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Sammanfattning 

Det här examensarbetet är resultatet av konstruktionsarbetet bakom en så kallad drumtest. 

Ett verktyg som genom en roterande trumma med jämnt fördelade ojämnheter skall 

simulera en cykeltur över rötter, stenar och liknande hinder som en fälg på en mountainbike 

kan tänkas stöta på. Det är ett verktyg som används för att utföra bland annat 

utmattningstester. Inledningsvis sattes en kravspecifikation ihop tillsammans med 

handledaren, många av kraven grundade sig i ett dokument (se bilaga 42) men där fanns 

även önskemål om att hålla kostnaderna på lösningar låga samt en möjlighet att simulera ett 

nedlägg av hjulet, dvs. det som inträffar då man svänger med en cykel. Målet var att ta fram 

ett koncept för en drumtest komplett med ritningar. Nästa steg blev att göra en 

konceptgenerering och generera så många olika koncept som möjligt. Det dokument som 

nämndes tidigare begränsade utformningen av konstruktionen något. Därför användes 

följande uppställningar som grund för konceptgenereringen: 

 

 Fixerad motor. 

 Fixerat hjul. 

 Horisontell upphängning. 

 Vertikal upphängning. 

 Konceptgenereringen utfördes med en vanlig penna och ett papper och många skisser 

resulterade sedan i ett antal koncept. Fördelar vägdes mot nackdelar och en hel del koncept 

valdes bort och några arbetades igenom och förbättrades. Då konstruktionen var fastställd 

på papper modellerades detaljerna i CAD-program där även konstruktionen testades. Efter 

en del kraft-, moment- och varvtalsberäkningar valdes storlekar på de standardkomponenter 

som finns i konstruktionen. Då allting fungerade gjordes detalj- och 

sammanställningsritningar. Som bilagor ligger ett komplett ritningsunderlag och datablad 

på de komponenter som behövs för att bygga en fungerande drumtest. 
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Förord 
Jag har ett stort intresse av cykling och gör en elitsatsning på mountainbike. En sport där 

materialet verkligen spelar en stor roll. Det räcker inte med att bara vara stark, man måste 

även ha en lätt och styv cykel som kan förmedla kroppens krafter. Jag hade lite tur när jag 

började leta examensarbete. Jag hade sedan tidigare varit i kontakt med Ulf Johansson på 

Innolite Design AB då jag själv tävlar på fälgar som han tillverkat. Tänkte att det vore ett 

väldigt intressant företag att få göra examensarbete hos och frågade om han möjligtvis hade 

något projekt på hyllan. Efter lite funderande så fick jag uppgiften att konstruera en 

drumtest.  

 

Jag vill dels tacka Ulf Johansson för möjligheten att få göra ett examensarbete som 

verkligen matchade mina intressen! Sen vill jag även tacka min egen far Mats Andersson 

samt hans barndomsvän Svante Carlsson som varit till stor hjälp längs arbetets gång samt 

ämnesgranskaren Lars Degerman som varit ett bra understöd under arbetets gång. 

 

Uppsala, maj 2012 

 

 

Jesper Andersson 
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1 Inledning 
Innolite design AB är ett företag som tillverkar cykelkomponenter för tävlingscyklar inom 

disciplinen mountainbike. Komponenterna utmärker sig genom att vara extremt lätta och 

styva men samtidigt hållbara. Företaget tillverkar styren, skivor för skivbromsar men är 

kanske mest kända för sina fälgar. Den lättaste fälgmodellen Innolite tillverkar väger 230g 

± 4g medan konkurrenternas fälgar ofta ligger på dryga 300g. Uppgiften består i att 

konstruera en så kallad drumtest. En rigg för att kunna testa fälgarna och jämföra mot 

konkurrenternas samt för att se hur fälgarna uppför sig under en längre belastning. 

Kortfattat fungerar den så att man i ena ändan spänner in ett hjul med den fälg man vill 

testa. I andra ändan sitter en trumma med jämt fördelade ojämnheter. Trumman som drivs 

av en elmotor skall sedan tryckas mot däcket med en kraft motsvarande sådana som uppstår 

då man cyklar i skogen. Man kan något förenklat säga att det är en skogssimulator för 

cykelhjul. 

1.1 Bakgrund 

 

Figur 1: Snabb skiss i projektets tidiga skede 

 

En tävlingsmountainbike måste vara lätt och styv så att man får cykeln att följa det spår 

man tänkt sig och att kraften förmedlas på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Den del 

av cykeln som spelar störst roll och där man framförallt vill spara vikt är hjulen. Man vill 

att den roterande massan skall vara så låg som möjligt. Ju längre från centrum på naven 

man kommer desto viktigare är det och att cykla med lätta hjul, byggda på lätta fälgar kan 

absolut vara skillnaden mellan en vinst och en andraplats. Dock är inte vikten allt, att cykla 

på ett par lätta fälgar som deformeras så fort underlaget börjar bli ojämnt vinner man inga 

tävlingar på. Man får heller inte bortse från styvheten, om man har världens bästa ben, 

hjärta och lungor men att kraften försvinner för att cykelns komponenter sviktar istället för 

att få ner kraften i backen vinner man inte heller några tävlingar. Man måste med andra ord 

finna en balans mellan vikt, styvhet och hållbarhet för att skapa komponenter som kan ta 

cyklisten till prispallen.  

