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Sammanfattning 
På uppdrag av Mikael Carlsson har utvecklingen av kälkhockeykälken undersökts. Syftet var att påbörja ett arbete som kan ligga till grund för att kunna tillverka en kälke, som kostnadsmässigt blir lägre än konkurrenternas men samtidigt har likvärdig prestanda. Syftet var även att kunna bidra till att sporten kälkhockey växer, genom att ta fram en mer prisvärd kälke än konkurrenterna på dagens marknad. Målet med projektet var att kälken ska vara godkänd för internationellt spel genom att uppfylla internationella paralympiska kommitténs krav. Kälken ska klara av de tuffa förhållanden den utsätts för under användning samt hålla en så låg vikt som möjligt. Projektet delades upp i förstudie, planering, genomförande och överlämning/avslut. Förstudien resulterade i att kälken har utvecklingspotential och att de befintliga kälkarna som används idag har brister. I planeringsfasen listades alla projektets delar upp och bockades av allt eftersom de genomfördes. Genomförandefasen bestod av kraftberäkningar, 3D-modellering, hållfasthetsanalyser, konceptgenerering och framtagning av ett nytt koncept. Genom analyser av 3D-modeller jämfördes det nya konceptet med en befintlig kälke. Det nya konceptet bestod av en innovativ fjäderlösning som resulterade i en lättare kälke med likvärdig hållfasthet som dagens befintliga kälkar. Projektets syfte och mål uppnåddes och en grund för fortsatt arbete har lagts i syfte att tillverka en mer prisvärd kälke.   Nyckelord: Kälkhockey, FEM-analys, produktutveckling, handikappidrott, funktionsnedsättning.   
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Abstract 
In behalf of Mikael Carlsson has the development of a sledge hockey sledge been investigated. The aim of the project was to start an fundamental work to be able to manufacture a sledge for a lower cost than the competitors and at the same time has equivalent performance.  By developing a more affordable sledge can contribute to the growth of the sport of sledge hockey. The goal of the project was that the sledge should be approved for international play by meeting the International Paralympic Committee requirements. The sledge must cope with the tough conditions encountered during use and to keep the weight as low as possible. The project was divided in the pilot study, planning, implementation and closure. The pilot study resulted in that the sledge has potential for development and that the existing sledges used today has flaws. In the planning phase all the project different parts was listed and checked off as they were carried out. The implementation consisted of force calculations, 3D modeling, stress analysis, concept generation and development of a new concept. FEM analyzes of 3D models compared the new concept and an existing sled. The new concept consisted of an innovative spring-solution as a result also a lighter sledge of equivalent strength compared to today's existing sledges. The aim and goal of the project were achieved and a basis for further work in order to produce a more affordable sled has been established.  Keywords: Sledge hockey, FEM analysis, product development, the parasports, disability.  
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Förord 
Till en början vill jag tacka Mikael Carlsson som var uppdragsgivare av detta projekt. Tack vare Mikael har jag fått möjligheten att prova mina kunskaper inom produktutveckling i ett verkligt fall och samtidigt fått en inblick i, för mig en helt ny sport. 
Peter Ojala och Niklas Ingvarsson, som båda spelar i Svenska kälkhock-eylandslaget vill jag också tacka. De har tagit sig tid att träffas och bidra med sina erfarenheter, som varit till stor hjälp vid förstudien. 
Sist men inte minst vill jag tacka Jonas Danvind, doktor vid Mittuniver-sitetet i Östersund, som har varit en mycket engagerad och hjälpsam handledare under detta projekt.  
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Terminologi 
 
CAD Computer-aided design, datorstödd modellering  FEM  Finita element metoden  FIFH Föreningen idrott för handikappade  IPC Internationella paralympiska kommittén  Paralympisk gren Gren i olympiska spelen för funktionsnedsatta  Pianotråd Tråd av kolstål  Talmeter Mätverktyg för längdmått  USP  Uniqe selling point,   egenskaper som utmärker sig från konkurrenterna.  SWOT Styrkor, svagheter, möjligheter och hot  
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1 Inledning 
I detta avsnitt redovisas bakgrund, syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Kälkhockey grundades i början på 1960 talet i Stockholm av en grupp män som trots sina funktionsnedsättningar ville spela hockey. Två skridskoskenor monterades på en kälke och stavar användes för att ta sig fram. [1] Under 70- och 80-talet startades olika lag runt om i världen och 1994 blev kälkhockey en paralympisk gren.  Trots att sporten har växt under åren är det inte mycket som har förändrats när det kommer till kälken, jämfört med orginalkälken. Utvecklingsmöjligheterna är goda för att förbättra kälken, så som hållfasthet, vikt och design. 

1.2 Syfte 
Dagens kälkar tillverkas i Kanada, USA och Norge, det finns ingen tillverkare i Sverige. Att påbörja ett arbete som kan ligga till grund för att kunna tillverka en kälke som kostnadsmässigt är lägre än konkurrenternas men samtidigt har likvärdig prestanda. Syftet är även att skapa en möjlighet för sporten att växa och få fler utövare om en mer prisvärd kälke kan erbjudas på marknaden, vilket vore önskvärt.  

