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Sammanfattning: 

Jag fick en förfrågan från företaget Eleiko Sport AB där de ville ha hjälp med att försöka 

förbättra en av deras produkter. Följande examensprojekt innefattar princip- och 

primärkonstruktionsrapporter inom att försöka ta fram förbättringar och optimeringar på ett 

stativ för kettlebells. Jag har i projektet både tagit fram egna förslag till stativets ben, förslag 

på hur man kan förstärka stativets hyllplan och även gjort en optimering av originalstativet. 

Projektet går från idé till att bli byggt och analyserat i Catia varav att ritningar och 

materialdefinition har skapats. 

 

Bakgrund och relaterat tidigare arbete: 

Anledningen till att jag valde detta examensarbete var att jag ville lära mig mer om  

FEM-analys och Optimering. Jag har tidigare exempelvis testat att optimera en cykel och då 

jag kände att detta projekt skulle innefatta detta och få mig att lära mig mer om det så tyckte 

jag att detta examensarbete skulle bli intressant och utvecklande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract: 

I got a request from Eleiko Sport AB regarding them needing help with trying to improve one 

of their products. The following examination project includes the principal- and primary 

construction reports within trying to make some improvements and optimizations on a stand 

for Kettle bells. I have in this project both made my own proposals to the stands legs, 

proposals on how to strengthen the shelf and also made an optimization of the original Kettle 

bell-stand. In this report, the project goes from idea to being built and analyzed in Catia, 

including the creation of drawings and material definition. 

 

Background and related previous work: 

The reason I chose this project was that I wanted to learn more about FEM-analysis and optimization. 

I have previously tested for example to optimize a bike. I thought this essay would be interesting and 

evolving due to the fact that this project would include a lot of similar FEM-analysis and optimizing 

and give me a chance to learn more about it.  
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1. Inledning 
1.1 Produktdefinition: 

Förslag och prototyp på ändringar på ett redan existerande ställ till kettlebells. Den tidigare 

produkten är framtagen av Eleiko Sport AB och används idag på många olika gym. 

 

Produktens huvuduppgift är att klara av att förvara kettlebells på ett sätt så att de inte utsätter 

någon användare för skada (när de står på stället).  

 

Denna projektuppgift innebär att jag ska komma fram med ett eller flera förslag till att 

förbättra produkten, vilket kan innebära exempelvis minskning av materialanvändning under 

framtagning av produkten, vilket kommer att leda till större vinst för företaget.  

2. Produktundersökning och Kriterieuppställning 

2.1 Produktundersökning: 

Enligt den undersökning jag har gjort så finns det idag på den svenska marknaden ett fåtal 

företag som tillverkar liknande produkter.  

 

2.2 Kriterieuppställning: 

Krav K 

Önskemål Ö 

K Stället skall ha plats för lika många kettlebells som från början.  

K Stället skall vara stabilt. 

K Den totala tillverkningskostnaden skall vara mindre än tillverkningskostnaden för 

originalprodukten 

K Stället skall klara av en minimivikt på 400 kg. 

K Skall vara enkelt att montera på plats efter leverans. 

K Kettlebellsen skall stå stabilt och säkert på stället. 

K Skaderisken vid vistelse nära stället skall vara låg (Inga skarpa kanter, konstiga former 

etc.). 

K Skall vara gjort av ett användarvänligt material. 

K Varje komponent får högst väga 24 kg. 

K Säkerhetsfaktor skall vara på 2,5. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ö Produkten skall vara gjort av mindre material än originalprodukten. 

Ö Produkten skall kunna tillverkas på ett smidigare och enklare sätt än originalprodukten. 

Ö Stället skall ha en tilltalande design. 

Ö Skall innehålla så få antal delar som möjligt. 
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2.3 Namngivning av Krav och önskemål: 

K1 = Stället skall ha plats för lika många kettlebells som från början.  

K2 = Stället skall vara stabiliserat till den grad att det inte kan orsaka skada. 

K3 = Den totala tillverkningskostnaden skall vara mindre än tillverkningskostnaden för 

originalprodukten. 

K4 = Stället skall klara av en minimivikt på 400 kg. 

K5 = Skall vara enkelt att montera på plats efter leverans. 

K6 = Kettlebellsen skall stå stabilt och säkert på stället. 

