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Abstract 
This thesis contains an analysis of a bicycle frame made of wood composite using finite 
element analysis. A group of students, educated in carpentry, have developed and created a 
bike but needs help from third part to continue the development of it. The intention of this 
project is to create a basis as a foundation for future improvements on the bicycle geometry, 
by evaluating current construction. This basis shall also to be used when material is picked to 
ease the process. 
The material data which has been received includes information about three different 
materials with two variants of thickness, 3 and 4 mm. As the material data does not take fiber 
direction into consideration, no regard has been made to the fact that the materials actually are 
orthotropic, which mean further studies are required to determine more accurate values. 
Since the employer did not have a properly working Computer Aided Design-model (CAD), a 
reconstructed and adapted model to function in the Finite Element Analysis (FEA) 
environment was created. The CAD-model was constructed using Creo Parametric 3.0 and the 
FEA software used was Creo Simulate.  
Since it’s not possible to simulate all situations that a bicycle is exposed to, four load cases 
have been chosen. The load cases are intended to be situations that occur relatively often but 
also put the bike structure under a lot of stress, namely a bump in the front and back wheel 
and also climbing in and out of the saddle.  
The results presented in this thesis report show that the current construction with 3 mm 
thickness can endure the load cases without exceeding any limits. This concludes that that 4 
mm thickness, which is an option, is unnecessary thick. Further development should instead 
be focused on choosing the proper material structure based on desired properties. 
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II 

Sammanfattning 
 
Den här rapporten innehåller en analys av en cykelram tillverkad i träkomposit med hjälp av 
finita elementmetoden. En grupp studenter, utbildade inom finsnickeri, har utvecklat och tagit 
fram cykeln men behöver hjälp utifrån med den fortsatta utvecklingen av den.  
Syftet med det här arbetet är att skapa ett underlag som ligger till grund för förbättringar av 
cykelns geometri, genom att utvärdera nuvarande konstruktion. Underlaget skall även ligga 
till grund för att underlätta val av material. 
Materialdatan som tilldelats innehåller information om tre olika material med två olika 
tjocklekar, 3 och 4 mm. Då materialdatan inte tar träets fiberriktning i beaktande, har ingen 
hänsyn kunnat tas till att materialen egentligen är ortotropiska, vilket innebär att värdena är 
grova uppskattningar och vidare studier behövs för att fastställa noggrannare värden.  
Då uppdragsgivarna inte hade en fungerande Computer Aided Design-modell (CAD) gjordes 
en omkonstruktion och anpassning för att fungera med Finita Element Metoden-programmet 
(FEM). CAD-modellen konstruerades i Creo Parametric 3.0 och FEM-programmet som har 
använts är Creo Simulate.    
Då det inte går att simulera alla situationer som en cykel utsätts för, har fyra stycken lastfall 
valts ut. Lastfallen är tänkta att vara fall som inträffar relativt ofta men som även belastar 
cykelramen hårt, nämligen stöt i fram- och bakhjul samt cykling uppför sittandes och 
ståendes. 
Resultaten som presenteras i den här rapporten visar att nuvarande konstruktion med 3 mm 
tjocklek klarar de lastfall som har simulerats. Det resulterar i att tjockleken 4 mm, som är ett 
av alternativen, är onödigt tjock. Vidare utveckling bör instället fokusera på att välja 
materialstruktur utifrån önskade egenskaper. 
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1 Introduktion 
 
Utveckling av nya produkter och tjänster är något som har ökat genom historien. Med den 
industriella revolutionen och IT-åldern har det skjutit i höjden senaste århundradet, men 
framförallt de senaste årtiondena. Det har inte enbart fört med sig positiva konsekvenser, 
framförallt för miljön som har belastats av människans framfart.  
Miljötänk och hållbar utveckling är något som allt mer hamnat i fokus och prioriterats för att 
försöka få ett stopp på den negativa utvecklingen för miljön. Nya eller andra materialval är 
något som blivit allt viktigare. Samtidigt som miljöaspekten varit en stor bidragande faktor till 
att uppdragsgivarna påbörjade projektet med cykeln, måste samtidigt produktens funktion och 
säkerhet upprätthållas.  
Det här arbetet ska bidra till utvecklandet av en cykel till stor del bestående av träkomposit, 
med träslaget ask. En grupp studenter, utbildade inom finsnickeri, har arbetat fram produkten 
och tagit fram en prototyp av cykeln. Innan en produkt släpps på marknaden krävs att 
underlag finns som styrker att funktion, hållbarhet och säkerhet kan säkerställas och 
upprätthållas. Den här studien är tänkt att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av 
cykeln.  
Cykeln har använts som transportmedel sedan 1800-talet, med Karl Drais uppfinning 
Laufmaschine som den allra första föregångaren till dagens cykel (Hadland & Lessing 2014). 
Sedan dess har cykeln utvecklats kontinuerligt med både design, funktion och material.  
Den första datorstödda simuleringen av en cykelram med finita elementmetoden genomfördes 
av Peterson och Londry 1986 (Covill et al. 2016). Sedan dess har ett stort antal FEM-analyser 
genomförts för att utveckla cykelns geometri och testa hållbarheten vid olika material.  
De allra första cyklarna var tillverkade i trä, men sedan vid massproduktion var stål det 
material som var enklast och billigast att använda. För att minska vikten på cykeln började 
olika typer av stållegeringar användas och sedan aluminium med olika legeringar. På senare 
tid har fler typer av material, legeringar och kompositer börjat användas i takt med att 
produktionskostnader sjunkit. Exempelvis har kolfiber blivit ett av de vanligaste materialen 
för högpresterande cyklar (Brower 2005). 
Ett misslyckat projekt med en cykel i nytt material ägde rum i Sverige i början av 80-talet, då 
plastcykeln Itera utvecklades och massproduceras. Projektet blev ett totalt misslyckande, till 
stor del på grund av att plastens materialegenskaper passade dåligt eftersom cykeln blev tung 
och opraktisk (Nordin 2008). 
FEM-analyser på cykelramar har i första hand gjorts på de vanligaste materialen, det vill säga 
stål, aluminium och kolfiber. Antalet tidigare studier på cykelramar i trä är begränsat och 
eftersom olika trämaterial har olika egenskaper, beroende på val av träslag och eventuellt 
annat material för att bilda träkomposit, finns få studier med likadana förutsättningar. I en 
studie av Kingsley, Imoisili och Adgidzi (2014) gjordes en FEM-analys på en cykel tillverkad 
i bambu, men då bambu och ask har olika materialegenskaper går det inte att dra exakta 
paralleller mellan cykelramarnas utformning. Detsamma gäller alla material, då cykelramen 
behöver anpassas efter materialens egenskaper. 
  

1.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att skapa ett underlag för uppdragsgivarna så att de kan fortsätta 
utvecklingen och göra förbättringar på cykelramens geometri. Genom FEM-analys ska 
nuvarande konstruktion analyseras för att kunna identifiera eventuella svaga punkter och 
geometrier som behöver modifieras för att upprätthålla cykelns hållfasthet och säkerhet.  
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Simuleringarna skall genomföras med olika material för att se hur de påverkar cykelramens 
egenskaper och underlätta valet av material för cykeln.   
 

1.2 Avgränsningar 
Faktorer som avgränsar arbetet är att hänsyn måste tas till cykelns tillverkningsprocess och 
materialegenskaper. Given materialdata som tilldelats är begränsad, eftersom data som beror 
på fiberriktningen inte är tillgänglig, vilket resulterar i att träkompositen kommer anses vara 
isotropisk.Det gör att datan är grovt uppskattad och vidare studier krävs för ökad noggrannhet. 
Cykelns olika komponenter är sammanbundna med varandra för att simulera en gemensam 
kropp, vilket innebär att skarvar mellan komponenter (och de olika egenskaper som uppstår 
där) i cykeln inte inkluderas i simuleringarna. De aluminiumkomponenter som finns på cykeln 
är med i simuleringarna men har exkluderats från resultaten. Lager och dess funktion har inte 
tagits i beaktande. 
Det är inte möjligt att simulera alla situationer av belastningar som kan ske på cykeln, utan ett 
antal lastfall har valts ut. Då tiden är en begränsande faktor är antalet lastfall anpassat för att 
hålla sig inom tidsramen.  
Vissa detaljer angående cykelns konstruktion kommer inte beskrivas i detalj på grund utav 
önskan från uppdragsgivarna. 
  