1.3 Mål 
Målet med projektet är att kälken ska uppfylla IPCs krav för att vara godkänd för spel på internationell nivå. Hållfastheten ska klara av de tuffa förhållanden som den utsätts för under användning och vara likvärdig eller bättre än konkurrenterna i det avseendet. Målet är även att vikten på kälken ska hållas så låg som möjligt för bästa prestanda.  

1.4 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till att inte titta på sits eller skenor utan bara ramen och i första hand den kraft som påverkar kälken vi kollision rakt framifrån. Avgränsningar har även gjorts till kälkar som är anpassade för personer som har ett eller två ben, inga dubbelamputeringar, då deras kälkar är betydligt kortare. 
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2 Teori 
Under kapitel 2 presenteras teori, fakta och information för läsarens fortsatta förståelse genom rapporten.  

2.1 Kälkhockey 
Kälkhockey är en sport som grundar sig på samma regler och upplägg som vanlig ishockey. Skillnaden är att spelarna sitter i en kälke istället för att stå på ett par skridskor och tar sig framåt genom att staka sig med hjälp av två klubbor som är försedda med metallpiggar i ena änden. [2]   

 
2.1.1 Kälken 

Det finns flera olika typer av kälkar men i grunden är de likadana. Kälken är uppbyggd av en rörkonstruktion med en fotbåge i framänden, en ram och en sits samt två skridskoliknande skenor undertill, se Figur 1. 
2.1.2 Klubbor 

Klubborna som används består av blad och skaft. Skaftet är försett med metallpiggar i ena änden. De ser ut som vanliga hockeyklubbor men kortare och med en större vinkel mellan skaft och blad. I kälkhockey används en höger och en vänsterklubba, se Figur 1. 

Figur 1 – Allmän bild av en kälke. 
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2.1.3 Skyddsutrustning 

I kälkhockey används likadan utrustning som ishockey. Hjälm med heltäckande visir, axelskydd, halsskydd, handskar, vadderade byxor, benskydd och på fötterna används skridskor utan skenor.  
2.1.4 Spelplan 

Kälkhockey spelas på vanlig hockeyrink men med några skillnader. Avbytarbåsen är försedda med två spelarluckor för att underlätta vid byte. Golvet i båsen är nedsänkt i nivå med isen och gjort av plast med liknande glidegenskaper som is så det går att åka in och ut. Sargen längs med båsen är genomskinlig så spelarna ser vad som händer på planen.  
2.2 Utövare 

För att spela kälkhockey på internationell nivå krävs någon typ av funktionsnedsättning i underkroppen, vilket påverkar möjligheten att spela ishockey. Det kan vara olika typer av funktionsnedsättningar, som till exempel förlamning, amputeringar av olika slag, stela leder i knä eller fotleder, olika långa ben eller muskelnedsättningar. [3]  
2.2.1 Klassificering 

För att få en rättvis och jämlik konkurrens har alla parasporter ett system som kallas klassificering. Det ska säkerställa att samma faktorer så som uthållighet, skicklighet, styrka, taktik med mera är det som avgör vem som vinner och inte typen eller grad av funktionsnedsättning. För att spela kälkhockey i Sverige behövs ingen klassificering däremot vid internationell tävlan är det ett krav. Paralympiska regler säger att utövare måste ha Sport Class Status R eller C.   Status R står för review och tilldelas utövare som genomgått en utvärdering och erhållit en klassificering, men på grund av sin ålder eller andra anledningar har en funktionsnedsättning som ej är stabil.  Status C står för confirmed och tilldelas utövare som genomgått en utvärdering och av en klassificeringspanel erhållit en klassificering samt har ett stabilt funktionshinder. [4]  
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2.3 Beräkningar 
Impulslagen används i detta fall för att beräkna den kraft som uppstår då två föremål möts. [5]  
Fjäderkonstanten beräknas för att hitta en passande befintlig fjäder. [6] 
Impulslagen − =  m = massa v = hastighet v0 = starthastighet F = kraft t = tid  
Fjäder karakteristik = ∗   F = kraft k = fjäderkonstant δ = deformation 

2.4 Solidworks 
Solidworks är ett CAD program där användaren kan skapa 3D modeller av delar, detaljer eller hela konstruktioner. Delar kan sammansättas till större konstruktioner en så kallad assembly.   

2.5 FEM-analys 
Finita elementmetoden (FEM) används för att till exempel studera hållfasthet på delar eller hela konstruktioner vid belastning, detta görs i Solidworks. Genom att definiera material, laster och låsningar med mera beräknas spänningar och förskjutningar som uppstår.  
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3 Metod 
Projektet lades upp med faser likt den agila strukturen, med förstudie, planering, genomförande och överlämning/avslut. [7]  

3.1 Projektinitiering 
Innan projektet startades sammanställdes en SMART för att få en överblick över projektet.  

3.2 Förstudie 
Förstudien ska ge svar på vad projektet ska åstadkomma och varför det genomförs. Informationen som ligger till grund för förstudien är baserat både på litteraturstudie och empiriska undersökningar.   

