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Abstract 

 

This report covers the product development process of a C-profile forming a box 

beam for use in storage systems. The company Brännehylte Lagersystem AB is in 

need of a new box beam that in pair can handle a maximum load of 4000 kg (four 

pallets x 1000 kg). At present the company has only one beam capable of a maximum 

load of 4x800 kg and wants to expand its product range and develop as a company 

and compete with others in the storage systems market. 

 

The first step began with acquiring information on the different beams and how they 

behave under stress. Then began a combination of brainstorming and brainwriting to 

generate a number of concepts of how a C-profile could possibly look like. After 

screening of the different concepts using Gut-feeling method three most appropriate 

concepts were left and were pitted against each other in a Pugh Matrix to get the best 

possible C-profile for further development. 

 

Calculations and tests were done on the selected concept with a combination of 

elementary cases and SolidWorks. For the beam to be approved it must meet the EU 

standard for storage racks. 

 

The calculated beam resulted in a working beam in theory, which in turn must be 

produced to confirm that the theory is true. 

 

Because a prototype must be produced in order to confirm the results, then the work 

cannot be proven in practical example and only be proven in theory. 

 

Keywords: C-profile, Box Beam, Deflection, Storage Systems, EN 15512:2009, 

Brännehylte Lagersystem AB. 
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Sammanfattning 

Denna rapport omfattar en produktutvecklingsprocess av en C-profil som bildar en 

boxbalk för användning inom lagerinredning. Företaget Brännehylte Lagersystem AB 

är i behov av en ny boxbalk som i par klarar av en maxlast på 4000 Kg (fyra pallar x 

1000 kg). I nuläget har företaget bara en bärbalk som klarar av 4x800 kg och vill 

utöka sitt sortiment och utvecklas som företag samt konkurrera med andra inom 

lagerinredning.  

Arbetet började med att införskaffa information på olika balkar och hur de beter sig 

under påfrestning. Därefter påbörjades en kombination av brainstorming och 

brainwriting för att få fram ett antal koncept på hur en C-profil kan se ut. Efter 

sållning av olika koncept med hjälp av Gut-feeling metoden kvarstod det tre mest 

lämpliga koncepter och det ställdes mot varandra i en Pugh-matris för att få ut den 

bäst möjliga C-profilen för vidareutveckling. 

Beräkningar och tester gjordes på det tre valda konceptet med en kombination av 

elementarfall och SolidWorks. För att en balk skall kunna bli godkänd måste den 

uppfylla EU-standarden för lagerställ. 

Den utvalda balken resulterade i en fungerande balk enligt teorin som i sin tur måste 

tillverkas för att förtydliga att teorin stämmer. 

Eftersom en prototyp måste tas fram för att kunna klargöra resultatet kan då arbetet 

inte bevisas att balken skulle kunna användas i praktiken, utan bara i teorin. 

Nyckelord – C-profil, Boxbalk, Nedböjning, Lagerinredning, EN 15512:2009, 

Brännehylte Lagersystem AB  
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1 Introduktion 

Rapporten handlar om författarnas tankeprocess och tillvägagångsätt vid 

framställningen av en ny boxbalk för Brännehylte Lagersystem AB. Detta ligger även 

till grund för ett examensarbete inom ämnet produktutveckling och design. 

1.1 Bakgrund 

Det finns i nuläget inte många boxbalkar som i par klarar av en total last på 4000 kg.  

Efterfrågan på balkar som klarar tyngre last finns ute på marknaden. Fördelen med att 

ha balkar som klarar av högre laster innebär att det inte krävs lika mycket utrymme 

för att förvara samma mängd.  

1.2 Företaget 

Brännehylte Lagersystem AB är en av marknadens ledande aktörer inom 

lagerinredning. De tillverkar och monterar lagerställ till stora kunder som; Gekås 

Ullared AB, Postnord AB, LKAB och Gymgrossisten AB.  

1.3 Problembeskrivning 

I dagsläget finns det inte många boxbalkar i par på marknaden som klarar av att hålla 

fyra pallar med en vikt på 1000 kg vardera. Brännehylte vill vara en av de första inom 

lagerinredning som kan förse sina kunder med effektiviserad lagerförvaring. 

 

Efter en förfrågan från Brännehylte ska en boxbalk som klarar av tyngre vikter 

framställas. En boxbalk är två C-profiler som svetsats ihop som ska bilda ett bärande 

element se Figur 1.         

 

       Figure 1: Exempel på två  ihop svetsade C-profiler  
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Genom en produktutvecklingsprocess ska en ny C-profil framställas och svetsas ihop 

för en optimal slutprodukt som uppfyller företagets önskemål. Ett önskemål från 

Brännehylte är att tjockleken på C-profilen är 1.5 mm för att kunna spara på 

materialkostnader.   

Boxbalken skall monteras fast på en befintlig ställning som är producerad av 

Brännehylte. Användning av dessa sker inomhus vilket gör att faktorer som vind, snö 

och regn kan uteslutas.  

Boxbalken kommer att dimensioneras efter företagets önskemål. En standard EU pall 

med måtten 1200x800 mm med vikten 200, 400, 600, 800 och 1000 kg skall lastas på 

fyra olika längder. Beroende på balklängd lastas olika antal pallar med olika 

pallvikter.  

Antal pallar kan variera mellan 1 - 4 pallar beroende på längden på balken ses i Figur 

2. 

Balklängd i millimeter Antal pallar per balkpar 

950 1 

1850 2 

2750 3 

3600 4 

Figur 2: Max antal pallar för olika balklängder 

 

För att balken ska godkännas av företaget krävs det att en standard följs, European 

Racking Federation EN 15512: 2009.  

Eftersom det är tunnväggiga balkar måste faktorer som buckling, vippning och 

förvridning tas in för beräkning. Enligt standarden så skall den maximala 

nedböjningen hållas under balkens längd i centimeter dividerat med 200. Om 

nedböjningen är mindre än maximala tillåtna nedböjningen anses det att inga av de 

ovan nämnda faktorerna kommer att ske [1, s. 8]. 