1.3 Cykelramens komponenter 
Flera av cykelramens komponenter saknar allmänt vedertagna namn på svenska. Figur 1.3-1 
illustrerar cykelramens komponenter och den benämningen som används på dem under 
arbetet.  

 
Figur 1.3-1 Överblick av cykelramens komponenter och deras namn. 
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1.4 Cykelns konstruktion  
Cykeln är av sportmodell och består till största del av träkomposit, där träslaget som ingår är 
ask. Den första prototypen som tillverkades hade en ram i träkomposit och övriga delar av 
metall. Slutprodukten kommer dock ha fler delar av träkomposit, i den mån det är möjligt att 
tillverka samt att funktion kan upprätthållas.  
Ramens rör består av fyra delar av ask som limmas ihop längs den longitudinella riktningen 
med epoxylim. Rören är ihåliga och har vid varje ände, där de övergår till solid, 
förstärkningar. Fingerskarvar används för att sammanfoga rören med de solida delarna.  
De solida komponenterna består av skiktlimmade lager av ask och linneväv där exakt 
förhållande mellan dessa ännu inte är beslutat. 

1.5 Finita elementmetoden 
Finita elementmetoden är en metod för att numeriskt lösa linjära och icke-linjära partiella 
differentialekvationer. Metoden används flitigt inom flera ingenjörsområden, bland annat för 
hållfasthetsanalys, men även inom exempelvis elektromagnetism, strömningslära och 
värmelära (Nationalencyklopedin u.å.).  
Utvecklingen av finita elementmetoden kan spåras till tidigt 1940-tal och arbeten av 
Alexander Hrennikoff och Richard Courant (Manufacturing Terms u.å.). Dessa arbeten var 
mer av matematisk karaktär och i de matematiska kretsarna var det ingen som insåg metodens 
tillämpbarhet. Ray Clough anses istället vara metodens huvudsakliga upphovsman då han 
utöver sina vetenskapliga bidrag även namngav termen Finit element-analys (Sunnersjö 
1999).  
Sedan dess har många bidragit till vidareutvecklingen av metoden, bland annat NASA som 
utvecklade det finita element programmet NASTRAN 1965 (Manufacturing Terms u.å.). Idag 
ingår FEM-baserade verktyg i de flesta stora CAD-mjukvaror och istället för att genomföra 
praktiska experiment kan datorsimuleringar i dessa programvaror köras, vilket sparar både tid 
och pengar.   
 

1.6 Kompositmaterial 
En komposit är en sammanbindning mellan minst två olika material. Exempel på 
träkompositer är plywood, fiberskivor, spånskivor och korslaminerat timmer (Ansell 2015). 
Kompositer indelas generellt mellan två olika områden, ”naturliga” och ”syntetiska” 
sammanbindningar. Trä är ett exempel på material med en naturlig sammanbindning jämfört 
med kolfiber som är ett syntetisk sammanbundet material (Han, Wu & Stokke 2013). 
Träkompositer används flitigt inom bostadsbyggen, vilket representerar ca 40 % av totalt 
material. Teknologin runt träkompositmaterial baseras på att bryta ner trä materialet till flisor 
eller spån, som sedan sammansätts igen med hjälp av vätebindning eller lim (Pickering 2008).  
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2 Utförande 
Experimentavsnittet beskriver den metod och det material som använts, samt det förberedande 
arbete som har gjorts för att få fram resultat.  

2.1 Metod 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få en uppfattning om tidigare arbetens innehåll, 
omfång och tillvägagångssätt. Olika lastfall studerades för att utreda vilka som var lämpliga 
för den typ av cykel och det syfte som arbetet är grundat på.  
För att köra simuleringar och anpassa modellen som simuleringarna kördes på, användes 
CAD-mjukvara och dess inbyggda FEM-program.  

2.1.1 Laboratoriedata 
Tabell 2.1-1 visar materialdata för tre olika material med två olika tjocklekar (3 mm och 4 
mm). Plain wood består av enbart trä och 1- och 2-layer består av laminerat trä med ett 
respektive två lager linneväv.  
Datan i tabellen är medelvärden och är tagna från (Chau & Kinell 2018). Poissons tal har efter 
diskussion med handledare Sunil Kumar Ramamoorthy1, universitetslektor och forskare på 
Högskolan i Borås, antagits vara 0,3 för alla material.  
 
Tabell 2.1-1 Laboratoriedata för tre material med tjocklek 3 mm och 4 mm. 

Material type Tensile Strenght [MPa] Young's modulus [GPa] Strain [%] 
Plain wood 

   3 mm 79,73  3,03  3,15  
4 mm 89,06  2,56  3,96  
1 layer 

   3 mm 93,72  2,89  4,45  
4 mm 86,25  2,11  4,58  
2 layer 

   3 mm 73,46  2,30  4,57  
4 mm 76,70  1,97  4,56  
 
 

2.2 Programvaror 
Som CAD-mjukvara användes Creo Parametric 3.0. Uppdragsgivarnas ursprungliga modell, 
som arbetets modell är baserad på, konstruerades i SolidWorks. FEM-simuleringarna 
genomfördes i Creo Simulate.  
 

2.3 CAD-modellen 
För att kunna genomföra en FEM-analys krävs en fungerande CAD-modell anpassad för 
mjukvaran som används för simuleringarna. För bästa resultat ska modellen likna den riktiga 
cykeln i den mån det är möjligt, men alla geometrier är inte lämpliga att använda då 
beräkningarna antingen blir för stora eller att mjukvaran inte klarar av att hantera dem. Är 

                                                 
1 Sunil Kumar Ramamoorthy. Handledarmöte. Högskolan i Borås den 4 maj 2017. 
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modellen avancerad kan det vara lämpligt att förenkla geometrier som inte påverkar resultatet 
tillräckligt för att det ska bli missvisande.  
För det här arbetet tillhandahöll uppdragsgivarna en färdig CAD-modell av cykeln i form av 
en STEP-fil. Modellen behövde dock göras om och anpassas för att kunna köra 
simuleringarna på. Till en början gjordes dessa förändringar av uppdragsgivarna efter att 
synpunkter och förslag på vad som borde förändras angetts. Då arbetsmetoden var omständig 
och tidskrävande för båda parter togs beslutet att konstruera en ny modell.  
Eftersom olika programvaror användes hade utbytet till störst del skett genom att STEP-filer 
skickades fram och tillbaka. Vid konvertering till och från STEP-format försvinner stora delar 
av den information som är lagrad i filen och som är nödvändig för att omarbeta och förändra 
modellen. Därför var det nödvändigt att konstruera om modellen helt från grunden, baserad på 
uppdragsgivarnas modell.  
 

2.3.1 Uppdragsgivarnas CAD-modell 
Figur 2.3-1 visar hur uppdragsgivarnas CAD-modell såg ut i ursprungligt skick.  

 
Figur 2.3-1 Översikt av uppdragsgivarnas ursprungliga CAD-modell. 

 
 
Modellen var konstruerad för att efterlikna den verkliga cykeln i största möjliga mån och 
innehöll detaljer som vävlager, träpluggar, kullager etc. Ramens rör var uppdelade i fyra 
hoplimmade delar längs dess longitudinala riktning, vilket visas i Figur 2.3-2. Den gröna 
upplysta delen i figuren visar en av de fyra hoplimmade delarna och det grå inre lagret är ett 
vävlager. 
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Figur 2.3-2 Ursprungliga sadelrörets uppdelning samt inre vävlager. 

På insidan av ramens rör där de ansluter till övriga komponenter genom fingerskarvar, finns 
förstärkningar. Förstärkningarna var likt rören också uppdelade i fyra delar, vilket visas i 
Figur 2.3-3. 

