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Förord
Rapporten nedan är vårt examensarbete och vårt avslutande arbete under våra
ingenjörsstudier. Den går under ämnet maskinteknik och har varit på 15 hp.
Utbildningen maskiningenjör har omfattat 180 hp.
Vi vill tacka vår handledare Pär-Johan Lööf för stöd under projektets gång. Vi vill
även tacka Eleiko och speciellt Nermin Ajan och Björn Welde som har gjort
projektet möjligt och för all hjälp och tid de har lagt ner i projektet. För deras
hjälp i projektet vill vi även tacka Inredo, Vollsjö industri och DIAB.

Sammanfattning
Projektets mål var att konstruera en produkt som Eleikos saknar i sitt sortiment,
stapelbara jerk blocks för träning av olympiska lyft samt för gym och fitness.
Målet uppnåddes genom användning av Fredy Olssons primär- och principkonstruktionsmetod blandat med Eleikos egna arbetsmetoder.
Arbetet började med några brainstorming tillfällen och mindre utvärderingar. Där
de nya idéerna har viktats och sedan utvärderats praktiskt. Många av stegen i
Fredy Olssons metod har upprepats för att komma fram till resultatet. Vi har kikat
på olika typer av trämaterial och även utforskat möjligheten med en
sandwichkonstruktion. Praktiska tester för studs och utmattning på dämpande
material har även utförts.
De krav som satts har uppfyllts, där de viktigaste fördelarna med vår produkt
jämfört med konkurrenterna är den låga vikten och att höjdjusteringarna är
anpassade efter antropometri. Detta har uppnåtts genom en unik konstruktion som
skiljer sig från konkurrenterna.
En färdig prototyp har framställts och vi har avgränsat oss för ytterligare
utvärderingar. Eleiko kommer själva utföra slutliga utvärderingar och tester innan
denna produkt kan presenteras på marknaden.

Abstract
The goal of the project was to design a product that Eleiko lack in their
assortment, stackable jerk blocks for training of olympic weightlifting and also for
gym and fitness. The goal was achieved using Fredy Olssons primary- and
principle-contruction method mixed with Eleikos own working methods.
The practical work began with a couple of smaller brainstorming periods followed
up with basic assessments. A lot of the steps in Fredy Olssons method had to be
repeated to produce our results. Different types of wood specimens have been
researched as well as the possibility to use a sandwich construction. Experiments
have been done to understand the bounce and fatigue of different materials.
All the requirements have been achieved with a unique design inspired by
anthopometry. This has led to two main advantages compared to competitors,
namely the reduced weight and the height adjustments.
A physical prototype has been manufactured and will be carefully evaluated by
Eleiko after our project has ended, before it can be released to the market.
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1. Bakgrund
Detta arbete sker tillsammans med Eleiko som idag tillverkar och säljer
träningsutrustning världen över och är kända för sina skivstänger. Vi kommer
tillsammans utveckla en ny variant av träningsredskapet ”jerkblocks”. Produkten
ska användas både under träning och under uppvärmning inför tävling, inom gym
och fitness samt olympiska lyft. Eleiko använder sin nuvarande produkt vid
uppvärmning under tävlingar som de tillhandahåller material till. Anledningen till
att man vill värma upp innan tävlingar och träningar i olympiska lyft är bland
annat för att öka temperaturen i musklerna, detta sker ofta genom en generell
uppvärmning, så som stationär cykling. Sedan används även specifik
uppvärmning, ofta submaximala repetitioner i den övning som sedan ska
genomföras. Det görs för att få t.ex. ökad muskelneuronaktivering och kunna öka
sin maximala effektutveckling (Fradkin, Zazryn & Smoliga, 2010). Barnes,
Petterson & Cochrane (2016) visade att på en ökning i sin förmåga att utveckla
maximal effekt genom att göra en specifik uppvärmning, jämfört med enbart
generell uppvärmning. Detta visar att det är viktigt att ha produkter som kan
underlätta specifik uppvärmning inom olympiska lyft.
Ett problem Eleiko enligt Björn Welde (personlig kommunikation, 6 februari
2019) har upplevt, speciellt på den amerikanska marknaden är hur man anpassar
träning med skivstång till gym i flervåningshus när de inte ligger på
bottenvåningen. När stången släpps och träffar plattformen skapar detta
vibrationer som fortplantar sig igenom byggnaden. Samma problem uppstår när
man tränar med jerkblocks och stången släpps på dessa. Vibrationer fortplantar sig
från stöten från skivstången igenom blocken och vidare genom byggnaden.
Coacher och forskare inom IWF påpekade att deras atleter upplevde att
skivstången och Jerkblocken studsade mycket när stången ”landade”.
Det finns ett par varianter av Jerkblocks idag där Eleiko och Fringe Sport har
metallblock, Eleikos går inte att justera höjden på i olika höjder beroende på
övning man vill utföra medan Fringe Sports erbjuder olika höjder. Fringe Sport
har även block av trä som går att stapla, samma lösning som de andra märkena
använder. Den trälösningen som alla använder är att ha block med varierande
höjder som man staplar på varandra för att kunna justera höjden. Fyra olika höjder
är det mesta någon producent erbjuder. På toppen av alla block finns en fasad
upphöjning längs med kortsidan. Denna har två uppgifter. Den ena är att undvika
att viktskivorna rullar av, den andra är att man låser blocken till varandra genom
upphöjningen. Kanten på blocket över lägger an till upphöjningen på tre av
sidorna samt ovanpå. Tabell 1 visas generell information om de lösningar som
finns lättillgängliga på marknaden. De med varierande höjder med fyra eller fem
antal höjder har lägen mellan min- och max-höjd. För de produkter där priset var i
amerikanska dollar omvandlades priset till svenska kronor med dagsfärsk kurs
(2019-01-31) från valutafx (2019).
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Tabell 1. Information om produkter på marknaden.

Märke
Rogue Fitness

Ändra
Material höjd
Trä
Ja

Antal
höjder
på boxar
4

Max Min
höjd höjd
(cm) (cm)
152,4
6

Längd Bredd Pris
(cm) (cm)
(SEK)
91,4
50,8
11 282
Ej
info Ej info
1945

Pris/cm
(SEK)
74,0

Nordic Fighter
Fundamental
Fitness

Trä

Ja

1

15

15

129,7

Trä

Ja

1

12

12

45

30

812

67,7

Capital Sports
Kettlebellshop
Eleiko
Eleiko
Fringe Sport
Fringe Sport

Trä
Trä
Metall
Metall
Trä
Metall

Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

4
4
1
1
4
5

120
86,5
90
36
122
109

6
2,7
90
36
89
89

91,5
91
105
105
103
86

50,5
50
55
55
91
61

11 280
7990
30 200
24 830
9017
7214

94,0
92,4
335,6
689,7
73,9
66,2

Fringe Sport
Genomsnitt

Metall

Nej

3
2,8

46
78,8

32
37,8

98
90,7

68
56,8

6762
11 133,2

147,0
177,0

Utöver direkta konkurrenter finns även ett patent ägt av Robert D. LaBar och
Mark C Albright (2017) på en hydraulisk version av en jerkbox. Själva lådan står
på hjul och kan pumpas upp till önskad höjd, en hydraliklösning som förskjuter en
saxliknande kombination av balkar som höjer jerkboxen vertikalt. Tack vare att
den står på hjul är den enkel att förflytta utan att påverkas av vikten. En nackdel
den versionen bör ha är priset, på grund av att många av delarna består av metall
och många olika komponenter.
Det finns många DIY (Do It Yourself) varianter där olika träblock staplas till
önskad höjd på varandra. Dessa är billiga men lätta och enkelt konstruerade, vilket
inte är den marknad vi kommer konkurrera med men är ändå värt att känna till.

