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Sammanfattning 

Förnyelsebar energiutvinning är i dagens samhälle ett vanligt samtalsämne. Solceller har 

sedan 1960-talet ständigt utvecklats och nu för tiden är det inte ovanligt att montera 

solpaneler på hemmet eller sommarstugan. Ett företag har tagit fram ett patent på ett 

solpanelsystem där inga verktyg ska krävas, vilket underlättar vid montering. 

Målet för detta arbete har varit att dimensionera panelsystemet för att motstå yttre 

påfrestningar som snö och vind, samtidigt som att det ska erbjuda oförstörande av- och 

påmontering. 

Teoridelen börjar med att beskriva sannolika material, och deras tillverkningsmetoder, 

som är rimliga att använda både för profiler samt solpanelfästen. Därefter förklaras olika 

sorters funktioner som profiltillverkning kan erbjuda, där elastisk deformation, dvs. 

snäpprörelse, är central för arbetet. Den dimensionering som arbetet utför är inte enbart 

beroende av de hållfasthetsteorier som förklaras. Även standarder, som Eurokod, tas i 

beaktning, då de innehåller lastvärden som används vid vind- och snöpåverkan på 

byggnader. 

Under genomförandet betraktades först det befintliga patentet och liknande system som 

används idag. Därefter beräknades de spänningar som påverkar systemet genom yttre 

belastning. Slutligen ändrades dimensioner på specifika spår och låsningar, så att 

systemet ska klara oförstörande av- och påmontering. 

Dimensionerna som beräknats resulterar i ett underlag för att skapa konstruktions- och 

bearbetningsritningar. Dessa ritningar är tänkta att användas för strängpressning samt 

efterbearbetning av aluminiumprofiler, vilket har lett till att erforderliga ISO-standarder 

har använts. Resultatet visar även att profilerna kommer att emotstå den snölast och de 

vindkrafter, som det nordiska klimatet innebär. De teoretiska beräkningarna som gjordes 

styrker även att snäppförbandet kommer att kunna appliceras på systemet. 

Aluminium har visat sig vara ett fördelaktigt material att använda som infästning till 

solpaneler, tack vare dess relativa styrka, korrosionsmotstånd och tillverkningsmetoder. 
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Summary 

Renewable energy is in today's society a common topic of conversation. Photovoltaics 

have developed continuously since the 1960’s and nowadays it is not unusual to mount 

solar panels on one’s home or summer cottage. A company has developed a patent for a 

solar panel system that not will require use of tools, which simplifies installation. 

The goal of this work has been to design the panel system to withstand external loads 

such as snow and wind, while it will offer non-destructive removing and assembling. 

The theoretical part begins by describing probable materials and their manufacturing 

methods, which are reasonable to use for both profiles and solar panel mounts. It then 

explains different kinds of features like those that manufacturing can offer, with elastic 

deformation, i.e. snap movement being central to the report. The dimensioning made in 

the report is not only dependent on the strength theories explained. In addition, standards, 

such as Eurocodes, will be taken into account, since they contain load values used in 

wind and snow affection buildings. 

During the application, the existing patent and similar systems used today were observed. 

Then the stresses affecting the system through external loads were calculated. Finally, 

dimensions on specific tracks and locks were changed, so that the system will cope non-

destructive removing and assembling. 

The dimensions calculated result in a foundation to create the construction and processing 

drawings. These drawings are meant to be used for extrusion and post-processing of 

aluminum profiles, which have led to the use of the required ISO standards. The result 

also shows that the profiles will withstand the snow loads and wind forces, which the 

Nordic climate implies. The theoretical calculations also proved that the snap-fit 

assembly can be applied to the system. 

Aluminium has proven to be a useful material to use as an attachment to the solar panel, 

due to its relative strength, corrosion resistance and production methods.  
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Abstract 

Arbetet dimensionerar ett panelsystem för att motstå yttre påfrestningar som snö och 

vind, samtidigt som att det ska erbjuda oförstörande av- och påmontering. 

Hållfasthetsberäkningar har utförts med hjälp av statiska balkfall. Dimensionering av 

spår, snäppfunktion och låsningar i profilsystemet har utförts. Konstruktionsritningar har 

utförts, baserade på dimensionering och ISO-standarder. Med hjälp av detta arbete går det 

att tillverka detta system, åtminstone i ett prototypstadie. 

 

Nyckelord: Hållfasthetsberäkning, aluminium, strängpressning, solpaneler, snäpp, 

elastisk deformering, profilutformning, konstruktionsritningar 

 

This work dimensions a panel system to withstand external loads such as snow and wind, 

while it will offer non-destructive removing and assembly. Strength calculations have 

been performed using static beam cases. The design of the track, the snap-fit assembly 

and locks in the profile system has been changed. Construction drawings have been 

made, based on the calculated dimensions and required ISO-standards. With the existing 

work, it is possible to manufacture this system, at least in a prototype stage. 

 

Keywords: Strength calculation, aluminium, extrusion, solar panels, snap-fit assembly, 

elastic deformation, profile design, construction drawings 

  



VI 

Sebastian Franzén & Martin Ramstedt 

Förord 

Detta arbete har fördjupat kunskapen inom de områden som det berör. Även 

tillämpningen av hela utbildningen som ingenjörer har använts. Där den teoretiska 

kunskapen från flera kurser förankrats och gjort detta arbete till en sammanfattning av 

utbildningen och därmed speglar den kunskap som författarna samlat under dess 

utbildning och arbetsliv. 

Vi skulle även vilja tacka följande personer som involverat sig i arbetet: 

Handledare från företaget där arbetet har genomförts, Bengt Arnby, för givande 

diskussioner och den tid som lagts ner för detta arbete. 

Handledare på Linneuniversitet Lars Ericson, Institutionen för maskinteknik, som hjälpt 

oss med arbetet samt varit ett givande bollplank för idéer till det kompletta arbetet.  

Examinator på Linneuniversitet doc. Dr. Izudin Dugic, Institutionen för maskinteknik, 

som tagit sin tid för diskussioner om arbetets upplägg och involvering i projektet. 

Och ett speciellt tack till: 

Konstruktör Magnus Eriksson, Profilgruppen AB, Åseda, som tagit sin tid med epost, 

intervjuer samt telefonsamtal för att fördjupa sig i detta arbete. 

 

 

………………………………………….. ……………………………………… 

Sebastian Franzén   Martin Ramstedt 

 

Växjö 2016-05-31  
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1 Introduktion 

Introduktionskapitlet kommer att beskriva arbetets bakgrund, syfte och mål, samt 

problemet som ligger till grund för rapporten. 

Ända sedan den första industriella revolutionen har energibehovet ökat markant, med en 

rad olika sätt att producera den. Effektiva källor till energi var, och är fortfarande, 

förbränning av olja, kol och gas. Dessa sätt är dock långt ifrån vare sig rena eller 

förnyelsebara, och debatten om inverkan på växthuseffekten tycks aldrig försvinna. För 

att nå en mer hållbar utveckling eftersträvas en ökad användning av förnyelsebara 

energikällor som vindkraft, vattenkraft och inte minst – solkraft. 

1.1 Bakgrund 

Den första upptäckten av solenergi gjordes 1839 av Edmund Bequerel[1], där han fann att 

ljus som träffade vissa specifika material gjorde att elektriska strömmar skapades. Där 

och då fanns inte så mycket som kunde göras med solenergi. Även fast Albert Einstein 

1921 blev belönad med nobelpriset för sitt förklarande av hur fenomenet med 

fotoelektrisk ström uppstår, togs inte solceller i storskaligt bruk förrän på 1960-talet. Då 

började rymdindustrin implementera dem för elförsörjning till sina farkoster. Under den 

tiden var det fortfarande dyrt att använda, men under 70-talets oljekris började solceller 

ses som ett långsiktigt alternativ till de fossila bränslena, även om effekten då var låg 

jämfört med investeringen[1]. Tack vare teknologiska framsteg både i 

tillverkningsmetoder och i solcellernas effektivitet, så är idag solceller en källa till 

förnyelsebar energi som ständigt förbättras. 

Det finns en rad olika typer av solceller, som har en del olika egenskaper. Kristallina 

celler, exempelvis mono- och polykristallina är bland de äldsta, men även fortfarande 

bland de bästa i förhållande till pris[2]. Tunnfilm är annars en högklassig konkurrent till 

kristallina celler, eftersom det, som namnet antyder, är ett tunt, lätt material, som även är 

effektivt att tillverka i stora kvantiteter och som enkelt kan appliceras på tunna flak, rullar 

och dylikt. Andra typer av solceller som även förekommer, men inte i lika stor 

utsträckning är koncentrerade solceller, organiska solceller och blandningar av kristallina 

och organiska celler, s.k. hybridceller.[2]
 
 

Styckvis tillverkar enstaka celler en spänning av ca 0,5 volt, samtidigt som den 

producerade strömmen är ca 3 ampere/dm
2
.[3] Solceller sätts serie- och parallellkopplade 

med varandra på så kallade solpaneler. Solpanelers sammansättning skiljer sig mellan 

olika tillverkare, men består vanligtvis av 60 celler som vardera har en storlek av 

156x156 mm.[4]Dessa dimensioner leder till panelstorlekar på ca 1,7x1,0 meter. De flesta 

solpaneler går även att utrusta med vätskefyllda rör på baksidan, som förutom 

energiproduktionen även möjliggör uppvärmning samt kylning av exempelvis radiatorer i 
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ett bostadshus. Andra existerande paneler finns utrustade med fläktar för ventilation. När 

flera solpaneler kopplas samman, på exempelvis ett tak, kallas det ibland för en matris. 

Solpanelanläggningars effekt anges av leverantörer och tillverkare i kW, men detta är 

oftast den nominella effekten och inte den egentliga. Nominell effekt baseras på 

panelernas potentiella toppeffekt, som de skulle kunna leverera vid god 

solinstrålning.[5,6] Solens instrålning har ett optimalt referensvärde på 1000W/m
2
, men 

varierar både uppåt och nedåt. Ett allmänt antagande som görs är att systemet levererar 

mellan 80-85% av dess nominella effekt i kWh/år. Alltså att ett system som har 1 kW i 

nominell effekt, levererar ungefär 0,8 kWh/år.[6]
 

Vanliga platser för solpaneler är på byggnaders tak eller fasader. Det finns även så 

kallade solparker, som i likhet med vindparker eller andra kraftgenerande parker 

producerar elektricitet med det i namnet angivna sättet. 

Montering av solpaneler kan ske på olika sätt. Den vanligaste metoden är att montera 

solpanelen ovanpå ett befintligt tak med fästen som sticker upp några centimeter ovanför 

taket. Ifrån dessa sätts stag som skapar ett underlag att fästa solpaneler på. 

Det finns ett brett spektrum av materialval vid tillverkning av fästen till solpaneler. På 

grund av att solpanelerna har en livslängd på cirka 50 år, måste de stå emot vädret och 

alla externa krafter som de påverkas av under den tiden. Dessa belastningar påverkar 

även infästningarna som är sammankopplade med panelerna. Eftersom solenergi är ett val 

för förnyelsebar energi vore det motsägelsefullt att tillverka ett fästsystem i material som 

ej är möjligt att återvinna, och samtidigt ha så liten miljöpåverkan som möjligt. 

1.2 Problemformulering 

Under en längre tid har en viss typ av fästsystem för solpaneler använts. Det finns idéer 

för nya system som är självjusterande samt fäster in panelen utan skruvförband. För 

företag som monterar och distribuerar system med solpaneler är montering ett viktigt 

moment. Fördelarna med självjusterande system är att tiden på hög höjd kan minimeras 

då infästningen går snabbare än nuvarande system, samt att slutjusteringen som tidigare 

krävts elimineras. 

Företag som tillhandahåller profilsystem för infästning av solpaneler vill göra det enklare 

att installera paneler jämfört med nuvarande lösningar. Montering av solpaneler 

eliminerar det översta lagret av konventionellt väderskydd som takpannor, takplåt eller 

liknande. Istället kan solpanelernas yta i kombination med profilsystemet användas som 

en barriär mot väder och vind över hela takets ytlager. Detta medför att tak eller fasad kan 

producera el och/eller värme samtidigt som det tillför skydd till konstruktionen. 

Ovanstående fördelar förväntas ge en större kundkrets samt få fler personer att välja 

solceller som ett primärt val av förnyelsebar energitillverkning. 
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För att konstruera ett verktygslöst fästsystem för solpaneler finns en rad olika lösningar. 

En lösning är ett så kallat snäppsystem[7], där elastisk deformation används för att 

möjliggöra plats för att låsa profilen på plats. Svårigheterna vid konstruktion av 

snäppsystem är att tillämpa en lösning som möjliggör enkel montering av systemet, samt 

definiera de toleranser som fastställer den kraft som snäpprofilen utsätts för. Då det är 

möjligt att göra ett fästsystem som endast går att montera, men som ej går att ta bort utan 

att förstöra profilsystemet, måste även en oförstörande demontering kunna ske. Ett 

problem med att göra ett panelsystem som är för enkelt att avmontera skulle kunna leda 

till att solpaneler som är monterade blir objekt för stöld. 

När profilen är verktygslös måste dessutom profilen i sig själv hålla och ta hand om 

externa krafter, som exempelvis vind, snö samt personer. För väderfaktorer finns 

branschstandarder som definierar de olika förhållandena som snölast och vind. Hänsyn 

måste tas till dessa standarder när dimensionering av profilerna utförs. 

Vind är en faktor som påverkar dimensionering av paneler och infästningar. Det blåser 

vanligtvis åt olika håll och vindriktningen ändrar sig även flera gånger varje dag. När det 

blåser kommer objekt som befinner sig utomhus att reagera på olika sätt. Ett tak kommer 

att bli utsatt antingen för tryckande eller för lyftande krafter, beroende på i vilken riktning 

vinden blåser och hur snabbt den ändrar vindriktning. Vanliga vindar upp till 5 meter per 

sekund påverkar inte en takstruktur nämnvärt, men stormar och orkaner kan komma att 

påfresta solpanelerna och därmed deras infästningar. I en rapport
 
undersöker David 

Banks[8] hur vindar påverkar solpanelmatriser på platta tak. Där fann han att hörnen på 

dessa matriser kan påverkas dubbelt så mycket av vindens lyftande krafter än inne i 

centrum. Problemet med stormar är inte enbart de höga krafter som påverkar från ett håll, 

utan även att vindarna snabbt kan byta riktning[9]. 

I nordiska klimat förekommer även snö under längre perioder. Det finns stora problem 

med att panelen täcks med snö och is. Dels att energitillverkningen stoppas på grund av 

att solen inte når fram till reaktionselementen, samt att en ökad last blir liggande på 

solpanelerna. En artikel skriven av Bjørn Petter Jelle[10] beskriver hur yttre faktorer som 

snö och is påverkar solpaneler samt vilka svårigheter de innebär. I artikeln går det utläsa 

att takvinkeln inte har så stor betydelse för att minimera vidhäftningen av snö och is, samt 

att flertalet yttre faktorer till exempel temperatur och snövolym förändrar den snölast som 

verkar på panelerna. 

Frågeställning:  

Hur skall ett verktygslöst profilsystem för solpaneler dimensioneras för att 

dels tåla väder och vind i nordiskt klimat såväl som att tillåta oförstörande 

montering och demontering? 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få ökad förståelse för hur hållfasthetsberäkningar samt 

dimensionering kan appliceras på ett verktygslöst profilsystem som enkelt ska kunna 

möjliggöra montering och avmontering av solpaneler på större ytor. Syftet är också att få 

ökad förståelse om hur dimensionering skall utföras för att på bästa sätt stå emot snö och 

vind. 

1.4 Mål 

Målet med detta arbete är att göra hållfasthetsberäkningar på hela profilsystemet för att 

konstruktionen skall ses som säker att kunna användas på huskonstruktioner. Efter att 

korrekta beräkningar utförts skall även kompletta och korrekt beräknade 

konstruktionsritningar till profilsystemet kunna levereras. 

Målet är även att fördjupa sig inom områden som involverar relevant information, för att 

som ingenjörsstudenter kunna beskriva samt utföra de metoder som skall användas inom 

den efterföljande tillverkningsprocessen. 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningarna för arbetet gäller hållfasthetsberäkningar och dimensionering av 

profilsystemet. Eftersom det finns många olika typer av solpaneler som klarar olika 

förhållanden vad gäller vikt osv, kommer därför endast hållfastheten beräknas utifrån vad 

standarden kräver, möjligtvis med undantag för säkerhetsfaktorer som krävs vid olika 

situationer. Gällande snö- och vindlast, kommer enligt Eurokod den tyngsta lasten inom 

Sverige att användas. Avgränsningarna gäller också hållfastheten för hustak och fasader. 