3.2.1 Målspecifikation 
Målspecifikationen beskriver de kriterier som har varit relevanta för slutresultatet. Kriterierna viktades som krav eller önskemål. Målspecifikationen uppdaterades under projektets gång. Se bilaga A.  

3.2.2 Intressentanalys 
Intressentanalysen visualiseras med hjälp av ett positioneringsdiagram som visat vilka som kan tänkas varit berörda av projektet. Intressentanalysen har avgränsats till de närmsta berörda för att inte sväva ut och bli ointressant. Se bilaga B. [8]  

3.2.3 Visionsdokument 
Ett visionsdokument svarar på vem som har varit beställare, vilka behov projektresultatet skulle tillgodose, projektresultatets USP och tidsram. Se bilaga C. [9]  

3.2.4 SWOT analys 
SWOT analysen användes för att identifiera interna styrkor och svagheter för projektet samt externa möjligheter och hot. Genom att identifiera styrkor och möjligheter i ett tidigt skede av projektet kunde de tas till vara på och utnyttjas till projektets fördel. Att vara medveten om svagheter och hot gav bättre möjlighet att bemöta dessa. Se bilaga D. [8] 
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3.2.5 Positionsdiagram 

Positioneringsdiagrammet visade på hur konkurrenterna på marknaden förhåller sig till varandra uppspänt mellan relevanta parametrar. Ur positioneringsdiagrammet gavs även en bild av vart den nya produkten är slagkraftig för att ta slå sig in på marknaden. Se bilaga E  
3.2.6 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har till största delen bestått av informationssökning på internet men även från böcker och undervisningsmaterial.   
3.2.7 Empirisk undersökning 

Studiebesök och personliga möten med spelare och lagledare har stått för de empiriska undersökningarna. Observationsstudie av en kälkhockeymatch och även provåkning av en kälke har genomförts. Se bilaga F.  
3.3 Planering 

Planeringsfasen bestod av en tidsplan som spänner över tio veckor. Trello.com användes under projektets gång för att stämma av vad som har gjorts och vad som är kvar att göra.  
3.4 Genomförande 

Under genomförandefasen har flera metoder används, de presenteras nedan. 
3.4.1 Lastfall 

En situation som kan liknas med en frontalkrock har framtagits som ett exempel på när kälken utsätts för stora krafter och där ramen ger vika och böjs. Tänk att en kälke åker i maxhastighet och får ett plötsligt stopp genom att åka rakt in i sargen. Detta lastfall är ett extremfall, men det är inte omöjligt att det skulle kunna inträffa.   
3.4.2 Beräkningar  

Impulslagen har används för att beräkna den kraft som kälken utsätts för vid en frontalkrock som senare har används i FEM-analysen. 
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Till lösningsförslaget har även fjäderkonstanten räknats på med hjälp av kraften från impulslagen. Se bilaga G.  
3.4.3 Mätning av befintlig kälke 

Mätningar har gjorts på en kanadakälke då den är en av de mest populära kälkarna inom sporten i dagsläget. Måtten togs för att kunna modellera upp en CAD-modell. Vid mätningen användes en talmeter och ett skjutmått.  
3.4.4 Modellering 

Kanadakälkens olika beståndsdelar modellerades upp i Solidworks och sammansattes i en assembly. Det nya konceptet modellerades på liknande sätt för att kunna jämföra med kanadakälken.   
3.4.5 FEM analys 

En FEM-analys gjordes på CAD-modellen av kanadakälken för att studera förskjutningar och svaga punkter i konstruktionen och som sedan användes för att jämföra resultatet mot det nya konceptet.  
3.4.6 Konceptgenerering  

Konceptgenerering ska leda till ett nytt koncept att gå vidare med. Kälken har delats upp i tre olika delar, fotbågen, ramen och stommen mellan sits och skenor. Ett antal olika varianter av varje del togs fram och sammanställdes sedan till ett koncept med det bästa alternativet från varje del. De olika koncepten har tagits fram med hjälp av brainstorm och med hänsyn på kraven och önskemålen från målspecifikationen. Se bilaga H. [8] 
3.4.7 Val av koncept 

En elimineringsmatris låg till grund för valet av koncept att gå vidare med, även egna tankar och magkänsla spelade in i valet. Se bilaga H. [8]   
3.5 Avslut 

Resultatet har sammanställts i denna rapport och överlämnades vid avslut till beställaren.  
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4 Resultat 
I nedanstående kapitel redovisas resultatet.  

4.1 Planering 
En övergripande planering över hela projektet skapades med hjälp av trello.com. Alla projektets faser, förstudie, planering, genomförande och avslut delades upp i underkategorier med aktiviteter och uppgifter som bockades av allt eftersom de genomförts. På så vis gavs en tydlig bild över vad som har gjorts och vad som är kvar att göra innan projektets avslut.  

 
I Trello användes färgmarkeringar för att visualisera status på deluppgiftetrna, se Figur 2,  rött representerar ej påbörjat, gult påbörjat och grönt färdig uppgift.  

4.2 Förstudie  
Litteraturstudien resulterade i allmän information om sporten kälkhockey men framförallt de tre ledande tillverkarna på marknaden idag, deras utbud av kälkar, priser och variationer av konstruktion. Alla priser som anges under detta kapitel är exklusive frakt.  