2

1.1 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att utveckla och ta fram ett hjälpmedel som ska
användas vid träning av skivstångslyft för att kunna påbörja ett lyft från olika
höjder.
Målet med examensarbetet är att ta fram en färdig prototyp som är bättre än de
lösningar som finns tillgängliga på marknaden med avseende på ergonomi samt
att den ska ha en hållbar konstruktion.
1.1.1 Problemdefiniton
Eleiko är inte nöjda med den produkt som finns i sitt sortimentet idag och vill
därför ta fram en ny variant.
Produkterna som finns i dagens läge har stora brister gällande
belastningsergonomi. Bristerna som finns är att dagens produkter är väldigt
högljudda och svåra att lyfta och flytta.

1.2 Avgränsningar
Examensjobbet syftar inte till att göra någon marknadsundersökning gällande om
produkten behövs eller inte. Fysiska slutliga tester av prototypen omfattas inte
heller av examensjobbet.
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2. Teoretisk referensram
2.1 Princip- primärkonstruktion
Princip och primär konstruktion är en generell konstruktionsprocess framtagen av
professor Fredy Olsson som bygger på förekomsten av ett behov, där man
systematiskt går igenom 5 steg som definieras i Principkonstriktion av Fredy
Olsson (1995).
”KE 1.

Produktalternativstudie: Arbete med syfte att åstadkomma en
principiell behovslösning (produktyp).

KE 2.

Principkonstruktion: Arbete med syfte att åstadkomma en
principiell teknisk produktlösning- principlösning eller
lösningskoncept.

KE 3.

Primärkonstruktion: Arbete med syfte att åstadkomma en primär,
preliminärt användningsriktig produkt

KE 4.

Tillverkningskonstruktion: Arbete med syfte att åstadkomma en
bruks- och framställningsriktig produkt.

KE 5.

Slutkonstruktion: Arbete med syfte att åstadkomma en riktig
slutprodukt genom eliminering av tidigt upptäckta produktbrister.”

Med principkonstruktion menar Fredy Olsson (1995) att det är den inledande och
tidiga konstruktionsarbetet där man söker ett lösningskoncept utifrån en
behovslösning.
I Principkonstruktionen kan ett par arbetsmoment upprepas. Produktdefinitionen
och produktundersökningen, men även framtagning- utvärdering- och presentation
av produktförslag. Dessa arbetsmomenten har ingen specifik ordning som det bör
utföras i, utan är upp till användaren själv. (Fredy Olsson, 1995).

2.2 Ergonomi
Arbetsmiljöverket (2019) menar att ergonomi är att anpassa arbetet till människan
för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Belastningsergonomi är den del
som behandlar hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen. Faktorer som
påverkar detta är om lasten är för tung och eller otymplig (Arbetsmiljöverket,
2019).
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2.2.1 Ljud
En ljudvåg kan enkelt förklaras som en störning i ett elastiskt medium (i detta fall
luft) som vi uppfattar med örat genom skillnader i lufttrycket. Ljudets intensitet är
ett vanligt mått av akustik som definieras som ”det kontinuerliga flödet av kraft
fördelat via en ljudvåg” och mäts i watt/m2. Ljudnivån är det som kommer
fokuseras på och därför beskrivs inte ljud mera utförligt (Bernanek, 2006).
Ljudnivån mäts ofta i decibel (db) för att det mänskliga örat uppfattar ljud genom
tryckskillnader, dock sker själva mätningen med en elektronisk enhet. Detta mätetal
varierar beroende på avståndet från ljudkällan och den akustiska miljön. Den
korrekta styrkan av ljudet är beroende av ljudnivån och dess riktning (William W
et Lang, 2006).
2.2.2 Påverkan av högljudnivå
I en studie utförd av Aleksandra Kulik & Malinowska-Borowska (2018) utsattes
olika arbetare för höga ljudimpulser. Studien visade att arbetarna upplevde ett
flertal olika negativa effekter på grund av ljudet. Så som tinnitus, nedsatt
hörselförmåga, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, irritation och nervositet.
2.2.3 Antropometri
Antropometri är den delen av humanvetenskap som handlar om kroppsmått.
Särskilt med mått över form, storlek, styrka och arbetskapacitet. Antropometri är
även en del av ergonomi. Inom ergonomin används antropometrin främst genom
att matcha dimensionerna på produkter så det passar med den mänskliga formen
(Pheasant, 2003).

2.3 FEM
Melanie Ganz (2010) har sagt att ” … FEM is a procedure for obtaining
numerical approximations to the solution of boundary value problems, which are
sets of ordinary differentials equations whose solution is subject to certain
boundary conditions.”.
FEM användes först för att lösa problem gällande stress på olika material och har
sedan utvecklats för att kunna användas i analyser om till exempel värmepåverkan
och piezoelektricitet. Förenklat så eftersöks till exempel ungefärlig utvidgning
eller spänning i ett material utifrån extern påverkan. Detta uppnås genom att dela
upp problemdomänen i flera olika element med enkel geometri på vilka man
applicerar kända fysiska lagar. En kontinuerlig funktion appliceras på subdomänerna, dessa sub-domäner kallas för element som formas av noder. Noderna
kopplas ihop efter att varje element fått en funktion vilket leder fram till att man
kan lösa linjära ekvationer för hela systemet (Liu & Quek, 2003).
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2.4 Komposit
Ett kompositmaterial är en kombination av två eller fler material, ofta material
med olika egenskaper. I komposit löser sig inte materialen i varandra. Kompositer
är ofta lätta och starka, en naturlig komposit är trä (Royal Society of Chemistry).
2.4.1 Trä
Trä är anisotropiskt vilket innebär att det har olika egenskaper i olika riktningar.
T.ex. är skillnaderna i hållfasthet parallellt mot fiberriktningen gentemot
vinkelrätt mot fiberriktningen för körsbärsbjörk ungefär 58,9 kPa mot 7,4 kPa för
tryckhållfasthet (Green, Winandy, & Kretschmann, u.d.). För felfritt gran- och
furuvirke ungefär 100 MPa mot 3 MPa i draghållfasthet. Gällande tryck- och
skjuvhållfasthet är samma värden ungefär 50 MPa mot 7 MPa samt ungefär 10
MPa mot 5 MPa. Hållfastheten påverkas mycket av t.ex. kvistar, fuktkvot och
vilken del av stammen som används (Svenskt Trä, 2017).
Plywood
Björk används ofta för tillverkning av plywood, tillsammans med gran och fur.
Björk har en bra elasticitet och seghet, vilket gör att det går enkelt att böja. Det
klarar av stora laster och har hög stöt- och kompressions-styrka (Glasner & Ott,
2012).
Plywood består av ett ojämnt antal limmade fanerskivor som limmas 90 grader
mot varandra. Med denna teknik undviker man till viss del träets anisotropiska
egenskaper och får bättre hållfasthet i fler riktningar, se tabell 2–3 (Glasner & Ott,
2012).
Tabell 2. Hållfasthetsdata för björkplywood
Hållfasthet

12 mm
18 mm
24 mm

Böjning
Parallellt
(MPa)
42,9
40,2
38,9

Vinkelrätt
(MPa)
33,2
34,1
34,4

Tryck
Parallellt
(MPa)
27,7
27,2
26,9

Vinkelrätt
(MPa)
24,3
24,8
25,1

Drag
Parallellt
(MPa)
40
39,2
38,8

Tabell 3. Elasticitetsmodul för björkplywood
Elasticitetsmodul
Böjning
Parallellt
(MPa)
12 mm
18 mm
24 mm

10 719
10 048
9717

Vinkelrätt
(MPa)
6781
7452
7783

Tryck/Drag
Parallellt
Vinkelrätt
(MPa)
(MPa)
9333
9148
9052

8167
8352
8448
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Vinkelrätt
(MPa)
35
35,8
36,2

Limträ och konstruktionsträ
Olika typer av limträ har generellt en genomsnittlig
högre hållfasthet och mindre spridning än massivt trä.
Detta beror på Lamelleringseffekten (se figur 1), där
risken för att virkesdefekter skall hamna i snittet är
mindre. Detta gör att hållfastheten ökar då hållfastheten
bestäms av konstruktionsvirkets svagaste snitt (Roberto
Crocetti, 2016).
Konstruktionsträ används till bärande konstruktioner i
Figur 1. Lamelleringseffekten
till exempel broar, hus och byggnadsställningar. I
Sverige finns hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30
och C35. Siffran står för den karaktäristiska böjhållfastheten i MPa (Svenskt Trä,
2017).