Dessa förutsätts vara beräknade för att hålla för snölast och dylikt innan solpanelerna 

monteras. Även fuktavvisande material som takpapp lämnas utanför beaktande, dels då 

infästningen av panelerna kan ske på olika sätt, dels att kvaliteten från olika tillverkare 

kan skilja sig markant från varandra. 
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2 Metodologi 

I följande kapitel kommer beskrivas vilka metoder som kommer användas för att bäst 

uppnå syftet. Olika vetenskapliga förhållningssätt, angreppssätt, metoder och 

sanningskriterier kommer bli beskrivna innan det förklaras på vilket sätt de appliceras 

under arbetets gång. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Positivism 

Positivism är ett förhållningssätt som grundar sig på vetenskapliga och mätbara 

förutsägelser. Förhållningssättet innebär att hypoteser skall kunna ställas upp för att i ett 

senare skede kunna verifieras eller falsifieras. Positivismen har genomgått en förändring 

från dess ursprungsform, vilken helt uteslöt alla andra forskningsalternativ som inte var 

baserade på empiriska data. Andra synsätt ansågs utvinna irrelevant kunskap, och 

kallades därför oäkta. En mer modern positivistisk syn har accepterat sin roll bland olika 

synsätt och används lämpligen då mätningar skall utföras, eller resultat skall kunna 

efterliknas. Genom att tillämpa positivism går det att skapa modeller av skeenden, där 

utgången på förväg skall gå att förutsäga. Inom naturvetenskapen används ofta positivism 

för att bryta ner ett stort sammanhang till mindre delar, som alla korrelerar med 

varandra.[11-14]  

Känslor och upplevelser utelämnas vid positivistiskt förhållningssätt eftersom ett urval av 

människor skulle reagera på olika sätt vid givna situationer. Resultaten kan skilja sig 

beroende på en persons humör eller liknande, även om flera test skulle utföras på samma 

sätt. Detta innebär, enligt positivismen, att empiri är näst intill omöjligt att bilda kring 

känslor.  

2.1.2 Hermeneutik 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt grundar sig på tolkningar av innebörden i skeenden 

eller skrivna ord. Använt korrekt, går det att uppnå en djupare förståelse i olika 

sammanhang. Dock krävs oftast någon form av grundkunskap eller förförståelse inom 

ämnet för att kunna göra en djupare analys. Hermeneutiken tillåter dessutom en tolkning 

att förändras allteftersom exempelvis en text fortlöper. För att uppnå djup kunskap måste 

det större sammanhanget observeras först, för att sedan kunna anskaffa sig en åsikt om 

hur de små delarna tillhör det stora perspektivet.[12] 

2.1.3 Val av förhållningssätt 

Arbetets förhållningssätt kommer i huvudsak att vara positivistiskt. Beräkningar baserade 

på empiriska data kommer att krävas för att uppskatta livslängd och hållbarhet på en viss 

typ av konstruktion. Då kommer det inte finnas något mellanting eller en tolkning av vad 

som håller eller vad som går sönder.   
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

2.2.1 Induktion 

Ett induktivt angreppssätt baseras på att samla data och utifrån dessa dra teoretiska 

slutsatser. Inga hypoteser skapas vid försökens början och eventuella problemställningar 

är oftast vaga. Informationsinsamlingen skall ske förbehållslöst och därmed inte basera 

sig på nuvarande teorier. Dock är det svårt att bortse från nuvarande teorier när en 

undersökning skall påbörjas, då ett urval oftast bestäms tidigt under insamlingsprocessen. 

Ett av de mest optimala utfallen för induktion är att under tiden som kontinuerlig data 

samlas, samtidigt kunna bilda sig fortlöpande slutsatser och generaliseringar.[12,13]  

2.2.2 Deduktion 

Deduktion innebär att kunna skapa hypoteser och sedan pröva dessa för att bilda 

fungerande empiriska teorier. På detta sätt går att utveckla begrepp om ett fenomen och 

skaffa sig helhetsförståelse. Bildade teorier skall sedan kunna fungera i andra, liknande 

fall. Väl utformade teorier kan även härledas till andra teorier, som tillsammans bildar ett 

teoretiskt system. Deduktion förefaller att vara ett empiriskt grundat angreppssätt, jämfört 

med induktion, som bildar teorier efter att alla data samlats.[12] 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Att arbeta induktivt kan börja 

med att forma en preliminär teori, som sedan verifieras i andra liknande fall, och sedan 

grundar en överliggande teori. Det är ett effektivt sätt att arbeta om det finns god kunskap 

om vad som ska undersökas. Däremot kräver det omfattande erfarenhet för att kunna dra 

slutsatser, givet olika situationer.[12,14] 

2.2.4 Utfört angreppssätt 

Arbetet kommer att föras framåt genom ett i huvudsak deduktivt angreppssätt. Det finns 

gott om empiriskt bevisade samband mellan teori och verklighet inom området som skall 

behandlas. 
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2.3 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden kommer att ange vilken typ av information som skall införskaffas 

och på vilket sätt införskaffningen sker. 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod innebär att samla relativt mycket information med hjälp av relativt få 

observationer. Insamlingen sker vanligen genom intervjuer, och genom dessa intervjuer 

går att utvinna detaljerad och djupgående data. Dessa data måste vanligtvis tolkas på ett 

korrekt sätt för att kunna få förståelse för dess egentliga innebörd. Detta kräver i sin tur 

att personen som tolkar intervjun har stor kunskap inom undersökningens 

ämnesområde.[13,15] 

2.3.2 Kvantitativ metod 

I motsats till den kvalitativa metoden, innebär en kvantitativ metod att ett stort antal 

observationer genomförs, men som däremot inte utvinner information på samma djup. 

Kvantitativ information är mätbar och inte sällan går det att grunda empiri med hjälp av 

den utvunna informationen. Enkäter används vanligtvis som kvantitativt instrument vid 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Resultat som erhålls vid kvantitativa 

undersökningar är vanligtvis tydliga och behöver därför sällan analyseras vidare.[13,15] 

Med tanke på att kvantitativ och kvalitativ metod mer eller mindre är varandras 

motsatser, innebär det att olika metoder krävs för att samla olika typer av data.[15] 

2.3.3 Utförd metod 

Arbetet kommer att utföras med en i största del kvantitativ metod, eftersom beräkningar 

baserade på kvantitativa materialdata och empiriskt bevisade hållfasthetsformler skall 

användas vid dimensioneringen av solpanelsfästena. Däremot kommer vissa intervjuer att 

behöva genomföras, och därmed utesluts inte ett kvalitativt metodval. 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är information som genom någon insamlingsmetod har införskaffats 

personligen. Forskare som införskaffar primärdata erhåller hög personlig tillförlitlighet, 

eftersom sättet på vilket data införskaffats är välkänt och forskaren redan vet på förhand 

på vilket sätt informationen är tänkt att tolkas och behandlas. Däremot måste en forskare 

jämföra sina resultat med data som införskaffats på liknande sätt för att försäkra sig om 

att resultaten är trovärdiga.[13] 

Till skillnad från primärdata, är sekundärdata någonting som någon annan person redan 

har samlat in.[13] Sekundärdata finns i tre huvudformer: Processdata, bokföringsdata och 
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forskningsdata. Processdata är exempelvis debatt- eller tidningsartiklar och skall 

granskas kritiskt, då det inte behöver innehålla belagd forskning vid framförandet av 

synpunkter. Bokföringsdata är olika typer av register eller redovisningar och innehåller 

mestadels ren data. Just som namnet antyder, så är forskningsdata något som just forskare 

har samlat in.[13] 

2.4.2 Intervju 

Intervjuer tillåter en djupare inblick i en persons åsikter. Genom att använda olika 

intervjutekniker kan intervjuer bli strukturerade eller ostrukturerade. En strukturerad 

intervju kan innehålla på förhand bestämda frågor och inte tillåta större utsvävningar. 

Detta tillvägagångssätt tillåter förhållandevis snabba intervjuer och undersökaren vet på 

förhand vilka frågor som kommer att bli besvarade. Vid en ostrukturerad intervju behöver 

nödvändigtvis inga frågor vara förberedda över huvud taget och kan se ut som ett vanligt 

samtal. Därigenom kan en intervju ta oväntade vändningar och kanske leda till 

information som annars skulle varit svår att finna.[13] 

2.4.3 Använd insamlingsmetod 

Informationen som insamlas i detta arbete kommer att förlita sig stort på sekundärkällor 

som exempelvis materialdatablad och redan bevisade beräkningsmetoder. Intervjuer 

kommer dessutom att genomföras, för att på så sätt få expertkunskap, råd och riktlinjer 

gällande utformningen av solpanelsfästena.  

2.5 Sanningskriterier 

2.5.1 Validitet 

En undersöknings teoretiska validitet baseras på huruvida den insamlade informationen är 

relevant för att svara på undersökningsfrågan. Det får inte finnas några systematiska fel, 

om en undersökning skall innehålla hög validitet. För att undvika systematiska fel är det 

därför viktigt att återge samband korrekt samt att använda väldefinierade begrepp vid 

olika frågeställningar. För att säkerställa en hög validitet finns även tillvägagångssättet att 

undersöka samma företeelse på olika sätt, för att sedan jämföra de olika resultaten.[12,14] 

För att erhålla en hög validitet i detta arbete, skall endast rimliga materialval för 

solpanelsfästen analyseras, där avgörande faktorer som vikt och livslängdsduglighet 

avses. Dessutom kommer nödvändiga hållfasthetsberäkningar att utföras endast på 

solpanelernas infästningar och inte på själva solpanelsglasen. 

2.5.2 Reliabilitet 

Som namnet antyder, innebär en undersöknings reliabilitet hur tillförlitliga dess resultat 

är. Vanliga mätfel är slumpmoment eller osäkerhet i användandet av mätinstrument. 

Olika instrument innehåller även inbyggda mätfel som, om de bortses från, kan orsaka en 

lägre reliabilitet. Genom att minimera eventuella mätfel går det att uppnå en högre 
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reliabilitet. Det är viktigt att poängtera att en hög reliabilitet alltid är önskvärd vid 

mätning, men att detta inte per automatik innebär att en högre validitet uppnås. En hög 

validitet säkerställer med andra ord en hög reliabilitet. Däremot kan en mätning vara helt 

korrekt utförd, men mäta på fel sak och därmed orsaka låg validitet samtidigt som 

reliabiliteten är hög.[12,14] 

Reliabiliteten som detta arbete kommer ha får anses hög, då material som skall beräknas 

har empiriskt bevisad hållfasthet. De teorier som ska användas är bevisade och har 

använts vid hållfasthetsberäkningar sedan teorierna utformades. För att säkerställa 

reliabiliteten kommer även mjukvarustödda simuleringar att utföras vid 

hållfasthetskalkyleringarna. 

2.5.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten vid olika undersökningar tillåter slutsatser att fattas om fler objekt än 

vad studien inbegriper.[13] För att uppnå en hög generaliserbarhet gäller alltså att resultat 

som uppnås vid en studie går att applicera för alla andra liknande fall.[13] 

Vid detta arbete gäller därmed att generalisera resultaten till den vida grad att 

solpanelsfästena inte ska hålla för ett specifikt tak eller ett specifikt område. Detta medför 

att säkerställa att även de värsta väderförhållandena skall kunna emotstås. 
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3 Teori 

I kapitlet teori beskrivs de teoretiska utgångspunkter som finns för arbetet. Detta avsnitt 

kommer att beskriva de olika konstruktionsmaterial som arbetet innehåller samt de 

tillhörande tillverkningsprocesser som är relevanta för presenterade material. 

Tillverkningsprocesserna vid framställning av profilsystemets funktioner kommer att 

beskrivas. För att kunna göra hållfasthetsberäkning på det system som ska dimensioneras 

behövs även relevanta teorier samt standarder som är applicerbara. 

3.1 Material och tillverkningsmetoder 

Nedan kommer de material som är relevanta för arbetet presenteras, hur dessa material 

framställs samt hur de relaterar till det profilsystem som ska framställas. Dessutom 

kommer tillverkningsprocesserna för att kunna producera ett verktygslöst profilsystem 

beskrivas. Vanliga material för profiltillverkning är koppar, mässing, aluminium, plast 

samt aluminiumlegeringar innehållande kisel och magnesium. Både aluminium och plast 

är lätt att pressa jämfört med andra material som t.ex. kolstål eller rostfritt stål.[16] Då 

system utsätts för slitage under dess livslängd, kommer även ytbehandlingsmetoder för de 

materialen förklaras. 

3.1.1 Aluminium 

Aluminium framställs från brytning av jordarten bauxit, som är den tredje vanligaste 

råvaran på jorden. Den bauxit som bryts har en 50-60% halt av aluminiumoxid. Denna 

bergart är vanlig över hela världen men den mest potenta finns i närheten av ekvatorn och 

oftast tropiska klimat.  I Figur 1 visas Bayermetoden, som används för att framställa ren 

aluminiumoxid från bauxit under en kemisk process. I denna process löses 

aluminiumoxiden i en saltsmälta som består av aluminiumfluorid och kryolit. Dessa 

smälts sedan i elektrolysprocess vid en temperatur på ca 950°C. Processen kräver stora 

mängder energi, mellan 13-17 kWh per kg aluminium[17], som skapar en smälta från 

aluminiumoxiden som i flytande tillstånd lägger sig i botten i smältugnen.[17]
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Figur 1 Principskiss av Bayermetoden [17] 

Den stora fördelen med aluminium är den återvinningsmöjlighet som materialet erbjuder, 

mycket tack vare en oförändrad hållfasthet trots omsmältning. Så länge de 

legeringsämnen som finns i det återvunna aluminiumet beaktas, skapas inte en sämre 

legering på grund av blandning av olika typer av legeringar i en smälta. En annan positiv 

aspekt med aluminium är den energiåtgång som krävs vid omsmältning av framställt 

aluminium, som endast är 5 % av den ursprungliga energi som krävs för att framställa 

aluminium från bauxit.[17] 

Det aluminium som skapas med Bayermetoden är så kallat primäraluminium med en 

renhetsgrad på minst 99.5% aluminium. Detta aluminium legeras nästan alltid för att få 

ett användningsområde inom olika materialförbättringar som till exempel brottgräns eller 

duktilitet. De vanligaste legeringsämnena för aluminium som används vid tillverkning av 

profiler är magnesium samt kisel.[17] Dessa i olika viktprocent till aluminium skapar 

mängder av aluminiumlegeringar som tillhör klassen 6xxx(x). Det finns åtta klasser av 

huvudlegeringar för aluminium som redovisas i Tabell 1. [17] 

Tabell 1 Huvudlegeringstyper för aluminium[17] 1 

1xxxx(x) Olegerat 

2xxxx(x) Koppar 

3xxxx(x) Mangan 

4xxxx(x) Kisel 

5xxxx(x) Magnesium 

6xxxx(x) Kisel + magnesium 

7xxxx(x) Zink 

8xxxx(x) Övrigt 

(1)
 Fyra siffror används för plastisk bearbetning, fem siffror för gjutlegeringar  
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Aluminiumets egenskaper är sammanfattat av Staffan Mattson i SIS handbok 12, 

Aluminium.[17]och åskådliggörs i Tabell 2
 

Tabell 2 Aluminiumets egenskaper.[17] 

Positiva Negativa 

 Låg densitet 1/3 av stålets. 

 God korrosionshärdighet 

 God hållfasthet Rm=70-700 

MPa 

 Lätt att plastiskt forma 

 God svetsbarhet 

 God elektrisk ledningsförmåga, 

60% av ren Cu 

 God termisk ledningsförmåga 

 Ger energibesparande 

konstruktioner inom t.ex. lätta 

transporter med: 

-Litet underhåll 

-Enkelt montage 

-Återvinningsbarhet 

 Förädlande ytbehandling 

 Omagnetisk, liksom andra FCC-

metaller 

 Segt vid låga temperaturer 

 Ogiftigt 

 Ekonomiskt 

 Låg E-modul 70 GPa, 1/3 av 

stålets 

 Hög kontaktresistans 

 Dålig nötningsbeständighet 

 Repkänsligt 

 Låg varmhållfasthet, tål max 200 

°C 

 Låg kryphållfasthet 

 Låg utmatningshållfasthet 

 Priskänslig 

 

3.1.1.1 Tillverkningsmetoder 

För att tillverka olika fästanordningar finns det flera olika metoder att välja bland. 

CNC-maskiner används vanligtvis för svarvning och fräsning. I denna spånskärande 

process tillverkas detaljer ur ett solitt block av det material som den färdiga detaljen 

består av. Nackdelen med processen är att verktygen som skär ut materialet har en 

begränsning i hur avancerade konturer de kan tillverka. Tidsåtgången att tillverka detaljer 

i dessa maskiner är hög, för masstillverkning av liknande detaljer används alternativa 

metoder, däremot är denna tillverkningsmetod lämplig för prototypframtagning och 

liknande små serier. En annan nackdel med spånskärande tillverkning är att den naturliga 

ådringen i materialet förstörs av den stora materialborttagningen från detaljen, vilket 

leder till försämrad hållfasthet. Vid strängpressning eller liknande plastiska 

bearbetningsmetoder kommer den naturliga ådringen att fortskrida längs med profilen 

och skapa ett homogent mönster i den nya formen av detaljen. 
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Förutom spånskärande metoder finns det extruderande profiltillverkning samt gjutning av 

profiler. 

 

Figur 2 Principskiss över strängpressning[16] 

Strängpressning som visas i Figur 2 fungerar genom att en kolv pressar ut uppvärmt 

material i fast tillstånd genom en matris för att skapa en lång profil av ett ämne. För 

aluminium är temperaturen för pressämnet ca 500° C. I strängpressning är de olika 

profiltyperna uppdelade efter vilken typ av matris som används, exempel visas i Figur 

3.[16] 

 
a                    b 

Figur 3 Strängpressningsverktyg för (a) massiva profiler och (b) hålprofiler [18] 

I Figur 3 (a) visas den enklaste typen av strängpressning där ett kontursnitt i matrisen 

skapar en massiv profildetalj, med denna typ är det möjligt skapa mycket avancerade 

yttre konturer med massivt tvärsnitt.  