K7 = Skaderisken vid vistelse nära stället skall vara låg (Inga skarpa kanter etc.). 

K8 = Skall vara gjort av ett naturvänligt material. 

K9 = Varje komponent får högst väga 24 kg. 

K10 = Säkerhetsfaktorn skall vara på 2,5. 

 

 

Ö1 = Produkten skall vara gjort av mindre material än originalprodukten 

Ö2 = Produkten skall kunna tillverkas på ett smidigare och enklare sätt än originalprodukten 

Ö3 = Stället skall ha en tilltalande design. 

Ö4 = Skall innehålla så få antal delar som möjligt. 

 

3. Viktning 

 
Jag har gjort en viktning för att kunna se vilka krav och önskemål som anses vara de 

viktigaste. 

Jag använde mig av en skala på 0-2 där de olika värdena står för: 

2 = Kravet i raden är viktigare än kravet i kolumnen. 

1 = Kraven är lika viktiga. 

0 = Kravet i kolumnen är viktigare än kravet i radien. 
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3.1 Viktiga Krav: 

 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Summa 

K1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  K2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 10 

    K3 2 0 2 0 0 2 0 0 6 

      K4 6 2 2 2 2 1 0 15 

        K5 2 0 0 2 0 0 4 

          K6 8 2 0 2 0 12 

            K7 6 1 2 0 9 

              K8 5 2 0 7 

                K9 9 0 9 

                  K10 18 18 

 

3.2 Viktiga Önskemål: 

 

  Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Summa 

Ö1   1 2 0 3 

  Ö2 1 2 0 3 

    Ö3 0 0 0 

      Ö4 6 6 

 

3.3 Resultat: 

 

Genom viktning fick jag fram att följande krav och önskemål var de som var viktigast. 

Krav nr 4:  

”Stället skall klara av en minimivikt på 400 kg”. 

Krav nr 10: 

”Säkerhetsfaktorn skall vara på 2,5”. 

Önskemål nr 4: 

"Skall innehålla så få antal delar som möjligt".4.  

 

Framtagning av produktförslag 

Framtagna lösningsförslag till nya ben. 

Se bilaga 1. 
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5. Utvärdering av produktförslag 

 

5.1 Premiär utvärdering: 
 

Jag har utvärderat min sju förslag för att se vilka av dem som stämde bäst överens med mina 

krav och önskemål. Med hjälp av systemet jag har använt mig av kan man se vilka av mina 

lösningsförslag som jag själv anser vara mest lämpade att gå vidare med. 

 

Förslag nr 4 och 5 uteslöts pga. att de fick de sämsta resultaten i mitt kravtest. 

Förslag nr 1, 2, 3, 6 och 7 fick en större summa poäng än förslag nr 4 och 5 och var därför 

mest lämpade att gå vidare till den mellanliggande utvärderingen. 

Jag använde mig av en skala från 0-3 där de olika värdena står för: 

3 = Förslaget uppfyller säkert kriteriet. 

2 =Förslaget uppfyller troligen kriteriet. 

1 = Förslaget uppfyller knappast kriteriet. 

0 = Förslaget uppfyller inte kriteriet 

 

Förslag                         

Nr. Kriterier--> K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Summa  

1.   3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 20 

2.   3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 23 

3.   3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 21 

4.   3 1 3 1 2 2 3 3 1 2 18 

5.   3 2 0 1 1 3 3 3 1 2 16 

6.   3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 24 

7.   3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 24 

 

 

 

 

5.2 Mellanliggande Utvärdering: 

De förslag som gick vidare från den första primära utvärderingen har samtliga uppfyllt 

tillräckligt många krav. För att ta reda på vilka av förslagen som var de bästa i slutändan 

krävdes det att förslagen även skulle få så mycket poäng som möjligt i 

önskemålsutvärderingen för att kunna gå vidare till den slutgiltiga utvärderingen. 

Jag har här använt mig av samma system som i den primära utvärderingen. 
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Nr. Önskemål --> Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Summa  

1.   1 1 3 3 8 

2.   1 1 2 3 7 

3.   0 0 1 3 4 

6.   3 3 1 3 10 

7.   1 2 3 3 9 

 

 

De förslag som fick högst poäng och som gick vidare till den slutgiltiga utvärderingen var 

förslag nr 6 och 7. Detta för att de troligen har störst chans att klara så många önskemål som 

möjligt på så bra sätt som möjligt. 