 
Figur 2.3-3 En av ursprungliga modellens förstärkningar. 

Figur 2.3-4 illustrerar uppdelningen i olika lager och hur avancerad geometrin är. De bruna är 
träskikt och de gråa är vävskikt.  
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Figur 2.3-4 Ursprungliga modellens lageruppdelning och avancerade geometrier. 

Den ursprungliga modellens konstruktion och de olika komponenternas geometrier var för 
komplicerade för att kunna användas till att simulera. Synpunkter skickades till 
uppdragsgivarna som omarbetade modellen i flertalet omgångar. Den sista versionen visas i 
Figur 2.3-5. Fingerskarvar, lager, rörens uppdelning har tagits bort och träramen med dess 
förstärkningar har omarbetats och satts samman till en enda del. Styre och framgaffel, med 
tillhörande mindre komponenter, har plockats bort.  
 

 
Figur 2.3-5 Omarbetad version av uppdragsgivarna där modellen förenklats enligt anvisningar. 
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2.3.2 Omkonstruktion av modell 
För att kunna modifiera modellen utan att skicka den fram och tillbaka till uppdragsgivarna 
gjordes en total omkonstruktion av modellen, med uppdragsgivarnas sista version (Figur 
2.3-5) som utgångspunkt. Då en annan CAD-mjukvara användes än vad uppdragsgivarna 
använt uppstod en del skillnader mellan modellerna. Det beror på ett annat tillvägagångssätt 
samt att en del funktioner i CAD-mjukvarorna fungerar på olika sätt. I Figur 2.3-6 illustreras 
den största skillnaden mellan modellerna som är där sadelröret och sadelstag är 
sammanfogade. Uppdragsgivarnas modell (till vänster i figuren) har kvar sadelrörens 
fingerskarvar vilket även påverkar hur rundningen utförs av mjukvaran. Liknande mindre 
avvikelser förekommer även på andra ställen i modellen.  

 
Figur 2.3-6 Skillnader i modellerna vid sammanfogningen av sadelrör och sadelstag. Till vänster är uppdragsgivarnas 

modell och till höger den omkonstruerade. 

Till skillnad från uppdragsgivarnas sista omarbetade version (Figur 2.3-5) behölls framgaffeln 
med tillhörande lager och styrstång. Lagren betraktas som solida komponenter för att göra 
konstruktionen intakt, dess praktiska funktion tas inte hänsyn till i simuleringarna. 
Den slutgiltiga modellen visas i Figur 2.3-7. 

 
Figur 2.3-7 Den slutgiltiga omkonstruerade modellen som användes vid simuleringarna. 
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2.3.3 Rigida och viktade länkar 
Trampor (med axel), hjul och styre är komponenter som saknas i modellen men ingår i 
lastfallen. För att ersätta de komponenterna har rigida och viktade länkar använts. Rigida och 
viktade länkar innebär att det skapas en sammanbindning av noder, element eller 
komponenter, utan att de har någon form av fysisk kontakt i modellen.  
En rigid länk innebär att sammanbindningen motsvarar en helt stel kropp, d.v.s. att ingen 
deformation sker. Den kraft som påverkar länken, påverkar den lika i hela länken (PTC u.å.a).  
En viktad länk distribuerar kraften över de sammanbundna geometrierna och tillåter även 
deformation (PTC u.å.b).  
Figur 2.3-8 visar de rigida och viktade länkar som använts för att bygga upp lastfallen i 
modellen, med avsikt att kunna applicera krafter och inspänningar på ett mer verklighetstroget 
sätt. 

 
Figur 2.3-8 Rigida och viktade länkar i modellen. 

2.4 Lastfall 
Lastfall 1, 2, 3 och 4 är tagna från en tidigare studie av Covill, Allard, Drouet & Emerson 
(2016). 
Ett koordinatsystem har upprättats i modellen för att definiera x-, y- och z-dimension. X-
riktningen ligger horisontellt mellan hjulens infästningspunkter, y-riktningen är vertikalt 90° 
från x-axeln och z-riktningen är motsvarande sidled för cykeln. Alla krafter och frihetsgrader i 
lastfallen är implementerade enligt nämnda koordinatsystem. Index har satts på krafter och 
inspänningar för att visa vilken dimension i koordinatsystemet de verkar i.  
Vid simulering av solida modeller tar Creo ingen hänsyn till rotationsfrihetsgrader utan bara 
translationsfrihetsgrader (PTC u.å.c). 
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2.4.1 Lastfall 1: Stöt i framhjul 
Lastfall 1 ska motsvara en stöt i framhjulet, exempelvis att cykeln kör på en sten eller 
trottoarkant. (Covill et al. 2016) tog fram ett lastfall som grundade sig på en tidigare studie av 
krafter som uppstår när en 75 kg cyklist (90 kg sammanlagd vikt), kör på något och en stöt 
uppstår och registreras i framhjulets nav (Drouet & Champoux 2010).  
Krafter och inspänningar i lastfallet är uppbyggda enligt Figur 2.4-1. 
 

 
Figur 2.4-1 Lastfall 1: Stöt i framhjul. Krafter och inspänningar. 
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Lastfall 2: Stöt i bakhjul 
Lastfall 2 är identiskt lastfall 1 med skillnaden att stöten är i bakhjulet. Antagande har gjorts 
av Covill et al. (2016) i sin studie att krafterna som uppstår är likadana vid en stöt i bakhjulet 
som i framhjulet.  
Krafter och inspänningar i lastfallet är uppbyggda enligt Figur 2.4-2. 

 
Figur 2.4-2 Lastfall 2: Stöt i bakhjul. Krafter och inspänningar. 
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Lastfall 3: Cyklar uppför sittande på sadel 
Lastfall 3 motsvarar att en person cyklar i uppförsbacke sittande på sadeln. Personens tyngd 
och muskelkraft är fördelad mellan sadel, styre och trampor. I lastfallet har endast krafter på 
en av tramporna lagts in, då krafterna blir högst när personen lägger all tyngd och kraft på ena 
trampan och inte fördelar sig på båda tramporna. Fallet är hämtat från (Covill et al. 2016).  
Krafter och inspänningar i lastfallet är uppbyggda enligt Figur 2.4-3. 
 

 
Figur 2.4-3 Lastfall 3: Cyklar uppför sittande på sadel. Krafter och inspänningar. 
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Lastfall 4: Cyklar uppför stående 
Lastfall 4 motsvarar att en person cyklar uppför en backe stående. Personens tyngd är fördelad 
mellan styre och trampor. Precis som i lastfall 3, har alla krafter på tramporna förlagts till ena 
trampan. Fallet är hämtat från (Covill et al. 2016) 
Krafter och inspänningar i lastfallet är uppbyggda enligt Figur 2.4-4. 
 

 
Figur 2.4-4 Lastfall 4: Cyklar uppför stående. Krafter och inspänningar. 

2.5 Avläsning av simuleringsresultat 
Simuleringsresultatet består av en bild på hela modellen, eller en del av den, där den är 
färglagd för att visa hur spänningar, töjningar och förskjutningar fördelats i modellen. För att 
tyda vad färgerna innebär finns en färgskala i bildernas övre högra hörn. Varje färg motsvarar 
ett värde i det intervallet som anges i skalan. Det översta värdet är det högst uppmätta värdet i 
simuleringen och det understa värdet det lägst uppmätta (i vissa fall negativt).  
Det näst översta och näst understa värdet är i flera fall manuellt justerat, då det styr övriga 
värden som lägger sig jämnt fördelade däremellan. Den manuella justeringen har gjorts för att 
lättare kunna göra en jämförelse mellan resultaten, lättare jämföra med laboratoriedatan i 
Tabell 2.1-1 samt lättare kunna bortse från singulariteter.  
Figur 2.5-1 visar ett exempel på en färgskala som visar spänningar i enheten MPa. Den högst 
uppmätta spänningen i exemplet är 64,0367 MPa och den lägsta uppmätta spänningen 
0,00389 MPa. En manuell justering har gjorts för att resterande värden på skalan ska fördelas 
mellan 40 MPa och 1 MPa.  
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Figur 2.5-1 Exempel på färgskala vid avläsning av simuleringsresultat. 