Figur 2 - Planering i Trello. 
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Unice invention inc, Kanada 
Unice invention inc har sju olika typer av kälkar men det är deras Ballistic (som i Sverige även går under namnet kanadakälken) som anses av många vara bäst på marknaden i dagsläget. Det är den kälken som ligget till grund för jämförelsen av FEM-analysen i denna rapport.  
Figur 3 – Kälken Ballistic. 

  Ballistickälken är tillverkad helt i aluminium utom sitsen och glidbågen som är av plast. Glidbågen är den vita plastdetaljen under fotbågen som syns i Figur 3 . Rören mellan sitsen och fotbågen är extra förstärkta invändigt med en kryssprofil, se Figur 4. Priset för en Ballistic är 845 kanadensiska dollar. Ballistickälken är helt individanpassad och byggd efter personliga önskemål från beställaren. Många utövare som har en Ballistic börjar med en kälke av modellen Razor för att prova sig fram vilka inställningar som passa bäst. Då den är fullt justerbar kan småjusteringar göras tills optimala inställningar hittats. När kälken är optimal och åkaren är nöjd beställs en Ballistic efter de mått och inställningar som gjort på Razorkälken och på så vis fås en helt individanpassad kälke. [10]  
Figur 5 – Kälken Razor. 

 

Figur 4 – Kryssförstärkning. 
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Mobility sports, USA 
Mobility sports erbjuder fyra olika kälkar, alla med ram av aluminium och sits av plast. Ramens alla delar är ihopsvetsade och kommer i ett stycke. När det kommer till individanpassning så erbjuds tre olika storlekar av sits och längd på kälken (small, medium och large). Priset för en Competitionkälke är 620 amerikanska dollar. [11]  

 
Handinor, Norge 
Handinor erbjuder en egen kälke kallad Hockey proff, en kälke med ram av stål och sits av plast samt fäste för skenorna i aluminium. Hockey proff finns att få i tre olika storlekar (kort, standard och lång). Det kostar 10 274 norska kronor att köpa en norgekälke. Handinor är även återförsäljare av de kanadensiska kälkarna Ballistic och Razor. [12]  

 
Empiriska undersökningar i from av besök i Malmö och i Östersund under den europeiska mästerskapsturneringen visades flera olika typer av kälkar upp och svagheter påpekades. 

Figur 6 – Competition från Mobility sports. 

Figur 7 – Kälken Hockey proff. 
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  Figur 8 visar att kälkar med denna längd, behöver någon typ av förstärkning för att motverka en böjd ram. Kälken i Figur 9 har en bättre konstruktion med en förlängning av fästet mellan sits och skenorna fram till mitten av ramen, men då uppstår samma problem fast längre fram istället, där fotbågen sammanförs med ramen.  
4.3 Beräkningar 

Enligt de beräkningar som gjorts med hjälp av impulslagen konstaterades att en kraft på ca 2,6 kN påverkar kälken vid en frontalkrock. Se bilaga G.  

Figur 9 – Böjd nedanför fotbågen. Figur 8 – Böjd ram. 
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4.4 FEM-analys kanadakälken 
En CAD-modell av kanadakälken modellerades i Solidworks och användes för att genomföra en FEM-analys. Modellerna är förenklade genom att alla delar ej är monterade med bultar och muttrar som i verkligheten, utan sammanfogade direkt i varandra. Resultatet användes sedan som grund för att jämföra med det nya konceptet som tagits fram.   
Figur 10 - Laster och låsningar. 

 
Figur 10 visar de laster och låsningar som gjorts i analysen. De gröna pilarna är en låsning och är placerade där kälken först kommer ta emot smällen som uppstår vid en kollision. De rosa pilarna representerar den kraft som beräknats fram. De röda pilarna är den kraft som motsvarar åkarens tyngd. De blåa pilarna är normalkraften som kälken och åkaren påverkar underlaget med och är lika stor men med motsatt riktning mot de röda pilarna. 
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Figur 11 – Närbild på last och kraftpilar på fästet under sitsen. 

 
De rosa pilarna är placerade i hålen där sitsen normalt är monterad. Det är där skruvarna från sitsen är monterade som kraften kommer att påverka kälken, då åkaren är fastspänd i sitsen kommer dess vikt och hastighet ge upphov till den påverkande kraften. Som Figur 11 visar är de röda pilarna utbredda över det främre fästet till sitsen. Det är en förenkling då sitsen ej är medräknad men det är ungefär där åkarens tyngpunkt är placerad, då optimalt tyngdpunktsläge är rakt över skenorna. 
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Figur 12 – Spänningar Kanadakälken. 

 
De ljusblå områdena i Figur 12 visas var konstruktionen har sina svaga punkter. I detta fall är det ramen framför det främre tvärstaget som kommer ge vika först vid en sådan här typ av belastning.  
Figur 13 – Deformation Kanadakälken. 

 
Den färgade skalan i Figur 13 visar på hur stor deformation kälken utsätts för, i det röda fältet sker en maximal förskjutning på 48 mm från ursprungsläget.  
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4.5 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringsfasen delades kälken upp i tre olika delar, fotbågen, ramen och fäste mellan sits och skenor. Olika varianter av de tre delarna togs fram och de bästa varianterna från varje del (utifrån målspecifikationen) sammanfördes till ett koncept att gå vidare med.  Se bilaga H för resultatet av konceptgenereringen och skisser på olika kälkdelar.  

