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Förord      

Denna rapport är resultatet av examensarbetet hos EAB AB. Detta arbete innefattar 15 

högskolepoäng och avslutar författarnas studier på maskiningenjörsprogrammet på 

Högskolan i Halmstad.  

 

Vi vill tacka EAB AB för deras väldigt välkomnande och trevliga medarbetare, men också ett 

enormt stort tack till vår handledare på företaget, Johan Tillberg. Med hans kunskap och 

ledning under hela projektet har vi fått väldigt mycket lärdom av vårt examensarbete.  

 

Ett tack till Johan Wretborn som var vår handledare från Högskolan i Halmstad och hjälpt oss 

med diverse problem under projektets gång. Men även ett tack till Håkan Petersson som varit 

väldigt hjälpande vid tekniska problem och feedback på rapporten. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Projektet genomgår tre olika faser som är utvärdering av balkteorins begränsningar, 

programjämförelse och beräkning av pallställsfot. Syftet med projektet är att jämföra olika 

FEM-programmen med varandra och handberäkningar för att sedan kunna tillämpa de 

undersökningarna på en hel pallställsfot. Första delen gick ut på att testa balkteorins 

begränsningar för olika dimensioner för bredd, höjd och längd. Resultaten jämförs mellan 

balkteorin och Inventor FEM. Även hållfasthetens formler används för att jämföras med 

Inventor. 

 

Den andra fasen av projektet är en jämförande studie som används i projektet för att 

författarna ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka program som generera verkliga 

resultat. Denna studie utförs med olika tester och olika geometrier för att säkerställa vilka 

program som genererar bra värden. En viktig aspekt i projektet är den plastiska kapaciteten. 

Detta är en parameter som bara de kraftfullaste programvarorna kan hantera. På grund av 

detta så utfördes projektets sista fas i ett av dessa program, där vi valt att göra det i Abaqus. 

 

Projektets sista del handlar om att beräkna pallställsfoten i Abaqus, där projektet hanterar de 

randvillkor som är fördelaktiga att använda sig utav och hur infästningar påverkar geometrin. 

För att erhålla bra resultat så görs flera beräkningar där kraftkurvor studeras och jämförs. Den 

slutgiltiga jämförelse är den strukturella kapaciteten som jämförs mellan olika dimensioner 

på fotens bottenplatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract      

The project is three phases which is the beam theorys limitation, FEM Software comparison 

and ending with an implementation on the pallet racking. The purpose of this project is to 

compare FEM-softwares with each other and the beam theory formulas and then implement 

the research on a whole pallet racking. The first phase the authors tested what the beam 

theory´s limitations were for different dimensions such as width, height and length. These 

results is compared in the the beam theorys limitation study.  

 

The second phase of the project is a comparison study to show the authors which software 

gives the best and most reliable results. The study is performed with different tests on 

different geometries to secure what programs generates the best values. One crucial aspect in 

this study is to investigate what the plastic capacity of the beam is, which only the more 

powerful softwares can handle and calculate. With this in mind for the next phase the authors 

decided to test the pallet racking in Abaqus. 

 

The final phase is to test all aspects surrounding the pallet racking in Abaqus, from how and 

what boundary conditions changes the outcome and what kind of mounting affects the 

geometry. To get good test results the authors did a lot of calculations in Force charts to study 

and to compare. The final comparison is to compare the structural capacity for different 

dimensions on the pallet racking.   
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer författarna ge en beskrivning om projektets omfattning. 

Kapitlet kommer att gå in på företagets bakgrund och historik men också 

projektets bakgrund, mål och syfte, problemdefinition samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Med dagens teknologi och datorprogram går allt mer från industrin över till det 

digitaliserade formen av konstruktion, där mer och mer görs i diverse CAD-

program och där beräkningsprogram räknar ut hur mycket kraftpåverkan, 

spänning i materialet, utböjning, etcetera som konstruktionen utsätts för. Efter 

kontakt med EAB om behov av examensarbete introducerades författarna till 

deras projekt som handlar om deras lagerinredning- och pallställsområde, mer 

bestämt deras pallställsfötter som är gjorda i stål (S355MC). Företaget ville att 

gruppens medlemmar skulle göra undersökningar på deras pallställsfötter, jämföra 

olika FEM-analysprogram och validera resultatet genom handberäkningar. Med 

aspekter att spara pengar och att företagen ser miljöfrågor som väldigt aktuella, så 

är projektet menat att hjälpa företaget att bedöma hur mycket material som behövs 

för konstruktioner i utsatta områden, läs mer under rubriken 1.3 

Problemdefinition. 

1.1.1 Företagshistorik 

EABs grundare Erik Andersson jobbade på en byggfirma 1953 och upptäckte 

genom sitt arbete att det inte fanns några lokala tillverkare av trappräcken i smide. 

Så han startade en liten verksamhet i sin källare och 1957 grundade han Erik 

Anderssons Byggnadssmide s.k. EAB. Redan 1960 flyttade verksamheten ur Eriks 

källare till en 150 kvm stor industri på östra industriområdet i samhället. 1969 

började företaget tillverka stålbyggnader och industriportar och 1989 tillkom 

lagerinredningar i sortimentet hos EAB. Företaget är familjeägt och ligger 

fortfarande i Smålandsstenar där en lokal på 55 000 kvm står till deras förfogande. 

Deras marknadsområden är Lagerinredningar, portar och stålbyggnader där de 

säljer till stora delar av Europa, Nordamerika och Asien. Företaget har ca 250 

anställda och 1 miljard svenska kronor i omsättning. (EAB, 2019) 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att undersöka och jämföra olika mjukvaror som hanterar 

finita elementmetoden. Där varje mjukvara ska jämföras med handberäkningar 
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enligt hållfasthetens och balkteorins formler samt med varandra. Syftet med detta 

projektet är även att finna det begränsningar som finns i balkteorin med mätningar 

av olika dimensioner. 

 

Målet med projektet är att med hjälp av undersökningar kunna tillämpa 

simuleringar på pallställsfoten som är en av EAB:s produkter där 

materialtjockleken är en viktig parameter. Utifrån olika tjocklekar ska sedan den 

strukturella kapaciteten tas fram för olika villkor beroende av infästningen i 

marken. Simuleringarna från de strukturella kapacitetsberäkningarna ska sedan 

jämföras för att kunna ge en klar bild av kapaciteten för pallställsfoten. 

1.3 Problemdefinition 

På grund av ökad export så ökar kraven på EAB:s produkter. Det som uppkommer 

av att exportera lagerinredning till Kalifornien och Italien är risken för 

jordbävningar. Då ett pallställ oftast utsätts för tryckkrafter som ett resultat av 

egenvikt och laster, så uppkommer även ett ytterligare scenario när jordbävningar 

måste tas hänsyn till. Detta scenario skapar lyftkrafter i pallstället. Konstruktionen 

måste analyseras för både dragkrafter och tryckkrafter. 

 

I många fall när okontrollerade krafter uppstår så överdimensioneras 

konstruktioner för att eliminera risker. Detta är en oekonomisk metod som slösar 

material vilket leder till mer miljöpåfrestning än nödvändigt. Gruppen ska genom 

flera analyser av FEM-program och handberäkningar ta fram ett tillvägagångssätt 

för hur den här sortens beräkningar ska tillämpas så att hela materialets 

strukturella kapacitet används. Foten till pallstället som används i projektet fästs i 

betong med fyra expanderbultar. Det är fotens platta som är den väsentliga delen 

av projektet.  

1.4 Plastiskt och elastiskt 

Projektet handlar om att beräkna kapaciteten på pallställsfot. Anledningen till 

detta är för att pallställen används i områden där det förekommer jordbävningar. I 

projektet förekommer både elastiska beräkningar och plastiska beräkningar. Detta 

för att jämföra vilken typ av beräkningar som krävs för denna produkt men även 

för en teoretisk studie. Då foten för pallstället endast behöver kunna klara en 

jordbävning innan den byts ut så beräknas den slutgiltiga produkten plastiskt. 

1.5 Avgränsningar 

Projektet kommer inte innehålla: 

- Materialval då det redan är förutbestämt för produkten idag. 
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- Tillverkningen av pallställsfoten. 

- Svetsarna på pallställsfoten. 

- Inga jordbävningsberäkningar. 

- Inga tryckkraftsberäkningar. 

1.6 Individuella ansvarsområden 

Eftersom gruppens medlemmar jobbade in-house hos EAB har arbetsfördelningen 

varit lika. Temporära uppdelningar har skett vid olika tillfällen under processen 

men det som utförts separat har blivit diskuterat och godkänt av båda 

medlemmarna.  
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2. Teoretisk referensram 

Under detta kapitlet kommer författarna klargöra vilka vetenskapliga grunder 

arbetet kommer grundas på. Artiklar, vetenskapliga publikationer och böcker har 

genomsökts efter vad gruppen ansett varit relevant och hjälpsamt i syfte att 

säkerhetsställa den teoretiska informationens tillförlitlighet. 

2.1 Balkteori 

“En balk är en endimensionell kropp, d v s kroppens (balkens) utsträckning i en 

riktning är mycket större än dess utsträckning i de båda andra riktningarna.”  