2.5 Limförband
Limning är en metod som används vid mekanisk sammanfogning. Där flytande
tillsatsmaterial appliceras mellan ytorna och stelnar på olika sätt. Molekylerna i
limmet kommer i kontakt med gränsskiktet och skapar energirika bindningar. Det
är detta som gör att limmet kan stå emot yttre kraftpåverkan. Några fördelar med
limning är att det ger en bättre utmattningshållfasthet då man undviker nitar och
skruvar. Det har även goda dämpningsegenskaper och kräver färre delar i
konstruktionen (Svets Kommissionen 2019).

2.6 Grundlig teori inom Mekanik, Hållfasthet och
partikeldynamik
Nyberg (2014) beskriver Newtons andra lag, Kraftekvationen 𝐹 = 𝑚𝑎 (Den
statiska kraften) som är ett mått på trögheten mot hastighetsändringar. Tyngd är
begreppet för den kraft som gravitationen ger en kropp. Impuls är kraftens verkan
under det bestämda tidsintervallet, alltså rörelsemängdens förändring under en
viss tid. Vid impuls nöjer vi oss med medelkraften (den dynamiska kraften) under
kontakttiden,
Vid stöt kan tyngdkraften försummas under stöttiden av anledningen att
stötkraften blir oändligt stor i förhållande till de ”vanliga” krafterna.
Rörelsemängd :

𝑝 = 𝑚𝑣

ekv.1

m = massan, v = hastigheten
Medelkraften:

𝐹 =

ekv.2

𝜏 = Tiden under kontakt
En stöt mellan två kroppar karaktäriseras av deformation, alstring av värme och
vågutbredning. På grund av de energiförluster som detta innebär är det bäst att
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beräkna händelsen just före stötögonblicket med hjälp av energilagen där den
totala energin består av lägesenergin och den kinetiska energin.

𝑚𝑔ℎ +

= 𝑚𝑔ℎ +

ekv.3

Enligt definition av storheten tryck (P) med härledd enhet pascal och enheten 1 Pa
= 1 N/𝑚 (Ekholm, Frænkel & Hörbeck, 2013).
En balk är en endimensionell kropp som vanligtvis belastas vinkelrätt. Spänningar
i balken uppkommer då på grund av axialkraften och momentet. Deformation är
när en kropp ges en längdändring. Brottgräns för ett material definieras som den
maximala provkraft som en provstav förmår dividerad med provstavens
ursprungliga tvärarea. Brottgräns (spänningen i materialet vid brott) anger styrkan
för materialet. (Dahlberg, 2013)
Elasticitetmodulen E är en materialparameter som erhålls ur ett spänningstöjningsdiagram som den räta linjens lutning. Genom att beskriva töjning 𝜀 som
en funktion av spänningen erhålls sambandet kallat hooks-lag (𝜀 = ) som endast
är en matematisk modell för ett verkligt material (Leijon, 2013).
Utmattning sker när materialet utsätts för varierande laster, inklusive vibrationer
och självsvängningar som är relativt små, alltså under brottgränsen. Det som sker
då är en dislokation i kristallstrukturen som fortsätter växa till en sprickbildning
som i sig leder till brott. För att beskriva ett materials utmattningsegenskaper
krävs ett stort dataunderlag av materialtekniska faktorer (Leijon, 2013).
Leijon (2013) nämner en provmetod för att mäta utmattningen, denna sker genom
att en provstav spänns fast och utsätts för svängningar, om materialet klarar 100
miljoner cykler för ett icke-metallmaterial antar man att provstycket håller en
oändlighet, den data som samlats syns sen i ett Whölerdiagram.
Mekaniska egenskaper hos elaster är ofta unika och karakteriseras med en snabb
och stor töjningsförmåga vid dragpåkänning, hög E-modul och en fullständig
återhämtningsförmåga efter avlastning. Dess studsdämpning mäts ofta med en
pendel som faller mot ett materialprov där studshöjden relativt fallhöjden anges i
%, t.ex. ligger butylgummi på 10% (Bellander, 2013).
Sättning är en kvarstående deformation efter en hoptryckning och avlastning som
förkommer lättare vid större kompressioner, detta beror på att materialet inte är
idealt elastisk. När materialet töjs och sedan avlastas sker en energiförlust som
kallas hysteres som leder till värmeutveckling. En konsekvens av detta är en ökad
dämpningsförmåga av krafter och att materialet mjuknar. Detta utnyttjas i
vibrationsisolatorer som förhindrar överföring av vibrationer. En sista egenskap
hos elaster är att motståndet mot mekanisk avnötning av små partiklar är störst
hos mjuka material (Bellander, 2013).
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3. Metod
3.1 Formulering av problemdefinition
Det första steget i processen var att specificera vilket behov jerkblocken ska möta.
Vid möte med Eleiko kom båda parterna fram till den definierade
problemdefinitionen skriven i avsnitt 1.2.1.

3.2 Produktundersökning
För att samla på så mycket fakta som möjligt inom området utfördes en kvalitativ
datainsamling i form av personliga intervjuer. Dessa intervjuer utfördes av båda
medlemmarna på ca tio deltagande av IWF (Internationell Weightlifting
Federation) som skedde både personligt med enskilda deltagare men även i grupp.
Intervjuerna bestod av kortare samtal (5min) där utvalda frågor ställdes för att få
fram deltagarnas önskemål, kritik och åsikter om de nuvarande jerkblocken som
fanns på marknaden samt eventuella egna konstruktioner.
Även en kvantitativ datainsamling i form av konkurrensanalys utfördes (se tabell
1). Konkurrentanalysen utfördes genom att söka på jerk blocks samt jerk box och
undersöka vilka märken som fanns lättillgängligt hos återförsäljare på marknaden
i världen.

3.3 Produktdefinition och framtagning av produktförslag
Därefter kom den första brainstormingen (Clive Boddy 2012) där vi hade fått
tydliga instruktioner att hålla oss helt öppna för alla olika förslag och inte låsa oss
på dagens lösningar. Det utfördes en gemensam brainstorming i gruppen där ett
flertal unika produktlösningar uppstod. Därefter skedde en första gallring mellan
gruppmedlemmarna och Eleiko för att se vad som var passande att gå vidare med.
Vid samma tillfälle bestämdes den nuvarande kravspecifikationen utifrån vad som
tros vara en konkurrenskraftig produkt.