2.5.1 Singulariter 
En singularitet är en punkt i elementuppdelningen där lösningen inte konvergerar mot ett 
specifikt värde. Minskas elementindelningen kommer spänningen i punkten öka, teoretiskt till 
ett oändligt stort värde (Steif 2005). Om en modell innehåller en singularitet behöver en 
separat bedömning göras kring vilka eventuella risker som finns i området.   
I den omkonstruerade modellen identifierades två stycken singulariteter placerade i 
kedjestagets anslutning till den bakre hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 2.5-2. Den 
andra singulariteten är på motsvarande ställe i det andra kedjestaget. En rundning lades in och 
andra typer av geometriförändringar i området testades för att försöka åtgärda och bli av med 
singulariteten, men utan framgång.  
 

 
Figur 2.5-2 Singularitet i kedjestagets anslutning till den bakre hjulinfästningen. 

Vid förfinad elementindelning i området minskade det röda området men spänningen ökade 
vilket bekräftade att det är en singularitet. Konsekvensen av singulariteten blir att flertalet 
maxvärden i resultaten blir missvisande och värdena i en singularitet bör ignoreras, men en 
separat bedömning kan göras huruvida området är i någon form av riskzon.  
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3 Resultat 
 
Resultaten består av simuleringsresultat och en tabell som sammanställer de maxvärden som 
uppnåtts i simuleringarna.  

3.1 Simuleringsresultat 
Simuleringsresultaten är uppdelade efter material och lastfall och redovisas i form av fyra 
stycken figurer som visar spänningar (stress), vart högst uppmätt spänning är (stress_max), 
töjning (strain) samt förskjutning (displacement). Resultatdelen innehåller även en 
diskussionsdel för varje lastfall.  

3.1.1 Plain wood (3 mm) 
Materialet Plain wood (3 mm) består av enbart trä och har materialdata enligt Tabell 2.1-1. 

3.1.1.1 Lastfall 1: Stöt i framhjul 
Figur 3.1-1 visar spänningarna i modellen vid lastfall 1. 

 
Figur 3.1-1 Spänningar i modellen vid lastfall 1 med materialet Plain wood (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 64,07 MPa och är belägen precis ovanför det nedre styrlagret, 
vilket illustreras i Figur 3.1-2. 
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Figur 3.1-2 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 1 med materialet Plain wood (3 

mm). Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-3 visar töjningar i modellen vid lastfall 1. 

 
Figur 3.1-3 Töjningar i modellen vid lastfall 1 med materialet Plain wood (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-4 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 1.  
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Figur 3.1-4 Förskjutningar i modellen vid lastfall 1 med materialet Plain wood (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.1.2 Diskussion: Lastfall 1 med Plain wood (3 mm) 
Spänningarna lägger sig till störst del i framgaffeln och i styrröret, men lägger sig även i 
toppröret, sadelröret och i sadelstagen vilket visas i Figur 3.1-1. Bortsett från framgaffeln och 
styrröret så är det inga spänningar över 5,86 MPa vilket gör att det är de två komponenterna 
som bör studeras noggrannare i lastfall 1.  
Max uppmätt spänning uppgick till 64,07 MPa och ligger i styrrörets kant vid nedre styrlagret, 
vilket visas med röd färg i Figur 3.1-2. Dock är inte styrlagrets funktion inkluderad i 
simuleringen utan styrlagren är enbart betraktade som solida komponenter. Hade funktionen 
kunnat inkluderas hade spänningarna i framförallt styrstången varit lägre och därmed hade 
maxspänningen varit lägre.  
Laboratoriedatan för Plain wood (3 mm) i Tabell 2.1-1 säger att brottgränsen för materialet 
ligger vid 79,73 MPa. Inga spänningar överstiger eller ligger i direkt anslutning till den 
spänningsnivån.  
Töjningarna för lastfallet (Figur 3.1-3) överstiger inte 1 % (max töjning ligger på 0,96 %) i 
någon punkt i modellen. Töjningsgränsen ligger omkring 3,15 % enligt Tabell 2.1-1 vilket 
innebär att töjningarna inte är något problem i lastfallet.  
Förskjutningarna (Figur 3.1-4) sker nästan enbart i framgaffeln och uppgår som mest till 
10,44 mm. Att förskjutningarna uppstår i framgaffeln är rimligt då det är där kraften är ansatt. 
Storleken på förskjutningen kan anses godtagbar, då lastfallet med stöt i framhjulet är bland 
de mest påfrestande fallen som en framgaffel rimligtvis utsätts för.  
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3.1.1.3 Lastfall 2: Stöt i bakhjul 
Figur 3.1-5 visar spänningarna i modellen vid lastfall 2. 

 
Figur 3.1-5 Spänningar i modellen vid lastfall 2 med materialet Plain wood (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 421,7 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den 
bakre hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-6. 

 
Figur 3.1-6 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 2 med materialet Plain wood (3 

mm). Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-7 visar töjningar i modellen vid lastfall 2. 
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Figur 3.1-7 Töjningar i modellen vid lastfall 2 med materialet Plain wood (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-8 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 2.  

 
Figur 3.1-8 Förskjutningar i modellen vid lastfall 2 med materialet Plain wood (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.1.4 Diskussion: Lastfall 2 med Plain wood (3 mm) 
Figur 3.1-5 och Figur 3.1-6 visar att spänningen är betydligt högre på två ställen jämfört med 
övriga modellen. Ett av de ställena är i problemområdet med singulariteten (421,7 MPa) och 
värdet på spänningen kan ignoreras, men att en separat riskutvärdering av området kan 
genomföras. Det andra stället är på toppen av sadelröret, där en av infästningarna sitter. 
Infästningen låser cykeln helt i y-led vilket inte är verklighetstroget, även om en person sitter 
på sadeln. I verkligheten hade sadelröret rört sig en bit uppåt och överfört en del av kraften till 
personen, eller om personen stått upp hade stången rört sig en bit upp av stöten i bakhjulet. 
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Infästningen behövs för att simuleringen ska fungera men spänningarna som uppstår längst 
upp på sadelröret är inte vara så höga i verkligheten som simuleringen visar.  
Övriga spänningar lägger sig i huvudsak i kedjestag, sadelstag och i sadelröret. Spänningarna 
uppgår till ungefär 40-50 MPa som högst (undantag de två tidigare nämnda områdena), vilket 
är relativt högt men har ändå en marginal till materialets brottgräns.  
Töjningarna i Figur 3.1-7 sker i ungefär samma områden som spänningarna lägger sig i. 
Maxtöjningen på 21,8 % uppstår i singulariteten och ska ignoreras. Hög töjning uppstår även 
på toppen av sadelröret men precis som med spänningen är det ett område där värdet blir 
missvisande på grund av infästningen. Bortsett från de två områdena uppstår den högsta 
töjningen i anslutningen mellan sadelröret och toppröret där den uppgår till knappt 2 %. 
Töjningsgränsen är 3,15 % enligt Tabell 2.1-1 och marginalen är tillräcklig.  
Förskjutningarna i Figur 3.1-8 visar att den största förskjutningen (34,2 mm) sker vid toppen 
av sadelröret. Då infästningen låser stångens rörelse i y-led sker istället all förskjutning i x-led 
där den är fri att röra sig. Då infästningens påverkan är stor i området bör värdet ignoreras. 
Förskjutningen är relativt stor i sadelstagen och i kedjestagen, omkring 27-30 mm, vilket är 
logiskt då de är utsatta vid en stöt i bakhjulet. Storleken på förskjutningen är dock inte 
problematisk på något sätt.  

3.1.1.5 Lastfall 3: Cyklar uppför sittande på sadel 
Figur 3.1-9 visar spänningarna i modellen vid lastfall 3. 

 
Figur 3.1-9 Spänningar i modellen vid lastfall 3 med materialet Plain wood (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 58 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den bakre 
hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-10.  