 

Att finna denna balans kan vara lite krångligt. Om man tar fram en fälg vill man gärna testa 

att den faktiskt håller för det den är tänkt för. Man skulle kunna sticka ut i skogen och köra 

med olika fälgar och sedan mäta på hjulen eller använda sig av töjningsgivare för att se om 

de deformerats eller fått några sprickor med mera. Dock är det extremt svårt att få ett 
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konsekvent och rättvist test på det sättet. Det är här examensarbetet kommer in i bilden. En 

drumtest är ett verktyg som skall simulera ett stökigt underlag under en längre tid, på ett 

konsekvent sätt. Tanken är att man skall kunna köra tester om och om igen utan att själva 

testförhållandena förändras (såvida man inte vill detta). På så vis kan man göra bättre, mer 

precisa tester och verkligen se vilka följder olika inställningar på hjulen ger. En drumtest är 

inget verktyg man som privatperson har någon större glädje av utan det är verktyg för som 

nämndes tidigare används av tillverkaren för att finna en balans mellan vikt, styvhet och 

hållbarhet. Då marknaden för denna typ av verktyg är rätt liten är även utbudet litet och de 

flesta som tillverkar fälgar har egenkonstruerade lösningar. Min uppgift blir därför att 

konstruera en fungerande drumtest som uppfyller kravspecifikationen och ett komplett 

ritningsunderlag för att i slutet av examensarbetet ha allt som behövs för att kunna tillverka 

en prototyp. 

 

1.2 Mål 
Målet för det här examensarbetet blir att i slutet ha ett komplett ritningsunderlag för att 

kunna tillverka en drumtest. Ritningarna kommer bestå av detaljritningar för de detaljer 

som skall tillverkas samt sammanställningsritningar som visar hur delarna skall monteras 

och sammanfogas. 

1.3 Krav och önskemål 

1.3.1 Kravspecifikation 

 Trumman skall ha utbytbara ojämnheter i fyra riktningar, justerbara från 0-20 [mm] 

höjd. 

 Trumman skall ha drivning och skall kunna leverera en maxhastighet för hjulet på 

40 [km/h], (periferihastighet).  

 Möjlighet att mäta tillryggalagd distans, hastighet samt antal hjulvarv. 

 Möjlighet att köra hjul med diametrar mellan 26 och 28 [tum]. 

 Kraften som läggs på axeln skall maximalt vara 1000 [N]. 

 Trumman skall ha en diameter på 250 [mm]. 

1.3.2 Önskemål 

 Konstruktion som möjliggör tiltning av hjulaxel för att simulera nedlägg på upp till 

30°. 

 Inte för dyr konstruktion. 

1.4 Avgränsningar 
 Elektroniken som styr motor samt cylinder. 

 Tillverkning av konstruktionen. 

 Mätutrustning för de krafter och belastningar som uppstår. 
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1.5 Metod 
Examensarbetet inleddes med inspirations- och informationsinsamling om hur andra 

drumtests har konstruerats. Det fanns inte så mycket och de flesta tycktes vara byggda av 

de företag som själva skulle använda dem. I samråd med handledaren togs en 

kravspecifikation fram. Denna grundade sig till stor del i ett dokument (se bilaga 42) med 

en standard om hur en hjultestarrigg skall se ut och fungera.  

 

De huvudsakliga grunderna i koncepten var följande: 

 Fixerad motor. 

 Fixerat hjul. 

 Horisontell upphängning. 

 Vertikal upphängning. 

I början av arbetet skissades några koncept fram med ovanstående punkter som 

utgångsläge. 

När konceptet hade valts blev det till att göra modeller i CAD-program och se att det 

verkligen skulle fungera som det var tänkt. Beräkningar på de krafter, moment och varvtal 

som uppstår utfördes så att dimensionering av komponenter och material skulle kunna 

göras. Datormodellerna ändrades något och då konstruktionen var klar arbetades ett 

komplett ritningsunderlag med sammanställnings- och detaljritningar fram för att 

möjliggöra tillverkning av riggen. CAD-programmet som används under arbetets gång 

heter Solid works. En kostnads- och viktanalys gjordes även för att se hur mycket 

byggandet av riggen i själva verket skulle kunna kosta respektive väga.   
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2 Konceptgenerering 
Nedan följer skisser på några av de koncept som togs fram under arbetets inledande skede.  

I tabellerna finns för- och nackdelar hos de olika koncepten listade. Koncepten är indelade i 

tre delar, koncept för nedläggssimulering, vilket visar hur det önskade tillägget om att 

kunna tilta hjulet för att simulera de krafter som uppstår då man lutar cykeln i kurvor löstes. 

Därefter kommer koncept på hur trumman skulle kunna konstrueras med kraven om 

ojämnheter i olika höjder. Slutligen finns en tabell med koncept på hur konstruktionen i sin 

helhet skulle kunna se ut.  

 

Enligt kravspecifikationen samt det dokument som styr (bilaga 42) hur testen skall utföras, 

fanns det inte så stort utrymme för hur konstruktionen skulle komma att se ut. Trumman 

var tvungen att ha en diameter på 250 mm och dessutom kunna läggas av och an däcket, 

således krävde konstruktionen att någon typ av led eller linjär förflyttning av antingen 

motor eller hjul. Eftersom testen bygger på en axelstandard kallad ”quickrelease” (punkt 

4.10.5, bilaga 42) används krävdes det att konstruktionen skulle kunna hantera både 

framaxlar, 100mm breda samt bakaxlar, 135mm breda. Då hjul monteras på en cykel träs 

först axeln genom navet. Axeln vilar sedan i två klykor på antingen framgaffeln eller bak i 

svingen. Därför krävdes en liknande lösning med samma mått som en framgaffel på en 

cykel men varierbar i bredd för att kunna ta både fram- och bakhjul. När det var dags att 

skissa och generera koncept valdes fyra olika uppställningar.  

 

 Fixerad motor. 

 Fixerat hjul. 

 Horisontell upphängning. 

 Vertikal upphängning. 