Balken ska dimensioneras enligt standarden med en säkerhetsfaktor på 1.4 som gäller 

endast på pallens vikt och en säkerhetsfaktor 1.3 som gäller endast på balkens vikt[1, 

s, 24]. 

Ju mer material som används kommer balkens vikt att ökas. Detta gör att tyngden från 

balken blir större och gör en inverkan på nedböjningen. Alla balkar kommer att 

dimensioneras olika på grund av de olika längder och laster. En balk för 1000 kg 

pallar jämfört med en balk för 200 kg pallar behöver inte ha samma dimensioner.  
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Eftersom balken inte är KKR, IPE, HEA balkar och bultförband är det mer komplext 

vid beräkning på grund av svåra geometrier. Profiler med avancerade former gör att 

det blir svårare att räkna ut yttröghetsmomentet som finns i tabeller för vanliga 

balkprofiler.  

C-profilerna är tunnväggiga profiler med avancerade former som gör att det blir svårt 

att använda sig av några elementarfall. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en boxbalk med hjälp av de kunskaper som 

utbildningen har gett och få möjligheten att tillämpa dem. Detta arbete kommer att ge 

Brännehylte utvärderingsunderlag för eventuella investeringar. Profilerna som ska 

utformas till företagets nuvarande ställningar ska vara i största mån minimalistisk och 

hållbar. 

Designerna kommer att tas fram och testas i SolidWorks simuleringar för att få fram 

en slutgiltig prototyp som skall testas i verkligheten. Författarnas mål med detta arbete 

är att ta fram en boxbalk som gör det möjligt för företaget att konkurrera med andra 

företag och fortsätta vara en av de ledande aktörerna inom lagerinredning. För att 

kunna göra detta ställs dessa tre frågeställningar. 

 

 Hur kan C-profilerna se ut? 

 Hur kan de beräknas? 

 Uppfyller de kraven? 

 

1.5 Omfång och avgränsningar 

 

I detta arbete kommer fokus ligga på framtagning av C-profilerna som bildar 

boxbalken. Simuleringar och ritningar kommer att ske i SolidWorks. Det finns bättre 

simuleringsprogram som ger mer korrekta resultat men kunskapen och tillgång till 

programmen saknas. Därmed valdes arbetet att utföras i SolidWorks som studenterna 

har lärt sig under utbildningen. Boxbalken ska anpassas efter en befintlig infästning 

och ställning som Brännehylte använder för sina andra produkter. 

Om det visar sig att balken klarar av lasterna men inte infästning får företaget 

utvärdera om de vill investera i balken och utveckla ”klacken” för anpassning till den 

nya boxbalken se Figur 3. 
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Figure 3: Klacken är en av företagets standard klack och 

används i företagets befintliga ställning 

 

1.6 Disposition 

 

Rapporten inleds med en bakgrund till arbetet, en kortfattad problembeskrivning och 

information om företaget Brännehylte. Sedan kommer en mer detaljerad 

problembeskrivning och syftet med arbetet. Det beskrivs även vilka teorier och 

metoder som används under projektets gång. Den största delen av rapporten består av 

genomförandet, där metoderna tillämpas för att lösa problembeskrivningen. 

I resultatdelen får läsaren reda på vad författarna har åstadkommit med arbetet och om 

projektet kommer att vidareutvecklas av företaget eller inte. Därefter avslutas 

rapporten med bilagor som innehåller Gantt-schema, koncept, beräkningar och 

ritningar. 

2 Teori 

2.1 Olika typer av balkar 

Det finns i nuläget olika balkar för olika användningsområden. De vanligaste 

balktyperna är I-, H-balkar och hålprofiler även kallad konstruktionsrör. Dessa 

balktyper är inte optimala för lagerinredning på grund av att de är för stora, tunga och 

dyra att producera. Där kommer boxbalken in då den är lättare och billigare att 

tillverka. 
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2.1.1 Boxbalkar 

Namnet boxbalk kommer ifrån tunnväggiga profiler som bildar en box. Det kan till 

exempel vara två C-profiler som svetsats ihop för att bilda balk men behöver 

nödvändigtvis inte var på det viset. Dessa balktyper passar bra i lagermiljö då de är 

relativt lätta, kompakta och även billiga att tillverka. 

2.1.2 Konstruktionsrör/Hålprofiler (VKR, KKR) 

Konstruktionsrör eller hålprofilen används oftast till där de bärande elementen är 

synliga.  Det finns två tillverkningsmetoder på hålprofiler, i varmt och i kallt tillstånd.  

VKR är förkortning för varmformade konstruktionsrör och KKR står för kallformad 

konstruktionsrör. De har olika egenskaper på grund av deras tillverkningsmetod.[5] 

2.1.3 I-balkar och H-balkar (IPE, HEA, HEB) 

En I- och H-balk ser ut som namnet beskriver, som bokstaven I och H. 

Förkortningarna för dessa balkar står för Europa Profil I(IPE), Europeisk 

Bredflänsprofil A(HEA) och Europeisk Bredflänsprofil B(HEB). Dessa balkar 

används för det mesta delen i grövre konstruktioner som byggnader och broar där de 

används som pelare eller ett bärande element. 

Skillnaden mellan I och H-balkar är att I-balken har högre profilhöjd än bredden på 

flänsarna och för H-balken är det tvärtom då flänsarna är längre än profilhöjden. 

I-balken används i konstruktioner där det inte finns någon risk att balken kan vippa 

omkull på grund av att den har korta flänsar, används till exempel i väggar. 

H-balken har en betydligt bättre vridstyvhet än I-balken och kan därför användas i 

konstruktioner där I-balken inte klara av vridstyvheten. Men H-balken kan även 

användas som pelare på grund av sina goda egenskaper mot knäckning.[4] 

 

2.2 Balkteori 

För att kunna ta fram en hållbar balk används hållfasthetslära med balkteori. 

