolv. 
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2. Manuell domkraft – Kan beskrivas likt en ”vanlig” hydraulisk domkraft till bilen. Med den här lösningen 

krävs inte en stor handkraft för att uppnå den tryckkraft som krävs på kryckan. 

3. Hydraulisk kolv – består av ett hydrauliskt system där cirkulationspump, kolv, ventiler och tank krävs. 

Här är det tänkt att kolven ska skapa en tryckkraft mot kryckan och styrs genom en ventil. 

4. Pneumatisk kolv – Samma princip som för hydraulisk kolv fast systemet går på luft istället för olja och 

kräver då en luftkompressor med tank. Detta system kan köras med en låg ljudnivå genom att sätta 

ljudreducerade filter vid utblåsen och en tystgående kompressor för fyllning av trycktanken. 

5. Handskruv – Består av ett handtag som vrider en skruv gängat i ett fast block. Skruvens ände trycks mot 

kryckan och ger en tryckkraft. Ju mer skruven dras åt desto större tryckkraft erhålls. Denna lösning skulle 

kunna bestå av en kulskruv som är som en lagrad gänga där motståndet från friktionen inte blir lika hög 

som en vanlig gänga. 

Den minsta diametern på skruven är 3 mm och räknas ut med ekvation (2.2.3) där tryckraften FT är 1400 

N och spänningen σ är 240 MPa, vilket motsvarar en skruv med hållfasthetsklass 4.6. Med en 

säkerhetsfaktor på 3 så dimensioneras skruven till gängan M10, om ingen kulskruv används.  

∅ = √
4∙𝐴

𝜋
= 2 ∙ √4∙(

𝐹𝑇
𝜎⁄ )

𝜋
 (2.2.3) 

Där 

𝜎 =
𝐹

𝐴
  (2.2.4) 

𝐴 =
𝜋∙∅2

4
     (2.2.5) 

Där Ø = Diametern [mm] 

A = Arean [mm2] 

FT = Tryckkraften [N] 

σ = Spänningen [MPa] 

 

Åtdragningsmomentet Mv som krävs för att nå tillräcklig tryckkraft är 2,7 Nm och beräknas med ekvation 

(2.2.6) där M10 skruvens medeldiameter dm är 9,026 mm, stigningen P är 1,5 mm, nyckelvidden s är 16 

mmm, frigående håldiameter dh är 11 mm och friktionskoefficienten µ för obehandlat stål med torr yta 

är 0,14.  

Handkraften FH som ska anläggas på handtaget är 14 N och beräknas genom ekvation (2.2.7) där 

handtagets längd L sätts till 200 mm från skruvhuvudet och åtdragningsmomentet Mv är 2,7 Nm.    

𝑀𝑣 = 𝐹𝑇 [
𝑑𝑚

2
∙ tan (tan−1 (

𝜇

cos 30°
+

𝑃

𝜋∙𝑑𝑚
)) + 𝜇 ∙

𝑠+𝑑ℎ

4
]  (2.2.6) 

𝐹𝐻 =
𝑀𝑣

𝐿
 (2.2.7) 
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Där Mv = Åtdragningsmomentet [Nmm] 

FT = Tryckkraft [N] 

dm = Medeldiameter [mm]  

P = Gängstigning [mm]  

s = nyckelvidden [mm]  

dh = Frigående håldiameter [mm] 

 µ = Friktionskoefficienten 

FH = Handkraften[N] 

L = Handtagets längs [m]

 

6. Linjärmotor kolv – Består av en elmotor som trycker ut en kolv som ger en tryckkraft mot kryckan. Den 

är ganska lik hydraulisk/pneumatisk kolv med skillnaden att den drivs av en elmotor. 

2.2.3 Dockarm 

Den arm som togs fram består av en metallstång som har en kulled i övre änden och ett gångjärn i nedre änden, 

se figur 4. Dessa leder ska ha den rörelsefrihet som beskrivs i kapitel 2.1.3. I gångjärnet sitter en U-formad plåt 

som ska läggas an mot kryckans handtag. Strax under kulleden sitter en böjd plåt fast mot metallstången som 

ska efterlikna tjockleken av en underarm och ska läggas an mot kryckans manschett. Den böjda plåten under 

kulleden ska dock dimensioneras så att den kan röra sig i sidled med 4° åt varje håll utifrån handleden.  

 

Figur 4. Visar konceptet över dockarmen. 

Tyvärr har ingen lösning tagits fram för hur handen ska klämmas fast mot handtaget. Mindre övertänkta förslag 

tas upp och diskuteras i kapitel 4. 
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2.2.4 Kryckfäste 

Kryckan får inte fästas så att det förstärker dess hållfasthet under testet. Detta undviks genom att dockarmen 

håller fast kryckan med sitt fäste i övre delen på handtaget, detta efterliknar även hur den mänskliga armen 

håller den. Kryckan ska positioneras vinkelrätt vilket kräver att kryckans nedre ände behöver en fixerad position. 

Detta löses med en platta som har en urfräst trattliknande öppning som passar för kryckans doppsko. Doppskon 

ska skjuvas in i öppningen för att hamna i sitt slutliga läge, se figur 5. Denna lösning påverkas inte om kryckan är 

utrustad med isbrodd i uppfällt läge och den påverkar heller inte kryckans hållfasthet. 

 

Figur 5. Visar lösningen på det undre fästet för kryckan. Pilen beskriver åt vilket håll kryckan ska skjuvas in. 

 

2.2.5 Ram 

Ramen är tänkt att byggas med aluminiumprofiler, se figur 6, från företaget ABB AB. Dessa är enkla att bygga 

med och via Camatecs nätverk är de lättillgängliga att införskaffa. Profilerna byggs ihop med olika fästen som 

skruvas fast med en viss låsmutter. Huruvida uppbyggnaden av ramen ska se ut beror på det slutliga konceptet 

för tryckkraften då ramen behöver anpassas beroende på valt koncept. Ramen kommer därför vidare att 

konstrueras under detaljkonstruktion som redogörs i kapitel 2.6. 

 

Figur 6. Visar strukturen av den aluminiumprofil som används till konstruktionen. Bilden är tagen från ABB. 
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2.3 Konceptutvärdering 

2.3.1 Elimineringsmatris 

Efter konceptgenerering när flertalet olika koncept var framtagna som möjliga lösningar på en maskin, skapades 

en elimineringsmatris för att eliminera dåliga lösningar och undersöka befintliga lösningsalternativ. Listan nedan 

följdes för att klarlägga om de olika alternativen: 

 Löser huvudproblemet 

 Uppfyller kraven i produktspecifikationen 

 Kan realiseras i verkligheten 

 Är inom den gällande kostnadsramen 

 Är fördelaktiga ur miljö- säkerhet- eller ergonomisk synvinkel 

 Passar företagets produktprogram 

De koncept som inte uppfyller dessa punkter eliminerades. Saknas information krävs det att den tilläggs för 

vidare bedömning. Samtliga förslag som uppfyller kraven kom att genomgå en vidare analys (Johannesson, et al., 

2005). 

Utifrån elimineringsmatrisen, som visas i figur 7 på nästa sida, eliminerades tre av koncepten för tryckkraften. 

Hävarm-, domkraft- och handskruvkoncepten eliminerades av den orsaken att manuell hantering inte är 

hållbart. Detta eftersom det finns risk för förslitningsskador på operatören. Många kryckor kommer behöva 

testas och att genomgå samma rörelser i en längre period leder till förslitningsskador och det är något som ska 

undvikas. 

Koncepten är numrerade enligt följande i figur 7:  

1. Pneumatisk kolv 

2. Hävarm  

3. Domkraft 

4. Hydraulisk kolv 

5. Handskruv 

6. Linjärmotor kolv  

Endast koncepten för tryckkraften sållas genom matrisen eftersom den består av flera olika koncept som 

behöver utvärderas. Koncepten för dockarm, kryckfäste och ram fortsätter istället direkt till detaljkonstruktion i 

kapitel 2.6. Koncept 1,4 och 6 forsätter att analyseras i nästa steg medan resterande koncept slopas. 
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Figur 7.  Visar elimineringsmatrisen med koncepten för tryckkraften där altenativ 1 är pneumatisk kolv, 2 är hävarm, 3 är domkraft, 4 
är hydraulisk kolv, 5 är handskruv och 6 är linjärmotor kolv. 

 

2.3.2 Vidare analys 

De koncept som gick vidare från elimineringsmatrisen granskades och ytterligare analyser gjordes såsom 

kostnadskalkyl och enklare beräkningar. Genom att vidare analysera koncepten fås mer information som kan 

användas vid beslut runt den relativa beslutsmatrisen. Detaljkostnaderna hämtades från olika företags 

försäljningssidor på nätet och en specifik webbplats nämns för varje detalj.  