 

Förslag nr6.     Förslag nr7. 
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5.3 Slutlig utvärdering: 

Efter den mellanliggande utvärderingen har jag fått kvar två förslag. Dessa skall jag nu 

jämföra mot varandra och på så vis få fram den som jag själv anser vara bäst, för att slutligen 

kunna gå vidare till nästa delmoment. 

För att ta reda på vilka av de två förslagen som är bäst har jag åter igen valt att ställa upp 

förslagen mot varandra och denna gång jämföra deras fördelar respektive nackdelar. 

 

Förslag nr 6. 

Fördelar:     Nackdelar: 

Få detaljer     Ifrågasättbar hållfasthet. 

Minimal vikt     Mindre iögonfallande. 

Enkel att tillverka. 

Mindre total massa. 

 

Förslag nr 7. 

Fördelar:     Nackdelar: 

Hög hållfasthet.    Mer vikt än förslag 6. 

Mer tilltalande för ögat.    Fler detaljer.                    

Mer slittålig än förslag 6    Längre tillverkningstid. 

     Hög tillverkningskostnad 

 

5.4 Val av Produktförslag: 

Utifrån de fördelar och nackdelar som jag har tagit fram kring de olika förslagen så har jag 

bestämt mig för att gå vidare med förslag nr 6 då denna bäst stämde in på vad Eleiko Sport 

AB är intresserade av att ta fram. Förslag nr 6 hade även totalt bäst resultat genom alla tre 

utvärderingarna. 
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6. Presentation av valt Produktförslag: 
 

6.1 Lösningsförslag: 

Förslag nr 6 presenteras här lite mer noggrant. 

 

 

Detta ben är gjort för att se hur lite material man behöver använda för att ändå kunna ha ett 

tåligt kettlebell stativ. Det är en väldigt simpel design med ett minimalt antal delar som 

behövs monteras. Totalt består själva benet av fem detaljer, bortsätt från två möjliga lock till 

den nedre vågräta profilen och de två gummiplattorna som skall sitta på undersidan av de två 

"fötterna".  
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Primärkonstruktionsdelen 
 

7. Produktutkast 
 

 

 

 

 

 

Här ovan har jag delat in de olika produkterna i mindre delar så att man ska få en klar 

uppfattning om hur många komponenter som kommer att finnas med. Som man enkelt kan 

urskilja nu så innehåller benet fem olika huvudkomponenter (gummiplattor till bottenplattorna 

och två lock till Profil_test2 saknas). De olika komponenterna skruvas och svetsas fast i 

vartannat beroende på vad företaget anser vara bäst. Då det i den färdigmonterade produkten 

skall finnas totalt två ben och en hylla så kommer det totala antalet komponenter (borträknar 

skruvar, gummiplattor och lock) att vara 13. 
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8. Komponentval 
Här går jag igenom de viktigaste delarna som finns på produkten. Jag har valt att använda mig 

av samma material till alla komponenter då vissa av delarna skall svetsas ihop, och jag saknar 

kunskap angående huruvida olika metalsorter reagerar mot varandra vid svetsning.  

 

8.1 Bottenplattor: 

Bottenplattorna skall vara till för att få en bra stabilitet på stativet samt att förhindra större 

förslitning på golv. 

 

8.2 Profiler: 

Profilerna skall fungera som stödpelare för att hålla hyllplanet uppe. De är ihåliga och skall ha 

en optimerad tjocklek för att klara av tyngden som hyllplanet skall utsättas för. De två 

profilerna kommer att svetsas ihop.  

 

8.3 Hylldelar: 

Hylldelarna är gjorda som plåtar och skall även dessa optimeras för att klara av den vikt som 

är avsedd för produkten. Dessa skruvas ihop med en fästesplatta och sedan fast i benen med 

hjälp av ytterligare två fästesplattor.  