Balktypen i detta arbete är en boxbalk. Balkens ändar kommer att svetsas ihop med 

”klackar” som sedan monteras på en befintlig ställning. ”Klackarna” är krokar som 

hakas fast i ställningen (se bilaga 1). Vad som är viktigt att tänka på vid konstruktion 

av balkar är nedböjningen och även spänningen som kan uppkomma i balken. 

Det första momentet är att generera bra koncept på design av c-profilen som bildar 

boxbalken. Därefter görs analytiska beräkningar och numeriska simuleringar på 

koncepten för att se vilken av dem som har lägst nedböjning. Det bästa konceptet går 

vidare och  sedan beräknas i ställningen.Bimensioner på balken tas fram för balken 

för att kunna klara av lastkraven. 

För att se om de analytiska beräkningarna stämmer skall de jämföras med numeriska 

simulationerna. Koncepterna ritas upp i SolidWorks för att sedan utsättas för samma 

belastning som gjordes för beräkningarna. 
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Jämförelsen görs för att kontrollera om det är möjligt att beräkna fram nedböjning 

istället för användning av simulering. Eftersom det är komplicerade former på 

profilerna kan de vara svåra att beräkna, därför kontrolleras beräkningarna med 

simuleringarna för att se om de ger någorlunda samma resultat.  

De elementarfall som ska användas är en balk som har stöd i båda ändarna för att 

kunna beräkna fram nedböjning och spänningen[2, s. 30]. Eftersom balken kommer 

att monteras fast i ställningen kommer en del av lastkrafterna absorberas upp i 

ställning på grund av flexibiliteten. 

 

Formel för nedböjning för endast på balken är  

∆𝑚𝑎𝑥=  
5 ∗ 𝑊𝑏𝑒𝑎𝑚 ∗ 𝐿3

384 ∗ 𝐸𝐼𝑏
 

Wbeam –  Totala last på balken med säkerhetsfaktorn inräknad 

𝑊𝑏𝑒𝑎𝑚 = 𝑆𝐹 ∗ 𝑄 

SF -  Säkerhetsfaktorn 1,4 

Q -  Lasten på balken 

L –  Balkens längd 

E –  Elasticitetsmodulen  

Ib –  Balkens yttröghetsmoment kring x-axeln 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Standarden EN 15512: 2009 

Enligt standarden är den maximala tillåtna nedböjningen på balken längden/200, om 

nedböjningen är mindre än längden/200 kan buckling, förvridning och vippning 

uteslutas. Eftersom ställningen kommer användas inomhus kan krafter från vind, regn 

och snö med uteslutas. 

Balkens tyngd skall dimensioneras med en säkerhetsfaktor på 1,3[1]. Balkens 

egentyngd är cirka 1-2% av totala lasten som kan uteslutas eftersom det påverkar 

nedböjningen minimalt men i detta arbete räknades den in då det är bättre att 

överdimensionera än att underdimensionera.  

Formel för analytisk beräkning av nedböjning när balken är fast monterat i ställning 

är[1, s. 36] 



 

7 

∆𝑚𝑎𝑥=  
5 ∗ 𝑊𝑏𝑒𝑎𝑚 ∗ 𝐿3

384 ∗ 𝐸𝐼𝑏
∗ 𝛽∆ (1 −

0,8 ∗ 𝛽𝜃

𝛽∆ ∗ (1 +
2𝐸𝐼𝑏

𝑘𝑒 ∗ 𝐿
)

) 

βΔ, βθ –  Värden enligt bilaga F i EN 15512 för att justera formeln för icke jämn 

belastning  

ke –  Den effektiva styvheten, det vill säga styvheten på balkändens 

kontaktdon reduceras genom inverkan av flexibiliteten hos ställningen 

𝑘𝑒 =
1

(
1

𝑘𝑏
+

ℎ

3𝐸𝐼𝑐
)
  

kb – Styvhet på balkändens kontaktdon   

Ic –  Yttröghetsmoment för ställningens profil i y-led    

H - Höjden mellan balknivåerna som kan varieras beroende på ställningens 

totala max last (vanligaste höjden är 200 cm) 
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3 Metod 
 

Detta arbetet följer inte en produktutvecklingsprocess utan studenterna har valt de 

moment som de tycker krävs för ta fram en ny produkt. De moment som ingår i denna 

process är planering, förstudie, produktspecifikation, konceptgenerering, konceptval, 

prototyptillverkning och prototyputvärdering. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställning och metod 

 

 För att få en fram en enkel profil får designen inte vara komplicerad. Den ska 

inte innehålla skarpa kanter eller orimliga geometrier. Detta underlättar 

tillverkningen och monteringen av profilerna vid senare skede. 

 Eftersom det är komplicerade profiler är det svårt att beräkna fram 

yttröghetsmomentet som behövs för att beräkna nedböjningen och spänningar 

som uppkommer i balken. 

 

För att ta reda på faktorer som yttröghetsmoment utförs approximativa 

beräkningar på designen av balken för att sedan kunna jämföra med 

simuleringar. Simuleringen återskapar en verklighet i en kontrollerad miljö där 

användaren kan ta slutsatser om hur boxbalken beter sig i verkligheten. 

 Resultat från analytisk beräkningarna och numeriska simuleringen skall 

kontrolleras enligt European Racking Federation standarden EN 15512: 2009 

för att se om balken klarar av standarden.  

 

3.2 Planering  

 

För att få struktur på arbetet genomförs en planering på projektet från början till slut. 

Genom att göra en planering är det lättare att följa upp projektet och om det 

uppkommer problem är det enklare att korrigera felen. Ett Gantt-schema tas fram för 

att bilda en uppfattning av hur mycket tid som behövs för de olika momenten i 

projektet. 