4.6 Det nya konceptet 
De olika delarna som bidrar till det nya konceptet togs fram delvis med hjälp av en elimineringsmatris, se bilaga I. Resultatet var inte helt tillfredställande så en ny detalj implementerades i kombination med de övriga delarna.  Den nya detaljen blev ett sammanfogningsrör med en fjäder inuti, röret är placerat mellan ramen och fotbågen. Fästet mellan sitsen och skenorna blev en blandning av flera förslag då den utvecklats och uppdaterats för att vara tillräckligt hållbar för FEM-analyserna.  

   

Figur 14 – Sammanfogningsrör. 
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Det nya konceptet av kälken bör klara av en kraft på 2,6 kN vid en frontalkrock för att uppnå kravet i målspecifikationen. Lösningen på detta är två fjädrar monterade mellan fotbågen och ramen, se Figur 14. Fjädrarna fungerar som stötdämpare och tar upp den största kraften som uppstår istället för att ramen ska ta all kraft. En lämplig fjäder som har passande egenskaper har används som grund för konstruktionen. [13] Ramen och fotbågen är anpassade efter att passa fjädern och har därför samma ytterdiameter som fjädern. 
FEM-analys 
Resultatet av FEM-analysen på det nya konceptet visas i Figur 15 och Figur 16. Laster och låsningar är placerade likt analysen för Kanadakälken, se Figur 10 och se Figur 11.  

  

 

Figur 15 – Spänningar det nya konceptet. 

Figur 16 – Deformation det nya konceptet. 
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På grund av fjäderlösningen kan ramens rördimension minskas, jämfört med Kanadakälkens 26 mm i diameter och med kryssförstärkning har det nya konceptet ett vanligt rör med en diameter på 24 mm. Rördimensionen är en bidragande faktor till att det nya konceptet har en lägre vikt än kanadakälken men stommen mellan sitsen och skenorna är där den stora skillnaden blir.   
Tabell 1 – Differens mellan kanadakälken och det nya konceptet. 

 Max spänning Max deformation Vikt 
Kanadakälken 4.825e+008 N/m^2 48,2579 mm  2 397,97 g 
Det nya konceptet 2.879e+007 N/m^2  

4,4207 mm  2 027,52 g  
Differens 4.537e+008 N/m^2 43,84 mm 370,45 g 

 Kälkarnas vikter är hämtade från Solidworks där de är modellerade i skala 1:1 och samma aluminiummaterial har definierats på båda kälkarna.   
Beståndsdelar 
Det nya konceptet består av följande delar: Fotbåge, två sammansfog-ningsrör med en fjäder vardera, två rör till ramen, stomme, två fästen till sitsen och sex fästen till ramen. Alla delar är tänkta att tillverkas i aluminium förutom fjädern, som är av pianotråd. 
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Fotbågen (se Figur 17) kommer att finnas i två storlekar, en smal för spe-lare med en fot och en bredare variant för spelare med två fötter. Vid tillverkning av fotbågen krävs bockning av rör och svetsningsarbete. 

  
Sammanfogningsröret (se Figur 18) är ett rör med en fjäder inuti. Röret har samma innerdiameter som rörramens och fotbågens ytterdiameter för att kunna träs över varandra och på så vis sammanfogas. 

Figur 17 – Fotbåge. 

Figur 18 – Sammanfogningsrör. 
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Rörramen (se Figur 19) består av två stycken raka aluminiumrör som monteras mellan fotbågen och stommen. Ramen kapas i lämplig längd för att passa användaren.  

 
Stommen, se Figur 20, är en konstruktion av fyrkantsprofiler som svetsas ihop. På undersidan fästs skenor och på ovansidan monteras två fästen till sitsen, se Figur 21.  

Figur 19 – Rörram. 

Figur 20 – Stommen. 
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Fästena till sitsen (se Figur 21) monteras i en position på stommen så att spelarens tyngdpunkt blir centrerad över skenorna.  Stommen och ramen monteras ihop med hjälp av sex stycken runda fästen, se Figur 22. Ramen träs igenom fästena som sedan skruvas fast i stommen. 

Figur 21 - Fäste till sitsen. Figur 22 – Fäste till ramen. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras förstudie, planering, genomförande och resultat.  

5.1 Förstudie 
I inledningen av projektet ägnades mycket tid på förstudien för att samla information då kälkhockey var helt nytt och outforskat, det kändes som ett spännande och intressant uppdrag. Den litteraturstudie som genomfördes var bristfällig då mer djupgående information om just kälkarna var svår att hitta, mestadels av den funna informationen var allmänt om sporten. Besöket i Malmö däremot gav en mer djupgående information om just kälkarna, hur de ser ut, vilka varianter som finns, fördelar och nackdelar med olika typer av kälkar. Att få direktinformation från användare och utövare av sporten var mycket givande, att kunna ställa frågor till personer med många års erfarenhet var ett bra sätt att få en uppfattning om sporten.  Vid besöket under EM turneringen i Östersund gavs möjligheten att provåka en kälke, att få uppleva sporten från en helt annan synvinkel gav en mycket djupare förståelse, hur kälken bör utformas för att fungera på ett tillfredställande sätt, att känna hur viktigt det är att tyngdpunkten är rätt placerad, saker som inte går att läsa sig till utan måste upplevas.  Förstudien var ett bra startskott för projektet och många tankar och idéer lades till grund redan här, utvecklingspotentialen såg god ut. Tankebanorna förändrades dock när IPCs regelbok upptäcktes och möjligheterna begränsades med alla deras krav.   