3.4 Kravspecifikation
Krav








Produkten skall ha en total höjd på 900 mm
Produkten skall kunna ha varierad höjd
Höjderna skall vara anpassade för att ge den bästa kombinationen enligt
antropometrisk data
Den mest påkostade delen skall vara topplocket
Produkten skall vara anpassad för en extra komponent utöver original (900
mm kombination).
Produkten skall klara av 200kg centrerat fallande från 200cm ovanför
”locket”.
Tillverkningskostnad på max 5200kr
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Önskemål








En anpassad konstruktion för en omonterad leverans
Produkten skall klara av 300kg centrerat, fallande från 100cm ovanför
”locket”.
De undre delarna skall bestå av 4 väggar
En kombination av handtag som möjliggör enkel förflyttning
Produkten ska innehålla stötdämpande material
Produkten ska innehålla vibrationsdämpande material
Produkten ska innehålla ljuddämpande material

När båda parter fått en gemensam målbild och en tydlig kravspecifikation kunde
ett sekundärt brainstormingtillfälle utövas, där fokus låg på olika detaljer, former,
konstruktion och material. Dessa olika lösningar samlades sedan ihop och
utvärderades genom en viktning för att sedan kunna kombineras till en enhetlig
produkt. se tabell 4.
För att bestämma vilka diverse höjder användaren skall kunna nyttja produkten,
utfördes en matrisanalys utifrån antropometrisk data. Tre specifika höjder, under
knät, över knät och vid höften bestämdes via datainsamling av medelsvenskens
kroppslängd. Sedan formades tre längdområden för att passa inom två
standarddeviationer där männens längd räknades mot längre och kvinnornas mot
kortare, för att skapa ett så stort spann som möjligt. En matris användes som
hjälpmedel för att bestämma vilka höjder de olika delarna skulle ha för att skapa
den optimala lösningen. Den optimala lösningen i detta fall är den lösning som ger
flest höjdjusteringar inom de tre längdområdena, men samtidigt håller sig under
maxhöjden och är resurssnål när det gäller kostnad och tid under
tillverkningsprocessen.

3.5 Utvärdering av produktförslag
En iterativ process av framtagning, utvärdering skedde kontinuerligt under den
resterande delen av projektet.
Ett par enklare FEM-analyser utfördes i Catia V5 med materialet vald som björk,
men E-modulen manuellt ändrad till den för björkplywood, där den valda
tjockleken på konstruktionen var det lägsta standardmåttet (12mm). Kraften (3370
N) som användes var centrerad i en handler point mitt på bottenplattan. FEManalysen visade att konstruktionen klarade av kravet på den fallande vikten, med
ett resultat som överträdde den överenskomna säkerhetsmarginalen på 1,5.
Första utdraget av ritningar gjordes i Catia V5 både på enskilda detaljer och
ihopsatta delar. Dessa ritningar utvärderades sedan av Eleiko som kom med
konkreta förslag för att förtydliga konstruktionen.
Vid möte med Eleiko och underleverantör (Inredo) diskuterades framtagningen av
en första prototyp. Mötet ledde till att det skulle tillverkas en uppsättning av den
framtagna designen samt en uppsättning som underleverantören, som besitter
kunskap inom detta område, själva får utveckla med utgång ifrån vår design.

10

3.6 Fysiska tester av material
Val av material som skall användas som det stötdämpande materialet i topplocket
undersöktes genom två olika typer av droptest. Eleiko kom med rekommenderade
material som fanns tillgängliga. Men även en restprodukt och kompositmaterial
från Diab droptestades på samma sätt. Det första droptestet kommer benämnas
som Studstest och förklaras nedanför.
Studstestet går ut på följande, materialet placeras på golvet, sedan faller en vikt
längs med en stång i detta fall 10kg vertikalt ner från en höjd på 230cm som då
landar på materialet, vikten studsar sedan rakt upp. Fallet dokumenteras genom en
slowmotion film från en fixerad position (150cm ifrån, och 50cm upp från golvet).
Bakom den fallande vikten finns en höjdskala fastsatt, utifrån filmen kan en
rangordning fastställas, se bilaga 1.1.
Det andra testet benämns utmattningstest och förklaras nedanför.
Utmattningstestet utfördes genom att en anordning laddad med 20 kg föll 200cm i
fritt fall längs med skena och landade på materialet kontinuerligt 4 gånger per
minut i 25 min för ett totalt antal fall på 100 fall. Sedan dokumenterades
eventuella skador genom bilder och anteckningar med avseende på slitage så som
sättning och nötning. Sedan kunde dessa material rangordnas. För bilder efter
utmattningstest se bilaga 1.2.

3.7 Tillverkning av kompositmaterial
Limning av kompositmaterial utfördes hos DIAB och fyra olika material togs
fram för testning som dämpning alternativt bottenplatta. DIABs PY-material
limmades i kombination med deras ProBalsa och glasfiber och PY med bara
glasfiber. De andra två kombinationerna var med deras Reco och plastfiber i två
olika tjocklekar.

3.8 Test av prototyp 1
En utvärdering av hur lådorna beter sig vid användning utfördes genom repetitiv
montering och demontering. Även lätta tester med fallande vikter (40-60kg)
ovanför huvudet utfördes för att utvärdera ljudet samt hur lådorna rörde sig kontra
varandra, se bilaga 1.3.
En konstruktionsmiss upptäcktes och förstärkningar i form av balkar (gran C14)
under och även byte av material från plywood till limfog gjordes på bottenplattan.
Denna process av lättare test och små förbättringar utfördes 2 gånger innan ett
slutgiltigt max-kapacitettest kunde utföras. Innan max-kapacitetstestet limmades
det på ett djupdämpande material från Eleikos Silent platform under bottenplattan
på en av lådorna.
Maxkapacitettestet utfördes med fritt fall av en skivstång från en höjd
motsvarande uppsträckta armar (235 cm) ner på båda fulla staplarna (92 cm),
vikterna ökade systematiskt i vikt tills prototypen gick sönder. Inför detta test
ändrades materialet i bottenplattan från limfog till plywood med en tjocklek av 30
mm (2x15 mm). Vikterna som testades var 40, 70, 90, 120, 140 och 160 kg.
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Förslag och förbättringar har samlats från alla mindre utvärderingar och
korrigerats till en ny prototyp, Prototyp 2.

3.9 FEM på topplock Prototyp 2
En FEM-analys utfördes på topplocket med en kraft på 7350 N i Z-led, denna
kraft har hämtats från ISO-20957. Vikten den ska klara är en impuls av 200 kg.
Denna vikt som impuls blir 750 kg enligt ISO-20957. Detta blir 7350 N.
Fötterna av förstärkningen som för krafterna neråt fästes med user-restrains. Efter
förenklingar på orginalprodukt gjordes 73 kontaktanalyser. När det med denna
variant missades många kontakter valdes en förenklad produkt, där ribborna,
lådan, båda förstärkningarna, dämpningsmaterialet och bottenplattan vardera blev
en part. Alla kontakter sattes sedan mellan dessa parter. För att maximera stressen
på topplocket sattes en punkt i mitten av topplocket och den användes som en
handler point för all kraft. För den slutliga analysen användes 50 fasten
connections. För mer information se bilaga 2.1.
E-modulen ändrades för vardera part för att få rätt värde beroende på vilken
riktning fibrerna tar upp kraften, eftersom trä är anisotropiskt. Ration mesh size
mot mesh sag sattes alltid till 10:1.
3.9.1 Handberäkningar
Efter FEM-analysen gjordes handberäkningar på samma scenario, där balkarna
ritades upp och vikten fördelades jämnt över alla balkarna och den maximala
böjspänningen beräknades. Alla mått beräknades i mm, kraften i N och
spänningen i Pascal.
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4. Resultat
4.1 Första gallring
För bilder från den första brainstormingen se bilaga 3.1–3.9.
Tre olika lösningar för förstärkning av en originell lådlösning skissades ner. En
lösning med sprintar för fastlåsning av lådorna gentemot varandra utformades,
sprintlåsning av höjder. För att enklare flytta lådorna skissades en idé ner som
utnyttjade samma hjulsystem som återfinnes på plintar. Fyra idéer som skiljde sig
väsentligt från de lösningar som finns på marknaden skissades ner. Beanbag där
man justerar höjd genom att man spänner den olika mycket. Gungbräda med en
teleskopsarm som justerar höjden. En lösning med en hängmatta där man justerar
hur högt ”mattan” är genom hur högt infästningen för ”mattan” är. Strykbrädan
fungerar som en vanlig strykbräda, där man justerar höjden med hjälp av benen.
För viktning av lösningarna mot kraven, se tabell 4.
Den originella lösningen fick högst poäng i viktningen och i samråd med Eleiko
var det den lösningen som gick vidare från den första gallringen.
Tabell 1. Viktning av krav mot förslag av lösning
Krav