 

3.3 Förstudie 

 

En förstudie görs för insamling av information och underlag till projektet. Insamling 

av informationen kan hämtas bland annat från internet, böcker samt studera 

konkurrenternas produkter.  
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3.3.1 Användningsområden 

 

Boxbalken kommer att användas i en industrimiljö där förvaring av gods lagras. Den 

kommer att monteras fast i en ställning som sedan lastas med EU-pallar.   

 

3.3.2 Materialval 

 

Materialval är en viktig del vid en konstruktion. För de fyra olika längderna på balken 

behövs inte samma material användas på grund av olika lastkrav. Desto längre en balk 

är ju viktigare är det att hitta ett material som har hög styvhet samtidigt som det 

bibehåller en låg vikt. Ett material med goda egenskaper kan vara kostsamt och 

beräkningar måste göras för att se om det är värt investeringarna. För de kortare 

balkarna kan material med sämre egenskaper användas då de är billigare. Det är 

viktigt att och hitta en balans mellan materialegenskaper och kostnader. 

 

3.3.3 Design 

 

Den viktigaste delen för denna konstruktion är designen på C-profilen. Designen 

lägger grund för om boxbalken klarar av de krav som ställs på balken. Profilerna skall 

vara enkla och robusta. Ur ett tillverkningsperspektiv bör C-profilerna ha en relativt 

enkel design för att undvika höga tillverkningskostnader. En annan fördel med en 

enkel design är att det sparas tid och pengar på monteringen av profilerna. 

 

3.4 Konceptgenerering 

 

Under konceptgenereringsfasen tas olika koncepter fram på hur en c-profil kan se ut. 

Genom att använda av metoder som brainstorming och brainwriting är det enklare att 

ta fram koncepter.  

 

3.4.1 Brainstorming/brainwriting 

 

En av de vanligaste konceptgenereringsmetod är brainstorming/brainwriting. 

Fördelarna med brainstorming/brainwriting är att det öppnar upp för fler idéer. Under 

brainwriting fokuseras det på att ta fram ett flertal designer utan att tänka på hur 

designen påverka kvalitén. Det gäller att rita det som kommer upp i huvudet direkt. 

Inga idéer är dåliga idéer.[7]  
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3.5 Konceptval 

 

Efter konceptgenerering skall koncepterna utvärderas för att se vilka koncepter som 

går vidare till nästa fas och för vidareutveckling. Metoder som används i arbetet är 

”gut feeling”, Pugh matris och numeriska simuleringar. 

3.5.1 Gut feelings 

 

Koncepterna kan utvärderas med ”gut feelings”. Metoden innebär att bedömaren, 

genom kunskaper och erfarenheter bedömer konceptets potential på magkänsla. 

Koncepterna beslutas om de antingen kommer att kunna fungerande som en bärande 

balk eller inte. 
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3.5.2 Pugh’s matris 

 

Pugh’s matris är en metod för att få ett objektivt och systematiskt sätt välja det bästa 

konceptet utifrån flera möjliga val. För att genomföra en Pugh matris krävs ett antal 

koncept att jämföras med. Faktorer tas fram via de som har kunskaper inom ämnet. 

Dessa faktorer skrivs under kriterium och beroende på hur viktig det kriterium är 

viktas den med en siffra från 1-5, där fem är viktigast och ett är minst viktigast(se 

figur 4). 

 

Figur 4: Exempel på en Pugh matris 

För att kunna värdera koncepten sätts ett av koncepten som referens. Referensen 

används som utgångspunkt vid jämförelse med andra koncept. Till exempel vid 

kriterium 1 om koncept 1 är bättre än referens sätts ett ”+” och ett ”-” om koncept 1 är 

sämre än referens. Efter att alla ”+” och ”-” satts ut, summeras antal ”+” och antal ”-”. 

Som tillslut adderas med kriteriums viktnings värde.[9] 

 

 
Viktning Referens Koncept 1 Koncept 2 ... Koncept N 

Kriterium 1 
 

0 x11 x12 ... x1N 

Kriterium 2 
 

0 x21 x22 ... x2N 

 
... ... ... ... Xij = +2 ... 

Kriterium M 
  

xM1 xM2 ... xMN 

Antal + 
      

Antal - 
      

Summa 
      

Viktad summa 
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3.6 Analytiska beräkningar  

Beräkningar kommer genomföras på det valda konceptet. Beräkningar på nedböjning, 

yttröghetsmoment, spänning, svetsförband och balkens momentkapacitet kommer att 

tas fram för att kunna dimensionera balken samt välja lämpligt material till balken. 

 

3.7 Numeriska Simuleringar 

Fördelarna med att använda simuleringar jämfört med provning är att det är 

ekonomiskt, säkert, effektivt och miljövänligt. Det är ekonomiskt eftersom prototyp 

tillverkning inte behöver göras för att testa produkten utan produkten testas digitalt. 

Med simuleringar är det även miljövänligt då material till tillverkning för prototypen 

inte behövs. Simuleringar ger användaren en uppfattning av hur produkten är i 

vekligheten. 

4 Genomförande 

Genom att systematiskt använda metoder i vissa steg kan de bästa resultatet uppnås.  

 

4.1 Grundinformation och önskemål 

Brännehylte hade som önskemål att tjockleken på C-profilen skall vara 1.5 mm men 

det var inget krav. De önskade även att tillverkningskostnad och materialutnyttjandet 

skulle hållas låga. Detta innebär att designen inte får vara komplicerad och 

användningen av material ska vara minimal.  

 

4.2 Förstudie 

 

Förstudien har gjorts genom att söka information på internet och genom att studera 

konkurrenternas produkter för att hitta inspiration till olika koncept. För ett bra 

koncept krävs det att många olika förslag på hur profilerna kan se ut och sedan 

utvärdera dessa för att kunna gå vidare med den bästa möjliga. 

 

Designen har störst betydelse för konstruktionen. Det finns designer som är hållbara, 

starka, har svåra geometrier, är tidskrävande att producera och är inte lönsamma att 

tillverka för att företaget ska gå i vinst. 