Inledningsvis skissades olika koncept fram med ovanstående punkter i åtanke samt med en 

viss inspiration från illustreringarna i bilaga 42(se figur 2). Utifrån alla skisser valdes sedan 

sex koncept ut som arbetades igenom och där fördelar vägdes mot nackdelar. Ganska tidigt 

gjordes valet att arbeta i moduler. Ramen fick bli en del, trumman med drivning en annan . 

På så sätt blev det lättöverskådligt med sammanställnings- och detaljritningar och det 

underlättade konstruktionsarbetet då man kunde ändra olika delar i modulerna istället för 

hela konstruktionen. 
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Figur 2: Fixering och mätning av hjul 
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2.1 Nedläggssimulering 
Tabell 1: Koncept för nedläggssimulering 

Skiss Beskrivning Fördelar Nackdelar 

 
Koncept 1 

Det här konceptet 

bygger på att den 

punkten runt vilken 

motorplattan vrids 

placeras rakt under 

kontaktpunkten 

mellan trumma och 

däck. 

Kräver ingen 

förflyttning i sidled 

Något större moment än 

andra lösningar 

 
Koncept 2 

I det här konceptet 

krävs en förflyttning 

i sidled av hela 

motorpaketet för att 

nedläggningen skall 

simuleras rätt. 

Lägre moment för 

monteringspunkt. 

Kräver förflyttning i 

sidled för att simulera 

nedlägg rätt. 

 
Koncept 3 

Ett koncept där 

hjulet tiltas istället 

för trumman. 

Kräver ingen 

vinkling av motor 

och trumma. 

 

Enkelt att mäta 

vinkeln. 

Ostabil konstruktion. 

 

Kräver fler leder och 

upphängningspunkter. 

 

2.1.1 Val av koncept 

Koncept 1 valdes till den slutgiltiga konstruktionen eftersom detta koncept dels var det som 

borde vara enklast att bygga i verkligenheten. En annan fördel med detta koncept är att det 

inte krävs någon förflyttning i sidled av motorpaketet för att simulera olika 

nedläggningsvinklar.  
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2.2 Trummans ojämnheter 
Tabell 2: Koncept för trummans ojämnheter 

Skiss Beskrivning Fördelar Nackdelar 

 
Koncept 1 

Halvmåneformad

e klackar skruvas 

fast i ett för med 

fyra avfasningar. 

Enkel 

konstruktion 

Justering av 

ojämnheterna sker inte 

steglöst. 

 
Koncept 2 

En invecklad 

lösning där 

rotation av 

spindeln i mitten 

skjuter ut klackar 

åt fyra olika håll. 

Steglös justering. Stor risk för krångel. 

 

Många delar. 

 

Risk för obalans. 

 

Justering kräver 

demontering av 

trumman. 

 
Koncept 3 

Ett koncept med 

två, delade 

gängstänger, då 

de gängas ut blir 

ojämnheterna 

större. 

Steglös justering. Risk för obalans. 

 

Justering kräver 

demontering av 

trumman. 

 

Tung lösning. 

 

2.2.1 Val av koncept 

Här valdes koncept 1 av den anledningen att det var det enklaste konceptet. De andra 

koncepten lämnar en hel del utrymme för krångel och skulle troligtvis inte fungera då det 

kommer uppstå en del vibrationer under drift. 
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2.3 Komplett konstruktion 
Tabell 3: Koncept för den kompletta konstruktionen 

Typ av koncept Beskrivning Fördelar mot referens Nackdelar mot referens 

 
Koncept 1 

Hjulet fixeras 

och trumman 

vinklas sedan 

om mot hjulet. 

Kräver inga glidbanor Kräver starkare 

cylinder. 

 

Svårt med 

nedläggssimulering. 

 
Koncept 2 

Motorn fixeras 

och hjulet rör 

sig vertikalt 

och dras med 

hjälp av en 

pneumatisk 

cylinder mot 

trumman. 

Tar mindre plats. Svårare att byta hjul. 

 

Svårt med 

nedläggssimulering. 

 
Koncept 3 

Hjulet fixeras 

och istället för 

sig hela 

motorpaketet 

inklusive 

trumma 

vertikalt. 

Tar mindre plats. Cylindern får lyfta hela 

motorpaketet. 

 

Svårt med 

nedläggssimulering. 

 
Koncept 4 

Motorn fixeras 

och hjulet 

vinklas ned till 

dess att det 

kommer i 

kontakt med 

trumman. 

Kräver inga glidbanor Något vek 

hjulinfästning. 

 
Koncept 5 

Trumman och 

motor fixeras. 

Hjulet rör sig 

sedan 

horisontellt. 

Inga Svårt med 

nedläggssimulering. 
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Koncept 6 

 

2.3.1 Val av koncept 

Till den slutgiltiga, kompletta konstruktionen valdes koncept 6. En lösning där hjulet sitter 

fixerat och motorpaketet med trumma rör sig längs horisontalplanet på ett par glidbanor 

med hjälp av två slädar.  
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3 Beräkningar 

3.1 Krafter och moment 

 
Figur 3: Krafter/moment på hjulfäste. 

 

Krafter/moment på hjulfäste. 

Då trumman trycks mot hjulet kommer en kraft uppstå på infästningspunkten för hjulet. 

Eftersom hjulfästet har en viss höjd kommer det enligt (3.1) uppstå ett moment kring den 

punkt vid vilken den är fäst, enligt figur 3. 

 

          (3.1) 

 

F=1000 [N] 

d= 0,034 [m] 

             

        ] 
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Figur 4: Krafter/moment på cylinderfäste. 

 

Krafter/moment på cylinderfäste. 