(Dahlberg. 2001). För att kunna hantera de laster som ställaget blir utsatt för är det 

avgörande att bottenplattan har tillräcklig strukturell kapacitet. Vid lyftande 

krafter i ställaget kommer bottenplattan att utsättas för böjande moment. En platta 

med för låg strukturell kapacitet kan vid ett sådant tillfälle deformeras plastisk. 

Detta kan i värsta fall leda till strukturellt brott som kan äventyra den global 

stabiliteten av ställaget. Dock är det viktigt att inte överdimensionera plattan på 

grund av ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Vid dimensionering av en sådan 

platta är det vanligt att klassisk balkteori (Euler-Bernoulli) används, trots att 

denna teori bygger på en rad antaganden, tex små deformationer, plana sektioner 

förbli plana, skjuvdeformationer försummas etcetera (Bauchau & Craig, 2009). 

2.2 Sträckgräns 

Materials olika egenskaper beskrivs ofta genom seghet och hårdhet. Ett mått på 

detta är materialets sträckgräns. När ett material utsätts för krafter så kommer 

materialet att töjas och spänningar bildas i materialet. Sträckgränsen är den gräns 

där materialet övergår från elastiskt till plastiskt. Det vill säga att vad som sker 

under sträckgränsen komma att återgå till ursprungsformen av kroppen. När 

materialets spänningar blir så stora att det överstiger sträckgränsen så börjar 

materialet att plasticeras och kommer då få en kvarstående deformation. Ifall 

materialet fortsätter att plasticeras så kommer det att ske ett brott i material. För 

metalliska material så visar dragprovkurvan en topp då materialet börjar flyta. 

Materialet flyter sedan under konstant spänning tills deformationen har uppnått ett 

värde på cirka 1,5%, detta område kallas för flytområde eller sträckgränsområde, 

se Bild 2.1. Den högsta spänningen i detta område kallas för den övre 

sträckgränsen och den lägsta spänningen kallas för den undre sträckgränsen. 

(Dahlberg, 2001) 
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Bild 2.1 Sträckgräns, Tore Dahlberg (2001). 

2.3 Brottgräns 

Som Dahlberg (2001) nämner att när ett material har börjat att plasticeras så är det 

på väg mot brottgränsen. Brottgränsen är den maximala spänningen som ett 

material kan ta upp. Denna gränsen ligger mellan sträckgränsen och den maximala 

töjningen enligt dragprovkurvan. Det området där det blir en kvarstående 

deformation kallas för det plastiska området och det befinner sig mellan sträck- 

och brottgränsen. Med detta så menas att om man kommer in i detta stadiet av ett 

materialprov så kommer provstaven att alltid ha en kvarstående deformationen när 

man tar bort belastningen på provstaven. Efter att brottgränsen är uppnådd så blir 

töjning så mycket större i materialet att spänningarna i materialet går ner tills det 

att brottet sker, se Bild 2.2.  

 “Brottgränsen för ett material definieras som den maximala provkraft Pm som en 

provstav förmår bära dividerad med provstavens ursprungliga tvärarea A0. 

Brottgränsen (spänningen i materialet vid brott) anger styrkan hos materialet och 

är en materialparameter.” (Dahlberg, 2001) 

 

 
Bild 2.2 Brottgräns, Tore Dahlberg (2001). 

2.4 CAE 

CAE (Computer Aided Engineering) är en metod som används för att effektivisera 

utvecklingen av produkter genom att använda sig utav datorprogram (Porter & 

Heppelmann 2014). CAE är ett samlingsnamn för olika datorbaserade 

konstruktionsprogram som tillämpas för att designa, beräkna och konstruera. CAE 

ökar tillgängligheten att konstruera fungerande produkter redan från start. Med 

tillämpning av till exempel simuleringsprogram kan konstruktörer testa deras 
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digitala modeller i ett tidigt stadie av produktutvecklingen för att se om produkten 

klarar av de krav som ställs. Dock måste vissa produkter testas praktiskt för att 

säkerställa resultatet ifall det kan leda till skada för användaren, till exempel när 

det kommer till fordonskomponenter. Att tillämpa Computer Aided Engineering 

är en metod för att ha en effektiv produktutvecklingsprocess. Metoden går 

snabbare och en ingenjör kan tillämpa flera områden för sin produkt som förut 

hade krävt flera personer för att uträtta. (Petersson, Motte, Eriksson, och 

Bjärnemo, 2013; Marczyk, 2009) 

2.5 Finita element 

Med hjälp av FE-analyser kan komplexa beräkningar göras med hjälp av FEM-

program. I programmen modellerar man upp sin konstruktion, lägger på materialet 

och dess värden, sätter upp hur man vill att konstruktionen ska testas så som hur 

man vill låsa fast konstruktionen och vad man vill att den ska utsättas för. Dessa 

beräkningar görs i datorn med snabb hastighet. (Autodesk, 2018) Och som 

Björklund, Gustafsson, Hågeryd, Rundqvist (2015) beskriver i boken Karlebo 

handbok så är finita elementmetoden den dominerande lösningsmetoden för att 

förutse en kropps reaktion till verkliga krafter, vibrationer, värme och andra 

fysikaliska fenomen. Finita element bygger på att en kropp bryts ner i många små 

element (flera hundratusen). Geometrin, övriga egenskaper och de primärt 

obekanta fältvariablerna för varje element beskrivs genom så kallade noder då 

man interpolerat respektive storhets värde.  Björklund et al. (2015) nämner också 

att man normalt använder sig av så kallade semidiskretisering och då separerar 

man de primärt obekanta fältvariablerna med avseende på rums- och tidsberoende. 

De ordinära differentialekvationerna integreras direkt i tiden från kända 

begynnelsevillkor. Även om FEM är extremt användbart nämner Dave (2013) att 

FEM programvaran är väldigt dyr och att analytikern behöver ha god kunskap om 

programvaran samt tillräckligt med förståelse för matematik, datavetenskap osv. 

 

En viktig aspekt med finita elementmetoden är hur spänningskoncentrationer tas 

hänsyn till. Spänningskoncentrationer uppstår när den nominella spänningen 

möter en avvikelse i materialet såsom ett hål eller en kant. Detta gör att lasten inte 

kan följa sin axel genom hela materialet. Vid ett hål så tar delarna runt hålet upp 

lasten vilket leder till att det bildas en spänningskoncentration runt hålet. 

Situationen runt hålet kommer att bli mer komplicerad då spänningstillståndet nu 

blir fleraxlig till skillnad från resten av materialet då spänningen är enaxlig. 

Spänningen precis runt hålet blir tangentiell. Det finns olika sätt att arbeta sig runt 

spänningskoncentrationer men det bästa sättet är att undvika skarpa anvisningar i 

form av små radier och inåtgående hörn. “En allmän slutsats är att man alltid ska 
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eftersträva så stora radier som möjligt vid alla typer av anvisningar.” (Dahlberg, 

2001) 

2.6 Randvillkor 

När en modell provas i ett fysiskt test eller i ett digitalt test måste modellen vara 

fastspänd på rätt sätt, detta görs med hjälp av randvillkor. I verkligheten på ett 

fysiskt test kan en modell till exempel skruvas fast med hjälp av skruvförband. 

Medan man i ett digitalt test får lägga på randvillkor för hand. “Då man ställer upp 

randvillkoren för en balk måste man uttala sig om två av de fyra storheterna 

utböjning, vinkeländring, moment och tvärkraft vid varje rand. Man kan 

emellertid inte välja vilka storheter som helst.” (Dahlberg, 2001) 

 

Detta betyder att när man lägger på randvillkor låser man vissa frihetsgrader i till 

exempel en yta, en kant eller en punkt och förhindrar förflyttning eller vridning. 

På detta sätt låser man fast en modell på det vis den ska sitta fast i verkligheten för 

att resultatet av simuleringen ska vara användbart. Att använda sig av rätt laster är 

också mycket viktigt. Det finns olika sorters laster som används på olika vis till 

exempel punktlast, utbredd last, ytlast mm. Om dessa inte används på rätt sätt 

riskerar man att få så kallade spänningskoncentrationer vilket kan göra resultatet 

förkastligt. Dessa fall går att använda om man kan tolka vad som sker med 

modellen, men för detta krävs en viss erfarenhet av simulering (Dahblerg, 2001). 

Om man använder sig utav skalelement istället för solider så kommer 

randvillkoren att ändras på grund av att skalelement inte har samma frihetsgrader 

som en solid (Klinkel & Govindjee, 2002). 