Figur 3 (b) visar en profiltyp som kräver ett kärnverktyg i verktyget. Dessa profiltyper 

kallas hålprofiler, matrisen har samma konstruktion som massiva profiler, medan 

kärnverktyget skapar det hålrum inuti den annars massiva profilen. 

Att tänka på vid strängpressning av profiler är att det finns tillräckligt med material på 

matrisen. Ifall det inte finns material som stöder upp det tryck som appliceras på 

matrisen, finns det annars risk att den tunga som skapas för att få fram konturen i 

matrisen börjar vandra ifrån sin ursprungliga position. Detta medför att toleranser och 

mått inte kan hållas och skapar stora problem i produktionen.[19]
 

Efter extrudering av profilen sträcks profilen medan den kyls ner för att inte profilen ska 

deformeras under sin egenvikt eller att olika krympningszoner bildas som medför att 
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profilen inte håller sig rak i längdled. Nedkylningsmomentet tillåter spänningar att 

frigöras i materialet. Detta förfaringssätt är nödvändigt för att profilerna som har pressats 

ska kunna användas, ha noggranna mått samt korrekta toleranser.[18] 

En stor fördel med strängpressning är att det inte skapas restprodukter, t.ex. spån, från det 

halvfabrikat som extruderats. Däremot så kapas profilen till den längd som detaljen ska 

användas till. Därefter bearbetas ofta profiler för att få funktioner som inte ligger i 

extruderingsplanet. Dessa efterprocesser skapar alltid en viss skrotmängd, då en profil 

som har lång längd väldigt sällan passar tillämpningen. Dessutom är nästan alltid den 

efterföljande bearbetningen spånskärande vilket ökar skrotprocenten.[16] 

3.1.1.2 Ytbehandling 

En aluminiumprofil som har extruderats kommer omgående att skapa ett naturligt 

oxidskikt. Detta oxidskikt är väldigt tunt. Om profilen ska utsättas för nötning samt 

korrosion behöver detaljen ytbehandlas. Den vanligaste metoden att ytbehandla 

aluminium är att elektrokemiskt anodisera detaljerna och på detta vis bygga upp det 

naturliga oxidskiktet upp till 1000 gånger tjockare (5-25µm)[17]. Fördelar med 

anodisering är bland annat att aluminiumets elledande egenskaper kan elimineras, då 

oxidskiktet hindrar strömmen att nå det aluminium som leder ström. Dessutom görs 

ytskiktet mer nöttåligt, då oxiden som anodiseras har en betydande tjocklek som stärker 

ytan mot nötning, samt att de porer som skapas på ytan av profilen vid extrudering 

jämnas ut i anodiseringsprocessen. Detta medför att ytjämnheten blir bättre och försvårar 

sprickbildning i ytan, vilket ökar hållfastheten på materialet.[17] 

Anodiseringsprocessen är uppbyggd som en löpande process med flera olika lösningar i 

stora tankar. För att inte förorena tankarna med olika lösningar och på detta sätt hålla reda 

på lösningar och mättning av de olika tankarna, används mellanliggande sköljtankar. 

Innan anodiseringen måste detaljen förberedas med sitt slutliga utseende, då 

anodiseringen är en genomskinlig oxidbildning som kan färgas i processen. De 

efterföljande stegen är enklast förklarade med en processbild, se Figur 4. 
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Figur 4 Anodiseringsprocessprincip18 

Enligt Figur 4 visas hur processen börjar med att avfetta alla detaljer för att detaljen ska 

få en bra yta. Mellan varje steg kommer en sköljtank ta bort de kemikalierna som detaljen 

doppats i tidigare. Den första ytförändrade processen är en betning. Den löser det 

naturliga oxidskiktet samt skapar ett matt ytskikt, så att de ytdefekter som skapats i 

tillverkning av profilerna försvinner innan anodiseringen. Nästa steg är en ets-tank som 

tar bort det befintliga oxidskiktet(desmutting) samt gör att detaljen får bra elektrisk 

ledning i nästkommande steg. Efter etsningen kommer en syratank, anodiseringstank, 

som skapar det nya oxidskiktet. Anodiseringen är den mest tidskrävande delen i den 

kompletta anodiseringsytbehandlingen eftersom den varierar mellan 10-60 min, 

oberoende av detaljstorlek, men beroende på skikttjocklek.[17] Efterföljande processteg 

är valbart och kallas infärgning, detta färgar oxidskiktet i flertalet valbara kulörer. Efter 

anodiseringen eftertätas detaljen, vilket fyller i materialets porer, för en ännu bättre 

korrosionsbeständig yta.[17] 

 

3.1.2 Plaster 

Plaster finns både naturligt, rågummi, samt framställs syntetiskt. För att framställa 

syntetiska polymerer används i huvudsak två olika framställningsmetoder eller 

reaktionstyper, polyaddition och polykondensation.[20] 

Polyaddition beskrivs kortfattat genom att använda relativiteten hos vissa 

dubbelbindningar för att i sin tur koppla samman två kolvätekedjor(monomer) till en ny 

kolvätekedja(polymer), som har de tidigare två kedjornas kombinerade längd(addition) 

för att få en ny egenskap i polymermaterialet, se Figur 5. I denna process bildas 

biprodukter.[20] 



16 

Sebastian Franzén & Martin Ramstedt 

 

Figur 5 Exempel på polyaddition[20] 

Polykondensation är en kemisk process som bildar nya längre kolväten, av flera kortare 

och reaktiva kolvätekedjor. För att bilda nya längre molekylkedjor används en kemisk 

nedbrytningsprocess kallad spjälkning. Där reagerar kortare kolvätekedjor med varandra i 

en lösning som exempelvis vatten eller ammoniak.[20] 

Polymerer som ovan nämnts är molekylkedjor uppbyggda av kolväten och det finns 

många olika variationer av polymerer så de delas in i flera polymerkategorier. De 

vanligaste är amorfa eller kristallina plaster.[20,21]  

Amorfa plaster har en molekylstruktur som är helt oregelbunden i sitt naturliga tillstånd 

dvs.  de molekylkedjor som infogas kan inte fixeras i ett ordnat tillstånd[20]. Dessa är i 

sitt naturliga tillstånd transparenta. Fördelen med amorfa plaster är att de har väldig bra 

återformning när temperaturen är över glastemperaturen, Tg. Om glastemperaturen inte är 

uppnådd så behåller polymeren dess styva hållfasthet. Nackdelen är att om 

glastemperaturen uppnås oavsiktligt, så kommer detaljen deformeras, då dess 

molekylstruktur blir rörlig och på så sätt tillåter omformning. Den amorfa strukturen 

medför även att en absolut smälttemperatur inte går att bestämma på grund av att de olika 

delarna inom materialet smälter vid olika temperaturer.[20,21]  

Kristallina plaster har en typ av molekylkedja som är upprepade i samma material, som 

skapar ett material med vissa egenskaper. Kristallinaplaster, i motsats till amorfa 

polymerer, har en definierad smält och glastemperatur. Ett mer korrekt sätt att definiera 

dessa är att kalla dem delkristallina, då en polymer aldrig kan kristallisera dess struktur 

till 100 %, utan kommer närmare 90 %. Detta betyder att alla kristallina polymerer även 

har en amorf struktur som inte har kristalliserats.[20]  

Polymerer är plastens byggstenar, men att kalla plast för polymer är inte helt sant. Plast är 

uppbyggt av olika polymerer och innehåller även tillsättningsmedel. De olika 

tillsättningsmaterialen är liknande som för metallers legeringsämnen. De ger den plast 

som ska produceras sitt rätta utseende(färgämnen), konstruktionsmässiga egenskaper med 

hjälp av armeringsmaterial(fiber) eller olika typer av stabilisatorer för plasten. Carl 

Klason och Josef Kubát[20] har beskrivit de olika tillsatskategorierna som visas i listan 

nedan.[20] 
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 Stabilisatorer 

Blandas in för att ge skydd mot yttre faktorer så som värme, solljus, luft, syre 

eller kemisk beständighet. 

 Smörj- och släppmedel 

Blandas in för att ge materialet en bättre processegenskap som släppning ifrån 

formar. 

 Färgämnen 

Ett rent designmässigt tillägg för att ge plasten ett mer attraktivt utseende.  

 Brandskyddstillsatser 

Dessa blandas in då plaster är uppbyggda av kolvätemolekyler som i sitt 

naturliga tillstånd har dåligt motstånd mot antändning. 

 Antistatmedel 

För att de elektriska applikationer som plasten används inom inte ska skapa en 

statisk spänning och på så sätt skapa problem i vissa miljöer. 

 Mjukningsmedel 

För att minska plastens hårdhet och styvhet. 

 Fyllmedel 

För att dryga ut den verksamma plasten för att t.ex. få lägre densitet med hjälp 

av sfärer av ett annat material. 

 Armeringsmaterial 

Fibrer för att få en mer önskvärd hållfasthet på en plast, ofta glasfiber. 

 Jäsmedel 

Är en tillsats som expanderar för att t.ex. kunna tillsätta ett material som sänker 

densiteten på liknande sätt som med fyllmedel. Men jäsmedel expanderar i 

stället i gasform. 

Alla dessa tillsatser har stor betydelse för plastens utveckling och användningsområden. 

Detta för att plasten kan tilldelas nya egenskaper eller avlägsna önskvärda sådana.  

De olika typerna av plaster definieras även genom deras sätt att härda, och klassas 

därmed som termoplaster samt härdplaster. Skillnaderna är att materialets fasta stadie 

uppnås på olika sätt; antingen kemiskt med härdplaster eller termiskt med termoplaster. 

För att jämföra plast mot andra materialval har Carl Klason och Josef Kubát,[20] 

sammanfattat negativa respektive positiva aspekter som är jämförbara med andra 

konstruktionsmaterial som metall, trä osv, se Tabell 3. 
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Tabell 3 Plaster i jämförelse med andra material 

Positiva Negativa 

 Enkelt att forma komplicerade detaljer 

 Låg densitet 

 God korrosionsbeständighet 

 Goda elektriska isolationsegenskaper 

 Goda värmeisolerande effekter 

 Goda ljud- och svängningsdämpande 

egenskaper 

 Möjligheterna till 

egenskapskombinationer i 

konstruktioner 

 

 Viskoelastisk deformation, d.v.s. 

samtidig elastisk och viskös 

deformation 

 Hög värmeutvidgning 

 Starkt varierande kemikalieresistens 

 Temperaturberoende egenskap 

 Åldringsbenägenhet 

 Hänsyn måste tas till krav för 

återvinning 

 

3.1.2.1 Tillverkningsprocesser 

För att tillverka avancerade detaljer i plast används i huvudsak två olika processer, 

formsprutning samt strängpressning. Båda dessa smälter plast till ett flytande stadie som 

sedan fyller eller passerar ett verktyg för att få en slutgiltig form. 

Formsprutning är en tillverkningsprocess som tillåter tillverkning av detaljer med ett solitt 

tvärsnitt med avancerade funktioner. Processen är uppbyggd av två huvudkomponenter; en 

materialtillförselenhet, samt två verktygsdelar som bildar ett hålrum, där detaljer formas. 

Materialtillförseln erhålls med en matarskruv och en gravitationsmatad tillförsel av 

plastpellets, vilket visas i Figur 6. Dessa smälts i matarskruven som är mantlad med elektriska 

värmeelement. Matarskruvens hastighet är variabel, vilket tillåter ett homogent flöde av 

material.[20] 

 

Figur 6 Skruvmatad extrudering med värmeelement[20] 
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Verktyget kan vara väldigt avancerat, som till exempel flerdelade verktyg med flera 

funktioner. Separering av verktygen tillåter geometrier som annars inte skulle kunna lossas 

från verktyget. Detta utförs med kugghjul och stötstänger som drivs av elektriska stegmotorer, 

för att kunna styras från modernt styrda formsprutningsmaskiner. Dessa maskiner har 

realtidsövervakning på kylning samt fyllningstryck i olika lägen av fyllnadsgrad av 

formverktyget, för att kunna tillämpa de mesta av tidsåtgången och därmed få en mer effektiv 

process. 

Vid strängpressning extruderas material genom en matris som kyler materialet till en fast form 

i matrisens dimensioner, i en kontinuerlig process. Teoretiskt sett har profilens längd ingen 

gräns, om plats och material finns. Detta är speciellt användningsbart vid till exempel 

beläggning av kablar eller liknande, som inte går att sammankoppla senare på grund av olika 

anledningar. Denna typ av strängpressning kallas indirekt strängpressning och används som 

nämnts ovan för att belägga en befintlig detalj med ett material, som då inte möjliggör att 

materialtillförseln kan ske i linje med profilens extruderingsplan, på grund av att den 

inmatande kabeln blockerar den vanliga materialtillförselenhetens plats. Detta görs för 

blymantling av kablar men tillämpas på samma sätt för plaster, se Figur 7. [16] 

 

Figur 7 Indirekt strängpressning [16] 

En annan del av strängpressning är den som behandlas i kapitel 3.1.1.1 

(Tillverkningsprocesser för aluminium). Där skillnaden för dessa är hur materialet matas fram 

till profilmatrisen. För plaster matas material, i form av pellets, i en värmemantlad matarskruv 

som smälter materialet till dess formbara glastemperatur. Glastemperaturen för plaster 

behandlas djupare i kapitel 3.1.2. Materialet pressas sedan genom de olika typer av matriser, 

som kan ses i Figur 3 och som i djupare detalj kan följas i kapitel 3.1.1.1, för att få den 

profildimension som avsetts. 

Från matrisen dras den extruderande profilen av i en sträckningsprocess, som drar profilen i 

en lite högre hastighet än matningshastigheten ifrån matrisen, så att inte plasten deformeras 

under kylning. Kylningen måste användas då plast till skillnad från aluminium inte leder bort 
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värme lika effektivt. Sträckningen tillämpas även för att inte profilen ska deformeras i olika 

riktningar och frigöra inre spänningar när materialet fortfarande är formbart dvs. tills 

glastemperaturen av plasten har understigits.[20,21] 

3.1.2.2 Ytbehandling 

Plaster i sitt naturliga formpressade eller strängpressade stadie har en slät och attraktiv yta. 

Dessa är dock inte alltid tillräckliga i vissa användningsområden. För att plaster ska klara 

olika förutsättningar används flertalet olika ytbehandlingar. I detta kapitel kommer de 

vanligaste metoderna behandlas. 

Plaster har stort användningsområde tack vare dess förmåga att kunna applicera olika material 

på dess yta. Den vanligaste ytbehandlingen av plaster är lackering, detta för att plast i sitt 

naturliga stadie inte alltid är resistent mot UV-strålning. Detta kan motverkas genom 

tillsatsmaterial, men för bättre skydd samt en mer attraktiv yta används lackering.[22] 

En annan ytbehandlingsmetod är att applicera ett lager av ett annat material på plasten. För att 

åtgärda en av plastens olika nackdelar, som till exempel nötning, appliceras ett tunt lager av 

ett annat material ovanpå det befintliga ytskiktet. Detta kan utföras med metall eller andra 

material. För metall kallas metoden vakuummetallisering och kan appliceras på olika material. 

Att tänka på när plast metalliseras, när ytan är metall och innanmätet i plast, är att 

metallskiktet ofta spricker ifall det finns mycket rörelse i detaljerna. Då plasten kan töjas mer 

i jämförelse med metall, spricker då detta ytskikt under denna belastning, efter uppnådd 

brottgräns, på grund av töjningen.[22] 

Ett annat sätt att ytbehandla plast är genom kemisk smältning av ytan. Detta är vanligt när 

ytan på detaljen är ojämn och inte ska lackeras eller på något annat sätt ytbehandlas, då denna 

ytbehandling rent praktiskt kan bytas ut mot en alternativ efterbearbetning, till exempel 

slipning. Nackdelen med kemisk smältning är att detaljer som finns på arbetsstycke kan 

smältas bort och ge en mer odetaljerad form. Denna metod kan dock med fördel väljas på 

mindre detaljer, då slipning med mindre verktyg är väldigt tidskrävande och ibland omöjligt, 

till exempel i inre hålrum.[22] 
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3.2 Profilfunktioner 

Det finns många möjligheter vid utformning av profiler. Detta kapitel kommer att 

behandla det som anses vara relevant för dimensioneringen av profilerna i detta arbete. 

För att uppnå olika funktioner, som till exempel snäppförband, finns olika 

utformningsmetoder. Dessa kommer att förklaras i djupare detalj under 3.2.1. De olika 

funktioner som är möjliga med strängpressning visas i Figur 8. 

 

Figur 8 Möjliga profilfunktioner med strängpressningsprocessen[18] 

3.2.1 Elastisk deformering 

En profilfunktion med elastisk deformering använder materialets elasticitet för att 

möjliggöra en återfjädring som skapar den funktion som avsatts. Dessa funktioner 

används för hopmontering av olika detaljer, till exempel som för arbetets profilsystem, 

som kommer att monteras ihop med en bottenprofil med snäppfunktion. 
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För att kunna tillämpa ett snäpp måste dimensioneringen av snäppfunktionen beräknas 

och bestämmas.  Detta så att inte för stora krafter ska behövas appliceras för att uppnå 

önskat resultat. Kalkylerna utförs med hjälp av statiska balkböjningsberäkningar från 

hållfasthetsläran[21], vilka beskrivs i kapitel 3.3. Att tänka på vid dimensionering av 

snäppens ”ben” är att de inte ska vara kortare än 15mm[18], längden, l i Figur 9, för att 

tillåta tillräcklig plastisk rörelse i funktionen. Detta kan göras med att ”benet” delas upp 

mellan två olika profiler för att tillåta mer sidorörelse i snäppet, för montering samt 

toleranser.  