 

Undersökning gjordes på de befintliga boxbalkar på marknaden för att se hur de är 

uppbyggda, vilka material de använder, vilka mått de har, vad det finns för olika 

designer och deras lastegenskaper. Undersökningarna gav inspiration till 

konceptgenerering. 



 

13 

4.3 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen utfördes med brainstorming och brainwriting. Olika skisser på 

boxbalkar togs fram. Antal koncept som uppkom under brainstorming och 

brainwriting var totalt nio stycken (se bilaga 3-11).  

4.4 Konceptval 

Konceptgenereringen gav nio olika koncept. Vissa koncept ansågs inte vara 

tillräckliga för vidareutveckling på grund av deras komplicerade geometrier. 

Sållningen gjordes med metoden ”gut feeling” och tre koncept återstod se figur 5, 6, 

7. 

                       

   Figur 5: Koncept VII                      Figur 6: Koncept IX                      Figur 7: Koncept V 

 

Numeriska simuleringar gjordes på de tre valda koncepten för att vidare se hur de 

beter sig under påfrestning. Alla koncept dimensionerades med samma mått, var 

tilldelade samma material och utsattes för samma belastning för att få en jämnare 

jämförelse mellan koncepterna. Resultatet av den numeriska simuleringar gav 

underlag till Pugh’s matrisen som används för att vikta koncepterna mot varandra.  
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4.5 Dimensionering av balk 

Nedböjningen är den viktigaste delen vid konstruktion av en balk eftersom de ska 

fungera som ett bärande element. Därför ska en balk dimensioneras efter 

nedböjningen. Andra faktorer som spänning kommer i efterhand när nedböjningen är 

bestämd. 

Enligt planering skulle stora delar av arbetet utföra med hjälp av SolidWorks 

simuleringar. Men eftersom att det blev komplikationer med simuleringen där det inte 

gick att simulera flera komponenter samtidigt som i sin tur gav felaktiga resultat 

kunde SolidWorks simuleringar uteslutas helt. Istället har SolidWorks använts för att 

räkna ut yttröghetsmomenten till beräkningar av elementarfall som ses i Figur 8.  

 

Figur 8: Numerisk framtagning av yttröghetsmoment kring y-axeln ur Solidworks (Iy=1921500.20 

mm^4) 

 

 

Eftersom det är många beräkningar som kommer utföras på olika balklängder och last 

beräknas allt i Excel för att spara på tid. 
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4.5.1 Materialval 

Företaget använder sig av materialet SSAB tunnplåt av typen Docol 350YP High 

Strength Steel som används till stora delar av deras sortiment. Undersökningar visar 

att materialet knappt har någon inverkan på nedböjningen av balken men spänningen i 

balken får inte överstiga materialets sträckgräns får då uppstår plastisk deformation. 

För att underlätta materialhantering används företagets befintliga material som har bra 

materiella egenskaper som kan ses i Figur 9. 

 

Figur 9: Materialegenskaper för tunnplåt av typen DOCOL 350YP High Streanth Steel 

4.5.2 Framtagning av balkens nedböjning 

 

Den maximala tillåtna nedböjningen för denna typ av balk är Längd/200[1, s. 8]. Om 

inte balkens nedböjning överstiger den maximala tillåtna nedböjningen kan faktorer 

som vippning, buckling och förvridning uteslutas på grund av att dessa faktorer 

uppkommer bara om balken nedböjning överstiger den tillåtna nedböjningen [1]. 

Balken med längden 3600mm ritades upp i SolidWorks och det angavs ett liknade 

material med samma egenskaper som kommer användas vid tillverkning av den 

riktiga balken, detta för att ta reda på balkens totala vikt. Vikten blev då cirka 25 kg 

som multiplicerades med gravitationen och säkerhetsfaktorn 1,3. Summan av dessa 

blev cirka 320 N som skall adderas in i den totala lasten.   

Balkens maximala nedböjning beräknades i Excel enligt formel nedan[2, s. 30]  

 ∆𝑚𝑎𝑥=  
5∗𝑊𝑏𝑒𝑎𝑚∗𝐿3

384∗𝐸𝐼𝑏
    

Wbeam –  Totala last på balken med säkerhetsfaktorn inräknad 

𝑊𝑏𝑒𝑎𝑚 = 𝑆𝐹 ∗ 𝑄 

Q -  Lasten på balken + balkens vikt*med balkens SF på 1,3 

SF -  Säkerhetsfaktorn 1,4 

L –  Balkens längd 

E –  Elasticitetsmodulen  

Ib –  Balkens yttröghetsmoment kring x-axeln 

 



 

16 

Eftersom balken kommer monteras fast i Brännehyltes befintliga ställningar kommer 

ställningen att absorbera en del av kraften som balken utsätts för. Balkens maximala 

nedböjning när den är fastmonterad i ställningen beräknas enligt [1, s. 26]  

 

∆𝑚𝑎𝑥=  
5 ∗ 𝑊𝑏𝑒𝑎𝑚 ∗ 𝐿3

384 ∗ 𝐸𝐼𝑏
∗ 𝛽∆ (1 −

0,8 ∗ 𝛽𝜃

𝛽∆ ∗ (1 +
2𝐸𝐼𝑏

𝑘𝑒 ∗ 𝐿
)

) 

 

βΔ, βθ –  Värden enligt bilaga F i EN 15512 för att justera formeln för icke jämn 

belastning  

ke –  Den effektiva styvheten, det vill säga styvhetens på balkändens 

kontaktdon reduceras genom inverkan av flexibiliteten hos ställningen 

𝑘𝑒 =
1

(
1

𝑘𝑏
+

ℎ

3𝐸𝐼𝑐
)
  

kb – Styvhet för balkändens kontaktdon   

Ic –  Yttröghetsmoment för ställningens profil i y-led    

H - Höjden mellan balknivåerna som kan varieras beroende på ställningens 

totala max-last (vanligaste höjden är 200 cm)  