2.7 Simulering och modellering 

Genom simulering och modellering kan författarna modellera upp en artificiell 

modell som sedan kan simuleras med hjälp av satta förhållanden att imitera vad 

som en sådan modell skulle reagera i verkligheten. Banks (1998) och Domokos 

(2010) skriver om att simulerings metodologin är ett oumbärligt hjälpmedel för att 

lösa många verkliga problem. Banks (1998) vidareutvecklar även om att 

simulering används i syfte att beskriva och analyserar modellers verkliga beteende 

och även att man testar modellen för “what-if” händelser, så att säga vad som 

skulle hända med modellen om den utsatts för någon speciell situation. Med hjälp 

av dessa “what-if” tester och andra tester kan simulering hjälpa både existerande 

och konceptuella modeller att hitta lösningar på dessa problem. Banks (1998) 

uttrycker även de negativa sidorna av att använda sig av simulering. Däribland att 

bygga upp modellen kräver speciell träning, lärande över tid och genom 

erfarenhet. Men även resultaten från simuleringarna kan vara svåra att förstå sig 
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på och det gäller att kunna klargöra om resultaten är rimliga eller något 

slumpmässigt värde. Den kan även vara tidskrävande, kostsam och onödig att 

använda sig av simulering, så användningen bör anses vara helt nödvändig för 

utvecklingen av produkten.    

2.8 SS-EN 1993-1-5:2006(Sv) 

Bilaga C ger information om riktlinjer för hur man ska göra analys med Finita 

Element-metoden (FEM). Den ger vägledning när brottgränstillstånd, 

bruksgränstillstånd eller för kontroll av utmattning vid plåtbalkar då man 

använder sig av FE-metoder. En av de intressanta rubrikerna för författarnas 

projekt är under rubrik “C.8 Brottvillkor” där huvudtöjningsgränsen 

rekommenderas till max 5%. 

2.9 Jordbävning 

Jordbävningar uppkommer på grund av att jordskorpan rör sig och frigör en stor 

mängd energi som skapar stora seismiska vågor i form av vibration. De mest 

utsatta områdena för jordbävningar är de områden som ligger nära de tektoniska 

plattornas kanter. Detta påverkar hela konstruktioner som ligger i de utsatta 

områdena (Ajami & Fattahi, 2009).  

2.10 Principkonstruktion 

Metoden Principkonstruktion av Fredy Olsson används för att ta fram olika 

produktförslag för att få en effektiv produktframtagningsprocess. De olika stegen i 

metoden är principkonstruktionsprojekt, produktdefinition, produktundersökning 

och kriterieuppställning, framtagning av produktförslag, utvärdering av 

produktförslag och presentation av valt produktförslag. Denna metod går ut på att 

använda många olika förslag och ställa dem mot projektets krav och önskemål för 

att sedan sålla bort en efter en tills det bara finns ett produktförslag kvar. 

Tillämpning av metoden ska vara effektiv för att man testar förslagen samtidigt så 

man slipper börja om från början för varje förslag som inte klarar alla krav. (Fredy 

Olsson, 1995) 

 

2.11 Overall Design Analysis Process Model 

Overall Design Analysis Process Modell är en metod med tre huvudsteg så 

kallade analysis task clarification, analysis task execution och analysis task 

completion. Varje steg av dessa har tre underrubriker för tillvägagångssättet för 
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metoden, se Bild 2.3. Clarification är för att identifiera, klargöra, förbereda och 

planera uppgiftens innehåll och omfattning. I Execution utförs uppgiften och 

resultaten undersöks grundligt för att ge en bra förståelse för vad resultaten visar. 

Completion steget genomförs tolkning och utvärdering av resultaten men också 

dokumentation och integration av resultatet i projektet. Den här metoden används 

för olika sorters projekt med analyser. (Eriksson & Motte, 2013) 

 
Bild 2.3 Overall design analysis process model with defined activities and steps, 

Eriksson & Motte, 2013). 
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3. Metod 

I kommande kapitel kommer författarna beskriva tillvägagångssättet för arbetet. 

Metoderna och verktygen som använts kommer att beskrivas tydligt i syfte att ge 

läsaren en förståelse om hur författarna kommit fram till antaganden, 

informationen som hittats och hur metoderna senare grundlägger resultaten och 

diskussionen i senare kapitel.  

3.1 Projektgång  

Projektets uppstart, testfas och undersökningsfas samt avslutningsfas visad med 

hjälp av ett flödesschema, se Bild 3.1. 

 

 
Bild 3.1 Egen formulerad metod med grunder från 

Fredy Olsson (1995) och Eriksson & Motte (2013). 
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3.2 Förstudie 

Det inledande momentet av metoden är att förklara hur projektet startades och hur 

det formuleras för att läsaren ska förstå projektets tillvägagångssätt. Förstudien 

består av: 

- Projektprocess 

- Projektplanering 

- Problemformulering 

- Litteraturstudie 

- Förstudie 

- Datainsamling 

Utefter en speciellt utformad metod, se Bild 3.1, kunde författarna planera 

projektets tidsplan, tillvägagångssätt och omfattning för att projektets skulle 

fortlöpa så bra och så smidigt som möjligt. Tillsammans med den externa (EAB) 

handledaren formulerades problemen som projektet var tänkt att undersöka och 

här formulerades även de avgränsningar som författarnas arbete inte skulle beröra. 

Litteraturstudien utfördes för att ge en vetenskaplig inblick i arbetsområden, här 

användes högskolan i Halmstads lokala bibliotek, de databaser som fanns 

tillgängliga, Google scholar och kunskapsbildande webbplatser. Informationen av 

litteraturstudien gav en bra grund för förstudien där författarna behövde sätta sig 

in balkteorin och dess formler som används för att kunna beräkna önskad modell 

men också ge en bra grund och förståelse för CAE och finita element etcetera 

Datainsamling sker kontinuerligt jämsides med testerna där författarna samlar på 

sig relevant data från testerna.      

3.3 Testuppställning 

Kriterieruppställning (Olsson, 1995) utförs innan testerna sker av författarna och 

den externa handledaren för att testet ska kunna ge ett givande och användbart 

resultat. Detta för att kunna integrerar tillbaka resultaten in i projektet till 

nästkommande test. De tre faserna projektet kommer beröra och undersöka är: 

- Utvärdering av balkteorins begränsningar 

- Programjämförelse 

- Beräkning av pallställsfot 

 

Utvärdering av balkteorins begränsningar är en undersökning vart, när och hur 

balkteorin och Inventor FEM avviker och separera från varandra, läs mer under 

Rubrik 4.1, 4.1.1 samt se Bilaga 1 & 2, där olika geometrier och förhållande testas 

för att visa detta. Programjämförelsen är en jämförelse med ett antal olika FEM 

beräkningsprogram där två plattor med olika dimensioner testas för att visa de 

olika programmens resultat, läs mer under Rubrik 4.2, 4.2.1, 4.2.2 samt se Bild 4.2 
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samt Bild 4.3. Beräkning av pallställsfot är avslutande fasen för författarna där 

produkten ska testas i lämpligt program, undersökas grundligt och slutligen ta 

fram den strukturella kapaciteten. 

 

3.4 Utvärdering & integrering 

För att kunna använda sig av resultaten och analyserna från föregående test och 

implementera dem i nästkommande test använde sig författarna av “Analysis Task 

Completion” som är sista steget i Eriksson och Motte (2013) “Overall Design 

Analysis Process Model” som är ett verktyg för att validera och integrera resultat 

och analyser tillbaka in i projekt. För att passa in i gruppens arbete jämfördes 

kriterierna för testerna mot resultatet. För att bekräfta att värdena ger ett givande 

resultat genomfördes en utvärdering som med hjälp av den externa handledaren 

och vad Petersson et al. (2013) nämner i deras artikel byggdes utvärderingen på 

att undersöka så modellerna har uppnått “mesh konvergens” vilket innebär att ju 

finare mesh/nät på modellen inte har någon inverkan, i större utsträckning, för 

resultatet. Dessa resultat integrerades sedan tillbaka in i projektet för att vara bas 

till kriterieruppställning i nästa test (Eriksson & Motte, 2013). Avslutande 

dokumenterar författarna resultaten för varje test, läs mer under rubrik 4. Resultat. 
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4. Resultat  

I följande kapitel kommer uppnådda resultat och arbetets utfall att presenteras 

med hjälp av diagram och beskrivande bilder. Kapitlet följer metoden i 

presentationen av resultaten för att ge läsaren så stor förståelse för vilket resultat 

som framkommit av varje enskilt steg i projektet. 

4.1 Utvärdering av balkteorins begränsningar 

Den första studien som gjordes var utvärdering av balkteorins begränsningar. 

Dessa tester gjordes med flertalet olika dimensioner. Vi använde oss av tre olika 

huvudgrupper i studien där det var en varierande parameter i varje grupp, se 

Tabell 4.1. Varje grupp testades mot två olika fall, deformation och uppnådd 

flytgräns. Dessa resultaten jämfördes med handberäkningar enligt balkteorins och 

hållfasthetens formler. Sedan jämfördes felmarginalen från de två olika fallen mot 

varandra för att se den procentuella skillnaden mellan Inventor FEM och 

Balkteorin, se Bilaga 1 & 2. Randvillkoren som används se Bild 4.1, var enligt 

följande, 1 låst punkt i Z-led, 2 låst kant i Y-led och 3 låst yta i X-led. 

 

 

Huvudgrupper Bredd Höjd Längd 

Geometri 1 (G1) B=H/2 H=5mm H<L<20H 

Geometri 2 (G2) H/2<B<120mm H=5mm L=45mm 

Geometri 3 (G3) B=120mm 5mm<H<20mm L=45mm 

 

Tabell 4.1 - Geometrier 

 
Bild 4.1 - Dimensioner och randvillkor. 