  

8.4 Fästesplattor:  

Fästesplattorna är till för att skruva samman de två olika hylldelarna samt att skruva fast 

hyllan i benen. De två mindre plattorna som sitter mellan hyllplanet och benen är tänkta att bli 

fastsvetsade i profilerna och sedan fastskruvade i hyllplanet med fyra skruvar. Den sista och 

största plattan skall i sin tur endast vara fastskruvad i de två hylldelarna för att hålla ihop 

dessa. 
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9. Detaljkonstruktion 
Då jag gjorde en FEM-analys fick jag fram att den mest kritiska delen av hela stativet var 

själva hyllplanet. Jag har här valt att inrikta mig på att försöka göra detta starkare. Jag har 

därför tagit fram totalt tre olika lösningsförslag, varav att det tredje nämns och förklaras under 

optimeringen av stativet. 

 

9.1 Analys av hyllplan: 

Här följer en fullständig analys och utformning av hyllplanet. 

9.1.1 Huvuduppgift: 

Huvuduppgiften är att hyllan skall klara av att hålla uppe vikten från de kettelbells den är 

avsedd för. 

9.1.2 Krav och önskemål: 

Kraven och önskemålen på hyllan skiljer sig knappast något från den fullständiga 

kriterieuppställningen. Här kommer dock en liten påminnelse på några av de viktigaste kraven 

för hyllplanet. 

 Hyllan skall vara stor nog att rymma 2x5 kettlebells, tyngd från 5-25kg.  

 Hyllan skall klara av en minimivikt på 400kg. 

 Skall vara enkel att montera på plats efter leverans. 

 Kettlebellsen skall stå stabilt och säkert på hyllan. 

 Skall vara gjort av användarvänligt material. 

 Varje delkomponent får väga max 24kg. 

 Hyllan måste klara av en säkerhetsfaktor på 2,5. 
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9.2 Sökning och bedömning av material: 

Då jag inte var säker på vilket material som skulle vara bäst att tillverka stativet i så beslöt jag 

mig för att använda mig av järn, stål eller aluminium. Alla dessa metaller har både bra och 

dåliga egenskaper och jag tänker här nedan göra en egenhändig jämförelse av dessa. 

Jämförelsen kommer dels att vara byggd på fakta, dels vara byggd på antaganden då jag inte 

har all information angående dessa metaller klart för mig. 

Material Densitet (kg/m^3) Elasticitetsmodul (Gpa) Pris (kr/kg) 

Aluminium (Al) 2700 69 16 

Järn (Fe) 7500 185 5 

Stål 7800 200 33 

 

 

Efter att ha analyserat och jämfört de olika egenskaperna hos metallerna så valde jag att 

använda mig av stål då detta är den mest hållbara metallen och den jag har hört att man 

använder mest av dessa tre inom plåt industrin. Mitt andra alternativ hade varit att använda 

mig av järn då detta nästan väger lika mycket som stål (för att kunna bibehålla en bra 

stabilitet) samt att e-modulen är snarlik stålets. Det som är mycket mer positivt med järn är 

priset, som skiljer sig brutalt. Dock har jag inte hört att man använder järn inom plåt industrin 

och det gjorde var en av de parametrar som gjorde att jag inte valde att använda mig av järn. 

Aluminium ansåg jag vara det sämre av de tre då E-modulen samt vikten för aluminium är 

väldigt låg.  
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9.3 Problemlösning: 

Då jag efter den första FEM-analysen märkte att de svagaste punkterna på stativet låg i mitten 

av hyllplanet så beslöt jag mig för att försöka fixa till detta på bästa mån. Jag kom fram till två 

olika idéer som jag beslöt mig för att testa.  

 

Idé nr 1: 

 

Jag beslöt mig för att göra en T-

balkskonstruktion som skulle svetsas ihop 

på plattan som håller ihop de olika 

hyllplansdelarna. Balken är gjord som en 

dubbel T-balk för att få en bättre 

hållfasthet.  

 

 

 

 

 

 

 

Idé nr 2:  

Jag har här gjort en avlång 

”förstärkningsplåt” som skall svetsas fast på 

framsidan av stativets ihopsatta hyllplan, 

detta för att minska risken för att mittdelen 

av hyllplanet viker sig. Alternativt är att 

göra hyllplanet i ett enda plan och istället 

bocka ner kanten. 
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9.4 Beprövning av vald lösning: 

Samtliga FEM-analyser utsätts för ett tryck på 10100 N. 