En snäppfunktion kan göras som ett permanent förband, det vill säga en permanent 

sammanfästning av olika detaljer. Om spetsvinkeln, α, är mindre än 45º försvåras elastisk 

borttagning av detaljen.[20] Därför är utformningen av snäppens arbetsvinklar viktig för 

att kunna utföra den önskade användningsfunktionen. Snäpp för mekaniska förband visas 

i Figur 9, där spetsvinkeln, α, visas. I figuren visas även förändringen av spetsvinkeln, för 

att kunna göra ett löstagbart snäppsystem.[20] 

 

Figur 9 Snäpp-profil [21] 

Det går även att tillämpa en elastisk borttagning av ett profilsystem fastän spetsvinkeln är 

mindre än 45°. Detta kan göras genom en rörelse i snäppet, så kallad aktiv formändring. 

Dessa kan möjliggöras på många sätt. Några lösningar för aktiv formändring i snäpp-

profiler redovisas i Bilaga 6 – Aktiv snäppdeformation (tabell). De lösningar som 

redovisas är mekanisk utväxling, borttagning med hjälp av vibration, smältning med 

elektriskström, borttagning av fästelement med kemisk reaktion, formändring med 

tryckmembran, termisk- samt magnetisk formändring.[23] 
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3.2.2 Fast geometri 

För att tillåta konventionella fästmetoder, som exempelvis skruvar, eller sammanfogning 

med andra material används fast geometri. Det innebär att ingen större formändring sker 

inom dess tänkta användningsområde. Exempel på sådana geometrier är skruvfickor, 

mutterspår eller hörnförband i likhet med det som visas i Figur 10. Det tillåter dessutom 

ledfunktioner som gångjärn samt olika skarvningsmetoder mellan profiler.[18] 

 

Figur 10 Hörnförband[18] 

Profiltillverkning tillåter ett brett spektrum av olika ledfunktioner, där vissa går att 

utforma direkt vid profilextrudering och andra uppnås efter bearbetning. Figur 11a visar 

hur två profiler med olika utformning tillsammans bildar ett gångjärn som tillåter 110 

graders öppning. Figur 11b visar hur en och samma profil har använts för att skapa två 

delar i ett gångjärn, där geometri och bearbetning är identisk på båda delarna. 

 
                       a    b 

Figur 11 Ledfunktioner för som bildar (a) gångjärn med 110 graders öppning och (b) identiska profiler som bildar ett 

gångjärn[18] 

Sammanfogning av olika material kan ske genom utformning av spår där exempelvis en 

glasskiva eller ett kretskort går att införa tillsammans med exempelvis tejp eller lim. Det 
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går även att forma hullingar eller andra liknande utsprång som kan passas in i andra 

materials spår. För sammanfogning med mjukare material kan exempelvis en så kallad 

”julgran” användas, se Figur 12a. Ändavslutningar på aluminiumprofiler syns ofta gjorda 

i plast, där en sådan variant visas i Figur 12b. 

 

                  a         b 

Figur 12 Sammanfogningsmöjligheter där (a) visar en ”julgransinfästning” som sammanfogas med trä och (b) visar en 

ändavslutning med plast[18] 
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3.3 Hållfasthetsberäkningar 

Nedan kommer att beskrivas de samband och formler som krävs för att utföra arbetets 

hållfasthetsmässiga beräkningar. 

Nomenklatur 

Versaler 

F Kraft  [N] 

Fk Knäckande kraft [N] 

A Area  [m
2
] 

L Längd  [m] 

E Elasticitetsmodul [Pa∙10
9
] 

I Tröghetsmoment [m∙10
-4

] 

M Kraftmoment  [Nm] 

Mb Böjande kraftmoment [Nm] 

Wb Böjmotstånd  [m
-3

] 

T0 Starttemperatur [K] 

T Sluttemperatur [K] 

Gemener  

b Tvärsnittsbredd [m] 

h  Tvärsnittshöjd [m] 

y  Tyngdpunktsavstånd [m] 

s Snölast  [Pa] 

sk Regional snölast [Pa] 

ce Byggnadstopografi [Enhetslös] 

ct Termisk koefficient [Enhetslös] 

cpe Byggnadsutforming [Enhetslös] 

we Extern vindlast [Pa] 

qp Karakteristiskt vindtryck [Pa] 

ze Byggnadshöjd [m] 

Grekiska bokstäver 

α  Vinkelstorlek  [°] 

β Knäckninsfall [Enhetslös] 

µi Takform  [Enhetslös] 

δ Förlängning  [m] 

δt Termisk förlängning [m] 

ε Töjning  [Enhetslös] 

σn Normalspänning [Pa] 

σb Böjspänning  [Pa] 
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3.3.1 Normalspänning 

För att kunna beräkna hållfasthet för ett material, används en vedertagen metod där ett 

materials inre spänningar grundas på dess tvärsnittsarea och en yttre kraft som appliceras. 

Denna inre spänning kallas normalspänning och betecknas med Ekvation (1). Kraften 

som appliceras betecknas med F och tvärsnittsarean, som antas vara jämnt påverkad av 

kraften, benämns med A.[23] I Figur 13 visas en schematisk bild av hur hela ytan av ett 

tvärsnitt påverkas av normalspänning när en kraft appliceras. 

 

Figur 13 Normalspänning i ett rektangulärt tvärsnitt 

σ𝑛 =
𝐹

𝐴
 [Pa∙10

3
]    Ekv.(1) 

Areaberäkning skiljer sig beroende på hur en yta är utformad. Det är därför skillnad på 

om en yta är cirkulär, rektangulär, elliptisk osv. Ekvation (2) beskriver areaberäkning för 

en rektangulär yta, vilken är uppbyggd av en bredd b och en höjd h. 

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ  [m∙10
-6

]    Ekv.(2) 

3.3.2 Töjning 

När ett material utsätts för belastning, kommer det inte att bevara sin ursprungsform. Det 

kommer i stället att töjas på grund av belastningen.[23] Om en stång blir belastad i dess 

längsgående axel kommer den att ändra längd och töjas relativt dess ursprungslängd. Om 

tvärsnittet har konstant form beskrivs töjningen enligt Ekvation (3).  

휀 =
𝛿𝑛

𝐿
  [Enhetslös]   Ekv.(3) 

Där δn är längdförändringen och L är ursprungslängden, båda i [m]. Eftersom töjning är 

ett förhållande mellan två längder, är den därför enhetslös. Figur 14 visar hur sambanden 

mellan ursprungslängd och töjning förhåller sig. 

F 

F Spänningsarea 

σ 
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Figur 14 Töjning av stång[23] 

3.3.3 Elasticitetsmodulen 

När kraften som appliceras på ett material är måttlig, kommer töjningen att verka 

elastiskt, dvs. materialet återgår till sin ursprungsform när kraften slutar verka. Detta 

område av måttlig kraftapplicering kallas det elastiska området.[23] Detta område skiljer 

sig för olika material, men går enligt Ekvation (4) att beskriva med sambandet av 

spänningarna inom materialet och töjningen som uppstår:  

𝐸 =
𝜎
 [Pa·10

9
]    Ekv.(4) 

resultatet, E, brukar benämnas elasticitetsmodul. Elasticitetsmodulen, i fortsättningen 

kallad E-modulen, kommer att öka för material som tål hög normalspänning utan att töjas 

mycket. Den kommer därmed även att minska för mjukare material, som töjs ut mycket 

vid belastning. Figur 15 visar ett så kallat spännings-töjningsdiagram för mjuka stål. Den 

första, linjära, delen som verkar till den övre sträckgränsen innehåller det elastiska 

området. 

 

Figur 15 Spännings-töjningsdiagram för mjuka stål[25] 

E-modulen har även direkta samband med Hookes lag om fjäderkonstanter. Inom 

hållfasthetsläran skrivs därför lagen om enligt Ekvation (4a). 

𝜎 = 휀 ∙ 𝐸 [Pa·10
6
]    Ekv.(4a) 



28 

Sebastian Franzén & Martin Ramstedt 

Genom att använda ett materials E-modul och dess maximalt tillåtna töjning går därmed 

den maximala normalspänningen att kalkylera med hjälp av Ekvation (4a). Skulle 

däremot en högre spänning än den maximalt tillåtna påverka materialet, kommer även 

töjningen att överstiga ett maximalt värde och området utanför E-modulen uppnås. 

Därmed plasticerar materialet och mister förmågan att återvända till sitt ursprungsläge 

utan yttre hjälp. 

3.3.4 Tvärsnittsdeformation 

Strängpressade profiler får ofta tvärsnitt där krafter appliceras parallellt med 

extruderingsplanet. För balkliknande tvärsnitt som belastas vid ena änden beräknas 

förflyttningen, δ, i kraftens riktning med hjälp av Ekvation 5:  

𝛿 =
𝐹∙𝐿3

3∙𝐸∙𝐼
 [m·10

-3
]    Ekv.(5) 

Där hänsyn tas till längden på balken, den applicerade kraften, E-modulen och balkens 

tröghetsmoment, I. Figur 16 visar hur den maximala deformationen uppträder, då en last 

P appliceras. En ökad kraft påverkar inte balken i samma utsträckning som en ökad 

längd, eftersom en längdändring ökar förflyttningen exponentiellt med en faktor 3. 

Ekvation (5) förutsätter även att tvärsnittet är konstant och att kraften inte förändras med 

förflyttningen. 

 

Figur 16 Balkdeformation med ändbelastning[26] 
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3.3.5 Moment 

Då ett föremål med en hävarm utsätts för en kraft runt dess vridpunkt kommer ett 

moment att bildas i den punkten. Ekvation (6) visar att det moment, M, som uppstår är 

beroende av hävarmens vridpunktsavstånd, r, och den vinkel, α, som kraften riktas. Figur 

17 visar principen för hur moment beräknas på en skiftnyckel. Notera att tecknen som 

visas i bilden inte är samma som i formeln. 

𝑀 = 𝑟 ∙ 𝐹 ∙ sin(𝛼) [Nm]    Ekv.(6) 

 

Figur 17 Momentbildning på skiftnyckel[27] 

Med hjälp av Figur 17, går det att utläsa att maximalt moment bildas då kraften 

appliceras vinkelrätt, dvs. 90°, mot hävarmen. 

3.3.6 Tröghetsmoment 

Då ett tvärsnitt utsätts för en yttre belastning, kommer ett böjande moment att bildas i 

dess tyngdpunktsaxel vinkelrätt riktad mot kraften. Ytan där kraften appliceras kommer 

att ha ett tröghetsmoment som förhindrar rörelsen runt tyngdpunktsaxeln. När ett tvärsnitt 

utsätts för böjning runt dess horisontella tyngdpunkt kommer överdelen och underdelen 

av tvärsnittet att påverkas av spänningar riktade åt olika håll. Tröghetsmomentet är en 

enhet baserad på hur mycket kraft som krävs för att böja ett visst tvärsnitt. Det beräknas 

på olika sätt beroende på tvärsnittets utseende och tröghetsmomentet i ett rektangulärt 

tvärsnitt beräknas enligt Ekvation (7). 
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𝐼 =
𝑏∙ℎ3

12
 [m

4
]    Ekv.(7) 

Där b är tvärsnittets bredd och h är dess höjd. I Figur 18 visas ett rektangulärt tvärsnitt 

med formler för area, tröghetsmoment och böjmotstånd(i figuren angiven med Z). Likt 

ekvation (5) finns här ett exponentiellt samband, vilket gör att ett tvärsnitts 

tröghetsmoment ökar mycket mer med en ökad höjd än med en ökad bredd. Ett klassiskt 

exempel är att försöka böja en linjal. Det är mycket lättare, dvs. mindre trögt, att böja en 

linjal på den tunna sidan än den breda. 

 

Figur 18 Rektangulärt tvärsnitt [26] 

3.3.7 Böjmotstånd 

Böjspänningen, σb, beräknas med Ekvation (8). I ett tvärsnitt verkar denna 

normalspänning antingen komprimerande eller uttöjande beroende på vilken yta som 

observeras. Spänningen i en godtycklig fiber ett avstånd y ifrån tyngdpunkten är beroende 

av tvärsnittets tröghetsmoment och det böjande moment som verkar runt 

tyngdpunktsaxeln[26], se Figur 19. 

 

Figur 19 Normalspänningar i tvärsnitt på grund av böjmotstånd[26] 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏∙𝑦

𝐼
 [Pa·10

6
]    Ekv.(8) 

Detta innebär att den maximala spänningen uppstår i den fiber som befinner sig längst 

ifrån tyngdpunktsaxeln. I denna fiber befinner sig det största böjmotståndet och betecknas 

Wb. Ekvation (9) visar hur böjmomentet och böjmotståndet tillsammans bildar den 

maximala böjspänningen. 

Ekv.(2) 

Ekv.(7)  

Ekv.(10) 
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 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
  [Pa·10

6
]    Ekv.(9) 

 

Likt tröghetsmomentet skiljer sig böjmotståndet för olika tvärsnitt. För ett rektangulärt 

tvärsnitt kommer böjmotståndet att beräknas enligt Ekvation (10) (vilket även visades i 

Figur 18): 

𝑊𝑏 =
𝑏∙ℎ2

6
 [m

3
]    Ekv.(10) 

3.3.8 Termisk utvidgning 

Då ett material utsätts för olika temperaturer kommer det att expandera eller kontraktera 

beroende på hur temperaturen förändras. När en stång utsätts för ökande temperatur 

kommer både längden och tjockleken att öka. Den termiska förlängningen,𝛿𝑡, framställs 

via Ekvation (11): 

𝛿𝑡 = 𝛼 ∙ 𝐿(𝑇 − 𝑇0) [m·10
-3

]   Ekv.(11) 

där α är längdutvidgningskoefficienten som skiljer sig beroende på material, L är 

ursprungslängden, To är starttemperatur och T är slutlig temperatur. 

Temperaturskillnaden 𝑇 − 𝑇0 betecknas även med ΔT. Figur 20 visar hur längden på en 

stav expanderar när temperaturen ökar med ΔT. 

 

Figur 20 Termisk förlängning[28] 

3.3.9 Knäckning 

Även om ett tvärsnitt skulle motstå de normalspänningar som skapas, kan det uppstå fall 

då knäckning inträder. Detta på grund av att det blir en balkliknande struktur inom snittet, 

med en förhållandevis hög höjd jämfört med dess bredd. Den kritiska lasten som kan 

appliceras på ett sådant tvärsnitt kalkyleras med Ekvation (12) 

𝐹𝑘 =
𝜋2∙𝐸∙𝐼

(𝛽∙𝐿)2
  [N]    Ekv.(12) 

där β beror på de olika lastfall som Euler har definierat[23]. De olika lastfallen visas i 

Figur 21. Där varierar talet 𝛽 mellan 2 till 0,5 beroende på hur balkens ändar är infästa. 
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Figur 21 Eulers fyra knäckningsfall.[29] 

Skulle kraften inte heller vara centriskt placerad på det balkliknande tvärsnittet kommer 

det uppstå ett fall av excentrisk knäckning där spänningarna, och därmed risken för 

knäckning, bli större. 

3.4 Konstruktionsstandarder 

Vid dimensionering måste hänsyn tas till de standarder som existerar. Eurokod-

standarden finns i tio huvudkategorier och behandlar olika byggnadskrav. Eurokod 0 och 

1 innehåller grundläggande byggnadskrav och laster på bärverk. Vid strängpressning av 

aluminium används toleransstandarden SS-EN 755-9 för måttsättning. Därefter förklaras 

ISO 61215, som inrymmer effekt- och hållfasthetskrav för kristallina solpaneler.  

3.4.1 Eurokod 0 och 1 

För att beräkna snölast och vindsug eller – tryck används inom byggnadskonstruktion 

Eurokod 0 och Eurokod 1. Dessa standarder innehåller olika fall och ekvationer där 

snölast och vindtryck varierar, beroende på exempelvis hur mycket ett hustak lutar. 

Snölasten, s, beräknas enligt Ekvation (13): 

𝑠 = 𝜇𝑖𝐶𝑒𝐶𝑡𝑠𝑘 [N·10
3
/m

2
]   Ekv.(13) 

där µi beror på formen av taket, Ce är den topografi byggnaden befinner sig i, Ct är en 

termisk koefficient som vanligen sätts Ct=1. sk är den beräknade snölasten som är 

varierande mellan olika kommuner. Variablernas värden bestäms utifrån en mängd 

tabeller med standardiserade värden. Ekvation (13) är uppbyggd på ett sådant sätt att en 

maximal snölast utses och sedan varieras, beroende på takutformning och sannolikheten 

för att snön i den befintliga topografin kommer att blåsa bort. 
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Vindlasten, we kommer att beräknas genom Ekvation (14). Även vindlasten är beroende 

av terrängtyp, men är något mer omfattande än för snölast, då den inrymmer fem olika 

typer - jämfört med snölastens tre.  

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒)𝐶𝑝𝑒 [N·10
3
/m

2
]   Ekv.(14) 

qp(ze) är beroende av höjd på byggnaden och karakteristiskt vindtryck. Tabeller med 

standardiserade värden används och det karakteristiska vindtrycket kan variera från 0,29 

till 1,57 kN/m
2
. Cpe är beroende av byggnadens utformning och används både vid 

beräkning av vindlast på väggar och på hustak. Värdet på Cpe skiljer sig för plana tak, 

sadeltak och pulpettak, samt vilken riktning vinden kommer ifrån. 