Pneumatik – För en kompressor ligger arbetstrycket vanligtvis på 8 bar. För att kompressorn inte ska gå konstant 

så behövs lite spelrum och trycket bör då inte överstiga 6 bar för att kunna leverera den last som krävs från den 

pneumatiska cylindern. Kolvdiametern som söks räknas först ut genom att arean A tas fram via ekvation (2.3.1) 

där tryckkraften FT är 1400 N och systemtrycket p är 6 bar. Diametern räknas sedan ut med den beräknade arean 

A insatt i ekvation (2.3.2). Resultatet tyder på att kolven behöver vara 55 mm i diameter eller större. Företaget 

ESSKA.se Teknik AB säljer pneumatiska detaljer och den mest passande cylindern har en kolvdiameter på 63 mm. 

Det tryck som krävs för att uppnå lasten med en kolvdiameter Ø på 63 mm och en tryckkraft FT på 1400 N 

beräknas med värdena insatt i ekvation (2.3.3) som resulterar i ett systemtryck p på 4,5 bar.  
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𝐴 =
𝐹𝑇

𝑝
 (2.3.1) 

∅ = √
4∙𝐴

𝜋
 (2.3.2) 

𝑝 =
𝐹𝑇

𝐴
=

𝐹𝑇

𝜋
∅2

4

 (2.3.3)  

   Där A = Kolvarean [mm2] 

 Ø = Kolvdiameter [mm] 

FT = Tryckkraft [N] 

p = Systemtryck [MPa] 

 

För att se om en cylinder med en kolvdiameter Ø på 63 mm klarar av att tryckas ut under 2 sekunder beräknas 

Hastigheten v med ekvation (2.3.4) där luftflödet Q från en kompressor vanligvis ligger runt 50 liter per minut. 

Resultatet visar att kolven kommer röra sig med hastigheten 264 mm/s. Denna beräkning bortser förluster men 

de är oftast så minimala och precisionen är inte hög nog att de behövs tas med i detta sammanhang. 

𝑣 =
[𝑄∙

10002

60
]

𝐴
 (2.3.4) 

 Där 

  𝐴 = 𝜋
∅2

4
 (2.3.5)  

Där A = Kolvarean [mm2] 

 Ø = Kolvdiameter [mm] 

   Q = Flöde [l/s] 

   v = Kolvhastighet [mm/s] 

 

För en lägre ljudnivå kan en tystgående kompressor användas där ljudnivå brukar ligga mellan 40-65 dB 

beroende på typ. Kompressorn kommer att startas i intervaller då den bara går igång när trycket når en 

minimigräns tills det att den når arbetstryck. En enkel uppskattad kostnad gjordes för de relevanta 

komponenterna i det pneumatiska systemet och visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Visar detaljkostnad över konceptet med pneumatisk kolv. 

Komponent Pris ink. moms URL 

Handspaksventil 1400 kr 
https://www.esska.se/esska_se_s/Handspaksventil-5/3-vaegs-G-1/8-

byggserie-XMV-100-XMV1XXX00000-11050.html,hlid=XMV131000000 

Tryckregulator 500 kr 
https://www.esska.se/esska_se_s/Tryckregulator-byggserie-Futura-16-

bar-2700-l/min-Strl-1-rXFrpXf00000-10390.html 

Kompressor 4000 kr 
https://verktygsboden.se/oljefria-kompressorer/kompressor-tystgaende-

750of 

Strypning 2x 200 kr 
https://www.esska.se/esska_se_s/Strypbackventil-med-finreglering-

DRVEE-aluminium-drveXe000000-11780.html 

Cylinder 1800 kr 
https://www.esska.se/esska_se_s/SMC-Tryckluftcylinder-

dubbelverkande-ISO-6431-kolvstaang-206210000000-6480.html 

Manometer 100 kr 
https://www.esska.se/esska_se_s/Manometer-Klass-2-5-fraan-1-bar-till-
250-bar-Plast-mwX000000000-3830.html 

Totalt 8 200 kr 

 

Hydraulisk kolv - Den utgående kraften från kolven beräknas på samma sätt som för den pneumatiska cylindern. 

Arbetstrycket för en hydraulisk cirkulationspump kan också dimensioneras för samma tryck som för den 

pneumatiska kompressorn, men oftast är ett hydrauliskt system anpassat för högre systemtryck. Eftersom 

cirkulationspumpen jobbar konstant så kan systemtrycket p mot hydraulcylindern sättas till 8 bar då inget 

spelrum behövs. Med det värdet insatt i ekvation (2.3.1) då tryckkraften FT är 1400 N fås kolvarean A fram som 

sedan sätts in i ekvation (2.3.2). Det resulterar i att en kolvdiameter på minst 47 mm behövs. Hastigheten v 

beräknas även den på samma sätt som för en pneumatisk cylinder. Flödet Q från cirkulationspumpen ur tabell 2 

är 10 liter per minut och tillsammans med en kolvdiameter Ø på 47 insatt i ekvation (2.3.4) resulterar det i att 

hastigheten v blir 85 mm/s. 

Priset för ett hydrauliskt system är dubbelt så högt än för ett pneumatiskt system, kostnaderna för 

komponenterna visas i tabell 2. 

Tabell 2. Visar detaljkostnaderna för konceptet med hydraulisk kolv. 

Komponent Pris ink. moms URL 

Cirkulationspump 6000 kr 
http://www.hydraulkompaniet.se/hydraulpump/QPM3/qpm3-10-8-025-

230-400-50 

Strypning 2x 900 kr 
http://www.hydraulkompaniet.se/hydraulik/back-stryp-kulventiler/stryp-

backventiler/9f600s 

Handspaksventil 1200 kr 
http://www.hydraulkompaniet.se/hydraulik/mobilventiler/hydrocontrol2/

M45/m451-49164 

Cylinder 1700 kr http://www.swedol.se/hydraulcylinder-dubbelverkande.html 

Överströmningsv

entil 
1200 kr 

https://www.hammars.se/hydraulik/hydraulkomponenter/ventiler/overstr

omningsventil/overstromningsventil-34-0-230-bar-150-lmin/ 

Tank 4750 kr https://www.prolux-shop.com/se_sv/hydraultank-med-filter.html 

Totalt 16 650 kr 
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Linjärmotor kolv – för en linjärmotor krävs i princip bara själva linjärmotorn. Det som behövs mer vore en 

strömbrytare för att styra kolvens rörelse och en spänningsomvandlare för att kunna använda den i ett vanligt 

vägguttag då den går på 12 v eller 24 v. Dessa kostnader är dock relativt minimala jämfört med kostnaden för 

motorn och tas därför inte upp, kostnaden för linjärmotorn visas i tabell 3. 

Tabell 3. Visar detaljkostnaden för konceptet med linjärmotor kolv. 

Komponent Pris ink. moms URL 

Linjärmotor 3372 kr 

https://www.elfa.se/sv/linjaert-staelldon-24-vdc-linak-313100-

0130000w/p/15451430?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category4=Industrie

lla+linj%C3%A4rmotorer%2Felektriska+cylindrar&filter_Category3=Linj%C3

%A4ra+drivenheter&page=5&origPos=5&origPageSize=50&simi=97.0 

Totalt 3372 kr 

 

Nackdelen med en linjärmotor är att de kan ha problem med överhettning vid upprepade cykler. För att undvika 

överhettning behöver elmotorn vila en viss tid innan den kan användas på nytt (Progressive Automations, u.d.). 

Den vilotid som krävs innan nästa omgång kan beräknas med ekvation (2.3.7) där cykeltiden i detta fall är som 

kortast 12 sekunder och linjärenheten ur tabell 3 har en duty cycle på 10 %. Det resulterar i att elmotorn 

behöver vila i 108 sekunder vilket motsvarar nästan 2 minuter innan cykeln kan upprepas. 

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =
100∙𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛+𝑉𝑖𝑙𝑜𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛
    (2.3.6)  

 Omformulerat till   

𝑉𝑖𝑙𝑜𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 =
100∙𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒
− 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛  (2.3.7)  

Där Duty Cycle är i [%] 

Cykeltiden är i [s] 

Vilotiden är i [s] 

2.4 Konceptval 

2.4.1 Relativ beslutmatris 

Koncepten forsätter att utvärderas med Pughs relativa beslutsmatris för att ta fram ett slutligt val (Johannesson, 

et al., 2005). Med denna metod reduceras altenativen ytterligare genom att de sämsta sorteras bort. 