Originalhylla med framtagna ben. 
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Hylla med T-balk samt framtagna ben. 
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Hylla med böjning samt framtagna ben: 

 

 

 

9.5 Resultat: 

Som man kan se på bilderna så skiljer de olika lösningarna sig en aning från varandra. På 

versionen utan T-balk ser vi att deformationen på hyllplanet blir nära 8 mm som värst medan 

deformationen på hyllan med T-balk blir 4,8 mm och hyllan med en böjd förstärkningsplåt 

endast får en deformation på 0,66 mm. Vi ser även på bilderna att hyllan med den böjda 

förstärkningen inte får i närheten så stor spänning som de andra två. 
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9.6 Handberäkningar: 

Last på ben: 

 

Moment: 

 

 

9.6.1 Slutsats handberäkningar: 

Efter att ha kommit fram till ovanstående resultat med hjälp av handuträkningar beslöt jag 

mig för att det inte var lönt att gå in djupare på beräkningarna. Precis som ovanstående bilder 

visar så är det ingen som helst fara för att stativet skall gå itu. Mitt förslag är att man testar att 

göra ett stativ med de framtagna måtten och utsätter det för de avsedda maxlasterna i 

verkligheten.  
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10. Optimering av originalstativ 
Som jag nämnt tidigare så var en av mina uppgifter att försöka optimera originalstativet en 

aning. Här följer lite information angående mina försök att optimera originalstativet. 

10.1 Optimering: 

 

 

Som jag visat tidigare i rapporten så var min främsta oros mål hur jag skulle göra för att 

hyllplanet skulle hålla och ändå lyckas ta bort en del material. Jag hade tagit fram nya 

lösningsförslag till hyllplanet men jag kände ändå att det var något som saknades för att jag 

skulle få ett så starkt och samtidigt mer kostnadseffektivt hyllplan som möjligt.  
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10.1.1 Lösningsförslag nr 3: 

 

Som jag nämnt tidigare i rapporten så valde jag att använda mig av ett tredje lösningsförslag 

först vid optimeringen av originalstativet. Här nedan presenteras detta förslag. 

Jag fick idén när jag satt och analyserade lösningsförslag nr två och beslöt mig för att testa att 

enbart använda en längre plåt istället för att använda mig av två mindre plåtar och en 

fästesplatta. Detta visade sig, som ni kan se på FEM-analyserna som presenteras på nästa sida, 

att detta var en bra idé på många sätt och vis. Det som jag ser mest positivt ur 

tillverkningsperspektiv är att man endast behöver göra en plåt, skruva endast totalt åtta hål 

och sedan bocka till de fyra kanterna för att få en hållfasthet som överstiger originalhyllans 

med hästlängder. 
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Följande bilder visar vad jag kom fram till med min FEM-analys vid användning av 

lösningsförslag nr 3 till originalstativet. 
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10.2 Förändringar: 

 

Vad blev det då för skillnad efter att jag hade optimerat stativet? Jag har valt att visa 

skillnaderna med en liten tabell. 

Optimering av Originalben samt nytt hyllplan 

  
 

  

  Original Tjocklek (mm) Optimerad Tjocklek (mm) 

Profil_1 4 3 

Foot_bigger 12 8 

Foot_smaller 12 8 

Ledge_left 6 4 

Ledge_right 6 4 

Profil_3 4 3 

Fastener 10 8 

Fastener2 10 finns ej längre 

Bracket 6 5 

 

Det bör även tilläggas att Ledge_left och Ledge_right har bytts ut mot lösningsförslag nr 3 

som precis som tabellen säger har en tjocklek på endast 4 mm. Fästesplattan som innan höll 

ihop de två plåtarna till originalhyllan är nu helt borttaget. 
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11. Produktsammanställning 
I detta avsnitt ska jag presentera en totalsammanställning över hela mitt projekt. Denna 

kommer att bestå av ritningar och kriterie- och önskemålskontroll. 

 

11.1 Uppfyllande av Kriterier 

Stället skall ha plats för lika många kettlebells som från början. Detta krav uppfylls då den 

totala längden av hyllplanet som går att använda fortfarande är nära originallängden (2,3 m 

lång).  

Att stället skall vara stabilt är fixat genom att jag har gjort bottenplattorna bredare. Detta bör 

kunna hålla stativet stabilt så länge det används på rätt sätt. 