  

 

 

 

För att få fram den minsta yttröghetsmomentet som är tillåtet fördes värden in i Excel 

för att komma nära den maximala nedböjningen. I detta exempel får en balk som är 

fast monterad i ett ställ med profilmåtten 120/56/2,5 mm blir det minsta 

yttröghetsmomentet 395 cm
4 

för en balk som 360 cm lång och belastas med en last på 

27,8 kN. Därefter utfördes samma metod på de resterande balklängder och laster. 
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4.5.3 SolidWorks    

Efter att det minsta tillåtna yttröghetsmomentet togs fram för alla balklängder och för 

olika laster dimensionerades balken i SolidWorks för att få ut den minsta tillåtna 

höjden på profilen. Bredden på balken har inte stor inverkan på nedböjningen, därför 

valdes fasta mått på 45 och 50 mm bredd. Dessa mått valdes på bredden är på grund 

av ”klacken” har en maxbredd på 55mm. En annan faktor som påverkar 

yttröghetsmomentet är profilens tjocklek. Tjocklekarna som testades på profilen var 

1,5 och 2 mm, eftersom Brännehylte hade ett önskemål på att tjockleken på profilen 

skall antingen vara 1,5mm eller 2mm. Resultatet från Excel ses i Figur 10 . 

 

Figur 10: Minsta tillåtna höjden för angiven yttröghetsmoment för olika bredd, tjocklek, last och längd 

 

Måtten på de olika längderna är precis på gränsen eller en bit över den minsta tillåtna 

yttröghetsmomentet. Dessa mått kan användas för dimensionering för balken eftersom 

båda säkerhetsfaktorerna är redan inräknade i den totala lasten som kommer att 

belastas på balken.  För fullständiga resultat på alla längder och laster (se bilaga 12). 
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4.5.4 Framtagning av spänning i balken 

 

Balken får inte deformeras plastiskt under påfrestningar från laster.  Det är viktigt att 

räkna fram vart i balken som det uppkommer mest spänning för att kunna välja 

material med högre sträckgräns än den maximala spänningen. 

Spänningskoncentrationer kan inte tas hänsyn till vid beräkningar, därför kommer 

SolidWorks att användas för att se vart spänningskoncentrationer uppkommer i 

balken. Om det blir för mycket spänningskoncentration på balken får en ny design tas 

fram med mindre spänningskoncentrationer eller byta till ett material med högre 

sträckgräns. Material med högre sträckgräns kostar mer. Den största spänningen 

uppstår vid när x=l/2. Spänningen beräknas enligt formeln nedan[10]. 

 

𝑆 =
𝑊

2𝑍𝐼
∗ 𝑥(𝑙 − 𝑥)  

W -  Totala last på balken 

𝑊 = 𝑆𝐹 ∗ 𝑄 

Q -  Lasten på balken + balkens vikt*med balkens SF på 1,3 

SF - Säkerhetsfaktorn 1,4 

Z –  Böjmotstånd 

l – Längden på balken 

x –  Är en punk inom längden l 

 

4.5.5 Framtagning av balkens momentkapacitet 

Balkens momentkapacitet är en extra kontroll för och se om balken verkligen håller. I 

början av rapporten beskrevs det att om nedböjningen är mindre än L/200 

förekommer ingen buckling, vippning eller förvridning. För att balken skall klara 

kontrollen måste MSd,y, , den beräknade momentkapacitet vara mindre än balkens 

momentkapacitet MRd,y.[1, s. 33]  

 

Formeln för MSd,y är 

𝑀𝑆𝑑,𝑦 =  
𝑊 ∗ 𝐿

8
∗ 𝛽𝑚 (1 −

2/3 ∗ 𝛽𝜃

𝛽𝑚 ∗ (1 +
2𝐸𝐼𝑏

𝑘𝑒 ∗ 𝐿
)

) 

Formel för MRd,y är[1, s. 10] 

 

𝑀𝑅𝑑,𝑦 =  
𝐼𝑏 ∗ 𝑓𝑦

𝑍
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fy -  Sträckgräns på material på balken 

βm –  Värden enligt bilaga F i EN 15512 för att justera formeln för icke jämn 

belastning  

Z -  Höjd till tyngdpunkt 

4.5.6 Framtagning av svetsförband 

Framtagning av svetsförband dimensionerades efter den tyngsta lasten och längsta 

balken. Balken svetsas ihop med ”klacken” runt hela balkensände för att profilerna 

ska sitta på plats. För att underlätta beräkningen gjordes beräkningen på långsida. För 

att beräkna fram om svetsningen klarar av lasten krävs det data för materialet[3].  

Material på balken och ”klacken”: Docol 350 YP 

Sträckgräns 350 MPa 

Brottgräns 430 MPa 

Materialfaktorn 𝛾𝑀2 = 1.25 

Materialkvalité ger 𝛽𝑤 = 0.9 

För att svetsen ska bli godkänt krävs det att [6] 

 

√𝜎˔
2 + 3(𝜏˔

2 + 𝜏˔
2) <

𝑅𝑚

𝛾𝑀2∗𝛽𝑤
 och 𝜎˔ <

𝑅𝑚

𝛾𝑀2∗𝛽𝑤
    

 

 

4.5.7 Framtagning av ritning för prototyptillverkning 

På grund av tidsbrist valdes ritning och prototyptillverknings att göras på balken med 

längden 2750mm till följd av att företaget inte kan tillverka balken med längden 

3600mm själva utan då måste balken beställas från en underleverantör. Ritning finns 

under bilagor (se bilaga 13) 

 