5.2 Planering 
Planeringsfasen inleddes med en tidsplan för hela projektet och dess tio veckor, eftersom det var ett nytt område och ingen förkunskap om kälkhockey fanns var det svårt att på förhand bestämma hur lång tid som kunde läggas på varje fas. Trello var ett bra verktyg för att ha en överblick på projektets olika delar. Det hade varit bättre om varje fas hade tidsbestämts innan, att veckoplanera för att veta när det är dags att gå vidare för att ligga i fas. 
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5.3 Genomförande 

För att kunna göra någon FEM-analys togs ett lastfall fram, en möjlig situation när kälken tar stor skada och likvärdiga skador som förstudien visade på, se Figur 8 och Figur 9. Detta är bara ett av alla lastfall som en kälke utsätts för men på grund av projektets tidsramar har det avgränsats. De beräkningar som gjorts är med uppskattade värden när det gäller vikt och tid, för en mer exakt kraftberäkning krävs mer information och andra mätmetoder. Uppskattningarna som gjorts är i överkant men rimliga, bättre att vara på den säkra sidan.   När det kommer till FEM-analyserna har det varit den mest tidskrävande delen av projektet. Solidworks har levererat många felmeddelande som har försökts att hitta lösningar på, men tack vare hjälpfunktionen och forum på internet har de flesta slutligen kringgåtts. Flertalet gånger har programmet låst sig och omstart har varit den enda lösningen, frustrationen och tålamodet får sig då en prövning när stora delar måste göras om från början.  Förhoppningen i början av projektet var att ta fram en helt ny kälke. När konceptgenereringsfasen påbörjades kom insikten att den nya kälken inte blir mycket mer annorlunda än de redan befintliga kälkarna på grund av IPCs krav. Att dela upp kälken i tre olika delar kändes nödvändigt, att kunna byta ut slitna eller skadade delar utan att behöva byta hela kälken sågs som självklart. Brainstorming användes som metod för de olika konceptdelarna och skisser användes som stimuli. Svårigheterna var att tänka nytt och annorlunda samtidigt som IPCs krav skulle uppfyllas.   Elimineringsmatrisen som användes vid val av koncept var ganska intetsägande, förutom valet av ram då vikten kunde tas fram med hjälp av Solidworks. Matrisen innehöll viktiga parametrar men informationen var bristfällig för att ge något vettigt resultat och kunde egentligen uteslutits.   
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5.4 Resultat 
Slutresultatet blev inte fullt så omfattande som förväntades, det har blivit mer avgränsningar under projektets gång än vad som först planerades. Om mer tid funnits kunde till exempel ritningar varit en del av resultatet för att få en bättre uppfattning om tillverkningskostnader bland annat. Med en tydligare planering från start och en veckoplanering att följa kunde slutresultatet sett annorlunda ut.   FEM-analyserna på kanadakälken gav bra resultat som senare kunde jämföras med det nya konceptet. De gav en tydlig bild av vart eventuella skador kunde uppstå och deformationens storlek var liknande de skador som förstudien visade. Utifrån deformationen kunde det konstateras att kraftberäkningen var någorlunda korrekt och på så vis gå vidare till konceptgenereringsfasen.  Vid konceptgenereringsfasen användes brainstorm som metod. Det fungerade bra och flera olika varianter av delar togs fram och flertalet skissades upp. Provokation och slumpord är metoder som används med framgång under andra projekt för nytänkande. Dessa metoder kändes inte givande i detta projekt då IPCs krav var mycket begränsande för utvecklingen av en ny kälke. Trots dessa begränsningar kom slutresultatet fram utifrån tankebanor kring deformationszoner, vilket resulterade i en fjäderlösning.  Det nya konceptet består som tidigare nämnt av tre delar, fotbågen och ramens delar plockades direkt ur elimineringsmatrisen, stommen byggdes upp av några olika kombinationer av lösningsförslag. Under de första FEM-analyserna konstaterades att stommen var den svaga länken i konstruktionen och fick därför förstärkas. Designen ändrades flertalet gånger och testades på nytt, slutligen var den tillfredsställande hållbarhetsmässigt och fick den utformning som presenteras i resultatet.  
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6 Slutsatser 
Projektets syfte och mål har uppnåtts. Det nya konceptet innebär ett påbörjat arbete för en tillverkning som kostnadsmässigt är billigare än konkurrenterna. Kälken uppfyller IPCs krav och har samtidigt en lägre vikt än kanadakälken.  