Beslutsmatrisen är uppbyggd efter kravspecifikationen där krav och önskemål ställs upp. Ett koncept sätts som 

referens, gärna ett väl känt altenativ eller det enklaste, och de andra altenativen bedöms med [+], [-] eller [0] för 

varje krav och önskemål. Är ett krav eller önskemål bättre för ett altenativ så markeras det med [+], är det sämre 

markeras det med [-] och uppskattas de lika så markeras det med [0]. Kraven och önskemålen viktas med en 

skala 1-5 där plus och minus bedömningarna multipliceras med viktvärdet. Utifrån det så summeras resultaten 

med antalet [+] och [-] som ger upphov till ett nettovärde och därefter rangordnas altenativen. Beroende på 
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förhållandet mellan nettovärde och rangordning beslutas det om vilket altenativ som ska bli det slutliga 

konceptvalet. 

Koncepten sätts in i matrisen som visas i figur 8 med ordningen: 

1. Pneumatisk kolv 

2. Hydraulisk kolv 

3. Linjärmotor kolv 

Konceptet för pneumatisk kolv sätts som referens och jämförs mot de andra koncepten. 

Konceptet för linjärmotor elimineras då elmotorn lätt blir överhettad vid upprepade cykler. Kontinuerlig drift 

viktas högt eftersom många kryckor kommer behöva testas och därför bör totala cykeltiden för testet vara så 

kort som möjligt. 

Konceptet med hydraulisk kolv elimineras på grund av att ett hydraulsystem är dyrare än ett pneumatiskt 

system och kommer även ge av sig ett konstant ljud från motor och pump. För pneumatiken kommer ljudet från 

kompressorn i omgångar när den väl behöver fylla upp trycket i tanken och även tystgående kompressorer finns 

tillgängliga. Dessutom använder sig hydraulsystemet av olja vilket inte får förekomma på kryckan. 

Från matriserna är en pneumatisk kolv det bästa altenativet, vilket verkar stämma bra med den information som 

tagits fram. Det slutliga konceptvalet bestäms därmed till den pneumatiska lösningen. 

 
Figur 8. Visar den relativa beslutsmatrisen med de insatta koncepten värderade mot varandra där altenativ 1 är pneumatisk kolv, 2 är 
hydraulisk kolv och 3 är linjärmotor kolv. 
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2.5 Felmods- och feleffektsanalys (FMEA) 

I en FMEA tas de fel upp som kan inträffa runt produkten och ska hjälpa till med att förebygga dessa fel hos den 

tänkta konstruktionen. Här tas även orsaken upp till varför felet inträffar och vilken konsekvens felet orsakar. 

Bedömningar görs i en skala 1-10 efter hur stor sannolikheten är för att felet uppstår, även hur stor 

sannolikheten är att felet inte upptäcks samt hur allvarligt felet är. Summan av dessa multipliceras för att ge ett 

risktal som sedan kan jämföras med de andra värderade felen. Åtgärder beskrivs för att minska risktalet för varje 

fel. Ett fel med högt risktal bör prioriteras först. (Johannesson, et al., 2005)  

I den framtagna FMEA:n upptäcktes två relativt höga risker och används som underlägg vid 

detaljkonstruktionen. De felorsaker som behöver åtgärdas var sidokrafter som den pneumatiska kolven utsätts 

för och säkerhetsskydd som ska förhindra personskador. Den framtagna FMEA:n presenteras i bilaga 2. 

2.6 Detaljkonstruktion 

2.6.1 Skisser 

Ram - Ramen är konstruerad efter det valda konceptet och är formad som en rektangulär box där den 

pneumatiska kolven är tänkt att sitta högst upp på de tvärgående profilerna, se figur 9. Eftersom den 

pneumatiska kolven inte klarar av höga sidokrafter utan att fallera så har rullskenor från företaget Rollco AB 

används. De är satta vertikalt med kolven mitt emellan dem och en profil är fäst emellan skenorna. Kolven 

kommer att trycka mot profilen som följer rullskenornas vertikala rörelse och profilen tar upp den horisontella 

kraft som uppstår.  

För framtida utveckling av produkten har ramen konstruerats så att olika längder på kryckor ska kunna användas 

vilket inkluderar barnkryckor och extra långa kryckor. Dock bör fler hållfasthetsberäkningar göras om kryckor 

med högre brukarvikt ska testas. Justeringen sker vid bottenfästet där den tvärgående profilen kan justeras på 

höjden. Ramen blir totalt 1705 mm hög utan den pneumatiska kolven och den har en bredd och djup på 588 mm 

som ger lite extra rum för att hantera kryckan innanför ramen.  

Konceptet innehåller rörliga delar som skapar höga krafter och kan ge allvarliga personskador vid oaktsamhet. 

För att undvika detta är nät placerat runt om. Detta nät går att fästa i profilens spår med en viss nätlåsning som 

skruvas fast. Att sätta fast nätet på detta sätt stabiliserar och förstärker också ramen runt om. Fler 

säkerhetsmetoder kan implementeras men tas inte med i konstruktionen utan diskuteras i kapitel 4 och bevaras 

för vidare utveckling.  
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Figur 9. Visar den skissade konstruktionen över ramen. 

 

Pneumatisk kolv - Kolvens hastighet justeras med en strypventil som justerar flödet mot kolven. Kolven är 

dubbelverkande och strypventilen sätts på den avluftande sidan, detta för att det annars finns risk att kolven 

”hackar” fram på grund av dess inre friktion. En strypventil sätts även på ingående sida som justerar kolvens 

hastighet när den förs tillbaka. Inställningen för flödet måste finjusteras så att kolvens tryckkraft anpassas efter 

det behov som beskrivs i standarden, det vill säga att kraften appliceras till max last under 2 sekunder och sedan 

hålls kvar i 10 sekunder. En flödesmätare skulle kunna användas för att anpassa strypningen så att ett flöde finns 

under minst 2 sekunder, mer om detta tas upp i diskussionen i kapitel 4.  

En tryckregulator ska användas för att ställa arbetstrycket till det som krävs för att uppnå tillräcklig tryckkraft. En 

tryckmanometer ska mäta lufttrycket så nära kolven det går för att säkerställa trycket som påverkar kolven varav 

tryckkraften kan räknas ut. Kolven manövreras med en 5/3 handspaksventil där spaken är återfjädrande och 

mittenläget är avluftat. Ventilen är placerad på sidan av ramen och en box är placerad bredvid som strypventiler 

och tryckregulator är placerade i. Det pneumatiska schemat kan ses i figur 10. 
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Figur 10. Visar det pneumatiska schema där de delar i systemet är en dubbelverkande cylinder, manometer för tryck, 2x strypventiler, 
5/3 ventil, 2x luftljuddämpare, tryckregulator och tryckkälla. 5/3 ventilen ska vara återfjädrande men visar fel symbol i denna ritning. 

Dockarm - Dockarmens konstruktion är väldigt avancerad att anpassa då kraven i standarden försvårar mycket 

av dess uppbyggnad. Dockarmen är endast uppritad i CAD tillsammans med en enkel modell av kryckan där 

dockarmen anpassades för att passa i kryckan. Detta krävdes för att kunna konstruera dockarmen då vissa mått 

och vinklar helt enkelt var för svåra att ta fram på ett smidigt sätt. Det finns inga direkt exakta mått på 

dockarmen utan den är anpassad efter den modellerade kryckan i CAD. Dockarmen behöver vidare utvecklas för 

att det ska bli en fullt fungerande modell. 

Kryckfäste - Kryckans undre fäste kommer fortfarande at se ut som i figur 5 men anpassas för att sitta på den 

tvärgående profilen som kan ses i mitten, närmare bottnen inuti ramen i figur 9. 

2.6.2 Beräkningar 

Nedan visas hållfasthetsberäkningar på kritiska komponenter i konstruktionen. 

Tvärgående profil - Den mest kritiska kraften på ramen är på den tvärgående profilen för kryckans undre fäste. 

Profilens längd L är 500 mm och kommer utsättas för en kraft FT på 1400 N. Profilen är fast inspänd i båda ändar 

och för att mäta spänningen som uppstår i profilen krävs att tröghetsmomentet beräknas. Tvärsnittet på profilen 
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är aningen komplicerad och förenklingar måste göras för att kunna räkna på det. Tvärsnittet kan enkelt brytas 

ned till en fyrkant och fyra mindre rektanglar, alla med tjockleken t på 1,5 mm. Tröghetsmomentet IA för den 

mittre fyrkanten beräknas med ekvation (2.6.1) och de övre rektanglarnas tröghetmoment IB med ekvation 

(2.6.2) och de nedre rektanglarnas tröghetsmoment IC med ekvation (2.6.3). Beteckningarna för varje mått visas i 

figur 11 och 12 och mått för varje beteckning visas i tabell 4. Måtten utifrån beteckningarna i figur 12 stämmer 

således inte med verkligheten utan är anpassat för en tjocklek med 1,5 mm, men är egentligen lite tjockare.  