3.4.2 SS-EN 755-9 

Detta är en form- och toleransstandard som används vid strängpressning av aluminium. 

Den nyttjas vid så gott som alla profilgeometrier(från runda stänger till hålprofiler) och 

gäller för 61 olika legeringar. Den innehåller gränser för rakhet och skevhet vid långa 

profiler samt rekommenderade väggtjocklekar. Vid extrudering av profiler är den 

maximala diametern, CD, på verktyget 800 mm.  

Mindre verktygsstorlekar tillåter mindre omfattande standarddokument, men tillåter i sin 

tur mer omfattande legeringsinformation. För legeringarna AW-6060 och AW-6063 där 

verktyg med en CD på upp till 350 mm används därför en mer specifik standard vid namn 

SS-EN 12020-2. Den innehåller snävare toleranser gällande synliga ytor, dimensioner 

och formgivning. 

3.4.3 ISO 61215 

ISO 61215 är en konstruktionsstandard för kristallina solpaneler, som innefattar 

livslängdstester gällande bl.a. effekt och mekaniska egenskaper. De mekaniska testerna 

innebär exempelvis att testa mot hagelstormar och höga laster. Belastningen på 

solpanelerna är 2400 Pa och utförs både på över- och undersidan tre gånger, en timme i 

taget. När en panel har klarat standardens alla tester anses den ha en livslängd på minst 

20-30 år. Detta är därmed de minsta kraven att klara, belastningsmässigt, för att ge 

panelsystemet en godkänd livslängd. 
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4 Genomförande 

I följande kapitel genomförs först en nulägesbeskrivning, vilken beskriver dagens 

profilsystem och det patent som dimensioneringen berör. Sedan kommer patentet 

betraktas för att kunna utföra hållfasthetsberäkningar av lastpåverkade områden. De 

områden som blir påverkade av montering och demontering kommer att dimensioneras. 

Slutligen behandlas olika utföranden gällande form och passbitar. 

4.1 Nulägesbeskrivning 

Den vanligaste utformningen för solpanelsinfästning idag, är att stagen är c-profiler och 

skruvar med fyrkantsbrickor som sätts på långsidan av panelen i över- och underkant. 

Dessa pressar ner profilens aluminiumkant mot stagen och fixerar solpanelen ovanpå 

befintlig takbeläggning. Detta visas i Figur 22. 

  

Figur 22 Vanligt utförande av solpanelsinfästning[30] 

Förutom att använda sig av skruvar för att fixera panelerna kan även mer avancerade 

fästmetoder användas. En sådan metod är att på stagen montera låsningsbara skenor, 

vilka visas i Figur 23, som fixerar kortsidan på panelen och därmed eliminerar behovet av 

skruvar vilka används på långsidan. På detta vis går det att minimera de längsgående 

stagens längd och få en enklare installation av solpanelerna. För montering av solpaneler 

på fasader finns det också en del olika metoder. Den vanligaste är att sätta upp tvärgående 

profiler och sedan fixera panelen på liknande sätt som på tak, men att sedan förankra 

panelen med en eller flera fasadfästen som säkerhetsställer att panelen inte glider ur 

position.  
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Figur 23 Solpanelssystemet sol-50 [31] 

Ett företag äger rättigheterna till ett patent (se bilaga 1 och 2) på solpanelsfästen som 

möjliggör montering utan krav på användande av verktyg. I dagsläget är dock 

utformningen på systemet inkomplett, eftersom det inte har gjorts fullständiga 

hållfasthetsberäkningar på profilerna, där hänsyn har tagits till väderförhållanden som 

exempelvis snö och vind. I nuvarande utförande går det endast att montera panelerna, 

men inte att demontera dem på ett oförstörande vis, med anledning av att deras 

utformning låser fast intilliggande paneler med varandra. Figur 24 visar principen för hur 

ett komplett solpanelsfäste ensamt ska sitta monterat.  

 

Figur 24 Patentbild på solpanelsfästen [bilaga 1] 
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Ett företag som tillverkar aluminiumprofiler har gjort preliminära ritningar och är beredda 

att beställa verktyg och tillverka de färdiga profilerna. De första versionerna av 

ritningarna togs fram sommaren 2013, innan patentet var färdigt, i en dialog mellan 

patentägaren och tillverkaren. Sedan dess har profilernas utformning ändrats och ser inte 

ut exakt som i Figur 24. Det är den senare versionen av profilerna som arbetet kommer att 

grundas på.  

Principen för sammansättningen av profilerna stämmer dock fortfarande överens med 

patentet. Bottenprofiler infästs med hjälp av skruvklamrar, se Figur 25, på tak eller fasad 

med en solpanels bredd mellan sig. En solpanel består av en övre profil, en undre profil 

och två sidoprofiler. Alltså fyra profiler med tre olika tvärsnitt. De övre och undre 

profilerna är utformade så att de ska passa in i varandra när panelerna är monterade som 

en matris. Sammanpassningen finns dels för att tillåta vattenavrinning på ett fördelaktigt 

sätt vid regn och snö, men även för att en låsning mellan panelerna ska ske. 

Sidoprofilernas syfte är att fästas på bottenprofilen genom snäppning och tack vare 

snäppets verkan hålla panelen på plats. Det är även sidoprofilerna som vilar på 

bottenprofilerna och därmed överför tyngden från panelen ner på bottenprofilen. 

 

Figur 25 Skruvklammer [32] 

Vid infästning på fasad eller lutande tak räcker inte sidoprofilernas snäppfunktion till för 

att hålla panelerna kvar i vertikalled. Därför finns idag spår i bottenprofilen (42a och 42b 

i Figur 24) som hjälper till att hålla panelen på plats samtidigt som de möjliggör direkt 

uppriktning vid uppmontering. Spåren har idag en utformning som inte tillåter en 

oförstörande demontering, samtidigt som toleranserna vid tillverkning måste vara snäva 

för att säkerställa att monterade paneler passar i de övre och undre spåren samtidigt som 

parallelliteten behålls intakt. 

En konstruktör på det tillverkande företaget uppgav i intervju[19] att rekommenderad 

tunnaste väggtjocklek på profilerna inte ska understiga 1,5 mm. Toleranser vid mindre 

tjocklek blir svåra att uppnå, eftersom vikten per strängpressad meter blir låg och därmed 
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riskerar att göra profilerna skeva. Det förklarades även att den föredragna legeringen vid 

framställningen av dessa profiler är AW-6060 T66 då det är en vanligt förekommande 

legering som ger den hållfasthet som krävs samtidigt som den är relativt okomplicerad att 

producera. Dess egenskaper visas i Bilaga 3 – Materialdatablad för EN AW 6060 T66  

4.2 Dimensionering 

För dimensionering av profiler kommer de byggas på det nuvarande patentet, som i sin 

tur bygger på en befintlig solpanelram. Om inga ändringar utförs, antas den ursprungliga 

formen och dimensioneringen behållas, från den tidigare solpanelsramen. 

4.2.1 Beräkning av nedtryckande krafter 

Då profilsystemet kommer att utsättas för snö- och vindlast kommer det första steget vara 

att beräkna vilka laster det innebär. Snölast beror enligt ekvation (13) på takets 

utformning, topografi och snöområde. För att ta reda på vad det värsta fallet kan vara, 

kommer alla paneler att dimensioneras utefter ett så kallat ”worst case scenario”, vilket 

innebär att den första beräkningen utförs efter de tyngsta förhållandena enligt Eurokod. 

För maximal snölast är taklutningen mindre än 30°, topografin är skyddad och 

snöområdet är Åre kommun, som därför ger följande beräkning.  

Ekv.(13)  𝑠 = 𝜇𝑖𝐶𝑒𝐶𝑡𝑠𝑘  

µi= 0,8   

ce= 1,2   𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0,8 ∙ 1,2 ∙ 1,0 ∙ 5,5 = 5280[𝑁/𝑚2] Ekv.(15)
 

ct = 1  

sk=5,5   

Arean per panel är som tidigare visats 1,7 m
2
. Detta innebär att maximal snölast per panel 

räknat i kg blir: 

 𝑠𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 1,7 · 5280 = 8976𝑁 ≈ 914[𝑘𝑔]  Ekv.(16) 

Därför är maximal snölast per panel knappt 5300 Pa. Standarden kräver endast 2400 Pa 

tryck för att klara testerna, men många tillverkare klarar laster upp till 6000 Pa enligt 

datablad.[4,33-35] Denna last är högre än maximal snölast i Sverige. Därför kommer i 

stället den maximala externa lasten antas vara qmax=6000 Pa, som fördelat på en panel blir  

   𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴 = 10200[𝑁]   Ekv.(17) 

4.2.1.1 Bottenprofil 

All last kommer att tas upp av bottenprofilens stöd, via sidoprofilerna. Längden, L, på 

varje panel, och därmed dess sidoprofiler, är 1,7 meter och stödens bredd, b, är enligt de 

preliminära ritningarna 3 mm. I Figur 26 visas en sidoprofil som ligger på en bottenprofil. 

Det rödmarkerade området i figuren är den belastade arean. 
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Figur 26 Areafördelning för bottenprofil 

 

Då varje panel består av två sidoprofiler, kommer kraften att vara uppdelad på dessa två. 

Den maximala kraften på en hel panel är beräknad att vara 10200 N.  

Ekv.(2)  𝐴 = 𝑏 ∙ 𝐿  

L = 1700 mm 

b = 3 mm 

  𝐴 = 2 ∙ 3 ∙ 1700 = 10200[𝑚𝑚2]  Ekv.(18) 

Ytan som belastas är given med ekvation (18). För att beräkna spänningen i materialet 

under denna yta används ekvation (1) och den beräknade kraften från ekvation (17). 

(Ekv. 1)  σ =
𝐹

𝐴
 

Fmax = 10200 N 

   σ =
10200

10200
= 1 [

𝑁

𝑚𝑚2] = 1[𝑀𝑃𝑎]  Ekv.(19) 

Därmed ligger den maximala spänningen i bottenprofilen långt under materialets 

sträckgräns och bottenprofilens stöd kommer att hålla för den last som har möjlighet att 

appliceras. 

4.2.1.2 Övre profil – undre profil 

 Spänning 

Dessa två profiler har samma kraftupptagande tvärsnitt och de båda beräknas därför med 

samma värden. De ligger an på bottenprofilens upplag, men endast på en liten del av det. 
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Genom att betrakta panelens infästning går det att se att hela sidoprofilen ligger emot 

bottenprofilens stöd och den övre och undre profilen endast träffar en bråkdel av arean. 

Övre och undre profilen har en 10 mm lång anliggningsyta och ligger på bottenprofilens 

stödbredd, b, som är 3 mm. Den övre och undre profilen ligger an på båda sidorna och 

detta medför att deras totala anliggningsarea på dessa fyra punkter är: 

Ekv.(2) 𝐴 = 𝑏 ∙ 𝐿 

b = 3 mm 

L = 10 mm 

   𝐴 = 4 ∙ 3 ∙ 10 = 120[𝑚𝑚2]   Ekv.(20) 

Den totala stödarean som bottenprofilen erbjuder visades enligt ekvation (18) vara 10200 

mm
2
. Därför kommer andelen av övre och undre profilens area att bli: 

120

10200
= 1,176[%]   Ekv.(21) 

På en panel beräknas maxlasten vara 10200 N och 1,176 % av den kraften blir 120 N. 

Spänningen som påverkar vid den övre och undre profilens upplagsytor beräknas med 

ekvation (1) och ger: 

Ekv.(1) σ𝑛 =
𝐹

𝐴
 

F = 120 N 

A = 120 mm
2 

   σ =
120

120
= 1[𝑀𝑃𝑎]   Ekv.(22) 

4.2.1.3 Sidoprofil 

 Upplagskrafter 

Sidoprofilerna upptar den stora delen av upplagskraften vid belastning. På samma sätt 

som beräkningen genomfördes på övre och undre profilerna, kommer sidoprofilerna antas 

ta upp kraft i relation till den totala areafördelningen mellan de belastade profilerna. 

  
10200−120

10200
= 98,82[%]   Ekv.(23) 

Sidoprofilen upptar alltså 98,82%, 10080 mm
2
, av upplagsarean och det medför att den 

påverkande kraften är 

   𝐹 = 10200 ∗ 0,98823 = 10080[𝑁]  Ekv.(24) 

I likhet med de ovan visade beräkningarna för botten- samt övre- och undre profilerna 

fördelas denna maximala kraft på den totala arean och ger med hjälp av Ekvation (1) och 

(24): 
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F = 10080 N 

A = 10080 mm
2
 

   σ =
10080

10080
= 1,00[𝑀𝑃𝑎]    Ekv.(25) 

Även i sidoprofilen ligger spänningen långt under materialets sträckgräns på 170 MPa 

eftersom viktfördelningen med de givna dimensionerna blir helt utjämnad. 

4.2.2 Snäpp 

För fastsättning av solpanelen i bottenprofilen kommer snäpp användas. Figur 27 visar 

hur botten- och sidoprofilerna kommer snäppas in i varandra. 

 

Figur 27 Snäpp mellan sidoprofil och bottenprofil 

Bottenprofilen snäpps ihop med sidoprofilen och dessa profiler behandlas under 

beräkningarna som balkar med fast infästning vid ena sidan. Ytan på snäppet ska 

genomgå elastisk deformation inom snäppets arbetsområde och inte plasticeras på grund 

av de spänningar som uppstår vid deformation. Därför måste hänsyn till materialets 

sträckgräns tas. 

4.2.2.1 Sidoprofilens snäpp 

Steg 1 

För att beräkna den maximala rörelse som snäppet kan förflyttas utan att plasticeras 

beräknas momentet med hjälp av ekvation (6). Kraften som snäppet kan ta upp i 

hävarmen den verkar på, beräknas sedan enligt ekvation (9) och (10). Bredden, b, är 

godtycklig och sätts till att vara 10 mm. Längden på sidoprofilens snäpp-ben är ca 15,9 

mm, och materialet tillåter som tidigare en maximal spänning på 170 MPa. Snäppets 

rörelse förutsätts dock inte endast ske horisontellt, utan den övre ytan kommer också vilja 

röra sig vertikalt när snäppet ska deformeras. Därför utförs beräkningarna i två steg, där 

det första steget visas i ekvation (26) för den första horisontella rörelsen. I Figur 28 visas 

Sidoprofil 

Bottenprofil 
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den horisontella deformationen för punkten ”A” och punkten ”B” förutsätts vara fast 

inspänd. 

Ekv. (9) 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
→

𝐹∙𝐿

𝑊𝑏
  Ekv.(10) 𝑊𝑏 =

𝑏∙ℎ2

6
   

σmax= 170MPa 

b= 10 mm 

h = 1,5mm 

L = 15,894~15,9mm 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
→

𝐹∙𝐿

𝑏∙ℎ2

6

→ 𝐹 =
𝜎𝑚𝑎𝑥∙𝑏∙ℎ

2

6∙𝐿
=

170∙10∙1,52

6∙15,9
= 𝟒𝟎. 𝟎𝟗𝟒[𝑵]  Ekv.(26) 

 

Figur 28 Snäppförflyttning i sidoprofil steg 1 

 

Med den beräknade maximala kraften som snäppet kan ta upp i sidoprofilen, beräknas 

den maximala förflyttning som kan ske enligt ekvation (5) och (7).  

Ekv.(5) 𝛿 =
𝐹∙𝐿3

3∙𝐸∙𝐼
 Ekv.(7) 𝐼 =

𝑏∙ℎ3

12
  

 

E = 70GPa = 70·10
3 

MPa 

F = 40,094 N 

b = 10 mm 

h = 1,5mm 

L = 15,894~15,9mm 

 𝛿1 =
𝐹∙𝐿3

3∙𝐸∙
𝑏∙ℎ3

12

=
12∙𝐹∙𝐿3

3∙𝐸∙𝑏∙ℎ3
=

12∙40,094∙15,93

3∙70∙103∙10∙1,53
= 𝟎, 𝟐𝟕𝟑[𝒎𝒎] Ekv.(27) 

F 
A 

B 
C 
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Steg 2 

 

Figur 29 Snäppförflyttning i sidoprofil steg 2 

Förutom den redan beräknade snäpprörelsen, kommer även en rörelse som visas i Figur 

29 att ske.  Här förutsätts punkt ”C” vara fast inspänd, samtidigt som ett moment verkar i 

punkt ”B”. Från lastfall 11 används formler för att räkna ut den vinkelförändring som 

sker vertikalt. [24] Vinkelförändringen medför att punkt A förflyttar sig ytterligare i 

horisontalled. Den totala förflyttningen visas igenom ekvation (33).  

Lastfall 11 

L = 10 mm  

t =1,5mm 

E = 70·10
3 

MPa 

I = 2,8125 mm
4 

𝜃𝐵 =
𝑀∙𝐿

𝐸∙𝐼
=

552,196∙10

70∙103∙2,8125
= 0,028[°]   Ekv.(28) 

𝑣𝐵 =
𝑀∙𝐿2

2∙𝐸∙𝐼
=

552,196∙102

2∙70∙103∙2,8125
= 0,140[𝑚𝑚]   Ekv.(29) 

Ekvation (28) och (29) visar alltså utböjningen vertikalt som sker för punkt ”C”. För en 

triangel som har katetersidor på 10 mm, som var grundlängden, och 0,14 mm, som var 

förflyttningen i vertikalled, beräknas vinkeln däremellan med hjälp av trigonometri. Då 

ekvation (28) endast visar vinkelutböjningen längst ut vid punkt ”B”, måste även hänsyn 

tas till vinkelförändringen vid punkt ”C”. Ekvation (30) visar vinkelförändringen vid ”C” 

och ekvation (31) visar den totala vinkelförändringen. 