/

Förslag

Ljuddämpande

Originell
design
2

Strykbrädan

Sandsäcken

Gungbrädan

Hängmattan

2

2

2

1

1
2
1
2
2
1
11

1
1
1
2
1
1
9

0
2
2
2
0
2
10

0
1
1
2
2
1
9

0
1
2
2
2
1
9

Lätt att flytta
Stabil
Minimal studs
900 mm hög
Höjdjustering
Vibrationsdämpande
Totalt

4.2 Andra gallringen
Viktning av förslag mot önskade egenskaper för olika metoder för att hålla
blocken på plats utfördes, se tabell 5. Spännen och överlappande fick högst poäng.
Efter diskussion med Eleiko valdes överlappande ut som lösning. Det är samma
lösning som finns på nuvarande produkter på marknaden. Däremot fungerar
lösningarna på olika sätt, vår lösning låser med hjälp av förstärkningar, medan de
på marknaden låser runt avrullningsskydden på varje låda. Till skillnad från
produkterna på marknaden så används här ett specifikt topplock som alltid är
överst. Detta för att kunna utnyttja mer avancerade och dyrare material jämfört
med om man har möjlighet att släppa på alla boxarna.
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Tabell 2. Viktning av önskade egenskaper mot förslag
Önskade egenskaper
/ Förslag
Låsningförmåga
Användarvänlighet
Kostnad
Tillverkning
Visuellt
Totalt

Kardborre

Spännen

Överlappande

Krok

Fjäderlåsning

1
2
2
2

2
2
2
2

1
2
2
2

2
1
1
1

2
0
1
0

1
8

2
10

2
9

2
7

1
4

4.3 Val av höjder på boxarna
De viktiga höjderna som identifierades vid den antropometriska analysen var
mellan 100 mm och 330 mm samt mellan 550 mm och 935 mm.
Sex olika kombinationer jobbades fram för att maximera antalet
höjdkombinationer inom de viktiga höjderna. Två av lösningarna var bättre och de
redovisas nedan.
Den ursprungliga höjden på topplocket bestämdes till 130 mm för att ha potential
att utnyttja tjockare lösningar som dämpning, t.ex. sandwichmaterial. De två sista
lösningarna hade höjderna 130, 3x50, 140 och 480 mm, samt 2x130, 3x50, 130
och 490 mm. Den första omfattade ytterligare en standarddeviation (3 SD) och
den andra hade bättre möjligheter för höjdjustering inom de valda områdena.
Vid samtal med Eleiko presenterades de olika höjderna och en variant av de olika
valdes där man avrundade till närmsta höjder som var enkla att konvertera till
tum. Höjderna som valdes var 50, 100, 125, 200 och 425 mm. Detta gav fem
kombinationer inom det lägre området och sex kombinationer inom det högre
området. I jämförelse med det högsta värdet som var sju kombinationer inom
vardera områden. Konkurrenter på marknaden har ofta samma höjdkombinationer
(57, 152, 305 och 381 mm). Dessa ger två kombinationer inom det lägre området
och fem kombinationer på det högre området.

4.4 Val av trämaterial
Yttersidorna består av 12mm björkplywood. Bottenskivan består av en 24mm
plywoodskiva. Balkarna består av 2x18 mm plywood som slipas ner till 35 mm
tjocklek.
Sidoförstärkningarna är konstruerade av samma typ av plywood som sidorna fast
med annan tjocklek, 2x18 mm. Rullskydden är tillverkade med samma
dimensioner.
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4.5 Tester
4.5.1 Studstest

Studs (%/baseline)

De tre material som minskade studsen jämfört med baseline (golvet, 86 cm), var
dynan, butylgummit och balsan (83,4 vs 78,1 vs 85,9 cm). Övriga material hade
högre studs än golvet. För data se figur 2 och tabell 6.
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Figur 2. Studs för alla material i studstest
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4.5.2 Utmattningstest
Vid det första utmattningstestet presterade dynan och butylgummit bäst gällande
slitage (nötning) och deformation (sättning) med fyra poäng vardera, se tabell 6.
För bilder på hur materialen såg ut efter utmattningstest, se bilaga 1.2.
Tabell 3. Studs- och utmattnings-test
Material:

Dyna

Tjocklek:
Utmattning-test :
Slitage:
Deformation:
Total poäng:
Studs innan
utmattnings-test:
(cm)
Material:
Tjocklek:
Utmattning-test 1:
Slitage:
Deformation:
Total poäng:
Studs innan
utmattnings-test:
(cm)

36 mm

Tjockt
restmaterial
42 mm

Tunt
restmaterial
26 mm

Gummi

Butylgummi

Golvet

Vulkaniserad

28 mm

29 mm

0 mm

47 mm

2 av 5
2 av 5
4
83,4

4 av 5
1 av 5
5
90,8

5 av 5
1 av 5
6
87,4

92,2

2 av 5
2 av 5
4
78,1

86

1 av 5
1 av 5
2
94,3

Bättre tjockt
restmaterial
44 mm

Reco tunn

Reco tjock

Balsa

PY

40 mm

49 mm

51 mm

41 mm

3 av 5
1 av 5
4
86,6

5 av 5
2 av 5
7
87

5 av 5
2 av 5
7
104,1

5 av 5
1 av 5
6
85,9

5 av 5
1 av 5
6
92,9

4.5.3 Enklare kapacitetstest
Vid släpp där 40–60 kg släpptes från sträckta armar (235 cm) på prototyp 1
framkom det att bottenplattan sprack utan förstärkning under. En dragspelseffekt
mellan lådorna upptäcktes också när vikterna studsade på topplocket. Limfog var
sämre än plywood som bottenplatta till topplocket och plywood valdes som
material för bottenplattan. Konstruktionsträreglar enligt hållfasthetsstandarden
C14 höll som balkar under bottenplattan vid lättare tester.
4.5.4 Maxkapacitet
Lådorna gick sönder vid 160 kg släppt från 235 cm. Det som kunde konstateras
utifrån detta test var att infästningarna mellan sidoförstärkningarna och
ytterpanelen inte var tillräckligt starka, se bilaga 4.1. De bärande balkarna
behövdes även konstrueras om då de sprack i skruvförbanden, se bilaga 4.1.
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4.5.5 Val av dämpande material
Det dämpande materialet valdes genom olika tester som beskrivs i avsnitt 3.6 där
alla materialen var kända elaster, och kom fram till en kombination utifrån
testerna.
Materialet som valdes blev vulkaniserat restmaterial, som levereras av Vollsjö
industri. Den består av en skummad polyuretan och den andra är en eter
elastomer. Den skummade polyuretan som grundmaterial och elastomeren som
yta. Elastomeren är testad enligt ISO-527-3 (2018) och har en brottgräns på 9,8
MPa, en E-modul på 1,23 MPa och tänjs ut 680 % innan brott inträffar (Dow,
2017).