𝐼𝐴 =
𝑏𝐴1

4

12
−

𝑏𝐴2
4

12
 (2.6.1)  

𝐼𝐵 =
𝑏𝐵1∙ℎ𝐵1

3

12
−

𝑏𝐵2∙ℎ𝐵2
3

12
 (2.6.2)   

  

𝐼𝐶 =
𝑏𝐶1∙ℎ𝐶1

3

12
−

𝑏𝐶2∙ℎ𝐶2
3

12
 (2.6.3)  

Där Ii = Tröghetsmomentet [mm4], bii och hii = Mått efter profilens geometri [mm]  
 
Tabell 4. Visar måtten för beteckningarna i figur 
 11 och 12 samt ekvationerna (2.6.1), (2.6.2) och (2.6.3). 

Beteckning Mått [mm] 

𝑎𝐴  
(ej med i figur 9) 

0 

𝑎𝐵 15,35 

𝑎𝐶  15,45 

𝑏𝐴1 21 

𝑏𝐴2 18 

𝑏𝐵1 11,7 

  𝑏𝐵2 8,7 

𝑏𝐶1 11,9 

𝑏𝐶2 8,9 

ℎ𝐵1 11,9 

ℎ𝐵2 8,9 

ℎ𝐶1 11,7 

ℎ𝐶2 8,7 

t 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Visar en genomskärning på aluminiumprofilen med 
beteckningar över de mått som används i beräkningarna för 
tröghetsmomentet. 

Figur 11. Visar en genomskärning på aluminiumprofilen med 
beteckningar över de mått som används i beräkningarna för 
tröghetsmomentet. 
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För att ta fram det totala tröghetsmomentet så används Steiners Sats (Björk, 2013) där tröghetsmomentet för 

sammansatta geometrier kan beräknas, se ekvation (2.6.4). Värden för beteckningarna hämtas ur tabell 4. 

I=IA + 𝐴𝐴 ∙ 𝑎𝐴 + 2 ∙ (𝐼𝐵 + 𝐴𝐵 ∙ 𝑎𝐵
2 ) + 2 ∙ (𝐼𝐶 + 𝐴𝐶 ∙ 𝑎𝐶

2)   (2.6.4) 

 där 

 𝐴𝐴 = 2 ∙ 𝑏𝐴1 − 2 ∙ 𝑏𝐴2 (2.6.5) 

 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 𝑏𝐵1 ∙ ℎ𝐵1 − 𝑏𝐵2 ∙ ℎ𝐵2 (2.6.6) 

Där Ii = Tröghetsmomentet [mm4], Ai = Arean [mm2], ai = Avståndet mellan neutralaxeln och de fördelade 
tyngdpunkterna[mm], bii och hii = Mått efter profilens geometri [mm] 
 
Den maximala spänningen σmax i den tvärgående profilen beräknas med ekvation (2.6.7) där 

böjtröghetsmomentet WB fås genom ekvation (2.6.8) och maximala momentet Mmax fås genom ekvation (2.6.9). 

Ekvationerna hämtades ur Karl Björks formelsamling (Björk, 2013) från lastfallet för fast inspänd balk där 

maximala avståndet från neutralaxeln e är 22 mm.  

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑏
 (2.6.7) 

 Där 

 𝑊𝑏 =
𝐼

𝑒
  (2.6.8) 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑇∙𝐿

8
  (2.6.9) 

Där σmax = Böjspänningen [MPa], Mmax = Böjmomentet [Nmm], WB = Böjtröghetsmomentet [mm3], I = 

Tröghetsmomentet [mm4], e = Max avstånd från neutralaxeln [mm], FT = Tryckkraften [N], L = Längden [mm] 

Det exakta materialet som aluminiumprofilerna består av tas inte upp av företaget ABB AB som säljer profilerna. 

Ett annat konkurrerande företag som säljer liknande profiler uppger att materialet är AW-6063 T66 (Norelem, 

u.d.) vilket också antas för ABB:s profiler då dessa är så pass lika varandra och används inom samma 

användningsområden. Aluminiumet är legerat och är därför mycket hållfastare än rent aluminium. Det har en 

sträckgräns på 200 MPa och en elasticitetsmodul E på 69,5 GPa (BE Group, u.d.). 

Nedböjningen för profilen beräknas med ekvation (2.6.10). 

𝛿 =
𝐹𝑇∙𝐿3∙106

192∙𝐸∙𝐼
 (2.6.10) 

Där δ = Nedböjningen [mm], FT = Tryckkraften [N], L = Längden [mm], E = Elasticitetsmodulen [GPa],  
I = Tröghetsmomentet [mm4] 

Skruv - Profilerna i ramen sätts samman med tillhörande beslag som skruvas fast i profilens spår. För att 

konstruktionen ska hålla behövs beräkningar för skruven göras så att lasten inte överskrider dess kapacitet och 

om fler skruv behövs för att fördela lasten. Skruvens kritiska punkter är om den börjar glida på grund av att 

lasten övervinner friktionskraften eller om skruven går sönder på grund av skjuvning.  
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Skruven är av storleken M8 och antas ha en hållfasthetsklass på 4.6 vilket ger en sträckgräns σtill på 240 MPa. 

Den har då ett åtdragningsmoment på 8,9 Nm och en spänningsarea As på 36,6 mm2 (Swebolt AB, u.d.). Utifrån 

detta kan förspänningen beräknas genom ekvation (2.6.11).  

𝐹𝐹 = 0,73 ∙ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑠 (2.6.11) 

Där FF = Förspänningskraften, σtill = Sträckgränsen och As = Spänningsarean. 

Muttern som dras åt av skruven består av stål och den statiska friktionskoefficienten µs mellan aluminium och 

stål är av värdet 0,61 för torr yta (The Engenering ToolBox, u.d.). Den kraft som krävs för att skruven ska börja 

glida beräknas med ekvation (2.6.12). 

𝐹𝑓 = 𝜇𝑠 ∙ 𝐹𝐹 (2.6.12) 

Där Ff = Friktionskraften [N], µs = Friktionskoefficienten och FF = Förspänningskraften [N]. 

Kraften som krävs för att skruven ska gå av genom skjuvning beräknas genom ekvation (2.6.13) 

𝐹𝑠 = 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑠 (2.6.13) 

 Där 

  𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 (2.6.14) 

Där Fs = Skjuvkraften [N], τtill = Skjuvspänningen, σtill = Sträckgränsen och As = Spänningsarean.   

Kompressor - Kompressorn är tänkt att ställas utanför ramen och är av en tystgående modell. Det exemplar som 

har tagits upp i tabell 1 har en tankvolym på 10 liter. Den pneumatiska cylindern får inte ta mer luft än vad 

tanken kan ge och cylindern bör kunna användas ett par gånger innan kompressorn startar av att minimitrycket i 

tanken uppnås. Hur många körningar där kolven dras fram och tillbaka kan beräknas med hjälp av den allmänna 

gaslagen, se ekvation (2.6.15). där den allmänna gaskonstanten R är 8,3145 och temperaturen antas vara 293 

Kelvin vilket motsvarar 20 °C. 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 (2.6.15) 

Där p = Tryck [Pa], V = Volymen [m3], n = Mol, R = Gaskonstant, T = Temperatur [K] 

Först behövs den totala volymen för cylinderns rörelse fram och tillbaka. Den beräknas med ekvation (2.6.16) 

där kolvradien r1 är 31.5mm och kolvstångsradien r2 är 10 mm och slaglängden l är 100 mm. 

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟1
2 ∙ 𝑙 + 𝜋(𝑟1

2 − 𝑟2
2) ∙ 𝑙 (2.6.16) 

Där V = cylinderns volym för fram och tillbaka rörelsen [m3], r1 = Kolvradien [m], r2 = kolvstångsradien [m],  

l = Slaglängden [m] 

Kompressorns minimitryck sätts till 5 bar för att inte riskera att bli för lågt. Den kommer då att pendla mellan 5 

till 8 bar när den används. Andelen mol n som erhålls mellan maxtryck p1 och mintryck p2 beräknas genom 
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ekvation (2.6.17) där den allmänna gaskonstanten R är 8,3145 och temperaturen antas vara 293 Kelvin vilket 

motsvarar 20 °C. 