På den detalj som överför kraften från cylindern för att se till att hela motorpaketet rör sig 

längs horisontalplanet kommer ett moment enligt (3.1) att uppstå, se figur 4. 

 

F=1000 [N] 

d= 0,042 [m] 

           2 

        ] 
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Figur 5: Krafter/moment på motorplatta. 

 

Krafter/moment på motorplatta. 

Eftersom motorn sitter på ett avstånd d1 och trumman på ett avstånd d2 från fästpunkten 

kommer ett moment kring denna punkt att uppstå. Eftersom att de olika komponenternas 

moment verkar åt samma håll summeras dessa till ett och samma moment enligt (3.3). 

 

           (3.2) 

  

m1: 1, 15 [kg] 

d1: 0,255 [m] 

a: 9.82 [m/s
2
]

 

 

         

                   

          ] 

 

m2: 15, 7 [kg] 

d2: 0,075 [m] 

a: 9.82 [m/s
2
]

 

 

         

                   

             
 

           (3.3) 

 

              

               
 



 
13 

 

3.2 Varvtal 
Nedan följer en beräkning för vilket varvtal motorn skulle behöva arbete på med givna hjul- 

och kuggremhjulsdiametrar. Enligt kravspecifikationen skall hjulen kunna rotera med en 

periferihastighet på 40 km/h. Det man får göra då är att räkna ut vinkelhastigheten   enligt 

(3.4), den givna radien på hjulet och sedan anpassa antingen kuggremhjulens diametrar 

eller varvtalet hos motorn för att matcha vinkelhastigheten. I detta fall är utväxlingen 1:1 

och motorn har en varvtalsreglering, därför anpassas varvtalet efter hur resten av drivlinan 

ser ut. Då man beräknar vinkelhastigheten får man ut den i radianer per sekund. Dock 

använder man ofta uttrycket varv per minut när man talar om vinkelhastigheter hos 

motorer. Därför räknas varvtalen om enligt formel (3.5). 

 

   
 

 
    (3.4) 

 

   
   

  
    (3.5) 

 

28” hjul 

Faktisk diameter: 0,738 [m] 

Radie: 0,369 [m] 

Önskad periferihastighet: 40 [km/h], (11,11 [m/s]) 

 

     
 

    
 

 

     
     

     
 

 

                  
 

Varvtal uttryckt i varv per minut enligt formel (3.5). 

     
      

  
 

 

     
       

  
 

                  ] 

 

26” hjul 

Faktisk diameter: 0,680 [m] 

Radie: 0,340 [m] 

Önskad periferihastighet: 40 [km/h], (11,11 [m/s]) 
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Varvtal uttryckt i varv per minut enligt formel (3.5). 

     
      

  
 

 

     
       

  
 

                    
 

3.3 Analys av beräkningar 
Beräkningarna visade att de krafter och moment som uppstår inte var särskilt stora. Utifrån 

dessa beräkningar valdes sedan drivlinans komponenter samt material för att med en viss 

marginal säkerställa funktion och hållfasthet. 
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4 Konstruktionen och lösningar 

4.1 Trumma 
Trumman är konstruerad så att byte av hinderstorlek skall kunna ske smidigt. Hindrena 

skruvas på plats med två försänkta M8 insexskruvar i gängade hål på trumman. Trumman 

består av ett rör med två stycken identiska sidoväggar som svetsas på plats. Ett önskemål 

var att konstruktionen skulle kunna simulera ett nedlägg på upp till 30°. Detta löstes genom 

att möjliggöra en vridning av trumman (se figur 6, 7) i förhållande till hjulet. Först 

placerades vridpunkten en bit in under trumman. Detta medförde att motorn var tvungen att 

förskjutas i sidled för att åstadkomma ett realistiskt nedlägg. Efter lite diskuterande med 

handledaren flyttades punkten så att den numera ligger rakt under kontaktpunkten mellan 

däck och trumma. Med den lösningen krävs ingen sidoförflyttning av trumman. 

 

 
Figur 6: Trumma med motor och fästplatta. 

 
Figur 7: Trumma med motor och fästplatta, vriden 30°. 
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4.2 Ram 
Ramen (figur 9) är konstruerad av 80x40x3 mm fyrkantsrör. Ramen består av åtta olika 

delar som sammanfogas genom svetsning. Anledningen till den pyramidformade designen 

av ramen är att hjulet skall möta trumman vågrätt. Vill man sedan åstadkomma en positiv- 

eller negativ castervinkel (se figur 8) på hjulet kan man placera distanser vid motorplattan 

eller vid hjulfästena. 

 

 
Figur 8: Illustrering av castervinkel. 

 

Som konstruktionen ser ut i dagsläget är den tänkt att stå på ett par bockar eller liknande för 

att ge det utrymme undertill som krävs. En smart sak med fyrkantsrören är att de kommer i 

dimensioner som gör det möjligt att skjuta in en mindre dimension i en större. Det gör det 

väldigt enkelt att bygga vidare och skulle man vilja ha den stående på ett stativ så är det 

bara att skjuta i en mindre dimension i de långa balkarnas ändor och bygga vidare på dessa. 
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Figur 9: Ram. 

4.3 Hjulupphängning 
Hjulupphängningen är anpassad efter hur hjulen är uppbyggda. Det flesta nav är idag 

försedda med en så kallad quickrelease. Den fungerar så att man trär en 5mm axel genom 

navet. Navet är sedan försett med styrningar som placeras antingen i framgaffeln eller i 

svingen på cykeln. Axeln som är försedd med en gänga dras åt och då har man hjulet 

fixerat. Till riggen har två hjulfästen konstruerats. Då navens dimensioner är 

standardiserade med en bredd på 100 mm fram och 135 mm bak krävdes två varianter med 

olika längder. Nedan visas hjulfästet för framnavet. 
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Figur 10: Detalj för infästning av hjul. 