𝜃𝐵 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
0,14

10
) = 0,802°   Ekv.(30) 

  𝜃𝑡𝑜𝑡 = 𝜃𝐵 +𝜃𝑐 = 0,028 + 0,802 = 0,830°  Ekv.(31) 

F 

A 

B 
C 
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Figur 30 Vinkelutböjning vid ”B” 

 

Utböjningen som sker p.g.a. ekvation (31) gör att förflyttningen från (27) ökar med ett 

liknande trigonometriskt samband som i (30). Utböjningen blir därmed 

𝛿2 = tan(𝜃𝑡𝑜𝑡) ∙ 𝐿 = tan(0,830) ∙ 15,894 = 0,230[𝑚𝑚]  Ekv.(32) 

Sätts (27) och (32) samman fås därför den totala förflyttningen i horisontalled  

 𝛿𝑡𝑜𝑡 =𝛿1 + 𝛿2 = 0,273 + 0,230 = 0,503[𝑚𝑚]  Ekv.(33) 

Alltså förflyttas sidoprofilens snäpp ca 0,5 mm vid maximal elastisk deformation. I Figur 

31 visas hur hela snäppet kommer röra sig, både vertikalt och horisontellt. Figur 32 visar 

de spänningar som uppstår vid denna förflyttning. 

B 

θB = 0,830° 

L=15,894 mm 

𝛿2 
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Figur 31 Snäppförflyttning i sidoprofil från steg 1 och 2 

 

Figur 32 Spänningsvisualisering pga. snäppförflyttning i sidoprofil 

 

F 
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4.2.2.2 Bottenprofilens snäpp 

Bottenprofilen har en längre snäpplängd än sidoprofilen. Den har inte heller lika 

avancerad rörelse som sidoprofilen. Därför går den maximala förflyttningen att beräkna 

med hjälp av ekvationerna (5) och (9). Bredden antas fortfarande godtyckligt vara 10 

mm, men längden är i stället 33,21 mm.  

𝐹 =
𝜎𝑚𝑎𝑥∙𝑏∙ℎ

2

6∙𝐿1
=

170∙10∙1,52

6∙33,21
= 19,196[𝑁]   

 Ekv.(34) 

Och den maximala förflyttningen blir 

𝛿 =
𝐹∙𝐿1

3

3∙𝐸∙𝐼
=

18,366∙33,213

3∙70∙103∙2,8125
= 1,190[𝑚𝑚]   

 Ekv.(35) 

Den maximala snäppförflyttningen, som kan ses i Figur 35, är 2mm utan hänsyn till 

montering eller passning. Därför är förflyttningen, som visualiseras i Figur 33, inte 

tillräcklig för att tillgodose en helt elastisk förflyttning. Den maximala kraften som kan 

appliceras på bottenprofilens snäppben för längden L1=33,21 mm blir därmed en första 

iteration. 

 

Figur 33 Snäppförflyttning i bottenprofil 

En längre längd på snäppbenet gör att deformationen blir större. Därför sätts L2= 

(L1+10mm) = 43,21 Andra iterationen räknas ut på samma sätt, dvs. beräkning med 
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ekvationerna (5) och (9), som i första iterationen och ger därför en lägre snäppkraft och 

en större deformation: 

𝐹 =
𝜎𝑚𝑎𝑥∙𝑏∙ℎ

2

6∙𝐿2
=

170∙10∙1,52

6∙43,210
= 14,754[𝑁]   Ekv.(36) 

Och den maximala förflyttningen blir  

𝛿 =
𝐹∙𝐿2

3

3∙𝐸∙𝐼
=

14,754∙43,2103

3∙70∙103∙2,8125
= 2,015[𝑚𝑚]   Ekv.(37) 

Denna deformation är fullt tillräcklig för att kunna ha ett fungerande elastiskt 

snäppförband, som kan ses i Figur 34, då bottenprofilen inte överstiger sträckgränsen vid 

förflyttningen. Den tillgodoser samtidigt den förflyttning som krävs för att montera 

solpanelen på bottenprofilen. Figur 35 visar den maximala rörelsen för sido- och 

bottenprofilen. 

Figur 34 Spänningsvisualisering pga. snäppförflyttning i bottenprofil 

F 
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Figur 35 Maximal snäpprörelse i sido- samt bottenprofil 

 

4.2.3 Beräkning av lyftande krafter 

Förutom snö- och andra laster, kommer även lyftande vindar ha inverkan på systemet. 

Vindkrafterna beräknas med hjälp av Eurokod 1 och ekvation (13). Till skillnad från 

fallet med snölast, kan det värsta scenariot variera mer beroende på vindriktning och 

takets utformning. Om det värsta fallet av alla skall användas, förutsätts byggnaden ligga 

kustnära, vara 50 m hög och har ett pulpettak, vilket visas i Figur 36, med lutning på 30°.  

 

Figur 36 Pulpettak med vindangrepp i 180° 

Vindriktningen förutsätts vara 90° mot lägsta takfoten. Detta vindriktningsfall går att se i 

Figur 37. Fallet är dock inte rimligt, eftersom panelerna inte är infästa på ett sätt som gör 

att vinden kan lyfta panelen när vinden angriper från den riktningen. 

θ =180° 
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Figur 37 Vindangrepp i 90° på pulpettak 

Därför används vindriktningsfall på 180°, som är det näst allvarligaste fallet. Dessa 

parametrar används i ekvation (38) för att bilda det lyftande vindtrycket. 

 𝑤𝑒 = 1,57 ∙ (−2,3) = −3,611[𝑘𝑁/𝑚2]  Ekv.(38) 

Trycket 𝑤𝑒verkar per kvadratmeter, då panelen är 1 meter bred och är infäst på två 

sidoprofiler delas trycket upp på två sidor och är infäst på längden 1 meter. Detta medför 

att trycket delas upp till en vertikal kraft per snäppsida enligt ekvation (39) 

  𝑤𝑒/2 =
(−3.611∙103)

2
= 1805,5[𝑁/𝑚]   Ekv.(39) 

 

Figur 38 Kraftuppdelning pga. Snäppvinkeln α 

Denna vertikala kraft har en horisontell komposant och på grund av snäppets 

vinkelutformning α=15°, utförs ekvation (40) med hjälp av sambanden som visas i Figur 

38. 

  𝐹𝑥 = 𝐹 ∗ sin(15) →𝐹𝑥 = 1805,5 ∗ sin(15) = 467,30[𝑁/𝑚] Ekv.(40) 

Kraften Fx kommer vilja förflytta snäppet i horisontalled och öppna snäppet, den 

förflyttning som sker beräknas med ekvation (5) för bottenprofilens snäpplängd. 

F
R
 

  

𝑤𝑒/2 

F
x
 

  

F
y
 

  

α 

e/4 

e/4 

e/2 

e/10 

b 
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L=L2=43.21mm  

E=70*10
3
 MPa 

I=281,25 mm
4
 

 𝛿 =
𝐹∙𝐿3

3∙𝐸∙𝐼
=

467,30∙43,213

3∙70∗103∙281,25
= 0,64[𝑚𝑚]   Ekv.(41) 

Denna förflytting kommer ej att frigöra panelen från sitt fäste, då förflyttningen som sker 

inte överskrider det maximala snäppets sträcka på 2 mm, som kan ses i Figur 35. Därmed 

så är den maximala vindlasten inom ett godkänt område. Förflyttningen som vindlasten 

medför på bottenprofilen kan ses i Figur 39. 

Den minsta kontakt som profilerna behöver vara i ingrepp är därför densamma som den 

förflyttning som maximala vindlasten påverkar snäppet. 

 

Figur 39 Snäppförflyttning vid vertikal vindlast 

4.2.4 Beräkning av kritisk knäcklast 

För att kontrollera om knäckning sker i profilerna kommer även den kritiska lasten för 

knäckning att beräknas. Denna last beräknas med ekvation (12) och fortsätter i likhet med 

tidigare ekvationer att använda en godtycklig profilbredd på 10 mm. För att demonstrera 

att knäckning inte kommer att vara ett bekymmer kommer den maximala lasten att 

användas för beräkning av den största profilhöjden som tillåts. Eftersom trycket på 

bottenprofilens stödyta enligt ekvation (19) visades vara 1 MPa, kan sambandet mellan 

arean och trycket ge kraften på stödytans area för en 10 mm bred profil. 

  𝐹 = 𝜎 ∙ 𝐴 = 1 ∙ 30 = 30[𝑁]    Ekv.(42) 

 Och insatt i ekvation (12) ger det att 
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  𝐿 =
1

𝛽
√
𝜋2∙𝐸∙𝐼

𝐹𝑘
=

1

0,7
√
𝜋2∙70∙103∙2,8125

30
= 363,57[𝑚𝑚]  Ekv.(43) 

Då ingen profil överskrider ett mått på 115 mm, så finns det ingen risk för knäckning i 

någon profil. 

4.3 Utformning av profilfunktioner 

Nedan dimensioneras de profilfunktioner som har stor betydelse vid på- och avmontering 

samt tätning av profilsystemet. 

4.3.1 Tätning mellan undre- och övre profil 

Då det kompletta solpanelssystemet ska ses som ett översta lager av väderskydd, är det av 

yttersta vikt att den större mängden av vattenavrinningen inte kommer att hamna på 

underlaget av takpapp. Detta löses genom att tillåta övre och undre profilerna täta mot 

varandra. I Figur 40 visas den lösning som i nuläget existerar. 

 

Figur 40 Sammansatt övre(grön) och undre(blå) profil 

Nackdelen med nuvarande utförande för undre samt övre profilen, är att vid avmontering 

av systemet, tillåter dessa inte borttagning. För att tillåta borttagning av kompletta paneler 

kommer både den övre samt den undre tätningen att kräva annorlunda dimensionering. 

4.3.1.1 Övre tätning  

Den övre tätningen tillåter även panelen att utvidgas i längdled, och måste därför täta 

under ett visst rörelseintervall horisontalt. Den övre tätningen är undertakets första 

vätskeskyddande barriär och är till för att majoriteten av det vätskeflöde som hamnar på 

panelerna ska rinna bort och hamna i bottenprofilen och slutligen i hängrännan. Dock så 

tillåter inte den övre tätningen borttagning av panelen. Då den övre profilens (grönfärgad) 

tätning, som ses i Figur 40, är så lång att den kommer att kollidera med undre profilens 

(blåfärgad) droppränna ifrån den undre tätningen vid borttagning. En lösning på 

problemet är att ta bort den övre profilens tätningsläpp så att den tillåter passering av 

tätningslisten från den undre tätningen, vilket visualiseras i Figur 41. 

Övre tätning 

Nedre tätning 
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                       (a)      (b) 

Figur 41 (a) kollision mellan profiler, (b) ändrad övre tätning 

4.3.1.2 Temperaturutvidgning 

Att tänka på vid dimensionering av den övre tätningen, är att den termiska utvidgningen 

kommer förflytta profilerna. Detta är viktigt att ta hänsyn till, så att inte profilerna pressas 

eller dras i relation till varandra och låser därför inte panelen. Den termiska utvidgningen 

beräknas enligt ekvation (11). Enligt flera tillverkare för solpaneler ligger området för 

panelernas användningstemperatur från -40°C till 85°C.[4,33-35] Detta är dock den 

maximala totala termiska förändringen inom användningstemperaturen. Ett 

ingenjörsmässigt sätt är att se på temperaturförändringen som den positiva och negativa 

förflyttningen från en utgångstemperatur som är samma som när profilerna kontrolleras 

under tillverkning, vilket antas vara 20°C. Enligt detta antagande är därför den maximala 

positiva samt negativa förflyttningen för temperaturområdet ΔT=65°C. 

Temperaturutvidgningskoefficienten, αalu, för aluminium är 23·10
-6

 [°C
-1

] och då längden 

på en solpanel är 1,7 meter kommer den största skillnaden i längdled på grund av 

temperaturskillnader att beräknas enligt ekvation (44). 

𝛼𝑎𝑙𝑢 = 23 ∙ 10−6 [°C
-1

] 

𝐿 = 1700𝑚𝑚 

𝛥𝑇 = 65°𝐶 

 𝛿𝑡 = 𝛼 ∙ 𝐿 ∙ ∆𝑇 = 23 ∙ 10−6 ∙ 1700 ∙ 65 = ±2,5415[𝑚𝑚]  Ekv. (44) 

Tillåter rörelse 

Kollision vid 

avmontering 
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Bredden på panelerna är 1,0 meter och förutsätts vara påverkade i samma 

temperaturintervall. Tätningen mellan panelerna antas vara opåverkade av breddens 

förändring, men snäppfunktionen mellan bottenprofilerna och sidoprofilerna kan komma 

att bli påverkade av breddskillnaden som kalkyleras i ekvation (45) 

𝛼𝑎𝑙𝑢 = 23 ∙ 10−6 [°C
-1

] 

𝑏 = 1000𝑚𝑚 

𝛥𝑇 = 65°𝐶 

 𝛿𝑡 = 𝛼 ∙ 𝑏 ∙ ∆𝑇 = 23 ∙ 10−6 ∙ 1000 ∙ 65 = ±1,495[𝑚𝑚]  Ekv. (45) 

Detta innebär att bottenprofilernas snäppfunktion påverkas av sidoprofilerna ca 1,5 mm 

totalt. Det innebär i sin tur att värmeutvidgningen på varje sida är ca ± 0,75 mm. 

4.3.1.3 Undre tätning 

Den undre tätningen är en sekundär skyddsbarriär för den vätska som kommit förbi den 

övre tätningen. Överprofilen (blåfärgad) är försedd med en droppläpp som ska tillåta 

vattenavrinning ner i underprofilens (grönfärgad) uppsamlingsränna. Uppsamlingsrännan 

leder bort vattnet till bottenprofilens utsedda dräneringskanaler. I grundutförandet skulle 

uppsamlingsrännan kollidera med bottenprofilen vid demontering, då panelens rörelse är 

cirkulär i den nedre tätningens område. För att eliminera kollisionen krävs en 

dimensionsförändring av uppsamlingsrännan, och därmed ge den en lätt rundad form. 

Figur 42 visar grundutförandet och dess kollisionsområde, samt den avrundade 

uppsamlingsrännan. 

  

 (a)    (b) 

Figur 42 (a) kollision mellan bottenprofil och undre tätning, (b) förändrad undre tätning för att förhindra kollision 

  

Kollisionsområde 

Eliminerat 

kollisionsområde 
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4.3.2 Låsning för att förhindra panelglidning 

Spåren för låsningen, som även visats i punkterna ”42a” och ”42b” i Figur 24, förhindrar 

idag en oförstörande avmontering på grund av sin utformning. När solpaneler 

sammansatta i en matris ska demonteras måste en roterande rörelse som utgår från den 

övre tätningen ske. Den roterande rörelsen gör att låsningarna färdas i cirkelbågar runt 

låsningen. Detta medför i sin tur att den närmsta låsningen har en liten radie och därmed 

har en relativt stor rotation per grad av rörelse, jämfört med den bortre låsningen som har 

en näst intill vertikal rörelse. Då låsningarna i grundutförandet har icke-räta vinklar 

försvårar det demontering ytterligare, eftersom de tar emot i bottenprofilens spår på väg 

ut. Figur 43 visar låsningarnas första utformning med vinklade låsningar. För att lösa 

detta problem måste formen på både spåren och låsningarna ändras på ett sådant sätt att 

demontering kan ske, samtidigt som de fyller sitt syfte att hålla panelerna på plats när de 

är monterade på en icke-horisontell yta. 

 

Figur 43 Första utformning av glidförhindrande profil 

För att lösa problemet raderas den låsning som är närmast den övre tätningen (grön i 

Figur 43), för att på så sätt enbart behöva tillåta en linjär rörelse vertikalt. Även om 

rörelsen egentligen är cirkulär, kommer förskjutningen, Δx, parallellt med panelen endast 

vara minimal, vilket visas i ekvation (47). För att fullständigt lyfta ut den bortre änden av 

panelen, måste en rörelse lika lång som spårets djup på 4 mm utföras. Vinkelförändringen 

θ när den tänkta radien då är 1700 mm blir 

𝜃 =
ℎ

𝑟
=

4

1700
= 0,00235[𝑟𝑎𝑑] = 0,134[°]   Ekv.(46) 

Och detta leder till en förskjutning, Δx: 

 ∆𝑥= 4 ∙ tan(0,134) = 0,009[𝑚𝑚]   Ekv.(47) 

Vilket i praktiken är helt linjärt sett till storleken på panelens spår och de toleranser som 

är möjliga att förhålla sig till i dessa sammanhang. 

Tillåter ej vertikal förflyttning Tillåter inte rotation 
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Figur 44 Principskiss för borttagning av panel 

Tack vare denna rörelse går det att utforma en låsning som är vinkelrät mot 

bottenprofilen och i sin tur bara kräver ett passande spår, som visas i Figur 45. För att se 

om detta spår håller för påfrestningarna av maximal lastpåverkan måste härefter vissa 

hållfasthetsberäkningar utföras, vilka går att följa i kapitel 4.3.3. 