 

- 22 - 
 

 
Figur 3.1-10 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 3 med materialet Plain wood (3 

mm). Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-11 visar töjningar i modellen vid lastfall 3. 

 
Figur 3.1-11 Töjningar i modellen vid lastfall 3 med materialet Plain wood (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-12 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 3.  
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Figur 3.1-12 Förskjutningar i modellen vid lastfall 3 med materialet Plain wood (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.1.6 Diskussion: Lastfall 3 med Plain wood (3 mm) 
Spänningarna i Figur 3.1-9 hamnar i huvudsak runt sadelröret vid anslutningen av toppröret 
samt sadelstagen. Fördelningen av spänningar är rimliga på grund utav det höga sadelröret 
och den lutning av kraft som inverkar på sadelröret. Vid analysering av Figur 3.1-9 visar 
simuleringen ett intervall mellan ca 10,75 MPa till ca 20,50 MPa vid topprörets anslutning till 
sadelröret. Brottgränsen för materialet Plain wood (3 mm) är 79,73 MPa ur Tabell 2.1-1, 
vilket medför att spänningarna inte ligger på en kritisk nivå för att orsaka permanent 
deformation vid lastfall 3. 
I Figur 3.1-10 visas den högsta uppmätta spänningen i modellen, vilket uppstår vid det 
återkommande problemområdet vid kedjestagets anslutning till den bakre hjulinfästningen. 
Den högsta spänningen vid problemområdet är ca 57,92 MPa. Inte heller den spänningen 
ligger i riskzonen för permanent deformation, då brottgränsen ligger vid 79,73 MPa för Plain 
wood enligt Tabell 2.1-1. 
Töjningarna för cykelramen i Figur 3.1-11 inträffade i liknande områden som spänningarna. 
Vid analysering av töjningarna vid topprörets anslutning till sadelröret uppstår ett 
töjningsintervall mellan ca 0,1 % till ca 1,55 %. Under simuleringen noterades att max värdet 
2,12 % för töjning är i det återkommande problemområdet och antas vara en singularitet. 
Töjningsgränsen för materialet Plain wood ur Tabell 2.1-1 är 3,15 % vilket inte överstigs 
under simuleringen. 
Högsta uppmätta förskjutningen är överst på sadelröret, eftersom det är där krafterna är 
placerande. När sadelröret sågas av för anpassning till kund kommer förskjutningen vara lägre 
för att hävarmen minskar. 
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Lastfall 4: Cyklar uppför stående 
Figur 3.1-13 visar spänningarna i modellen vid lastfall 4. 

 
Figur 3.1-13 Spänningar i modellen vid lastfall 4 med materialet Plain wood (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 31 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den bakre 
hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-14. 

 
Figur 3.1-14 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 4 med materialet Plain wood (3 

mm). Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-15 visar töjningar i modellen vid lastfall 4. 
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Figur 3.1-15 Töjningar i modellen vid lastfall 4 med materialet Plain wood (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-16 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 4.  

 
Figur 3.1-16 Förskjutningar i modellen vid lastfall 4 med materialet Plain wood (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.1.7 Diskussion: Lastfall 4 med Plain wood (3 mm) 
I Figur 3.1-13 visas spänningarna som uppstår i modellen vid lastfall 4 med Plain wood (3 
mm). Spänningarna är relativt jämnt fördelade över cykeln vilket ses genom att modellen har 
en genomgående blå färg som innebär spänningar mellan 1 MPa och 5,875 MPa. Högre 
spänning sker vid styrrörets anslutning till toppröret där turkos färg innebär en spänning 
mellan 10,75 MPa och 15,63 MPa.  
Högst uppmätta spänning vid simuleringen resulterade i 30,89 MPa vid kedjestagets 
anslutning till den bakre hjulinfästningen (Figur 3.1-14). Brottgränsen för materialet Plain 
wood är 79,73 MPa, se Tabell 2.1-1. Maxspänningen är en singularitet, men även om den inte 
hade varit det, så är inte värdet i närheten av någon kritisk nivå. 
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Maximal töjning för lastfall 4 med materialet Plain Wood (3 mm) simulerades till 1,36 % 
(Figur 3.1-15) och är en singularitet. Övriga töjningarna är fördelade över nedre sadelröret, 
diagonalröret samt övre del av styrröret och uppgår till ca 0,46 %. Eftersom den maximala 
töjningen för materialet Plain wood (3 mm) är 3,15 % (enligt Tabell 2.1-1) sker det ingen 
permanent deformation.   
Högst förskjutning uppmättes överst på sadelröret till 2,27 mm (Figur 3.1-16) som troligen 
böjer sig mest på grund utav sadelrörets långa momentarm. 

3.1.2 1-layer (3 mm) 
Materialet 1-layer (3 mm) består av trä med ett lager linneväv och har materialdata enligt 
Tabell 2.1-1. 
 

3.1.2.1 Lastfall 1: Stöt i framhjul 
Figur 3.1-17 visar spänningarna i modellen vid lastfall 1. 

 
Figur 3.1-17 Spänningar i modellen vid lastfall 1 med materialet 1-layer (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 64,04 MPa och är belägen precis ovanför det nedre styrlagret, 
vilket illustreras i Figur 3.1-18. 
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Figur 3.1-18 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 1 med materialet 1-layer (3 mm). 

Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-19 visar töjningar i modellen vid lastfall 1. 

 
Figur 3.1-19 Töjningar i modellen vid lastfall 1 med materialet 1-layer (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-20 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 1.  
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Figur 3.1-20 Förskjutningar i modellen vid lastfall 1 med materialet 1-layer (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.2.2 Diskussion: Lastfall 1 med 1-layer (3 mm) 
Precis som i lastfall 1 med Plain wood (3 mm) uppstår spänningar i första hand i framgaffel 
och styrrör (enligt Figur 3.1-17). Spänningarna fördelar sig på liknande sätt i modellen och 
maximalt uppmätt spänning uppgår till 64,04 MPa, vilket är nästintill identiskt med värdet på 
64,07 MPa som var i lastfall 1 med Plain wood (3 mm). Placeringen av maxspänningen (Figur 
3.1-19) är även den på samma ställe som tidigare.  
Skillnaden är att brottgränsen för 1-layer (3mm) är högre, 93,72 MPa enligt Tabell 2.1-1. Det 
innebär att spänningarna ligger längre från brottgränsen och att marginalen till gränsen ökar är 
givetvis positivt.  
Töjningarna i modellen (Figur 3.1-19) uppgår till 1,01 % och töjningsgränsen ligger på 4,45 
% enligt Tabell 2.1-1. Även om töjningen ökat något jämfört med lastfall 1 Plain wood (3 
mm), så är töjningsgränsen högre och marginalen till den har ökat även i det här lastfallet.  
Förskjutningen uppgår till 10,95 mm som max och uppstår i framgaffeln enligt Figur 3.1-20 
eftersom det är där kraften är ansatt. Storleken på förskjutningen är något större än med 
materialet Plain wood (3 mm) men skillnaden är inte stor nog för att behöva närmare analys 
utan kan anses som rimlig.  
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Lastfall 2: Stöt i bakhjul 
Figur 3.1-21 visar spänningarna i modellen vid lastfall 2. 

 
Figur 3.1-21 Spänningar i modellen vid lastfall 2 med materialet 1-layer 3 (mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 421 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den bakre 
hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-22. 

 
Figur 3.1-22 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 2 med materialet 1-layer (3 mm). 

Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-23 visar töjningar i modellen vid lastfall 2. 
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Figur 3.1-23 Töjningar i modellen vid lastfall 2 med materialet 1-layer (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-24 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 2.  