 

4.4 Motor och drivlina 
Motorn som valts är en växelströmsmotor som säljs av Elfa (Elfa 2012). Till motorn har en 

varvtals- och hastighetsreglering valts. Detta för att få önskad kontrollbarhet hos motorn. 

Kraftöverföringen från motor till trumman sker sedan med hjälp av två kuggremshjul och 

en kuggrem. Först övervägdes en lösning med kugghjul och en kedja men då kuggremmen 

går tystare och är marginellt dyrare valdes denna lösning. Infästningen av motorn är löst så 

att motorn skruvas i en plåt med en bock på 90°. Denna plåt skruvas sedan i frästa spår för 

att på så vis kunna spänna remmen. 

 

Som det ser ut nu är utväxlingen mellan motor och trumma 1:1 och med valda diametrar 

hos kuggremshjulen behöver motoraxeln rotera med ett varvtal på 288 varv/min respektive 

312 varv/min för att ge 28”- respektive 26” hjulens önskade periferihastigheter (se 

beräkning i avsnitt 3.2).  



 
19 

 

 
Figur 11: Motor och drivning  

4.5 Lager 
I konstruktionen används två stycken lager. De sitter placerade i trumman och 

konstruktionen är gjord så att innerringen är fixerat mot axeln som står still medan 

ytterringen är fixerad i trumman och följer med i rotationen. Det valda lagret är av typen 

spårkullager och valdes eftersom varvtal- och belastningarna är låga men att de ska klara av 

många cykler. 

 

4.6 Glidskenor 
Då konstruktionen krävde en linjär förflyttning studerades olika lösningar med linjärlager, 

kugg- och gängskruvar. Ganska snart valdes en lösning med glidskenor enligt figur 12. 

Först undersöktes en glidskena med integrerad pneumatik men pga. priset på denna 

komponent valdes lösningen med glidskenor och luftcylinder separerade. Glidskenorna 

består av en skena, en släde och några täcklock för de hål i vilka skruvarna för montering är 

placerade. Som konstruktionen ser ut nu skruvas skenorna fast med hjälp av fyra stycken 

M8 insexskruvar i gängade hål på ramen. Skulle det behövas finns alltid möjlighet att sätta 

in svetsmuttrar i ramen om de gängade hålen skulle visa sig vara otillräckliga. På själva 

släden monteras sedan den plattan på vilken man monterar hela trummkonstruktionen. 
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Figur 12: Glidskena med släde. 

4.7 Cylinder för förflyttning av trumma 
För att förflytta trumman längs horisontalplanet och leverera den önskade kraften på 1000 

N valdes en cylinder med beteckningen CM2 tillverkad av SMC (SMC Pneumatics Sverige 

AB, 2012). Cylindern drivs med hjälp av luft och har en slaglängd på 150 mm. Placeringen 

av cylindern var först lite oklar. Det fanns funderingar på att ha den fäst längs en av ramens 

långsidor och även placerad under hela ramen för att på så vis kunna sänka ned trumman en 

del. Den placerades dock centrerad mot hjulet för att minska risken för byrålådseffekten, 

dvs. att slädarna ställer sig snett och låser sig på glidskenorna. Cylindern kommer med två 

standardfästen från leverantören. Det krävdes således inga egentillverkade fästen utan bara 

att hålen i plåten på vilken cylindern skall monteras överrensstämmer med hålen i 

standardfästena. Bland referenserna finns länken till den pdf-fil som hör till cylindern. Den 

togs inte med som en bilaga av utrymmesskäl. 

 

 
Figur 13: Cylinder för förflyttning av trumman. 
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4.8 Fästelement 
Här har valet av komponenter inte varit så avancerat. Skruvarnas dimensioner är valda efter 

egna erfarenheter samt tips från en smed med stor erfarenhet (Carlsson, Svante, 2012) och 

är något tilltagna för att säkerställa att de klarar av de belastningar som uppstår. Längden är 

sedan vald för att få plats med dubbla brickor samt mutter. Samtliga muttrar är försedda 

med nylonringslåsning vilket troligtvis kan behövas då en del vibrationer med största 

sannolikhet kommer uppstå i konstruktionen. 

 

5 Materialval och tillverkning 
Då material har valts till konstruktionen så har huvudsakligen två parametrar prioriterats, 

enkelhet samt priset. Detta har gjorts genom att bland annat använda sig av standardiserade 

material- och komponentval. Råmaterial så som plåt, balkar och halvrundstav har valts från 

en leverantör vid namn Montano (Montano 2012).  

Där det har fungerat har standardkomponenter använts så att tillverkning av 

specialutformade detaljer har hållits så låg som möjligt. Då riggen inte är konstruerad för 

att massproduceras och säljas utan för att tillverkas en gång och sedan placeras i en 

verkstad så har design inte prioriterats. Detaljerna är utformade för att fylla sin funktion, 

inte för att vara vackra.    

 

5.1 Ram 
Hela ramkonstruktionen är konstruerad av standardiserade rektangulära fyrkantsrör med 

måtten 80x40 mm med en godstjocklek på 3 mm. Fyrkantsrören håller kostnaderna nere då 

materialet inte kostar mer än dryga 100 kr/m samt att de sammanfogas genom svetsning. 

De kräver ingen svetsberedning vilket gör det till ett suveränt material för ramen. I ramen 

ingår även den platta på vilken cylindern skall monteras. Den är inte enbart där för att 

fungera som en fästpunkt för cylindern, den har även till uppgift att staga upp ramen i den 

ändan.  
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5.2 Trumma 
Rulle 

Rullen kapas från ett rör med ytterdiametern 250mm. Sedan krävs en svarvoperation i 

vardera ändar för att få till den kant mot vilka trumsidorna sedan kommer vila. Vidare krävs 

fyra fräsoperationer för de fasningar där hindrena skall monteras. 