6.1 Lärdomar  
Lärdomar at ta med sig från detta arbete. 

 Att ha en tydligare planering från början av ett projekt.  
 Bra hjälpforum finns att hitta på internet. 
 Spara och spara ofta för att slippa dubbelarbeta.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 
För vidare studier bör flera olika lastfall studeras, inte bara ett, flera olika situationer kan uppstå vid användning av kälkhockeykälkar som kan tänkas påverka konstruktionen av kälken. Vad beträffar eventuell tillverkning av det nya konceptet finns det mycket att undersöka. I dagsläget kan konstateras att materialåtgången har minskats men för att få ett pris på tillverkningskostnaden behövs mer information om tillverkningstekniker, arbetskostnader, hur stora volymer som ska produceras med mera. Det finns många frågetecken innan ett pris kan bestämmas och sedan jämföras med konkurrenterna för att se om det kan vara lönsamt att starta en produktion. 
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Bilaga A: Målspecifikation 
 
Kriterium Krav/önskemål 
Uppfyller IPCs krav k 
Lägre pris  ö 
Lägre vikt ö 
Klara en kollisionskraft på 2600 N k 
Individanpassning k 
Utbytbara slitagedelar ö 
Motverka böjning k 
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Bilaga B: Intressentanalys 
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Bilaga C: Visionsdokument 
 

1. Vem ska använda resultatet, vem är beställare 
2. Vilka behov hos användaren ska projektresultatet tillgodose 
3. Vilka attribut, delar, funktioner är kritiska för att tillgodose an-

vändarens behov 
4. På vilka sätt skiljer sig resultatet från liknande produkter, USP 

(unique selling proppsitions) 
5. Tids och kostnadsramar 

 1. Beställaren av detta projekt är Mikael Carlsson, coach för Malmö 
FIFH och Svenska landslaget i kälkhockey.  

2. Projektet ska resultera i en lätt kälke med hög hållfasthet och till ett 
billigare pris än dagens kälkar. Kälken ska vara stabil och lätthanter-
lig. 

3. Kälken ska vara godkänd enligt ICPs regler och designen ska ge in-
trycket av en gedigen kälke. 

4. Prismässigt och framför allt beräkningar som kommer att göras för 
hållfastheten. 

5. Projektet sträcker sig över 10 veckor heltidsarbete (40 h/vecka). Bud-
geten är liten men täcker utlägg för resor för studiebesök. 
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Bilaga D: SWOT analys 
 
Styrkor: Nya färska kunskaper inom produktutveckling. Nya ögon i branschen. Engagerad och nyfiken på uppgiften.  
Svagheter: Helt ny och inga förkunskaper om kälkhockey. Ensam i ett relativt stort arbete, avgränsat projektet på grund av tidsbegränsning.   
Möjligheter: Inga tillverkare i Sverige. Relativt enkel konstruktion. Få en tillväxt i sporten genom en billigare kälke och på så vis mer lättillgänglig.  
Hot: Finns redan etablerade företag som tillverkar kälkar idag, stora på en begränsad marknad. Svårt att konkurrera.   
Styrkor och svagheter Eftersom det här projektet blir avslutningen på min utbildning med inriktning på innovativ produktutveckling ska det bli roligt att använda sina kunskaper och färdigheter inom ett helt nytt område. Kälkhockeybranschen är relativt liten i Sverige och har en stor utvecklingspotential och att komma in med helt nya ögon kan anses som både en styrka och en svaghet men med intresse och engagemang skulle jag påstå att det är mestadels en fördel.  Det går att utveckla kälken i många hänseenden men med tanke på projektets tidsbegränsning kommer avgränsningar göras.  
Möjligheter och hot Det finns redan ett par stora tillverkare på en relativt liten marknad men däremot ingen i Sverige. Om en bra kälke som kan mätas sig med konkurrenterna vad det gäller prestanda och till ett bra pris kan det medföra att sporten växer. 
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Bilaga E: Positioneringsdiagram 
I diagrammet jämförs Unice invention inc, Mobility sports och handinor som i dagsläget är ledande inom tillverkning av kälkar.   

                 Diagrammet spänner upp över pris och individanpassning, viktiga aspekter i valet av att införskaffa en kälke. Det är viktigt att kunna anpassa kälken efter individen då variationen av funktionshinder är stor och ingen individ den andra lik. För att en ny tillverkare ska slå sig in på marknaden är en god idé att försöka lägga sig inom det gröna området, lägre pris och möjlighet till individanpassning är viktigt för en ny produkt. Handinors Hockey proff finns i tre olika storlekar på sits, small, medium och large och tre olika längder på ramen, kort, standard och lång. Unice inventions inc erbjuder en helt individanpassad kälke med sin Ballistic.  Mobility sports Competition sled erbjuder tre olika ramstorlekar, small, medium och large, som isig är anpassningsbara med tio tum. Sitsen går att få i fem olika storlekar med varierad bredd.  