4.6 Prototyp 2
Förändringarna till den andra prototypen var att förstärka upp med ribbor under
topplocket som bärande balkar för att fördela kraften, samt att förstärka
infästningen mellan förstärkningarna och de yttre väggarna. Det bestämdes att
trädetaljerna inte ska ytbehandlas.
Träpluggarna mellan förstärkningarna och de yttre väggarna ökades, till exempel
från två till fem på 425 mm förstärkningen. Samt gavs instruktioner till snickeriet
att inte stränglimma utan att rolla ut lim över hela detaljer samt ha lim på båda
sidor som ligger an mot yttervägg.
Överlappningen som låser fast lådorna mot varandra ökades från 20 mm till 25
mm för att ha högre säkerhet mot dragspelseffekten mellan lådorna.
Kraften vill överföras ner mot marken genom förstärkningarna och inte väggarna.
Lösningen för detta är att där är ett glapp på 1 mm mellan ytterväggarna på
lådorna.
Ritningar gjordes och gavs till underleverantör för produktion av prototyp 2.
Ritningarna kommer inte redovisas i rapporten på grund av sekretess.

Figur 3. Prototyp 2
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4.6.1 Ljud
Vid intervjuer med forskare och coacher från olika världsdelar från det
internationella tyngdlyftningsförbundet (IWF), framkom det att det höga ljudet
från deras nuvarande jerk block-lösningar upplevdes som störande. Det kunde
vara svårt att kommunicera med de aktiva på grund av den höga ljudnivån samt att
många ansåg att deras hörsel hade tagit skada av den höga ljudnivån.
Uppfattningen av tillgängligt ljuddämpande material gav inte ett tillräckligt
positivt resultat för att användas när det användes under övning. Detta var en
upplevd objektiv bedömning av fyra olika personer.
Konstruktionen med fötter innebär att ljudet riktas bort från användaren och ökar
avståndet från golvet istället för precis under topplocket, detta bör minska
ljudnivån enligt teorin.
4.6.2 Produktion
Lösningen med en längsgående regel fäst med de tvärsgående under bottenplattan
togs bort efter diskussioner med underleverantör, detta på grund av en för hög
komplexitet i tillverkningsprocessen.
Tre prisuppskattningar för framtida beställningar gavs av Inredo för trädetaljerna.
För beställning mellan 2–20 st gavs ett pris på 4993 kr/st. För mellan 21–30 st
gavs ett pris på 4239 kr/st. För mellan 42–200 st gavs ett pris på 3900 kr/st. Med
styck menas en stapel.
4.6.3 Vikt
En hel stapel väger ca 43 kg, där topplocket står för ca 22 kg av den totala vikten.
4.6.4 FEM av topplock
Maximal spänning från FEM-analys var 16,6 MPa. Denna spänning var vid
fötterna på förstärkningarna i ytterkanten. Ingen spänning uppmättes som var
högre än vad materialet klarar av. För mer bilder se bilaga 6.1.
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4.6.5 Handberäkningar
Handberäkningar på balkböjning får att validera FEM- analys.
M= Moment, F= kraft= 7350 N, L= Längd= 263mm, W= Böjmotstånd, b= bredd
= 35mm, h= höjd = 65mm.
(ekv 4)

𝜎=
∗

𝑊=

(ekv 5)

𝑀 =𝐹∗𝐿

(ekv 6)

Böjmotståndet blev W=

.

= 24 645.8 mm3

Momentet räknades både på det nuvarande läget där kraften blir utbredd på alla 5
reglar och om all kraft hamnar på en enda regel.
Mensam= 7350 * 263 = 1 933 050 Nmm
Mutspridd= 1470 * 263 = 386 610 Nmm
Detta gav på då två olika maxböjspänningar.
=

𝜎

=

𝜎

= 78.43 Mpa

.
.