 
Figur 3.1-24 Förskjutningar i modellen vid lastfall 2 med materialet 1-layer (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.2.3 Diskussion: Lastfall 2 med 1-layer (3 mm) 
Precis som med materialet Plain wood (3 mm), uppstår störst spänningar (Figur 3.1-21 och 
Figur 3.1-22) i singulariteten i kedjestaget samt på toppen av sadelröret. De bör ignoreras 
vilket diskuterades och förklarades varför i kapitel 3.1.1.4. Övriga spänningar uppgår till 
ungefär 50 MPa som max, vilket har en klar marginal till brottgränsen som ligger på 93,72 
MPa enligt Tabell 2.1-1. 
Töjningarna i Figur 3.1-23 uppgår som max ungefär till 2 % vilket är accepterbart och 
förskjutningarna i Figur 3.1-24 är marginellt större än med Plain wood (3 mm), men inget 
som behöver analyseras ytterligare.   
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3.1.2.4 Lastfall 3: Cyklar uppför sittande på sadel 
Figur 3.1-25 visar spänningarna i modellen vid lastfall 3. 

 
Figur 3.1-25 Spänningar i modellen vid lastfall 3 med materialet 1-layer (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 57 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den bakre 
hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-26. 

 
Figur 3.1-26 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 3 med materialet 1-layer (3 mm). 

Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-27 visar töjningar i modellen vid lastfall 3. 
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Figur 3.1-27 Töjningar i modellen vid lastfall 3 med materialet 1-layer (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-28 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 3.  

 
Figur 3.1-28 Förskjutningar i modellen vid lastfall 3 med materialet 1-layer (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.2.5 Diskussion: Lastfall 3 med 1-layer (3 mm) 
Spänningarna enligt Figur 3.1-25 har fördelat sig på liknande sätt som lastfall 3 för Plain 
wood (Figur 3.1-9), vid området kring övre sadelrör och topprörets anslutning till sadelröret, 
samt inom samma spänningsintervall av ca 10,75 MPa till ca 20,5 MPa. Den maximala 
spänningen i lastfallet har simulerats till ca 56,76 MPa, maxspänningen uppstår i det 
återkommande problemområdet vid kedjestagets anslutning till den bakre hjulinfästningen, 
vilket ses i Figur 3.1-26. Vid jämförelse med Plain wood för lastfall 3 har maxspänningen 
minskat med ca 1,16 MPa från att vara 57,92 MPa. 
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Töjningarna som uppstår i Figur 3.1-27 sker vid topprörets anslutning till sadelröret. 
Töjningarna fördelar sig på liknande sätt som lastfall 3 plain wood, med ett likartat intervall 
av ca 0,1 % till ca 1,55 % vid topprörets anslutning till sadelröret. Den maximala töjningen 
vid simulering ger ett värde på ca 2,17 % vilket är en ökning av 0,05 % jämfört med lastfall 3 
Plain wood på 2,12 %.  
Eftersom töjningsgränsen är 4,45 % för materialet 1-layer ur Tabell 2.1-1, möjliggörs en 
större töjning jämfört med töjningsgränsen 3,15 % för Plain wood (3 mm) utan att permanent 
deformation sker. 
Figur 3.1-28 visar att förskjutningen är störst överst på sadelstången vilket är rimligt eftersom 
det är där kraften är ansatt. Vid jämförelse med Plain wood (3 mm) är förskjutningen för 1-
layer högre vilket är rimligt eftersom E-modulen är lägre än Plain wood (3 mm) se Tabell 
2.1-1. 

3.1.2.6 Lastfall 4: Cyklar uppför stående 
Figur 3.1-29 visar spänningarna i modellen vid lastfall 4. 

 
Figur 3.1-29 Spänningar i modellen vid lastfall 4 med materialet 1-layer (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 81 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den bakre 
hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-30. 
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Figur 3.1-30 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 4 med materialet 1-layer (3 mm). 

Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-31 visar töjningar i modellen vid lastfall 4. 

 
Figur 3.1-31 Töjningar i modellen vid lastfall 4 med materialet 1-layer (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-32 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 4.  
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Figur 3.1-32 Förskjutningar i modellen vid lastfall 4 med materialet 1-layer (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.2.7 Diskussion: Lastfall 4 med 1-layer (3 mm) 
Spänningarna i Figur 3.1-29 är placerad vid styrrörets anslutning till toppröret precis som 
lastfall 4 Plain wood (3 mm), men även vid det återkommande problemområdet kring 
kedjestagets anslutning till den bakre hjulinfästningen. Den maximala spänningen i lastfallet 
uppmättes till ca 80,85 MPa, se Figur 3.1-30. Brottgränsen för materialet 1-layer (3 mm) är 
93,72 MPa (Tabell 2.1-1) vilket inte behöver analyseras vidare eftersom maxspänningen är en 
singularitet. 
  
Töjningarna i Figur 3.1-31 uppgår som högst till 3,11 % som är en singularitet, vilket ändå är 
accepterat eftersom töjningsgränsen för materialet 1-layer är 4,45 % enligt Tabell 2.1-1. 
Förskjutningarna i Figur 3.1-32 är större jämfört med lastfall 4 Plain wood (3 mm) på grund 
utav den lägre E-modulen (Tabell 2.1-1). 

3.1.3 2-layer (3 mm) 
Materialet 2-layer (3 mm) består av trä med två lager linneväv och har materialdata enligt 
Tabell 2.1-1. 
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3.1.3.1 Lastfall 1: Stöt i framhjul 
Figur 3.1-33 visar spänningarna i modellen vid lastfall 1. 

 
Figur 3.1-33 Spänningar i modellen vid lastfall 1 med materialet 2-layer (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 63,87 MPa och är belägen precis ovanför det nedre styrlagret, 
vilket illustreras i Figur 3.1-34. 

 
Figur 3.1-34 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 1 med materialet 2-layer (3 mm). 

Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-35 visar töjningar i modellen vid lastfall 1. 
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Figur 3.1-35 Töjningar i modellen vid lastfall 1 med materialet 2-layer (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-36 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 1.  

 
Figur 3.1-36 Förskjutningar i modellen vid lastfall 1 med materialet 2-layer (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.3.2 Diskussion: Lastfall 1 med 2-layer (3 mm) 
Spänningsfördelningen (Figur 3.1-33) och maxspänningen på 63,87 MPa, samt placeringen av 
den (Figur 3.1-34), är resultaten liknande för samma lastfall med de andra två materialen 
Plain wood (3 mm) och 1-layer (3 mm). Skillnaden är att 2-layer (3 mm) har den lägsta 
brottgränsen, som ligger på 73,46 MPa (enligt Tabell 2.1-1). Det innebär att marginalen till 
brottgränsen är minst i det här fallet, men att det ändå finns en marginal på ungefär 10 MPa. 
Det kan dock vara i minsta laget eftersom en säkerhetsmarginal är önskvärd. Dels kan större 
belastning än i det här lastfallet inte uteslutas och dels är inga värden helt exakta.  
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Största töjningen uppgår till 1,34 % (Figur 3.1-35) vilket har en godtagbar marginal till 
töjningsgränsen på 4,57 % (Tabell 2.1-1).  
Figur 3.1-36 visar att förskjutningen är 13,75 mm som mest och precis som tidigare resultat 
med lastfall 1 är den i framgaffeln.  
Att både töjningen och förskjutningen är större med materialet 2-layer (3 mm) jämfört med de 
andra två materialen har att göra med att E-modulen (Young’s modulus) är lägre för 
materialet (Tabell 2.1-1), d.v.s. deformerar mer vid samma spänning. Samtidigt klarar 
materialet av större töjningar innan det brister (högre töjningsgräns i Tabell 2.1-1).  

3.1.3.3 Lastfall 2: Stöt i bakhjul 
Figur 3.1-37 visar spänningarna i modellen vid lastfall 2. 

 
Figur 3.1-37 Spänningar i modellen vid lastfall 2 med materialet 2-layer (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 416 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den bakre 
hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-38. 

 
Figur 3.1-38 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 2 med materialet 2-layer (3 mm). 

Enheten i skalan är MPa. 
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Figur 3.1-39 visar töjningar i modellen vid lastfall 2. 

 
Figur 3.1-39 Töjningar i modellen vid lastfall 2 med materialet 2-layer (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-40 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 2.  