 

Axel 

Axeln utformas ur ett axelstål (Montano, 2012)med toleransen h8. Genom att välja ett 

axelstål med en given tolerans krävs ingen bearbetning för att få fram önskad tolerans. Den 

bearbetningen som krävs av axeln är dels kapning till önskad längd samt en fräsoperation 

för att skapa de spår i vilket kilen skall placeras. Kilens uppgift är att förhindra axiell 

förflyttning av axeln. 

 

Hinder 

Hindrena är utformade så att de skapas ur antingen rundstav eller halvrundstav. En 

halvrundstav med diametern 40 mm ger den högsta höjden enligt kravspecifikationen. Vill 

man sedan ha lägre hinder är det smidigaste att utgå från den halvrundstaven och sedan 

slipa ner höjden. Trummans fasade kanter fungerar nämligen bäst tillsammans med hinder 

med längden 40 mm. 

 

5.3 Övriga delar 
De övriga delarna så som motorfäste, hjulfästen och plattan på vilken trumman står 

tillverkas ur vanlig plåt med lite olika tjocklekar. Hjulfästena tillverkas ur en 12 mm tjock 

plåt för att ge ordentligt med stabilitet samt möjlighet att både försänka de insexskruvar den 

monteras med och fräsa de styrande spår detaljerna har. 

Till motor-, cylinderfästet och de plåtdetaljer som skall bockas används en 5 mm plåt. Till 

övriga detaljer används en 8 mm plåt.  
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6 Toleranser 

6.1 Dimensionstoleranser 
Konstruktionen i sin helhet kräver inga extrema toleranser. De enda komponenterna som 

verkligen är i behov av toleranser är trumman med dess ingående delar. För att 

konstruktionen skall fungera som det är tänkt krävs att lagerskålar, axeln med mera 

toleranssätts på rätt sätt. Axeln som kapas av axelstål med den givna toleransen h8 kommer 

att vara fixerad. Lagrena som både in- och utvändigt har toleransen 0/-7µm sitter med 

mellanpassning i sina lagerskålar. Tanken är således att axeln står still då den sitter med en 

greppassning i lagrena. Sedan roterar ytterringen på lagret och då även trumman. 

 
Figur 14: Trumma, demonterad. 

6.2 Form och läge 
Konstruktionen ställer heller inga större krav på form- och lägestoleranser men det 

förekommer på några ställen. Det är framförallt avstånd mellan en del hål samt några 

rakhetstoleranser som är viktiga. De hål i vilka glidbanorna monteras är försedda med en 

rakhetstolerans, detta i kombination med ett parallellitetskrav på de långa fyrkantsrören 

bedöms vara tillräckligt för att byrålådseffekten inte skall uppstå hos slädarna på glidbanan. 

Det finns även en del lägestoleranser på några av de hålbilder konstruktionen har. För att 

säkerställa att monteringen av de olika delarna sker smärtfritt.  

 

En lägestolerans som är rätt viktig är den gällande avfasningarna på trumman. Här finns ett 

krav om att vinkeln mellan de olika faserna skall vara 90° plusminus 0,1 grader. Detta för 

att trumman skall bli så symmetrisk som möjligt för att obalans inte skall uppstå. 



 
24 

 

 

7 Vikt- och kostnadsanalys 

7.1 Viktanalys 
Bilaga 2 är en viktanalys för att ge en överblick över vad konstruktionens delar väger. Då 

riggen skall stå i en verkstad och inte flyttas runt spelar vikten egentligen ingen större roll. 

Dock användes analysen då momentberäkningarna utfördes. Analysen kan även fungera 

som ett framtida hjälpmedel om man någon gång skulle vilja minska vikten på 

konstruktionen.  

 

7.2 Kostnadsanalys 
Under arbetets gång har en kostnadsanalys sammanställts enligt bilaga 1. Det är en något 

förenklad sammanställning men tillräcklig för att få ett hum om vad tillverkning av riggen 

skulle kunna kosta. Förenklingar som gjorts är bland annat kostnader för 

konstruktionsmaterial i form av balkar och plåtar. De leverantörer som har undersökts säljer 

plåtarna i ark om 1000*2000 mm. Ingen plåtdimension i konstruktionen kräver den ytan, 

därför har en enklare nestning utförts enligt figur 15 för att se hur mycket material som 

krävs. Dessa nestningar har gjorts med ett visst överslag så att material- och således 

totalkostnaden kommer att ligga något högt på papper. I beräkningarna har även två 

arbetskostnader presenterats. Dessa är troligtvis den största möjliga felkällan i beräkningen. 

Där har det räknats på att en konstruktör arbetar en fyrtiotimmarsvecka med 250 kr i timlön 

på att ta fram själva konceptet samt ritningar. Det vill säga det arbetet som detta 

examensarbete egentligen omfattar. Den andra arbetskostnaden gäller byggandet av riggen. 