Att få ner den totala tillverkningskostnaden var svårt då jag inte är väldigt insatt i hur det 

fungerar i tillverkningsindustrin, men efter att ha fått fram resultaten från optimeringen som 

jag har gjort på stativet så hoppas jag att det skall vara mindre kostnad på material än det var 

från början, då jag nu har kunnat använda mig av mindre delar samt total massa. 

Stället skulle klara av en minimivikt på 400kg. Detta är ett värde som jag först tog fram själv 

men som sedan godkändes av Eleiko Sport AB. Om mina uträkningar med FEM-analyserna 

stämmer så skall detta inte vara några som helst problem för stativet att klara. 

Enkelheten att montera stativet på plats blev svår då jag själv skulle se att några av delarna 

svetsas samman innan montering. Detta är dock ett beslut som företaget får ta. Mitt förslag 

skulle vara att man innan utskick till kund svetsar ihop de delar som skall svetsas. 

Kettlebellsen skall stå stabilt och säkert på hyllplanet. Mitt första förslag på detta var att göra 

små hållare som stod på hyllplanet som var formade efter de olika kettlebellsen. Detta lade jag 

dock inte ner väldigt mycket tid på då jag snabbt insåg att man antingen skulle behöva 

använda mycket mer material än vad jag hade för avsikt eller att det skulle bli en ifrågasättbar 

hållfasthet på hyllplanet om man beslöt sig för att borra passande hål i hyllplanet för att passa 

in med de olika kettlebellsen.  

Skaderisken har sänkts betydligt då jag i slutmodellen har försökt att ta bort alla onödiga 

skarpa kanter etc.  

Att görastativet i plåt är i sig ingen stor svårighet.  Då jag inte är säker på vilken sorts plåt 

som används (på grund av kunskapsbrist på det området) så har jag valt att använda mig av 

stål när jag gör FEM-analyser.  

Komponenterna får högst väga 24 kg. Den komponenten som väger mest är lösningsförslag 

tre till hyllplan. Denna plåt har optimerats till en vikt på nära 8 kg. 

Att säkerhetsfaktorn skall vara på 2,5 innebär att stativet skall klara av ett tryck på totalt 

1000kg. Detta har jag tidigare i rapporten bevisat att även detta krav är avklarat.    
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12. Slutgiltigt resultat 
Mitt resultat på stativet har minst sagt ändrat sig under hela arbetets gång. Projektet som 

började med att jag endast skulle optimera ett redan existerande stativ gjorde att jag till slut 

har gjort ändringar på produkten som har resulterat i att jag har fått fram mycket bättre värden 

än vad produkten hade från början.  

Som jag nämnde tidigare så valde jag att använda mig av stål, då jag fick veta att det var plåt 

som användes vid tillverkning av de olika komponenterna. Av de tre metaller jag jämförde så 

blev egentligen järn det ”bästa” att använda ur ekonomisk syn men då jag saknar kunskap 

inom tillverkning av plåt så visste jag endast sen tidigare att stålplåt var vanligt. Därför valde 

jag istället att använda mig av stål. Mer information om materialen jag valde mellan kan ni 

hitta under sökning och bedömning av material under detaljkonstruktionsdelen. 

Jag är nöjd med den produkt som jag har kommit fram till men jag skulle vilja fortsätta att 

optimera även denna till den grad som den skulle klara av. Det har varit väldigt intressant att 

se hur så pass små mängder material gör skillnad och hur lite man egentligen behöver ha till 

en produkt som denna.  

 

 

13. Referenser 
FEM-analys: 

http://www.youtube.com/watch?v=EjxGpqDyn0A 
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13.1 Tack till: 
 

Stefan Berg - Eleiko Sport AB 

Håkan Petersson - Halmstad Högskola 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EjxGpqDyn0A
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14. Bilagor 

13.1 Lösningsförslag på Ben till stativ: 

 

Lösningsförslag 1.                    Lösningsförslag 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Lösningsförslag 3.                    Lösningsförslag 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lösningsförslag 5.                     Lösningsförslag 6. 
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Lösningsförslag 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Ritningar: 

Här följer ritningarna till det nya och optimerade stativet. 

(Secretes) 