 



14 
 

G1 är den huvudgruppen med de typiska balkdimensionerna, då testet startade 

med en längd som var väldigt mycket större än bredd och höjd. Diagrammet av 

test G1.1 visar att resultatet skiljer sig väldigt lite tills dimensionerna på längden 

går ner till dubbla höjden. Diagrammet G1.2 visar en mindre skillnad mellan 

balkteorin och Inventor FEM än G1.1. Den största skillnaden i detta diagram är på 

samma dimension som i G1.1. Sammanställningen av dessa två diagram vilket vi 

kan se i diagram G1 är att när längden närmar sig höjden så ökar den procentuella 

skillnaden och när längden istället går mot 100 mm så är den procentuella 

skillnaden nästan lika med noll. 

 

G2 är den huvudgrupp med bredden som fri variabel. Enligt diagrammet G2.1 så 

bryter linjerna varandra någonstans när bredden är mellan 10–20 mm. När 

bredden är över detta område så växer skillnaden mer och mer. Under detta 

område så stiger skillnaden lite men den procentuella skillnaden överstiger inte 

1%. G2.2 har en betydligt märkligare kurva då den maximala skillnaden är när 

bredden är 40 mm, över och under detta värde så går skillnaden mot noll. Om man 

kollar på jämförelsen mellan G2.1 och G2.2. så kan man utläsa att kurvorna går åt 

olika håll vilket ger en större procentuell felmarginal utifrån varandra. 

 

Huvudgruppen G3 är den grupp med minsta antal tester då höjden är den fria 

variabeln och endast har fyra olika dimensioner. I diagrammet G3.1 finns det en 

brytpunk mellan 10–15 mm då testet körs med låst deformation, runt dessa värden 

så ökar den procentuella skillnaden. Diagrammet G3.2 är resultaten ganska lika 

och ligger på ungefär 2% felmarginal på alla dimensioner. Sammanställningen av 

dessa två diagrammen visar en tydlig brytpunkt då samma dimension har samma 

felmarginal i båda testen och det är när höjden är 15 mm. 

4.1.1 Utvärdering 

Det som kan läsas av från studien är att det finns speciella dimensioner som 

balkteorin och Inventor FEM visar samma svar med liten felmarginal. Med denna 

studien så kan vi ta fram en del av de ramar som balkteorin har och när den 

fungerar som bäst. Sammanställningen av G2 ger oss att oberoende av vilket test 

som utförts så är 10mm den bästa för de dimensioner som används för höjd och 

bredd. Balkteorin visar att den bästa dimensionen av G2 är 10x5x45 (BxLxH). 

Medan G1 visar att den bästa dimensionen att jämföra balkteori och Inventor 

FEM är 2,5x5x90-100 (BxLxH). Om man ser till diagram G3 så får man att den 

bästa dimensionen av båda testerna är 120x15x45 (BxLxH). 

 

Dessa fallen är inte helt kompatibla med varandra då det inte är gjorda med exakt 

samma dimensioner. G1 testerna är gjorda för att ge oss svar på en typisk “balk”. 
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Medan G2 och G3 är mer produktinriktade då dimensionerna är direkt tagna från 

pallställsfoten. Det som går att läsa av från detta är vilken skala av den fria 

variabeln som stämmer bäst överens med både balkteorin och Inventor FEM. 

4.2 Programjämförelse 

Efter testerna i, Rubrik 4.1 Utvärdering av balkteorins begränsningar, så tog 

gruppen med de värdena och integrerade dem i programjämförelsetesterna. Här 

jämfördes balkarna 120x45x5 och 120x45x20 (BxLxH). Kriterierna för 

jämförelsetesterna var: 

- Deformation 

- Elastisk kapacitet 

- Plastisk kapacitet 

Deformationen mätes genom att längden av balken (45mm) delades med 100 

(L/100=0.45mm) och forcerade deformationen till 0.45 mm. Elastisk kapacitet 

testades med hjälp av en kraft tills det att balken uppnått 355 MPa och plastisk 

kapacitet framtogs med hjälp av SS-EN 1993-1-5:2006(Sv) och riktlinjen av 

maximal töjning på 5%. Resultaten av testerna visas i Bild 4.2 samt Bild 4.3. 

4.2.1 Sammanställning - Balk 120x45x5 

 
Bild 4.2 - Sammanställning - Balk 120x45x5. 

 

Testerna av balk 120x45x5, se Bild 4.2, visar att balkteorin underskattar vad 

balken klarar vid en forcerad deformation men även att Catias FEM beräkning 

underskattar balkens kapacitet. Inventor, Nastran, Abaqus samt Abaqus 

skalelement visar liknande reaktionskrafter på 4.16 kN och 4.17 kN. På den 

elastiska kapaciteten visar testerna att balkteorin, Inventor samt Catia ger högre 

värden än de mer kraftfulla programmen (Abaqus & Nastran). Då bara Abaqus 

(plus Abaqus skalelement) och Nastran har möjlighet att beräkna plastisk 

kapacitet användes endast de programmen vid dessa tester. Abaqus hade högst 

kapacitet följt av Nastran, Abaqus skalelement visade sämre värden. Nastran 
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visade på en signifikant skillnad mellan stora och små deformationer till skillnad 

från Abaqus där värdena var identiska. 

4.2.2 Sammanställning - Balk 120x45x20 

 
Bild 4.3 - Sammanställning - Balk 120x45x20. 

 

Balken 120x45x20 testades med samma kriterier men här visade balkteorin 

extremt höga värden gentemot FEM programmen. I elastisk kapacitet testades 

endast Inventor och Catia utöver balkteorin för gruppen, efter konsultation med 

den externa handledaren, kom fram till att tester på Nastrans och Abaqus (plus 

Abaqus Skalelement) elastiska kapacitet vore icke givande och tidskrävande. Men 

även här visar balkteorin på att balken ska klara mer än vad FEM programmen 

(Catia & Inventor) visar. I plastiska kapaciteten visar Nastran och Abaqus väldigt 

liknande resultat medan Abaqus skalelement visar väldigt låga värden gentemot 

solida element. 

4.2.3 Utvärdering av sammanställningar 

För att kunna förstå programmens begränsningar så måste alla olika beräkningar 

och geometrier beaktas. Abaqus har givit bra värden genom hela jämförelsen, 

oberoende av stora eller små deformationer som inställning. Där finns det en liten 

skillnad till Nastran som inte kunde leverera bra värden på den plastiska 

kapaciteten för små och stora deformationer. Nastran och Abaqus visade dock upp 

liknande värden på alla fronter för den tjockare plattan. En enkel slutsats kan dras 

från tabellen, balkteorin kunde inte leverera bra värde för någon beräkning. Vilket 

visar på att plattorna inte håller sig inom de tillämpningsområdena som balkteorin 

har. Abaqus skalelement visar på jämna värden mellan små och stora 

deformationer men visar en signifikant skillnad jämfört med Nastran och Abaqus. 

De beräkningar som stämmer mest överens med alla FEM-program är låst 

deformation och elastisk kapacitet för den tunna plattan. Denna deformation är 

tillräckligt liten att materialet inte uppnår någon signifikant plastisk deformation 

vilket gör att beräkningarna är användbara i alla program. Som tabellen visar så 



17 
 

går värden från 4,07 kN upp till 4,18 kN för deformation och 3,79 kN upp till 4 

kN för elastisk kapacitet. 

4.3 Beräkning av pallställsfot 

Det sista steget i projektet är att tillämpa informationen som tidigare erhållits i 

studierna på produkten. Vilket innebär att författarna nu använder den kunskap de 

fått och applicerar det på stosen. Det sista steget kommer gruppen enbart använda 

sig utav Abaqus då detta program visat sig ge bra resultat och på grund av att det 

finns tillgång till programmet. De kriterierna för detta steget är mesh studie, 

randvillkor studie och med hjälp av studierna undersöka den strukturella 

kapaciteten för olika tjocklekar på bottenplattan. 

4.3.1 Mesh konvergens 

För att kunna verifiera ett beräkningsresultat så måste mesh konvergens uppnås. 

Det vill säga att värdena inte ändras när en finare mesh används. Detta är 

grundläggande för våra slutgiltiga beräkningar på stosen. Därför inleddes 

beräkning av pallställsfoten med en mesh konvergensstudie, se Bilaga 3. Studien 

bestod av tre olika mesher där kvadratiska element används, skillnaden är stor 

mellan 5 mm mesh och 3 mm mesh vilket leder till att konvergens ännu inte är 

uppnådd. När man jämför mesherna 3 mm och 2 mm så är skillnad väldigt liten. 

Detta betyder att mesh konvergens är uppnådd. Då resultaten är densamma för 

finare mesh, används 3 mm av tidseffektiviseringsskäl. 