5 Resultat och Analys  

5.1 konceptval  

Det som testades under simuleringen i SolidWorks var nedböjning, spänning och 

vikten tog fram genom ett verktyg inom CAD-programmet. Koncept 9 användes som 

referens och jämfördes med koncept 5 och koncept 7. Det vinnanande konceptet var 

koncept 9 då den var bättre i nästan alla kriterier se Figur 11.  
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Figur 11: Resultat av Pugh matris visars att koncept 9 var betydligt bättre än de andra koncepten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Nedböjning 

Beräkning av nedböjning på balken i en ställning fås enligt formeln nedan[1] 

∆𝑚𝑎𝑥=  
5 ∗ 𝑊𝑏𝑒𝑎𝑚 ∗ 𝐿3

384 ∗ 𝐸𝐼𝑏
∗ 𝛽∆ (1 −

0,8 ∗ 𝛽𝜃

𝛽∆ ∗ (1 +
2𝐸𝐼𝑏

𝑘𝑒 ∗ 𝐿
)

) 

 

Den enda faktorn som kommer påverka nedböjningen i detta fall är balkens 

yttröghetsmoment Ib då resterande faktorer redan är givna (se bilaga 12). Balkens 

yttröghetsmoment  𝐼𝑦 − 𝐼𝑖 kan beräknas analytiskt enligt Figur 12. 
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Figur 12:  Framtagning av yttröghetsmoment kring x-axeln med förenklade former.  

 

 

 

 

 

Balkar med komplicerade tvärsnitt geometrier gör det tidsödande att bestämma ett 

exakt värden på yttröghetsmomentet. Därför togs yttröghetsmomentet fram med hjälp 

av SolidWorks som ger ett numeriskt värde (se bilaga 12). Vid en jämförelse av 

analytiska beräkning och simuleringen i SolidWorks visar en försumbar skillnad för 

samma geometri. Ett annat sätt hade kunna varit att förenkla komplicerade tvärsnitt 

för att kunna bestämma yttröghetsmomentet med rimligt insats detta kan dock leda 

större osäkerheter vid vidare beräkningar. Om det approximativa yttröghetsmomentet 

blir till exempel. mindre än det exakta leder det till att det beräknade nedböjningen 

blir större när det läggs in i formeln. Därför användes vid beräkningarna av 

nedböjningarna, det numeriska yttröghetsmomentet ur SolidWorks. 
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För att få reda på det minsta yttröghetsmomentet som är tillåtet, utan att överskrida 

kravet på maximal nedböjning, fördes ovanstående formel in i Excel. Genom att 

använda sig av Excel sparades tid på beräkningar. 

I Figur 13 är ett exempel på vilket yttröghetsmoment balken måste ha för att inte 

överstiga maximal nedböjning för olika ställningar. 

 

Figur 13: Framtagning utav maximala tillåtna nedböjning med hjälp av Excel. 

 

 

 

 

 

5.3 Spänning 

Formel för beräkning av spänning fås genom 𝑆 =
𝑊

2𝑍𝐼
∗ 𝑥(𝑙 − 𝑥). 

Tabellen i Figur 14 visar spänningen på de olika balklängderna med sina respektive 

belastningar. Resultatet visar att tre av de fyra balklängdernas spänning inte kommer 

överstiga materialets sträckgräns, vilket är 350 MPa. Den kortaste balken kommer inte 

att tillverkas på grund av att det är onödigt att producera en sådan kort boxbalk. Då 

företaget redan har andra typer av balkar som kan ersätta den och är billigare att 

producera. 
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Figur 14: Den maximala spänningen som uppkommer på de fyra olika balklängder vid maximal last 

 

5.4 Momentkapacitet 

Momentkapaciteten fås av formeln[1, s 14] 

𝑀𝑆𝑑,𝑦 =  
𝑊 ∗ 𝐿

8
∗ 𝛽𝑚 (1 −

2/3 ∗ 𝛽𝜃

𝛽𝑚 ∗ (1 +
2𝐸𝐼𝑏

𝑘𝑒 ∗ 𝐿
)

) 

 

 

Tabellen nedan i Figur 15 visar att MRd,y är mindre än MSd,y vilket visar att balkens 

dimensioner är godkända. 

 

Figur 15: Resultat av momentkapacitet vid införande av formeln ovanför I Excel. 
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5.5 Svetsförband 

 

Material på balken och ”klacken”: Docol 350 YP 

Sträckgräns 350 MPa 

Brottgräns 430 MPa 

Materialfaktorn 𝛾𝑀2 = 1.25 

Materialkvalité ger 𝛽𝑤 = 0.9 

För att svetsen ska bli godkänt krävs det att [6] 

 

√𝜎˔
2 + 3(𝜏˔

2 + 𝜏˔
2) <

𝑅𝑚

𝛾𝑀2∗𝛽𝑤
 och 𝜎˔ <

𝑅𝑚

𝛾𝑀2∗𝛽𝑤
    

 

Eftersom att ”klacken” har en bredd på 55 mm och balken är dimensionerad med en 

bredd på 45 mm och 50 mm så ska a-måttet och balkens bredd inte överstiga 

”klackens” bredd. Beräkningar gjordes med ett a-mått på 1 mm till att börja med och 

om det visar sig att det inte håller kommer beräkningar med högre a-mått att provas 

tills kraven uppnås. Utförliga beräkningar ses i Figur 16 och 17. 

 

 

Figur 16: Beräkning av svetsförband på balkens långsidor. 
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Figur 17: Resultat av beräkning av svetsförband.  

 

Det visar sig att ett A-mått på 1 mm kommer att hålla med en säkerhetsmarginal på 

mer än 50%. Men eftersom att företaget kommer att svetsa runt hela balkänden blir 

säkerhetsmarginalen ännu större. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 

Enligt alla beräkningar med elementarfall och med hjälp av SolidWorks kommer 

balken att klara av de krav som har ställts på balken i teorin. Ifrån standarden ska alla 

beräkningar innehålla en säkerhetsfaktor som gör att balken överdimensioneras vilket 

medför att balken kommer klara av de givna lasterna.  