Uppskattningsvis tar det en verkstadstekniker två arbetsdagar att tillverka riggen vilket 

således innebär ungefär sexton timmars arbete á 250 kr. I praktiken så faller dock dessa 

kostnader mer eller mindre bort. Då konstruktionen har tagits fram av en examensarbetare 

och då Ulf Johansson på Innolite Design AB har både verkstad och kunskap för byggandet 

kan man som nyligen nämndes mer eller mindre stryka dessa kostnader. Räknar man med 

dessa kostnader hamnar den slutgiltiga prislappen på 23 626 kr. Om man bortser från 

arbetskostnaderna på 14 000 kr hamnar man på 9 626 kr vilket stämmer överens med 

önskemålet ”inte så dyr”. Det skall dock tilläggas att priset enbart gäller konstruktionen och 

inte kringutrustning så som datorer, mätare för de krafter som uppstår med mera. 
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Figur 15: Nestning 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
Som bilagor finns samtliga ritningar som tagits fram under examensarbetets gång. Det är 

det egentliga resultatet av detta examensarbete. Där finns detaljritningar på de detaljer som 

måste tillverkas samt sammanställningsritningar på hur dessa detaljer sedan skall 

sammanfogas med varandra samt hur de olika standardkomponenterna skall monteras för 

att i slutändan ha en komplett drumtest. Det som inte finns med där men som i praktiken 

skulle behövas är utrustningen som krävs för få ut någon typ av mätdata från riggen. Det 

finns heller inget protokoll för hur testet skall utföras men som nämndes i inledningen 

ligger dessa bitar utanför examensarbetets ramar.  

 

Kostnaden för hela konstruktionen beräknades till 9626 kr enligt bilaga 1. Då skall man 

tänka på att beräkningen inte är gjord med de allra snävaste toleranserna. I många fall finns 

troligtvis en hel av materialet, så som t.ex. fästelement redan i någon låda om man har en 

verkstad men så här skulle de se ut om man blev tvungen att köpa varenda del löst.  

 

Då riggen konstruerades valdes material, metoder och godstjocklekar med hjälp av 

rekommendationer från en god vän som är smed till yrket (Carlsson, Svante, 2012). 

Dimensionerna hos de olika delarna skulle säkerligen kunna minskas en del utan att tumma 

på hållfastheten. Det är dock så att det inte bara är hållfasthet som tagits i beaktning då 

materialet valts. På en konstruktion av denna typ är lite vikt i konstruktionen ingen nackdel 

då det hjälper till att få hela paketet stadigt och stabilt. 
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9 Förslag på fortsatta undersökningar  
Då det här examensarbetet bara omfattar konstruerandet av drumtesten skulle en 

fortsättning kunna bestå i att bygga själva riggen. Skulle examensarbetet varit på 30 poäng 

hade byggandet kunna utgjort en del av examensarbetet men den biten avgränsades alltså 

nu då det här examensarbetet bara är på 15 poäng. Det skulle vara intressant att bygga 

riggen för att se om den i praktiken fungerar så som det är tänkt i teorin.  

 

En fördel med riggen är att den förhoppningsvis inte skall bli omodern direkt. I skrivande 

stund händer det mer på hjulfronten än någonsin förr. Det kommer nya axelstandarder, nya 

navbredder och nya fälgdiametrar. 

Då hjulfästena är lösa går det enkelt att anpassa dessa efter hur navbredder och 

axeldiametrar förändras med tiden. Efter gammalt körde man alltid mountainbike på fälgar 

med diametern 559 mm. De senaste åren har dock en ny variant med en fälgdiameter på 

700 mm slagit stort. Som om det inte vore nog så har det detta år även dykt upp en helt ny 

dimension baserad på en fälgdiameter på 650 mm. Då man genom glidbanorna Skjuter hela 

trumman fram och tillbaka så är diametervariationer inga problem. Således skall riggen 

förhoppningsvis kunna användas en tid framöver, utan allt för stora modifikationer. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Kostnadskalkyl 

Bilaga 2: Vikttabell 
Bilaga 3: Kullager 

Bilaga 4: Kuggremshjul 
Bilaga 5: Stoppskruv, M4x8mm 

Bilaga 6: Mutter, M6 
Bilaga 7: Mutter, M8 

Bilaga 8: Mutter, M12 
Bilaga 9: Mutter, M14 

Bilaga 10: Skruv, M6x12mm 
Bilaga 11: Skruv, M6x25mm 

Bilaga 12: Skruv, M8x12mm 
Bilaga 13 Skruv, M8x20mm 

Bilaga 14: Skruv, M12x25mm 
Bilaga 15: Offert på glidbanor 

Bilaga 16: Sammanställningsritning, drumtest, blad 1 
Bilaga 17: Sammanställningsritning, drumtest, blad 2 

Bilaga 18: Sammanställningsritning, trummfäste 
Bilaga 19: Detaljritning, axel 

Bilaga 20: Detaljritning, kil 
Bilaga 21: Detaljritning, platta_nedre_horisontell 

Bilaga 22: Detaljritning, trumma_platta_horisontell 
Bilaga 23: Detaljritning, trumma_platta_vertikal_passiv 

Bilaga 24: Detaljritning, trumma_platta_vertikal 
Bilaga 25: Detaljritning, cylinderfäste_skruv 

Bilaga 26: Detaljritning, motorfäste 
Bilaga 27: Sammanställningsritning, trumma 

Bilaga 28: Detaljritning, rulle 
Bilaga 29: Detaljritning, rulle_sida 

Bilaga 30: Detaljritning, hinder 
Bilaga 31: Sammanställningsritning, ram 

Bilaga 32: Detaljritning, ram_lång 
Bilaga 33: Detaljritning, ram_mellan 

Bilaga 34: Detaljritning, ram_kort 
Bilaga 35: Detaljritning, ram_hjul 

Bilaga 36: Detaljritning, cylinderfäste 
Bilaga 37: Sammanställningsritning, hjulfäste_bak 

Bilaga 38: Detaljritning, hjulfäste_bak 
Bilaga 39: Detaljritning, hjulfäste_vertikal 

Bilaga 40: Sammanställningsritning, hjulfäste_fram 
Bilaga 41: Detaljritning, hjulfäste_fram 

Bilaga 42: Styrande dokument för drumtest. 
 