4.3.2 Randvillkor 

Randvillkoren för en modell är kritiska, är de inte rätt inställda så blir inte 

resultatet användbart. Stosen skruvas fast i marken med fyra expanderbultar. För 

att fördela kraften från expanderbultarna använder man sig utav brickor. Dessa 

brickor håller därför emot plattan med en större diameter. Pallställsbalken skruvas 

sedan fast på stosens sidor med två skruvar per sida. Dessa skruvar använder även 

brickor för att fördela kraften. Detta scenario måste återskapas i FEM-programmet 

för att kunna ge ett verkligt resultat. 
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Bild 4.4 - Randvillkor i Abaqus CAE. 

 

När beräkningar sker på hela stosen så ser den ut enligt ovan, se Bild 4.4. Bult 1 är 

låst enligt följande: X, Y, Z och Moment Y-led medan bult 2, 3 och 4 enligt: Z, 

Moment X-led och Moment Y-led. Lasten eller förskjutningen är satt enligt 

tyngdpunkten för balken och är sammankopplad genom fyra ytor som simulerar 

bultarna se punkt 5 i Bild 4.4. Randvillkoren för förskjutningen är Z=3 mm, 

Moment Z-led. Bultarna i bottenplattan är låst olika på grund av att plattan ska 

kunna röra sig med förskjutningen. Om alla bultarna hade låsts i X-, Y- och Z-led 

hade plattan blivit helt stum och inte deformerats realistiskt. För att bultarna ska 

kunna simuleras så att de håller fast plattan så är momentet i Y-led låst på alla 

bultar. Momentet i X-led är försumbart då det inte visar några stora krafter. 

Momentet i Z-led är låst i tyngdpunkten för att hindra foten från att rotera på 

grund av mindre krafter som kan förekomma av meshen. Se värdena i Bilaga 3. 
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Bild 4.5 - Fritt och låst moment. 

 

I Bild 4.5, visas plattans reaktion vid låst(vänster) och fritt(höger) moment kring 

Y-led.  

4.3.3 Strukturell kapacitet 

De sista mätningarna är gjorda med olika förutsättningar för att beskriva hur den 

strukturella kapaciteten ändras beroende av hur pallställsfoten monteras i marken. 

Dessa testerna utförs på två olika tjocklekar på bottenplattan, 5 mm och 10 mm. 

För att säkerställa vilken längd som fungerar bäst på bultarna så utfördes en studie 

samt studie på förspänningens inverkan på kapaciteten. se Bilaga 3. De olika 

testerna som utfördes var med låst moment kring Y-led, fritt moment kring Y-led, 

med bultar, med bultar och betongunderlag och med förspända bultar och 

betongunderlag. Låst och fritt moment lägger sig som riktlinjer i diagrammet, 

sedan närmar sig de andra beräkningarna låst moment desto mer verklighetstrogen 

modellen blir. Diagrammen för strukturell kapacitet visas nedan i Bild 4.6 & 4.7 

samt Bilaga 4. 
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Bild 4.6 - Strukturell kapacitet på 5 mm bottenplatta. 

 
Bild 4.7 - Strukturell kapacitet på 10 mm bottenplatta. 
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5. Diskussion 

 

Med syftet i hänsyn diskuteras i följande kapitel metoden, utföranden av testerna, 

utvärderingen av dem men också hur den teoretiska referensramen är kopplad till 

de olika resultaten och den vetenskapliga grunden. Här finns även en kritisk 

granskning av projektet samt de olika aspekterna projektet berör. 

5.1  Resultatdiskussion 

Projektets syfte var definierat enligt följande: 

 

“Syftet med projektet är att undersöka och jämföra olika mjukvaror som hanterar 

finita elementmetoden. Där varje mjukvara ska jämföras med handberäkningar 

enligt hållfasthetens och balkteorins formler samt med varandra. Syftet med detta 

projektet är även att finna det begränsningar som finns i balkteorin med 

mätningar av olika dimensioner.” 

 

 

Projektet delades upp i tre områden: 

- Utvärdering av balkteorins begränsningar 

- Programjämförelse 

- Beräkning av pallställsfot 

 

För att kunna utföra testerna som skulle leda till ett användbart resultat så var 

gruppen tvungen att verifiera inställningar i programmet och skaffa sig en 

grundläggande förståelse. Utvärdering av balkteorins begränsningar var de första 

testerna som utfördes under projektet. Genom förstudien om balkteorin (Bauchau 

& Craig, 2009; Dahlberg, 2001) och sträck- och brottgräns (Dahlberg, 2001) fick 

gruppen kunskaper som var väldigt hjälpsamt vid testerna. Formler (Lunds 

tekniska högskola, 2019; Dahlberg 2001) gjordes om för att passa in till vad 

författarna behövde ha fram för att resultatet skulle kunna jämföras mot Inventor 

FEM. Vad som underlättade för gruppen med dessa tester var att randvillkor 

kunde bekräftas direkt med hjälp av handberäkningar och ge resultat. Värdena 

som resultaten visade tycker gruppens medlemmar var väldigt givande och gav en 

bra grund att föra vidare till nästa tester även om just balkteorin är väldigt 

grundläggande. Läs om resultaten under Rubrik 4.1.1. 

 

Vid programjämförelsen genomfördes även här en förstudie som fokuserade 

mycket på CAE (Porter & Heppelmann 2014; Petersson, Motte, Eriksson, och 

Bjärnemo, 2013; Marczyk, 2009), Finita element (Autodesk, 2018; Björklund, 
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Gustafsson, Hågeryd, Rundqvist, 2015), randvillkor (Klinkel & Govindjee, 2002; 

Dahlberg, 2001) samt simulering och modellering (Banks, 1998; Domokos, 2010). 

Efter mesh konvergensstudie tog gruppen Banks (1998) tips i åtanke så 

genomfördes testerna med relativt fint nät men ändå så grovt nät att beräkningarna 

inte tog onödigt med tid. Vid den plastiska kapaciteten så togs reaktionskraften ut 

när töjningen uppnått 5% som följer efter riktlinjerna i SS-EN 1993-1-5:2006(Sv), 

se mer på Bild 4.2 & 4.3. 

 

Beräkning av pallställsfot var slutsteget på projektet där all kunskap som erhållits 

under projektet användes för att bygga upp och förstå en större modell i 

simuleringen. Som utläses ur Bild 4.6 & 4.7, så är en förenklad modell mer 

användbar om randvillkoren låser modellen helt än om modellen släpps fri. Vilket 

låst och fritt moment visar väldigt väl med hjälp av de andra kurvorna som drar 

sig mot låst moment. En modell kan byggas upp på väldigt många olika sätt, det 

viktigaste när detta sker är att man har i åtanke hur produkten används i 

verkligheten för att tolka resultaten på bästa vis. När simulering sker på 

pallställsfoten med en bottenplatta på 5 mm är det plattan som tar upp den största 

deformationen. När vi använder oss utav en bottenplatta på 10 mm är det stosen 

som tar upp den största deformationen se Bild 5.1. 

 

 

 
Bild 5.1 - Deformation på 10 mm platta(vänster) och 5 mm platta(höger). 

5.2 Metoddiskussion 

På grund av projektets komplexitet så hade gruppen svårt att använda en 

förutbestämd metod. Då projektet gick ut på flertalet studier skedde 

datainsamlingen kontinuerligt för projektets fortlöpande. Det svåra i att bestämma 

en metod var att göra det i ett tidigt skede av projektet då gruppen inte riktigt 

visste hur projektet skulle fortlöpa. På grund av att projektets unika syfte så 

framställdes en kombinationsmetod där man använde sig utav Fredy Olssons 

“Principkonstruktion” (1995) och Eriksson och Mottes “Overall Design Analysis 

Process Model” (2013). Anledningen till valet av denna kombinationsmetod var 

att man behövde en metod som gick att tillämpa på FEM-analyser. Eriksson och 



23 
 

Motte (2013) applicerar resultatet av föregående studier tillbaka in i projektet. 

Kriterieruppställningen i “Principkonstruktion” var väldigt hjälpsamt verktyg att 

styra upp och organisera inför varje test vad medlemmarnas syfte med testerna var 

och vad de skulle generera. Just med Eriksson och Mottes (2013) var 

huvudfokuset på utvärdering, validering och integrering. Utvärdering, validering 

utfördes genom en mesh konvergensstudie (Petterson et al., 2013). Med hjälp av 

studien kunde gruppen sedan integrera tillbaka det i projektets nästkommande test 

vilket var väsentligt för gruppens arbete.  

 

Författarna ser eventuella felkällor och möjligtvis andra tillvägagångssätt, om 

gruppen använt sig av ren forskningsmetodik men eftersom gruppen saknar både 

kunskap och erfarenhet av vad en sådan metod skulle innebära valde gruppen att 

fokusera på områden man hade kunskap inom och därav valde man en blandning 

av Olsson (1995) och Eriksson och Motte (2013), även om Eriksson och Motte 

(2013) metoden ej var känd för medlemmarna sedan innan så tyckte författarna att 

den passade bra in för att vara ett stöd och ett hjälpmedel i projektet. Dock är 

gruppen överens om att resultatet skulle förbli densamma om man använt sig av 

en annan metodik.  