𝑛 =
𝑉

𝑅𝑇
(𝑝1 − 𝑝2) (2.6.17) 

Där p1 = Maxtryck [Pa], p2 = Mintryck [Pa] , V = Tankvolymen [m3], n = Mol, R =Gaskonstant, T = Temperatur [K] 

Andelen mol nc som kolven utnyttjar för sin fram och tillbaka rörelse under trycket p 4,5 bar beräknas med 

ekvation (2.6.18) 

𝑛𝑐 =
𝑝∙𝑉

𝑅𝑇
 (2.6.18) 

Där nc = Antalet mol från cylindern, p = Trycket i cylindern [Pa], V = Cylindervolymen fram och tillbaka [m3],  
R =Gaskonstant, T = Temperatur [K] 

För att få ut antalet gånger X kolven kan upprepa sin rörelse fram och tillbaka så delas antalet mol n från 

ekvation (2.6.17) med antalet mol nc från cylindern ur ekvation (2.6.18), se ekvation (2.6.19). 

𝑥 =
𝑛

𝑛𝑐
 (2.6.19) 

Där n = antalet mol mellan min och max tryck, nc = Antalet mol från cylindern, X = Antalet upprepade cykler 

 

Pneumatisk kolv - Kraften som kryckan utsätts för kommer ge en horisontel kraft. Den pneumatiska kolven tål 

inte höga sidokrafter och behöver därför förstärkas med en linjär skena som tar upp kraften. I detta fall har 

rullskenor från företaget Rollco AB används och har dimensionerats utifrån deras tabell över vilka krafter 

skenorna klarar. Den skena som har valts är modell CSW43-120 ur serie 43 och tabellen över de krafter den 

klarar av att utsättas för visas i bilaga 3.  

För att beräkna storleken på sidokraften behövde kraftlinjens position räknas ut. Det gjordes genom de 

beskrivningar ur ISO Standard 11334-1 (Swedish Standards Institute, 2007), som kan läsas mer om i kapitel 2.1.3. 

Som tidigare nämnts så behövs standarden införskaffas för att fullständigt begripa denna rapport.  

I figur 15 på nästa sida visas den framtagna kraftlinjen för denna modell av kryckor samt handleden position för 

dockarmen. Kraften som trycks mot handtaget är markerat med A i figur 16 på nästa sida. Denna kraft är 

placerad utifrån referenspunkten på handtaget som är beskriven på sidan 5 i standarden och kan ses i figur 15 på 

nästa sida, där det tunna strecket från den inringande punkten slutar. Det horisontella avståndet X från denna 

punkt till kraftlinjen är beräknad till 56 mm, detta utifrån ekvation 1 på sidan 10 i standarden. Se även figur 16 

på nästa sida för en visualisering av avståndet X. För denna ekvation krävdes vinkeln α för manschetten. Denna 

togs fram genom att använda ett vattenpass, ett horisontellt laserpass och en linjal. Laserstrålen placerades 

utifrån två punkter beskrivna i standarden, ett vid doppskons centrum och ett där handtaget börjar utifrån 

manschetten, se figur 13 på nästa sida. En linjal användes sedan för att mäta avståndet Y från laserstrålen till 

manschetten som är 88 mm. För att få linjalen till att stå 90° utifrån laserstrålen så används ett vattenpass för 
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att rikta den vertikalt. Vinkeln mellan laserstrålen och manschetten kunde sedan räknas ut genom ekvation 

(2.6.20) där manschettens längd Z mättes upp med en linjal och är 225 mm. 

𝛼 = sin−1 𝑌

𝑍
 (2.6.20)  

Där α = Vinkeln [grader], Y = Avståndet mellan laserstråle och manschett [mm], Z = Manschettens längd [mm] 

  

Figur 13. Visar kryckans uppsättning och den horisontella laserstrålen som användes vid beräkning av manschettens vinkel. 

Kryckans handtag är riktat uppåt med 15°, markerat med vinkeln b i figur 16. Detta mättes upp genom att 

kryckan placerades horisontellt med hjälp av ett vattenpass. Ett laserpass med vertikal laserstråle användes där 

strålen positionerades vid handtagets övre kant och en goniometer placerades efter laserstrålen och hantagets 

plana ände, se figur 14. Det är en enkel mätmetod som inte ger så stor noggrannhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Visar metoden för hur handtagets vinkel mättes upp. 

Figur 15. Visar kraftlinjen och den 
inringande positionen för dockarmens 
handled. 

Figur 16. Visar de linjer som användes vid beräkningarna av sidokraften. 



29 

Genom att bilda en trekant efter det horisontella planet med längden X 56 mm och vinkeln b 15° så kan längden 

C i figur 15 beräknas genom enkel trigonometri, se ekvation (2.6.21) 

𝐶 =
𝑋

cos 𝑏
 (2.6.21) 

Där C = Hypotenusan [mm], X = Närliggande katet [mm], b = Vinkeln [grader] 

Längden B i figur 15 är uppmätt med en linjal direkt på kryckan och var 225 mm. Vinkeln a kan räknas ut genom 

ekvation (2.6.22). 

𝑎 = sin−1 𝐶

𝐵
 (2.6.22) 

Där a = vinkeln [grader], B = Hypotenusan [mm], C = Motstående katet [mm] 

Genom att sätta längden B som tryckkraften FT 1400 N så omvandlas längden C till en kraft genom ekvation 

(2.6.23) med vinkeln a beräknad från ekvation (2.6.22). 

𝐶 = sin 𝑎 ∙ 𝐵 (2.6.23) 

Där a = vinkeln [grader], B = Hypotenusan [N], C = Motstående katet [N] 

För att få kraften Fx i det horisontella planet så ses kraften C som hypotenusan i en triangel med vinkeln b 15° 

där beteckningen X är kraften Fx och räknas ut genom ekvation (2.6.24). Det är då kraften Fx som är den sidokraft 

som uppkommer på den pneumatiska kolven. 

𝐹𝑥 = 𝐶 ∙ cos 𝑏 (2.6.24) 

Där b = vinkeln [grader], C = Hypotenusan [N], Fx = Närliggande katet [N] 

Rullskenor – Avståndet från kulleden på dockarmen till den tvärgående profilen som följer rullskenorna är 18 

mm. Till profilens mitt är längden L 40 mm. För att beräkna momentet M som skapas på rullskenorna från 

sidokraften Fx används ekvation (2.6.25). 

𝑀 =  𝐹𝑥 ∙ 𝐿  (2.6.25) 

Där M = Momentet [Nm], Fx = Sidokraften [N], L = Längden [m] 

Dockarm - Dockarmen är tänkt att hållas uppe av den inre statiska friktionen i kolven när den är i avluftat läge. 

Ett enkelt test har gjorts på en pneumatisk kolv med en kolvdiameter på 63 mm där en vikt på 1,5 kg hängdes 

vertikalt i kolvstången. Ytterligare ett försök med 2 kg gjordes men översteg då friktionskraften och kolven 

började glida. Det betyder att dockarmen, den tvärgående profilen och rullarna som går i rullskenorna kan väga 

uppemot 1,5 kg. En enkel massmätning via CAD:en gjordes där dockarmen och rullarna gavs densiteten 7800 

kg/m3 och den tvärgående aluminiumprofilen 2700 kg/m3. En ungefärlig vikt fås då på vad det skulle väga. 
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2.6.3 CAD-modellering 

Konceptet ritades upp i CAD för att skapa en modell med mer exakta mått och bättre visuell vy och som vidare 

kan användas vid presentation av projektet. 

2.6.4 Kostnadskalkyl 

En enkel kostnadskalkyl över materialkostnaden gjordes för det färdiga konceptet. Det som inte tas med är 

kostnaderna för dockarmen, undre fästet och kostnader för små detaljer som slangar, slangkopplingar, skruv, 

mm.   
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3. Resultat 

3.1 Dockarm 

Dockarmen konstruerades och anpassades efter den uppritade kryckan som kan ses i figur 17. Armens hand är 

fortfarande ritad som rak men ska egentligen innehålla en avgjutning av kryckans handtag, för att få en utbredd 

last på handtaget. 

Konstruktionen av armen är inte fullständig utan behöver ses över. Den framtagna konstruktionen av dockarmen 

kan ses i figur 18. 

 

Figur 17. Visar dockarmen placerad i kryckan. 

 

Figur 18. Visar den konstruerade dockarmen. 
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3.2 Undre fäste 

Resultatet för konstruktionen av det undre fästet kan ses i figur 19 och 20. Fästet skruvas fast i den tvärgående 

profilen genom de två hålen och placeras i mitten av profilen, se figur 21.  