 
Figur 3.1-40 Förskjutningar i modellen vid lastfall 2 med materialet 2-layer (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.3.4 Diskussion: Lastfall 2 med 2-layer (3 mm) 
Materialet 2-layer (3 mm) har den lägsta brottgränsen (73,46 MPa) enligt Tabell 2.1-1. 
Spänningarna i Figur 3.1-37 (bortsett från singulariteten i Figur 3.1-38 samt spänningarna vid 
infästningen på toppen av sadelröret), går upp emot 55 MPa. Marginalen till brottgränsen är i 
minsta laget då en tydlig säkerhetsmarginal är att rekommendera. Men då lastfallet kan vara 
ett av de fall som påfrestar cykelramen mest (undantaget sällsynta och osannolika fall) och 
spänningarna ändå är under brottgränsen, kan det ändå anses acceptabelt.  
I Figur 3.1-39, som visar töjningarna, syns en antydan till gult område i radien mellan 
sadelröret och toppröret. Som färgskalan visar betyder det att töjningen där ligger mellan 2,28 
% och 2,64 %. Klart högre än med de andra materialen vid samma lastfall, men då 
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töjningsgränsen (Tabell 2.1-1) även är högst för materialet (4,57 %) är töjningarna inte i 
någon farozon.  
Förskjutningarna i Figur 3.1-40 visar större förskjutningar än vid de andra två materialen för 
samma lastfall. Då storleken på förskjutningarna är svåra att dra klara slutsatser kring, är det 
ändå värt att notera att de är störst med materialet 2-layer (3 mm). Även om cykeln klarar av 
belastningarna utan att gå sönder eller permanent deformeras, är det inte önskvärt att 
cykelramen ändrar sin form i alltför stor omfattning.  

3.1.3.5 Lastfall 3: Cyklar uppför sittande på sadel 
Figur 3.1-41 visar spänningarna i modellen vid lastfall 3. 

 
Figur 3.1-41 Spänningar i modellen vid lastfall 3 med materialet 2-layer (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 51 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den bakre 
hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-42. 

 
Figur 3.1-42 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 3 med materialet 2-layer (3 mm). 

Enheten i skalan är MPa. 

Figur 3.1-43 visar töjningar i modellen vid lastfall 3. 
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Figur 3.1-43 Töjningar i modellen vid lastfall 3 med materialet 2-layer 3 mm. Enhetslös skala.  

Figur 3.1-44 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 3.  

 
Figur 3.1-44 Förskjutningar i modellen vid lastfall 3 med materialet 2-layer (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.3.6 Diskussion: Lastfall 3 med 2-layer (3 mm) 
Figur 3.1-41 illustrerar spänningarna i modellen vid simulering av lastfall 3 för 2-layer (3 
mm). Spänningarna är fördelade på likvärdigt vis som tidigare lastfall 3 Plain wood (3 mm) 
och lastfall 3 1-layer (3 mm). Sadelröret tar upp det mesta av spänningarna i lastfallet, där 
radien mellan sadelröret och toppröret är mest utsatt. Spänningarna når upp till det första 
gröna intervallet på färgskalan, d.v.s. max i området ligger i intervallen 18,22 MPa och 22,58 
MPa. 
Den simulerade maxspänningen är 51,48 MPa som uppstår i det återkommande 
problemområdet (Figur 3.1-42). Maxspänningen är lägre jämfört med de tidigare 
simuleringarna lastfall 3 Plain wood (3 mm) (56,76 MPa) och lastfall 3 1-layer (3 mm) (57,92 
MPa). 
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Vid sadelstångens anslutning till toppröret simuleras en töjning mellan 0,1 % till 1,55 %, 
enligt Figur 3.1-43. Den största töjningen i modellen är 2,49 % som är en singularitet i det 
återkommande problemområdet. Vid Jämförelse av töjning i simuleringarna lastfall 3 Plain 
wood (3 mm) (2,17 %) och lastfall 3 1-layer (3 mm) (2,12 %) har lastfall 3 2-layer (3 mm) 
högst töjning på 2,49 %. Eftersom E-modulen är lägre än de andra materialtypernas innebär 
det att materialet blir mer elastiskt. Töjningsgränsen för materialet 1-layer är 4,57 %, vilket 
inte uppnår en kritisk nivå. 
Högst förskjutningen i Figur 3.1-44 sker längst upp sadelröret som är rimligt eftersom det är 
där kraften är ansatt. Förskjutningen är högre än i lastfall 3 Plain wood (3 mm) och lastfall 3 
1-layer (3 mm), på grund av att materialet är mer elastiskt. 

3.1.3.7 Lastfall 4: Cyklar uppför stående 
Figur 3.1-45 visar spänningarna i modellen vid lastfall 4. 

 
Figur 3.1-45 Spänningar i modellen vid lastfall 4 med materialet 2-layer (3 mm). Enheten i skalan är MPa. 

Högst spänning i modellen är 77 MPa och är belägen i kedjestagets anslutning till den bakre 
hjulinfästningen, vilket illustreras i Figur 3.1-46. 

 
Figur 3.1-46 Positionen för den högsta uppmätta spänningen i modellen vid lastfall 4 med materialet 2-layer (3 mm). 

Enheten i skalan är MPa. 
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Figur 3.1-47 visar töjningar i modellen vid lastfall 4. 

 
Figur 3.1-47 Töjningar i modellen vid lastfall 4 med materialet 2-layer (3 mm). Enhetslös skala.  

Figur 3.1-48 visar magnituden på förskjutningar i modellen vid lastfall 4.  

 
Figur 3.1-48 Förskjutningar i modellen vid lastfall 4 med materialet 2-layer (3 mm). Enheten i skalan är mm. 

3.1.3.8 Diskussion: Lastfall 4 med 2-layer (3 mm) 
Spänningarna som illustreras i Figur 3.1-45 ligger främst belagda på diagonalröret, sadelröret 
samt även vid styrröret med ett spänningsintervall mellan 10,75 MPa till 15,63 MPa. Jämfört 
med lastfall 4 1-layer (3 mm) har de övergripande spänningarna ökat men ej till en kritisk 
nivå, eftersom brottgränsen för materialet 2-layer (3 mm) är 73,46 MPa (Tabell 2.1-1). Den 
maximala spänningen för modellen vid simulering resulterade i 76,58 MPa (Figur 3.1-46), 
men har konstaterats att den är en singularitet och ligger belägen vid det återkommande 
problemområdet vid kedjestagets anslutning till den bakre hjulinfästningen.  
I Figur 3.1-47 som visar töjning blev den högst uppmätta töjningen 3,72 %, vilket uppkommer 
vid det återkommande problemområdet. Resten av modellen innehar ett töjningsintervall som 
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uppgår som högst till 0,46 %. Töjningsgränsen för materialet 2-layer är 4,57 % ur Tabell 
2.1-1, vilket resulterar i att permanent deformation inte sker. 
Förskjutning för modellen (Figur 3.1-48) vid lastfall 4 med 2-layer resulterade i en högre 
förskjutning jämfört med de tidigare simuleringarna för lastfall 4 med de olika materialen 
Plain wood (3 mm), och 1-layer (3 mm). Det är rimligt eftersom när E-modulen är lägre blir 
materialet mer elastiskt. Förskjutningen för lastfall 4 2-layer (3 mm) ligger belagd vid nedre 
vevlagret vilket är rimligt eftersom det är där kraften är ansatt och inga infästningar håller 
vevlagret låst.  

3.2 Sammanställning av simuleringsresultat 
Tabell 3.2-1 visar en sammanställning av de högsta spänningarna, töjningarna och 
förskjutningarna under lastfall 1 för tre olika material. Tabell 3.2-2 visar på samma sätt en 
sammanställning för lastfall 2, Tabell 3.2-3 en sammanställning för lastfall 3 och Tabell 3.2-4 
för lastfall 4. 
 

Tabell 3.2-1 Sammanställning av simuleringsresultat för lastfall 1 med tre olika material. 

Lastfall 1: Stöt i framhjul 
Material Max spänning (MPa) Max töjning (%) Max förskjutning (mm) 
Plain wood (3 mm) 64,0698* 0,9561 10,4404 
1-Layer 3mm 64,0367* 1,019 10,9459 
2-Layer 3mm 63,8736* 1,344 13,7535 
 
Tabell 3.2-2 Sammanställning av simuleringsresultat för lastfall 2 med tre olika material. 