5.3  Program Diskussion 

Programmen som användes under projektets gång var: 

- Inventor 

- Catia V5 

- Nastran in-cad 

- Abaqus 

Inventor var det programmet gruppen inledde sitt arbete i jämförelsestudien mot 

balkteorin. Medlemmarna anser att programmet är lättlärt och lätthanterligt när det 

kommer till att få fram de värdena som var intressanta. Samtidigt har gruppen 

uppsyn över att geometrin och funktionerna som använts är väldigt grundläggande 

och kan därav påverkat åsikten till det mer positiva. Catia V5 hade författarna 

kunskap i sen innan på grund av gruppens utbildning men medlemmarna ansåg att 

programmet var svårhanterlig när det kom till att få ut värdet, 

spänningskoncentrationer var ofrånkomliga och gjorde därav att medlemmarna 

fick ta ut värdet för hand vid elastiska kapaciteten med hjälp av “principal stress” 

funktionen, som var väldigt svår att hantera och få ut ett relevant svar. De som 

gjordes i slutändan var att ta ett typvärde för att kunna fylla ut diagrammet, se Bild 

4.2 & 4.3, vilket gruppen inte är helt nöjd med. 
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Nastran in-cad och Abaqus är de kraftfulla programmen författarna använde i 

arbetet. Båda programmen fick förstås med hjälp av den externa handledaren och 

självlärning av medlemmarna för att kunna utföra de testerna som behövdes. 

Nastran in-cad var enklare för den bygger vidare på Inventor medan Abaqus var 

något helt nytt för författarna och när den plastiska kapaciteten skulle testas så 

behövde gruppen ha koll på materialdata för att få ut verkliga värden från testerna. 

Men efter att lärt sig och fixat inställningarna rätt så var det väldigt givande och 

intressant att arbeta med dessa kraftfulla programmen även om gruppen sedan 

använde Abaqus på grund av bäst värden.  

5.4 Kritisk granskning 

Metoden som gruppen använde sig behöver inte vara den mest lämpliga. Då 

författarna använde sig av i grunden konstruktion- och designmetodik vid 

metodframtagningen istället för en forskningsmetodik, men författarna tror att 

resultaten av undersökningarna ändå skulle förbli densamma. Största förändringen 

skulle möjligtvis vara tidsplanen, att gruppen skulle kunna göra snabbare 

konstaterande av testerna vid användningen av en forskningsmetodik, men även 

där finns orosmoment som att författarna saknar kunskap inom området och då 

skulle använda metodiken fel och ineffektivt att processen istället försämras än 

främjas. 

 

Även om gruppen anser att de fått givande resultat i alla undersökningar genom 

hela projektets gång så anser författarna att tiden som lades på utvärdering av 

balkteorins begränsningar möjligtvis var lite mer än vad som var nödvändigt för 

resultatet och då indirekt tagit mer tid ifrån lärotiden av till exempel Abaqus. 

Hade det lagts lite mindre tid där hade kanske tidsramen tillåtit mer tester och 

ännu mer djupgående undersökningar kring den strukturella kapaciteten på 

pallställsfoten.  

 

På grund av tidsramen för projektet fick syftet och målet vara helt styrande för hur 

mycket och vilka tester som var väsentliga för att få fram ett resultat. Även om det 

finns områden som inte berörs i projektet hade de varit intressanta och givande att 

undersöka för en ännu bredare kunskap inom ämnet. Områdena som författarna 

skulle se ytterligare undersökningar för en fortsatt utveckling är: 

- Verkliga krafter från jordbävningar vid tester av pallställsfoten 

- Varierande lastfall på pallställen vid tester av pallställsfoten 
 

5.4.1 Ekonomiska och miljömässiga aspekter 

Projektets studier är inriktat mot de ekonomiska och miljömässiga aspekterna. 

Studierna är tänkta att påvisa vilken slags pallställsfot som behövs vid olika 

platser i världen där EAB har kunder för att säkerställa säkerheten. Det som ofta 

sker vid konstruktion av okontrollerade krafter är överdimensionering och med 
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det använda onödigt med material. Både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett 

miljömässigt perspektiv är detta inte en hållbar situation. Genom att spendera mer 

pengar och material än vad som behövs, används onödiga resurser som kan 

distribueras till andra områden. Med hjälp av detta projekt hoppas författarna 

kunna ge ännu ett tillvägagångssätt för framtagning av den strukturella 

kapaciteten för diverse tjocklekar för bottenplattan på pallställsfötter med hjälp av 

FEM program och dess potential. Detta för att kunna säkerställa säkerheten 

samtidigt som de sparar tid, pengar och material.  

5.4.2 Sociala, etiska och moraliska aspekter 

Det första som behöver beaktas är den hållbara utvecklingen. EAB är ett stort 

företag som skapar många jobb i Smålandsstenar. En viktig aspekt för detta är den 

låga omsättningen på folk som EAB har på grund av sitt engagemang i 

personalen. Företaget tycker det viktigaste är att ta hand om sina anställda. Om 

personalen trivs så gör dem även ett bra jobb, detta är en del av det som har lett till 

arbetsmoralen som finns på företaget. 

 

För att företag ska kunna bli konkurrenskraftiga men även stanna 

konkurrenskraftiga krävs det att företaget hela tiden utvecklas. På grund av att all 

produktion sker på samma ställe kan ledtiderna minskas. När ingenjörer kan 

kommunicera direkt med produktionen kan snabba och enkla lösningar tillämpas, 

detta ger EAB en stor fördel. Det skulle även finnas vissa fördelar med att ha en 

del av produktionen utomlands som ligger närmare de områdena som EAB 

exporterar till. Men detta skulle även dra med sig vissa nackdelar angående 

ledtider, kommunikation och att jobb förflyttas från Sverige till utlandet. 

5.4.3 FEM program som hjälpmedel 

Författarna ser FEM program som hjälpmedel som en enorm fördel för 

användaren. Att kunna testa produkten under hela fasen innan det ens tillverkas en 

prototyp är något som sparar väldigt mycket tid och pengar. 

 

Men användning kräver också att användaren har kunskap i programmen så att 

analyserna sätts upp rätt och får ut värden som ger användaren verkliga resultat. I 

och med att licenserna är dyra så krävs det att man har ett stort 

användningsområde för tillämpningen av FEM programmet för att det ska betala 

sig i längden. Så det finns negativa sidor men projektgruppen anser de vara 

försumbara med tanke på de positiva sidorna. 

5.4.4 Författarnas utveckling 

Genom projektets gång har gruppens medlemmar utvecklat ett kritiskt tänkande 

men också fått kunskap och insikt i hur man upprättar en teoretisk referensram. 
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Det kritiska tänkandet har varit mest kännbart när det kommer till testvärdena och 

vad de faktiskt visar och om de är realistiska. Men gruppen har också byggt upp 

en förståelse för hur verkligheten och teorin är sammanbunden samt vilka för- och 

nackdelar den ger författarna.  

 

Författarna har också breddat sin kunskap inom FEM beräkningar och dess 

mjukvaror då alla programmen som skulle testas under projektet krävde kunskap 

inom programmen. Abaqus användes på en mer avancerad nivå och gav mer 

kunskap till författarna samtidigt som den krävde mer tid att lära sig. 
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6. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer författarna redogöra sina slutsatser ifrån vad 

resultaten givit. 

 

Utvärdering av balkteorins begränsningar 

- När längden är ca 20 gånger större än bredd samt höjd fungerar balkteorin 

som bäst med Inventor FEM för en typisk balk. 

- Balkteorin fungerar bäst när bredden alternativt höjden inte är mer än tre 

gånger så stor som den andra, det vill säga balkens tvärsnitt. 

- De är få dimensioner som ger liknande resultat för både balkteorin och 

Inventor FEM då balkteorin är begränsad. 

 

Programjämförelse 

- Klar skillnad mellan de programmen som kan beräkna plastiskt jämfört 

med de programmen som endast beräknar elastiskt. 

- Abaqus skalelement visar i genomsnitt för låga värden gentemot 

solidelement men har en mycket snabbare beräkningstid.  

 

Beräkning av pallställsfot 

- Låst geometri ger bättre resultat än fri. 

- Pallställsfot med bottenplatta på 10 mm har en strukturell kapacitet på 

cirka 75 kN. 

- Pallställsfot med bottenplatta på 5 mm har en strukturell kapacitet på cirka 

30 kN. 

 

Sammanfattningsvis kan konstaterandet göras att det går att förenkla 

konstruktioner vid simulering för att spara tid. FEM är ett väldigt användbart 

hjälpmedel som effektiviserar produktframtagningsprocessen markant. Förståelse 

för hur beräkningar går till är grundläggande för att kunna hantera simuleringar 

och förenkla så att ett resultat går att använda. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Utvärdering av balkteorins begränsningar 

 

Bilaga 2 – Handberäkningar 

 

Bilaga 3 – Mesh, randvillkor & bultar 

 

Bilaga 4 – Strukturell kapacitet för pallställsfot 



Bilaga 1 - Utvärdering av balkteorins begränsningar

G1.1 (mm) Inventor Handb.