= 15.69 Mpa

4.6.6 Krav och önskemål












Produktens totala höjd där vikten landar är 925 mm, istället för kravet på
900 mm.
Det går att variera höjden på produkten enligt krav.
Variationen är optimerad utifrån antropometriska analyser enligt krav.
Topplocket är den mest påkostade delen enligt krav.
Med nuvarande lösning går det att köpa till ytterligare lådor för att kunna
ha högre staplar än 925 mm enligt krav.
Enligt FEM ska produkten klara 200 kg fallandes från 200 cm över locket
enligt krav.
Tillverkningskostnaden överstiger den maximala givna kostnaden på 5200
kronor.
Det går att leverera lådorna, förutom topplocket, som knockdown,
framförallt den högsta på 425 mm, enligt krav.
Inga tester har gjorts för att undersöka om produkten klarar 300 kg.
Produkten består av fyra väggar enligt krav.
Produkten har handtag för att förenkla förflyttning enligt krav.
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5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Under den första gallringen valdes den originella designen. Detta var en design
som Eleiko redan visste att de ville utgå ifrån. Men de valde att låta oss ha en helt
öppen första brainstorming för att se ifall vi kunde komma på en bättre idé eller
framförallt för att ta delar från idéer vi kom på till en originell design.
Olika spännen diskuterades ofta för att fästa ihop lådorna med. Detta för att
undvika problemet med att lådorna studsar och får en dragspelseffekt när en
skivstång med vikter släpps på dom. Men den extra svårigheten med montering,
till exempel att få plats med en låsning på lådan som är 50 mm hög, och från
Eleikos sida en erfarenhet av att liknande lösningar ändå inte nyttjas av användare
så valdes detta bort. För att öka säkerheten runt dragspelseffekten ökades istället
överlappningen på låsningen under lådorna med 5 mm, från 20 mm till 25 mm.
Vi valde att inte ytbehandla trädetaljerna, detta för att björkplywood åldras bra
visuellt och klarar sig utan ytbehandling. Konkurrenterna på marknaden har inte
ytbehandling på sina jerk blocks. Det innebär även en stor extra
produktionskostnad som kan undvikas och den prioriterades därför bort.
Två sorter av trä övervägdes för plywooddelarna, björk och furu. Björk valdes
tack vare dess mekaniska egenskaper gällande framförallt nötning samt att det
åldras bättre visuellt.
Till bottenskivan övervägdes olika kombinationer av plywood,
sandwichkonstruktion eller en limfogskiva. En kombination av 2 x 15mm skivor
av plywood valdes baserat på de mindre testerna. Men blev tillslut ändrad till en
24mm plywoodskiva på grund av restriktioner i konstruktionen gällande mått som
prioriteras över bottenskivan.
De andra materialen som övervägdes till balkar var konstruktionsträ i gran (45x
45mm) med hållfasthet klassen C14 på grund av tillgängligheten och
standardmått. Men även tillverkningen av en unik limträbalk på grund av sin höga
hållfasthet, men fick väljas bort på grund av för hög kostnad.
5.1.1 Prototyp 1
Ett problem uppstod vid leverans av prototyp 1. Vi och Eleiko ville ha två olika
sorters staplar. En som var exakt som vi hade konstruerat den och en stapel som
underleverantören hade gjort de ändringar de utifrån erfarenhet och ur
tillverkningssyfte på vår konstruktion ansåg var bra. Dessa skulle sedan jämföras
och utvärderas. Vid leverans av prototypen fick vi två likadana, med den designen
som underleverantören hade gjort med utgång från vår konstruktion. Skillnaderna
mot vår var att förstärkningarna på de två lägsta lådorna gick längs med hela
långsidan utöver längs med hela kanten höjdgående. Vår lösning gick enbart
höjdgående och förstärkte inte långsidorna något extra på någon höjd. Deras
lösning har större limyta och ger därmed bättre kraftfördelning.
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Möte hade skett både fysiskt och över telefon med underleverantören där
skillnaderna mellan staplarna diskuterades och det bestämdes att det skulle vara
två olika staplar. Då ledtiden var lång för att tillverka en ny prototyp valde vi att
utgå ifrån de två vi hade eftersom tiden för tester var begränsad.
5.1.2 Ergonomi
Vikt
En stapel av vår produkt väger ca 43 kg, detta kan jämföras med Nordic Fighters
produkt där en stapel väger 90 kg. Ur ett förflyttningsperspektiv och
lyftperspektiv är det viktskillnaden som vi anser gör att vår produkt är bättre än
konkurrenternas. Detta är på grund av att vår lösning har tunnare väggar och
förstärkningar längs med långsidorna som för med sig kraften hela vägen ner till
marken, istället för tjockare väggar och förstärkningar i form av balkar i alla
lådor.
Ljud
De två stora problemen med ljud som uppstod var, ljudet som skapades som
resonans tack vare att produkten är en stor ihålig trälåda, samt ljudet mellan
delarna som klaffade ihop då hela produkten lyfter när vikten landar. För att lösa
problemet med resonansen fick produkten fötter längst ner vilket lyfter den
stängda konstruktionen och gör den öppen. Detta gör att ljudet kan studsa ut.
Följden av detta blir att ljudet rör sig ut genom golvet vilket då upplevs lägre för
användaren. Det klaffande ljudet som skapas av trä som slår mot trä på olika
ställen under landningen av vikterna, bemöttes med ett dämpande material, men
kunde snabbt viktas bort av anledningen att det skulle slitas bort vid användning.
Det dämpande materialet var olika sorters tejp som testades, men ingen klarade
nötningen.
Ljuddämpande material som Eleiko redan använder i produkter testades men det
gav ingen upplevd förbättring. Denna limmades på under bottenplattan. När
behovet av reglar under bottenplattan uppstod blev även platsen för materialet
väldigt begränsad.
Stötar och vibrationer
Utrustning för att testa exakt hur väl produkten dämpar studsen av staplarna och
skivstången samt vibrationer som den avger har inte varit tillgängliga och vi har
därför inte kunnat utvärdera ifall vi har mött de önskemålen eller inte.
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5.1.3 Prototyp 2
Mellanrummet mellan ytterväggarna på lådorna på 1 mm hjälper till att låta
kraften föras genom förstärkningarna. Men det är även positivt då trä är ett
levande material och kan svälla. Mellanrummet på 1 mm ger viss tolerans för
detta. Det är en viktig sak att tänka på framförallt då ingen ytbehandling görs på
träet och eventuella användare kan befinna sig i områden med hög luftfuktighet.
Överlappningen skulle först vara 30 mm på prototyp 2, men i samråd med
underleverantör ändrades detta till 25 mm, för att öka kontaktytan mellan
förstärkningarna och ytterlådan på 50 mm lådan.
5.1.4 FEM
En enkel FEM-analys utfördes på enbart ytterväggarna på lådorna för att
undersöka om 12 mm höll för den kraft som produkten kommer utsättas för. Vid
detta tillfälle användes för låg kraft, 3370 N. Därför säger den säkerhetsfaktor på
1,5 som angavs i del 3.5 ingenting. I nuvarande lösning tar ytterväggarna inte upp
lika mycket kraft då den leds genom förstärkningarna. FEM-analysen som
användes på ytterväggarna gav ett felaktigt resultat och blev inte aktuell för att
utvärdera nuvarande lösning.
Spänningen från FEM-analysen på topplocket var inte kritisk i någon punkt. En
säkerhetsfaktor på minst två fanns överallt. Den högsta spänningen i foten på
förstärkningen är inte helt verklighetstrogen. Topplocket behövde låsas i alla tre
led för att en analys ska kunna utföras. Men i verkligheten är den inte låst i z-led.
5.1.5 Framtida produktion
Kostnaden från underleverantör för en stapel är för dyr gentemot högsta
produktionskostnad. Eleiko har kontakter med andra snickerier som de vet ger
billigare offerter. Ifall dessa inte hamnar inom produktionskostnaden kommer
möjligheten att tillverka produkten utomlands undersökas. Detta kommer utföras
av Eleiko i framtiden.
5.1.6 Krav och önskemål
Med lösningen där produkten står på ben för att minska resonansen från staplarna
blir en stapel 925 mm hög. Detta då förstärkningarna alltid kommer gå ner 25 mm
på den understa lådan. På grund av de fördelar en överlappande låsning innebär
och fördelen med att ljudet kan studsa ur lådan ansågs denna lösningen värd att
behålla trots att den inte blev den höjden som var ett krav.
Då alla lådor går att stapla på varandra går det att köpa till extra lådor och skapa
högre staplar. Högre staplar är inte hållfasthetstestade och det är upp till Eleiko
hur de vill lösa försäljning av extra lådor.
Den högsta lådan, 425 mm, är den lådan som inte fästs med träplugg mellan
plywoodytterväggarna. Detta underlättar för en leverans av knockdown.
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Förstärkningarna sitter fast på långsidorna och det är förborrat på ytterväggarna.
Detta för att underlätta för slutkund gällande att skruva ihop den själv.
5.1.7 Handberäkningar
Handberäkningarna gjordes i slutet av arbetet för att få validera att balkarna klarar
av den vikt vi har satt som krav. Samt att validera att FEM beräkningarna inte är
missvisande. Det gjordes beräkningar på när kraften fördelas jämnt längs med
alla fem balkar, detta gav ett lovande resultat. Sedan gjordes en beräkning på ett
scenario där all kraft placeras på en ensam balk, detta uppgavs till ca 78 MPa
vilket är för högt.