 



 

Bilaga 1: Kostnadskalkyl 

Kostnadsförslag

Detalj Mängd Pris Justerat pris

Stål

80x40x3 balk 3900mm, 4 meter krävs 342:-/3m 456

5mm stål 400*450, 0,5 plåt 1270:-/2000*1000 635

8mm stål 600*450, 0,5 plåt 2450:-/2000*1000 1225

12mm rundstav 12x220 22:-/500 22

12mm plattstång 400*80, 0,3 stång 495:-/3m 165

Plattstång, halvrund 420*40*20, 0,3 stav 144:-/3m 48

Summering 2551

Sexkantsskruv

M6*12 4st 124 5

M6*25 8st 127 10,5

M8*20 8st 130 10,5

M8*12 12st 140 17

M8*25 20st 136 27

M12 2st 210 4

Summering 74

Låsmutter, nylonring
M6 8st 122 10

M8 4st 122 5

M12 2st 122 2,5

M14 1st 122 1,5

Summering 167

Övriga delar

Slädsystem 2 867 1734

Kuggremshjul 2 510 1020

Rem 1 425 425

Cylinder 1 968 968

Fotfäste, cylinder 2 15 30

Motor 1 1103 1103

Växellåda motor 1 710 710

Styrning motor 1 915 915

Spårkullager 2 85 170

Summering 7075

Summering material (Exklusive moms) 9867

Arbetskostnad

Konstruktionsarbete 40 250 10000

Tillverkningskostnad 16 250 4000

Summering 14000

Total summering 23626

 



 

Bilaga 2: Vikttabell 

Vikttabell

Detalj Antal Vikt [g] Justerad vikt [g]

Stål
Hinder 4 457,5 1830

Rulle 1 4315 4315

Rulle_sida 2 3634 7268

Motorfäste 1 493 493

Cylinderfäste 1 3416 3416

Cylinderfäste_skruv 1 280 280

Hjulfäste_bak 2 584 1168

Hjulfäste_fram 2 714 1428

Platta_nedre_horizontell 1 2786 2786

Trumma_platta_horizontell 1 3707 3707

Trumma_platta_vertikal 2 925 1850

Axel 1 185 185

Ram 1 23944 23944

Kil 2 13 26

Summering 52696

Sexkantsskruv

M6*12 4 4,4 17,6

M6*25 8 6,7 53,6

M8*12 12 8,6 103,2

M8*20 8 13,7 109,6

M8*25 12 13,5 162

M12 2 38 76

Summering 522

Låsmutter, nylonring
M6 8 2,6 20,8

M8 4 5,8 23,2

M12 2 17,9 35,8

M14 1 27,7 27,7

Summering 107,5

Övriga delar
Slädsystem 2 333 666

Cylinder 1 410 410

Motor 1 452 452

Kuggremshjul 2 92 184

Spårkullager 2 50 100

Summering 1812

Total summering 55137,5  
  



 

Bilaga 3: Kullager 

 



 

Bilaga 4: Kuggremshjul 

 



 

Bilaga 5: Stoppskruv, M4x8mm 

 



 

Bilaga 6: Mutter, M6 

 



 

Bilaga 7: Mutter, M8 

 



 

Bilaga 8: Mutter, M12 

 
  



 

Bilaga 9: Mutter, M14 

 
 



 

Bilaga 10: Skruv, M6x12mm 

 



 

Bilaga 11: Skruv, M6x25mm 

 



 

Bilaga 12: Skruv, M8x12mm 

 



 

Bilaga 13 Skruv, M8x20mm 

 



 

Bilaga 14: Skruv, M12x25mm 

 



 

Bilaga 15: Offert på glidbanor 

 



 

 

Bilaga 16: Sammanställningsritning, drumtest, blad 1 

 



 

Bilaga 17: Sammanställningsritning, drumtest, blad 2 

 



 

Bilaga 18: Sammanställningsritning, trummfäste 

 



 

Bilaga 19: Detaljritning, axel



 

Bilaga 20: Detaljritning, kil



 

Bilaga 21: Detaljritning, platta_nedre_horisontell



 

Bilaga 22: Detaljritning, trumma_platta_horisontell



 

Bilaga 23: Detaljritning, trumma_platta_vertikal_passiv



 

Bilaga 24: Detaljritning, trumma_platta_vertikal



 

Bilaga 25: Detaljritning, cylinderfäste_skuvr



 

Bilaga 26: Detaljritning, motorfäste



 

 

Bilaga 27: Sammanställningsritning, trumma 

 



 

Bilaga 28: Detaljritning, rulle 

 



 

Bilaga 29: Detaljritning, rulle_sida 

 
  



 

Bilaga 30: Detaljritning, hinder



 

 

Bilaga 31: Sammanställningsritning, ram 

 

  



 

Bilaga 32: Detaljritning, ram_lång



 

 

Bilaga 33: Detaljritning, ram_mellan 

 
 



 

Bilaga 34: Detaljritning, ram_kort 

 
 



 

Bilaga 35: Detaljritning, ram_hjul 

 
 



 

Bilaga 36: Detaljritning, cylinderfäste



 

 

 

Bilaga 37: Sammanställningsritning, hjulfäste_bak 

 



 

Bilaga 38: Detaljritning, hjulfäste_bak



 

Bilaga 39: Detaljritning, hjulfäste_vertikal



 

Bilaga 40: Sammanställningsritning, hjulfäste_fram 

 
 



 

Bilaga 41: Detaljritning, hjulfäste_fram



 

Bilaga 42: Styrande dokument för drumtest. 

 



 

 

 