Bredd Höjd Längd

Låst def 

L/100 Kraft - F Kraft(N)

0,15% 2,5 5 100 16,43 16,406

-0,07% 2,5 5 90 20,24 20,255

0,06% 2,5 5 80 25,65 25,635

-0,10% 2,5 5 70 33,45 33,482

-0,43% 2,5 5 60 45,34 45,537

-0,86% 2,5 5 50 65,06 65,625

-1,21% 2,5 5 40 101,3 102,539

-2,19% 2,5 5 30 178,3 182,292

-4,77% 2,5 5 20 390,6 410,156

-22,73% 2,5 5 10 1268 1641

-66,23% 2,5 5 5 2216 6563

G1.2
Inventor F 

(N) KraftpålagdLängd(mm)

0,06% 37 36,979 100

0,52% 41,3 41,088 90

0,60% 46,5 46,224 80

0,71% 53,2 52,827 70

0,60% 62 61,632 60

1,00% 74,7 73,958 50

1,14% 93,5 92,448 40

1,41% 125 123,264 30

2,76% 190 184,896 20

5,46% 390 369,792 10

10,87% 820 739,583 5
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G2.1 (mm)

Bredd Höjd Längd

Låst def 

L/100 Kraft - F Kraft(N)

7,28% 120 5 45 0,45 4172 3889

7,07% 110 5 45 0,45 3817 3565

6,97% 100 5 45 0,45 3467 3241

6,72% 90 5 45 0,45 3113 2917

6,44% 80 5 45 0,45 2760 2593

6,08% 70 5 45 0,45 2407 2269

5,56% 60 5 45 0,45 2052 1944

4,88% 50 5 45 0,45 1699 1620

3,86% 40 5 45 0,45 1346 1296

2,35% 30 5 45 0,45 994,8 972

0,65% 20 5 45 0,45 652,2 648

-0,68% 10 5 45 0,45 321,8 324

-0,80% 5 5 45 0,45 160,7 162

-0,84% 2,5 5 45 0,45 80,32 81

G2.2

Inventor F 

(N) KraftpålagdBredd(mm)

-1,88% 3870 3944 120

-2,79% 3515 3616 110

-3,56% 3170 3287 100

-3,99% 2840 2958 90

-4,94% 2500 2630 80

-6,56% 2150 2301 70

-8,22% 1810 1972 60

-9,98% 1480 1644 50

-11,03% 1170 1315 40

-10,76% 880 986,111 30

-4,63% 627 657,407 20

0,09% 329 328,704 10

1,00% 166 164,352 5

1,00% 83 82,176 2,5
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G3.1 (mm)

Bredd Höjd Längd

Låst def 

L/100 Kraft - F Kraft(N)

7,33% 120 5 45 0,45 4174 3889

3,40% 120 10 45 0,45 32170 31111

-3,43% 120 15 45 0,45 101400 105000

-12,89% 120 20 45 0,45 216800 248889

G3.2
Inventor F 

(N) KraftpålagdHöjd(mm)

-2,38% 3850 3944 5

-2,72% 15350 15780 10

-2,82% 34500 35500 15

-1,76% 62000 63110 20
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Bilaga 2 – Handberäkningar 

 

Figur 8. Formlen som använts vid beräkning av fixerad deformation. Lunds tekniska högskola. (2019). Formelblad, lastfall 
och tvärsnittsdata. Hämtad 2019-03-19 från 
http://www.bkl.lth.se/fileadmin/byggnadskonstruktion/education/VSMA10/dokument/Formelblad_MM.pdf  

För beräkningar av flytgränsen användes 
denna formel. Normalspänning på grund av 
Moment M, Tore Dahlberg (2001) 



Bilaga 3 - Mesh, randvillkor & bultar
U1=X-led U2=Y-led U3=Z-led UR1=Moment X-led UR2=Moment Y-led UR3=Moment Z-led

Meshkonvergens studie på två bultar i marken
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0,1 2564,62 0,1 2582 0,1 2654,84

0,125 3014,96 0,125 3029,61 0,2 4170,62

0,1625 3468,87 0,1625 3437,7 0,225 4340,68

0,21875 3868,06 0,21875 3838,64 0,25 4481,49

0,303125 4176,82 0,303125 4125,34 0,275 4598,5

0,403125 4351,2 0,403125 4297,11 0,3125 4739,02

0,503125 4448,2 0,503125 4398,94 5% gräns (5,19) 0,36875 4868,16

0,603125 4506,01 0,603125 4453,26 0,453125 4971,82

0,703125 4540,94 0,703125 4486,49 0,553125 5046,85

0,803125 4564,45 0,803125 4508,46 0,653125 5096,64

0,903125 4580,4 0,903125 4524,89 0,753125 5130,4

1 4591,36 1 4537,22 0,853125 5152,42

0,953125 5165,56
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Randvillkor studie på två bultar i marken

Mesh=3mm
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0,1 2581,98 0,1 2582 0,1 2582

0,125 3029,58 0,125 3029,61 0,125 3029,58

0,1625 3437,62 0,1625 3437,7 0,1625 3437,67

0,21875 3838,46 0,21875 3838,64 0,21875 3838,68

0,303125 4125,31 0,303125 4125,34 0,303125 4125,35

0,3875 4275,95 0,403125 4297,11 0,403125 4297,04

0,471875 4373,84 5% gräns 0,503125 4398,94 5% gräns (5,19) 0,503125 4398,84 5% gräns (5,18)

0,571875 4439,55 0,603125 4453,26 0,603125 4453,18

0,671875 4477,48 0,703125 4486,49 0,703125 4486,39

0,771875 4501,91 0,803125 4508,46 0,803125 4508,29

0,871875 4519,59 0,903125 4524,89 0,903125 4524,64

0,971875 4533,19 1 4537,22 1 4536,88

1 4536,51

Bolt 1 förändras, X-moment är försumbart



Meshkonvergens studie på fyra bultar i marken

Bolt 1 U1 

U2 U3 

UR2

Bolt 2 U3 

UR1 UR2

Bolt 3 U3 

UR1 UR2

Bolt 4 U3 

UR1 UR2

Disp U3=1 

UR3=0 (samma randvillkor)

Mesh=2

mm (N)

Mesh=3

mm (N)

Mesh=5

mm (N)

0 0 0 0 0 0

0,05 2861,7 0,05 2877,76 0,05 5886,25 Tot. reakt. kraft i Z

0,1 5708,73 0,1 5748,28 0,1 11472,6

0,15 8462,02 0,15 8527,87 0,15 16311,3

0,2 11078,5 0,2 11165,9 0,2 20125,5

0,25 13480,7 0,25 13606,6 0,25 22639,8

0,3 15530,1 0,3 15693,7 0,3 24495,7

0,35 17250,2 0,35 17357,1 0,35 25918,7

0,4 18685,5 0,4 18744,8 0,4 27060,1

0,45 19875,4 0,45 19907,1 0,45 27979,7

0,5 20874 0,5 20893,3 0,5 28748,2

0,55 21732,1 0,55 21748,1 0,55 29401,5

0,6 22468,7 0,6 22479,8 0,6 29946,7

0,65 23109,8 0,65 23122,6 0,65 30384,1

0,7 23674,8 0,7 23685,5 0,7 30703,8

0,75 24180,1 0,75 24180,4 0,75 30966

0,8 24635,5 0,8 24620,8 0,8 31192,4

0,85 25044,4 0,85 25017,5 0,85 31388,9

0,9 25409,4 0,9 25372,7 0,9 31560,1

0,95 25727,7 0,95 25686,7 0,95 31714,2

1 26014,3 1 25954 1 31853,9
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Skillnaden mellan två bultar och fyra bultar i balken

2 bultar till balk Mesh = 2mm 4 bultar till balk

Bolt 1 U1 

U2 U3 

UR2

Bolt 2 U1 

U2 U3 

UR1 UR2

Disp 

U3=10 

UR3=0

Bolt 1 U1 

U2 U3 

UR2

Bolt 2 U1 

U2 U3 

UR1 UR2

Disp 

U3=10 

UR3=0

Step-time N Step-time N

0 0

Total 

reaktionsk

raft i Z 0 0

Total 

reaktionsk

raft i Z

0,1 2559,64 0,1 2564,62

0,125 3010,8 0,125 3014,96

0,1625 3465,85 0,1625 3468,87

0,21875 3866,11 0,21875 3868,06

0,303125 4175,79 0,303125 4176,82

0,403125 4350,68 0,403125 4351,2

0,503125 4447,87 0,503125 4448,2

0,603125 4505,81 0,603125 4506,01

0,703125 4540,81 0,703125 4540,94

0,803125 4564,36 0,803125 4564,45

0,903125 4580,34 0,903125 4580,4

1 4591,31 1 4591,36

Ingen skillnad med 2 bultar i balken jämfört med 4 stycken



Skillnaden mellan låst och fritt moment

Mesh=3mm

Bolt 1 U1 

U2 U3 

UR2

Bolt 2 U3 

UR1 UR2

Bolt 3 U3 

UR1 UR2

Bolt 4 U3 

UR1 UR2

Disp U3=3 

UR3=0

Bolt 1 U1 

U2 U3 Bolt 2 U3 Bolt 3 U3 Bolt 4 U3 Disp U3=3 UR3=0

Step-time N Step-time N

0 0

Tot. reakt. 

kraft i Z 0 0

Tot. reakt. 