 

Figur 45 Ändrat utförande på glidförhindrande profil 

 

4.3.3 Fasadmontering 

Vid fasadmontering kommer panelen inte bäras upp av bottenprofilen, utan hållas på plats 

av ett fasadfäste. Denna infästning är till för att förhindra att panelen glider eller faller 

ifrån bottenprofilen. Trots detta fäste kommer panelen vila på den glidförhindrade profil 

som beskrivs i kapitel 4.3.2 Då panelen väger ca 20kg enligt paneltillverkare, [4,33-35] 

kommer hållfastheten kontrolleras för fasadmontering i likhet med ekvation (1). Även om 

det kommer att uppstå skjuvspänningar i stället för normalspänningar, är ändå situationen 

så pass simpel att skjuvspänningen går att beräkna på samma premisser. Panelvikten 20 

kg verkar i detta fall på två skjuvareor som är 6 mm
2 

vardera, vilket leder till följande 

skjuvspänningar i panelens låsning: 

h
 =

 4
 θ 

 

y 

x 

r = 1700 
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F = 20 kg · 9,81 =196,2 N 

A = 12 mm
2
 

τ =
𝐹

𝐴
→

196,2

12
= 16,35[𝑀𝑃𝑎]    Ekv.(48) 

I dessa profilsnitt ligger skjuvspänningen under sträckgränsen på 170 MPa, och därmed 

är panelen säker att använda vid fasadmontering. 

4.3.4 Hörnutformning 

Panelen kommer sammansättas av två sidoprofiler samt en övre och undre profil. För att 

sätta samman dessa, är profilerna gerkapade till 45° i vardera ände. Detta medför dock att 

vissa problem uppstår då den övre och undre profilen går in i varandras hörn. Därför 

kommer profilerna kapas vinkelrätt först och sedan med en sekundär förskjuten kapning 

på 45°, så att inte profilerna ska kollidera i hörnen. Detta kapningsförfarande kan ses i 

Figur 46. 

 

Figur 46 Gerkapade paneler i 45° 

En fördel med ovanstående utformning är att montering av paneler inte kräver särskilt 

snäva toleranser och därmed blir ett lättuppsatt system. Däremot innebär denna kapning 

att det blir ett rektangulärt hålrum där vatten kan rinna ned i. Detta är dock inget större 

problem, då bottenprofilens utformning tillåter vattenavrinning i den sekundära kanalen 

mellan snäppet och stödprofilen. Däremot kan systemet se inkomplett ut, med detta 

hålrum synligt. 

För att förhindra vatteninträngningen går det att kapa sidoprofilerna på ett sådant sätt så 

de möter varandra och därmed tätar det hålrum som nämnts tidigare, denna lösning visas i 

Figur 47 (a). En annan lösning är att istället förlänga den övre tätningen på övre och 

undre profilerna till sidoprofilens kant. Detta tillvägagångssätt bidrar även till att vatten 
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hamnar i den primära kanalen avsedd för avrinning i bottenprofilen, vilket visualiseras i 

Figur 47 (b) 

 

(a) (b)  

Figur 47 Gerkapade paneler i 45°, med förlängd, (a) sidoprofil (b) övre- och undre profil 

Alla ovannämnda tillämpningar använder profilerna för att fixera och täta det övre skiktet 

av vattenavrinning. Ett annat sätt är att istället kapa profilerna vinkelrätt och därmed 

minimera det spillmaterial som annars bildas vid 45° kapning. Profilsystemets 

utformning gör dock att hörnen inte passar alls med varandra om kapningen är vinkelrät. 

För att tillåta inpassning går det att formspruta en hörnpassningsdetalj i plast, eftersom 

processen för att forma denna kräver ett komplicerat verktyg som är mer fördelaktig vid 

plastframställning. Formsprutning tillåter skapande av komplicerade former och kan 

därför tillåta en komplett tätning i alla hörn. Nackdelen med dessa är att fyra olika 

hörndetaljer, i två olika verktyg, måste framställas, eftersom panelens fyra hörn är 

osymmetriska. Olika vyer av hur en hörnpassbit kan utformas visas i Figur 48 och Figur 

49. 
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                 (a)                  (b)                                           (c) 

Figur 48 Hörnpassbit vy sett från, (a) ovan, (b) framifrån, (c) höger 

 

Figur 49 Isometrisk vy av hörnpassbit 

 

Ett annat sätt att täta det hålrum som uppstår mellan två paneler vid vanlig 45° kapning, är att 

täta det rektangulära hålrummet med en tätning i plast, Figur 50 (a). Detta kräver inte lika 

avancerade hörnbitar som visas ovan, samtidigt som det bidrar till både en tätning mot fukt 

och täcker över de vassa kanter som annars existerar utan passbit. Med plasttätningen skulle 

hörnen på monterade paneler kunna se ut som visas i Figur 50 (b). 
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   (a)    (b) 

Figur 50 Plasttätning (a) utformning, (b) monterad 

Det finns givetvis många olika sätt att utforma liknande tätningar och modifikationer på 

hörnen. De varianter som visas ovan är bara ett urval av alla möjliga tillvägagångssätt 

som finns. 

4.4 Toleranser 

Efter utformandet av panelernas dimensioner måste även toleranser tas i hänsyn. 

Beroende på var i tillverkningsprocessen en detalj befinner sig, kommer olika 

toleransförhållanden att tas i beaktning. Vid strängpressning kommer tillbörliga 

toleranser att användas, för att säkerställa korrekta godstjocklekar, benmått, gapmått osv. 

Efter strängpressning kommer främst bottenprofilerna att kapas i olika längder, vilka kan 

anpassas beroende på panelsystemets storlek. Även de sammansatta panelernas fyra olika 

profiler kommer att kapas, men där är storlekarna inte varierande på samma sätt, även om 

det finns möjlighet att anpassa profilerna efter solcellerna som ska hållas på plats. 

Kapningens tolerans är beroende av vad det profiltillverkande företaget kan åstadkomma. 

Efter kapning kommer det tillverkande företaget att utföra ytterligare bearbetning i form 

av fräsning, för att skapa spåren som dimensionerades i kapitel 4.3.2. Sedan följer 

sammanmontering av panelerna tillsammans med solceller och slutligen sker 

uppmontering på tak eller fasad. Under de sistnämnda processerna kan toleranserna skilja 

beroende på precisionen bland montörernas personal eller maskiner. 

4.4.1 Tillverkning 

 Extrudering 

Vid tillverkning och framställning av aluminiumprofiler kan standarden SS-EN 755-9 

användas, eftersom alla profiler har en omskriven cirkel mindre än 800 mm. Standarden 

innebär att profiler håller en relativt god form i de flesta utföranden. Däremot, på 

profilområden där snävare toleranser krävs, går det att applicera SS-EN 12020-2, vilket 

leder till mycket god formbeständighet. Det mest avgörande måttet med avseende på 



59 

Sebastian Franzén & Martin Ramstedt 

toleranser i detta skede är vinkelavvikelsen på bottenprofilens snäppben då det i hög grad 

påverkar snäppets funktion. På dessa profiler är den största avvikelsen i sidled enligt 

standard ± 0,3 mm. Samtidigt måste hänsyn tas till breddförändring som kan ske på grund 

av temperaturskillnader, som i ekvation (45) visades vara ± 0,75 mm/sida. Denna 

breddförändring påverkar då snäppet är infäst och därmed så behöver inte den maximala 

förflyttningen beräknas med denna tolerans. Dock måste vinkelförändringen beaktas vid 

montering av panelerna. Detta blir därmed ca ± 0,3 mm skillnad som snäppet i 

bottenprofilen måste kunna röra sig på grund av extruderingstoleranser. 

 Kapning 

Längdkapningen av profilerna kommer enligt det tillverkande företaget att ha toleranser 

på ± 0,5 mm.[19] På bottenprofilerna kommer detta mått inte att ha lika stor betydelse 

som på själva panelprofilerna, då själva längden av bottenprofilerna inte är relevant ner på 

sådana nivåer. Däremot måste övre, undre och sidoprofilernas tolerans vid kapning 

övervägas, dels eftersom inpassningen runt solcellen därmed kan skilja något, dels 

eftersom det kan ändra på hur toleranserna för de glidförhindrande spåren ska tillämpas. 

 

 Spårtillverkning 

För att tillverka spåren i bottenprofilen kommer fräsning att utföras i en process efter 

extruderingen. Tack vare den nu mer förenklade utformningen av spåret kommer det inte 

att bli lika svårt att åstadkomma exakta mått mellan varje spår. Något som också 

bekräftats via intervju[19], då det går att uppnå ”goda toleranser” mellan bottenprofilens 

kant och det första spåret. 

4.4.2 Sammanmontering 

Efter att det tillverkande företaget är färdigt med kapning och spårtillverkning skickas de 

färdiga profilerna till ett sammanmonterande företag. Sammanfogningen av profilerna 

kan ske på olika sätt där vissa använder skruvar som förbinder profilerna, hörnförband 

liknande de som visas i Figur 10, bindemedel eller en kombination av metoderna. Enligt 

Markus Andersén på ett paneltillverkande företag[36] går en monteringstolerans inom ± 1 

mm att bibehålla, även om det inte går att säga exakt vilken tolerans de håller. 

Monteringstoleransen blir därför svår att utgå ifrån, eftersom en panel som ligger i mitten 

av toleransområdet inte skiljer sig något från dimensionerna som erhållits under 

tillverkning, samtidigt som den maximala avvikelsen enligt paneltillverkande företag kan 

innebära en del svårigheter vid uppmontering av systemet på olika ytor. 

4.4.3 Uppmontering 

Detta arbete kommer inte att kunna påverka tillvägagångssättet vid uppmontering av 

solpaneler på olika ytor. Monteringens moment går att variera på en del olika sätt, men 

den viktigaste faktorn är fortfarande toleranserna på de tillverkade detaljerna. Skiljer sig 
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panelerna och bottenprofilerna för mycket i storlek, kommer ibland problem vid 

montering att uppstå, men det innebär å andra sidan att profiler med snäva toleranser är 

lättare att montera. För att förhindra en för stor spridning, på måttet mellan 

bottenprofilerna, kan med fördel en monteringsfixtur användas. Fixturen kan till exempel 

koppla samman bottenprofilernas stödben med ett bestämt monteringsmått och därmed 

förhindra plastisk deformation i snäppet. 
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5 Resultat 

Resultatdelen av detta arbete presenterar vad som utvunnits från de tidigare kapitlen. 

Nedan visas valda material och tillverkningsmetoder. Därefter sammanställs 

profilfunktioner och dimensioneringen av profilerna till konstruktionsritningar. Dessa 

ritningar kommer även användas som konstruktionsunderlag. 

Arbetets frågeställning som formulerades i kapitel 1 kommer användas för att spegla 

resultatet. Frågan som ställdes var: 

”Hur skall ett verktygslöst profilsystem för solpaneler dimensioneras för att dels tåla 

väder och vind i nordiskt klimat såväl som att tillåta oförstörande montering och 

demontering?” 

För att besvara frågan har nedanstående områden behandlats. 

5.1 Material 

Aluminium - EN AW 6060 T66 

Då materialet ska tåla väder och vind under hela solpanelens livslängd, på minst 50 år, 

kommer aluminium användas som tillverkningsmaterial. Detta tack vare den goda 

korrosionsbeständighet som aluminium erbjuder, samt då tillverkningsprocessen som 

valts nedan med fördel även använder detta material. Den valda legeringstypen, EN AW 

6060 T66, är specifikt utvecklad för strängpressning och det finns användbara standard- 

och toleransdokument som är applicerbara. Legeringstypens egenskaper visas i Bilaga 3 – 

Materialdatablad för EN AW 6060 T66  

5.2 Tillverkningsmetod 

Strängpressning, med efterliggande kapning samt fräsning för spår och funktioner. 

Strängpressning kommer användas tack vare den förmåga som denna process har vid 

tillverkning av komplicerade profilsnitt, både öppna profiler och hålprofiler, att kunna 

vidhålla toleranser och mått med stor precision. För att kunna montera ihop profilerna till 

paneler kommer de strängpressade profilerna efterbearbetas i flera steg, där först 

gerkapning sker och sedan fräsning. Kapningen utförs efter strängpressningen och 

bestämmer i första hand profilernas längd och i andra hand deras hörnutformning. 

Fräsningen krävs för att utforma bottenprofilens glidförhindrande spår.  

5.3 Ytbehandling 

Anodisering, med eventuell infärgning och eftertätning.  

Då aluminium är naturligt korrosionsbeständigt kan tillverkade profiler användas i 

korroderande miljöer. Den naturliga korrosionsbeständigheten är dock inte tillräcklig för 
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att kunna bevaras under de 50 år som är systemets livslängd. För att kunna uppnå dessa 

kriterier kommer profilerna att anodiseras för att öka aluminiumets naturliga oxidskikt. 

Detta oxidskikt är naturligt transparent, men går att färga i flertalet kulörer under 

anodiseringsprocessen. Färgningen bidrar förutom till att öka korrosionsbeständigheten 

även till ett mer estetiskt tilltalande utseende. För att utöka den skyddande barriären går 

det även att eftertäta anodiseringsskiktet, så att de gropar som finns naturligt i oxidskiktet 

tätas till en jämn och mer heltäckande yta. 

5.4 Konstruktionsritningar 

Dimensioneringen som utfördes i kapitel 4.2 har lett till att kompletta ritningar kunnat 

skapas. De kompletta ritningarna har gjorts två gånger för var och en av de fyra olika 

profilerna. De första ritningarna visas i Bilaga 4 – Konstruktionsritningar: 

Profiltillverkning, och de är kompletta konstruktionsritningar som skall kunna användas 

för strängpressning av den använda legeringen. De andra ritningarna visar profilernas 

utseende efter bearbetning, som tillåter montering och demontering, se Bilaga 5 – 

Konstruktionsritningar: Bearbetning. 

5.5 Komplett system 

Med hjälp av de hållfasthetsberäkningar som gjorts och de tillverkningsmetoder som 

kommer användas, kan ett komplett system monteras på tak, liknande det som visas i 

Figur 51. Systemet som visas består av flera olika sorters solcellsmodeller och även ett 

takfönster, alla vilka är monterade inuti solpanelramarna som arbetet har dimensionerat. 

 

Figur 51 Monterat Solpanelsystem  
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6 Analys 

I analysdelen av detta arbete kommer resultatet analyseras och jämföras med den teori 

som angivits samt hur den överensstämmer med det resultat som visats. Analysen nedan 

kommer att delas upp i stycken som liknar uppdelningen av teorin och resultatet.  

6.1 Material och tillverkningsmetoder 

 Material och tillverkningsmetoder 

Jämförelsen mellan de material som gjorts har i huvudsak hanterat plast och aluminium. 

Dessa material är väldigt skilda från varandra, men båda kan med fördel tillverkas i en 

extruderande process. Denna tillverkningsprocess tas nästan för given, för att kunna 

tillverka komplicerade och relativt små profilsnitt i långa längder. Dessa profiler skulle 

kunnat tillverkas med en spånskärande metod i ett prototypskede, men för större volymer 

och längder är detta ohållbart ur kostnadssynpunkt och tidseffektivitet.  

För att kunna vidhålla strukturell hållfasthet under livslängden på minst 50 år har därefter 

materialets livslängd tagit fokus. På grund av livslängdskravet och yttre miljö som dessa 

profiler kommer att utsättas för, kommer inte profilerna tillverkas i plast, då det finns 

empiriska data på att plast åldras och därmed förlorar hållfasthetsegenskaper över tid. 

Däremot kan istället externa tillägg till systemet, som inte är beroende på att bibehålla 

hållfasthet, såsom tät-pluggar och en eventuell hörnpassbit med fördel tillverkas i plast. 

Tack vare användandet av aluminium kommer yttre belastningar som påverkar systemet 

kunna motstås utan att riskera gå sönder. Genom strängpressningsmetoden uppnås kravet 

på montering, samtidigt som vindar motverkas med den snäppverkan metoden erbjuder. 

Vidare går systemet att demontera på ett oförstörande vis tack vare de spår som utformas 

i fräsprocessen. 

 Ytbehandling 

För att det valda materialet aluminium ska kunna vidhålla strukturell hållfasthet under 

systemets livslängd, kommer alla profildelar att ytbehandlas. Aluminium är ett tacksamt 

material att använda utomhus på grund av dess naturliga korrosionsbeständighet. Detta är 

dock inte tillräckligt för ett utsatt system i ett nordiskt klimat under denna tidsperiod. För 

att ytbehandlingsskiktet ska skydda den behandlade profilen har anodisering valts. Valet 

faller naturligt då processen som den innebär är effektiv, samtidigt som den skapar ett 

motståndskraftigt skydd mot korrosion. Skiktet täcker hela profilen, även invändiga 

hålrum ifall dränering tillåts. Termisk variation är inte ett problem vid anodisering, då 

anodiseringen har samma längdutvidgningskoefficient som aluminium, vilket endast 

adderar tjocklek på det befintliga oxidskiktet. 

Anodisering bidrar därmed ytterligare till att skydda systemet mot de förhållandena det 

ställs inför i ett nordiskt klimat. 
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6.2 Profilfunktioner 

Profilsystemet som har dimensionerats använder sig av både fast geometri och elastisk 

deformation. De funktioner som används i de tänkta profilerna har dimensionerats för att 

kunna skapa en övre, tätande, skyddsbarriär mot väder och vind, gångjärnsliknande 

funktioner, samt snäppfunktionalitet för enkel montering. 