 

6.1.1 Resultat på beräkningar och tester 

 

Varför koncept nummer nio valdes för vidareutveckling var för att det gav bäst 

resultat enligt tester, designen var simpel och tillverkningen av produkten var relativt 

enkel att producera med få enkla moment. De moment som krävs för att tillverka 

balken är först att köpa in rätt tjocklek och bredd på plåten. Därefter skärs plåten ut till 

den önskade längden på C-profilen. Sedan bockas C-profilen enligt ritningarna och 

går vidare där två profiler svetsas ihop med företagets standard ”klack” och efter det 

lackas balken enligt kundens önskemål. 

 

6.1.1.1 Nedböjning 

Resultatet för beräkning av nedböjning på balken visade sig att det mesta kritiska 

faktorn var yttröghetsmomentet då det hade störst inverkan på hur mycket balken 

skulle böja sig under en viss påfrestning. Även materialets elasticitetsmodul har också 

en inverka på nedböjningen men material med högre e-modul kostar mer. Därför 

valdes samma material som företaget använder sig utav. Detta gjorde att 

yttröghetsmomentet var det enda faktorn som kunde experimenteras med. Ställningen 

fick också tas i åtanke för att den absorbera upp en del av krafter som påfresta balken. 

På ställningen gjordes inte förändringar utan arbetet fokuserades på att ta fram en balk 

som passar in i ställningen. 

6.1.1.2 Spänning 

Beräkning på spänning gjordes för att säkerställa att balken inte deformera plastisk 

under belastning. Vid beräkningen av spänning krävs det att balken är monterad fast i 

ställningen men eftersom ställningen inte är fixerad kan balken ses som om den var 

fritt upphängd och då uppstår den maximala spänningen i mitten av balken. Materialet 

har en sträckgräns på 350 MPa och enligt beräkningar av de olika balklängderna så 

överstiger spänningen inte materialets sträckgräns vilket gör att materialet är godkänd 

för användning. 
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6.1.1.3 Momentkapacitet 

Momentkapacitet är en extra kontroll som görs på balken. Om nedböjningen är 

mindre än längden/200 kan buckling, förvridning och vippning uteslutas, det krävs 

även att den beräknade momentkapaciteten (MSd,y) med en viss last och längd inte 

överstiger balken momentkapacitet (MRd,y). Vilket enligt beräkningar visar att den inte 

kommer överstiga balkens momentkapacitet (MRd,y). 

6.1.1.4 Svetsförband 

Vid framtagning av svetsförband som förklarades i genomförandet gjorde en 

approximation på hur stor A-måttet skall vara beroende på ”klackens” bredd. Det är 

bättre att överdimensionera A-måttet för att vara på den säkra sidan. För enklare 

beräkningar gjorde svetsberäkningar på balkensändens långsidor. Det visade sig att 

det behövdes bara ett A-mått på 1 mm för att svetsen skall hålla med goda marginaler. 

Även om det bara krävdes svetsning på långsidorna på balkens ändar så valdes 

svetsning runt hela balkens ände för att få en högre säkerhetsmarginal, 

säkerhetskänsla och ett bättre utseende. 

 

6.2 Begränsningar 

En begränsning av arbetet var att inte ha tillgång till full versionen av SolidWorks där 

bland annat simulering ingår. Studentversionen av SolidWorks kunde laddas ner där 

enklare uppgifter kunde lösas som 3d modelleringar och ritningar. En annan 

begränsning var att handledaren/konstruktören på företaget var ofta borta eller 

upptagen med andra projekt och kunde inte stödja studenterna under arbetsgången. 

Handledaren var för det mesta tillgänglig via mail eller sms då han inte befann sig på 

företaget. 

6.3 Implikationer 

Eftersom kommunikationen mellan studenterna och handledaren på företaget inte var 

på topp medförde detta att arbetet tog längre tid än förväntad och tidsplanering blev 

förskjutet framåt. Som konsekvens fick studenterna vänta en lång tid på prototypen 

som skulle ta cirka 7 dagar att få fram enligt handledaren. Men i slutändan blev det 

ingen prototyp på grund av att handledaren/konstruktören slutade på företaget och 

projektet lades ner. I följd av detta kunde inte studenternas arbete testas i praktiken för 

att se om arbete blev lyckat. 
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6.4 Slutsats 

Ur detta arbete kom studenterna fram till att den framtagna balken skulle kunna 

användas i lagermiljö i teorin eftersom alla beräkningar gjordes med en 

säkerhetsfaktor upp till 1,4. Det vill säga att balken som skulle monteras i det 

befintliga lagerstället skulle klara av de kraven som var satta på balken. Men i 

slutändan kunde studenterna inte testa teorin bakom arbetet och i vissa fall stämmer 

praktiken inte överens med teorin. Det enda sättet för att bevisa om arbetet är lyckat 

måste balken tillverkas och provas i den miljön som balken är tillverkad för. För 

användning av balken krävs det att balken uppfyller EU-standarden för lagerställ. 

6.5 Vidare arbete/forskning 

Som det är i nuläget är det svårt att vidareutveckla den nuvarande boxbalken. För 

vidareutveckling krävs det att hitta bättre material och få fram en bättre design på 

balken. Material och designen går hand i hand för att få ut den mest optimala balken 

för lagerinredning. Designen på balken ska helst vara enkel då det underlättar 

tillverkning vilket leder till lägre tillverkningskostnad och ett bättre material kan höja 

materialkostnaden. Vilket är både negativt och positivt, därför vill balansen mellan 

material och design hittas.   

Eftersom balken fungerar tillsammans med en ställning och en ”klack” kan då inte 

enbart balken utvecklas för att enheten ska bli mer optimalt. Om balken utvecklas till 

att klara mer laster är det också viktigt att andra komponenter utvecklas för att alla 

komponenter i ställning ska fungera tillsammans. Ska balken utvecklas ska också 

”klacken” och ställningen utvecklas.  
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