Utifrån beräkningarna uppnås endast 12 % av den maximala sträckgränsen på den tvärgående profilen när den 

utsätts för tryckkraften på 1400 N. Nedböjningen beräknades till endast 0.2 mm. De vinklade beslagen som 

sätter ihop den tvärgående profilen med resterande ramen skruvas fast i profilernas spår. Förskruvningen 

utsätts för 36 % av den totala kraft som krävs innan den börjar glida. Detta är beräknat på endast ett beslag vid 

full belastning, det vill säga 1400 N. Då fler beslag används så fördelas kraften ut ännu mer.  

Den skjuvkraft som skruven utsätts för uppnår endast 27 % av den maximalt tillåtna skjuvkraften. Även detta är 

beräknat för endast ett beslag och fler beslag används som kraften kommer fördelas mellan. 

                                          

Figur 19. Visar konstruktionen av det undre fästet ovanifrån.                     Figur 20. Visar konstruktionen av det undre fästet i 3d vy. 

 

  

Figur 21. Visar det undre fäste placerat på den tvärgående profilen med kryckan placerad.  
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3.3 Sammansatt konstruktion 

Resultatet för den framtagna konstruktionen av konceptet kan ses i figur 22. Konstruktionen i figur 22 är inte 

helt fulländad då kompressorn, slangar för pneumatiken och lite andra mindre delar inte är med. På sidan om 

ramen sitter en plåt med handspaksventilen och en box som de övriga pneumatiska delarna ska sitta i. På 

toppen sticker den pneumatiska cylindern upp som skapar tryckkraften på kryckan.  

En enkel sammanställningsritning har gjorts och presenteras i bilaga 4. Den innehåller dock inga utsatta 

”ballonger” för de ingående delarna utan är mest till för att visa de yttre dimensionerna.  

 

 

Figur 22. Visar den framtagna konstruktionen över konceptet där den högra bilden visas framifrån, den mittre visas från sidan och den 
vänstra i en 3d vy. Den högra bilden visas utan dörr för att bättre kunna visa detaljerna.  

Kryckans väg under testet börjar med att dörren på maskinen öppnas och kryckans nedre ände skjuvs in i det 

undre fästet. Därefter skjuvs dockarmen ned manuellt och fästs i kryckans handtag. Dörren stängs och ventilens 

spak trycks ned i 12 sekunder så att kolven trycker dockarmen mot kryckan och skapar ett statiskt tryck. Spaken 

släpps och returnar i avluftat läge, kryckan kan då plockas loss och spaken förs upp för att trycka tillbaks kolven 

ihop med dockarmen. Maskinen är då redo för att börja om cykeln med en ny krycka. 
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3.4 Rullskenor 

Rullskenorna överdimensionerades ganska grovt för framtida utveckling av projektet då möjligen kryckor med 

högre belastning testas. Den mest kritiska punkten för rullskenan i detta fall är vridmomentet Mz som visas i 

bilaga 3. Från resultatet ur beräkningarna och ur tabellen i bilaga 3 för modell CSW43-120 som valts, så uppnås 

endast 13 % av det maximalt tillåtna vridmomentet.  

En annan kritisk punkt är om sidokraften riktas direkt mot rullskenorna, det vill säga om den vrids 90°. 

Sidokraften beräknades till 350 N och ur tabellen i bilaga tre betecknas denna tillåtna kraft som C0ax. Sidokraften 

uppnår endast 22 % av det tillåtna värdet för rullskenan. 

Resultatet för antalet cykler kolven kan upprepa när den går fram och tillbaka är 11 gånger innan kompressorn 

aktiveras. 

Beräkningen för dockarmen och rullskenornas vikt gav ett resultat på 2.2 kg. Delarna är tänkt att hållas kvar av 

kolven när den är fullt tillbakadragen och i avluftat läge, men delarna visade sig vara för tunga för att endast 

hållas uppe av kolven friktionskraft. 

I figur 23 kan rullskenorna ses samt hur de är placerade i konstruktionen. I figur 24 på nästa sida visas en 

tydligare bild där skyddsnätet är borttaget. 

 

Figur 23. Visar övre delen av konstruktionen där dörren är borttagen och rullskenorna visas. 
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Figur 24. Visar övre delen av konstruktionen där dörr och skyddsnät är bortaget för att få en bättre vy av uppbyggnaden. 

3.5 Kostnadskalkyl 

Den kostnadskalkyl som togs fram innehåller inte alla detaljer så som slangar, slangkopplingar, skruv och andra 

mindre detaljer. Det har inte jättestor påverkan på priset men är värt att anmärka. Kostnaderna för ramens 

detaljer är hämtat från företaget WIBAP i Grums som säljer dessa komponenter. Möjligheter fanns till att få 30 % 

rabatt vilket i så fall skulle minska totala kostnaden med 2350 kr. Alla kostnader är dessutom inklusive moms, 

där av kan ytterligare 25 % dras av när inköpet görs av ett företag. 

Tabell 5. Kostnadskalkyl över de grundläggande komponenterna i konstruktionen. 

Komponent Kostnad 
ink. Moms 

Antal Summa 
(avrundat) 

Information 

Handspaksventil 1400 kr 1 1400 kr 

Hämtat ur tabell 1 på sidan 18 

Tryckregulator 500 kr 1 500 kr 

Kompressor 4000 kr 1 4000 kr 

Strypning  200 kr 2 400 kr 

Cylinder 1800 kr 1 1800 kr 

Manometer 100 kr 1 100 kr 

Aluminiumprofil 
44x44 

89,6 kr/m 21 2690 kr 

Kostnader hämtat från företaget WIPAB i Grums 

L - beslag 45 kr 32 1440 kr 

T - beslag 
80 kr 

(uppskattat 
pris) 

8 640 kr 

Vinkel beslag 72 kr 12 870 kr 

Skyddsnät 415 kr/m3 6 2490 kr 

Nätlåsning 8,3 kr 62 515 kr 

TOTALSUMMA 16 845 kr 
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4. Diskussion 

Med den slutliga lösningen testas kryckan där den utsätts för en statisk last, den behöver dock fortfarande 

inspekteras visuellt om defekter har uppstått. Det uppfyller likväl standarden men det vore önskvärt om även 

det kunde ske utan mänsklig inspektion, till exempel att kryckan röntgas och ett datorsystem hanterar uppgiften 

om att söka efter defekter. Problemet blir dock att utrustningen blir mer avancerad som i sig bidrar till en högre 

kostnad men kan vara en fördel för att undvika problem med den mänskliga faktorn. 

Då kryckorna kommer användas av flera patienter så bör en metod för rengöring av kryckan tas fram. Exempel 

kan vara att ångtvätta kryckan, då plasten är känslig mot oljor och lösningsmedel. Utförlig information kring hur 

ånga påverkar kryckans materiella egenskaper bör då tas fram, nämnvärt är att plastens egenskaper påverkas av 

hur stor andel fukt den har dragit åt sig. Frågan uppstår då också om kryckan statiska hållfasthetstest ska göras 

före eller efter rengöringen av kryckan med tanke på att de materiella egenskaperna kan förändras?   

Om denna konstruktion ska förverkligas krävs att den verkliga legeringen för aluminiumprofilerna tas fram. 

Skulle materialet inte vara det som har antagits så behöver andra värden sättas in i de formler som baseras på 

materialets egenskaper. 

Konstruktionen har skapats med tanken bakom framtida utveckling där möjligen olika längder på kryckor ska 

kunna testas. Möjligheten för inställningen av höjdskillnaden är implementerad och kan justeras med 418 mm 

vilket är en tillräcklig höjdskillnad för att kunna testa en barnkrycka och en extra lång krycka. Nuvarande lösning 

för justeringen kräver att fyra skruv lossas vilket tar lite tid att ställa in. Detta skulle kunna ses över för att hitta 

en lösning för en snabbare justering, om inte kan tid sparas in på att testa en större mängd kryckor av samma 

modell och sedan ställa om för en annan modell. Mer information behöver dock tas fram om fler parametrar 

skiljs åt mer än längden, till exempel vinkeln mellan handtaget och manschetten eller om kryckan är godkänd för 

högre brukarvikt än 140 kg. Om så är fallet behöver nya beräkningar och möjligen konstruktionsändringar göras, 

en av de kritiska komponenterna som bör ses över vid högre brukarvikt är rullskenorna som tar upp den 

horisontella kraften. 

Kryckan är tänkt att sättas in med nedre änden först och sedan ska dockarmen, som är i sitt högsta läge, dras ner 

manuellt när kolven är i avluftat läge och klämmas fast i kryckans handtag. Ventilen ställs då i det läge som 

trycker ut kolven och ger en last på kryckan. Efter att testet har slutförts ställs ventilen i avluftat läge, kryckan 

kopplas loss och tas ut. Ventilen ställs sedan det läge som returnerar kolven och nästa krycka är redo att testas. 