Skyddsbarriären som befinner sig mellan den övre och undre profilen är en del av 

ledfunktionen, där ett viktigt moment var att hålla dessa två så intakta som möjligt. Dels 

eftersom eventuella otätheter kan leda till fukt som tränger igenom mellan paneler och 

skadar det undre tätskiktet, dels då oförstörande demontering varit ett krav som leder till 

att en viss rörlighet måste finnas mellan panelerna. Enstaka kompromisser har gjorts, då 

de olika funktionerna i viss mån motverkar varandra, men inte till den vida grad att de 

inte gick att kombinera. Som systemet är utformat efter dimensioneringen går det att 

demontera på ett oförstörande vis, vilket inte gick vid arbetets början. 

Snäppfunktionerna som dimensionerades stämde väl överens med den skrivna teorin. 

Alltför korta snäppben resulterade i rörelser i så små sträckor att de fick anses vara näst 

intill orörliga. Samtidigt bidrog relativt små spetsvinklar till att motstå de upplyftande 

vindkrafter som antas påverka systemet. 

6.3 Hållfasthetsberäkningar 

De hållfasthetsberäkningar som gjorts har behandlat statiska balkfall från 

hållfasthetsläran. Både för den statiska spänningen, för att kontrollera att olika profildelar 

kommer att hålla för den maximala belastning som den eventuellt kommer att utsättas för. 

Även för den elastiska rörelse som snäppförbandet kommer att röra sig, är även den 

behandlad som statisk, för att kunna se den maximala förflyttning som de kan tillgodose 

utan att hamna i ett plastiskt stadie. Detta är ett sätt att se den förflyttningen, men har inte 

inräknat materialutmattning och tidsaspekten som snäppet kommer vara i spänningsutsatt 

ingrepp. 

6.4 Konstruktionsstandarder 

 Måttsättning 

De måttstandarder som använts är relevanta för användning för toleransmåttsättning. 

Toleranser som använts för konstruktionsritningar samt profilsnitt för strängpressning, 

finns inom olika noggrannhetsområden. Användning av de olika toleranserna speglar 

profilens nivå att hålla sig nära till det givna basmåttet. Detta ökar tillverkningsmetodens 

noggrannhet samt förenklar i beräkningssammanhang. Detta då måtten som angivits i 

konstruktionsritningarna tenderar att vara nära verkligheten. 
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 Byggstandard 

För beräkning av laster har Eurokod använts. Denna standard anger laster i form av vind 

och snö för länder inom Europa. Dock har den maximala snölasten ingen större inverkan 

från Eurokod på solpanelsramens utformning. Den maximala snölasten har därför inte 

använts, då den inte uppnår det maximala paneltryck på 6000 Pa, som satts av tillverkare, 

vilket istället använts för beräkning i hållfasthetsyfte. Den maximala vindpåverkan som 

beräknats är långt ifrån den maximalt tillåtna. Därför anses denna inte ha en större 

inverkan vid utformning av panelramen, på grund av att det snäppförband som 

sidoprofilen och bottenprofilen tillgodoser har en starkare ihopmontering än vad 

vindlastens ”worst case scenario” kommer att uppnå. 

 Solpanel 

Standarden som används för livslängdsprovning på solpaneler visade sig vara överflödig. 

Dels då den maximala belastningen beräknades vara över de 2400 Pa som standarden 

kräver, och även då livstiden på 50 år kommer överstiga det fordrade minimala 

livsspannet på 20-30 år. Dock måste hänsyn till standarden tas, då dess kriterier absolut 

inte fick understigas. 

  



66 

Sebastian Franzén & Martin Ramstedt 

7 Diskussion 

Diskussionskapitlet behandlar metodvalen, och kommer även att innehålla diskussionen 

om analysen av resultatet. 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Angående angreppssätt 

Under arbetets gång har förhållningssättet varit deduktivt, i stora drag. Samtidigt har en 

ingenjörsmässig syn och nyfikenhet lett till att arbetet format sig på ett abduktivt sätt då 

dimensioner har ändrats och hänsyn tagits till de tillverkningsmetoder som 

undersökningsgruppen haft kännedom om. I efterhand kan det verka mer naturligt att 

gruppen skulle satt som mål att ha ett mer abduktivt angreppssätt, då det egentligen var 

ett sådant angreppssätt som utfördes. 

7.1.2 Angående metodval 

Arbetet utfördes med hjälp av de kvantitativa metoder som beskrevs i kapitel 2.3 och en 

del intervjuer. För undersökningsgruppen har det hela tiden verkat som att en kvantitativ 

metod har varit korrekt att använda för att bestämma profilsystemets dimensioner. 

Möjligen skulle arbetet kunna fortsätta mot en ny fas och använda kvalitativa metoder för 

att ta reda på hur troligt det är att någon ska vilja använda systemet som det ser ut, om det 

krävs ytterligare funktioner än vad det erbjuder idag osv. 

7.1.3 Angående datainsamling 

Datainsamlingen som utförts i detta arbete, har inkluderat användandet av intervjuer som 

primära källor samt böcker och datablad som sekundära källor. För att få mer data skulle 

fler källor kunnat användas och fler intervjuer skulle kunnat utföras. Intervjuerna som 

skett har bara gjorts med ett företag från varje kategori. D.v.s.. endast en 

aluminiumtillverkare, en paneltillverkare osv. har intervjuats. Skulle fler företag 

intervjuats om samma saker, skulle inte bara den insamlade informationen blivit större, 

utan även validiteten skulle ökat. Att använda andra insamlingsmetoder, som exempelvis 

enkäter eller litteraturstudier skulle enligt undersökningsgruppen inte tjänat samma syfte 

som den utförda metoden har gjort. 

7.1.4 Angående sanningskriterier 

Validiteten i arbetet kan, nu när genomförandet är fullbordat, fortfarande antas vara hög. 

Undersökningsgruppen har gjort antaganden genom processen utan att stöta på hinder i 

efterföljande steg, vilket därför kan ses som att inga felberäkningar har utförts. Det största 

orosmolnet skulle i så fall vara att gruppen har gjort systematiska fel rakt igenom hela 

rapporten. Förhoppningsvis så har gruppens ingenjörstänkande och numera erfarna 

arbetssätt stävjat eventuella systematiska fel. 
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Arbetets reliabilitet är ett otroligt viktigt sanningskriterium att uppnå. Om fel formler har 

använts, eller om rätt formler har använts, fast beräknats med fel värden, innebär det inte 

bara att arbetets reliabilitet blir lågt, utan även att det i värsta fall kan innebära fara för de 

personer som skall använda systemet. För att ytterligare öka reliabiliteten skulle därför 

fysiska tester av ett prototypsystem kunna utföras. Dels för att säkerställa hållfastheten 

som beräknats, men även för att testa saker som tillverknings- och monteringstoleranser, 

lämpliga avstånd mellan bottenprofilerna, glapp i snäppen etc.  

Resultaten i arbetet går att generalisera så pass mycket att systemet som har 

dimensionerats åtminstone ska kunna användas på alla tak och fasader i hela Sverige. 

Snölasten visade sig inte innebära några svårigheter att dimensionera för, samtidigt som 

snäppkraften kan motstå tuffa vindförhållanden. En annan faktor som går att generalisera 

för är paneler med olika storlekar. Alla paneler har förutsatts ha en bestämd storlek 

genom hela arbetets gång. Tack vare att tillverkningsmetoden kommer erbjuda kapning 

av likadana tvärsnitt i olika längder, gör det att även mindre och större solpaneler går att 

tillverka, med den skillnaden att efterbearbetningen på bottenprofilen antar olika avstånd.  

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet diskuteras samt hur resultatet överensstämmer 

med likanande studier eller arbeten 

7.2.1 Material och tillverkningsmetoder 

 Material 

För materialval har hänsyn tagits till plast och aluminium. Dock har inte variationer av 

legerings- eller plasttyper varit i fokus, utan snarare materialets grundläggande 

egenskaper har tagits i hänsyn vid val av material. Efter materialvalet utsågs lämplig 

materialtyp för att kunna tillgodose den valda tillverkningsmetoden. Typen av 

underkategori av material kunde gjorts i ett större perspektiv vid ett mer analytiskt 

angreppsätt. Som för aluminium, för att kunna hitta en ännu mer specifik legering, med 

fokus på olika egenskaper, såsom till exempel högre sträckgräns, brottgräns eller töjning. 

Detta steg förbisågs, då det vid kontakt med ett profiltillverkande företag visades att 

mestadels en legeringstyp används, för den valda tillverkningsmetoden. Denna 

legeringstyp är även densamma som arbetets valda material för tillverkning.  

 Tillverkningsmetod 

Strängpressning som valts som tillverkningsmetod, för materialet aluminium, har många 

fördelar. Den del som nämnts, men inte diskuteras omfattande, är den ekonomiska 

fördelen vid verktygstillverkning i jämförelse med andra tillverkningsmetoder. Ett 

verktyg som formpressar detaljer kan uppgå till en kostnad på hundratusentals kronor. I 

jämförelse har strängpressning, där en matris tillverkas istället för ett komplett verktyg, 

endast en bråkdel av kostnaden för ett formpressningsverktyg, för en avancerad 

hålprofilmatris. Detta i samband med att profilens längd inte har någon betydelse, tillåter 
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tillverkning av avancerade profilsnitt i långa längder, vilket används i systemets 

bottenprofil. Nackdelen är den efterbearbetning som sker efter profilextruderingen, till 

exempel fräsning av panelens glidförhindrande profilsnitt i bottenprofilen. Denna 

bearbetning blir kostsam och skapar extra arbetsmoment, vid transport och infästning av 

denna till en CNC-maskin. Dessutom är det svårt att hålla toleranser och måttsättning 

under en sådan lång längd, då svårigheter vid omtag, för att kunna bearbeta hela detaljen, 

skapar ökad risk för felbearbetning. 

 Ytbehandling 

Anodisering har valts som ytbehandling av aluminiumprofilerna. Behandlingen har valts i 

samråd med konstruktör på det profiltillverkande företaget, där mångårig erfarenhet ser att 

anodisering är ett självklart val för ytbehandling av aluminium. Anodisering har dessutom 

fördelar gentemot andra tillämpbara ytbehandlingar, såsom till exempel lackering, med en 

primär kulör samt tätskikt av lacktyp. Lackering kan innebära att vissa problem uppstår i 

tätskiktet vid temperaturvariation, då det inte expanderar och komprimeras i samma takt 

som profilämnet, på grund av olika längdutvidgnings-koefficient. Samtidigt har lackering 

en mer arbetskrävande process som till exempel mellanliggande slipsteg och svårighet att 

få ett heltäckande skikt över hela profilen, där invändig täckning är svårt att erhålla. 

Därmed har inte valet av anodisering varit svårt att motivera vid ytbehandling av 

profilerna. 

7.2.2 Profilfunktioner 

 Tätskikt 

Då dessa funktioner i huvudsak har berört den övre och undre profilen samt sidoprofilen, 

har bottenprofilen inte ansetts vara en tätande faktor. Dock har den en stor betydelse för 

vattenavrinning eftersom den bistår med för syftet avsedda kanaler. I ett primärt skede 

hamnar exempelvis regnvatten i mittenkanalen. Den sekundära kanalen tillåter vatten att 

flöda, ifall den primära kanalen skulle bli tilltäppt av till exempel löv eller annat löst 

material. Dessutom finns det ännu en kanal, vilken är till för att kunna fästa bottenprofilen 

på den avsedda yta den är placerad på. Denna tredje kanal tillåter viss avrinning, dock 

huvudsakligen kondensvatten, men kan även ses som en reserv till den sekundära kanalen. 

För det tätningsskikt som den övre och undre profilen tillgodoser, finns nu en primär övre 

tätning som behåller vattenflödet ovanpå panelen. Denna bibehålls nu även under 

panelens rörelser, på grund av temperaturförändring. Detta vattenflöde kommer att rinna 

till den tillämpade avrinningskanalen, samt en sekundär undre tätning som tillåter det 

vatten som kommit förbi den övre tätningen att rinna ner i den sekundära kanalen i 

bottenprofilen. 

 Montering samt avmontering 

För montering och avmontering ändrades samtliga profildimensioner för att i ett första 

skede tillåta en oförstörande av- och påmontering. Detta var dels borttagning av den 
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låsprofildel som förhindrade panelglidning i panelens övre profil samt ett nytt koncept för 

den glidförhindrande profildel, denna var den förenkling för att kunna tillåta panelen att 

vinklas upp, för att lossa den låsning som den nedre profilen är i mot nästliggande panel i 

dess övre profil. Den nedre tätningen ändrades även den för att kunna rotera panelramen 

kring den övre profilens övre tätning. Däremot rekommenderar gruppens handledare 

användning av extra fästkrokar i fasaden så inte panelen kan falla ut ifrån bottenprofilen. 

Även om det enligt beräkningarna inte krävs, finns ofta behov hos monteringspersonal att 

fästa så mycket som möjligt, för säkerhets skull. 

För snäppet, förlängdes det snäppben som sitter i bottenprofilen. Vid närmare analys 

kunde detta nog ha lämnats till ursprunget och kunna tillåta profilen att plastisera på plats. 

Detta hade dock deformerat de delar av snäppet som överstigit sträckgränsen. Detta kan 

vid avmontering av panelen rätas upp till ursprungspositionen, då endast de delar av 

snäppet som plastiserats inte kommer att återgå till den position de hade innan 

deformationen. Därför har förändringen behållits och tillåter en större snäpprörelse, som 

fortfarande accepterar den lyftande vindkraft som angivits, då denna vid stora vindkrafter 

öppnar snäppet, på grund av spetsvinklarna i snäppet som får en horisontell komposant. 

 Hållfasthetsberäkningar 

Vid beräkning har inte den maximala snölast som Eurokod specificerar använts. Däremot 

har det maximala paneltrycket istället använts för kontroll av solpanelramens 

dimensionering. Detta leder till en viss överdimensionering av solpanelramen, men som 

fortfarande är relevant för användning av profilsystemet utanför de länder som Eurokod 

avser. Detta är samtidigt för att se till så profilsystemet erhåller strukturell hållfasthet, 

även om panelen skulle spricka. 

7.2.3 Dimensionering 

För dimensionering har endast teoretiska monteringsmått använts, detta då en prototyp 

inte har tillverkats och inte är inkluderat i detta arbete. Därför har inte det viktigaste 

monteringsmåttet, mellan de två bottenprofilerna som kommer hålla panelen på plats och 

bestämmer snäppets rörelse för snäppförbandet, kunnat verifieras. Detta mått kommer vid 

första monteringstillfälle testas och väljas fram. Den rörelse som snäppet får färdas är 

dock definierad och uträknad. För att panelsystemet ska kunna monteras i snabb takt kan 

en monteringsfixtur tillverkas, utifrån det prövade bottenprofilmåttet. 

 Standard 

Då standarder för strängpressning använts vid toleranssättning av profilsnittet, måste det 

reflekteras över ifall de valda standarderna är relevanta vid eventuellt byte av 

tillverkningsmetod. Detta då en konvertering av strängpressningsstandarden inte 

motsvarar en befintlig ISO-basmåttstandard. Vid bestämmande av vilken toleransnivå 

som skulle användas för profilsnittet, kontrollerades de viktigaste dimensionerna och 

jämfördes i dessa standarder. Viden av de mest betydelsefulla dimensionerna, 
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väggtjockleken i snäppet, skilde sig inte de olika toleranserna ifrån varandra. Därför 

valdes den tolerans som har en lägre toleransmåttsättning, det vill säga en större variation 

kring basmåttet. 

För basmåttsättning har den tillverkande ISO-toleransen satts till medel, vilket är fullt 

tillräckligt för de mesta mått i efterföljande bearbetning. I vissa fall krävs dock en högre 

tolerans. Ett sådant exempel skulle kunna vara de bearbetade spåren i bottenprofilen, där 

längden mellan spåren skapar ett toleransmått på ±2mm. Detta toleransmått är dock inte 

så viktigt, då profilen har möjlighet att förskjutas i den övre tätningen mellan övre och 

undre profilen. Där hade en högre toleransmåttsättning ställt högre krav på samtliga mått 

att hålla sig inom det givna toleransområdet, för den valda allmänna basmåttsstandarden. 
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8 Slutsatser 

Materialet som valts för tillverkning har i ursprunget varit givet att vara aluminium. Detta 

är ett naturligt val, då urvalet för strängpressningsmaterial är begränsat. Aluminium är ett 

lämpligt val, tack vare dess livslängd och dess enkelhet att strängpressas i jämförelse med 

ferroiska material. 

Tack vare användandet av olika CAD-mjukvaror har det gått att visualisera de spänningar 

och deformationer som profilerna utsätts för. Som kontroll till kalkyleringarna är det ett 

kraftfullt, men inte nödvändigt, verktyg att använda under liknande uträkningsförfarande. 

Arbetet har inkluderat teoretiska beräkningar och ett rent teoretiskt genomförande. Det 

innebär att dimensionerna kan behöva anpassas ytterligare för att bli ännu mer 

optimerade för tillverkning eller efterföljande montering.  

Enligt de teorier och standarder som applicerats under arbetets gång, kommer systemet att 

emotstå de yttre krafter, i form av snö och vind, som antas påverka. 

I detta skede är arbetet i en färdigställd konceptfas, där gruppen anser att nästa steg är 

prototypframställning för ett tak, som kan verifiera alla steg som genomförts i denna 

dimensionerings- och beräkningsprocess. 
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