Pris 

Unice invention inc Ballistic  

Individanpassning 

Handinor Hockey proff  

Mobility sports Competition sled 
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Bilaga F: Empiriska undersökningar 
Sammanfattning av de empiriska undersökningar som genomförts 
Studiebesök i Malmö tillsammans med Mikael Carlsson. Besök på FIFH för en övergripande introduktion av olika parasporter så som elbandy, goal ball och rullstolsbasket. Produktkännedom genom att inspektera och undersöka de olika kälkmodellerna som kälkhockeylaget Malmö Sledgehammer använder sig av. Landslagsspelaren Niklas Ingemarsson visade även upp sin privata kälke (kanadakälken).   Under kälkhockey EM i Östersund såg sen match från läktaren.  Det gav en bättre inblick i sporten samt att se det tuffa spelet som kälkarna utsätts för.   Det personliga mötet med Peter Ojala i ishallen resulterade i uppmätning av hans personliga kälke som underlag för CAD modellen som ska analyseras. Peter svarade även på frågor och introducerade nya begrepp och ord som används. Provåkning av en likvärdig kälke genomfördes för ytterligare förståelse för sporten och som framförallt gav insikt hur en kälke upplevs från en spelares perspektiv.  
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Bilaga G: Matematiska härledningar  
 
Impulslagen − =   m = massa v = hastighet v0 = starthastighet F = kraft t = tid  I den här beräkningen har massan uppskattats till 90 kg, det inkluderar åkare och kälken. Hastigheten efter kollision blir noll och starthastighet är 21 km/h = 5,83 m/s. [14] Tiden som det tar för kälken att stanna uppskattas till 0,2 s.   

= ( − ) 
 

= (90 ∗ 0 − 90 ∗ 5,83)
0,2 = −2623   

Den kraft som kälken utsätts för vid en frontalkrock är ca 2,6 kN, en bromsande kraft.    Två fjädrar kommer användas parallellt, om vardera fjäder tar upp en kraft på 1000 N och maximala deformationen av fjädern inte är större än 15 mm.    Fjäder karakteristik = ∗   F = kraft k = fjäderkonstant δ = deformation 
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 F max = 1000 N F0 = 0 N δ0 = 0 mm δ1 = 15 mm 
= Δδ = 1000

15 = 67 /  
 

Figur 23 - Kraft deformationsdiagram 
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Bilaga H: Konceptgenerering  
Hela kälken delades upp i tre olika delar, fotbåge, ram och fäste mellan sits och skenor. Olika varianter spånades fram och skissades upp för att få en bild av hur de skulle kunna se ut. I början gick tankarna fritt utifrån den information som förstudien gett men för att uppfylla målspecifikationens karv och önskemål återgick idéerna till mer realiserbara.    

Fotbåge Ram Stomme 
Klot Raka X-rör L-profil 
Triangel Raka Kryssförstärkt 2 I-balkar 
Båge Tvärstag mellan rören Treudd 
Rektangel En kraftig ram Hästsko 
 Mellanstag  
 En bred profil  

 
Fotbågar 
Klot, hela framdelen rund som ett klot, involverar fotstöd, bågen och glidöglan. Triangel, trekantig form av bockat rör som utgör fotbågen. Bågformad som nuvarande fotbåge. Rektangel, fyrkantig form av bockat rör. 
Ramar 
Två raka rör med förstärkning inne i röret (x-tube) som idag. Två raka rör med kryssförstärkning. Två rör med tvärstag (en eller flera). En kraftig stomme. Kombinerat tvärstag och förlängning av stommen. En bred profil, ovalformad med förstärkning inuti. 
Fäste 
L-profiler, bockad plåt. I-balkara. Treudd, fäster runt ramens bakdel i två punkter och i ett tvärstag längr fram på ramen. Hästsko, bågformad fästning från sitsen till skenorna.   
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Skiss 1 - Klot Skiss 2 - Triangel 

Skiss 3 - Rektangel 

Skiss 4 – Tvärstag 

Skiss 5 - Kryssrör 

Skiss 6 - Hästsko Skiss 7 - I-balkar 
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Skiss 8 - Treudd 

Skiss 9 - L-profiler 

Skiss 10 - Kombinerat tvärstag och förlängd stomme 
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Bilaga I: Elimineringsmatris 
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W

Fotbåge
klot + ? 0 +
triangel + ? 0 +
båge + ? 0 +
rektangel + ? 0 +
Ram
kryssförstärkta rör+ ? 0 + 528
korsat tvärstag+ ? + + 420
tvärstag + ? + + 396
kombinerad tvärstag och stomme- ? ? +
en kraftig stomme+ ? + + 487
bred profil + ? - + 753
Fäste
L-balk + ? ? +
2 I-balkar + ? ? +
treudd + ? ? +
hästsko + ? ? +

ja + nej - mer info krävs ?
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Bilaga J: Resultatsammanställning 
av FEM 
Resultat från Kanadakälken 

Name Type Min Max 
Stress1 VON: von Mises Stress 1003.75 N/m^2 Node: 48651 4.82511e+008 N/m^2 Node: 92854 

 
Name Type Min Max 
Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm Node: 7812 48.2579 mm Node: 14 
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Resultat av det nya konceptet 

Name Type Min Max 
Stress1 VON: von Mises Stress 18243.8 N/m^2 Node: 23722 2.87923e+007 N/m^2 Node: 12250 

  
Name Type Min Max 
Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm Node: 50 4.4207 mm Node: 33512 

     