Tyvärr visade det sig att dockarmen och de andra ingående delarna som ska hållas uppe av kolvens friktion var 

för tunga. Lösningar för detta kan vara annat materialval, exempelvis aluminium, eller att kolven låses mekaniskt 

i sitt övre läge för att sedan kunna lossas när kolven ska föras ned. Kolven skulle också kunna hållas uppe genom 

att ventilen är ställd i det returnerande läget men med ett mindre lufttryck så att den returnerade kraften lätt 

kan övervinnas genom att dra i dockarmen. När dockarmen är fäst och kryckan är rätt positionerad kan ventilen 

ställas i avluftat läge och testet kan börja. En ny riskanalys bör i så fall göras för att förhindra personskador där 

kroppdelar kan klämmas. 
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Av säkerhetsskäl är konstruktionen klädd i nät för att undvika personskador. En idé för att minska personskador 

kan vara att när dörren öppnas så blir kolven avluftad. På så sätt kan inga olyckor ske ifall någon innanför dörren 

förbereder kryckan för test och ventilen råkar, av någon anledning, hamna i ett läge så att kolven rör sig. Kolven 

är då istället fortfarande i avluftat tillstånd och risken för att någon kroppdel fås i kläm förhindras. Enkelt sagt så 

ska inte ventilen kunna hanteras när dörren är öppen utan kolven är då alltid i avluftat läge. En annan idé kan 

också vara att sätta ventilen på vänster sida om dörren. På detta sätt blir ventilen mindre åtkomlig av att dörren 

hamnar framför ventilen.  

Tyvärr hittades ingen bra lösning till hur dockarmen ska klämmas fast mot handtaget. Det går att lösa på relativt 

enkla sätt men problemet är att det ska vara enkelt att hantera och det får inte ta för lång tid att fästa kryckan. 

Två idéer togs fram som möjligen kan utvecklas till fungerande lösningar. Den ena idén består av ett hakfäste 

som klämmer åt runt handtaget, det kan tänkas likt hur spännena på en skidpjäxa fungerar. Den andra idén 

består av två armar som agerar som en gripklo. Dessa ska vara ledade på ett sådant sätt att ju högre den 

applicerade kraften på kryckan är desto mer klämmer armarna fast mot handtaget. När dockarmen förs mot 

eller ifrån kryckan ska armarna vara i öppet läge för att sedan börja klämmas åt när dockarmens hand läggs an 

mot kryckans handtag. Dessa två idéer behöver vidareutvecklas för att veta om de överhuvudtaget är 

godtagbara lösningar till problemet eller om bättre lösningar finns.  

En annan idé fanns om att använda en robothand som är relativt lik en människohand med rörliga fingrar. Men 

om den klarar av den höga belastning som krävs och alla upprepade cykler fanns det ingen information om. Den 

bestod även av så många rörliga delar vilket ökar risken för problem och därför uteslöts den idén direkt.     

Lösningen för hur lasten blir utbredd på kryckans handtag består av att helt enkelt göra en avgjutning av 

handtaget som sätts in i handen på dockarmen. En annan idé består av att en luft- eller vattenkudde placeras i 

handen. Denna kudde följer hantagets geometri och fördelar lasten. Fördelen med detta är att kryckor med olika 

geometrier på handtaget kan användas. Denna idé behöver dock ses närmare på för att se om den är 

genomförbar eller om bättre lösningar finns till problemet.  

Färdiga dockarmar som passar och uppfyller kraven enligt standarden var svårt att hitta, där av var det bättre att 

konstruera en som passar för behoven.  

För att testet ska uppfylla standarden behöver strypningen för kolvens utgående rörelse justeras och även en 

kontroll göras på den verkliga kraften som kryckan utsätts för. Detta skulle kunna göras som en årlig kontroll där 

strypningen ställs in med hjälp av en flödesmätare som kopplas in i det pneumatiska systemet och den 

applicerade kraften kan mätas med en kraftsensor som placeras på undersidan av kryckan. Med flödesmätaren 

inkopplad fås information fram om den pålagda kraften fortfarande ökar eller om den är i jämnvikt. Detta 

markeras genom att om det finns ett flöde så ökar kraften och om inget flöde finns så är systemet i jämnvikt.  

Eftersom tryckkraften får ha en avvikelse på ±2 % så kan markingar på manometern göras som visar 

marginalerna för tillåtet tryck i systemet. Exempelvis skulle det godkända tryckområdet kunna vara markerat 

med grönt på manometern. En kontroll på hur väl manometern stämmer överens med det verkliga värdet kan 
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också kontrolleras när tryckkraftens kontroll görs med en kraftsensor. Då friktionen i ledningar skapar 

tryckförluster och beroende på precisionen på manometern så kan värdet skilja sig från det verkliga. Därför kan 

det vara bra att jämföra tryckkraften med värdet på manometern.   

En osäkerhet finns om hur väl kryckan kommer hållas på plats när enbart dockarmen används som övre fäste. 

Den kan vrida sig och det kan möjligen påverka testresultatet något. För att veta detta behövs en prototyp tas 

fram där detta kan testas, skulle det inte fungera så behövs någon sorts styrning göras. 

Kompressorn som är medräknad i konstruktionen behöver inte nödvändigtvis vara med ifall maskinen ska 

placeras i en industrihall, då tryckluft oftast finns tillgängligt där. 

Innan konstruktionen förverkligas behövs noggrannare analyser göras på kryckan dimensioner och vinklar då 

enkla mätmetoder användes som ger resultat med tämligen stora avikelser. Delar av konstruktionen baseras på 

detta och även små avvikelser kan ha relativt stor betydelse. För bästa resultat bör tillgången för denna 

information komma direkt från kryckans tillverkare. Även de toleranser som finns runt kryckan vid tillverkningen 

skulle vara en fördel att ha.  

Någon sorts markering bör göras på kryckan som beskriver när och var den varit testad. Detta skulle kunna göras 

med att en klisterlapp sätts på kryckan med en QR-kod. Via t.ex. en app skulle denna kod kunna skannas och 

information om kryckan erhålls.  

Projektet har i övrigt gått bra med var väldigt tidkrävande. Att behöva följa en ISO standard försvårade arbetet 

något och skapade ofta problem vid konstruktion av konceptet. Ett fel jag gjorde var att försöka lösa problemet 

innan förstudien var helt klar, vilket resulterade i nya konstruktionslösningar behövde göras under projektets 

gång. En tanke fanns också att med Camatecs godkännande köpa in komponenterna i konstruktionen och bygga 

en prototyp, men som för det mesta så blir projekten större än vad som tänkts från början och tiden rinner iväg 

fortare än man tror. Lärdom har tagits från detta projekt och används för att utvecklas som ingenjör. 
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5. Slutsats 

Den framtagna konstruktionen löser problemet med hur det statiska hållfasthetstestet ska utföras enligt ISO 

Standard 11334-1:2007, men konstruktionen är tyvärr inte fullständig utan behöver arbetas vidare på. 

Konstruktionen visar ändå tydligt uppbyggnaden och funktionen av konceptet, där det är mindre detaljer som 

behöver ses över och består inte av något större moment.  

Vidare måste även en ordentlig utredning göras om landstingens intresse för denna idé samt för att veta om 

landstingen överhuvudtaget kan tänka sig att implementera detta koncept i deras system för hantering av 

kryckor, detta var dock inget som skulle tas med i detta projekt men krävs för framtida utveckling. 

Kostnaden för konstruktionen överstiger inte den budgeterande kostnad som framförs i kravspecifikationen. 

konstruktionen är dessutom relativt simpel, vilket också bidrar till en låg kostnad. Genom en låg 

konstruktionskostnad ökar även chansen för att konceptet ska kunna bli ekonomiskt lönsamt. 

De säkerhetsåtgärder som relaterar till det pneumatiska systemet behöver ses över för att veta vilka 

komponenter som behövs för att uppfylla säkerheten. Oftast vet företagen som säljer pneumatiska system vilka 

komponenter som behövs i systemet. Genom att beskriva hur säkerhetsanordningen ska fungera så kan 

företaget ta fram det materialet som behövs. 

Med de beräkningar som gjordes så bör konstruktionen teoretiskt klara av de laster som den utsätts för. Vidare 

skulle en FEM-analys kunna göras för att säkerställa detta. 

 

Tackord 

Jag vill tacka Camatec Industriteknik AB som gav mig möjligheten att göra detta examensarbete hos dem och 

personalen som hjälpt till under projektet. Speciellt tack till Joakim Bengtsson som varit min handledare på 

Camatec Industriteknik AB. 