kraft i Z

0,05 8534,63 0,05 2910,22

0,1 15699,9 0,1 5724,56

0,15 19903,3 0,15 8272,17

0,2 22474,1 0,2 10111,2

0,25 24175,7 0,25 11518,9

0,3 25370,8 0,3 12574

0,35 26185,9 0,35 13287,8

0,4 26776,2 0,4 13744,8

0,45 27251,5 0,45 14095,1

0,5 27648,7 0,5 14368,2

0,55 27986,6 0,55 14590,8

0,6 28274,6 0,6 14776,9

0,65 28522 0,65 14933,3

0,7 28733,2 0,7 15059,1

0,75 28908,1 0,75 15153,4

0,8 29054,8 0,8 15229,8

0,85 29178,7 0,85 15293,4

0,9 29283,2 0,9 15347,6

0,95 29373,4 0,95 15394,3

1 29452,8 1 15435,1
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Bultlängdens inverkan på den strukturella kapaciteten

5mm 

bultar

15mm 

bultar

30mm 

bultar

45mm 

bultar

Step-time N Step-time N Step-time N Step-time N

0 0 0 0 0 0 0 0

0,05 6946,35 0,05 5933,68 0,05 5662,82 0,05 5332,65

0,1 13217,1 0,1 11380,6 0,1 10898,6 0,1 10305,1

0,15 17798,9 0,15 15622,9 0,15 15050,7 0,15 14327,4

0,2 20915,5 0,2 18725 0,2 18169,3 0,2 17374,7

0,25 23026 0,25 21008,2 0,25 20550,5 0,25 19791,2

0,3 24545,8 0,3 22633,4 0,3 22329,9 0,3 21675,6

0,35 25630,6 0,35 23744,7 0,35 23543,9 0,35 23066,7

0,4 26435,5 0,4 24553,7 0,4 24407,9 0,4 24044,5

0,45 27063,1 0,45 25205 0,45 25089,8 0,45 24815,2

0,5 27574,6 0,5 25741,8 0,5 25642,8 0,5 25445,9

0,55 28003,2 0,55 26198,6 0,55 26097,9 0,55 25964,1

0,6 28362,7 0,6 26592,4 0,6 26483,5 0,6 26397,9

0,65 28658,6 0,65 26935,3 0,65 26811,2 0,65 26764,5

0,7 28904,4 0,7 27237,4 0,7 27094,3 0,7 27078,9

0,75 29114,4 0,75 27500,3 0,75 27333,5 0,75 27348,6

0,8 29295,2 0,8 27731,8 0,8 27538,1 0,8 27576,7

0,85 29450,4 0,85 27939,8 0,85 27717,4 0,85 27775,4

0,9 29582,9 0,9 28129,2 0,9 27876,6 0,9 27950,6

0,95 29696 0,95 28302,3 0,95 28019,3 0,95 28106,8

1 29793,5 1 28460,6 1 28147,6 1 28246,8
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Förspänningens inverkan på bultarna

Förskjutning i bultarna

0,17 mm 0,003 mm 0,0005 mm

Step-time N Step-time N Step-time N

0 0 0 0 0 0

1 12157 1 2145,64 1 357,91 Step 0-1 är förspänningens kraft

1,05 18718,4 1,05 13610,6 1,05 12873,5

1,1 29097,7 1,1 24927,6 1,1 24243,5

1,15 37642,1 1,175 37516,9 1,175 37003,9

1,2 42484,4 1,225 41624,9 1,225 41233

1,275 45903,9 1,3 44672,3 1,275 43622

1,325 46930,5 1,35 45586,8 1,35 45317,6

1,4 47709,3 1,425 46309,7 1,4 45868,9

1,5125 48302,6 1,5375 46887,4 1,475 46376,9

1,68125 48808,9 1,70625 47408,7 1,5875 46829,2

1,93438 49170,7 1,95938 47764,3 1,75625 47296,5

2 49204,3 2 47786,9 1,81719 47405,5

1,90859 47521,8

2 47575,5 Step 1-2 är total reaktionskraften
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Förskjutning i bultarna

0,17 mm 0,003 mm 0,0005 mm

Step-time N Step-time N Step-time N

0 0 0 0 0 0

0,05 26455,7 0,05 22776,3 0,05 22067,2

0,1 44629,2 0,1 41351,5 0,1 40744

0,15 58045,5 0,175 60552,6 0,175 60210,5

0,2 65235,9 0,225 66430,7 0,225 66243

0,275 70253 0,3 70717,6 0,275 69586,5

0,325 71758,8 0,35 71995,2 0,35 71947,5

0,4 72888,4 0,425 73000,5 0,4 72709,1

0,5125 73752,9 0,5375 73808,8 0,475 73410,1

0,68125 74504,3 0,70625 74541,2 0,5875 74038

0,93438 75027,3 0,95938 75031,4 0,75625 74691,8

1 75066,5 1 75056,6 0,81719 74841,1

0,90859 74997,8

1 75060,9
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Bilaga 4 - Strukturell kapacitet för pallställsfot

Resultaten för den strukturella kapaciteten för en pallställsfot med varierande tjocklek på bottenplattan

Strukturell kapacitet 5mm bottenplatta

Låst moment Fritt moment 15mm bultar Bultar och underlag Förspända bultar

Step-time N Step-time N Step-time N Step-time N Step-time N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,05 8534,63 0,05 2910,22 0,05 5933,68 0,05 9314,03 0,05 8642,61

0,1 15699,9 0,1 5724,56 0,1 11380,6 0,1 13619,2 0,1 15116,8

0,15 19903,3 0,15 8272,17 0,15 15622,9 0,175 19436,2 0,175 20784,6

0,2 22474,1 0,2 10111,2 0,2 18725 0,2875 23938,5 0,2875 24994,4

0,25 24175,7 0,25 11518,9 0,25 21008,2 0,3375 25105,4 0,3375 26096,4

0,3 25370,8 0,3 12574 0,3 22633,4 0,4125 26232,2 0,4125 27199

0,35 26185,9 0,35 13287,8 0,35 23744,7 0,525 27391,8 0,525 28348,2

0,4 26776,2 0,4 13744,8 0,4 24553,7 0,69375 28522 0,69375 29426,5

0,45 27251,5 0,45 14095,1 0,45 25205 0,946875 29391,3 0,94687 30210,8

0,5 27648,7 0,5 14368,2 0,5 25741,8 1 29519,9 1 30327,3

0,55 27986,6 0,55 14590,8 0,55 26198,6

0,6 28274,6 0,6 14776,9 0,6 26592,4

0,65 28522 0,65 14933,3 0,65 26935,3

0,7 28733,2 0,7 15059,1 0,7 27237,4

0,75 28908,1 0,75 15153,4 0,75 27500,3

0,8 29054,8 0,8 15229,8 0,8 27731,8

0,85 29178,7 0,85 15293,4 0,85 27939,8

0,9 29283,2 0,9 15347,6 0,9 28129,2

0,95 29373,4 0,95 15394,3 0,95 28302,3

1 29452,8 1 15435,1 1 28460,6
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Strukturell kapacitet 10mm bottenplatta

10mm platta, mesh=3mm, U3=3

Låst moment Fritt moment Bultar 20mm Bultar + Underlag Förspända bultar

Step-time N Step-time N Step-time N Step-time N Step-time N

0 0 0 0 0 0 0 0

0,05 29392,9 0,05 14151,4 0,05 16195,4 0,05 21491,2 0 0

0,1 51344,2 0,1 26668,4 0,1 30403,4 0,1 36674,4 0,05 26455,7

0,15 62846,4 0,15 36703,1 0,15 41823,5 0,175 55248,1 0,1 44629,2

0,2 67515 0,2 43777 0,2 50238,9 0,225 62813,8 0,15 58045,5

0,25 70185,6 0,25 47921,8 0,25 55733,7 0,3 68580,4 0,2 65235,9

0,3 71669,3 0,3 50494,5 0,3 59608,9 0,4125 72113,4 0,275 70253

0,35 72522 0,35 51966 0,35 62304,9 0,4625 72790,2 0,325 71758,8

0,4 73066,2 0,4 52968,3 0,4 64396,9 0,5375 73448,6 0,4 72888,4

0,45 73473,9 0,45 53616,4 0,45 66140,5 0,65 74056 0,5125 73752,9

0,5 73775,3 0,5 53996,5 0,5 67627 0,81875 74693,7 0,68125 74504,3

0,55 74016,6 0,55 54252 0,55 68876,6 1 75016,5 0,93438 75027,3

0,6 74234,4 0,6 54435,7 0,6 69918,1 1 75066,5

0,65 74435,9 0,65 54576,2 0,65 70774,7

0,7 74612,9 0,7 54688,1 0,7 71460,1

0,75 74750,6 0,75 54780,6 0,75 71999,1

0,8 74860,3 0,8 54859,2 0,8 72434,8

0,85 74952,3 0,85 54927,3 0,85 72795

0,9 75012,4 0,9 54987 0,9 73098

0,95 75047,4 0,95 55039,6 0,95 73359,6

1 75073,4 1 55086,6 1 73584,4
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