5.2 Metoddiskussion
Val av metod var det första beslutet som skulle göras. Här bedrevs en enkel
diskussion angående de metoder vi kände till, hade kunskap om och var passande
för projektet. Då detta projekt hade en ide om en helt ny produkt blev det snabbt
riktat mot en utveckling av en liknande produkt, som i förstahand skulle
konstrueras och ligga till grund för detta examensarbete och för en maskinteknisk
utbildning. Den metod som projektmedlemmarna hade mest kunskap och
erfarenhet om var den valda metoden. Baserat på detta valdes Princip- och
primärkonstruktion av Fredy Olson som den övergripande metoden under
projektets gång. Eleiko jobbar själva inte enligt samma struktur som Fredy Olson
vilket har försvårat arbetet med att följa metoden och tvingat oss att anpassa vissa
delar i Fredy Olsons metod, genom att tidsmässigt korta ner vissa moment.
I den valda metoden består de första stegen av olika faser som kan ske utan
inbördes ordning och repeteras till önskat resultat är uppnått. Detta visade sig
stämma in bra i praktiken, då många förslag snabbt utvärderades på plats.
Målet med projektet var att få fram en färdig prototyp, vilket vi har lyckats med
och därmed jobbat systematiskt genom metoden på ett lyckat sätt och avklarat de
tre första faserna produktalternativstudie, principkonstruktion och
primärkonstruktion.
5.2.1 Brainstorming
Brainstormingen var den valda metoden för idégenerering men utfördes endast
under projektets början. Detta visade sig vara ett bra verktyg och borde ha avsatts
mer tid för under projektets gång. Istället utvärderades nya idéer direkt när de kom
till, vilket tyvärr är vanligt förekommande.
5.2.2 Viktning
Enklare varianter av viktning mellan önskade egenskaper och idéer utfördes på
resultatet av brainstormingen. Detta fungerade både bra och dåligt, det positiva
med metoden var att man fick ett tydligt mätetal. Det negativa var att viktningen
baserades på subjektiva val, vilket gör att mätetalen kan bli missvisande och olika
perspektiv gav olika mätetal.
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5.2.3 SWOT-analys
En SWOT-analys gjordes och användes till Eleikos egna produktdefinition, den
låg även till grund för att bilda kravspecifikationen. Därför redovisas endast
kravspecifikation då den ersätter SWOT-analysen.
5.2.4 Fysiska tester
Olika typer av fysiska tester var den bästa metoden att få fram resultat på för att
många av de dämpande materialen och konstruktionen var obeprövade. Slitage
testades genom fysiska dropp och viktades sedan beroende på deformation och
ytliga skador, se bilaga 1.2.
Dämpningen testades genom studstestet som beskrivits tidigare. Då dessa tester
ger en rangordning mellan de olika materialen beror detta i stor del på den
mänskliga faktorn. Anledningen till att inga fler utförliga och mer akademiska
tester utfördes var på grund av bristen på mätutrustning.
Studstestet har en uppskattad feltolerans på +- 1mm som till stor del beror på den
mänskliga faktorn. Då dessa metoder liknar de kända sättet att utföra metoderna
har de anpassats för att mer likna den faktiska användningen. Detta för att ge en
tydligare bild av verkligheten då vi saknade noggrann mätutrustning för att
noggrant kunna analysera tester i en mindre storleks skala.
5.2.5 FEM
FEM användes för att kontrollera ifall de förbättringar för hållfasthet som gjordes
på topplocket inför prototyp 2 var tillräckliga då vi är avgränsade från mer fysisk
testning. FEM är det verktyg vi kan som bäst kan ge oss den uppfattningen.

5.3 Sociala, ekonomiska, miljö- och arbetsmiljöaspekter
5.3.1 Sociala perspektivet
Vår produkt är en premiumprodukt, vilket gör att inte alla får möjligheten till att
använda produkten. Detta är synd då produkten hjälper till att bidra till en sundare
vardag genom träning. Produkten i sig har som mål att utstråla kvalité och ligga
över förväntan var det gäller egenskaper för att kunna vara en del i utvecklingen
av tyngdlyftning och hjälpa till att få fler personer att börja träna.
5.3.2 Ekonomiska perspektivet
Som sagt har denna produkt ett högre slutpris än många av konkurrenterna. Detta
har bidragit till att de material som valts har kunnat tillverkas i Sverige, det bidrar
till kortare transporter samt att resurser stannar inrikes. Det är det ekonomiska
besluten som ligger till grund för att arbetsmiljön runt omkring produkten är bra,
samt vilka miljövänliga effekter som produkten skapar.
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5.3.3 Miljövänliga perspektivet
Allt material kommer från lokala tillverkare vilket minskar transporter. Denna
produkt består till stor del av olika typer av trämaterial förutom skruvar och lim,
och det dämpande materialet i topplocket. Som ett konstruktionsmaterial kan trä
kallas för ett miljövänligt val, då det ersätter andra material som är betydligt mer
energikrävande vid framtagning. (Florian Suter, Bernhard Steubing & Stefanie
Hellweg, 2009) Tillverkningen av Plywoodskivor är inte heller energikrävande i
samma mån som metall. Hanteringen runtomkring måste även skötas. Så som
transporter av själva materialet. För att lösa detta har vi valt en lokal tillverkare.
Det dämpande materialet är gjort av ett restmaterial av Vollsjö industri som
annars skulle slängas, vilket gör detta till ett miljövänligt material på samma sätt
som trä, att det inte krävs energi att framställa.
Denna produkt kan återvinnas på ett par olika sätt tack vare materialvalet. Om
produkten skulle gå sönder i mindre spillbitar, så skall detta sorteras på
användarens lokala återvinningscentral. Virket kommer där efter att flisas ner och
användas till framtagning av biobränsle vilket i sin tur ersätter dagens fossila
bränslen (Stena recycling,2019) som är en av de stora orsakerna för
växthuseffekten.
Det som skulle kunna förbättras är en klimatkompensation, ett förslag är en
trädplantering för att ersätta det kapade trävirket.
5.3.4 Arbetsmiljöperspektivet
Arbetsmiljön vid tillverkning och monteringen kommer ske hos en extern
leverantör vilket gör det svårt att fastställa att det kommer skötas på en nivå som
gynnar arbetarna. Såklart är det viktigt att tänka på arbetsmiljön vid val av
underleverantör.
Tillverkningen av produkten sker med skärande bearbetning, vilket tyvärr skapar
spill. Spill är något som i största mån vill undvikas. Därför sker tillverkningen till
största del av samma plywoodskivor. Tack vare detta kan delarna som skall fräsas
ut planeras på skivan för att minimera mängden spill. Detta minskar ledtiderna
under tillverkningsprocessen vilket kräver mindre energi, då den skärande
bearbetningen sker genom maskinell utfräsning.
Monteringen kan enkelt ske i samma fabrik som tillverkningen sker, detta beror
på att det är en väldigt enkel montering som inte kräver någon utbildning.
Materialen består till störst del av unika trädetaljer och standarddetaljer så som
träpluggar, skruvar och lim. Själva monteringen sker förhand genom att de olika
detaljerna limmas, pluggas och skruvas fast.
Om man reflekterar över hur arbetsmiljön kommer vara vid användningen för
korrekt bruk (alltså träning). Är den lätt att flytta på tack vare den låga vikten men
kan producera ett högt ljud på grund av att det är en ”stor resonanslåda”. För att
lösa detta problem har konstruktionen öppnats upp genom fötter. Användningen
sker genom montering och demontering av uppsättningen för att få önskad höjd.
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Tack vare den låga vikten och ergonomiska bärhandtag kan användningen ske
enkelt utan påfrestningar. Produkten har inga vassa kanter som minskar
möjligheten för användaren att skada sig. Produkten är konstruerad utifrån ett krav
på att klara av 200kg fallande från 200 cm ovanför locket, detta är mer än vad de
flesta användare kommer lyfta men bör ändå nämnas för de få användare som kan
närma sig maxlasten. Då konstruktionen kan kollapsa och stången kan potentiellt
studsa på användaren. På grund av att produkten har ett flertal delar som förflyttas
av användaren efter behag, finns en viss klämrisk för personer runt omkring eller
materiella ting som kan komma i kläm. Det är svårt för användaren själv att
komma i kläm då båda händerna bör användas i rekommenderade handtag vid
förflyttning och är då utanför klämriskzonen. Ett problem med produkten är att
dess konstruktion producerar ett högt ljud vid användning som inte går att ta bort
helt då energin från stöten omvandlas till ljud.
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6. Slutsatser
Målet med examensprojektet var att ta fram en färdig prototyp som är bättre än de
lösningar som finns tillgängliga på marknaden, inom områdena ergonomi och
hållbarhet. Inom området ergonomi har projektet levt upp till målet genom att
utveckla en prototyp som väger ca hälften av vad konkurrenternas gör genom en
annan konstruktion än vad som är standard på marknaden. Förbättringar gällande
ljudnivå har förhoppningsvis uppnåtts genom att minska resonansen. Det har
åstadkommits genom att ljudet kan studsa ut ur stapeln undertill, istället för att
studsa runt i stapeln. Inom hållfasthet går det inte att jämföra med
konkurrenternas, men utifrån den testning som har utförts når prototypen upp till
de krav som ställs på den.
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