Lastfall 2: Stöt i bakhjul 
Material Max spänning (MPa) Max töjning (%) Max förskjutning (mm) 
Plain wood (3 mm) 421,7* 21,808* 34,1772 
1-Layer 3mm 420,7* 22,813* 35,8209 
2-Layer 3mm 416,1* 28,319* 44,9431 
 
Tabell 3.2-3 Sammanställning av simuleringsresultat för lastfall 3 med tre olika material. 

Lastfall 3: Cyklar uppför sittande på sadel 
Material Max spänning (MPa) Max töjning (%) Max förskjutning (mm) 
Plain wood (3 mm) 57,9217* 2,115* 23,9792 
1-Layer 3mm 56,7647* 2,174* 25,1347 
2-Layer 3mm 51,4815* 2,485* 31,5475 
 
Tabell 3.2-4 Sammanställning av simuleringsresultat för lastfall 4 med tre olika material. 

Lastfall 4: Cyklar uppför stående 
Material Max spänning (MPa) Max töjning (%) Max förskjutning (mm) 
Plain wood (3 mm) 81,77* 3,001* 2,906 
1-Layer 3mm 80,85* 3,113* 3,02245 
2-Layer 3mm 76,58* 3,717* 3,66174 
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4 Diskussion 
Av materialdatan som tillhandahölls från laboratoriestudierna användes E-modulen (Young’s 
modulus) och ett antaget värde på Poissons tal (0,3), för att definiera de olika materialen i 
studien. Då det inte är något framtaget värde kan det skilja sig från det verkliga värdet. 
Simuleringsresultaten har jämförts med brottgränsen (tensile strenght) och töjningsgränsen 
(strain), samt med varandra när det gäller exempelvis förskjutning. Om någon form av 
plasticering sker innan brottgränsen är det något som bör undersökas ytterligare i 
laboratoriemiljö, för att sedan jämföra med simuleringsresultaten.    
  
De lastfall som studerats har inte överskridit någon gräns för vad något av de tre materialen 
klarar av, förutom vid förmodade singulariteter. Singulariteter gör det svårare att få en tydlig 
överblick då de ska ignoreras. Det största problemområdet i modellen har varit i kedjestagets 
anslutning till den bakre hjulinfästningen. Jämförs placeringen av den högst uppmätta 
spänningen i de olika lastfallen, så hamnar max i den singularitetet i nio av de tolv fallen. Det 
är bara för lastfallet “Stöt i framhjul” som maximal spänning hamnar på annat ställe i 
modellen (för alla material), nämligen precis ovanför det nedre styrlagret vid framgaffeln. 
Även den punkten går dock att bortse från då lagrets funktion inte tas hänsyn till i 
simuleringen, utan lagren betraktas som stela kroppar.  
 
Spänningarna som är uppmätta precis vid infästningarna kan också vara högre i 
simuleringarna än i verkligheten då de i lastfallen blivit låsta i en eller flera riktningar. 
Programvaran hanterar det som att de sitter fast helt och inte kan röra sig alls, vilket inte är 
fallet i verkligheten. Det leder till att spänningskoncentration uppstår som egentligen inte 
finns där.  
 
Vid lastfall 3 och 4 har krafter på styret lagts in i x-led, men då styret är låst i x-led i modellen 
men inte är det i verkligheten (tack vare lager), uppstår spänningar som inte är korrekta. De är 
dock förhållandevis små och påverkar inte lastfallens resultat nämnvärt. 
 
Laboratoriedata som ses i Tabell 2.1-1 innehåller värden för två olika tjocklekar, 3 mm och 4 
mm. Då rörens tjocklek i ursprungsmodellen är 3 mm gjordes först simuleringar med den 
tjockleken. Eftersom resultaten visar att inga gränser har överskridit drogs slutsatsen att inga 
simuleringar behövde göras med 4 mm tjocklek för studiens lastfall.  
 
Att medelvärdena från Tabell 2.1-1 användes berodde på anvisning från handledare samt de 
personer som genomfört laboratoriestudierna. Sannolikheten att de korrekta värdena ligger 
kring medelvärdet är störst men sannolikheten finns att de ligger vid yttervärdena i intervallet, 
vilket bör beaktas och även ses som ett argument för behov av en tydlig säkerhetsmarginal.  
 
I verkligheten är trämaterial ortotropa, det vill säga har olika egenskaper i olika riktningar. 
Men då laboratoriedatan som togs fram bara visar egenskaperna i en riktning, antogs värdena 
vara minimivärden och användes i alla riktningar för materialen. Om antagandet är korrekt 
innebär det att cykeln egentligen är mer hållfast än vad simuleringarna i studien visar, 
eftersom materialets egenskaper i de riktningar det är starkare, inte inkluderas i resultatet.  
 
Inga stora spänningar eller töjningar har observerats vid de geometrier som skiljer sig från 
ursprungsmodellen, därför har inga justeringar gjorts i efterhand. Visserligen kan 
spänningarna lägga sig annorlunda i modellen med en annan geometri, men eftersom de 
geometriska skillnaderna varit små har skillnaden antagits vara försumbar.  
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Att CAD-modellen behövde konstrueras om från första början har givetvis påverkat 
resultaten. Skiktlimmade komponenter och fingerskarvar har betraktats som solida eftersom  
CAD-mjukvaran inte klarar av att hantera den typen av geometrier. Uppdragsgivarna har dock 
gjort egna tester och kommit fram till att fingerskarvarna håller minst lika bra som träet i sig, 
vilket innebär att de är mer hållbara i verkligheten än i simuleringarna.  
 
Andra typer av skarvar och kontaktytor som betraktats som solida komponenter i modellen, 
men inte är det i verkligheten, har inte tagits i beaktande i den här studien då det hade blivit 
alltför omfattande och komplicerat. För att ta hänsyn till att de skulle kunna ha sämre 
hållfasthetsegenskaper bör en lämplig säkerhetsmarginal användas, samt praktiska tester 
utföras. 
 
Längden på sadelstången är en variabel som påverkar en del av resultaten ganska mycket då 
den fungerar som en hävarm i lastfall 4 och även har en infästningen längst upp i lastfall 1 och 
2. I CAD-modellen är röret på den maxlängd som den tillverkas i. Uppdragsgivarna kommer 
sedan att kapa den vid lämplig längd för köparen av cykeln. Blir sadelstången kortare kommer 
hävarmen bli mindre vilket kommer resultera i mindre belastning på cykeln.  
  
Eftersom sammanställningen av simuleringsresultaten har flertalet singulariteter inkluderade, 
resulterar det i att de verkliga maximala värdena inte visas. Därmed behöver singulariteterna 
ignoreras för att hitta de verkliga värdena.  
Vid ett eller flera lager visar simuleringarna en ökning av töjning och förskjutning, samt en 
minskning av spänning vilket är rimligt på grund utav att E-modulen minskar för varje lager 
enligt Tabell 2.1-1. Eftersom förskjutningen ökar för varje lager som läggs på behövs det en 
vidare diskussion på hur stor förskjutning som är godtagbar vid användande.  
 
Vidare studier och riktiga tester bör och skall utföras av uppdragsgivarna. Nya lastfall, tester 
och material bör väljas utifrån vilka egenskaper cykeln skall ha samt vad den skall användas 
till och utsättas för. Cykeln behöver inte ha ett material genomgående utan olika komponenter 
skulle kunna ha olika material utifrån behov och belastning.   
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5 Slutsats 
Resultatet visar att inga värden går över någon kritisk gräns för något av materialen med 
tjockleken 3 mm vid studiens fyra lastfall, vilket innebär att tjockleken 4 mm kan uteslutas. 
Istället kan fortsatta studier om tjockleken går att minska ytterligare genomföras.  
Fortsatta studier och utvärderingar krävs även kring vilket av materialen som ska väljas, 
beroende på vilka egenskaper cykeln skall ha.  
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