Jag vill även tacka Göran Karlsson på Karlstads Universitet som har varit min handledare  under projektet gång. 
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Bilaga 5: Projektplan 
 
Projektet görs på uppdrag av Camatec, Karlstad i kursen Examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, 
MSGC17. Kursen ges på Maskinteknikprogrammet vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på 
Karlstads universitet. Kursen motsvara 22,5 hp och pågår från och med vecka 4 till vecka 23. Examinator är 
Anders Gåård och handledare är Göran Karlsson. 

Bakgrund 
Flertalet landsting i Sverige tar inte emot returnerade kryckor då det inte finns något system för återanvändning 

som också kan garantera patientsäkerheten. De få landsting som återanvänder kryckorna idag använder enklare 

metoder som visuell inspektion och praktiskt test. Problemet med det är att den mäskliga faktorn inverkar och 

kan ge felaktiga resultat.  

Det finns risk att kryckorna är försvagade på grund av eventuella skador som kan ha uppkommit under tiden de 

används. Kryckorna kan därmed vara defekta och möjligen orsaka personskador när de ska användas på nytt, 

men sannolikt är majoriteten av dessa fullt funktionsdugliga. Att kryckorna inte kan återanvändas belastar också 

miljön då aluminium kräver mycket energi vid framställning. 

Referensdokument: 

 Bilaga 1: Projektbeskrivning 

 Bilaga 2: Projektbeskrivning från Camatec 

Syfte  
Syftet med detta projekt är att landstingen ska få möjlighet att kunna återanvända sina kryckor och garantera 

patienten den säkerhet som krävs. 

Mål 
Målet med projektet är att ta fram ett kommersiellt gångbart koncept för en produkt som kan testa kryckorna 
för att se om de uppfyller de aktuella hållfasthetskraven.  
 
Camatec vill hålla sekretess så långt som möjligt men en examination måste vara möjlig utav projektet vilket 
innebär att det måste innehålla någon sorts analys av ingenjörsmässig roll. Under projektets gång ska framtaget 
material i projektet avgöras om vad som är lämpligt att göra offentligt samtidigt som det ska kunna bidra till en 
examination.  
 
Projektet ska vara färdigt 2017-06-09 och motsvarar en arbetsinsats på 600 timmar. 

Organisation 

Tabell 1. Kontakt information till de inblandade i projektet 

Roll: Utförande av projekt Uppdragsgivare 

Camatec 

Handledare 

Karlstads universitet 

Namn: Wille Bengtsson Joakim Bengtsson Göran Karlsson 

Adress: Prästbol Björkås 

664 92 Värmskog 

Box 5134 

650 05 Karlstad 

Karlstads Universitet 

Rum 21F 224 

Telefon: 070-38 33 462 054-12 25 24 

070-108 02 50 

054-700 18 52 

073-4606543 

E-post: wille.bengtsson93@gmail.com joakim.bengtsson@camatec.se goran.karlsson@kau.se 

tel:+46547001852
tel:+46734606543
mailto:joakim.bengtsson@camatec.se
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Projektmodell 

Tabell 2. Visar de olika delmoment som ingår i projektet samt de ansvariga parterna som krävs för att färdigställa projektet. 

Etapp Milstolpe Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Projektplan Projektplan klar  2017-02-02 Wille Bengtsson 

  
Projektplan 

godkänd 
 

Uppdragsgivare 
Handledare 
Examinator 

Uppstartsmöte Uppstartsmöte klart  2017-02-02 Wille Bengtsson 

Informationssökning   2017-02-24  

Kravspecifikation Kravspecifikation klar  2017-02-20 Wille Bengtsson 

  
Kravspecifikation 

godkänd 
 

Uppdragsgivare 
Handledare 

Konceptgenerering 
Konceptgenerering 

klar 
 2017-03-31 Wille Bengtsson 

  
Konceptgenerering 

godkänd 
 

Uppdragsgivare 
Handledare 

Konceptval Konceptval klart  2017-04-10 Wille Bengtsson 

  
Konceptval 

godkänd 
 

Uppdragsgivare 
Handledare 

Delredovisning   2017-03-30 Wille Bengtsson 

Preliminär rapport 
metodval 

  2017-04-04 Wille Bengtsson 

Detaljkonstruktion 
Detaljkonstruktion 

klar 
 2017-05-19 Wille Bengtsson 

  
Detaljkonstruktion 

godkänd 
 

Uppdragsgivare 
Handledare 

Utkast rapport Utkast rapport klar  2017-05-16 Wille Bengtsson 

  
Utkast rapport 
godkänd inför 

opponering 
 

Handledare 
Examinator 

Slutredovisning 
Presentationsmaterial 

klart 
 2017-06-01 Wille Bengtsson 

Slutlig rapport Slutlig rapport klar  2017-06-09 Wille Bengtsson 

  
Slutlig rapport 

godkänd 
 

Handledare 
Examinator 
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Tidsplan 
Tidsplanen är upplagd i ett Gantt-schema där varje delmoment visas, se figur 1. Antalet dagar och timmar som är 

schemalagt för varje delmoment visas i tabell 3. 

   
Figur 1: Gantt-schema 

 

Tabell 3. Visar planerad tid för varje delmoment 

Moment Antal dagar Antal timmar 

Projektstart 0 0 

Projektplan 7 18 

Uppstartsmöte 0 0 

Kravspecifikation  18 15 

Förstudie 22 32 

Konceptgenerering 39 60 

Konceptval 10 30 

Detaljkonstruktion 39 103 

Delredovisning 0 0 

Preliminär rapport metodval 0 0 

Utkast rapport för opponering 103 232 

Slutredovisning 20 50 

Slutlig rapport 24 60 

  ∑600 

Kommentarer till tidsplan 
En annan kurs som ingår i programmet maskinteknik läses samtidigt fram tills vecka 13. Det kan påverka 

tidsplanen då tentamenstiden börjar i mitten utav delmomentet för konceptvalet. Fram tills vecka 13 har 

examensarbetet en studietakt på 50 %, efter det så går den på 75 % därför är momenten mer utdragna i början. 

25-jan 16-feb 11-mar 02-apr 25-apr 17-maj 09-jun

Projektstart

Projektplan

Uppstartsmöte

Kravspecifikation

Förstudie

Konceptgenerering

Konceptval

Detaljkonstruktion

Delredovisning

Preliminär rapport metodval

Utkast rapport för opponering

Slutredovisning

Slutlig rapport
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Riskbedömning 

Tabell 4. Visar de risker som är kopplade till projektet. 

Riskbeskrivning S K R=S∙K Åtgärd 

Tidsplanen håller inte 3 4 12 
Undersök orsaken och uppdatera 
den. 

Projektet förhindras pga. sjukdom 1 5 5 Friskna till 

Arbetet är undermåligt 1 5 5 Arbeta mer framtungt 

Dokumentation går förlorad 2 5 10 Säkerhetskopiera alla dokument. 

Brist på information 2 4 8 Kontakta handledare för ledning 

S = sannolikhet, K = konsekvens, R = riskfaktor 
 

Dokumenthantering 
Dokumenten ska säkerhetskopieras och de ska behandlas med sekretess tills uppdragsgivaren bedömt 
innehållet. Varje ny version ska namnges med till exempel v.1.0, v.1.1 osv. Vid varje uppdaterad version så ska 
den äldre versionen också finnas kvar. Inget dokument ska alltså raderas.  
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Projektplan; Bilaga 1 
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Projektplan; Bilaga 2 
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Krycktestare 

 

Flertalet landsting i Sverige kasserar idag returnerade kryckor då det saknas något system för återanvändning. 
Troligtvis är majoriteten av dessa kryckor fullt funktionsdugliga vid kassering. Att man inte kan återanvända 
kryckorna är direkt kopplat till att man inte har något sätt att garantera patientsäkerheten på. Detta drabbar 
såväl skattebetalarna som miljön. Tanken med detta examensarbete är att ta fram ett färdigt koncept på en 
testmaskin för kryckor som kan garantera att kryckan uppfyller de hållfasthetskrav som är aktuella för att 
garantera patientsäkerheten. Camatec är angelägna om att detta examensarbete behandlas med sekretess där 
så är möjligt. 

 

Själva examensarbetet består av fyra delar: 

 Tidplan -Upprätta en tidplan för det arbete som ska utföras.

 Kravspecifikation -Vilka hållfasthetskrav ska krycka uppfylla?

 Konceptgenerering -Hur skulle en testmaskin för kryckor kunna se ut?

 Utvärdering -Vilket av koncepten ska vi gå vidare med? Vad är kostnaden per testad krycka?
 

 


